
5. Painatus- ja hankintatoimisto 

Painatus- ja hankintatoimiston kertomus toiminnastaan v. 1947 oli seuraavan sisäl-
töinen: 

Kaupunginvaltuuston kokouksessa lokakuun 31 p:nä 1945 teki vt H. Schybergson 
aloitteen, jossa mm. ehdotettiin rationalisoimisasiantuntijan palkkaamista harkitsemaan 
ja toteuttamaan säästämistoimenpiteitä kaupungin hallinnossa ja aikaansaamaan alene-
mista kaupungin painatusmenoissa. 

Hankittuaan tämän aloitteen johdosta eräitä lausuntoja kaupunginhallitus päätti *) 
asettaa komitean harkitsemaan mahdollisuuksia saada aikaan säästöä kaupungin paina-
tus- ja monistustöissä. Komitea sai myös tehtäväkseen tutkia, voitaisiinko ilmoitustapaa 
muuttamalla saada kaupungin paisuneet ilmoitusmaksut alenemaan. 

Komitea päätti sittemmin tehtävänsä täytettyään ehdottaa mm., että painatustöiden 
valvonta silloisessa muodossaan lakkautettaisiin ja että sen tilalle perustettaisiin kaupun-
ginkanslian yhteyteen tammikuun 1 p:stä 1947 lukien painatus- ja hankintatoimisto, 
jolle vahvistettaisiin komitean laatima johtosääntö. Tämän komitean ehdotuksen sekä 
kaupunginhallitus että kaupunginvaltuusto hyväksyi 2), ja hankintatoimisto aloitti toi-
mintansa tammikuun 1 p:nä 1947. 

Entisen painatustöiden valvojan tehtäviin verraten painatus- ja hankintatoimiston 
tehtävät ovat paljon moninaisemmat. Kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti kau-
punginvaltuusto mm. päätti3), että paitsi painatus- ja hankintatoimiston johtosäännössä4) 
lueteltuja tehtäviä myös aikaisemmin rahatoimiston selvitettäviin kuuluvat puhelimia 
koskevat asiat jätetään sen selvitettäviksi. 

Painatus- ja hankintatoimiston toiminta 1947 selviää seuraavasta: 
Viranhaltijat. Henkilökuntaan kuului toimistopäällikkö, 2 osaston esimiestä, 5 toi-

mistoapulaista, 2 painajaa, konttorikoneteknikko ja 2 lähettiä. 
Haettavaksi julistettuun painatus- ja hankintatoimiston hankintaosaston esimiehen 

virkaan valittiin 5) kirjanpitäjä A. M. Aalto maaliskuun 1 p:stä lukien. Painatus- ja han-
kintatoimiston 41 palkkaluokasta 38 palkkaluokkaan siirretty toimistoapulaisen virka 
päätettiin 6) katsoa olevan toimistoapulaisen H. M. Tapperin hoitama virka. Kertomus-
vuodeksi ja edelleen v:ksi 1948 päätettiin 7) ottaa konttorikoneiden hoitajaksi mekaanikko 
K. A. Enroth tehtävänään ensi sijassa huolehtia kaupunginkanslian ja rahatoimiston kont-
torikoneista 8 tunnin työajoin arkipäivisin ja 6 tunnin työajoin lauantaisin sekä 12 735 
mk:n kuukausipalkoin. Lähetiksi otettiin8) kesäkuun 1 p:stä lukien E. Virtanen ja syys-
kuun 10 p:stä E. E. Laaksonen, minkä lisäksi kaupunginkanslian lähetti S. Huuskonen 
päätettiin syyskuun 1 p:stä lukien siirtää lähetiksi painatus- ja hankintatoimistoon. 

Toimistoapulaiselle A. M. Koskelle myönnettiin 9) palkatonta virkavapautta maalis-
kuun 1 p:stä joulukuun 31 p:ään, jolloin hän erosi virastaan. Hänen sijaisenaan oli painaja 
S. M. Holmström ja tämän sijaisena lähetti H. E. J. Helenius, molemmat omien virkojensa 
ohella. 

Tilapäisenä viranhaltijana toimi herra E. Pajunen, joka päätettiin pitää toimiston 
palveluksessa edelleen v:n 1948 alusta lukien ja enintään mainitun vuoden loppuun10). 

