
10. Hankintatoimisto 

Hankint(¿neuvottelukunnan kokoonpano, ko-

koukset ym. Neuvottelukunnan kokoonpano 

v. 1971 oli sama kuin edellisenä vuonna. 

Neuvottelukunta kokoontui vuoden aikana 

kaksi kertaa. 

Tärkeimmät neuvottelukunnan käsittele-

mät asiat olivat: valtuustoaloite kaupungin 

hankintaohjeiden tarkistamiseksi siten, e t tä 

hankinnat olisi mahdollista suorittaa nykyis-

tä suuremmassa määrin kaupungissa toimi-

vilta itsenäisiltä pienyrittäjiltä. Edelleen kä-

siteltiin revisioviraston viivästyssakon peri-

mistä koskevaa kirjelmää, vesilaitoksen esi-

tys tä Helsingin kaupungin yleisten hankinta-

määräysten 50. kohdan tarkistamiseksi sekä 

kaupungin virastojen ja laitosten työnteki-

jäin ulkosuojavaatteiden huollon järjestelyä. 

Lisäksi käsiteltiin satamalaitoksen kassa- ja 

tiliosaston kamreerin esitystä työllisyyskysy-

myksen huomioon ottamisesta kaupungin 

hankinnoissa ja töissä sekä kaupungin yh-

teishankintaelimien tehtäväjakoa kaksivuo-

tiskautena 1972-1973. 

Hankintatoimisto on kaupungin hankinta-

organisaation eräs yhteishankintaelin, joka 

on väli t tömästi kaupunginhallituksen alainen 

ja suorittaa tavaroiden ja palvelusten han-

kintaa kaikille kaupungin virastoille ja lai-

toksille. 

Kaupunginhallituksen 27.12. yhteishan-

kinnoista tekemän päätöksen mukaan han-

kintatoimiston tehtävänä on paitsi eri tarvik-

keiden hankkiminen, puhelin- ja muiden tele-

teknillisten laitteiden hoito, sanoma- ja aika-

kauslehtien tilaaminen, graafisen alan han-

kinnat ja tähän liittyvät muut tehtävät , ku-

ten painatus-, sidonta- ja jäljennöstyöt sekä 

monistustyöt laitoksille, joilla ei ole omaa mo-

nistuskonetta. 

Lisäksi toimiston tehtävänä on määrä t ty-

jen laitosten erikoishankintojen valmistelu ja 

omaa hankintaelintä vailla olevien laitosten 

avustaminen erikoishankinnoissa sekä han-

kintoihin liittyvien lausuntojen ja informaa-

tion antaminen. Toimisto huolehtii myös han-

kintojen tason valvonnasta sekä tarpeen mää-

rittelystä. 

Henkilökunta. Henkilökuntaan kuului 17 

(ed. v. 17) vakinaista viranhaltijaa, tilapäisiä 

viranhalti joita oli 2 (3). Työsopimussuhteessa 

oli 68 (66) työntekijää. 

Kaupunkia 37 vuotta palvellut kirjanpit . 

Annikki Särkisiltä siirtyi eläkkeelle 31.12. 

Hänelle myönnetti in Suomen Valkoisen Ruu-

sun I luokan mitali. 

Toimiston palveluksesta erosi 39 (13) hen-

kilöä, joista pääosa oli postikeskuksen lähet-

tejä. 

Virkavapaut ta myönnettiin sairauden ym. 

perusteella kaikkiaan 2 058 (1 470) työ-

päivää. 

Henkilöasiainkeskuksen koulutusosaston 

järjestämille kursseille osallistui henkilökun-

nasta yht . 17 henkilöä. Lisäksi eräät henkilö-

kuntaan kuuluvat osallistuivat muihin alan 

kursseihin ja suoritt ivat virkamatkoja tutus-

tuakseen oman alansa vastaaviin toimintoihin 

ulkomailla. 
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10. Hankintatoimisto 

Toimitilat ja kalustohankinnat. Hankin ta -
toimiston ker tomusvuonna käyte t täv issä ol-
leet t i lat käsi t t ivät yhteensä 2 211 (2 220) m2 , 
joista toimistotilaa oli 679 (657) m 2 sekä va-
rasto-, työ- ym. t i laa 1 532 (1 563) m 2 . Va-
rasto- ja työtiloiksi pyri t t i in saamaan yhden 
tason teollisuustilaa, jota var ten tu tk i t t i in 
mahdollisuuksia ostaa teollisuustalo Kan ta -
kaupungin alueelta ja tehti in t ä t ä koskevia 
esityksiä. 

