
6. H u o l t o l a u t a k u n t a 

Lautakunnan kokoonpano. Huoltolautakuntaan kuu-
lui kertomusvuonna 11 jäsentäjä 11 lisäjäsentä, varajä-
seniä ja varalisäjäseniä oli vastaava määrä. 

Lautakunnan puheenjohtajana to imi lähetystöneuvos 
Reino Kuusi ja varapuheenjohtajana lakit.lis. Georg 
Ehrnrooth. Jäsenet olivat fil.maist. Anna-Liisa Aro, 
diakonissa Anna-Liisa Järvinen, tarkast. Harry Lind-
gren, rovasti Vi lho Närhi, pääsiht. Veikko Porkkala, 
tarkast. Nils-Erik Ström, psykologi Kaarina Suonio, va-
rat. Usko Waismaa sekä sosiaalineuvos Kalevi Vatanen. 
Varajäsenet olivat: oik.t iet.yo Ilkka Holopainen, kir j . 
pit . Ritva Kaivola, valtiot.kand. Matt i Kopomaa, kir j . 
pit. Lahja Koski, valtiot.maist. Kaija Kurikka, piiri-
työnjoht. Aarne Lipasti, fil.maist. Irina Matvejevv, sai-
raala-apul. Hilkka Kilpinen, tarkast. Eva Sallavo, terv. 
tarkast. Kauko Salmela sekä varanotaari A i r i Äri lä. 
Kaupunginvaltuusto valitsi 6.6. varajäsen Kilpisen ti-
lalle sähköasent. Toivo Nummilan. Lisäjäsenet olivat: 
kansak.opett. Brita Cavonius, kir j .pi t . Helvi Heinonen, 
kirjastovirk. Leena Järvi, valtiot.maist. Maija Linna-
korpi, eläkel. Oiva Lunden, oik.t iet. kand. Outi Nuor-
vala— Knaapi, nuorisotyöntekijä Mikko Pantzar, val-
t iot .yo Määrettä Pukkio, konekirj. Eila Suomela, oik. 
t iet. kand. Risto Tarsala sekä lehtori Raili Vihonen. 
Varalisäjäsenet olivat: liikkeenharj. Seija Ahlstrand, 
apul.prof. Lars Eriksson, terv.sisar Birgitta Henrich-
son, eläkel. An t t i Kuparsaari, valt iot.yo Kaarina Lyy-
tikäinen, rehtori Mikko Mikkel i , fil.maist. Annikka 
Orvomaa, to imi t t . Seppo Salonen, autoil. T imo Seppä-
lä, yhteystoimitt . Ar ja To l t t i sekä talonmies Arvo Wir-
pi. 

Jaostot ja huoltolaitosten johtokunnat. Sosiaal¡ohje-
säännön mukaisesti huoltolautakunta asetti kertomus-
vuodeksi seuraavat 14 jaostoa: hallintojaoston, omai-
suus- ja holhousjaoston, 10 huoltojaostoa, päihdyttä-
vien aineiden väärinkäyttäjien ja irtolaishuolto- (PAVI) 
jaoston sekä työhuoltojaoston. 

Hallintojaostoon kuuluivat puheenjohtajana lautakun-

nan puh.joht. Kuusi sekä jäseninä varapuh.joht. Ehrn-
rooth, jäsenet Närhi, Porkkala ja Ström, huoltotoimen 
toim.joht. Usko Tiainen sekä huoltoviraston apulais-
johtajat Pekka Rantalainen, Matti Anttalainen, Pentti 
Arvo ja Eila MLIIIer. 

Omaisuus- ja holhousjaostoon kuuluivat puheenjohta-
jana huoltotoimen toim.joht. Tiainen sekä jäseninä jä-
sen Aro ja lisäjäsen Heinonen. 

Huoltojaostoissa 1 - 9 ja laitoshuoltojaostossa to imi 
puheenjohtajana lautakunnan määräämä huoltoviras-
ton apulaisjohtaja sekä jäseninä yksi lautakunnan jäsen 
ja yksi lisäjäsen, nimittäin 1. jaostossa Porkkala ja Jär-
vi, 2. jaostossa Lindgren ja Nuorvala-Knaapi, 3. jaos-
tossa Lindgren ja Cavonius, 4. jaostossa Järvinen ja 
Pukkio, 5. jaostossa Aro ja Heinonen, 6. jaostossa 
Lindgren ja Pantzar, 7. jaostossa Suonio ja Vihonen, 8. 
jaostossa Ström ja Lunden, 9. jaostossa Närhi ja Linna-
korpi sekä laitoshuoltojaostossa Kuusi ja Suomela. 

