
8, Järjestelytoimisto 

Yleiskatsaus. Kaupungin rationalisoimis-
toiminnan keskuselimenä toimi kaupungin-
hallituksen järjestelytoimisto, joka hallinnol-
lisesti kuuluu kaupunginsihteerin alaisuu-
teen. Periaatteellista laatua olevien kysymys-
ten. käsittelyä varten kaupunginhallitus aset-
taa vuosittain työtehoneuvottelukunnan, jon-
ka asiat valmistelee ja sihteerinä toimii jär-
j estelytoimiston päällikkö. 

Järjestelytoimiston palvelutoimintaan si-
sältyi tutkimus- ja suunnittelutoiminta, tie-
dotus- ja valmennustoimintaan osallistumi-
nen, lausuntoasiat, työturvallisuus» ja aloite-
toiminta sekä entisestään lisääntynyt viras-
toista ja laitoksista vapautuvan työvoiman 
mudelleensij oitust ominta. 

Tutkimusten toimeksiantajina olivat kau-
punginhallitus sekä useat komiteat, toimi-
kunnat ja vastaavat sekä lisäksi monet viras-
tot ja laitokset. Tutkimustulokset ilmenevät 
pääasiassa toimiston tutkimusselostuksista, 
mutta komiteoille ja vastaaville suoritetun 
tutkimuspalvelun tulokset sisältyvät lähinnä 
vain niiden mietintöihin, joista toimiston 
osuus ei yleensä ole ulkopuolisten luettavissa. 
Virastoille ja laitoksille suoritettu neuvonta-
palvelu ei tule kirjallisesti näkyviin. Kaupun-
gin muihin järjestelyelimiin pidettiin jatku-
vasti yhteyttä neuvottelujen avulla toimin-
nan koordinoimiseksi. 

Järjestelytoimiston päätehtävän, tutki-
mus- ja suunnittelutoiminnan lähtökohtana 
oli kertomusvuotta varten laadittu toiminta-
suunnitelma. 

Keskushallinnon organisaatiossa ja siten 
myös kaupungin rationalisoimistoimmnassa 
suunnitteilla olleet muutokset aiheuttivat 
sen, että toimintaa suunnattiin järjestelmälli-
sesti henkilöstöasioihin. Vastaavasti joudut-
tiin osittain luopumaan eräistä toimintasuun-
nitelmaan sisältyneistä tehtävistä tai kes-
keyttämään niiden suorittaminen. Näin oli 
meneteltävä myös siksi, että muutoksia val-
mistelevat toimenpiteet sekä syntynyt epä-
tietoisuus ja epävarmuus panivat alulle ra-
tionahsoimistutkimuksiin käytettävissä ole-
van henkilökunnan jatkuvan vähenemisen 
huolimatta siitä, että henkilökunnan koko-
naisvahvuus vastasi edellisen vuoden mää-
rää. 

Rationalisointihenkilökuntaa siirtyi huo-
mattavasti mm. ulkopuolisten palvelukseen. 
'Eri syistä palveluksesta eronneiden tilalle ei 
palkattu enää varsinaista rationalisointihen-
kilökuntaa. Kun otetaan huomioon palveluk-
sesta eronneet, muualle kaupungin hallintoon 
siirtyneet ja siirretyt sekä puhtaasti henki-
löstöasioihin keskitetyt henkilöt, oli alkuvuo-
den 16:sta tutkimushenkilökuntaan kuulu-
neesta vuoden päätyttyä rationalisoimistut-
kimuksiin käytettävissä enää seitsemän hen-
kilöä. Heidän lisäkseen oli vain sosiaalihallin-
non tutkimuksia varten palkattu kaksi uutta 
henkilöä. 

Järjestelytoimiston tutkimustoiminta koh-
distui kertomusvuonnakin pääosiltaan toi-
mintasuunnitelman edellyttämiin tutkimus-
ja suunnittelutehtäviin. Yksitjdskohtia kos-

48 



kevia tutkimuksia lukuun ottamatta on mai-
nittava 32 tutkimusta tai tutkimusryh-
mää. 

Työtehoneuvottelukunnan kokoonpano, ko-
koukset ym. Neuvottelukunnan kokoonpano 
oli muuten sama kuin edellisenä vuonna, 
paitsi että uutena jäsenenä oli dipl.ins. Aarne 
Helle. 