Omaan käyt töön hank i t tu jen kalusteiden 
ja koneiden arvo oli 101 905 (171 952) mk. 
Lainavarastoon hank i t tu jen koneiden arvo 
oli 6 116 mk. 

Toiminta. Toimiston vastuualueelle kuu-
luvien artikkeleiden standardoint i in kiinni-
te t t i in ja tkuvas t i huomiota ja nä i tä koskevia 
neuvot te lu ja käyti in kaupungin laitosten ja 
hankkijoiden kesken. Pyrkimyksenä oli toi-
mi tus ten ohjaus myyj i l tä suoraan virastoille 
ja laitoksille niin suuressa määrin kuin se oli 
kaupungille edullista. 

Hankinta toimis ton jakeluvaraston, kone-
kor jaamon ja painon avulla hoidett i in osa 
yhteishankinta-alueesta. Valtaosa hankin-
noista perustui hankinta- ja hintasopimuk-
siin, joista t iedotett i in laitoksille ja joiden 
perusteella toimitukset t apah tu iva t suoraan. 
Informaat ion antaminen ja puhelimitse ta -
pah tuva ostopaikkojen ohjaus l i sääntyivät 
huomat tavas t i . 

Hankinta toimis to oli t ehnyt esityksen kau-
punginhallitukselle johtosääntönsä uusimi-
sesta, mikä toisi toimiston työhön ja organi-
saatioon selvemmän rakenteen ja työnjaon . 
Toimiston nykyinen johtosääntö oli vahvis-
t e t t u v. 1955, jolloin henkilökunnan luku-
määrä oli 37. 

Kallion virastotalossa eri kerroksissa toi-
mivat , hankintatoimiston henki lökuntaan 
kuuluva t kerroslähetit si irtyivät 1.3. lukien 
ao. viraston johdon ja valvonnan alaisuuteen. 

Kertomusvuoden aikana hankinta toimis-
tolle siirrettiin lisätehtäviksi lomakesuunni t -
telu 1.1. ja vaihde 12531 1.3.1971 lukien sekä 
vaihde 1691 1.1.1972 lukien. 

Tar jouspyyntöjä oli 75 (98), toimiston 
omia tilauksia 5 797 (5 779) kpl. Laskuja 
tarkastet t i in ja käsiteltiin 52 000 (49 000) 
kpl. 

Toimistopäällikön päätösluettelossa, jonka 
pykälämäärä oli 226 (132), käsiteltiin etu-
päässä henkilökuntaa koskevia asioita. 

Vuoden 1971 talousarvion mukaan yhteis-
hankintojen arvo hankintatoimiston vas tuu-
alueella oli yhteensä 46 862 754 mk, josta 
elintarvikkeiden hankinnan osuus oli 
20 516 070 mk. 

Hankintatoimisto hoiti edelleen kaikkien 
yhteishankintaelinten hankinta t iedotus ten 
toimittamisen ja jakelun. Ker tomusvuoden 
aikana uusit t i in 309 (245) hankinta t iedotus-
ten sivua. 

Tärkeimmät esitykset ja käsitellyt asiat 
koskivat kaluston ja koneiden hankin to ja eri 
virastoille ja laitoksille. 

Kaupunginhallitukselle tehti in esitys han-
kintatoimiston oikeuttamisesta suor i t t amaan 
itsenäisesti v:n 1972 aikana kaluston ker ta-
hankintoja , kunnossapi tokustannuksia ja te-
leteknillisten lait teiden hankin to ja kaupun-
ginhallituksen käyte t täväks i merki tyi l tä ti-
leiltä. 

