
IV. Tilastotoimisto. 
Tilastotoimiston vuodelta 1932 antama vuosikertomus oli seuraavan 

sisältöinen: 
Toimiston henkilökunta. Vakinaisen henkilökunnan keskuudessa ei vuo-

den kuluessa t apah tunu t muita muutoksia, kuin että vahtimestari V. F. Aar-
nio, jonka anomuksen saada toimia myöskin eduskunnan kirjaston vahti-
mestarina kaupunginhallitus hylkäsi kesäkuun 16 p:nä hänen kieltäydyttyään 
eroamasta viimeksimainitusta toimestaan, heinäkuun 21 p:nä sanottiin irti 
toimestaan marraskuun 1 p:stä lukien. V. t . vahtimestariksi viimeksimaini-
tus ta päivästä lukien määrätt i in vahtimestarinapulainen A. Gröndahl 900 
markan kuukausipalkoin. 

Seuraavat viranhalti jat naut t ivat virkavapautta: amanuenssi V. Kuhle-
felt yksityisten asiain tähden huhtikuun 16—elokuun 1 p:n välisenä aikana, 
ent. kaupunginkirjuri A. Aure sijaisenaan; laskuapulaiset M. Björklund kaksi 
viikkoa huhtikuun 13 p:stä lukien, A. Emeleus kesäkuun 21—marraskuun 
21 p:n välisenä aikana, sekä H. Montell joulukuun, kolme viimeksimainittua 
sairauden tähden. Laskuapulaisten Emeleuksen ja Montellin viransijaisena 
toimi laskuapulainen A.-M. Söderlund, jonka virkaa elokuun 21 p:stä marras-
kuun 21 p:ään sekä joulukuun aikana hoiti neiti A. Soura. 

Ylimääräisinä apulaisina kuukausipalkoin toimivat herra P. A. Caven 
koko vuoden, neiti K. Böök syyskuun 15 p:stä vuoden loppuun ja herra 
A. Aure vuoden alusta huhtikuun 15 p:ään sekä elokuun 1 p:stä syyskuun 
20 p:ään. Laskun mukaan palkattuina toimivat neiti A. Grönroos koko 
vuoden, neiti A. Soura tammikuun 1 p:stä elokuun 20 p:ään sekä marras-
kuun 21 p:stä 30 p:ään ja herra A. Aure lokakuun 1 p:stä vuoden loppuun. 
Rahatoimikamarin aikaisemman määräyksen mukaan työskenteli kamarin 
ent. sihteeri H. Dalström toimistossa koko vuoden. 

Palkkakysymyksiä. Kaupungin palkkajärjestelmään ja toimiston viran-
haltijain luokitukseen ei vuoden kuluessa tehty mitään muutoksia. Toimiston 
esityksen toisen vahtimestarintoimen siirtämisestä Iistä 3:nteen palkkaluok-
kaan kaupunginhallitus epäsi elokuun 25 p:nä; esitys toisen siivoojattaren 
palkan korottamisesta 800 markasta 1,200 markkaan kuukaudessa toimis-
ton uudesta huoneistosta johtuneen lisääntyneen työn perusteella evättiin 
niinikään syyskuun 1 p:nä, mut ta toimiston siivoamismääräraha korotettiin 
1933 vuoden talousarviossa. 

Vakinaisen ja kiintein kuukausipalkoin palkatun ylimääräisen henkilö-
kunnan peruspalkkojen määristä vähennettiin kaupunginvaltuuston teke-
män päätöksen mukaan 5 % huoltovelvollisilta ja 10 % muilta. 

