4.

Huoltolautakunta

Lautakunnan kokoonpano
Huoltolautakuntaan kuului v. 1974 11 jäsentäjä 11 lisäjäsentä, varajäseniä ja varalisäjäseniä oli vastaava
määrä.
Lautakunnan puh.johtajana t o i m i v. 1974 lähetystöneuvos Reino Kuusi ja varapuh.johtajana lakit.lis.
Georg Ehrnrooth. Jäseninä olivat fil.maist. Anna-Liisa
A r o , diakonissa Anna-Lisa Järvinen, tarkast. Harry
Lindgren, rovasti Vilho Närhi, pääsiht. Veikko Porkkala, tarkast. Nils-Erik Ström, psykologi Kaarina Suonio
sekä sosiaalineuvokset Usko VVaismaa ja Kalevi Vatanen. Varajäseninä olivat: oikeustiet.yo Ilkka Holopainen, merkon. Ritva Kaivola, valt.maist. Matti Kopomaa, kirjanpit. Lahja Koski, valt.maist. Kaija Kurikka,
piirityönjoht. Aarne Lipasti, fil.maist. Irina Matvejevv,
sähköasent. Toivo Nummila, tarkast. Eva Sallavo,
terv.tarkast. Kauko Salmela sekä varanot. A i r i Ärilä.
Kvsto valitsi 3.4. varajäsen Holopaisen tilalle pastori
Hannu Karvosen. Lisäjäsenet olivat: kansak.opett. Brita Cavonius, toim.esimies Helvi Heinonen, kirjastovirk. Leena Järvi, valt.maist. Maija Linnakorpi, eläkeläinen Oiva Lunden, oikeustiet.kand. O u t i NuorvalaKnaapi, koulukuraattori Mikko Pantzar, valt.yo Määrettä Pukkio, konekirj. Eila Suomela, oikeustiet.kand.
Risto Tarsala sekä lehtori Raili Vihonen. Varalisäjäsenet olivat: liikkeenharj. Seija Ahlstrand, apul.prof.
Lars Eriksson, terv.sisar Birgitta Henrichson, eläkel.
A n t t i Kuparsaari, valt.yo Kaarina Lyytikäinen, rehtori
M i k k o Mikkeli, fil.maist. Annikka Orvomaa, t o i m i t t .
Seppo Salonen, autoilija Timo Seppälä, yhteystoimitt.
Arja T o l t t i sekä talonmies Arvo Wirpi.
Kvsto valitsi 18.12. varalisäjäsen A n t t i Kuparsaaren tilalle rva A n n i k k i Jungfeltin.

tomusvuodeksi seuraavat 14 jaostoa: hallintojaoston,
omaisuus- ja holhousjaoston, 10 huoltojaostoa, päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien ja irtolaishuoltoeli PAVI-jaoston sekä työhuoltojaoston.
Hallintojaostoon
kuuluivat puh.johtajana lk:n puh.
joht. Kuusi sekä jäseninä varapuh.joht. Ehrnrooth, jäsenet Närhi, Porkkala ja Ström, huoltotoimen toim.
joht. Usko Tiainen, sekä huoltoviraston apul.johtajat
Pekka Rantalainen, Matti Anttalainen, Pentti Arvo ja
Eila MQller. Khn edustajana oli pastori Jouni Apajalahti.
Omaisuus- ja holhousjaostoon kuuluivat puheenjohtajana huoltotoimen toim.joht. Tiainen sekä jäseninä jäsen Aro ja lisäjäsen Heinonen. Khn edustajana t o i m i
op. Inkeri Airola.
Huolto jaostoissa 1—9 ja laitoshuoltojaostossa t o i m i
puh.johtajana lk:n määräämä huoltoviraston apul.johtaja sekä jäseninä yksi lk:n jäsen ja yksi lisäjäsen, nimittäin 1. jaostossa Porkkala ja Järvi, 2. jaostossa
Lindgren ja Nuorvala-Knaapi, 3. jaostossa Lindgren ja
Cavonius, 4. jaostossa Järvinen ja Pukkio, 5. jaostossa
A r o ja Heinonen, 6. jaostossa Lindgren ja Pantzar, 7.
jaostossa Suonio ja Vihonen, 8. jaostossa Ström ja
Lunden, 9. jaostossa Närhi ja Linnakorpi sekä laitoshuoltojaostossa Kuusi ja Suomela.
PAVJ-huoltojaostoon kuuluivat puh.johtajana I apul.
j o h t . Rantalainen ja jäseninä VVaismaa ja Tarsala. Khn
edustajana oli kunnallissiht. Pentti Kauhanen.
Työhuoltojaoston puh.johtajana oli I apul.joht. Rantalainen sekä jäseninä Lindgren ja Järvi.