Hankinta toimis to antoi kaupunginhal l i tuk-
sen p y y t ä m ä t lausunnot virastojen ja laitos-
ten ehdotuksis ta ka lus tonhankin tamäärä-
rahoiksi v:n 1972 talousarvioon. Näi tä oli 22 
(24) kpl. Lisäksi annet t i in 153 (186) kir jal l is ta 
lausuntoa, jo tka koskivat kalustei ta , konei ta 
ja kojei ta . Näistä 61 (50) lausuntoa koski sai-
raaloiden hankin to ja ja näiden arvo oli 
1.3 (1.7) mmk. 

Konelainaustoimintaa ja tke t t i in edelleen. 
Lainavarastossa oli 103 (95) toimisto-, talous-, 
konferenssi- ym. kone t ta ta i ko je t t a . 

K ä y t e t t y ä kalustoa ja konei ta t a r jo t t i i n 
virastoille ja laitoksille kirjeitse ja puhel imit-
se. 

Elintarvikkeiden hankkimiseen t a r v i t t a v a t 
laitosten talousarvion r av in tomäärä raha t oli-
v a t 20.5 (18. l) mmk. Ker tomusvuoden a ikana 
lähetet t i in 13 (10) t a r jouspyyntöä , joi ta vas-
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t a a v a t m ä ä r ä t ja hankinta-arvot tuoteryh-
mi t t ä in olivat seuraavat : 

mk 
Sii r tomaatuot-

teet 650 000 kg 1 500 000 
Margariinit ja 

ruokaöl jy t ... 61 000 » 190 000 
Lihajalosteet .. . 100 000 » 470 000 
Maitotaloustuot-

tee t 
nestem 6 250 000 1 4 600 000 
ki in teät . . . . 250 000 kg 1 530 000 

Mallas- ja virvoi-
tus juomat 90 000 koria 400 000 

Pakas te ruoa t ... 1 200 000 annosta 690 000 
Einesruoat 5 600 000 » 3 000 000 
Leipomotuot tee t — 1 0 0 0 000 
Säilykkeet ja pa-

kas tee t 530 000 kg 1 200 000 

Tar jouksia vertailtaessa kiinnitett i in huo-
mio ta hinnan lisäksi t ava ran laa tuun sekä 
käy t t ä j i en mielipiteisiin. Terveydellisten t u t -
k imusten laboratoriossa ja maidontarkas ta -
mossa tu tk i tu te t t i in mm. l ihajalosteita, ei-
neksiä, mehuja , marmeladeja ja hilloja. Er i 
lai tosten emännistä koot tu makuneuvos to 
kokoontui kaksi ker taa . Maistiaisten kohtee-
na olivat l ihajalosteet sekä erilaiset säilyk-
keet. Lisäksi neuvosto esitti mielipiteensä eri 
tuot te iden soveltuvuudesta laitostalouksiin. 

Ker tomusvuoden aikana tehti in 45 (36) 
elintarvikkeiden hankintasopimusta 27 (23) 
eri to imi t t a jan kanssa elintarvikekeskuksen 
l au takunnan toimiessa pää t t ävänä elimenä. 
Suur immat sopimukset tomat ryhmä t olivat 
liha sekä eräät m u u t ruoka tavara t . Näiden 
tuoteryhmien kohdalla vaikeutena olivat hin-
tojen j a tkuva vaihtuminen sekä laadun epä-
tasaisuus. Tämän lisäksi hankinta to imis to 
pyysi myynt i ta r joukse t jä teruoasta , jonka 
myyn t imää rä ilman el intarvikekeskusta oli 
511 000 kg. 

Ker tomusvuonna hoidettiin edelleen sai-
raaloiden, huoltolaitosten ja terveydenhoito-
viraston käyt tämien sairaalatarvikkeiden n. 

