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1973 1974 
mk mk 

puhelumaksut 1 210 476 1 433 246 
perusmaksut 855 771 1 006 069 
vaihdevuokrat 307 672 321 342 

yhteensä 2 373 919 2 760 657 

Kone- Korjaamo huolsi kaupungin omistamia toimisto- ja talouskoneita. Lisätehtäviin kuuluivat erikois-
korjaamo koneiden huollon järjestäminen ja huoltosopimusten tekeminen sekä ulkopuolisten yritysten huol-

totyön ja laskutuksen tarkkailu. Korjaamon huoltokortistossa oli n. 11 500 toimisto- ja talousko-
netta. Ulkopuolisten korjaamoiden kanssa tehtyjen huoltosopimusten piiriin kuului 2 000 konetta 
ja oman korjaamon valikoivan huollon piiriin n. 9 500 konetta. Työtunteja oli yhteensä 9 789 
(11 619), joten vähennys ed. v: een oli 16 %. 

Ulkopuolisten korjaamoiden huoltolaskutus nousi edelliseen vuoteen verrattuna 15 %. Oman kor-
jaamon laskutus oli 310 000 mk. 

Henkilöstö- Toimintaa haittasivat henkilöstön vaihtuvuus sekä poikkeuksellisen suuret poissaolot sairauden pe-
vaikeudet rusteella (357 päivää). Ammattitaitoinen työvoima hakeutui yksityisiin yrityksiin, koska kunnal-

lisen palkkaushinnoittelun tasoa ei voitu ylittää. Toimien täyttäminen oli erityisen vaikeata, joten 
mm. talouskoneiden huolto ja korjaus hoidettiin tilapäisjärjestelyin ja pääosa töistä ohjattiin alan 
yritysten tehtäväksi. 

Painatusosasto 

Graafisen alan kustannukset nousivat kertomusvuonna tuntuvasti mm. energian ja kuituraaka-ai-
neen hintojen nousun sekä paperin vientihintojen ja kotimaan hintojen välisen eron supistamisen 
takia. Niinpä paperin ja kartongin hinnankorotukset olivat laadusta riippuen 30 — 50 %. 

Myös muiden raaka- ja tarveaineiden hintoihin tuli huomattavia korotuksia, mm. filmien hinnat 
nousivat laadusta riippuen 10 — 20 %. Kemikaalien hinnat seurasivat filmien hintoja, kuvalaattojen 
ja offsetlevyjen hintojen nousun ollessa 10-50 %. Painovärit kallistuivat jopa 100 % runsaan vuo-
den aikana. 

Kustannusten nousu osui lisäksi ajankohtaan, jolloin graafisen teollisuuden kannattavuus oli heik-
ko. Painotuotteiden hintojen korotustarvetta ilmeni jo ennen energiakriisin synnyttämää kustan-
nusvyöryä, mutta näin nopeita kustannusten muutoksia ei voitu kokonaan siirtää tuotteisiin, koska 
osa alan tuotannosta oli myyty pitkäksi ajaksi eteenpäin kiinteään hintaan. 

Graafinen ala on varsin suhdanneherkkä. Tuotannon nousu- ja laskusuhdanteet seuraavat brutto-
kansantuotteen muutoksia n. vuoden jälkikäteen. 

Ostot ja Painatushankintojen koko arvosta oli ulkopuolisten kirjapainojen osuus 82 %, joten hankintakes-
oma kuksen painatusosaston oman offsetpainon ja kahden monistamon laskutuksen osuus oli 18 %. 

tuotanto Ulkopuolisten kirjapainojen ja sitomotöiden laskutuksen arvo nousi edelliseen vuoteen verrattuna 
14 % ja oman tuotannon laskutus 1 5 %. 

Hankintakeskuksen offsetpainossa ja monistamoissa valmistettiin edellisten vuosien tavoin pää-
asiallisesti virastojen ja laitosten sisäisiä lomakkeita, esityslistoja, raportteja, karttoja jne., joissa 
toimitusajat ovat lyhyitä ja painosmäärät pieniä. 

Vuoden lopulla hankittiin kaupungintalon ja Kallion virastotalon monistamoihin Itek monistus-
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automaatit, joiden toiminta perustuu offsettekniikkaan. Vahasmonistuskoneet siirretään hallinto-
kuntiin palvelemaan pienempiä paikallisia tarpeita. 

Lomakesuunnittelu korjasi vanhoja lomakkeita, suunnitteli uusia sekä yhdisti samankaltaisia lo- Lomake-
makkeita. Yleislomakkeiden valvonta kuului lomakesuunnittelun jatkuviin tehtäviin. suunnittelu 

Lomakkeita käsiteltiin kertomusvuonna seuraavat määrät: 

1973 1974 
kpl kpl 

— korjattuja ja uusittuja 163 272 
— lomakkeiden tarkistuksia 116 191 
— poistettuja 2 55 
— uusia 160 6|3 

Lomakerationalisointia hoidettiin 43 lomakeyhdyshenkilön avulla, joille pidettiin yksi luentotilai-
suus lomakerationalisoinnin ajankohtaisista aiheista ja lisäksi järjestettiin tilaisuus tutustua suora-
monistukseen ja reprograafiseen tietojenkäsittelyyn. Kaksi viikon kestävää Iomakeplirtäjäkurssia 
vietiin läpi lomakeasiantuntijan johdolla. Kahdessa virastossa annettiin informaatiota kaupungin 
uusista lomakkeista sekä niiden käytöstä. 

Lehti-ilmoituksissa noudatettiin edellisten vuosien tavoin mahdollisimman tiivistä tekstitystä. Täs- Lehti-
tä huolimatta ilmoitusten kustannukset nousivat 47 %. Tämä johtui virastojen ja laitosten ilmoitte- ilmoitukset 
lun lisääntymisestä ja ilmoitushintojen noususta. Vuoden aikana kohosivat kaupungin käyttämien 
13 sanomalehden ilmoitushinnat keskimäärin 34 %. 

Painatusalan yhteishankinta- ym. lukuja: 

1973 1974 

1 000 mk 
— ulkopuolisten kirjapainojen ja sitomojen työt, 

nettolaskutus 4 348 4 934 
— offsetpainon ja monistamon laskutus 963 1 104 
— hankintakeskuksen välittämät ilmoitukset 

nettohinnoin 2 002 2 945 
— sanoma- ja aikakauslehtien tilausmaksut 341 383 
— valojäljennöstyöt, nettolaskutus 844 1 169 

Offsetpainon tekemiä offsettöitä oli 3 217 (3 447), monistamon vahasmäärä 31 028 (36 386) se-
kä painosmäärä A 4-koossa 3 584 (4 184). 

Talous 

Hankintakeskuksen menot olivat kertomusvuonna menoryhmittäin 2 758 018, josta 
— henkilöstömenot 2 425 780 mk 
— huoneistomenot 252 516 » 
— tarverahat 53 646 » 
— autokustannukset 2 579 » 
— postikeskuksen kuljetukset 23 497 » 

yht. 2 758 018 mk 

Tulot olivat 1 303 000 (ed. v. 1 133 000) mk. 


