
38. Tietojenkäsittelykeskus 

Yleistä. Toimintavuoden 1971 aikana jat-
kui jo edellisenä vuonna alkanut tietojenkä-
sittelyn siirtäminen IBM-1401 -tietokoneelta 
Datasaab D22 -tietokoneelle. Sisäisen toimin-
nan kehittämiseksi pantiin alulle mm. ohjel-
mointikäsikirjan ja systeemien dokumentoin-
tiohjeiden laatiminen. Ohjelmointikäsikirja 
valmistui kesällä. Toiminnan tehostamiseksi 
asetettiin suunnitteluosastolla sisäisiä työ-
ryhmiä suunnittelu- ja ohjelmointityöhön 
liittyvien tehtävien standardoimiseksi sekä 
siirryttiin systeemityössä ns. projektityös-
kentelyyn. 

Koneosastolla perustettiin kolme eri työ-
ryhmää, joiden tehtävät liittyivät tietoko-
neen moniajojen käyttöönottoon ja kone-
ajojen valmisteluihin, lävistystoiminnan te-
hokkuuden parantamiseen sekä tietokoneen 
ns. käyttöympäristön toiminnan uudelleen-
organisointiin. 

Kertomusvuonna pyrittiin parantamaan 
tietojenkäsittelykeskuksen asiakkaisiin koh-
distuvaa palvelutoimintaa. Tässä tarkoituk-
sessa kumott i in edellisenä toimintavuonna 
virastoille ja laitoksille ilmoitettu suunnitte-
lu- ja ohjelmointityön vastaanottamista kos-
keva rajoitus. Palvelutoimintaa pyritti in 
tehostamaan myös tiedotustoiminnan avulla 
ja muodostamalla virastojen ja laitosten n. 
40 henkilöä käsi t tävä ATK-yhdyshenkilöiden 
verkko. 

Henkilökunta. Edellisenä vuonna tapahtu-
nut henkilökunnan suuri vaihtuvuus, 21.3 
%, pieneni j a oli v. 197110.7 %. Henkilökun-

ta jakaantui toimintayksiköittäin seu-
raavasti: 

Toimintayksikkö 

Hallinto ja 
valvonta 

Suunnittelu 
Käy t tö ... 

Henkilöitä 
1.1.1971 

Eron- Palkattu Henkilöitä 
neita uusia 31.12.1971 

11 
27 
37 

10 
28 
39 

Yhteensä 75 10 77 

Tehtävät. Tietojenkäsittelytehtävät ryh-
miteltynä pääsovellutusalueittain olivat seu-
raavat : 

kuukausipalkat, tuntipalkat, materiaali-
laskenta, kustannuslaskenta ja kirjanpito, 
laskutus, maksut sekä muut tehtävät . 

Tehtävät kuormitt ivat suunnittelu- ja 
ohjelmointikapasiteettia sekä tietokoneka-
pasiteettia taulukoissa 1 -3 ilmenevässä laa-
juudessa. 

Sovellutuksiin liittyvistä merkit tävim-
mistä suunnittelutehtävistä maini t takoon 
yhteistoiminnassa ao. virastojen ja laitosten 
kanssa suoritet tavat rakennusviraston puh-
taanapito-osaston tilausliikenteen palkanlas-
kennan tietojenkäsittelyn yhdistämistä kos-
kevan systeemin suunnittelu sekä liikenne-
laitoksen materiaalilaskennan uudelleensuun-
nittelu. 

Laitteisto ja sen kuormitus. Tietojenkäsitte-
lykeskuksen käytössä oli IBM 1401-tietoko-
ne (30.1.1971 saakka) sekä Datasaab D22-
tietokone, jonka kokoonpano oli seuraava: 
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38. Tietojenkäsittelykeskus 

Keskusyksikkö (40KS, 1.6 pts/sana), kon-
solikirjoitin, 6 magneet t inauha-asemaa 
(60KB, 800 Bpl ) , 3 magneett i levystöyk-
sikköä (7.25 MB, 75 ms), re ikänauhanluki ja 

1. Suunnitteluosaston kapasiteetin jakaantu-
minen toiminnoittain v. 1971 (päiviä) 

Toiminto 
D22:lla 
ajetta-

vat 
tehtävät 

Yh-
teensä 

Osuus 
%:ia 
koko 

kapasit. 