Lautakunnan alaiset laitosten johtokunnat
Khn edustajana lautakunnassa oli
Pentti Pusa

apul.kaup.johtaja

Lautakunnan asettamat jaostot

Huoltolaitosten johtokuntaan kuuluivat Närhi (puh.
joht.), A r o , Ehrnrooth, Porkkala ja VVaismaa. Khn
edustajana oli dipl.ins. Kari Rahkamo.
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Tervalammen työlaitoksen johtokuntaan kuuluivat
Porkkala (puh.joht.), Vatanen ja Nuorvala-Knaapi sekä työlaitoksen huoltoasiain johtokuntaan työlaitoksen joht. Ange Vuoristo (puh.joht.), apul.joht. Kauko
Viherkoski, huoltoalan esim. Paavo Jokinen ja kansak.
op. Aatos Tanskanen. Khn edustajana oli johtokunnassa d i p i i n s . T e r t t u Raveala.

Työtupien johtokuntaan kuuluivat Ström (puh.joht.),
Suonio ja Cavonius. Khn edustajana oli piirisiht. Esko
Nieminen

Arvopaperien ja vakuuksien tarkastus
Tilisäännön edellyttäminä rahatoimiston Kallion osaston hallussa olevien huollettaville kuuluvien arvopaperien ja vakuuksien tarkastajina toimivat huoltolautakunnan valitsemat jäsenet Ström ja Suonio.

