
10« Hankintatoimisto 

Hankmtaneuvottelukunnan kokoonpano, ko-
koukset ym. Neuvottelukunnan puheenjohta-
jana v. 1969 oli apul.kaup.joht. Gunnar 
Smeds, varapuheenjohtajana tal.arviopääll. 
Erkki Linturi sekä muina jäseninä edelleen 
samat, paitsi että jäsenet Petäjä ja Ekberg 
jäivät pois ja uusiksi jäseniksi valittiin 
os.pääli Taito Yliaho ja toim.joht. Risto 
Hovi. 

Hankintaneuvottelukunta kokoontui viisi 
kertaa. 

Tärkeimmät neuvottelukunnan käsittele-
mät asiat olivat: kaupunginhallitukselle teh-
dyt esitykset, jotka koskivat yleisten hankin-
taohjeiden tarkistamista, mihin liittyivät 
kaupungin hankintaohjeiden salassapitoa ja 
esteellisyyttä koskevat kohdat; sekä kau-
pungin yhteishankintaelinten tehtäväjakoa 
kaksivuotiskaudeksi 1970—1971; 

lausunnot, jotka koskivat: huoltolautakun-
nan työtuville kuuluvan yhteishankintateh-
tävän mahdollista uudelleenjärjestämistä; 
yleisten hankintaohjeiden eräiden kohtien 
tarkistamista; elintarvikekeskuksen rationa-
lisointia koskevaa j ärj estely toimiston tutki-
musselostusta ja siihen liittyen elintarvike-
keskuksen yhteishankintoja; sekä valtuutet-
tujen Loikkasen ja Tarjanteen valtuusto-
aloitetta kaupungin hankintaohjeiden tarkis-
tamiseksi siten, että hankinnat olisi mahdol-
lista suorittaa nykyistä suuremmassa määrin 
kaupungissa toimivilta itsenäisiltä pienyrit-
täjiltä. Lisäksi käsiteltiin kysymystä siitä, 
missä määrin on otettu tai on syytä ottaa 

huomioon keskus- ja tukkuliikkeiden kanssa 
käytävän kaupan osalta se, että saman myy-
jän kanssa asioivat useat kaupungin yhteis-
hankintaelimet tai virastot ja laitokset. 
Ostot nousevat huomattavaan summaan. 
Päätettiin tutkia, voidaanko tällä perusteella 
vaatia lisäalennuksia. 

Hankintatoimisto. Yhteishankinnoista teh-
dyn päätöksen mukaan hankintatoimiston 
tehtävänä oli hoitaa seuraavat yhteishankin-
nat: talous- ja toimistopaperit, toimisto- ja 
koulutarvikkeet, toimisto- ja talouskoneet 
sekä niiden huolto, puhelinlaitteet, toimisto-
ja laitoskalusteet, soittimet, talous- ja astia-
tarvikkeet, puhdistus-, pesu- ja lattianhoito-
aineet ja -välineet, sanoma- ja aikakausleh-
det, painatus- ja kirjansidontatyöt sekä mo-
nistustyöt. 

Lisäksi toimiston tehtävänä oh eräiden lai-
tosten erikoishankintojen valmistelu ja omaa 
hankintaelintä omaamattomien laitosten 
avustaminen erikoishankinnoissa. 

Tärkeimmistä toimiston tekemistä esityk-
sistä ja antamista lausunnoista mainittakoon: 
Kaupunginhallitukselle tehtiin esitys han-
kintatoimiston työsuoritusten ja varastota-
varain hinnoittelusta sekä toimiston oikeutta-
misesta v:n 1970 aikana itsenäisesti suoritta-
maan kaluston kertahankintoja ja kunnossa-
pitokustannuksia sekä teleteknillisten lait-
teiden hankintoja tarkoitukseen käytettä-
viksi merkityiltä tileiltä. Muut esitykset kos-
kivat: toimiston laatimaa työsääntöehdotus-
ta työsuhteisille toimihenkilöille, konekorjaa-
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10. 

tonhankintamäärärahoiksi v. 1970. Niitä oli 

annettiin 142 (154) kirjallista lausuntoa, jotka 
koskivat kalusteita, koneita ja kojeita. Niistä 

hankintojen arvo oh 1.4 (1.117) mmk. 

(19)· 
haltijoita oli 3 (3). Ty 
työntekijöitä 47 (44). 

V irkavapau tt a 
. kaikkiaan 600 (758) työpäivää, 

Väinö Stenman siirtyi 
1.7. Hän oli 

sessa 38 vuotta, 
fakt. Lasse Koski. 

