
8· Järjestelytoimisto 

Työtehoneuvottelukunta ja järjestelytoi-
misto toimivat hallinnon ja sen johtamistoi-
minnan kehittämisessä ja rationalisoimisessa 
koordinoivina keskuseliminä. Työtehoneu-
vottelnkunta käsitteli periaatteellisluonteisiä 
organisaatio- ja rationalisoimiskysymyksiä. 
Järjestelytoimisto toimi työtehoneuvottelu-
kunnan valmistelevana elimenä ja palveli 
hallintoa tutkimus- ja suunnitteluelimenä. 

Työtehoneuvottelukunnan kokoonpano, ko-
koukset ym. Neuvottelukunnan kokoonpano 
oli muuten sama kuin edellisenä vuonna, 
paitsi että puheenjohtajana toimi kaup.joht. 
Aho 18.7. saakka ja kaup.joht. Aura 19.7. 
lähtien, virkamies]äseninä apul.kaup.joht. 
Krogius 30.6. saakka ja apul.kaup.joht. 
Smeds 1.7* lahtien, kaup.rev. Törnqvistin 
tilalla oh kaup.rev. Lehto, luottamusmies-
jäseninä prof. Eino Niinin tilalla oli ins. 
Heikki Heikkilä ja opetusneuvos Antero 
Rautavaaran tilalla ekon. Heikki Vuorimaa. 

Neuvottelukunta piti kertomusvuonna yh-
den kokouksen, jossa käsiteltiin mm. järjes-
telytoimiston ja kaupungin muiden järjes-
telyelinten toimintakertomukset ja toiminta-
suunnitelmat. Lisäksi käsiteltiin talonraken-
nushankkeen ennakkosuunnittelun kehittä-
mistä kaupungin hallinnossa ja järjestelytoi-
miston laatimaa alustavaa ehdotusta talon-
rakennushankkeen ennakkosuunnittelua kos-
keviksi toimintaohj eiksi. Neuvottelukunta 
hyväksyi ehdotuksen, sen kehotuksesta jär-
jestelytoimisto laati 30.12. ehdotuksen talon-

rakennushankkeen toiminnallista ennakko-
suunnittelua koskeviksi ohjeiksi. 

Järjestelytoimiston henkilökunta ym. Toi-
miston henkilökunta käsitti kertomusvuoden 
päättyessä 22 henkilöä, joista vakinaisia vi-
ranhaltijoita 6 ja tilapäisiä 4 sekä työsopi-
mussuhteeseen palkattuja 12. Lisäksi toimis-
ton palveluksessa oh ajankäyttötutkimusteh-
tävissä yksi henkilö 7 kk:n ajan sekä tunti-
palkkaista työvoimaa 6 henkilöä n. 1 kk:n 
ajan kukin sekä toimistoharjoittelija. Toi-
miston palveluksesta erosivat 1.9. lukien 
valtiot.kand. Liisa Ollikainen ja ekon. Gaij 
Feodoroff 1.12. lukien sekä virastotutkija 
Friedrich Kaltamo, joka siirtyi eläkkeelle 
31.12. 

Toiminta. Järjestelytoimiston palvelutoi-
minta sisälsi tutkimus- ja konsultointitoi-
minnan, tiedotus- ja vahnennustoimintaan 
osallistumisen, lausuntoasiat sekä ns. jatku-
vat palvelutehtävät, kuten työturvallisuus- ja 
aloitetoiminnan. Palvelutoiminnasta tutki-
mus- ja konsultointitoiminta edusti n. 3/4 
tutkimushenkilökunnan työpanoksesta. 

Toimiston tutkimuspalvelun työpanoksesta 
meni n. 50 % kaupunginhallituksen ja työ-
tehoneuvottelukunnan toimeksiantoihin. 
Kaupunginhallituksen asettamien komiteoi-
den ja toimikuntien palvelu vaati n. 30 % 
sekä virastojen ja laitosten välitön palvelu 
n. 20 % tutkimuspanoksesta. Tutkimustulok-
set ilmenevät pääasiassa tutkimusselostuk-
sista, mutta komiteoille ja toimikunnille suo-
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ritetun tutkimuspalvelun tulokset näkyvät 
yleensä vain näiden mietinnöissä. Virastoille 
ja laitoksille suoritettu neuvontapalvelu ei 
tule kirjallisesti näkyviin. 

Kaupungin muihin järjestelyelimiin pidet-
tiin yhteyttä ammatillisissa asioissa, suoritet-
tiin yhteistoiminnassa eräitä tutkimuksia, 
suunniteltiin ja järjestettiin alan jatkokoulu-
tusta sekä pyrittiin yhdessä kehittämään alan 
tutkimustekniikkaa. 

T u t k i m u s t o i m i n t a 

Järj estelytoimiston tutkimuspanoksesta 
pääosa kohdistui edelleenkin keskushallinnon 
ongelmiin, koko hallintoa tai useaa hallinto-
kuntaa koskeviin tehtäviin tai sellaisiin, jois-
sa yhtä virastoa tai laitosta koskevat ratkai-
sut olivat sovellettavissa myös muihin hallin-
toelimiin. 