Päätökset
Lautakunnan tärkeimmät päätökset koskivat m m . seuraavia asioita:
avustusten jakaminen ao. tal.arvion määrärahoista
— invalidijärjestöt: 22 järjestölle y h t . 355 000 m k helsinkiläisten invalidien omatoimisuuden ja itse-elatuskykyisyyden edistämiseen tähtäävää toimintaa varten
(27.5.223 §)
— vanhusten virkistystoiminta: 42:lle vanhusten lomanvietto- ja kesävirkistystoimintaa harjoittavalle järjestölle y h t . 61 000 mk (3.6.252 §, 14.10.375 §)
— vapaaehtoista alkoholistihuoltotyötä harjoittavalle
yhdeksälle järjestölle y h t . 465 000 mk (21.1.37 §,
28.1.64 §, 3.6.241 §, 14.10.375 §) sekä A-klinikkasäätiölle 163 718,44 mk (7.1.8 §,3.6.246 §)
— yksityiset kotiaputoimistot: Kotiapukeskus r.y:lle
405 340 m k (7.1.10 §, 28.1.64 §)
— yksityiset vanhainkodit: kaikkiaan 46 vanhain- tai
hoivakodin (yht. 1 988 hoitopaikkaa) ja 13 asuntolatyyppisen vanhustenkodin (yht. 403 paikkaa) ylläpitomenoihin helsinkiläisten vanhusten hoitopäivien osalta
1 714 588 m k . Avustukset myönnettiin hoitopäivien
perusteella, joita oli v. 1973 helsinkiläisillä vanhuksilla
yksit, hoivakodeissa 628 625 ja vanhusten asuntoloissa
141 992 eli y h t . 770 617 päivää (13.5.212 §)
— ä i t i - j a lapsikodit: kahdelle Helsingissä toimivalle ja
helsinkiläisten tarvetta palvelevalle äiti- ja lapsikodille
yht. 30 299 mk (13.5.211 §).
Edellisten lisäksi huoltolautakunta jakoi talousarvioon
merkitystä määrärahasta avustuksia 8 järjestölle y h t .
388 150 mk (28.1.64 §, 13.5.210 §, 6.8.294 §, 14.10.
360 §, 375 § ja 25.11.421 §)
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muut päätökset
— hoitovuorokausimaksut: korottaminen Toukolan
hoitokodissa (29.4.197 §, 17.6.262 §)
— huoltoapuesitteen painattaminen (21.8.131 §)
— huoltoapumenettely: raportti menettelyn yksinkertaistamista tarkoittavasta kokeilusta 7. huoltotoimistossa (3.6.245 §)
— huoltoavunsaajien varojen käyttö y m . : huollonsaajan omaisuudesta aikanaan hänen hautaukseensa varattava erä (14.10.368 §), kodinhoitoapua saavan taloudellisen aseman arvioimista varten laaditun taulukon
tarkistaminen (13.5.208 §), kotiavustuksensaajain lisäkäyttövarat joulukuussa 1974 (14.10.371 §) sekä laitoshoidossa olevien lisäkäyttövarat joulukuussa 1974
ja eläkkeensaajien käyttövarat (14.10.370 §, 14.1.
18 §)
— invalidit: lääkintähuoltoa koskevan päätäntäoikeuden anominen (6.8.286 §)
— jalkojenhoitajat:
luovuttaminen terveyslautakunnan käyttöön (16.12.458 §), suojavaatetus (18.2.96 §)
— jaostot: asettaminen tutkimaan huoltotoimistojen
lukumäärän mahd. tarkistamista (16.9.334 §)
— kiinteistöt: mustalaisten hätäasuntona käytetyn talon Kolkkapojantie 10 luovuttaminen takaisin kiinteistölautakunnan hallintaan (16.12.434 §)
— naisalkoholistien h o i t o k o t i : sopimuksen tekeminen
Suomen Pelastusarmeijan Säätiön kanssa kodin hoitamisesta ja kustannusten suorittamisesta (3.6.242 §)
— norm¡laskelmat ja huoltoapunormit: normilaskelmien laskutoimitusten yksinkertaistaminen
(4.11.
396 §), pääkaupunkiseudun huoltoapunormien yhtenäistäminen (16.9.342 §) sekä ravinto- ja käyttövaranormien sekä kotihuollossa olevien huoltoavunsaajien
etuoikeutetun tulon tarkistaminen (14.1.17 §, 22.4.
173 §, 17.6.266 §, 16.9.341 §, 14.10.372 §)
— sosiaalitoimen historian laatiminen (18.3.138 §)
— sotaveteraanit: vuoden 1918 sodan taloudellisissa