PAVI-huoltojaostoon kuuluivat puheenjohtajana en-
simmäinen apul.joht. Rantalainen ja jäseninä Waismaa 
ja Tarsala. 

Työhuoltojaoston puheenjohtajana oli ensimmäinen 
apul.joht. Rantalainen sekä jäseninä Lindgren ja Järvi. 

Huoltolautakunnan alaisten laitosten johtokunt i in 
kuuluivat seuraavat henkilöt: huoltolaitosten johto-
kuntaan Närhi, Aro, Ehrnrooth, Porkkala ja VVaismaa, 
joista Närhi puheenjohtajana; Tervalammen työlaitok-
sen johtokuntaan Porkkala, Vatanen ja Nuorva la-
Knaapi, joista Porkkala puheenjohtajana; Tervalam-
men työlaitoksen huoltoasiain johtokuntaan työlai tok-
sen joht. Arvo Laukas, apul.joht. Kauko Viherkoski, 
huoltolan esimies Paavo Jokinen ja kansak.op. Aatos 
Tanskanen, joista Laukas puheenjohtajana, 1.8. lukien 
Laukaksen tilalle Ange Vuoristo sekä työtupien johto-
kuntaan Ström, Suonio ja Cavonius, joista Ström pu-
heenjohtajana. 

169 



6. Huoltolautakunta 

Kaupunginhallituksen edustajina oli huoltolautakun-
nassa apul.kaup.joht. Pentti Pusa, hallintojaostossa 
pastori Jouni Apajalahti, huoltolaitosten johtokunnas-
sa dipl.ins. Kari Rahkamo, työtupien johtokunnassa 
isännöitsijä Aulis Leppänen, Tervalammen työlaitok-
sen johtokunnassa dipl.ins. Terttu flaveala, omaisuus-
ja holhousjaostossa opett. Inkeri Airola sekä PAVI-
huoltojaostossa toimitsija Pentti Kauhanen. 

Tilisäännön edellyttäminä rahatoimiston Kallion osas-
ton hallussa olevien huollettaville kuuluvien arvopape-
reiden ja vakuuksien tarkastajina toimivat huoltolauta-
kunnan valitsemat jäsenet Ström ja Suonio. 

Päätökset. Tärkeimmistä päätöksistä mainittakoon: 
— invalidijärjestöjen tukeminen: talousarvioon merki-

tystä ao. määrärahasta lautakunta jakoi avustuksina 
kaikkiaan 19 invalidijärjestölle 320 000 mk helsin-
kiläisten invalidien omatoimisuuden ja itse-elatusky-
kyisyyden edistämiseen tähtäävään toimintaan käy-
tettäväksi (31.5. 179 §) 

— vanhusten virkistystoiminnan tukeminen: talousar-
vioon huoltolautakunnan käytettäväksi merkitystä 
ao. määrärahasta jaett i in avustuksina 44:lle vanhus-
ten lomanvietto- ja kesävirkistystoimintaa harjoit-
tavalle järjestölle yht. 50 224 mk (31.5. 192 §) 

— vapaaehtoista alkoholist ihuoltotyötä harjoittavien 
järjestöjen tukemiseen varatuista määrärahoista 
huoltolautakunta jakoi avustuksina 8 järjestölle 
yht. 400 000 mk (12.2. 59 §,31.5. 189 §) sekä A-
klinikkasäätiölle 148 600 mk (22.1. 21 §, 18.6. 
221 §) 

— yksityisten kotiaputoimistojen tukeminen: huolto-
lautakunnan talousarvioon merkitystä ao. määrära-
hasta jaetti in avutuksina Kotiapu keskus ry :lle 
383 900 mk (22.1. 37 §, 12.2. 56 §) 

