
8. Henkilöasiainkeskus 

Yleistä 

Vuosi 1971 oli henkilöasiainkeskuksen en-
simmäinen toimintavuosi. Varsinaisesti kes-
kuksen toiminta, koulutusosastoa lukuun 
o t tamat ta , lähti käyntiin vuoden jälkipuolis-
kolla. Näin ollen toiminnalle oli leimaa-anta-
vaa eräänlainen oman »roolin» löytäminen 
kaupungin hallinnossa. 

J o heti työn alkuvaiheessa kävi selväksi, 
e t tä kaksi henkilöstöhallinnon edellytystä oli-

si toteutet tava. Henkilöstöhallinnollisten si-
vuelinten perustaminen hallintokuntiin on 
väl t tämätöntä . Samalla tarvi taan koko kau-
pungin organisaation ka t tava rekisteröinti-
nä raportointijärjestelmä, henkilöstöhallin-
non informaatiojärjestelmä, joka mahdollis-
taa sekä hallintokuntakohtaisen et tä koko 
kaupunkia käsi t tävän henkilöstösuunnit-
telun. 

Kaupungin keskushallinnon uudelleenorganisointi 

Kaupunginhallitus asetti 29.9.1969 komi-
tean, joka ott i nimekseen keskushallinnon 
organisaation kehittämiskomitea, valmiste-
lemaan kaupungin keskushallinnon toimin-
nan tehostamiseen tähtääviä organisatorisia 
muutoksia. 4.4.1970 jät tämässään mietin-
nössä komitea totesi muun ohessa, e t tä kau-
pungilta puut tuu kokonaisvaltainen henki-
löstöpolitiikka1) . 

Henkilöstöhallinnon tehtävät jakautuivat 
eri elimien ja lähinnä kaupunginkanslian ja 
silloisen kaupunginhallituksen järjestelytoi-
miston kesken. 

Komitean mielestä kokonaisvaltaisen hen-
kilöstöpoliitiikan aikaansaamiseksi tuli kiin-
ni t tää päähuomio henkilöstöhallinnon orga-

nisaation voimakkaaseen kehittämiseen kes-
kushallinnon yhteydessä. Tällaisen sivueli-
men keskeisiä tehtäviä tulisi olla virastojen 
ja laitosten avustaminen vastaavan oman 
organisaation kehittämisessä. 

Komitea päätyi mietinnössään esi t tämään, 
et tä henkilöstöhallintoa varten tarvi taan 
henkilöasioita ja sosiaalitointa johtavan apu-
laiskaupunginjohtajan alaisuuteen erityinen 
henkilöstöhallinnon keskuselin, jonka nimek-
si komitean mielestä sopi henkilöasiain-
keskus. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokoukses-
saan 25.11.1970 komitean ehdotukset sekä 
henkilöasiainkeskuksen j ohtosäännön. 

Komitea käytti termejä: henkilöhallinto, henkilöpolitiikka jne. Seuraavassa käytetään kuitenkin 
termejä: henkilöstöhallinto, henkilöstöpolitiikka jne. lukuun ottamatta kohtia, jotka ovat suoria lai-
nauksia johtosäännöstä. 
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Kaupunginhallituksen henkilöasiainjaosto 

Keskushall innon organisoinnin yhteydessä 
kaupunginval tuus to aset t i kaupunginhalli-
tuksen henkilöasiainjaoston, jonka teh tävä-
nä on mm. johtaa , valvoa ja kehi t tää hen-
kilöasiainkeskuksen to imintaa , ra tkais ta pe-
riaatteellista l aa tua olevat kaupungin hen-
kilöpolitiikkaa koskevat asiat , käsitellä ja 
hyväksyä kaupungin henki lökunnan koulu-
tus ta koskevat yleissuunnitelmat, valvoa, 
e t t ä keskus toimii kaupungin kokonaisedun 
mukaisesti ja tehokkaassa yhteistoiminnassa 
kaupungin keskushallinnon muiden elimien 
sekä kaupungin virastojen ja laitosten kans-
sa. 