120 nimikkeen yhteishankinnat . Näi tä han-
kinto ja käsit televä työryhmä, johon kuului-
v a t hankintatoimiston ja terveydenhoito-
viraston edustaj ien lisäksi välinehuoltokes-
kuksen osastonhoitajat eri sairaaloista ym., 
kokoontui 9 kertaa. Sairaalatarvikkeiden 
yhteishankintojen lisäksi tu tus tu t t i in ko-
kouksissa uusiin tuotteisiin, käsiteltiin luer-
k a n t a a n siirtymistä ja sovittiin Helsingin 
kaupungin osalta siirtymisvaiheet, käsitel-
tiin sterilointikysymyksiä ja -pakkauksia , 
varastoint ia , desinfektioaineiden käy t töä , 
ker takäyt töneulojen ja -ruiskujen häv i t t ä -
mispulmia jne. 

Puhelinasiat. Kertomusvuoden a ikana os-
te t t i in 139 (86) u u t t a puhelinosuutta . Hel-
singin kaupungin nimiin siirtyi yksi puhelin-
osuus Kiinteistö Oy Toinen linja 7 -nimiseltä 
pure tu l t a yht iöl tä sekä val t iokonttor i l ta kol-
me puhelinosuutta . Vuoden pää t tyessä oli 
kaupungil la yhteensä 2 485 (2 342) Helsingin 
Puhelinyhdistyksen osuustodistusta, jo tka 
j akau tu iva t si jaintipaikkansa mukaan seu-
raavast i : 

kpl 

vaihteiden sar jal i i t tyminä 1 084 ( 972) 
eri toimipaikoissa 1 305 (1 268) 
viran- t a i toimenhalti joiden 

asuntopuhelimina 96 ( 102) 

Yhteensä 2 485 (2 342) 

Viran- ta i toimenhalt i jain omis taman pu-
helimen käytös tä virkatehtävissä kaupunki 
maksoi korvaus ta 301 (280) puhelimesta. Pu-
hel intyöti lausten lukumäärä oli 690 (712). 
Vuoden lopussa oli 202 puhelimessa estolevy. 
Sisäinen puhelinluettelo uusi t t i in kokonaan. 
Sen painosmäärä oli 5 500 kpl ja pa ina tuskus-
t annukse t 15 090 mk. 

Puhel invaihtei ta oli 84 (72), joissa oli 1 084 
(972) sar ja l i i t tymää ja 8 482 (7 497) alapuhe-
l inta. Helsingin Puhel inyhdistyksen toimi-
lupa-alueen ulkopuolella si jai ts ivat Hirvihaa-
ran vanhainkodin ja Outamon vas taano t to -
kodin puhelinvaihteet . Estola i t tee t asennet-
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tiin 55 (51) vaihteeseen. Viiden vaihteen esto-
lai t teet olivat rakenteilla. Ohivalintalait teet 
olivat Kallion virastotalon, Kaupungintalon, 
rakennusviras ton, sähkölaitoksen, liikenne-
laitoksen, Töölön virastotalon, vaihteen 
12531, Kivelä-Hesperian sairaalain ja Kos-
kelan sairaskodin puhelinvaihteissa. 

Vuoden 1971 aikana t i lat t i in seuraavat 
vaihteiden asennus- ja laajennustyöt : Ki-
velä-Hesperian sairaaloiden, Laajasalon van-
husten asuintalon, Laakson, Auroran ja Nik-
kilän sairaalain, Hyvösen lastenkodin, asunto-
asiaintoimiston, Itäisen lääkäriaseman, Kus-
t aanka r t anon vanhainkodin, Nilsiänkadun 
virastotalon sekä rahatoimiston työt . Kaksi 
ens inmaini t tua työ tä ja rahatoimiston vaih-
teen asennustyö valmistuivat ker tomusvuo-
den aikana sekä rahatoimiston vaihteen laa-
jennustyö ja m u u t työt v. 1972. Lisäksi ker-
tomusvuonna valmistuivat ja otett i in käy t -
töön Käpylän ja Vuosaaren aluelääkärien 
vas taanoton , Kuntasuunni ttelurekisteritoi-
miston, Finlandia-talon ja Koskelan sairas-
kodin puhelinvaihteet . 