Kertomusvuonna valmistui 26 tutkimus-
selostusta. Tutkimustehtävät suoritettiin yh-
teistoiminnassa ao. hallintoelinten kanssa. 

Koko hallintoa koskeneet tutkimustehtävät. 
Kertomusvuonna valmisteltiin työtehoneu-^ 
vottelukunnalle ja edelleen esitettäväksi ta-
loussuunnittelutoimikunnalle ehdotus h a l -
l i n n o n p i t k ä n t ä h t ä i m e n k e-
h i t t ä m i s o h j e l m a n liittämistä kau-
pungin taloussuunnitelmaan. Tässä yhtey-
dessä selviteltiin ns. suunnittelu-ohjelmointi-
budjetointimenettelyn käyttöönoton miah-
dollisuuksia, hahmoteltiin tarvittavat ohjel-
mat sekä pitkän, keskipitkän ja lyhyen täh-
täyksen suunnittelujen niveltämistä toisiin-
sa, pitkän tähtäyksen suunnittelun organi-
saation kehittämistä, hallinnon perusorgani-
saatiota sekä rationalisointitoiminnan akti-
vointia. Asian käsittely mainituissa elimissä 
siirtyi seuraavalle vuodelle. 

Kertomusvuonna esitettiin työtehoneu-
vottelukunnalle r a k e n n u s h a n k k e e n 
e n n a k k o s u u n n i t t e l u a k o s k e -
v a t t o i m i n t a o h j e e t . Näiden tar-
koituksena on täyttää se suunnittelun järjes-

telmällistä suorittamista ja organisoimista 
koskeva aukko, joka jää taloussuunnittelun 
ja varsinaisen^suunnittelun välille. 

Aikaisemmin laadittujen muistioiden poh-
jalta laadittiin suunnitelma ja ehdotus kau-
pungin h e n k i l ö s t ö a s i o i d e n h o i -
d o n j a o r g a n i s a a t i o n järjestämi-
sestä, joka luovutettiin asianomaisille kau-̂  
punginjohtajille. Ehdotus sisälsi viisi eri or-
ganisaatiovaihtoehtoa, joissa erityisesti pi-
dettiin silmällä sitä, että henkilöstöasioiden 
kehittäminen ja hoito tulee kiinteästi koordi-
noiduksi hallinnon kokonaistoimintaan ja 
palvelemaan sitä. 

4 0 - t u n n i n t y ö v i i k k o o n siirty-
misen vaatimina toimenpiteinä laadittiin yh-
distelmä niistä rationalisointitoimenpiteistä, 
joihin virastot ja laitokset olivat ilmoittaneet 
ryhtyneensä tai aikovansa ryhtyä. 

Kertomusvuonna jatkettiin k e s k i p i t -
k ä n t ä h t ä y k s e n s u u n n i t t e l u n 
ja t y ö n s u u n n i t t e l u n kehittämistä 
ja käyttöönottoa koskevaa tutkimustehtä-
vää. Osittain ulkopuolista asiantuntemusta 
käyttäen suoritettiin työnsuunnittelutoimin-
nan osalta nykytilanteen ja kehittämistoi-
menpiteiden kartoitus. 

H a l l i n n o n r a t i o n a l i s o i n t i . 
Kaupungin henkilöstörekisterin uudista-

mista koskevaa tutkimusta jatkettiin yhteis-
toiminnassa palkkalautakunnan toimiston ja 
eräiden hallintokuntien edustajien muodos-
tamassa työryhmässä. Työn tuloksena val-
mistui joulukuussa henkilö- ja palkkarekis-
tereitä koskeva alustava suunnitelma, joka 
muodostaa pohjan projektiryhmän työn jat-
kolle. 

Kaupungin pysyväisluonteisten päätösten 
ja ohjeiden rekisteröintijärjestelmien yhden-
mukaistamismahdollisuuksista suoritettiin 
selvitys ja tehtiin ehdotuksia järjestelmän ke-
hittämiseksi. 

Hallinnon rationalisointitoiminnan aktivoi-
miseksi kaupungin hallinnossa suunniteltiin 
alalla järjestettävää koulutusta, jonka toteut-
taminen siirtyi seuraavaan vuoteen. 
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Y l l ä p i t o t e h t ä v ä t . Kaupungin 
kuljetuskomitean työtä avustettiin edelleen 
suorittamalla sille kuljetusten järjestelyjä ja 
kustannuksia koskevia erillistutkimuksia ja 
selvityksiä. 

Määrättyjä virastoja ja laitoksia koskeneet 
tutkimustehtävät. Rahatoimiston huoltokas-
san tehtävien koneellistamisen kehittämisestä 
suoritettiin tutkimus, jossa vertailtiin erilai-
sen automaatioasteen omaavien koneiden ja 
menetelmien edullisuutta toisiinsa. Suunni-
teltiin uusi yksinkertaisempi palkkioiden 
maksamismenettely. Rahatoimiston Kallion 
osaston työmenetelmien kehittämistutkimus 
aloitettiin selvittämällä nykyiset työrutiinit. 

Hankintatoimiston uusi painotuotteiden 
tilausmenettely suunniteltiin mahdollisim-
man yhdenmukaiseksi hankintatoimiston 
muun hankintamenettelyn kanssa. 