Jaoston kokouksissa toimii esitteli jänä hen-
kilöasiainkeskuksen päällikkö ja sihteerinä 
jaoston mää räämä keskuksen palveluksessa 
oleva henkilö. Jaostolla on oikeus kuulla 
as iantunt i joi ta . 

Ker tomusvuonna henkilöasiain j aos toon 
kuuluivat puheen joh ta jana apul .kaup.joht . 
Pent t i Pusa sekä kaupunginhall i tuksen nel-
jäksi vuodeksi kerral laan valitsemina jäseninä 
toimits. Pen t t i Kauhanen, tai.hoit. Sigurd 
Norrmen, fil .maist. Victor Procope sekä 
to iminnanjoht . Aarne I. Välikangas. Sihtee-
rinä toimi apul .kaup.siht . Juhan i Viitanen. 
Jaosto kokoontui 12 ker taa . 

Henkilöasiainkeskuksen tehtävät 

Henkilöasiainkeskukselle kuuluva t lähin-
nä seuraavat t eh tävä t : kaupungin henkilö-
poliittisen ohje lman kehi t täminen sekä tä -
män ohjelman to t eu t t amis t a koskevien oh-
jeiden an taminen ja niiden noudat tamisen 
valvonta, kaupungin henkilöasioita koske-
van tu tk imus- ja kehi t tämis toiminnan koor-
dinointi, kaupungin oman työvoiman tar -
ve t t a koskevien ennusteiden laatiminen ja 
työmarkkinoiden seuraaminen, työhönsijoi-
tusmenetelmien kehi t täminen sekä virasto-
jen ja laitosten välisistä työ voimansiirroista 
huolehtiminen, kaupungin henki lökunnan 
keski tetyn koulutuksen jär jes täminen sekä 
virastojen ja laitosten koulutus to iminnan 
koordinointi samoin kuin kaupungin henki-
lökuntaan kohdis tuvan suojelu-, suhde- ja 
aloitetoiminnan keh i t t äminen ja koordinoin-
ti, as ian tunt i ja -avun an taminen kaupungin 
virastoille ja laitoksille niiden henkilöasioiden 
organisaation ja hoidon kehit tämiseksi , kau-
punginval tuuston ja kaupunginhal l i tuksen 
päätösval taan kuuluvien henkilöasioiden val-
mistelu kaupunginhal l i tuksen, kaupungin joh-
t a j an ja apula iskaupunginjohta j ien toimeksi-

annosta sekä muiden sen tehtäväksi annet-
tu jen keskushall innon henkilöasioiden hoi-
taminen. 

Kaupunginhall i tuksen henkilöasiain j aos to 
antoi kaupunginhall i tukselle yhteensä kuusi 
ja henkilöasiainkeskus 40 lausuntoa. Henki-
löasiainkeskuksen a n t a m a t lausunnot koski-
va t pääasiassa työpaikkaruokai lua ja henki-
lökunnan uudelleensijoituskysymyksiä sekä 
koulutuskysymyksiä . 

Henkilöasiainkeskuksessa on työvoima-
osasto, koulutusosasto, tu tkimusosasto ja 
toimisto. Henkilöasiainkeskuksen päällikkö-
nä toimii henkilöasiainpäällikkö. Vt. päällik-
könä toimi 1.1.-31.7.1971 välisen a jan hal-
lintopääll. Yr jö Salo. 

Henkilöasiainkeskuksen toiminta, koulu-
tusosaston to imintaa lukuun o t t ama t t a , pää-
si varsinaisesti a lkamaan vas ta 1.8.1971 lu-
kien, jolloin keskuksen päällikkö, vara t . 
Kalevi Ylä-Hokkala , työvoimaosaston os. 
pääll. Reino Tuomi ja tutkimusosaston os. 
pääll. Mar t t i Suhonen ryh ty ivä t ho i tamaan 
virkojaan. 

