
11. L a s t e n p ä i v ä h o i t o I a u t a k u n t a 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Päivähoito-
lautakunnan puh.johtajana to imi v. 1973 notaari Liisa 
Vasama ja jäseninä olivat liikkeenharj. Maiju Ekström, 
pyhäkoulun op. Lauri Heikkilä, varat. Tapani Mänty-
saari, maat. ja metsät, yo Gunnar Niemi, oik.kand. 
Eva-Maija Pukkio, tstosiht. Elsa Stenroos, toimitus-
pääll. Sirkka Tamminen, sosiaalineuvos Kalevi Vata-
nen, ja valt.kand. Ritva Majuri, jonka tilalle valitt i in 
l i ikk.harj. Maiju Ekström. Kaupunginhallituksen edus-
tajana oli apul.kaup.joht. Pentti Pusa ja sihteerinä toi-
mi oik.kand. Marja Kaarmo. 

Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 20 kertaa ja 
pöytäkirjaan kertyi yht. 805 pykälää. 

Päätökset. Lautakunnan kertomusvuonna tekemät tär-
keimmät päätökset koskviat mm. seuraavia asioita: 
— avustukset: yksityisten laitosten avustukset v. 1973 

(25.1.81 §) 
— Helsingin päivähoitosuunnitelma 1973—78, suun-

nitelman vahvistaminen, väestötietojen täydentämi-
nen ja korjaaminen (26.6. 404 §, 16.8. 446 §) 

— kesätoiminta: lastentarhat ja -seimet sekä koululais-
ten päiväkodit v. 1973 (25.1. 84 §, 29.3. 213 §, 
7.6. 353 §, kesäleikkitoiminta ja sen valvominen 
(8.3. 160 §, 17.4. 228 §, 19.6. 386 §), muutokset 
päiväkotien kesätoiminnassa (7.6. 353 §, 6.9. 
529 §) 

— koululaisten päiväkodit: toiminnan jatkaminen 
Rintinpolun ja Suursuon nuorisotiloissa (17.4. 
247 b §) 

— lasten päivähoidosta perittävät korvaukset: (10.5. 
277 §, 24.5. 326 §),-korvausten perusteiden mää-
rittely ja korvausten perintä (27.9. 546, 561 §), 

— lasten päiväkodit: toiminnan muutokset (24.5. 333 
§, 7.6. 353 §, 29.11. 716 §), eräiden iItäpäiväosas-
tojen toiminnan aloittaminen 20.8. (19.6. 378 §), 

— lauantaipäivysty kset päiväkodeissa kesäaikana 
(10.5. 306 §,1 6.8. 463 §), eräiden iItäpäiväosasto-
jen toimintaa 1973—74 koskevien Itn päätösten 
muuttaminen (16.8. 466 §), 

— perittävien korvausten menettelyohjeiden määritte-
ly (20.12. 794 §) 

— päivähoitoasetuksen edellyttämien muutosten 
toim.panon aloittaminen kokopäiväosastojen paik-
kaluvun alentamisen osalta ja päätöksen alistami-
nen khn tutkittavaksi (24.5. 331 §, 19.6. 377 §) 

— talousarvio v. 1974: perusteiden määrääminen laati-
mista varten (8.3. 173 §), eräät tai.arvioon merkit-
tävät määrärahat (17.4. 253 §, 24.5. 334 §), ehdo-
tettava henkilökunta (7.6. 359 §), ehdotuksen hy-
väksyminen sekä sen muutos ja tarkastusilmoitus 
(7.6. 362 §, 16.8. 455 §) 

— toiminnan aloittaminen: uudet lastentarhat ja -sei-
met (15.2. 117 §, 8.3. 161 §), eräät kokopäiväryh-
mät (18.10. 604 §) kesäleikkitoiminta ja yksi uusi 
kokovuotinen leikkikenttä (17.4. 228 §), uudet 
koululaisten päviäkodit (27.9. 550 §). 

— valtionapu: anominen lastentarhoille, -seimille ja 
päiväkodeille v. 1973 (25.1. 90 §) 

— valvottu perhepäivähoito: miten voidaan erityista-
pauksissa tukea lasten vanhempia hoitomaksujen 
suorittamisessa ja toisaalta turvata perhepäivähoita-
jien oikeus maksun saantiin, Ikn kehotus päivähoi-
totstolle asian selvittämiseksi (26.6. 417 §) sekä 
perhepäivähoidon toimintaohjeiden vahvistaminen 
(16.8. 435 §) 

— virkojen täyttäminen: (4.1. 32 §, 25.1. 98 §, 8.3. 
166 §, 29.3. 195 §, 17.4. 233 §, 10.5. 276 §, 7.6. 
352, 361, 363 §, 19.6. 383 §, 16.8. 422, 442, 447, 
451 §, 27.9. 554, 557 §, 18.10. 575, 624 §,8.11. 
648 §,29.11. 730 §,20.12. 766, 792 §). 