— yksityisten vanhainkotien tukeminen: Talousarvi-
oon huoltolautakunnan käytettäväksi merkitystä 
ao. määrärahasta huoltolautakunta jakoi avustuksi-
na kaikkiaan 46 vanhain- tai hoivakodin ja 13 asun-
tolatyyppisen vanhustenkodin ylläpitomenoihin 
helsinkiläisten vanhusten hoitopäivien osalta 
1 622 910 mk. Näissä yksityisissä vanhain- ja hoiva-
kodeissa oli yhteensä 2 000 hoitopaikkaa ja van-
husten asuntoloissa yhteensä 384 paikkaa eli kai-
kissa yhteensä 2 384 paikkaa. Niissä hoidettujen 
helsinkiläisten vanhusten hoitopäiväluku v. 1972 
oli vanhain- ja hoivakotien osalta yhteensä 636 686 
ja vanhusten asuntoloiden osalta yhteensä 121 953 
eli kaikkiaan 758 639. Avustukset myönnett i in näi-
den hoitopäivien perusteella (7.5. 147 §, 31.5. 
168 §) 

— äiti- ja lapsikotien tukeminen: huoltolautakunnan 
talousarvioon merkitystä ao. määrärahasta lauta-
kunta jakoi avustuksina kahdelle Helsingissä toimi-
valle ja helsinkiläisten tarvetta palvelevalle äiti- ja 

lapsi kodille yht. 40 997 mk (16.4. 123 §, 23.8. 
280 §) 

Edellisten lisäksi huoltolautakunta jakoi talousarvioon 
merkitystä määrärahasta avustuksia 7 järjestölle yht. 
300 973 mk (12.2. 56 §, 22.10. 368 §, 3.12. 412 §). 

Muista päätöksistä m ai n i tta koon: 

vanhusten jalkojenhoitajien suojavaatetuksen hankki-
minen (22.1. 20 §); helsinkiläisiä tuberkuloottisia ja 
reumaatikkoja koskevien toipilasrahaohjeiden muutta-
minen (22.1. 30 §); 8. ja 9. huoltotoimistojen välisen 
rajan tarkistaminen (12.2. 61 §); perhekohtaisten pe-
rusavustusten tarkistaminen ja kansaneläkkeiden ko-
rotusten huomioon ottaminen tulona (12.3. 87 §, 
18.6. 223 §, 24.9. 319 §, 22.10. 363 §, 3.12. 425 §); 
v:ien 1918 ja 1939-45 sotien takia vankileirissä, van-
kilassa tai sotavankeudessa olleille maksettavan kor-
vauksen huomioon ottaminen laitos- ja avohuollossa 
(16.4. 126 §, 24.9. 315 §); yleisohjeet korvauksen pe-
rimistä varten huoltoavun kotiavustustapauksissa 
(18.6. 213 §); huoltolautakunnan alaisten vanhusten 
asuintalojen asunnoista perittävien maksujen tarkista-
minen (7.8. 257 §); kokeilun suorittaminen 7. huolto-
toimistossa huoltoapumenettelyn yksinkertaistamisek-
si (23.8. 281 §); Toukolan hoitokodin hoitovuorokau-
simaksun korottaminen (24.9. 299 §); toipilasrahaa 
hakevien taloudellisen aseman arvioimisessa noudatet-
tavien ohjelukujen tarkistaminen (22.10. 356 §, 12.11. 
380 §); laitoshoidossa olevien lisä käyttövarat joulu-
kuussa (22.10. 364 §); huoltoavun kotiavustuksensaa-
jain lisä käyttövarat joulukuussa 1973 (22.10. 365 §); 
huoltotoimistojen piirirajojen tarkistaminen (12.11. 
378 §); huoltosisartoiminnan lakkauttaminen eräiltä 
osin (12.11. 392 §) sekä Kustaan kartanon vanhainko-
din G-rakennuksen muuttaminen enemmän hoivaa an-
tavaksi osastoksi E-rakennuksen asemesta (12.11. 
400 §). 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle ym. tehti in esityk-
siä, jotka koskivat mm. seuraavia asioita: vanhusten jal-
kojenhoito korvauksen vahvistamista (12.3. 76 §); toi-
mikunnan perustamista laatimaan ehdotusta huoltotoi-
men historian kir joittamista varten (12.3. 77 §); eräi-
den rakenteilla olevien kiinteistöjen määräämistä kiin-
teistölautakunnan hall intoon (26.3. 97 §); vanhusten 
päiväkoti- ja palvelukeskustoimintaa tutkimaan asete-
tun toimikunnan mietintöä (16.4. 125 §); alkoholis-
tien suojatyökokeilun järjestämistä kesällä (31.5. 
186 §); vanhusten ateriapalvelukokeilun järjestämistä 
(18.6. 209 §); Hirvihaaran vanhainkodin korvaavan 
vanhainkodin rakentamista Tervalammen työlaitoksen 
alueelle (23.8. 275 §); majoituskeskuksen toiminnan 
aloittamista talvikaudeksi 1973-1974 (23.8. 278 §); 
valtioneuvoston kaupungille luovuttamien kuolinpe-
sien varojen käyttämistä yksityisten järjestöjen ylläpi-
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tämien vanhainkotien tukemiseen (22.10. 345 §, 
17.12. 436 §); Siltamäessä sijaitsevan vanhainkodin 
luovuttamista huoltolautakunnan hallintaan PAV—hoi-
totarkoitukseen (22.10. 346 §); näkövammaisten kou-
lun sekä kuurojen ja kuulovikaisten koulujen oppilai-
den vi ikonloppumatkojen korvaamista (22.10. 349 §); 
Porkkalankatu 1:ssä sijaitsevaa ensisuojaa, Kotkankatu 
14—16:ssa sijaitsevaa miesten hoitokot ia sekä hoitoko-
t i Sil lanpirtt iä koskevien vuokrasopimusten jatkamista 
(22.10. 3 5 9 - 3 6 1 §); ohivalintapuhelinjärjestelmän 
hankkimista Kontulan vanhusten asuintaloon (12.11. 
393 §); vanhusten asuintalojen puhelinjärjestelmiä 
(12.11. 394 §); P A V - h o i t o k o t i 11 :n perustamissuunni-
telmaa (3.12. 405 §); Helsingin Kotiaputoimiston pal-
veluksessa olevien kotitätien työpaikan turvaamista 
kaupungin toimenpitein (3.12. 413 §) sekä miesalko-
holistien ensisuojan toiminnall ista suunnitelmaa ja 
huonetilaohjelmaa (3.12. 422 §). Esitys urheilu- jau l -
koilulautakunnalle koski Pihlajasaaren ulkoi lupuiston 
ja kesähuvilan käyttöä vanhusten virkistystoimintaan 
(3.2. 415 §). 