Henkilöasiainkeskuksessa oli kertomus-
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vuonna 8 vakinais ta virkaa, 2 tilapäistä 
virkaa, 19 työsopimussuhteista tointa sekä 
työsopimussuhteessa olevia toimistokoulu-
laisia 35. 

Henkilöasiainkeskuksessa oli henkilökun-
t aa seuraavast i : henkilöasiainpäällikkö; työ-
voimaosastossa osastopäällikkö, 2 työvoi-
masuunni t te l i jaa , työhönsi joi t ta ja , työn tu t -
kimusteknikko, suunnit teluapulainen ja työ-
turval l i suus tarkas ta j a; koulutusosastossa 
koulutuspääll ikkö, apulaiskoulutuspäällik-
kö, koulutussuunnit te l i ja , koulu t ta ja , kans-
listi ja 2 toimistoapulaista; tutkimusosastossa 
osastopäällikkö, 2 tu tk i j aa ja 2 tu tk imusapu-
laista sekä toimistossa toimistonhoitaja ja 
2 toimistoapulaista. 

Virkamatkat. Henkilöasiainkeskuksen 
edus ta j a t osallistuivat mm. Pohjoismaiden 
pääkaupunkien henkilöstöpoliittiseen konfe-
renssiin Tukholmassa sekä tekivät useita vir-
kama tko j a kotimaassa. 

Henkilökunnan koulutus. Henkilöasiainkes-
kuksen henkilöstö, joka on pääosal taan u u t t a 
työvoimaa ja jonka koulutustarve on suuri, 
osallistui ker tomusvuoden aikana mm. Työ-
voimaministeriön ammat in val innanohj aus-
toimiston jä r jes tämään Sensitivity Training 
-seminaariin, Työterveyslaitoksen jär jes tä-
mille kuntoutusnäkökoht ia työpaikalla käsi t-
televään kurssiin, Työterveyspäiville, Työ-
hönot ta j ien neuvottelupäiville, 4. yr i tysjoh-
don työterveys- ja työturvallisuuspäiville, 
Ergonomiakurssin 3. ja 4. jaksoille, Merkono-
miliiton järjestämille »Kehittyvä henkilöstö-
hallinto ja yksilö» -valtakunnallisille neuvot-
telupäiville, Turvallisuuspäälliköt -yhdis-
tyksen järjestämille työturvallisuuspäälliköi-
den neuvot te lu- ja koulutuspäiville. 

Huoneisto. Henkilöasiainkeskus sijaitsi ker-
tomusvuoden a jan Kallion virastotalon 9. 
kerroksessa. 

Työvoimaosaston toiminta 

Aloitetoiminta. Henkilöasiainkeskus nimesi 
aloiteasiamiehen, joka toimi kaupungin aloi-
te to imikunnan sihteerinä ja valmisteli sekä 
esitteli aloitetoimikunnan käsitel täväksi tul-
leet asiat . 

Aloitetoimikunnalle tehti in ker tomusvuon-
na 22 (ed. v. 25) aloitetta. Näistä 10 (16) 
käsiteltiin loppuun ja 12 (8) aloitteen käsit-
tely siirtyi seuraavalle vuodelle. Kaikkiaan 
käsiteltiin ker tomusvuonna loppuun 18 (17) 
aloi te t ta . Näis tä palkit t i in 8 (12) eli 44 (65) 
%. Palkkioiden yhteismäärä oli 2 680 (5 110) 
mk keskimääräisen palkkion ollessa 335 
(426) m k ja suurimman palkkion 1 050 
(2 500) mk. 

Henkilökuntaruokailu. Henkilöasiainpääl-
likkö aset t i ker tomusvuonna pro jekt i ryhmän 
sekä oh jaavan ryhmän selvi t tämään kaupun-
gin henki lökunnan ruokai lukysymystä koko-
naisuudessaan. Selvityksen sekä esityksen 
mahdollisesti ta rv i t tavis ta toimenpiteistä oli 
o l tava valmiina 1.6.1972 mennessä. 