Niiden laitosten, jotka maksoivat edelleen 
itse puhelinmaksunsa, vaihteiden ja yksit-
täisl i i t tymien puhelu- ja perusmaksut olivat 
seuraavat : 

V. 1970 V. 1971 
mk mk 

Puhe lumaksu t 987 955 1 055 436 
Perusmaksu t 508 789 585 202 
Vaihdevuokrat 252 507 278 463 

Yhteensä 1 749 251 1 919 101 

Yhte ismäärärahas ta suori te tut laitosten 
puhel inmaksut olivat: 

V. 1970 V. 1971 
mk mk 

Puhelimien siirrot, asennuk-
set yms 16 193 18 594 

Puhe lumaksu t 161 874 198 505 
Vuosimaksut 165 532 172 278 
Puhelinluettelotekst i t luet-

telossa H E L I 165 537 139 998 

Yhteensä 509 136 529 375 

Puhelinluetteloteksti lasku oli kertomus-
vuonna pienempi kuin edellisenä vuonna, 
koska Helsingin Puhelinyhdistys veloitt i ti-
laa ja- ja ammat t ihakemis ton tekst i t ryhmä-
laskujen yhteydessä. 

Painatusasiatym. Ker tomusvuonna tapah-
t u n u t suurin menetelmämuutos kaupungin 
painatusasiain osalta koski kaupunginval-
tuus ton asiakirjojen valmistustavan m u u t t a -
mista. Pa ina tuskus tannus ten alentamiseksi 
sekä valmistuksen yksinkertaistamiseksi kau-
punginkansliaan perustett i in IBM MT 
Composer System -konekirjoituskeskus. 

Kaupungin kus tan tamana ilmestyi 6 000 
kpl:een suuruisena painoksena kuvateos »Hel-
sinki elää» ja Helsingin kaupungin julkaisu-
sar jassa numerolla 24 teos »Helsingfors ga tu-
namn», jonka vas taava suomenkielinen teos 
valmistui edellisvuonna. 

Kaupungin rationalisointitoiminnan uudel-
leen jär jes telyn yhteydessä ruti iniluonteinen 
lomakkeiden suunnit telu, yleislomakkeiden 
va lvonta ja lisääminen sekä lomakeyhdys-
miesverkon hoito siirrettiin kaupunginhall i-
tuksen järjestelytoimistosta hankinta toimis-
toon 1.1.1971 alkaen. Hankinta to imis to huo-
lehti myös sellaisista koko hallintoa koskevis-
t a lomakkeiden uudistustoimenpiteistä , joissa 
pääpaino ei ollut järjestelmien ja menetel-
mien suunnit telulla ja jo tka eivät l i i t tyneet 
rationalisointipro j ekteihin. 

Lomakesuunni t te lussa toimi kaksi henki-
löä, lomakeasiantunt i ja ja lomakesuunni t -
teli ja. 

Ker tomusvuonna suunnitelt i in uusia ja 
k o r j a t t u j a lomakkeita 180 kpl sekä tarkis tus-
p y y n t ö j ä 80 kpl. 

Lomakerationalisointia ja tket t i in virastois-
sa ja laitoksissa lomakeyhdysmiesten avulla. 
Er i hal l intokunnissa toimivat lomakeyhdys-
miehet luetteloitiin ja teknillistä apua anne t -
tiin kaikin mahdollisin tavoin myös yhdys-
miesverkon ulkopuolelle. 

Henkilöasiainkeskuksen koulutusosaston 
jär jes tämil lä kursseilla ja toimistokoulussa 
lomakesuunni t te lun edus ta ja t to imivat ope-
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tustehtävissä. Lomakeasiantunt i ja oli mu-
kana myös Suomen Standardisoimisliiton lo-
makekomiteassa asiakir jastandardin kehi t tä-
mistyössä. 

Painatushankinnois ta kohopainotöitä oli 
n. 45 % ja offsettöitä n. 55 %, josta hankin-
ta toimiston offsetpaino tyydy t t i n. 20 % ja 
n. 35 % tilatt i in eri kirjapainoilta. 