Lausunnot. Vuoden kuluessa annetti in eri viranomai-
sille lukuisia lausuntoja. Kaupunginhallitukselle anne-
tu t tärkeimmät lausunnot koskivat mm. seuraavia asi-
oita: päivystyspolikl inikkatoiminnan aloittamista Kos-
kelan sairaskodissa (12.2. 54 §); pysyvän naistenasun-
tolan perustamiseen tarvittavan tont in vuokrausta kos-
kevaa Kodi t tomien Tuki -yhdistyksen anomusta (12.3. 
79 §); Hirvihaaran vanhainkodin toimintaa koskevaa 
Eläkeläiset ry.n kirjelmää (12.3. 80 §); vi ikonloppupäi-
vystyksen aloittamista Helsingin A-kl inikal la (12.3. 
88 §); varattomien ja vähävaraisten helsinkiläisten van-
husten ottamista lomakoteihin koskevaa valtuustoaloi-
tetta ja Lomal i i t to ry:n kirjelmää (26.3. 101 §); lasten 
päivähoidon järjestämistä koskevaa lasten päivähoito-
komitean mietintöä (16.4. 121 §); huoltolaitoksissa 
olevien vanhusten jalkojenhoidon järjestämistä koske-
vaa valtuustoaloitetta (16.4. 127 §); lääkintävoimisteli-
jain virkaporrastusta esittävää Suomen lääkintävoimis-
tel i jal i i ton kirjelmää (16.4. 128 §); asuntojen ja asuin-
ympäristön saneerausohjelmaa vv. 1974—85 (7.5. 
142 §); Yhdyskunnantie 2:ssa sijaitsevaa asuntolaa ja 
sen ympäristön olosuhteita (31.5.177 §); terveyslauta-
kunnan esitystä vanhusten kuntol i ikuntaa koskevan 
tutkimuksen suorittamisesta (31.5 181 §); asunnonja-
kotoimikunnan esitystä asumistukiasioiden siirtämi-
seksi huoltoviraston hoitoon (18.6. 201 §); vaikeavam-
maisten palvelukodin perustamista (18.6. 204 §); val-
tuustoaloitetta pitkäaikaissairaiden hoitopaikkati lan-
teesta (18.6. 207 §); Pakilan, Paloheinän ja Torpparin-
mäen asukkaiden vanhainkotitarvetta koskevaa kirjel-
mää (18.6. 208 §); kodinhoitoavun antamismahdolli-
suuksien lisäämistä koskevaa Keski-Helsingin Eläkeläi-
set ry:n kirjelmää (18.6 211 §); terveyslautakunnan 
alaisen kylvetystoiminnan tarvitsemaa lisätyövoimaa 
(18.6. 219 §); vanhusten asuintalojen palvelutasoa 