Esitykset. Lautakunta teki kertomusvuonna esityksiä 
kaupunginhallitukselle mm. seuraavista asioista: 
— esikoulukokeilun jatkaminen v. 1973—74 (26.6. 

408 §) 
— ei- koulukypsien lasten sijoittaminen päivähoito-

Ikn alaiseen toimintaan (16.8. 445 §) 
— Helsingin kaupungin lasten päivähoito-ohjesääntö 

ja lasten päviähoitojohtosääntö (17.12. 749 §) 
— huonetilat: lastenseimihuoneiston hankkiminen Itä-
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Pasilasta (25.1. 86 §), vuokraaminen Reimarlasta 
Kokkokal l ionne 1 :een rak.tiloista (26.6. 411 §) 

— hoitomaksut: lasten huoltaji lta perittävien hoito-
maksujen pitäminen kaup.lasten päiväkodeissa 
31.5. saakka saman suuruisina kuin 1.4. lain voi-
maan tullessa (17.4. 256 b) 

— koululaisten päiväkodit: suunnitteleminen Pohjois-
Haagaan (4.1. 22 §), perustaminen Mellunmä-
keen ent. kansakoulun t i loihin, Laajasaloon nuori-
soti loihin sekä Myl lypuroon kerhoti loihin (4.1. 34 
§, 17.4. 248 § ,26.6 . 397 §) 

— lasten päivähoitolaitokset: edellytysten luominen 
laitosten rakentamiselle Vesalaan , Myllypuoroon ja 
Kallioon (29.3. 208 §), eräiden uusien laitosten 
huonetilaohjelmat ja suunnittelun aloittaminen 
(29.3. 200 §), huoneiston vuokraaminen Reimar-
lasta Kokkokal l iont ie 1 (4.1. 27 §), perustaminen 
Itä-Pasilaan (IV) (29.3. 210 §), rakentaminen Pohj. 
Jakomäkeen sekä tont in muodostaminen Etelä-Ja-
komäkeen (25.1. 89 §), suunnitteleminen Puisto-
laan, Pohjois-Haagaan ja Siltamäen osa-alueelle 
Kiertotähdentie 2:een (4.1. 21, 22 §, 29.3. 214 §) 
sekä suunnitteleminen ja pääpiirustusten hyväksy-
minen Pihlajamäkeen Liusketie 1:een (25.1. 91 §, 
29.11. 736 §) 

— lasten päivähoitolakiin l i i t tyvät järjestelyt (8.3. 
178 §), lain edellyttämää ilmoitusvelvollisuutta 
koskevan kuulutuksen julkaiseminen sanomaleh-
dessä (26.6. 399 §) 

— lasten päivähoitotoimisto: lisätilat (7.6. 371 §), tar-
vittava lisätyövoima (7.6. 357 §) 

— lasten päiväkodit: Laajasalontie 17:ssä olevan kaup. 
rakennuksen tarkoitukseen soveltuvuuden tutkimi-
nen (26.6. 413 §), päiväkoti Tomtebon lakkautta-
misen takia uusien toimit i lojen hankkiminen (10.5. 
310 §), perustaminen Myl lypuoroon (tontin varaa-
minen), Itä-Pasilaan kodit V ja V I , ja Kannelmä-
keen (6.9. 515 §, 27.9. 548, 562 §) sekä suunnitte-
leminen Pukinmäen aloituskortteli in Itäkeskuksen 
alueelle (aloite) ja Etelä-Myllypuoroon .asuntotuo-
tantotoimikunnan toimesta (27.9. 549 §, 8.11. 
686 §), toiminnan muutokset eräissä päiväkodeissa 
(26.6. 415 §) 

"— lastentarhat ja -seimet: 30 paikkaisen lastenseimen 
perustaminen Itä-Pasilaan (8.3. 186 §), lastentarha-
ja seimi Pirjon lasten liikenneturvallisuutta lisäävät 
toimenpiteet (4.1. 29 §), v. 1973 talousarvioon si-
sältyvien lastentarhojen rakennushankkeiden suun-
nittelun aloittaminen ja toteuttamisen valmistelu 
(8.3. 171 §) 