Neuvottelukunta piti kertomusvuonna 
kaksi kokousta, joissa käsiteltiin mm. hallin-
non kehittämisohjelmaa koskevan esityksen 
tekemistä taloussuunnittelutoimikunnalle. 
Neuvottelukunta päätti esittää, että pitkän 
tähtäyksen taloussuunnitelmaan liitettäisiin 
myös hallinnon kehittämisohjelma ja lähetti 
sitä varten tiedoksi j ärj estelytoimiston laati-
man asiaa koskevan muistion taloussuunnit-
telutoimikunnalle. Järjestelytoimiston laati-
ma yhteenveto virastojen ja laitosten vas-
tauksista työajan hyväksikäytön tehosta-
mista koskevaan kaupunginhallituksen keho-
tukseen oh myös käsiteltävänä. Tiedotusleh-
den toimitusneuvostoon valittiin vt Onni Tur-
tiainen, dipl.ins. Aarne Helle ja järjestelytoi-
miston päällikkö Alpo Salo. Lisäksi neuvot-
telukunta käsitteli järjestelytoimiston vuosi-
kertomuksen ja toimintasuunnitelman. 

Järjestelytoimiston henkilökunta ym. Toi-
miston henkilökunta käsitti kertomusvuoden 
päättyessä 22 henkilöä, joista vakinaisia vi-
ranhaltijoita 5 ja tilapäisiä 4 sekä työsopi-
mussuhteeseen palkattuja 13. Lisäksi toimis-
ton palvelukseen oli palkattu virastoista ja 
laitoksista vapautuvien henkilöiden soveltu-
vuustutkimuksia varten kaksi henkilöä 2 kk:n 
ajaksi. Työhönsijoitustoimintaa hoitamaan 
siirrettiin järjestelytoimistoon kaasulaitok-
selta 1.9. metsänhoitaja Urho Inha. Toimis-
ton palveluksesta erosivat merkon. Irene 
Pehkonen 15.1. lukien, ins. Risto Saarinen 
1.2. lukien, valt.kand. Otso Liski 1.4. lukien, 
tekn. Risto Hovi 1.7. lukien, ekon. Heikki 
Simola 1.12. lukien sekä toim.pääll. Alpo Salo 
ja tutkimusins. Bertha Hanni 31.12. lu-
kien. 

8. J är j estely to imisto 

Tutkimustoimi nt a 

Tutkimustehtävät suoritettiin yhteistoi-
minnassa kyseisten hallintoelinten kanssa. 

Koko hallintoa koskeneet tutkimustehtävät. 
Järjestelytoimiston laatimassa pitkän täh-
täyksen kehittämisohjelmaa ja sen tarvetta 
koskevassa muistiossa esitettiin kaupungin 
toiminnan ja talouden PTS-suunnitelmaan 
liitettäväksi myös organisaatiota, suunnitte-
lu- ja informaatiojärjestelmiä, henkilöstöä 
jne. koskevat vastaavat suunnitelmat. Vuo-
sien 1970-1979 taloussuunnitelman luku 
»Hallinnon ja suunnittelun kehittäminen» 
sisälsi sittemmin muistiossa esitetyt asiat. 

Kaupungin henkilöstöasioiden hoidon orga-
nisaatiosta laadittiin kaupunginjohtajan toi-
meksiannosta keskushallinnon henkilöstö-
asiain elimen perustamista koskeva suunni-
telma, joka perustui pääosiltaan edellisenä 
vuonna valmistuneeseen toimiston laatimaan 
suunnitelmaan. 

Toimiston laatimat talorakennushankkeen 
toiminnallista ennakkosuunnittelua koskevat 
toimintaohjeet tarkistettiin yhdessä yleisten 
töiden lautakunnan organisaatiojaoston kans-
sa. Jaosto sekä lautakunta hyväksyivät oh-
jeet. Ohjeet lähetettiin lausuntoa varten eri 
virastoihin ym. 

Kaupungin henkilörekisterin uudistamista 
koskevaa tutkimusta jatkettiin yhteistoimin-
nassa palkkalautakunnan toimiston ja eräi-
den hallintokuntien edustajien muodostamas-
sa työryhmässä. TKK sai valmiiksi rekiste-
röitävien tietojen koodituksen sekä alustavat 
lomakemalht. 

Yhteistoiminnassa Kaupunkiliiton kanssa 
suunniteltiin hallinnon rationalisointia käsit-
televä kurssi, jonka toimeenpano kuitenkin 
muiden tehtävien takia lykkääntyi. 

Kuljetuskomitean toimeksiannosta suori-
tettiin useita kuljetusten järjestelyjä ja kus-
tannuksia koskevia tutkimuksia ja selvityk-
siä. 