Työhönsijoitus ja työvoimasiirrot. Virastois-
t a ja laitoksista vapau tuvan henki lökunnan 
uudel leensi joi t tamistehtävä siirtyi kaupun-
hall i tuksen jär jestelytoimistol ta ker tomus-
vuoden alussa henkilöasiainkeskukselle. Ker-
tomusvuoden aikana sijoitettiin uudelleen yh-
teensä 30 henkilöä. Uudelleensijoitustoimin-
n a n ja eri viras tojen ja laitosten välisten työ-
voimansiir tojen jär jestelyä koskeva tu tk imus 
aloitetti in marraskuussa työvoimaosaston ja 
pa lkka lau takunnan toimiston edus ta j i s ta 
muodoste tussa työryhmässä. 

Vuoden loppuun mennessä valmis tu ivat 
to iminnan merki tys tä ja tavoi t te i ta , sijoi-
te t tav ien määrää , säädöksiin ja sopimuksiin 
sekä asenteisiin li i t tyviä asioita sekä henkilö-
rekisterin k ä y t t ö ä koskevat selvitykset. T u t -
kimuksen valmistuminen siirtyi seuraavalle 
vuodelle. 

Työterveydenhuolto. Henkilöasiainkeskuk-
sen edus ta j a toimi jäsenenä kaupunginhall i -
tuksen jär jestelytoimiston perustamassa työ-
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terveydenhuol toprojekt i ryhmässä, jonka teh-
t ävänä oli an t aa kaupunginhalli tukselle lau-
sunto henkilökunnan terveydenhuollon jär-
jestelystä. Pro jek t i ryhmä sai työnsä val-
miiksi 1.3. Tehty jen ehdotusten käsi t tely 
oli ker tomusvuoden päät tyessä vielä kesken. 

Henkilöasiainkeskuksen edus ta ja toimi jä-
senenä ja sihteerinä Kunnallisen sopimusval-
tuuskunnan toimiston ase t tamassa työter-
veydenhuoltosääntöä suunnitelleessa toimi-
kunnassa. Toimikunta sai työnsä valmiiksi 
ker tomusvuoden lopussa. 

Työturvallisuustoiminta. Kaupungin työ-
turvallisuus ta rkas ta ja suori t t i virastoille, lai-
toksille ja työ turvallisuuselimille toimintaoh-
jeen mukaisia työ turvall isuuspalveluja, osan 
niistä yhteistyössä ammat t i en ta rkas ta jan i , 
Työterveyslaitoksen tai t apa tu rmavakuu tus -
laitosten edusta ja in kanssa. Pyrkimyksenä 
on työturvall isuustoiminnan lisääminen ja 
tehostaminen. 

Kertomusvuoden alussa to teute t t i in suun-
ni telma kaupungin työtapaturmat i las to innin 
uudistamiseksi siten, e t t ä se an taa ent is tä 
täydellisempiä ja vertailukelpoisempia tie-
to ja työtapaturmien syistä. Uusi t i lastointi-
jär jes te lmä hoidettiin kahden vakuu tusyh-
tiön t ietokoneita hyväks ikäyt täen . 

Henkilöasiainkeskuksen edus ta ja kuului 

as iantunt i ja jäsenenä Kunnallisen sopimus-
val tuuskunnan toimiston perus tamaan työ-
turvallisuussopimusta suunni t te levaan toimi-
kuntaan . 

Toimikunnan ehdo t t amat työturval l i suut-
ta koskevat sopimukset otet t i in liitteeksi 
ker tomusvuonna voimassaolleisiin kunnall i-
siin virka- ja työehtosopimuksiin. 

Kun kaupungin työturvall isuusorganisaa-
tion kolmivuotinen toimikausi olisi p ä ä t t y -
ny t ker tomusvuoden lopussa, työturval l isuus-
to imikunta esitti, e t t ä kaupunginhal l i tus 
pidentäisi säädet tyä kolmivuotis ta toimi-
kau t t a siihen asti, kunnes neuvot te lun alai-
set uudet työturval l isuustoiminnan toiminta-
ohjeet ja vaal i jär jestys olisivat saaneet lo-
pullisen vahvistuksensa ja niiden mukaiset 
vaalit pidet ty. Kaupunginhal l i tus teki tä-
mänsisältöisen päätöksen 20.12. 