koskevaa valtuustoaloitetta sekä Eläkeläiset ry:n Hel-
singin aluejärjestön em. asiaa koskevaa kirjelmää 
(7.8. 244 §); Helsingin Kotiaputoimiston vastaista toi-
mintaa (7.8. 248 §); kotiaputoimintaa koskevaa val-
tuustoaloitetta (7.8. 249 §); ensiapu- ja sairaankulje-
tuspalvelusten tehostamista liikuntavammaisten kulje-
tuskysymysten osalta (7.8. 252 §); liikuntavammaisten 
kuljetukseen tarpeellisen auton hankintaa koskevaa 
valtuustoaloitetta (7.8. 253 §); psykiatristen potilai-
den asuntokysymyksen järjestämistä koskevaa mietin-
töä (7.8. 258 §); valtuustoaloitetta kotiavustajien mää-
rän lisäämiseksi (23.8. 274 §); vanhusten ateriapalvelu-
jen kehittämistä koskevaa valtuustoaloitetta (23.8. 
277 §); valtuustoaloitteita määrärahojen varaamiseksi 
eläkeläisten virkistystoimintaan sekä kesälomasijaisten 
palkkaamiseen kodinhoitaj i l le ja kotiavustajille (23.8. 
279, 286 §); radio- ja tv-lupamaksujen myöntämistä 
huoltoapuna vanhuksille ja invalideille koskevaa val-
tuustoaloitetta sekä Eläkeläiset ry:n kirjelmää (23.8. 
290 §); sotilasvammasta aiheutuneiden sairaanhoito-
kulujen korvaamista (24.9. 306 §); helsinkiläisten syö-
päsairaiden sairauskulujen korvaamista (24 .9 .311 §); 
valtuustoaloitetta syöpäsairaille maksettavasta toipilas-
rahasta yms. (24.9. 312 §); Herttoniemen teollisuus-
alueelle rakennettavaa asuntohotellia (22.10. 338 §); 
asunto-oloja koskevaa majoituskomitan mietintöä 
(22.10. 339 §); Helsingin kaupungin 400-vuotiskoti-
säätiön asuintalon Krankantie 2 asukkaiden tekemää 
jalkojenhoitajan saantia koskevaa anomusta (22.10. 
340 §); sairaalapotilaiden hammashoidon järjestämistä 
(22.10. 351 §); Helsingin asuntotuotanto-ohjelmaa 
v:ksi 1974-1978 (22.10. 357 §); terveyslautakunnan 
ehdotusta ennakkokorvausten suorittamiseksi tartun-
tatautia sairastaville tai tartuntaa kantaville henkilöi l le 
(12.11. 379 §); taideteoksen sijoittamista Pihlajamäen 
vanhusten asuintalon pihamaalle (12.11. 383 §); asuk-
kaitten ja kaupungissa oleskelevien vieraitten turvalli-
suuden lisäämistä ja hoitopaikkojen hankkimista alko-
holisteille (12.11. 388 §); majoituskeskuksen kustan-
nusten maksamista kokonaisuudessaan kaupungin va-
roista (12.11. 390 §); virkistyskeskusten rakentamista 
koskevaa virkistyskeskustoimikunnan mietintöä 
(12.11. 399 §); Kunnantien ensiapuaseman toiminnal-
lista suunnitelmaa ja huonetilaohjelmaa (3.12. 408 §); 
vanhusten palvelutalon rakentamista Pohjois-Haagaan 
(3.12. 411 §); Koskelan vanhusten asuintalon luonnos-
piirustuksia (3.12. 416 §); sosiaalialan laitosten ja avo-
huol lon palveluksessa työskentelevien terveydenhuol-
tohenkilöstön työterveydenhuoltoa koskevaa valtuus-
toaloitetta (3.12. 423 §); Etelä-Haagan terveysaseman 
perustamissuunnitelmaa (17.12. 437 §); Torpan van-
hainkodin ja Kullatorpan lastenkodin tontt ien tulevaa 
käyttöä (17.12. 446 §) sekä 

