
Tietojenkäsittelykeskus oli v:n 1968 aikana 
19.5.1960 

ja toistaiseksi 
sijoitettu 

i 1.7.1 
valittiin 1.6.1968 al-

kaen Raimo Kaarlehto. Rahatoimisto ehdotti kiliitto jatkoivat 
jo v. 1962, että TKK 

Tieto j enkäsittely-

9 . — 

yhteis-
ja ne sujuivat 

oli pidetty v. pidetyt 
1960 Kööpenhaminassa, v. 1962 Oslossa, v. »Nordisk 
1964 Tukholmassa ja v. 1966 Reykjavikissa. 11.6.1968 i 

oh toistasataa johtavaa kun- osanottajille. 
. ATK-henkilöä. Konferenssi oli kaikin 

kirjana, 
ADB-konferens 9.— 
joka jaettiin kaikille 

Tietojc 

Tuula Rönty ja Antero Arimo 
ohjelmoijaharjoittelija Harri Lungdell. 

otetö i iq . 

12 ohjelmoija Antep Arimo 
27 ohj elmoij aharj oitteli j a Marja Halla-
36 Seppälä 

lävistäjät Anj^Uisa Hänninen ja Aino 
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37. Tietojenkäsittelykeskus 

Asiakkaat. Uusiksi asiakkaiksi liittyivät Eläkesäätiötoimisto Nurminen & Sailio 
seuraavat kaupungin laitokset: 
Myllypuron vanhusten asuintalo 
Pihlajamäen vanhusten asuintalo 
Leipurikoulu 
Käpylän erikoisammattikoulu 
Kunnallisvaalit 
Malmin sairaala 
Herttoniemen vastaanottokoti 
Outamon vastaanottokoti 
Vastaanottokoti Lemmilä 
Naulakallion vastaanottokoti 
Hyvösen lastenkoti 
Riihenkulman lastenkoti 
Kallion nuorisokoti 
Töölön nuorisokoti 
Kaarelan nuorisokoti 
Taivallahden nuorisokoti 
Koskentuvan nuorisokoti 
Siltavuoren nuorisokoti 
Usvatien nuorisokoti 
Metsäkummun hoitokoti 
Oppilaskoti Toivola 
Malmin lastenkoti 
Päivölän lastenkoti 
Päivähuoltola Tyynelä 
Päivähuoltola Vantaala 
Vaihetyökeskus 
Solakallion erityiskoulu 
Ammattioppilaitosten johtokunta ja toimisto 
Suomenkielinen työväenopisto 
Nuorisotoimisto 
Elintarvikekeskus 
Kiinteistövirasto, geoteknillinen toimisto. 

Tämän lisäksi seuraavat ulkopuoliset lai-
tokset jo aikaisemmin asiakkaiksi tulleiden 
lisäksi teettivät joitakin ATK-tehtäviään 
TKK:ssa: 
Hankkija 

Tilastollinen päätoimisto 
Oy Karl Fazer Ab 
Kunnallistekniikka Oy 
KOP, tietokoneosasto 
Ilmatieteellinen keskuslaitos 
Mainostoimisto Reinas 
Liiketaloustieteellinen tutkimuslaitos. 

Tehtävät ja koneet. Tieto j enkäsittelykeskuk-
sen tehtävät olivat pääpiirteissään entiset. 
Niiden asiasisältöä laajennettiin tarvetta 
vastaavasti sekä otettiin mukaan keskitet-
tyihin järjestelmiin myös edellä mainitut 
uudet laitokset. Myös joitakin uusia tehtäviä 
otettiin suunniteltavaksi. Sähkölaitos siirsi 
v:n 1968 alusta lukien kuukausi- ja tunti-
palkanlaskentansa, materiaalilaskentansa 
sekä kustannuslaskentansa IBM:n palvelu-
keskuksen suoritettavaksi epäonnistuttuaan 
yhdessä TKK:n kanssa ns. tavoitebudjettinsa 
koneellistamisessa. Tämän seurauksena TKK 
irtisanoi 1.6. lukien toisen v. 1961 käyttöön 
otetun IBM 1401 -tietokoneensa vuokra-
sopimuksen. 

Kaupunginhallituksen päätöksen mukai-
sesti TKK ryhtyi valmistelemaan myös toi-
sen tietokoneensa vaihtoa ns. kolmannen 
sukupolven koneeseen. Pyydettyään tar-
joukset kaikilta maassa edustettuina olleilta 
tietokoneiden maahantuojilta, tutkittuaan 
tarjouksia sekä tarjottuja koneistoja erit-
täin perinpohj aisesti sekä neuvoteltuaan 
pääkäyttäjiensä edustajien kanssa keskus 
esitti kaupunginhallitukselle Datasaab D22 
-merkkisen tietokoneen hankkimista. Kau-
punginhallitus hyväksyikin myöhemmin pyy-
dettyään muutaman asiantuntij alausunnon 
tarjouksista TKK.n esityksen. 

Talous 

Tietojenkäsittelykeskuksen menot olivat 
kertomusvuonna 2 572 079 mk ja tulot 
2 365 757 mk. 

Taloudellinen tulos muodostui siis tappiol-
liseksi johtuen osittain sähkölaitoksen em. 

tehtävien vähenemisestä ja osittain v:n 1967 
lopussa sattuneesta devalvaatiosta, minkä 
seurauksena mm. konevuokrat nousivat noin 
30 %. 
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