Maistraatissa aloitettiin tutkimus kont-
toritekniikan tehostamisesta tilisäännön peri-
aatteiden noudattamisen sekä valvonnan hel-
pottamisen ja tehostamisen pohjalta. 

Kouluhammashoitolaitoksen tilastotyön 
tehostamisesta ja valtionavustusanomusten 
laatimisen yksinkertaistamisesta valmistui 
tutkimus. 

Sairaaloiden toimintasxiunnitelmatoimi-
kunnan työhön osallistuttiin. Lyhytkausi-
raportointi saatettiin käyttöön Malmin ja 
Hesperian sairaaloissa sekä Laakson sairaa-
lassa ja keskityttiin toimintasuunnitelman 
laatimiseen sekä sitä täydentävän tarkkailu-
järjestelmän kehittämiseen. 

Sairaaloiden tilitoimistojen itsenäistämistä 
koskevan esityksen johdosta suoritettiin tut-
kimus, jonka perusteella kaupunginhallitus 
päätti, että enemmistä toimenpiteistä tässä 
vaiheessa luovutaan. 

Hoitolaitosten suunnittelutoimikunnan 
työhön osallistuttiin. Suoritettiin laaja poti-
lashaastattelututkimus sen seikan selvittä-
miseksi, kuinka monissa eri hoitopaikoissa 
samat helsinkiläiset ovat käyneet tutkimuk-
sissa ja hoidossa ja kuinka monissa paikoissa 
heistä on sairaskertomukset. Tutkimuksen 

valmistuminen siirtyi seuraavalle vuodelle. 
Itäisen sairaalan suunnittelutoimikunnan ja 
sen eri jaostoiden työssä oltiin jatkuvasti 
mukana. Kivelä-Hesperian sairaalan ja Kos-
kelan sairaskodin eräiden osien modernisoin-
tia sekä Laakson sairaalan laajentamista var-
ten asetettujen työryhmien toimintaan osal-
listuttiin jatkuvasti. Hoitolaitosten suunnit-
telutoimistolle suunniteltiin uusi diariointi- ja 
arkistointimenetelmä. 

Hoitolaitosten työhön osallistuttiin. Suori-
tettiin lukuisia selvittelytehtäviä, laadittiin 
ajankäyttötutkimusten perusteella suosituk-
set ja ehdotukset sekä valmisteltiin komiteal-
le sairaaloiden ja huoltolaitosten sekä lasten-
suojelulaitosten ja lastentarhojen uusien vir-
kojen tarvetta koskevat esitykset. 40-tunnin 
työviikkoon siirtymisen johdosta hoitolaitok-
siin alunperin esitetyt n. 1 000 uutta virkaa 
saatiin komitean selvittelytyön tuloksena su-
pistumaan n. 400:aan virkaan. 

Laitosten esisuunnittelutyötä suoritettiin 
osallistumalla huoltoviraston suunnittelu-
elimen työhön Myllypuron sairaskodin, Mal-
min vanhainkodin sekä Pukinmäen ja Laaja-
salon vanhusten asuintalojen suunnittelussa 
ja suunnitelmien eri vaiheiden toteuttami-
sessa. Huoltotarkastajien työn rakennetta ja 
työmääriä selvittelevä tilastollinen toimen-
pidetutkimus valmistui ja sen perusteella eh-
dotettiin työmäärien tasoittamista, tarkas-
tuksessa noudatettavien menettelytapojen 
yhdenmukaistamista sekä huoltotarkastajien 
suorittamien kotikäyntien siirtämistä vä-
hemmän kvalifioidulle työvoimalle. Työtu-
pien hoidettavana olevan kaupungin yhteis-
hankintatehtävän tarkoituksenmukaisesta 
uudelleen järjestelystä suoritettiin hankinta-
neuvottelukunnan pyynnöstä tutkimus, jon-
ka perusteella tehtiin ehdotuksia yhteishan-
kintatehtävän siirtämisestä kesknshankinta-
elimen hoidettavaksi, työtupien markkinoin-
nin kehittämisestä ja järjestelyjen vaatimasta 
työvoimasta. 

Killinmäen keskuslaitoksen luonnospiirus-
tusvaiheen suunnittelua avustettiin osallistu-
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maila suunnittelutoimikunnan työhön. Las-
tensuojelu viraston elatusaputoimiston kone-
kirjanpidon kehittämistutkimuksesta suori-
tettiin toinen vaihe ja tehtiin ehdotuksia 
konttorikoneiden uusimiseksi, mitkä ehdo-
tukset kertomusvuonna suurimmalta osalta 
toteutettiin. Lastenhuoltotoimiston ja suo-
jelukasvatustoimiston tilinpito- ja peiimis-
toimintaa koskeva tutkimus suoritettiin. Sen 
perusteella tehtiin ehdotuksia mm. lapsikor-
tistojen uudistamisesta. Sofianlehdon vas-
taanottokodin toimistotöiden uudelleen jär-
jestelystä aloitettiin tutkimus vuoden lopulla. 