Toimiston huoneisto. Toimistolle luovutetussa kaupungintalon Sofian-
kadun puoleisessa siipirakennuksessa sijaitsevassa huoneistossa tehtiin 
kevään kuluessa korjaus- ja muutostöitä ja toukokuun lopulla toimisto voi 
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ot taa sen käytäntöön. Pohjakerros, joka vapautu i vasta kesäkuun 1 p:nä, 
kor ja t t i in kesällä perusteellisesti, jolloin sinne myös asetett i in lämpöjohdot , 
minkä tähden julkaisuvarasto ja kir jas to vasta syksyllä voitiin siirtää niille 
vara t tu ih in huoneisiin. 

Muut to tuli, julkaisuvaraston ja kir jas ton suuruudesta johtuen, maksa-
maan 8,143: 45 markkaa , minkä määrän kaupunginhall i tus kesäkuun 16 p:nä 
myönsi. Hyllyjen hankkimiseksi toimiston omaa julkaisu varastoa varten 
kaupunginhall i tus syyskuun 15 p:nä myönsi 11,600 markkaa . 

Uusia julkaisuja. Vuoden varrella ilmestyi t i lastotoimiston toimesta 
seuraavat kahdeksan julkaisua: 

Tammik. 2. Berättelse angående Helsingfors stads kommunalförval tning. 
42. 1929. IV + 272 + 187 s. 

Maalisk. 21. Ker tomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta. 42.1929. 
I V + 275 + 187 s. 

Heinäk. 13. Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma. 9. 1931. 
X I I I + 127 s. 

» » Kommunal förfat tningssamling för Helsingfors stad. 9. 1931. 
X I I I + 127 s. 

Elok. 1. Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri. 9. 1932. V I I I + 
267 s. 

» 10. Helsingin kaupungin tilasto —Helsingfors stads stat ist ik. I. 
Terveyden- ja sairaanhoito. Hälso- och s jukvård. 15. 1930. 
Edellinen osa. Förra delen. Vuosikertomuksia. Årsberättel-
ser. IV + 124 s. 

Jouluk . 31. Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja. Statistisk års-
bok för Helsingfors stad. 25. 1932. X I V + 397 s. 

» » Helsingin kaupungin tilasto — Helsingfors stads stat is t ik. 
I. Terveyden- ja sairaanhoito. Hälso- och s jukvård. 14. 
1927—29. VI + 218 + 130 s. 

Ker tomusvuonna ei i lmestynyt mi tään kaupungin kauppaa ja meren-
kulkua koskevaa tilastoa, koska sitä var ten ei ollut o te t tu määrä rahaa vuoden 
talousarvioon. Kaupunginhal l i tus hylkäsi toimiston esityksen saada siitä 
huol imat ta julkaista teos, jolloin menot olisi voitu suori t taa muilla tahoilla 
tehdyillä säästöillä. 

Tietoja ja selvityksiä muille viranomaisille annett i in kuten ennenkin. 
Sen laatuisista teh tävis tä maini t takoon seuraavat : 

Syyskuussa toimitet t i in eri osissa kaupunkia vuokraintiedustelu samaa 
jär jes te lmää noudat taen kuin aikaisemminkin, tosin hieman laajemmassa 
mit takaavassa , ja kerä t ty aineisto lähetett i in sosialiministeriön sosialiseen 
t u t k i m u s - j a ti lastotoimistoon. Kaupunginhal l i tuksen määräyksestä toimi-
tet t i in samalla kertaa vuokraamat t a olevien huoneistojen laskenta; kerä ty t 
t iedot yhdisteltiin toimistossa ja t ä ten saadut tau lukot lähetett i in kaupungin-
hallitukseen. 

Raha to imenjoh ta jan määräykses tä toimisto keräsi kaupungin virastoissa 
ja laitoksissa olevia konttorikoneita ja niiden korjauksis ta ja kunnossapidosta 
aiheutuvia kustannuksia koskevia t ietoja. 

Kaupunginhall i tus, joka oli pyy täny t kanslianeuvos O. Hallstenia teke-
mään laskelmia suunnitellusta kaupungin työnteki jäin ja viranhalt i jain leski-
ja orpokassan perustamisesta aiheutuvista kustannuksis ta , antoi toimistolle 
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tehtäväksi sanotussa tarkoituksessa kerätyn aineiston käsit telyn kanslia-
neuvos Hallstenin antamain ohjeiden mukaan . 