Kaupungin virastojen ja laitosten ulko-
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ja huollon järjes-
selvitettiin eri vaihto-

käsittely siirtyi 

tutkimus osoitti 
teettia voitavan kohottaa lähes kolminkertai-

Ehdotusten toteuttaminen aloitettiin 

Tutki-
pyrittiin selvittämään, miten 

. ja heidän sairaus- ja terveysasiakirjo-
sulku. Tuloksia käytetään hyväksi mai-

nittelua suoritettiin 
liuoltoviraston suunnitteluelimen työhön, 
Myllypuron sairaskodin ja Kontulan vanhain-

husten asuintalojen suunnitteluun samoin 
kuin työaikakomitean alajaokseen ja van-
hainko tikomitean työhön. 

ja enaotettun nnta 

Lasten päivähoidon tarvetta 
päivä-

1970 
Lasten päivähoitoko-

Lastentarhojen ja -seimie 
aukiolotarpeesta suoritettii 
tatteluin sekä tarhojen ja 

Huoltolaitosten 
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kehittämistä sekä työvoiman lisäämistä kas-
vaneen tehtävämäärän hoitamista varten. 

Kansakoulujen tarkastaj aneuvostoa avus-
tettiin suunnitelman laatimisessa kansakou-
luhallinnon väliaikaiseksi uudelleenjärjeste-
lyksi ennen siirtymistä peruskouluj ärjestel-
mään. 

Kansakouluj en uuden elintarvikehuolto-
järjestelmän ylläpitämisessä ja edelleen kehit-
tämisessä avustettiin kansakouluja. Työ suori-
tettiin soveltuvin osin ryhmätyönä kouluyli-
lääkärin, Helsingin Yliopiston elintarvikealan 
sekä elintarvikekeskuksen ja kansakoulujen 
edustajien kanssa. Uudistuksella pyrittiin ja 
päästiin ruokavalion parantamiseen ja toi-
saalta ruokamäärärahoj en säästöihin. 

Suomenkielisten kansakoulujen luokkien ja 
oppilasmäärien suunnittelun kehittämistä 
koskevassa tutkimuksessa esitettiin koulun 
johtajien aktivoimista suunnittelutyöhön se-
kä kansakoulujen kanslian toimenpiteitä 
suunnitteluperusteiden hankkimiseksi ja en-
nakkoarvioinnin parantamiseksi. 

Kansakoulujen alemman henkilökunnan 
tarvetta ja työnjakoa koskevia selvitys- ja 
neuvontatehtäviä suoritettiin 47 eri kohtees-
sa. 

Kotitalouslautakunnan Karhulinnan ope-
tus- ja perhepesulan kannattavuustutkimus 
osoitti pesulan toiminnan tappiolliseksi sekä 
sen, ettei se vastannut alkuperäistä tarkoi-
tustansa. 

Konsertti- ja kongressitalon hallinnon ja 
huollon järjestämiseksi laadittiin suunnitelma 
organisaatioehdotuksineen. 

Kaupungin kiinteistörekisterin perustamis-
ta varten asetettua kiinteistörekisterikomi-
teaa avustettiin osallistumalla jatkuvasti sen 
suunnittelutyöhön ja suorittamalla tarvitta-
via tutkimus- ja selvitystehtäviä. 

Kaupungin kiinteistöluettelon kehittämis-
mahdollisuuksia tutkittiin edelleen em. kiin-
teistörekisterin perustamisen yhteydessä. 

Kaupunkisuunnitteluvirastossa suoritet-
tiin mm. viraston toimintaa ja organisaa-
tiota koskevia tutkimuksia. 

Rakennusviraston organisaation uudista-
mista koskevassa muistiossa kiinnitettiin lä-
hinnä huomio talorakennusosastoon erityi-
sesti rakennukseen tulevan toimintayksikön 
toiminnan järjestelmällisen ennakkosuunnit-
telun sekä rakennuttaj atoiminnan kannalta 
ja ns. yleisen osaston toimialaan viraston joh-
don ja päätoimintaosastojen tehokkaan pal-
velun kannalta. Asian käsittely siirtyi seuraa-
valle vuodelle. 

