
10. Hankintatoimisto 

kuuluivat 
v. 1967 samat kuin 
että jäsenenä työtupien joht. Lauri Eerikäi-
sen tilalla oli niiden vt. johtaja Erkki Mäen-
pää. 

Hankintaneuvottelukunta kokoontui vuo-
den aikana kaksi kertaa ja pöytäkirjapyka-
lien lukumäärä oli 9. 

Tärkeimmistä neuvotteluki 
mainittakoon seuraavat: lau-

luttajapiirien ja 
kinuat pyrittiin 

Toinen pääpyrkimys oli 
kuin se oli 

edullista tuottajilta tai 
raan virastoille ja laitoksille. 

Toimiston tekemät esitykset koskivat mm. 
virkapunelin] arj estely] a ̂  ^ eräissä^ kaupungin 

veydenhoitovirastossa. Lausunto annettiin 

19 (ed. v. 20) vaki-
tilapäisiä viranhaltijoita 

oh työnteki-oli 4 (4). Ty 
joitä 43 (41). 

Virkavapautta : 
perusteella kaikkiaan 474 (632) työpäivää. 

Toimiston henkilökunnasta siirtyi eläk-
keelle yiimekaanikko Karl Enroth 23:n pal-
velusvuoden jälkeen. 

Helsinki-mitali myönnettiin painatusasia-
mies Väinö Stenmanille, ja 20 v:n palveluk-
sesta sai Suomen Kaupunkiliiton hopeisen 

Karl Enroth, 
koulutustoimikun-

nan järjestämille kursseille osallistui henkilö-
kunnasta vht. 13 henkilöä. Lisäksi eräät hen-

kuuluvat osallistuivat muihin 
ja suorittivat virKamatkoja 

käytettävissä ol-

Ne käsittivät yhteensä 2 090 m2, joista toi-
oli 640 m2 ja varasto-, työ- ym. 

1 450 m2. Varasto- ja työtiloiksi pyrit-

taan sopivat teollisuustilat. 
Toimiston kalusto- ja 

arvo oli 26 500 (47 000) mk. 
uusi pakettiauto entise! 

Toiminta. Yhteishankii i tehdyn ] 
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oli hoitaa seuraavat yhteishankinnat: talous-
3a toimistopaperit, toimisto- ja koulutarvik-
keet» toimisto- ja talouskoneet sekä niiden 
huolto» puhelinlaitteet, toimisto- ja laitoska-
lusteet, soittimet» taloustarvikkeet ja astiat» 
puhdistus-, pesu- ja lattianhoitoaineet ja 
-välineet» sanoma- ja aikakauslehdet, paina-
tus- ja kirjansidontatyöt sekä monistus-
työt. 

Toimiston tehtävänä oli lisäksi eräiden lai-
tosten erikoishankintojen valmistelu ja omaa 
hankintaelintä omaamattomien laitosten 
avustaminen erikoishankinnoissa. Kertomus-
vuonna hoidettiin edelleen sairaaloiden, huol-
tolaitosten ja terveydenhoitoviraston sairaa-
latarvikkeiden, n. 80 nimikkeen, hankinta. 

Hankintatoimiston jakeluvaraston, kone-
korjaamon ja painamon avulla hoidettiin osa 
yhteishankinta-alueesta, muu osa perustui 
tarjouspyyntömenettelyyn ja hankinta- tai 
hintasopimuksiin. Tarjouspyyntöjä oli 87, 
toimiston omien tilausten määrä 13 300. Kau-
pungin laitosten kokonaishankintojen arvo 

oli kerto-
18 200 000 mk. 

Hankintatoimisto hoiti kaikkien yhteis-
hankintaelinten hankintatiedotusten toimit-
tamisen jajakelum 

kintatoimisto antoi kaupunginhallituksen 
pyytämät 

v:lle 1968. Näitä oli yht. 27. 
Suurimmat toimiston hoit 

hankinnat suoritettiin k 
imat kalusto-

lpungir 
Suursuon vanhainkotiin ja Haagan ammatti-
kouluun. 

Mainittujen lausuntojen lisäksi annettiin 
208 (191) kirjallista lausuntoa, jotka koskivat 
kalusteita» koneita ja kojeita. Niistä 46 (83) 
lausuntoa koski sairaaloiden hankintoja ja 

arvo oli 633 000 (1 211 000) mk. 
tisia konttorikoneita hankittiin kau-

: 428 (429). 

taa» käytettävissä oli n. 90 konttori-, konfe-

renssi-, talous- ym. konetta. Lainauksia oli 
393 (320) kpl. 

Puhelinasiat. Kertomusvuoden aikana suo-
ritettiin loppuun kahden uuden puhelinvaih-
teen asennustyöt. Automaattisen kaukolii-
kenteen kasvaessa jatkettiin kaukotason esto-
laitteiden hankintaa. Ne asennettiin kaikkiin 
niihin uusiin vaihteisiin, j oissa se oli teknilli-
sesti mahdollista. Estolaitteet oli 38 vaihtees-
sa ja 259 puhelinta, joista oli suora yhteys, 
varustettiin kaukotason estolevyllä. 

Vuoden päättyessä oli kaupungilla hallus-
saan 2 190 (2 173) Helsingin Puhelinyhdistyk-
sen osuustodistusta. Puhelinvaihteita oli kau-
pungin käytössä 57 (54), yksittäisliittymiä 
oli virastoissa ja laitoksissa 1 319 (1 310) 

. viran- ja toimenhaltijoiden ; 
140 (166). Välitettyjen puhelintyö-

tilausten lukumäärä oli 624 (619) kpl ja hoi-
dettujen puhelinmaksujen kokonaismäärä 
800 000 (680 000) mk. 

Puhelumaksut 837 500 
Perusmaksut 496 700 
Puhelinluetteloteksti luettelossa 

HEL I 117 600 
käyttö-

95 800 
Puhelimien siirrot, asennukset ym. 58 400 
Viran- ja toimenhaltijoille makse-

tut korvaukset oman puhelimen 
käytöstä 1 200 

Yhteensä 1 607 200 

otettiin uusi painos määrältään 4 000 kpl» 
minkä kustannukset olivat 5 537 mk. 

Painatus-ja sidontatyöt ym. Toimiston ulko-
puolisille kirjapainoille ja sitomoille antamien 
työtilausten määrä oli 2 582 (2 730) kpl ja 
näiden nettolaskutus 2 053 000 (2 114 000) 
mk. Offsettöitä suoritettiin 2 970 (1 268) kpl 
ja toimisto laskutti niistä 368 000 (275 000) 
mk. Kertomusvuoden 
sältyivät myös monistustyöt (e 
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