Raha to imenjoh ta jan kehoituksesta laadit t i in vertaileva tilasto Helsin-
gin ja eräiden maaseutukaupunkien vallitsevasta työ t tömyydes tä aiheutu-
neista kustannuksis ta . 

Kaupunginhal l i tuksen määräykses tä toimisto laati t i laston siitä, missä 
määrin kaupungissa edellisenä vuonna kotipaikkaoikeuden saaneita henki-
löitä oli j ou tunu t köyhäinhoidon huollettaviksi tai o te t tu varatöihin. 

Sitäpaitsi toimisto antoi pienempiä t ie toja ja ilmoituksia useille viran-
omaisille ja yksityishenkilöille sekä kotimaassa e t tä ulkomailla. 

Toimenpiteitä kunnallisen tilaston parantamiseksi. Sit tenkuin oli hava i t tu , 
e t tä kaupungin aikaisempiin vuosiin kohdistuva väestötilasto oli perusteelli-
sen tarkis tuksen tarpeessa, toimisto hankki tilastollisesta päätoimistosta 
vuosia 1810—75 koskevien väestötaulukkojen jäl jennökset ja ryhty i ta rkis ta-
maan ja t äyden tämään näitä , mikäli ne koskivat kaupungin evankelis-luteri-
laista seurakuntaa . Tämä tehti in yksissä neuvoin kaupungin historiatoimi-
kunnan kanssa, jolloin to imikunta osittain kustansi työn. Vuoden lopulla 
toimisto laati suunnitelman väestötilastollisen aineiston järjestelmälliseksi 
tarkistamiseksi, täydentämiseksi ja käsittelemiseksi, jolloin oletettiin, e t tä 
toimisto tulisi suor i t tamaan työn to imikunnan valvonnan alaisena. 

Ki inteis tölautakunnan esityksestä kaupunginhall i tus antoi toimiston 
tehtäväksi laatia l au takunnan vuosikertomuksen, koska toimisto jo aikai-
semmin oli laa t inut rahatoimikamarin kertomuksen ja huomat tava osa kama-
rin teh tävis tä oli s i i r tynyt kiinteistölautakunnalle. 

Toimiston menot ja tulot. Seuraava taulukko osoittaa missä määrin 
toimiston käyte t tävissä olevia määrärahoja käytet t i in . 

Menoerä. 

Määrärahat 
talousar-
vion mu-

kaan. 

Lisä-
määrärahat. Yhteensä. Menot. Säästetty 

määrä. Menoerä. 

M a r k k a a j a i ) e n n i ä 

Sääntöpalkkaiset virat 637,500 1)15,120 
j 
I 652,620 

1 
638,902 50 13,717 50 

Tilapäistä työvoimaa 150,800 — 2) 2,500 1 1 153,300 
1— 152,372 85 927 15 

Vuokra 22,917 — — 
1 22,917 — 22,916 55 — 45 

Lämpö 4) 1,616 90 3) 510 1 2,126 90 1,780 10 346 80 
Valaistus 5) 3,363 10 — — . 3,363 ,10 3,363 10 I — 

Siivoaminen 6) 16,200 — — — 16,200 15,414 50 785 50 
Painatus ja sidonta . . 7) 515,575 26 — — 515,575 26 300,380 95 8) 215,194 31 
Tarverahat 9) 21,550 

!— — — 21,550 21,540 60 9 40 
Vuokraintiedustelu . . 