Elintarvikekeskuksen toiminnan rationali-
soimista ja kannattavuuden parantamista 
koskeva tutkimus saatettiin lähes loppuun 
ja saatiin valmiiksi laitoksen organisaation ja 
laskentatoimen uudelleen järjestämistä kos-
keneet osatutkimukset. Laitoksen ruokateh-
taan ja ruokaloiden toiminnan uudistamista 
jatkettiin aikaisemmin hyväksyttyjen suun-
taviivojen mukaisesti. Ruokatehtaan kehittä-
mistyössä käynnistettiin mm. tuotesuunnit-
telu- ja tuotannonsuunnittelutoiminta, ruo-
kaloissa keskityttiin lähinnä itsepalveluperi-
aatteen soveltamiseen. Kuljetusten tehosta-
mistutkimuksen ehdotusten toteuttaminen 
aloitettiin. 

Kaupungin elintarvikehuollon kehittämis-
tä myös siltä osin, joka ei kuulunut elintar-
vikekeskuksen tutkimukseen, ryhdyttiin kar-
toittamaan yhteistyössä Helsingin Yliopiston 
elintarvikekemian- ja -teknologian laitoksen 
kanssa. 

Satamalaitoksen taloutta koskevassa tut-
kimuksessa valmistui kaksi tutkimusselos-
tusta. Niissä käsiteltiin lähinnä satamalai-
toksen yksikkötavaraliikennettä, sen kehit-
tymistä, laituripaikkatarvetta ja merkitystä 
investointeihin ja käyttötalouteen. Käytän-
nöllisenä seurauksena tutkimuksista oh mm. 
satamalaitoksen pitkän tähtäyksen talous-
suunnitelman tarkistaminen sekä investoin-
tien että käyttötalouden osalta vähemmän 
riskialttiiseen suuntaan. 

Tiedotus- ja koulutustoiminta. Rationali-
sointialan tiedotus- ja koulutustoimintaa jat-
kettiin tavoitteena saada hallinto itse aktii-
visesti rationalisoimaan ja käyttämään hy-
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Toimiston 
haltijat toimivat avustajina ja luennoitsijoina 
kaupunginhallituksen koulutustoimikunnan 
järjestämillä neuvottelupäivillä ja 
sekä avustivat koulutuspäällikköä 

summa 430 (580), eikä 
tapaturma johtanut kuolemaan (4). Virasto-

Hallinnon johto- ja esimiestehtävissä toi-
miville henkilöille jaettava tiedotuslehti »Joh-
don TV» ilmestyi neljänä numerona painos-

3 000 kpl. 
Toimisto antoi kertomus-

vuonna 94 (ed. v. 97) lausuntoa, minkä lisäksi 
apulaistoimistopäällikkö ja virastotutkijat 
antoivat suoraan talousarviopäälliköile lau-
sunnot 49 (50) virastoon tai laitokseen esite-
tyistä yhteensä 895 (735) uudesta tp. virasta 
tai työsuhteisesta toimesta. Lausunnoista oli 
36 (56) % virkojen ja toimien tarpeellisuutta 
koskevia, 27 (34) % työnluokitusta ym. palk-
kauksen perustana olevia tietoja koskevia, 
15 (5) % vapautuvan työvoiman sijoittamista 
koskevia sekä 22 (19) % organisaatiota ja työ-

l i i m i n t a . 
)ät. T y ö t u r v a 1-

, ja laitok-S t 0 1 3 

sissa toimi edelleenkin 63 työturvallisuuselin-
tä. Työturvallisuutta käsitteleviä luentoja, 

2 000 henkilölle. Alan aikakauslehtiä jaettiin 
ja työpaikoille toimitettiin työturvallisuus-
aiheisia julisteita, varotustauluja, opaskirja-
sia, lentolehtisiä sekä otteita työturvallisuus-
lainsäädännöstä. Työturvallisuustarkastuksia 
sekä niihin liittyvää neuvontaa suoritettiin 
työpaikoilla ja koulujen oppilastyöpajoissa. 
Työturvallisuutta edistäviä uusia laitteita ja 
menetelmiä kokeiltiin. Liikennelaitoksella 
järjestettiin kuudennen kerran ja vesilaitok-
sella kolmannen kerran työturvallisuuskil-
pailut erinomaisin tuloksin. 

Työtapaturmien lukumäärä ja työtapatur-
matiheys olivat kertomusvuonna ennätyksel-
lisen alhaiset. Virastoissa ja laitoksissa sattui 
3 000 (3 025) lain mukaan korvattua työtapa-

Näistä aiheutuneid 
)li 51 174 (59<3J6), 

jenja laitosten yhteinen työtapaturmatiheys-
prosentti oli 10.3 (10. g) ja työtapaturmakor-
vausten loppusumma 1.8 (1.8) mmk. 