Helsinki-mitali 
Arvo , 

o ja kaluston hankinnat. Hankinta-
käytettävissä ol-

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

1 450 m2. Varasto- ja työtiloiksi pyrit-
ja 

« oh 11 068 (13 000) mk. 

artikkeleiden 
. jatkuvasti huomiota ja näitä koske-

kaytun paitsi 
myöskin 

luttajapiirien ja hankkijoitten kesken. Han-

at pyrittiin ; 
, Toinen pääpyrkimys oli ι 

siten tapahtuvak-
suorittaa käytän-

l 1 oniosaannon muu-
tos on tältä osin vahvistettu. Toimistoon pai-
kattiin elintarvikeostaj aksi merkon. Hannu 
Elovaara 8.12. lukien. 

Hankintatoimiston j akeluvaraston, kone-
ja painamon avulla" 

oh 89 (84) ryhmää, toimiston 
5 000 (5 600) kpl. Laskuja tarkastettiin ja 

34 000 (35 000) kpl. 

Toimistolla oli. 
taa. Käytettävissä oli 101 (100) konttori-, 

kertoja oh 386 (411). 

vat 
ja ne laitokset, jotka saa-

maksoivat 



10. Hankintatoimisto 

edelleen itse puhelinmaksunsa. 1.1.1969 alka-
en myös useimmat muutkin laitokset maksoi-
vat itse puhelinmaksunsa. 

Vuoden päättyessä oli kaupungilla 2 256 
(2 230) Helsingin Puhelinyhdistyksen osuus-
todistusta. Puhelinvaihteita oh 68 (59), joissa 
alapuhelimia n. 10 000, yksittäisliittymiä vi-
rastoissa ja laitoksissa 1 262 (1 334) sekä vi-
ran- tai toimenhaltij öiden asuntopuhelimina 
122 (133). Välitettyjen puhelintyötilausten 
lukumäärä oh 695 (523) kpl ja toimiston mak-
samien puhelinmeno j en kokonaismäärä 
614 000 (1187 000) mk. 

Puhelimista aiheutuneita kustannuksia oli 
seuraavasti: 

mk 

Puhelumaksut 969 900 
Perusmaksut 465 400 
Vaihdevuokrat 251 832 
Puhelinluetteloteksti luettelossa 

HEL I 142 400 
Hätäpuhelinj ärj estelmän käyttö-

kustannukset 132 100 
Vaihteiden asennukset, puhelimien 

siirrot ym 10 000 

Yhteensä 1 971 632 

Kaupungin sisäisessä puhelinluettelossa oli 
255 sivua. Vuoden aikana uusittiin 356 sivua. 
Luettelon kustannukset olivat 13 188 mk. 
Niitä jaettiin 4 000 kpl. 

Painatusasiat ym. 
V. 1968 V. 1969 
(tuhatta) (tuhatta) 

mk mk 
Ulkopuolisten kirj apai-

nojen ja sitomojen 
työt, nettolaskutus ... 3 418 2 650 

Offsetlaskutus 548 569 
Toimiston välittämät vi-

ranhaku- ym. ilmoi-
tukset 735 791 

Sanoma- ja aikakausleh-
tien tilausmaksut 237 191 

Valokopiotyöt, nettolas-
kutus — 512 

Toimiston suorittamia offsettöitä oli kaik-
kiaan 3 034 (2 377) kpl. Edellisen vuoden 
offsetlaskutukseen sisältyivät myös monistus-
työt. 

Jakeluvarastotoiminta välitti kaupungin lai-
toksille pääasiassa toimistotarvikkeita, toi-
misto» ja talouspapereita sekä lomakkeita ja 
kaupungin julkaisuja. Varastonimikkeitä oli 
800. Pyrkimyksenä oh ohjata mahdollisim-
man edullisesti artikkeleita suorina toimituk-
sina eri laitoksille, mutta tätä välivarastoin-
tia jouduttiin silti käyttämään. Varasto-
ostot olivat 984 000 (911 000) mk, laskutus 
1 025 000 (985 000) mk ja lähetysten määrä 
10 000 (11 000) kpl. 

Jakeluvaraston kiertoluku oli 6.2 (6.7) ja 
kiertonopeus 58 (54) päivää. 

Konekorjaamon huoltokortistossa oli 9 000 
(8 500) konttori- ja talouskonetta. Ulkopuo-
listen korjaamoiden kanssa tehtyjen huolto-
sopimusten piiriin kuului 1 700 (1 531) ko-
netta ja oma korjaamo huolsi ja tarkkaili 
7 300 (6 969) konetta, näistä huollettiin ja 
korjattiin 4 000 (3 100) konetta. Koneet huol-
lettiin edelleenkin todellisen huollontarpeen 
perusteella. Mekaanikkojen koulutukseen 
käytettiin n. 150 tuntia. Markkinoilla olleet 
pienoistietokoneet, elintarvikeautomaatit, 
mikroaaltouunit ja elektrostaattiset kopio-
koneet tutkittiin ostotoimintaa silmällä-
pitäen. 

Menot ja tulot. Hankintatoimiston kerto-
musvuoden menot olivat 1 284 086 mk ja 
tuloja oli 532 485 mk. 
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