Tutkimussuunnitelma lasten päivähoito-
kysymyksen kokonaistutkimuksen suoritta-
misesta kolmentoista eri osatutkimuksen 
avulla valmistui. Tutkimus lastentarhain toi-
miston työmenetelmistä ja organisaatiosta 
aloitettiin. 

Kansakoulujen ruokailun uudelleenjärjes-
telyssä avustettiin kansakouluja ja elintar-
vikekeskusta sekä saatiin uudistus toteute-
tuksi kertomusvuoden loppuun mennessä, 
jolloin einesjärjestelmään kuului 54 koulukeit-
tiötä ja 28 000 ruokailijaa ja pakaste järjes-
telmään 42 koulukeittiötä ja 6 000 ruokaili-
jaa. Kouluja avustettiin edelleen keittiö-
suunnittelussa ja keittiöiden päävälineiden 
valinnassa. Kansakoulujen kanslian kassa- ja 
tilitoiminnan siirtämisestä rahatoimiston 
Kallion osastoon sekä kansakoulujen toimis-
totöiden uudelleenjärjestelystä suoritettiin 
alustavat tutkimukset. Kansakoulujen sii-
vous- ja ruoanjakohenkilökunnan tarvetta 
ja työnjakoa koskevia selvitys- ja neuvonta-
tehtäviä suoritettiin kertomusvuonna 33 koh-
teessa. 

Kaupunginkir j aston kirjastoauto-osaston 
toimintaa, organisaatiota ja henkilökunnan 
tarvetta koskevassa tutkimuksessa selvitet-
tiin organisaation tarkoituksenmukaisuus ja 
määriteltiin siirtokirjakokoelman hoitoon ja 
kirjastoautoihin tarvittavan henkilökunnan 
määrä ja rakenne sekä tehtiin ehdotuksia toi-
minnan tehostamisesta. 

Urheilu- ja ulkoiluviraston toimistotehtä-

vien uudelleen järjestelyä koskevia edellisenä 
vuonna suoritettuja tutkimuksia täydennet-
tiin tutkimalla kansliatoimiston pääsylippu-
jen varastokirjanpidon sekä vuokrien ym. 
laskutuksen uudelleen järjestelyä ja teke-
mällä niistä ehdotuksia, jotka toteutettiin. 

Kaupungin alueella olevia kiinteistöjä kos-
kevien rekistereiden ja raportoinnin kehittä-
mistä koskeneen tutkimuksen johdosta kau-
punginhallitus teki kertomusvuonna päätök-
sen kiinteistörekisterin perustamisesta kau-
punkia varten ja asetti sitä suunnittelemaan 
toimikunnan, jossa järjestelytoimisto oli 
edustettuna. Kaupungin omistamien kiin-
teistöjen kiinteistöluettelon uudistamista kos-
keva tutkimus jatkui rinnan edellä mainitun 
tutkimuksen kanssa. 

Kaupungin virastotalojen tarvetta koske-
van selvityksen johdosta taloussuunnittelu-
toimikunta asetti tätä asiaa koskevan suun-
nitelman laatimista varten työryhmän, jossa 
järjestelytoimisto oli edustettuna ja hoiti sih-
teerin tehtävät sekä suoritti sen tarvitsemat 
selvittelytyöt. 

Kiinteistöviraston talo-osaston I alueisän-
nöitsijätoimiston organisaatiota ja sijaintia 
koskeva tutkimus johti ehdotusten mukaisiin 
järjestelyihin vuoden vaihteessa. 

Kallion virastotalon suoj elusuunnitelma-
toimikuntaa avustettiin eräillä turvallisuus-
järjestelyjä koskevilla suunnitteluilla. 

Järj estelytoimisto osallistui kaupunkisuun-
nitteluviraston organisaation kehittämistä 
varten asetetun lautakunnan jaoston ja vi-
raston organisaatiotyöryhmän toimintaan 
konsultaation ja tutkimustoiminnan muo-
dossa. Erityisesti pyrittiin saamaan aikaan 
kaupunkisuunnitteluvirastolle lyhyen ja kes-
kipitkän tähtäyksen toimintasuunnitelma ja 
toiminta koordinoiduksi sen mukaisesti sekä 
vapauttamaan suunnittelijat varsinaiseen 
suunnittelutehtävään. 

Elintarvikekeskuksen toiminnan rationali-
sointia ja kannattavuuden parantamista kos-
keva tutkimus aloitettiin syksyllä. Elintar-
vikkeiden yhteishankintojen, ruokaloiden 
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sekä ruokatehtaan toiminnan uudelleen jär-
jestelyä koskeva ensimmäisen vaiheen tutki-
mus valmistui kertomusvuoden lopussa. Tä-
hän vaiheeseen sisältyvistä ehdotuksista ruo-
katehtaan tuotevalikoiman supistaminen se-
kä tuotantotavan muuttaminen einesvalmis-
tusperiaatteen mukaiseksi alkoi vuoden lo-
pulla. Tässä esitettyjen toimenpiteiden joh-
dosta arvioidaan elintarvikekeskuksen ali-
jäämän pienenevän n. 650 000 mk:lla. Ra-
tionalisoinnin johdosta vapautuvien n. 50 
henkilön siirtäminen kaupungin muihin lai-
toksiin aloitettiin marraskuussa. 