— leikkikentät: kuuden tp. suojan siirtäminen kiin-
teistöviraston talo-osaston hallintaan (8.11. 682 §) 

— määrärahat: anominen eräiden lasten päivähoitoko-
tien toiminnan muutoksista aih. toimenpiteitä var-
ten (7.6. 370 §), lisätyövoiman hankkimista varten 
lasten päivähoito- ja lastentarhaintoimiston (7.6. 
357 §, 8.3. 184 §), nerustamista ja toimintaa var-

ten: Jotunin lastentarha, lastentarha ja-seimi Suur-
metsä sekä Melko; Suutarilan III lasten päiväkoti 
sekä Tahvonlahti (4.1. 49. 51 §,25.1. 97 § 20.12. 
800 §), sekä Jakomäen koululaisten päiväkoti 
(26.6. 412 §), toimintamäärärahan anominen eräil-
le lasten päiväkodeille v:lle 1974 (20.12. 802 §), 
myöntäminen lasten päivähoitolain 28 §:n edellytt. 
valvontatoimenpiteitä varten tarvittavan henkilö-
kunnan palkkaamiseen (19.6. 385 §),y l i t täminen 
(8.11. 694 §) 

— perhepäivähoito: määrärahan anominen 10 ohjaa-
jan palkkaamiseksi entisten lisäksi: (16.8. 475 §, 
27.9. 563 §), toiminnan jatkaminen v. 1974 
(29.11. 728 §) 

— puheterapeutit: vastaanottohuoneen varaaminen 
(20.12. 770 §). 

Lisäksi lautakunta teki esityksen 
— urheilu- ja ulkoilulautakunnalle urheilutyön avus-

tusmäärärahan myöntämiseksi Helsingin lastentar-
haopettaja ry:lle kurssitoimintaa varten (29.3. 
192 §) 

— yleisten töiden lautakunnalle lastentarhain Ikn uu-
disrakennustöistä v. 1974 talousarvioon (15.2. 136 
§, 8.3. 174 §) ja päivähoitolaitosten kiinteistä väli-
neistä ja muista järjestelyistä (29.3. 196 §) 

Lausunnot. Lautakunta antoi kertomusvuonna kau-
punginhallitukselle lausunnon mm. seuraavista asioista: 
— avustukset: v. 1974 talousarvioon merkittäväksi 

aiotut avustukset (16.8. 461 §) sekä Suomen Pelas-
tusarmeijan Säätiön, Vapaan kokeilukoulun kanna-
tusyhdistys ry.n, Patolan Päiväkodin Kannatusyh-
distys ry:n, Opiskelijoiden lastenhoitosäätiön, Hel-
singin NMKY:n Päiväkerho R. VVeckströmin ja Päi-
väpursi ry:n, Invalidisäätiön ja Suomen Puheopis-
ton Kannatusyhdistys ry:n avustusanomukset (4.1. 
23, 25.1. 70, 71 §, 15.2. 125 §, 17.4. 229, 230 §, 
27.9. 566 §, 18.10. 582 §) sekä Hertonäs Svenska 
Barnträdgärdin, yhdistys Töölön Lastenseimi ry:n, 
Barnavardsföreningen i Finland r.f:n,Opiskelijoiden 
lastenhoitosäätiön, Mannerheimin Lastensuojelu-
l i i t to ry.n ja Lauttasaaren yksityisen päiväkodin 
kannatusyhdistys ry:n lisäavustusanomukset (4.1. 
33, 39 §, 6.9. 531 §, 29.11. 723 §, 15.2. 130 §, 
27.9. 560, 565 §, 29.11. 742 §, 8.11. 674 §) 

— Helsingin asuntotuotanto-ohjelma 1974—78 
(18.10. 6 2 2 § , 8 . 1 1 . 6 7 1 §) 

— huoneistot: VVallininkatu 4:ssä Kallion nuorisoko-
dilta vapautuvan huoneiston käyttö (15.2. 135 §) 

— iltapäiväosastojen tarve ja niistä aiheutuvat kustan-
nukset (18.10. 618 §) 

— kaupungin kiinteän omaisuuden tarkastajien kerto-
mus v. 1972 (6.9. 509 §) 

— kirjelmät: lastentarhojen ja -seimien lisäämistä kos-
keva Maunulan SKP:n osaston kirje, Katajanokka-
seuran kirje, sos. ja terv.ministerin sekä Mirjam 
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Tuomisen kh:lle osoittamat kirjeet ja Lastentarha-
seminaari Ebeneserin ylioppilaskunnan kirjeet (4.1. 
28 §, 18.10. 600 §, 8.11. 684, 685 §, 29.11. 
743 §) 