Työturvallisuuden tehostamiseksi suoritet-
tiin tutkimus, joka osoitti mm. toiminnan ta-

kannattavuuden. 
A l o i t e t o i m i n t a . Kertomusvuonna 

tehtiin 47 (55) aloitetta. Palkittuja aloitteita 
oli 17 (23) eli n. 36 (45) % käsiteltyjen aloit-
teiden määrästä. Palkkioiden yhteismäärä oli 
5 430 (3 015) mk keskimääräisen palkkion 
suuruuden ollessa 314 (131) mk ja suurimman 
3 400 (1 000) mk. 

Aloitetoimintaa varten laadittiin yhteis-
työssä eri virastojen ja laitosten edustajien 
kanssa uudet toimintaohjeet, jotka kaupun-
ginhallitus hyväksyi 15.12. 

L o m a k e r a t i o n a l i s o i n t i a jat-
Kettnn virastoissa ja laitoicsissa Kertomus-
vuonna täydennetyn lomakeyhdysmiesver-
koston avulla. Toimivia loinakevhdysmiehiä 

yhteensä 38. Kertomusvuoden lopulla aloitet-
tiin lomakeyhdysmiesten avulla kaikkia hai-
lintokuntia koskeva lomakerationalisointi-
toiminta, jolloin kokeilumielessä otettiin en-
sin tutkittaviksi kaikki kaupungin kuitti-
lomakkeet. Eri lomakesarjojen ja jäljennös-
menetelmien edullisuuden vertailututkimus 
aloitettiin järjestelytoimistossa. Kertomus-
vuoden kuluessa suunniteltiin 60 erillistä lo-
maketta ja lomakesarjaa sekä tarkistettiin 
säännöllisesti lomakkeita valvontajärjestel-

Muu 
llaitoksesta vapautuvan henkilökunnan 

sij oittammen kaupungin muihin virastoihin 
ja laitoksiin jatkui. Kaupunginhallituksen 
päätöksillä sijoitustoiminnan piiriä laajen-
nettiin ottamalla sijoitettaviksi myös liiken-
nelaitoksen linjapalvelusta terveydellisistä 
syistä poistettua henkilökuntaa samoin kuin 
vakinaisten 

ja: 
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lasta sekä kiinteistöviraston talo-osastosta 
vapautuvaa henkilökuntaa. Kertomusvuoden 
aikana sijoitettiin uudelleen 31 henkilöä. Var-
sinaista uudelleenkoulutusta järjestettiin hei-
näkuussa, jolloin pidettiin lämmittäjäkurssit 
seitsemälle uudelleensijoitettavalle. Näistä 
viisi sijoitettiin kertomusvuonna. 

Toimiston edustajat osallistuivat Poh-
joismaiden suurten kaupunkien rationali-
soimiskonferenssiin Tukholmassa. Tutkimus-
tehtävissä ja työturvallisuusasioissa suori-
tettiin virkamatkoja Skandinavian sekä 
Keski- ja Länsi-Euroopan maihin. Pohjois-
maiden suurten kaupunkien rationalisoin-
tielimiin pidettiin jatkuvaa yhteyttä. 

Tutkimushenkilökunnan tiedon tason ko-
hottamiseksi järjestettiin jatkuvaa sisäistä 
koulutustoimintaa ja henkilöstöä osallistui 
eräille rationalisointialan kursseille, seminaa-
reihin sekä opinto- ja neuvottelupäiville. Li-
säksi osallistuttiin mm. kaupunkirakentami-
sen kustannuksia käsittelevään kurssiin sekä 

lasten päivähoitolaitosten suunnittelu- ja 
rakennuskysymyksiä käsittelevään seminaa-
riin. 

Järj estelytoimiston menot olivat yhteensä 
806 757 mk. 

Kaupungin muut rationali-
s o imi s elimet 

Kertomusvuonna oh sairaalavirastolla, ra-
kennusvirastolla, sähkölaitoksella, liikenne-
laitoksella ja vesilaitoksella omat jo pitem-
män aikaa toimineet järjestelytoimistonsa. 
Näistä liikennelaitoksen järjestelytoimisto oli 
voimakkaiden muutosten alaisena laitoksen 
rationalisoimistoiminnan uudelleenjärjeste-
lyn yhteydessä. Kertomusvuonna perustet-
tiin myös metrotoimistoon järjestelytoimisto, 
jonka tehtävänä on toisaalta hoitaa metro- ja 
sen osaprojektien ohjelmointia ja toisaalta 
metrotoimiston rationalisointia. 
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