9) 21,550 
! — 8,000 — 8,000 1 1 

Vuokraamatta olevien 1 ] 14,925 — 75 — 

huoneistoj. laskenta — 7,000 — 7,000 — i 
Muuttokustannukset .1 — — 10,543 45 10,543 45 8,143 45 2,400 — 

Yhteensä 1,369,522 26 43,673 45 1,413,195 71 10) 1,179,739 60 233,456 11 

7,770 markkaa siirretty tililtä Sairaslomasijaiset sekä 7,350 markkaa tililtä 
Sijaispalkkiot virkavapaustapauksissa. — 2) Määräraha leski- ja orpokassan 
perustamista koskevaa selvittelyä varten. — 3) Kiinteistötoimiston talo-osasto 
maksoi määrän. — 4) Sitä paitsi 1,363: 10 markkaa siirretty valaistustilille. — 
5) Ks. alav. 4. — 6 ) Tästä 1,200 markkaa siirretty tarverahoista. — 7) Tähän sisäl-
tyy vuodesta 1931 siirretyt 263,575: 26 markkaa. — 8 ) Siirrettiin vuoteen 1933. — 
9) Ks. alav. 6. — 10) Tähän sisältyvät viranhaltijain palkat vähentämättöminä; 
kaupunginvaltuuston määräämä vähennys, 41,040 markkaa, on viety kirjoihin 
tulona. 
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Kaupunginhallituksen Yleiset työt nimiseen pääluokkaan sisältyvistä 
käyttövaroista myönnettiin sitäpaitsi 11,600 markkaa hyllyjen teettämiseen 
julkaisuvarastoa varten, yleisestä kalustomäärärahasta 9,000 markkaa Madas-
laskukoneen hankkimiseen ja 1,900 markkaa uutimien ostoon, sekä kaluston 
korjausmäärärahasta yhteensä 765 markkaa. 

Toimiston tulot myydyistä julkaisuista nousivat 3,973: 90 markkaan. 
Vuoden 1933 menoarvio. Toimiston menoarvioehdotuksessa oli arvioituja 

menoja 1,146,740 markkaa. M. m. vähentämällä kunnalliskertomusten van-
hemman sarjan toimit tamismäärärahaa ja lykkäämällä terveyden- ja sai-
raanhoitoviranomaisten vuoden 1931 vuosikertomusten ja opetuslaitosten 
vuosien 1930—33 tilaston painattamista kaupunginhallitus alensi t ä tä määrää 
1,022,440 markkaan, minkä määrän kaupunginvaltuusto myönsi. 

Arkisto, kirjasto ja julkaisuvarasto. Muutet tuaan uuteen huoneistoonsa 
toimisto sai käytettäväkseen rahatoimiston arkistoholvin, josta rahatoimisto 
muuttaessaan oli vienyt muassaan kymmenen viimeisen vuoden kir jat ja asia-
kirjat . Koska arkisto huomattiin olevan järjestämisen ja luetteloinnin tar-
peessa, otti toimisto vuoden 1933 talousarvioehdotukseensa määrärahan tähän 
tarkoitukseen. 

Kaupunginhallituksen tekemän päätöksen mukaan toimisto otti hoidetta-
vakseen vuoden aikana lakkautetun rait t iuslautakunnan arkiston ja kirjas-
ton (ynnä niihin kuuluvat hyllyt), sekä samoin lakkautetun sosialilautakun-
nan kirjaston hyllyineen; sitä paitsi annettiin toimiston tehtäväksi ottaa huos-
taansa myöskin osa kaupunginvaltuuston ja rahatoimikamarin omistamaa 
vanhempaa kirjallisuutta. 

Toimiston tekemä esitys, et tä kaupunginvaltuuston painettujen asia-
kirjojen ja esityslistojen varastot yhdistettäisiin toimiston julkaisuvarastoon, 
ei johtanut mihinkään tulokseen. 

Kirjasto lisääntyi vuoden varrella 472 numerolla. 
Lähetettyjen lähetysten lukumäärä oli 2,601. Niistä oli lähetet tyjä kirjel-

miä 622 ja jae t tu ja julkaisuja 1,979. 