Ks. v:n 1946 kert. I osan s. 150. — 2) S:n s. 6 ja 127. — 3) Ks. t ämän kert. I osan s. 4. — 
4) Ks. v:n 1946 Kunnall. asetuskok. s. 250. — 5) Khs 9 p. tammik. 64 §. — 6) Khn jsto 4 p. 
maalisk. 5 345 §. — 7) Khs 9 p. tammik. 65 § ja 23 p. jouluk. 6 285 §. — 8) Khn jsto 26 p. hel-
mik. 5 316 §, 21 p. toukok. 5 573 § ja 10 p. syysk. 5 890 ja 5 891 §. — 9) S:n 26 p. helmik. 
5 316 § ja 19 p. marrask. 6 155 §. — 10) S:n 2 p. tammik. 5 001 § ja 23 p. jouluk. 6 285 §. 
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Painatus ja sidonta. Kertomusvuoden talousarviossa oli painatusta ja sidontaa varten 
varattu 18 363 500 mk, edellisestä vuodesta oli siirretty 47 625 mk ja vuoden varrella 
kaupunginvaltuusto salli ylittää 31 eri laitoksen määrärahaa yhteensä 3 660 666 mk, 
joten käytettävissä oli yhteensä 22 071 791 mk. Näistä varoista käytettiin v:n 1947 aikana 
20 795 691 mk, siirrettiin v:een 1948 620 912 mk ja säästöä jäi 655 188 mk. Tarveraha-
ym. tileistä suoritettiin painatus- ja sidontakustannuksia 3 747 915 mk. Vertauksen vuoksi 
mainittakoon, että v. 1938 oli määrärahoja 2 406 802 mk, joista 2 313 813 mk käytettiin, 
50 692 mk siirrettiin seuraavaan vuoteen ja 42 297 mk säästyi; tarverahoja ym. käytettiin 
lisäksi 267 549 mk. 

Kuten numeroista näkyy, olivat kaupungin painatus- ja sidontamenot kertomusvuon-
na 24 543 606 mk, oltuaan v. 1938 2 581 362 mk. Paitsi rahanarvon alenemista oli näiden 
menojen kohoamiseen syynä myös eräiden uusien laitosten, kuten kansanhuolto- ja huo-
neenvuokratoimiston perustaminen samoin kuin kaupungin aikaisemmin olemassa 
olleiden laitosten toimintojen monipuolistuminen ja laajentuminen. Kaupunki sai näistä 
töistään huomattavat alennukset käypiin hintoihin verrattuna. Kertomusvuoden kustan-
nuksiin sisältyy myös 22 %:n liikevaihtovero, jota veroa ei vielä v. 1938 kannettu. 

Ilmoitukset ja kuulutukset. Ilmoitushinnat, jotka v. 1938 olivat tekstin jälkeisistä 
ilmoituksista 1: 90—2: 10 mk palstamillimetriltä, olivat v:n 1947 alussa 10—11 mk/mm. 
Hinnat nousivat saman vuoden heinäkuun 1 p:stä alkaen n. 30 % :11a 13—14 mk:aan 
millimetriltä, eri lehdissä eri lailla. 

Edellä mainittu komitea teki ilmoitusmenojen supistamiseksi eräitä ehdotuksia, jotka 
sittemmin toteutettiin. Viranhakuilmoitukset julkaistiin muutamin poikkeuksin päivä-
lehdissä, koottuina ja yhdistettyinä kaupunginkanslian nimessä kahdesti kuukaudessa. 
Näiden ilmoitusten johdosta jätettyjen hakemusten vastaanotto ja kirjaaminen oli myös 
painatus- ja hankintatoimiston tehtävänä. 