vaikeuksissa oleville veteraaneille suoritettavien korvausten huomioon ottaminen laitos- ja avohuollossa
(6.8.295 §)
— toipilasrahastot: hakijoiden taloudellisen aseman
arvioimisessa noudatettavien ohjelukujen ja toipilasrahan määrien tarkistaminen (21.1.42,43 §)
— vanhusten huolto: asuntoasiat: Kontulan vanhustenhuollon keskuksen asuntojen sekä Roihuvuoren ja
Itä-Pasilan vanhusten asuintalojen asuntojen julistaminen haettaviksi (25.11.419 §, 18.2.86 §), Pasilan
ja Roihuvuoren vanhusten asuintalojen huoneistomaksut (14.10.373 §, 13.5.217 §) sekä huoltolkn
alaisten vanhusten asuintalojen asunnoista perittävien
maksujen tarkistaminen (18.3.133 §) sekä loma- ja
virkistystoiminta: lomalla olleiden vanhusten täysihoitomaksujen
suorittaminen
Äitien
Lomahuolto
r.y:lle (4.11.389 §), loma- ja u i n t i t o i m i n t a (18.2.
103 §,21.1.49 §)
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Esitykset
Lautakunnan kertomusvuonna khIle tekemät esitykset
koskivat m m . seuraavia asioita:
— alkoholistien ulkotyökokeilu, tarvittavan määrärahan anominen ja työkokeilun jatkaminen (28.1.65 §,
16.9.340 §)
— aloite Helsingin kaupungin yleisen järjestyssäännön
muuttamisesta (18.2.76 §)
— hengityslaitteiden lainaustoiminnan keskittäminen
terveydenhoitovirastoon (3.6.249 §)
— huoltoapulain 34 §:n soveltaminen kansaneläkeasioissa (25.11.420 §)
— huoltolautakunnan alaiset t o i m i s t o t : vahtimestareiden, järjestysmiesten ym. eläkeiän alentamista koskeva
aloite (4.11.393 §), huoltotoimisto 1 :n lakkauttaminen 1.1.1975 lukien (4.11.399 §)
— huoltoloiden hoitopäivämaksun tarkistamista (4.11.
395 §)
— kaupungille luovutettujen kuolinpesien varojen
käyttäminen yksityisten järjestöjen ylläpitämien vanhainkotien tukemiseen (4.11.386 §)
— koulutus: vanhusten hoitaja koulutuksen aloittaminen Helsingissä (17.6.270 §)
— majoituskeskuksen toiminnan aloittaminen talvikaudeksi 1 9 7 4 - 1 9 7 5 (16.9.336 §)
— maksut ja korvaukset: Kontulan vanhainkodin hoitopäivämaksun määrääminen sekä Kustaan kartanon
vanhainkodin yleisten osastojen hoitopäivämaksun tarkistaminen (4.11.390 §) sekä Riistavuoren ja Suursuon
vanhainkotien yhteydessä toimivien ja muiden Vastaisuudessa toimintansa aloittavien vanhusten palvelukeskusten antamista palveluista asiakkailta perittävät korvaukset (16.9.339 §)
— potilaiden valintamenettely (17.6.258 §)
— sosiaalilääkäritoiminnan liittäminen terveyskeskustoimintaan (4.11.398 §)
— Tervalammen työlaitos: henkilökuntayhdistysten
neuvottelupäivien järjestäminen v. 1975 (22.4.151 §)
ja selvityksen antaminen vahvistettujen paikkalukujen
tarkistamistarpeesta (16.9.344 §)
— suunnitelmat, huonetilaohjeet: Kannelmäen ja Itäkeskuksen vanhusten asuintalon perustamissuunnitelma, toiminnallinen suunnitelma ja huonetilaohje
(18.2.89 §), toiminnallinen suunnitelma ja huonetilaohje kustannusennusteineen Kustaan kartanon vanhainkodin G-rakennuksen muuttamiseksi enemmän hoivaa
tarjoavaksi osastoksi (26.8.311 §)
— vahingonkorvaus- ja vastuukysymys huoltolautakunnan alaisissa vanhustenhuoltolaitoksissa
(22.4.
175 §)
— vuokraukset: hoitokoti Sillanpirtin, Kotkankatu
14—16 sijaitsevan miesten hoitokodin sekä Porkkalankatu 1 ssä sijaitsevan ensisuojan vuokrasopimuksen jatkaminen (25.11.410-412 §), Malminkatu 5:ssä olevien tilojen vuokraaminen Suomen Pelastusarmeijan
Säätiölle käytettäväksi tilapäisenä miesten yösuojana