Kaupungin virastoissa ja laitoksissa sat-
tui ker tomusvuonna 3 189 (2 979) ko rva t tua 
työ tapa tu rmaa . Näistä aiheutuneiden sai-
rauspäivien määrä oli 53 749 (50 457), inva-
liditeett iprosenttisn summa 1 020 (605), min-
kä lisäksi 5 (5) t yö t apa tu rmaa johti kuole-
maan. Virastojen ja laitosten yhteinen työ-
tapa turmat iheys oli 10.8 (10.2)% ja kor-
vausten loppusumma 2 226 661 (2 151 536) 
mk. 

Koulutustoiminta 

Vuonna 1971 koulutusosaston to iminta 
säilytt i pääpiirteissään jo perinteellisiksi va-
kiintuneet to imintamuotonsa johtamistaidol-
lisen, toimistoteknisen, tuotantoteknisen, ko-
kous- ja neuvottelutaidollisen koulutuksen 
sekä toimistokoulun osalta osanot ta j ien ja 
tunt imäär ien suhteen. Kunnall ishall innon 
kurssien osalta syyslukukaudella päädyt t i in 
ra tkaisuun yhdistää aikaisemmat kaksi eri-
laista kurssi tyyppiä yhdeksi ja kaikille sa-
manlaiseksi kurssiksi. Laskennallisen kou-
lutuksen osalta t apah tu i laa jennus ta siten, 

e t t ä mukaan tuli palkanlaskijakurssi . Edelli-
senä vuonna aloitet tu johtamista idon semi-
naar i vietiin loppuun kuluneena vuonna. 
Ihmissuhdekoulutuksen kohdalla t apah tu i 
uusien työmuotojen omaksumista jä r jes tä-
mällä ryhmätyö- ja kommunikaat iosemi-
naari sekä ryhmänohjaaja-seminaar i . 

Ylemmän johdon koulutus ta jär jes te t t i in 
osastopäällikköseminaarin muodossa. Myös 
erikoisryhmille jär jes te t t i in eräi tä koulutus-
tilaisuuksia. Näistä voidaan maini ta ATK-
kurssit , asemakaavapiir tä jäkurssi , tilastoesi-
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tysten havainnollistamiskurssi ja projekti-
seminaari. 

Koulutusosaston toiminnan kannal ta hait-
t ana oli henkilökunnan suuri vaihtuvuus. 
Tämä aiheut taa t i lapäisyyden tun tua toi-
minnassa, kehi t tämistoiminnan heikkout ta 
ja aina jäljelle j äävän henkilökunnan koh-
tuu ton ta ras i t tamista heidän hoitaessaan 
toimintaa vajaalukuisena ja asiaan perehty-
mät tömien henkilöiden kanssa. 

Tutkimusto iminta vuoden aikana oli mel-
ko vähäis tä ja soveltuvuuskokeiden järjes-
tämispyyntö jä joudut t i in t o r jumaan lisään-
tyneen työmäärän takia. Samoin erilaisia 
avunpyyntö jä , jo tka ovat tulleet virastoista 
ja laitoksista koulutustilaisuuksien jär jestä-
miseksi, joudutt i in j ä t t ä m ä ä n huomiot ta . 

Lainakir jastoa täydennet t i in kertomusvuo-
den aikana ja esillä oli t ietopalvelun jär jes tä-
minen ja opetusmateriaal in valmistaminen 
keskitetysti , m u t t a varsinaista to teu tus ta 
ei vielä voitu jär jes tää . 