— lasten päivähoito: Suomen Ylioppilaskuntien Lii-
ton esitys opiskelijoiden lasten päivähoidosta Hel-
singissä (25.1. 72 §) 

— Lasten päivähoitolaitokset: Mellunmäen laitoksen 
rakentamistarjous, eräitten laitosten huonetilaoh-
jelmaa koskevan 24.2.72 päivätyn esityksen hy-
väksyminen (15.2. 155 §,29.3. 209 §) 

— miet innöt: yksityisten päivähoitolaitosten asemaa 
tutkiva työryhmä, Lasten päivähoitokomitean ja 
päivähoitoalan koulutustyöryhmän mietinnöt 
(15.2. 133 §, 10.5. 282 §, 24.5. 317 §, 18.10. 
623 §) 

— perhepäivähoitajat: verotusta koskeva tiedustelu 
(20.12. 797 §) 

— piirustukset: lasten päiväkotien Pajalahdentie 10, 
Pihlajamäki Liusketie 9:n, Lauttasaaren Puistokaari 
4:n, Kontulan Leikkikuja 4:n ja Koskelan Juhana 
Herttuantie 15:n luonnospiirustukset (7.6. 341, 
343 §, 29.11. 717 §, 20.12. 782, 789 §) sekä Hie-
taniemenkatu 9:n virastotalon ja Jakomäen (Kan-
karetie) Koulutanhuan, Pajalahdentien, Mellunmä-
ki l l :n, Vesalan, tp. ja Sepänmäen lasten päiväko-
tien pääpiirustukset (25.1. 69 §, 17.4. 258,261 §, 
6.9. 516 § ,8 .11 .693 §,29.11. 718 §) 

— valtuustoaloitteet: lastentarhojen piha-alueiden jär-
jestäminen lapsille turvalliseksi ja kehittäväksi leik-
kiympäristöksi (15.2. 140 §), lasten päiväkodin ai-
kaansaaminen Vesalaan (16.8. 436 §), määrärahan 
varaaminen v. 1974 tai.arvioon 3 000 uutta päivä-
hoitopaikkaa varten sekä 250 perhepäivähoitajan 

palkkaamiseksi kaupungille (8.11. 668 §), valvotun 
perhepäivähoidon kehittäminen (8.11. 679 §) sekä 
Salme Katajavuoren ym. aloite (8.11. 692 §) 

— virat: puistoleikkitoiminnan tarkastajan viran haki-
jat (29.3. 197 §, 17.4. 236 §). 

Lisäksi lautakunta antoi lausuntoja seuraavasti: 
— kaupunkisuunnittelulautakunnalle Itäkeskuksen 

kaavarunkotyön väliraportista n:o 3 (10.5. 312 §, 
24.5. 318 §) ja Malmin aluekeskuksen kaavarungon 
loppuraportista (20.12. 775 §) 

— kiinteistövirastolle Mellunmäen Saariseläntie 4:n 
lasten päiväkodin pääpiirustuksista (7.6. 347 §) 

— sosiaalihallitukselle yksityisistä päiväkodeista sekä 
Oy Sinebrychoff Ab:n ja Oy Stockmann Ab:n päi-
väkotien valtionosuuden ennakkoa koskevista ha-
kemuksista (17.4. 259 §, 10.5. 268 §) 

— terveyslautakunnan yleiselle osastolle koululasten 
päiväkotien erityisryhmiin sijoitetuille järjestettä-
västä kuljetuksesta kotoa päiväkotiin ja takaisin v. 
1974-75 (20.12. 796 §) 

— muut lausunnot koskivat mm. seuraavia asioita: 
kunnallisten kokopäiväpaikkojen lisääminen Kon-
tulassa ja Veslassa, aloite lasten päivähoitolaitostoi-
mintaa koskevan tutkimuksen suorittamiseksi (4.1. 
31 §, 25.1. 101, 15.2. 129 §), aloite kokopäivä-
osaston perustamiseksi Suomenlinnan lastentar-
haan (7.6. 344 §), Sedmigradsky-säätiön kirje, joka 
koski lasten päiväkotiti lojen suunnittelemista ja 
vuokraamista kaupungille Sturenkatu 12—14:ään 
rakennettavasta rakennuksesta (18.10. 620 §), las-
ten päiväkodin perustaminen Isosaareen (8.11. 
654 §), kirje uusien päivähoitopaikkojen saamisesta 
Paloheinään (8.11. 683 §) 
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