
10. L a s t e n s u o j e I u I a u t a k u n t a 

Lautakunnan kokoonpano 

Lautakunnan puh.johtajana toimi v. 1974terv.hoit . 
Sirkka-Liisa Nieminen, varapuh.johtajana varat. Tapa-
ni Mäntysaari ja jäseninä toiminnanjoht. Margareta 
Amino f f , f i l .maist. Anna-Liisa Aro , rouva Rakel Leh-
tokoski, valistussiht. Kerttu Vainio, piirisiht. Ani ta Ke-
vätsalo, lääket. ja kir.tri Kerttu Louhivuori ja erityis-
op. Tauno Marjala. Khn edustajana to imi pastori Jou-
ni Apajalahti. 

Päätökset 

Lautakunnan kertomusvuonna tekemät tärkeimmät 
päätökset koskivat mm. seuraavia asioita: 

avustukset 
— lasten lomanvietto- ja virkistystoimintaa harjoitta-
ville järjestöille ja laitoksille (16.4.183 §) 

koulutus ja ohjaus 
— henkilökunnan koulutuksessa noudatettavat peri-
aatteet sekä ohjeiden antaminen opiskelijatutkimus-
ten ohjaamisessa noudatettavista periaatteista (12.2. 
63 §, 55 §), pysyväisluonteisen koulutusneuvolatoi-
minnan aloittaminen"(24.9.366 §) 

nuoriso- ja hoitokodit, suojatyöpaikat ym. 
— Karviaisten suojatyöpaikan, Länsi-Pasilan nuoriso-
kodin, Nuorten selviämisaseman, Talosaaren vastaan-
ot tokodin ja Pasilan kehitysvammaisten asuntolan 
suunnittelun hyväksyminen ja käynnistäminen (17.12. 
496 §,26.3.154 §) 

taloussuunnitelmat 
— keskipitkän tähtäyksen suunnitelman (KTS) hyväk-
syminen ja tasapainotus lastensuojelutoimen osalta 
v:iksi 1976 -1980 (13.8.297 §,17.12.471 §) 
— pitkän tähtäyksen suunnitelma (PTS): lastensuoje-
lun toiminta-ajatuksen ja päämäärien määritteleminen 
v:iksi 1976-1985 (15.1.19 §), hyväksyminen (7.5. 
192 §) 

tutkimukset 
— sosiaalitoimen ATK-esitutkimuksen aloittaminen 
(5.3.107 §) 
— tutkimusaiheluettelon hyväksyminen (13.8.301 §) 

vajaamielisten keskuslaitos (va.) 
— perhehoitosäännön hyväksyminen sekä va. keskus-
laitoksen hall innon järjestäminen toistaiseksi (13.8. 
298 §,3.9.330 §). 

Esitykset 

Kaupunginhallitukselle tehdyt esitykset koskivat seu-
raavia asioita: 

hoitomaksut 
— perhehoidon hoitomaksujen tarkistaminen (15.1. 
1 §) 

hoitopaikat 
— lukumäärän alentaminen Herttoniemen ja lisäämi-
nen Sofianlehdon vastaanottokodeissa (17.12.475, 
490 §) 

koulutusneuvolatoiminta: jatkaminen (5.3.106 §) 

ohjesäännöt 
— lasten- ja nuorisonhuoltolaitokset: muuttaminen 
(5.3.96 §), va. vajaamielisten keskuslaitos: vahvistami-
nen sekä perhehoitosäännön hyväksyminen (13.8. 
298 §) 

palkat ja palkkiot 
— palkkauksen tarkistaminen: lasten-ja nuorisonhuol-
tolaitosten henki lökunta, viraston ja laitosten huolto-
tarkastajat ja näitä vastaavat sosiaalityöntekijät, johta-
vat huoltotarkastajat sekä perhekodin ja Kontulan per-
hekodin johtaja (12.2.74 § ,80 §), lastensuojelutoimen 
sekä -viraston henkilökunnat (13.8.302 §, 3.9.338 §) 

nuorisokodit, perheryhmäkodit 
— Siltavuoren nuorisokodin muuttaminen kehitys-
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vammaisten asuntolaksi (24.9.371 §, 15.10.400 §), Ta-
panilan perheryhmäkodin tont in varaaminen (12.2. 
64 §) 

sijaisvanhemmat 
— neuvottelu- ja virkistyspäivien järjestäminen (13.8. 
269 §,26.11.443 §) 

vierailut 
— lastensuojelulkn huostassa olevien lasten vierailu 
Kööpenhaminaan ja tanskalaisten vastavierailu Helsin-
kiin (18.6.262 §) 

virat 
— laitosten lääkintävoimistelijoiden pätevyysvaati-
musten muuttaminen (26.3.141 §) 

väliaikainen vajaamielisten keskuslaitos 
— perustaminen ja toiminnan aloittaminen (28.5. 
223 §). 

Lausunnot 

Kaupunginhallitukselle annetut lausunnot koskivat 
seuraavia asioita: 
— elatusapusaatavien perinnän tehostamismahdolli-

suudet (13.8.312 §) 
— historiatoimikunnan ehdotus sosiaalitoimen osalta 
(15.1.23 §) 
— järjestöjen avustusanomukset (13.8.285 §) 
— lahjoitusrahastojen ylijäämän käyttäminen (26.3. 
138 §) 
— lastensuojelun ja kehitysvammahuollon laitostoi-
mintaa koskeva kokonaissuunnitelma (1.11.434 §) 
— lastensuojelutoimen laitosten toiminnan ja palvelu-
jen kehittäminen sekä palvelutason ylläpitämistä estä-
vät ja haittaavat tekijät (13.8.303 §) 
— majoituskomitean mietintö (28.5.226 §) 
— »nuorten oma-aloitteisuus-aktiviteetti» -projektin 
käynnistäminen (3.9.331 §) 
— ohjesääntö ja -luonnos: kasvatusneuvola sekä las-
ten- ja nuorisonhuoltolaitokset (26.3.136 §, 17.12. 
474 §) 
— perhesijoitustoiminnan kehittämistarve (18.6. 
246 §) 
— SosHn kasvatusneuvolatoimintaa ja sosiaal¡lääkärin 
tston sosiaalityöntekijäin lukumäärän lisäämistä koske-
vat kir jelmät (16.4.181 §, 26.3.155 §) 

— Sylvia-koti: paikkojen varaaminen (18.6.258 §) 
— terveyskeskus: Etelä-Haagan ja Maunulan terveys-
asemien perustamissuunnitelmat (12.2.60 §, 15.1. 
24 §). 
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