Koulutuksen arvioinnissa pyri t t i in kehit-
t ämään ja sovel tamaan uusia menetelmiä. 
Varsinaisesta numeroarvoste lusta ja loppu-
kokeista ollaan luopumassa ja tarkoi tuksena 
on siirtyä koulutustulosten arviointiin kol-
messa vaiheessa erilaisten keskustelujen ja 
lomaketekniikan avulla. 

Toimeenpannut kurssit ja muut koulutus-
tilaisuudet. Toimintavuonna jär jes te t t i in kah-
deksan kunnallishallinnon kurssia. Näille 
osallistui yht . 322 henkilöä. Kurssien pi tuus 
vaihteli 40 t :sta 50 t:iin osanot ta j i s ta riip-
puen. Kurssit oli t a rko i t e t tu esimiesasemassa 
oleville sekä toimistoapulaisille. 

Tulokaskursseja jä r jes te t t i in kolme. Tämä 
kurssi oli t a rko i te t tu kaupungin palveluk-
seen tulleille uusille viranhalti joil le ja työ-
sopimussuhteisille henkilöille. Kurssin pi-
tuus oli 12 t ja osallistujia oli yht . 239. 

Johtamis ta idon peruskursseja toimeenpan-
tiin kuusi ja niille osallistui yh t . 139 henkilöä. 
Ne käsi t t ivät 66 t. Ne oli t a rko i te t tu esimies-
asemassa oleville viranhalti joil le ja työnteki-
jöille. 

Johtamis ta idon ja tkokursseja jär jestet t i in 
kolme. Kukin kurssi käsi t t i 64 t. Niille osal-
listui yht . 46 esimiesasemassa olevaa viran-
hal t i jaa ja työnteki jää . 

Tuotantotekni ikan kursseja oli yksi, kesto-
a ja l taan 80 t. Sille osallistui 19 henkilöä ja 
se oli t a rko i te t tu kaikille kaupungin virasto-
jen ja laitosten tuotantoteknis i in tehtäviin 
osallistuville henkilöille. 

Työnopetuskursseja , jo tka käsi t t ivät 48 
t kukin, jär jes te t t i in neljä. Nämä kurssit 
oli t a rkoi te t tu niille henkilöille, jotka oman 
työnsä ohella toimivat työnopet ta j ina ja 
tulokkaiden vas taanot to tehtävissä . Osanotta-
jia oli yht . 56. 

Toimistotekniikan kursseja jär jestet t i in 
neljä. Ne oli t a rko i te t tu toimistonhoitajil le 
ja toimistoapulaisille. Ne käs i t t ivä t 55 t ja 
niille osallistui yht . 99 henkilöä. Toimisto-
tekninen kurssi oli kaupunginhall i tuksen 
vahvistamien toimistoapulaisten ohjeluon-
teisten pä tevyysvaa t imus ten osa. 

Tilastoesitysten havainnollistamiskurssej a 
toimeenpanti in yksi. Se kesti 30 t ja sille 
osallistui yht . 22 henkilöä. Kurssi oli tarkoi-
t e t tu niille toimistoapulaisille ja vastaaville, 
jo tka työssään jou tuva t valmis tamaan ja 
viimeistelemään tilastoaineistoa sisältäviä 
selvityksiä. 

Insinöörien tuo tan to tekni ikan kursseja jär-
jestett i in niin ikään yksi, joka kesti 30 t . 
Sille osallistui 15 esimiestä, joiden alaiset 
olivat aikaisemmin osallistuneet tuo tan to-
tekniikan kurssille. 

Kokous- ja neuvot te lu ta idon kursseja jär-
jestett i in kahdeksan. Kurssi oli ta rkoi te t tu 
lähinnä johtamis tehtävissä oleville henki-
löille sekä niille, joiden työtehtävi in l i i t tyy 
neuvot te lu ja sekä as iakaskontakt ien hoita-
mista. Kurssien pi tuus oli 32 t j a niille osal-
listui yht . 125 henkilöä. 