Suunnittelu 1 037 1 037 14.49 
Ohjelmointi 2 144 2 144 29.9 6 
Systeemien ja ohjelmien 

huolto 1 524 1 524 21.29 
Vuosilomat, kurssit ym. ... - 2 452 34.2 6 

Yhteensä 4 705 7 157 100.00 

(2000 merkkiä/s), reikäkortinlukija (1500 
kortt ia/min), reikäkortinlävistin (100-250 
kortt ia/min) sekä rivikirjoitin (1250 r/min). 

3. D22-tietokoneen kokonaiskäytön jakaantu-
minen tehtävittäin v. 1971 

Tehtävä Käyttö-
tunnit % 

Kuukausipalkat 828 12.94 
Tuntipalkat 744 11.62 
Materiaalilaskenta 335 5 .23 
Kustannuslaskenta 478 7 .47 
Laskutukset 2 193 34.2 6 
Maksut 243 3 .80 
Rekisterisovellutukset 448 6 .99 
Muut tehtävät 1 132 17.69 

Yhteensä 6 401 lOO.oo 

2. Suunnitteluosaston kapasiteetin jakaantuminen vuosilomia, kursseja yms. lukuun ottamatta 
tehtävittäin v. 1971 (päiviä) 

Tehtävä/Toiminto Kuukausi- Tunti- Materiaali- Kustann. Lasku- Maksa- Muut Kaikki Tehtävä/Toiminto palkat palkat laskenta laskenta tukset tukset tehtävät yhteensä 

Suunnittelu 80 56 116 119 204 83 379 1 037 
Ohjelmointi 182 218 216 280 450 144 654 2 144 
Systeemien ja ohjelmien huolto 279 344 63 130 314 176 218 1 524 

Yhteensä 541 618 395 529 968 403 1 251 4 705 
Osuus %:ia koko kapasiteetista 11.50 13.13 8 .40 11.24 20.5 7 8.5 7 26.5 9 lOO.oo 

Tietokoneiden lisäksi käytössä on ollut 
seuraavat lävistys- ja apukoneet: 

IBM 029 lävistyskoneita 10 kpl, IBM 059 
tarkastuslävistyskoneita 7 kpl, MDS-nau-
hakir joi t t imia 2 kpl, Friden flexowriter, 
IBM 088 kollaattori, IBM 082 ja 084 la-
j i t tel i jat , IBM 519 toisintokone, IBM 557 
tulkki, BÖWE-leikkuri, BÖWE-lomake-
erottelija ja DIVI- ja tkolomakkeen repijä. 

Koneiden kuormitus oli ker tomusvuonna 
seuraava: 

tuntia 

Tietokone IBM 1401 298 
» Da tasaab D22 6 401 

Lävistyskoneet 7 131 
Tarkastuslävis tyskoneet 6 083 
MDS-lait teet 1 611 
Muut koneet 4 506 

A siakkaat. Tiet oj enkäsi t te lykeskuksen 
asiakkaina olivat lähes kaikki kaupungin 
virastot ja laitokset ja näis tä suur immat 
k ä y t t ä j ä t : rakennusvirasto, sähkölaitos, lii— 
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38. Tietojenkäsittelykeskus 

kennelaitos, sairaalavirasto laitoksineen ja 
kuntasuunnit telurekisteri toimisto. 

Ulkopuolisina asiakkaina oli 44 k u n t a a ja 
eräitä yksityisiä yrityksiä. 

Talous. Tietojenkäsit telykeskuksen menot 
olivat v. 1971 3 932 731 mk ja tulot 3 112 156 
mk. 

Tietojenkäsit telykeskuksen tulee toimia 

liikeperiaatteiden mukaisesti kui tenkin si-
ten, e t t ä kustannukset ka t e t aan omakus t an -
nushinnoin. Siitä huol imat ta on keskuksen 
tulos muodos tunut tappiolliseksi. Menoista 
katet t i in 79.13 % . Tappion suhteellinen osuus 
on n. 9 % pienempi kuin edellisenä vuonna . 
Tappio johtui etupäässä palvelujen liian al-
haisista veloitushinnoista. 
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