Painatusalan yhteishankinta- ym. lukuja: 

V. 1970 V. 1971 
1 000 mk 

Ulkopuolisten kir japainojen 
ja si tomojen työt , nettolas-
ku tu s 2 623 3 231 

Offsetpainon ja monistamon 
laskutus 557 721 

Hankinta to imis ton vä l i t t ämät 
i lmoitukset net tohinnoin ... 958 1 161 

Sanoma- ja aikakauslehtien 
t i lausmaksut 215 266 

Valojäl jennöstyöt , net tolasku-
tus 773 958 

Toimiston suori t tamia offsettöitä oli kaik-
kiaan 3 378 (3 166). Monistamon vahasmäärä 
oli 46 564 (41 185) kpl ja painosmäärä A4-
koossa 5 555 000 ( 4 635 000) kpl. 

Jakeluvarasto toimit t i erilaisia tarvikkei ta 
ja lomakkei ta varas tos taan kaupungin lai-
toksille. Sen lisäksi jakeluvarasto huolehti 
kaupunginval tuus ton pa ine t tu jen asiakirjo-
jen myynnis tä , talousarvion ja kaupungin 
julkaisemien teosten vapaakappaleiden jake-
lusta yms. sille annetuis ta jakelutehtävis tä . 
Varastonimikkeitä oli 715 (741). Lähetys ten 
määrä oli 11 500 (10 000) kpl. Varasto-ostot 
olivat 1 004 319 (942 000) mk ja laskutus 
1 137 383 (980 000) mk. 

Jakeluvaras ton kiertoluku oli 5.5 (4.8) ja 
kiertonopeus 65 (75) päivää. 

Konekorjaamon t eh tävänä oli edelleen huol-

t aa kaupungin omistamia toimisto- ja talous-
koneita. Lisätehtäviin kuului erikoiskoneiden 
huollon jär jes täminen ja huoltosopimusten te-
keminen sekä ulkopuolisten huoltotyön ja las-
kutuksen tarkkailu. Lisäksi osallistuttiin tek-
nilliseen hankintaan. Konekor jaamon teholli-
nen työ l isääntyi uudelleenjärjestelyistä joh-
tuen v. 1967-1971 n. 15 %:lla. Samana aikana 
ku lu jen osuus nousi 73 %. 

Konekor jaamon huoltokortistossa oli 
10 500 (9 500) konttori- ja ta louskonet ta . 
Ulkopuolisten korjaamoiden kanssa t eh ty j en 
huoltosopimusten piiriin kuului 2 000 (1 800) 
kone t t a ja oman kor jaamon huoltoon 8 500 
(7 200) konet ta , joista huollettiin 3 125 (2 900) 
konet ta . Koneiden korjauksiin käyte t t i in n. 
2 640 (2 500) työtunt ia . Elektronilaskukonei-
den huol to voitiin aloit taa konekorjaamossa 
ker tomusvuonna. Työmäärä l isääntyi edelli-
seen vuoteen ver ra t tuna 1 450 työtunnil la eli 
13 %:lla. Konekor jaamon huoltolaskutus oli 
243 817 (223 000) mk. Sairauspäiviä oli 119 
(178). Mekaanikkojen koulutukseen käy te t -
tiin 380 (130) tunt ia . 

Ulkopuolisten korjaamoiden huoltolasku-
tus oli 260 000 (207 000) mk ja laskujen luku-
määrä 2 600 (2 139). Laskutuksen nousu 
25 %:lla eli 53 000 mk:lla johtuu huol tomak-
sujen korotuksista ja pienoistietokoneiden 
huoltoveloituksista. 

Konekor jaamo suorit t i koneiden huolto-
to iminnan lisäksi mui ta tehtäviä , joista mai-
n i t takoon mm. seuraavat : tes ta t t i in markki -
noilla olevat elektroniset laskukoneet osto-
to imintaa var ten , suoritett i in tu tk imus tie-
donsiirron kehit tymisestä , ja tket t i in pienois-
t ietokoneiden hankintoihin l i i t tyviä tu tk i -
muksia sekä vertailt i in talouskoneita lasten-
t a rho ja var ten . 

Menot. Hankinta to imis ton menot ker to-
musvuonna olivat 1 801 358 mk. 

Maksuunpantu jen , rahatoimistolle lähetet-
t y j e n laskujen määrä oli 3 312. 
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