Kustannuslaskennan kursseja toimeenpan-
tiin yksi ja se oli t a rko i t e t tu lähinnä kus tan-
nus- ja muissa laskenta tehtävissä toimiville 
henkilöille. Sen kestoaika oli 24 t ja sille 
osallistui 23 henkilöä. 
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ATK-peruskurssi t , joita toimeenpanti in 
kaksi, oli lähinnä ta rkoi te t tu toimisto- ja 
jaospäälliköille. Kurssin kestoaika oli 30 
t. Kursseilla oli osanot ta j ia yht . 46. 

Palkanlaskijain kursseja jär jes te t t i in niin 
ikään kaksi. Kurssi oli ta rkoi te t tu palkan-
laskentatehtävissä toimiville henkilöille ja 
sen pi tuus oli 30 t. Osallistujia oli yh t . 39. 

Asemakaavapi i r tä j ien kurssille osallistui 
yh t . 14 kaupunkisuunni t te luviras ton piir tä-
jää. Kurssin pi tuus oli 132 t. 

Pysäköinninvalvonta-apulaisten kursse j a 
toimeenpanti in yksi ja se kesti 30 t . Se oli 
t a rko i te t tu pysäköinninvalvonta-apulaisille, 
joi ta oli Helsingin lisäksi Turusta , Espoosta 
ja Lahdes ta yht . 38. 

Koulutusasiamiesten neuvot te lupäivät i -
laisuuteen osallistui yht . 63 koulu tusasia-
miestä . 

3. osastopäällikköseminaariin, joka kest i 
viisi viikkoa, osallistui 30 Helsingin kau-
pungin palveluksessa olevaa osastopäällik-
köä tai vastaavissa tehtävissä toimivaa sekä 
yksi kaupungin hallinnon ulkopuolelta. 

Johtamis ta idon seminaarin I I jaksoon, 
kestoaika kolme päivää, osallistui sairaala-
henki lökuntaa yht . 23 henkilöä. 

Kaksipäiväiseen projektiseminaariin osal-
listui yht . 31 suurten kunnallisten rakennus-
projekt ien johto- ja yhdyshenkilöä. 

Ryhmätyö - ja kommunikaat ioseminaar i 
oli t a rkoi te t tu henkilöille, jo tka jou tuva t te-
kemisiin ihmissuhdekysymysten ja ryhmä-
työskentelyn kanssa. Seminaari kesti viikon 
ja osallistujia oli 32. 

Ryhmänohjaa j i en seminaari, joka kesti 
viikon, oli ta rkoi te t tu henkilökunta- ja asia-
kaspienryhmien ohjaajil le sekä näihin teh-
täviin suuntautuvil le henkilöille. Seminaariin 
osallistui 12 henkilöä. 

MaTaPuPu-seminaarissa, joka kesti yhden 
päivän, oli osanot ta j ia 30. Seminaari oli 
luonteel taan projektiseminaarin ja tkokoulu-
tustilaisuus. 

Helsingin kaupungin toimistokoulun toi-

min taa selostetaan Opetuslaitokset-nimisessä 
julkaisussa. 

Tutkimustoiminta. Toimintavuonna suori-
tet t i in psykologisia valintakokeita 88 toimis-
tokoululaiselle, 22 tavaranmerkits i jäl le , 10 
laskentatarkkaajal le , 74 pysäköinninvalvon-
ta-apulaiselle, 8 työ turvallisuusopas ta j alle 
sekä 4 työnjohtaja l le eli kaikkiaan 206 hen-
kilölle. 

Koulutusosastossa suoritetti in psykologian 
har joi t te l i ja Hannele Luukkaan suor i t tama 
konekir joi tusta ja konekir joi t ta jäin valin-
t aa koskeva tu tkimus. 

Toimintavuonna koulutuspääll ikkö Ryö-
nänkoski ja psykologian har joi t te l i ja Luuk-
kaa tu tus tu iva t Länsi-Saksassa konekir joi-
tuksen opetukseen ja opetusteknologiaan. 