Rakennusviraston Toukolan korjauspajan 
kustannuskirjanpidon järjestelyistä suoritet-
tiin tutkimus ja tehtiin ehdotus, jonka toteut-
tamiseen ryhdyttiin kertomusvuonna. 

Satamalaitoksen taloutta koskevassa tut-
kimuksessa saatiin useat erilliset perustutki-
mukset käytännöllisesti katsoen loppuun suo-
ritetuksi. Tutkimukset kohdistuivat pää-
asiassa varsinaiseen satamaliikenteeseen ja 
osaksi satamarakennusosaston työlaivastoon. 
Varsinaisen sataman osalta selviteltiin mm. 
liikenteen paljoutta ja vaihtelua, kustannuk-
sia ja tuottoja ym. Työlaivaston osalta suori-
tettiin alusten ajankäytön tehokkuutta ja 
alustarvetta koskevat tutkimukset. Satama-
rakennusosaston alusten telakointikysymyk-
sestä suoritettiin taloudellinen tutkimus. Var-
sinaisen tutkimusselostuksen valmistuminen 
siirtyi vuoden 1969 puolelle. 

Tiedotus- ja koulutustoiminta. Rationali-
sointialan tiedotus- ja koulutustoimintaa jat-
kettiin, Toimiston viranhaltijat toimivat 
avustajina, ja luennoitsijoina kaupunginhalli-
tuksen koulutustoimikunnan järjestämillä 
neuvottelupäivillä ja kursseilla sekä avusti-
vat koulutuspäälhkköä koulutustilaisuuksien 
suunnittelussa. 

Hallinnon johto- ja esimiestehtävissä toi-
mi ville henkilöille jaettava tiedotuslehti »Joh-
don TV» ilmestyi neljänä numerona painos-
määrän ollessa 3 000 kpL 

Lausuntoasiat. Toimisto antoi kertomus-
vuonna 97 (ed. v. 139) lausuntoa, minkä li-

säksi apulaistöimistopäälhkkö ja virasto-
tutkijat antoivat suoraan talousarviopäälli-
kölle lausunnot 50 (46) virastoon tai laitok-
seen esitetyistä yhteensä 735 (822) uudesta 
tp. virasta tai työsuhteisesta toimesta. Lau-
sunnoista oli 56 (44) % virkojen ja toimien 
tarpeellisuutta koskevia, 34 (18) % työnluoki-
tusta ym. palkkauksen perustana olevia tie-
toja koskevia sekä 10 (19) % organisaatiota 
ja työmenetelmiä koskevia. 

Jatkuvat palvelutehtävät. T y ö t u r v a l -
l i s u u s t o i m i n t a . Virastoissa ja laitok-
sissa toimi 63 työturvallisuuselintä. Kursseja 
ja valistustilaisuuksia pidettiin n. 1 800 hen-
kilölle. Alan aikakauslehtiä jaettiin ja työ-
paikoille toimitettiin työturvallisuusaiheisia 
julisteita. Rakennusviraston laajennnettua ja 
toistaiseksi vielä kokeilunalaista työturvalli-
suusorganisaatiota kehitettiin edelleen. Työ-
turvallisuustarkastuksia sekä niihin liittyvää 
neuvontaa suoritettiin tärkeimpien virastojen 
ja laitosten työpaikoilla ja koulujen oppilas-
työpajoissa. Uusia laitteita ja menetelmiä ko-
keiltiin. Liikennelaitoksella järjestettiin vii-
dennen kerran ja vesilaitoksella toisen kerran 
työturvallisuuskilpailut. 

Tapaturmien määrä aleni kertomusvuonna. 
Virastoissa ja laitoksissa sattui 3 025 (3 092) 
lain mukaan korvattua työtapaturmaa. Näis-
tä aiheutuneiden sairauspäivien määrä oli 
59 316 (59 854), invaliditeettiprosenttien sum-
ma 580 (340), minkä lisäksi 4 (2) työtapatur-
maa päättyi kuolemaan. Virastojen ja laitos-
ten yhteinen työtapaturmatiheysprosentti 
oli 10.6 (10.9) ja lainmukaisten työtapaturma-
korvausten loppusumma 1.8 (1.7) mmk. 

A l o i t e t o i m i n t a . Kertomusvuonna 
tehtiin 55 (28) aloitetta. Palkittuja aloitteita 
oh 23 (18) eli n. 45 (51) % käsiteltyjen aloit-
teiden määrästä. Palkkioiden yhteismäärä oli 
3 015 (3 020) mk ja niiden suuruus vaihteli 
450 (1 000) mk:sta 20 (20) mk:aan. Palkkioi-
den keskimääräinen suuruus oli 131 (167) mk. 

Aloitetoiminnan kehittämisestä kaupun-
ginhallitus teki joulukuussa päätöksen,, jolla 
neljään suurimpaan liikelaitokseen muodoste-
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taan oma aloitetoimikunta, kun taas kau-
pungin aloitetoimikunta käsittelee muista vi-
rastoista ja laitoksista tulevat aloitteet sekä 
periaatteellisluonteiset kysymykset. Samalla 
korotettiin hyväksytyistä aloitteista makset-
tavia palkkioita. Aloitetoiminnan muuttu-
nutta organisaatiota silmällä pitäen laadittiin 
alustava ehdotus aloitetoiminnan uusiksi toi-
mintaohjeiksi. 