Kaupungin ilmoitusmenot olivat kertomusvuonna 4 621 436 mk, josta viranhakuilmoi-
tusten osalle tuli 523 953 mk. Suurimmat ilmoitusmenot olivat kunnallisvaalien aiheutta-
mat, 714 004 mk. Myös kansanhuoltolautakunnan ilmoituskustannukset, 556 415 mk, 
samoin kuin liikennelaitoksenkin vastaavat menot, 184 211 mk, olivat huomattavat. 
Kuitenkin oli näissä ja varsinkin kunnallisvaalien aiheuttamissa ilmoituksissa tehty kus-
tannuksia säästäviä supistuksia. Ellei viranhakuilmoituksia olisi julkaistu yhdistettynä, 
vaan entiseen tapaan kukin erikseen, olisivat kustannukset olleet n. 1 393 500 mk, joten 
säästöksi tuli n. 869 500 mk. Yhteisissä viranhakuilmoituksissa oli haettavana yhteensä 
588 virkaa ja viranhakijoita ilmaantui kaikkiaan 3 768. Ilmoituksista saadaan v:sta 1927 
alkaen 7 %:n alennus, joka kertomusvuonna teki n. 333 500 mk. 

Sanoma- ja aikakauslehdet. Kaupungin virastoihin ja laitoksiin tilattiin sanoma- ja 
aikakauslehtiä, joista kustannukset tekivät 443 935 mk. Sanomalehtien hinnasta saatiin 
2—5 %:n ja aikakauslehtien 5—10 %:n alennus. 

Puhelinmenot. Puhelinosuuksien hankkimiseen käytettiin 1 605 750 mk. Puhelimien 
hoito, korjaus, siirto yms. vaati 361 824 mk, kun taasen vuosimaksuista ja puheluista yms. 
johtuvat menot olivat 3 471 058 mk. Puhelimien aiheuttamat menot tekivät siten yhteensä 
5 338 632 mk. 

Kaluston hankintaan käytettiin talousarviossa sitä varten varatusta yhteismäärä-
rahasta 1 553 968 mk. Sen lisäksi hankki painatus- ja hankintatoimisto eräille laitoksille 
jonkun verran kalustoa, joista johtuvat kustannukset maksettiin laitosten omilta tileiltä. 

Konttori- ja koulutarvikkeita toimitettiin laitoksille ja kouluille 17 334 696 mk:n edestä 
osittain suoraan liikkeistä, osittain toimiston varastosta. 

Varaston toiminta selviää seuraavasta tiliasetelmasta: 

Vastaavaa: Mk 
Vuoden laskutus 6 631 310 
Varasto vuoden lopussa 1 013 480 

Vastattavaa: Mk 
Varasto vuoden alussa 1 093 969 
Osto 6 022 904 
Kustannukset 104 418 
Ylijäämä 423499 

Yhteensä 7 644 790 Yhteensä 7 644 790 
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Koulutarvikemenot olivat suomenkielisissä kansakouluissa yhteensä 8 208 944 mk 
ja ruotsinkielisissä kouluissa 3 174 219 mk. Oppilasta kohden tekivät menot suomenkie-
lisissä kouluissa 601 mk ja ruotsinkielisissä kouluissa 815 mk. 

Monistukset lisääntyvät vuosi vuodelta. Esim. v. 1939 niitä oli 5 307 ja kertomusvuonna 
7 443 ja niiden painosmäärät vastaavasti 375 555 ja 1 384 655. 

Konttorikonehuolto. Konttorikoneiden huolto oli osittain annettu Oy. Merso ab. nimisen 
konttorikoneliikkeen tehtäväksi, osittain siitä huolehti lähinnä painatus- ja hankinta-
toimiston alaisena toiminut konttorikone teknikko. Omassa huollossa olivat kaupungin-
kanslian ja rahatoimiston konttorikoneet, toisten laitosten koneiden kuuluessa yllämaini-
tulle liikkeelle. Konttorikonekorjaamoa, monistamoa ja varastoa varten kunnostettiin 
kaupungintalon pihanpuoleisessa kellarikerroksessa oleva huonetila. 

Matkailija- ja asemakaavakarttojen myynti. Painatus- ja hankintatoimisto huolehti 
myös matkailija- ja asemakaavakarttojen myynnistä kirja- ja paperikaupoille ym. Näi-
den kokonaismyynnistä kertyi 905 315 mk, johon sisältyy liikevaihtoveroa 101 497 mk. 
V. 1946 olivat vastaavat luvut 465 152 mk ja 77 630 mk. Matkailijakartan v. 1947 otettu 
uusi painos tuli maksamaan 217 300 mk. 

Tilaukset ja laskut. Kirjallisten tilausten lukumäärä oli 2 527 ja tarkastettujen laskujen 
luku 5 758. Toimiston laskutusten lukumäärä oli 1 727. 