Muu toiminta. Koulutusosasto jär jes t i yh-
teistyössä suomenkielisen työväenopis ton 
kanssa kielikursseja Kallion virastotalossa. 
Viikottainen opiskeluaika oli kaksois tunt i 
väl i t tömäst i työpäivän jälkeen Kallion vi-
rastotalon kabineteissa. 

Er i kursseilla oli keväällä ja syksyllä 
1971 osanot ta j ia seuraavasti: 

kevääl- syk-
lä syliä 

Ranskankielen alkeiskurssi ... — 17 
Ranskankielen jatkokurssi ... 6 10 
Venäjänkielen alkeiskurssi ... 6 13 
Venäjänkielen ja tkokurssi ... 7 — 
Englanninkielen jatkokurssi ... 8 10 
Englanninkielen keskusteluryh-

m ä (2) 9 18 
Ruotsinkielen keskusteluryhmä 4 19 

Yhteensä 40 87 

Vuoden aikana suoritetti in 107 konekirjoi-
tuskoet ta , joiden tulokset olivat seuraavat : 
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8. Henkilöasiainkeskus 

Koe-
suori-
tuksia 

yli 11 500 lyöntiä % tunnissa 3 
» 10 750 —»— 6 
» 10 000 —»— 18 
» 9 250 —»— 14 
» 8 500 —»— 2 
» 7 750 —»— 3 
» 7 000 —»— 10 

alle 7 000 —»— 11 
hy lä t ty j ä 40 

Yhteensä 107 

Konekir joi tustodistuksia annet t i in kone-
kirjoituslisien anomista va r ten yhteensä 
47 kpl. 

Hylkäämisra jana oli konekirjoituskoeoh-
jeiden mukainen 0.7 5 virheprosentt ia . 

Yhteenveto. Ker tomusvuonna jär jes te t t i in 
yht . 56 kurssia ja seminaaria. Opetuspäiviä 
(ä 6 tuntia) oli 506. Osanot ta j ia oli kaikkiaan 
1 541 ja kurssipäiviä yht . 12 664. 

Kurssipäivän kus tannukse t olivat 52.54 
mk. 

Tutkimustoiminta 

Tutkimustoiminnan alkuvaiheessa keski-
ty t t i in kahteen pää teh tävään : kaupunginhal-
lituksen järjestelytoimistolta keskeneräisiksi 
jääneiden töiden ja tkamiseen ja uuden tu t -
kimustoiminnan kar toi t tamiseen. Ensiksi 
maini tun t eh t ävä ryhmän piiristä maini t ta -
koon henkilökortistojen suunni t te lu sekä 

tu tk imukset osa-aikatyöstä, työnjohta j ien 
asenteista ja insinöörien si joit tumisesta eri 
tasoille; ko. tu tk imukse t olivat kesken vuo-
den päät tyessä . Tutk imusto iminnan kar-
toit tamiseksi lähetet t i in virastoille ja lai-
toksille marraskuussa kysely suori tetuista ja 
suunnitelluista sekä toivotuista henkilöstö-
hallinnon tu tk imuksis ta ja selvityksistä. 
Vastauksista saatiin läpileikkaus vuosien 
1966-1971 tu tk imusto iminnas ta ja a j a tuk-
sia tu levaisuut ta silmällä pi täen. 

Vuoden lopulla laadit t i in perusti lastoja 
ja mui ta selvityksiä henkilöstöhallinnon eri 
osa-alueilta myöhempiä tu tk imuksia sekä 
henkilöstöhallinnon informaat iojär jes te lmän 
luomista silmällä pi täen. 

Talous 

Henkilöasiainkeskuksen menot ja tulot 
olivat ker tomusvuonna seuraavat : 

M e n o t m k 

Henkilöstömenot 823 359 
Huoneis tomenot 126 192 
Tarveraha t 93 691 
Aloitetoiminta 5 420 
Työturval l isuustoiminta 6 233 
Henki lökunnan koulutus 171 624 

Yhteensä 1 226 519 

T u l o t 
Muut tu lot 4 139 
N e t t o m e n o t 1 222 380 
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