L o m a k e r a t i o n a l i s o i n t i a jat-
kettiin virastoissa ja laitoksissa täydennetyn 
lomakeyhdysmiesverkoston avulla. Toimivia 
lomakeyhdysmiehiä oli eri hallintokunnissa 
18, minkä lisäksi sairaaloissa toimi 7 »ala-
yhdy smiestä». Kertomusvuoden lopulla aloi-
tettiin lomakeyhdysmiehille tarkoitettuj en 
lomakkeiden ja asiakirjojen suunnitteluohjei-
den laatiminen. Järj estelytoimistossa suunni-
teltiin n. 70 erillistä lomaketta tai lomakesar-
jaa, joista keskeisiä olivat henkilöstö- ja ta-
lousasioihin liittyvät lomakkeet. Vakiintu-
neen yleislomakkeiden valvontaj ärj estelmän 
puitteissa tarkistettiin lomakkeita päivit-
täin. 

Muu toiminta. Kaupunginhallitus kehotti 
lokakuussa järjestelytoimistoa ryhtymään 
toimenpiteisiin elintarvikekeskuksesta ja kaa-
sulaitoksesta toimintamuutosten johdosta 
vapautuvan henkilökunnan siirtämiseksi kau-
pungin muihin virastoihin ja laitoksiin. Sijoi-
tustoiminta alkoi marraskuussa. Vuoden lop-
puun mennessä saatiin j ärj estelytoimiston 
toimesta näistä laitoksista siirretyksi toista-
kymmentä henkilöä. 

Järj estelytoimiston henkilökunta osallistui 
tutkimuspalvelua suorittaen useiden komi-
teoiden ja toimikuntien työhön. 

Kivelä-Hesperian sairaalassa toimivan sai-
raalain reikäkorttilävistyskeskuksen työtä 
ohjattiin ja valvottiin järjestelytoimistosta 
käsin. 

Toimiston edustajat osallistuivat mm. 
Dublinissa pidettyyn VH.een Euroopan työn-
tutkimuskonferenssiin. Tutkimustehtävissä ja 
työturvallisuusasioissa käytiin virkamatkoil-
la Skandinavian maissa ja Länsi-Saksassa. 

Pohjoismaiden suurten kaupunkien rationali-
sointielimiin pidettiin jatkuvaa yhteyttä. 

Tutkimushenkilökunnalle järjestettiin jat-
kuvaa sisäistä koulutustoimintaa ja osa hen-
kilöstöä osallistui rationalisointialan kurs-
seille, seminaareihin ja opinto- ja neuvottelu-
päiville. Kertomusvuonna järjestettiin kau-
pungin järjestelyelinten henkilökunnalle jat-
kokoulutustilaisuudet tilastojen sekä ATK:n 
käyttömahdollisuuksista rationalisointitutki-
muksissa. 

Järjestelytoimiston menot olivat yhteepsä 
754 086 mk. 

Kaupungin muut rationalisoi-
mi s el im et 

S a i r a a l a v i r a s t o n järjestelytoi-
miston toiminnan olennainen osa liittyi työ-
ajan lyhentämisen valmisteluun ja toteutta-
miseen. Tässä yhteydessä j ärj estelytoimisto 
sai mahdollisuuden ryhtyä toteuttamaan sii-
voustoiminnan uudelleen järjestelyä kaikissa 
laitoksissa, jolloin uusittiin työmenetelmät, 
-normit ja -organisaatio. Järjestelytoimisto 
osallistui yksikkökohtaiseen henkilökunta-
mitoitukseen työajan lyhentämisvaiheessa. 
Järjestelyjen uusimiseen on luettava sairaa-
lain toimintatilastointiin sisältyvä polikli-
nikkatoiminnan kuvauksen täsmentäminen, 
minkä ehdotuksen pohjalta on toteutettu 
valtakunnallinen yhtenäistäminen. 

Toimisto osallistui lisäksi mm. sairaalatoi-
men kymmenvuotissuunnitelman laatimi-
seen, sairaansijatarve- ja päivystyskysymys-
ten selvittämiseen ja sairaalarakennussuun-
nitelmien käsittelyyn, avo- ja sairaalahoidon 
yhteistoiminnan kehittämiseen sekä suoritti 
mm. lääkintäpalvelujen käytön tutkimusta. 

R a k e n n u s v i r a s t o n järjestelytoi-
miston toimintaa on selostettu mainitun vi-
raston toimintakertomuksessa. 

S ä h k ö l a i t o k s e n j ärj estelytoimisto 
jakautui kertomusvuonna neljään jaokseen: 
organisaatiotutkimus-, työntutkimus-, toi-
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mistotutkimus- ja ATK-jaos. Kertomusvuon-
na päätettiin toimistoon perustaa ATK-ke-
hittämisjaos, jonka pääasiallisena tarkoituk-
sena tulee olemaan laitoksen tietojenkäsitte-
lyn kehittämistehtävät. Jaoksen toiminnan 
aloittaminen siirtyi vuoden 1969 puolelle. 