seuraavien vapaiden huoltojärjestöjen toimintansa tu-
kemiseksi anomia avustuksia, halpakorkoisia lainoja 
yms.: Helsingin Vanhainsuojeluyhdistys ry. (22.1. 
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18 §, 7.8. 263 §); Kuntokal l io-Säät iö (22.1. 27, 28 §, 
7.8. 256, 263 §); Helsingin Invalidien Yhdistys ry. 
(12.2. 65 §); Kodit tomien Tuki ry. (7.8. 263 §); Dan-
marks Hjemmet-säätiö (31.5. 176 §); KRIM-Helsinki 
ry. (18.6. 202 §); Suoja-Pirtti ry. (7.8. 250 §, 24.9. 
325 §); A-klinikkasäätiö (7.8. 263 §); Helsingin Soke-
ain talo-Säät iö (7.8. 263 §, 12.11. 396 §); Invalidiliit-
to ry. (7.8. 263 §); Kotiapukeskus ry. (7.8. 263 §); 
Kovaosaisten Ystävät ry. (7.8. 263 §); Kriminaalihuol-
to ry. (7.8. 263 §); Suomen Pelastusarmeijan Säätiö 
(7.8. 263 §, 17.12. 447 §); Suomen Sokeain Hierojain 
Yhdistys ry. (23.8. 276 §); Kuurojen Huoltokotisäätiö 
(23.8. 283 §); Paanunmäen Vanhainkoti Oy (3.12. 
410 §) sekä Helsingin Sokeat ry. (17.12. 448 §). 

Lisäksi annettiin lausunto 43 eri järjestön anomuksesta 
apurahojen saamiseksi yleishyödyllisten yritysten ja 
laitosten tukemiseen varatusta määrärahasta (16.4. 
131 §). 

Kaupunkisuunnittelulautakunnalle annetut lausunnot 
koskivat itäisen rantavyöhykkeen virkistyksen yleis-
suunnitelmaa (7.8. 245 §) sekä Malmin aluekeskuksen 
kaavarunkosuunnitelmaa (3.12. 407 §). 

Sairaalalautakunnalle annettu lausunto koski huolto-
laitosten lääketieteellisen kirjaston hoidon järjestämis-
tä (22.10. 352 §) sekä rakentamisohjelmatoimikunnal-
le annettu lausunto Helsingin asuntotuotanto-ohjel-
maan vv. 1974—1978 li ittyvää saneeraustarkastelua vv. 
1974-1983 (22.10. 358 §). 

K o k o u s t e n j a p y k ä l i e n l u k u 

pöytä-
kokousten kirjojen 
lukumäärä pykälien 

luku-
määrä 

Huoltolautakunta 16 455 
Hallintajaosto 12 140 

Huoltolaitosten johto-
kunta 12 686 

Tervalammen työlaitoksen 
johtokunta 12 141 

Tervalammen työlaitoksen 
huoltoasiain johtokunta . . . 5 54 

Työtupien johtokunta 12 186 
1. huoltojaosto 32 731 
2. » 25 430 
3. » 26 492 
4. » 54 994 
5. » 34 585 
6. » 45 469 
7. » 26 584 
8. » 49 867 
9. » 46 834 
Laitoshuoltojaosto 21 347 
PAVI-huol to jaosto 48 2 114 
PAV—lain 21. §:n 2. mom. . . 

säätämä toimikunta 2 4 
Omaisuus-ja holhousjaosto . . 10 61 
Työhuoltojaosto 20 151 

Yhteensä 507 10 325 

Huoltojaostojen sekä omaisuus- ja holhousjaoston py-
käliin sisältyy samanaikaisesti useaa huollettavaa kos-
kevia ratkaisuja. 
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