aikana 1.12.1973-31.3.1974 (18.2.87 §), Pengerkatu
35:n tontilla olevien rakennusten vuokran tarkistaminen 1.1.1975 alkaen (25.11.417 §) sekä Pihlajasaaressa
olevan huvilarakennuksen vuokraaminen vanhusten
virkistystoimintaa varten (4.11.384 §)

Lausunnot
Lautakunnan khlle antamat lausunnot koskivat mm.
seuraavia asioita:
— alkoholistit: leirintäpaikan vuokraaminen Tervalammen maatilasta alkoholistien käyttöön (28.1.66 §,
16.12.433 §) ja m iesal koho listien ensisuojan toiminnalliseen suunnitelmaan ja huonetilaohjeeseen tehdyt
huomautukset ja muutosehdotukset (6.8.303 §)
— anomukset: yhdeksän vapaan huoltojärjestön avustus- ja laina-anomukset (29.4.191 § , 2 7 . 5 . 2 2 9 § , 3 . 6 .
243 §, 6.8.294, 301 §, 26.8.312, 3 1 4 , 319 §, 14.10.
367 §,4.11.387 §)
— Helsingin
asuntotuotanto-ohjelma
1975—1979
(14.10.364 §)
— Helsingin raittiuspiirijärjestöjen yhteistoimikunnan
kirjelmä (17.6.259 §)
— Hengityslaitepotilaat r.y.n kuljetuspalvelujen toimintasuunnitelma vuodelle 1975 (16.12.440 §)
— Jakomäen terveysaseman perustamissuunnitelma
(16.12.437 §)
— kaavoitus: kantakaupungin osayleiskaavaehdotus
(14.10.363 §) ja 38. kaup.osan (Malmi) sekä 39.
kaup.osan (Tapaninkylä) eräitä kortteleita koskeva
asemakaavan muutosluonnos (25.11.413 §)
— kaupungin terveyskeskuksen terveysasemien laboratoriotoiminnan järjestäminen (18.2.81 §)
— Koskelan sairaskotiin liittyvän 200-paikkaisen hoitorakennuksen toiminnallinen suunnitelma ja huonetilaohjeiden hyväksyminen (14.10.355 §)
— Malmin vanhustenhuollon keskuksen perustamissuunnitelma (22.4.167 §)
— Mannerheimin
Lastensuojeluliiton
yhdyskuntatyökokeilun toteuttaminen Helsingissä (18.2.102 §)
— Maunulan terveysaseman perustamissuunnitelma
(21.1.40 §)
— mietinnöt: sairaan lapsen päivähoitoa suunnittelevan työryhmän mietintö (18.3.132 §), vanhusten
asuintalojen rakennus- ja varustetyöryhmän mietintö
(16.12.438 §) sekä vanhusten asuntokomitea ll:n miet i n t ö (13.5.209 §)
— Tervalammen sikalan ullakon vuokrausanomus
(22.4.152 §)
— Töölön vanhusten asuintalon ja palvelukeskuksen
perustamissuunnitelma,toiminnallinen suunnitelma ja
huonetilaohje (22.4.165 §)
— sosiaalitoimen historiatoimikunnan esitys (21.1.
35 §)
— toivomusponnet: kvston 12.12.73 hyväksymä kodinhoitojärjestelmän nykyistä tilaa ja kehittämistä koskeva toivomusponsi (26.8.313 §).
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Lisäksi lautakunta antoi lausunnon m m . seuraavia asioita koskevista valtuustoaloitteista:
— alkoholin väärinkäyttöä koskeva tilanne Helsingissä
ja toimenpiteet väärinkäytön haittavaikutusten poistamiseksi tai lieventämiseksi (18.3.134 §),
— alkoholistien terveydenhoito (14.10.361 §)
— ateriapalvelun järjestäminen vanhuksille, invalideille ja muille kotona sairastaville (16.12.439 §)
— huoltoavun hakemis-ja myöntämismenettelyä koskevan tiedotuksen tehostaminen (14.1.19 §)
— kansaneläkeasioiden käsittelyn tehostaminen (3.6.
247 §)
— sairastuneen lapsen päivähoito: määrärahan varaaminen 60 henkilön palkkaamiseksi sairastuneen (6.8.
299 §)
— sosiaalihuoltotyöntekijöiden palkkauksen tarkistaminen (22.4.161 §)
— toimitilojen varaaminen Etelä-Myllypuroon suunnitteilla oleviin asuintaloihin (16.9.345 § , 3 4 6 §)
— vuokrapuhelimien hankkiminen varattomien yksinäisten vanhusten, pitkäaikaissairaiden ja vaikeasti liikuntavammaisten invalidien käyttöön (3.6.250 §)

Lautakuntien, jaostojen ja johtokuntien kokoukset
kokousten
lukumäärä
Huoltolautakunta
19
Hallintojaosto . . .
10
Huoltolaitosten johtokunta . . . . 14
Tervalammen työlaitoksen
johtokunta
10
Tervalammen työlaitoksen
huoltoasiain johtokunta . . . . .
4
Työtupien johtokunta
12
1. huoltojaosto
.29
2.
»
. .
24
3.
»
26
4.
»
.50
5.
»
29
6.
»
32
7.
»
. .
26
8.
»
.
47
9.
»
. .
40
Laitoshuoltojaosto . . . . . . . . . 20
PAVI-huoltojaosto
. 46
Päihdyttävien aineiden toimikunta
—
Omaisuus-ja holhousjaosto . . . . 10
Työhuoltojaosto
.17
Yhteensä
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pöytäkirjojen
pykälien lukumäärä
460
128
723
127
39
171
619
434
529
1 017
494
388
557
790
782
332
2 086
—
45
135
9 856

Huoltojaostojen sekä omaisuus- ja holhousjaoston pykäliin sisältyy samanaikaisesti useaa huollettavaa koskevia ratkaisuja.
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