Tutkimustoiminnan tuloksena valmistu-
neista tutkimuksista mainittakoon mm. seu-
raavat: tutkimus kone- ja korjauspa jatoi-
minnan tarkoituksenmukaisesta järjestämi-
sestä; kaukolämpöosaston organisaation ke-
hittäminen; uuden toimitalon tilankäyttö-
suunnitteluorganisaation suunnittelu; lasku-
jen käsittelyä, kassoja ja tositteita koskevien 
määräysten laatiminen; tutkimus voimalai-
tosten polttoöljynkuljetuskaluston hankki-
misen kannattavuudesta; voimalaitosten 
kunnossapitotöiden työnsuunnittelutoimin-
nan kehittäminen sekä keskusvalvomon val-
vomohenkilöstön ajankäyttötutkimus. Li-
säksi valmistui 10 ATK- ja konttorirationali-
sointitehtäviin kuuluvaa tutkimusta. 

Keskeneräisinä olivat eräät tutkimukset, 
joihin sisältyivät mm. eräät organisaatiotut-
kimukset, suunnittelun ja laskentatoimen 
kehittäminen, materiaalitoimintojen kehittä-
minen, menetelmäsuunnittelu ja terveyden-
huoltotoiminnan kokonaisorganisaation ke-
hittäminen. 

K a a s u l a i t o k s e n laskenta- ja jär-
jestelytoimiston suorittama varsinainen tut-
kimustyö kohdistui kertomusvuoden tuotan-
nonmuutoksen valmisteluun. Teollisuuslai-
tosten lautakunnan asettaman kaasulaitos-
jaoston mietintöä varten tarkistettiin hen-
kilöstösuunnitelmat sekä pitkän tähtäyksen 
taloussuunnitelmat vanhalle ja uudelle lai-
tokselle. Toimisto osallistui tiiviisti jaoston 
työskentelyyn ja mietinnön laatimiseen. 

Tuotannonmuutos merkitsee kaasulaitok-
sen henkilökunnan vähenemistä n. puoleen 
nykyisestä. Helpottaakseen siirtymisvaihetta 
laitos suoritti määrätietoista rationalisointia. 
Vuodesta 1964 alkaen on laitoksen henkilöstö 
vähentynyt vuosittain 6—8%. Kertomus-
vuonna vähennys oli 28 henkilöä eli 8 %. Ra-

tionalisointi hoidettiin kaasulaitoksella koko 
henkilökunnan myötävaikutuksella. Tähän 
päästiin siten, että henkilöstön vähennys ta-
pahtui luonnollista tietä ilman irtisanomisia. 

L i i k e n n e l a i t o k s e n järjestelytoi-
misto. Liikennelaitoksen johtosäännön muut-
tuessa kertomusvuonna muutettiin laitoksen 
järjestelyosaston nimi järjestelytoimistoksi. 
Toimisto osallistui laitoksen kehitystoimin-
taan suorittamalla tutkimuksia, joista mai-
nittakoon mm. seuraavat liikenneosaston tut-
kimukset: kuljettajarahastuksen laajentami-
nen ja kehittäminen. Vuoden lopussa siihen 
kuului yht. 205 vuoroa. Kuljettajarahastus-
toiminnan kehittäminen jatkui. Tämän jäl-
keen pääpaino siirtyi itsepalvelulaitteen tut-
kimiseen. Tarkoituksena oli laajentaa edel-
leen itsepalvelujärjestelmää. Lisäksi toimis-
ton tehtäväksi annettiin pysäkkirahastukses-
sa käytettävien Hpunmyyntiautomaattien 
käyttöönoton tutkiminen. Tutkimuskentän 
kartoittaminen aloitettiin. 

Liikenteen valvonnan ja ohjauksen tutki-
musalue käsitti radiopuhehntoiminnan ja lii-
kenteen valvonnan organisaation. Tilatuista 
90 radiopuhelimesta otettiin käyttöön 40. 
10 vanhaa radiopuhelinta poistettiin. Radio-
keskuksen ja autojen välillä oli n. 6 000 pu-
helua. Uutta radiopuhelinmallia kokeiltiin ja 
tutkittiin. Radiopuhelimien käyttöönotto jat-
kui. Edelleen tutkittiin radiopuhelimien käy-
tön vaikutusta liikenteen valvonnan organi-
saatioon ja kehiteltiin tarkastusasemien toi-
mintaa ja rakennetta. Lisäksi tutkittiin lii-
kenteenohjauskeskuksen tehtäviä. 

Järjestelytoimiston toimesta osallistuttiin 
työaikojen porrastuskomitean toimintaan 
mm. selvittämällä työ- ja toimipaikkojen 
henkilömäärät sekä työaikojen alkamis- ja 
päättymisajat yhdessä ao. keskusjärjestöjen 
kanssa. 

Selvitettiin kuljettajan työajan jakautumi-
nen ajo-, tauko- ja pysäkkiaikojen osalle toi-
saalta rahastajarahastuksessa ja toisaalta 
kuljettajarahastuksessa. Lisäksi tutkittiin 
kuljettaja-rahastajan rahastukseen liittyvää 
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lisävalmisteluaikaa halleilla sekä rahojen tili-
tykseen kuluvaa aikaa. 

TekniUisen osaston tutkimuksista mainitta-
koon mm. määräaikaishuollon kehittäminen. 
Teknillistä suuimittelutoimistoa avustettiin 
uuden määräaikaishuoltosysteemin laatimi-
sessa. Työnsuunnittelun kehittämisessä tut-
kimustoiminta kohdistui määräinrutiiniin 
liittyvien korttien tarkastukseen ja työnsuun-
nittelun valvontaan; mahdollisesti hankitta-
vien niveliinja-autojen ja -raitiovaunujen 
huolto- ja korjausmahdolhsuuksia selvitettiin 
ja raportointia kehitettiin. Raitioliikenteen 
kilometrilaskenta uusittiin ja siihen liittyvä 
koneellinen laskenta lopetettiin. 

Lisäksi suoritettiin seuraavat yleistutki-
mukset: 

Raitioliikenteen taloudellisuutta koskeva 
selvitys suoritettiin. Siihen sisältyi kustan-
nusvertailu raitio- ja autoliikenteen välillä 
sekä raitioliikenteen tehostamismahdollisuuk-
sien kartoittaminen. 

Tulevaa Helsingin julkisen liikenteen ko-
ordinointia ajatellen laadittiin selosteet Tuk-
holmassa ja Hampurissa toteutetuista vas-
taavista järjestelmistä käytettävissä olevan 
aineiston perusteella sekä kerättiin tietoja 
Helsingin kaupunkiseudun julkisen liikenteen 
linjoista. 

Liikennelaitoksen uuden johtosäännön pe-
rusteella kehitettiin laitoksen organisaatiota. 
Tutkimuksen tuloksena laadittiin osastojen 
tehtäväjakoa koskeva ehdotus liikennelai-
toksen lautakunnan hyväksyttäväksi sekä 
ehdotus laitoksen sisäisiksi organisaatiomuu-
toksiksi. 

Suoritelaskentaa ja lippukirjanpitoa tut-
kittiin. Tutkimuksen tuloksena suunniteltiin 
suoritelaskennan työnkulku uudelleen tieto-
konesovellutuksena. Lippukirjanpito suun-
niteltiin siten, että lippuvarastoa hoidettai-
siin itsenäisesti kuten muitakin varastoja. 

Laitoksen raportointi otettiin tutkimuk-
sen kohteeksi kokonaisuudessaan. Kartoitta-
misen jälkeen raportointia kehitettiin lähinnä 
teknillisellä sektorilla sekä kassa- ja tilitoi-

miston puitteissa mm. tietokoneen käyttö-
mahdollisuuksien osalta. 

ATK- toimintaa kehitettiin eri sektorien 
tehtävien yhteydessä. Näihin kuuluivat mat-
kustajalaskenta, suoritelaskenta ja lippukir-
janpito sekä teknillisen sektorin valvonta-
tilastointi. Työnvalvontaa varten suunnitel-
tiin erikoistilastoja. 

Järjestelytoimiston toimesta osallistuttiin 
syksyllä järjestetyn tapaturmantorjuntakurs-
sin järjestelyihin ja suoritettiin tämän toi-
mintakentän organisaation kehittämistä. 

Lomakkeiden kooditusta suoritettiin tar-
koituksena hoitaa lomakevarastoa normaalin 
varastokirj anpidon avulla tietokonetta hy-
väksikäyttäen. 

Edellä lueteltujen tutkimusten lisäksi jär-
jestelytoimisto osallistui Helsingissä 2.—4.10. 
pidetyn pohjoismaisen liikenneasiantuntij a-
kokouksen valmisteluun ja järjestelyihin. 

V e s i l a i t o k s e n järjestelytoimiston 
toimesta suoritettiin seuraavat tutkimusteh-
tävät: verkkotoimiston putkipiirien aloitus-
ja lopettamisjärjestelytoiminnan selvittely; 
Herttoniemen päähuoltokeskuksen kiinteistö-
kustannusten j akoperusteiden määrittely; 
vesimittareiden vaihdon järjestely, urakointi 
ja luentatutkimus; puhelinliikennetutkimus 
ja puhdistuslaitosten kunnossapitotöiden ke-
hittäminen. 

Jatkuvista tehtävistä mainittakoon: teolli-
suustilastojen laatiminen; standardiehdotuk-
siin liittyvien laitoksen lausuntojen käsittely 
ja laatiminen sekä koulutusasioiden hoito. 

Lisäksi suoritettiin erikoistehtäviä, joista 
mainittakoon: työajan noudattamista ja tau-
koja koskevat ohjeet sekä työajan noudatta-
misen valvontaa koskevat menettelytapa-
ohjeet; toimintaohjeet toimihenkilöiden kou-
luttamiseksi, rationalisointiin liittyvien tut-
kimusten ohjelmoinniksi, tilaamiseksi ja suo-
rittamiseksi sekä puhelimitse tapahtuvan 
asiakaspalvelun tehostamiseksi ja lisäksi sel-
vitys varastotositteiden nykyisestä kirjaa-
mismenettelystä. 
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