
IV. Tilastotoimisto. 

Tilastotoimiston v:lta 1934 antama kertomus oli seuraavan sisältöinen: 

Toimiston henkilökunta. Vakinaisen henkilökunnan keskuudessa ei vuo-
den kuluessa tapahtunut muutoksia. Yhtä avoinna olevaa laskuapulaisenvir-
kaa hoiti rouva K. Saurio heinäkuun 1 p:ään ja sen jälkeen kaupunginhalli-
tuksen toukokuun 31 p:nä tekemän päätöksen mukaan filosofianmaisteri 
L. Ruotsalainen. 

Joh ta j a O. Bruun nautt i palkatonta virkavapautta yksityisten asiain 
tähden heinäkuun 1 p:n ja 15 p:n välisenä aikana, sijaisenaan aktuaari 
J . R. Torppa. Aktuaarintointa hoiti mainit tuna aikana amanuenssi E. Ruuth, 
amanuenssintointa ylim. virkailija A. Soura sekä ylim. virkailijan tointa herra 
J . Strandberg. 

Seuraavat viranhalti jat nautt ivat sairaslomaa: assistentti E. Särkisiltä 
heinäkuun 25 p:stä elokuun 7 p:ään, sijaisenaan herra J . Strandberg, lasku-
apulaiset H. Zimmermann helmikuun 15 p:n ja 28 p:n välisenä aikana, 
ilman sijaista, H. Montell heinäkuun 25 p:stä elokuun 7 p:ään, sijaisenaan 
rouva E. von Veh, ja E. Inberg syyskuun 28 p:stä marraskuun loppuun, sijai-
senaan laskuapulainen A.-M. Söderlund, jonka tointa hoiti herra J . Strandberg; 
siivooja S. Kylkinen sai viikon sairasloman heinäkuussa. 

Ylimääräisinä virkailijoina kuukausipalkoin toimivat herra P. A. Cavén 
ja neiti A. Soura koko vuoden; saman ajan ylimääräisenä apulaisena toimi 
herra J . Strandberg, ollen osittain kaupungin historiatoimikunnan palk-
kaama. Laskun mukaan palkattuna toimi neiti A. Grönroos koko vuoden. 
Rouva E. von Veh työskenteli tilapäistöissä 3 viikkoa elokuussa sekä saman 
ajan marras—joulukuun vaihteessa. Rahatoimikamarin aikaisemman mää-
räyksen mukaan toimi sen ent. sihteeri H. Dalström toimistossa koko vuoden. 
Arkiston järjestämistöissä työskenteli tuntipalkoin samoin koko vuoden val-
tionarkiston amanuenssi B. Federley. 

Palkkaukset. Palkoista vähennettiin edelleenkin 5 % huoltovelvollisilta 
ja 10 % muilta. 

Uusia julkaisuja. Vuoden varrella ilmestyi tilastotoimiston julkaisemina 
seuraavat kuusi julkaisua: 

Tammik. 9. Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja. Statistisk årsbok 
för Helsingfors stad. 26. 1933. XIV + 380 s. 

Toukok. 11. Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma. 11. 1933. 
X I I I + 137 s. 

» » Kommunal författningssamling för Helsingfors stad. 11. 1933. 
X I I I + 137 s. 
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Heinäk. 2. Helsingin kaupungin tilasto. I. Terveyden- ja sairaanhoito. 
17. 1932. Edellinen osa. Vuosikertomuksia. IV + 92 s. 

» 13. Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri. 10.1934. VIII -f 287 s. 
» » Kommunalkalender för Helsingfors stad. 10. 1934. VIII + 

284 s. 

Köyhäinhoidon-ja siihen kuuluvien virastojen ohje- ja johtosäännöt jul-
kaistiin vuoden varrella 500 kpl. käs i t tävänä eripainoksena; samoin julkais-
tiin matkus tussäännöis tä sekä meijereitä ja m aito myymälöi tä koskevista 
säännöksistä vas taavas t i 200 kpl. ja 300 kpl. käs i t tävät uudet painokset. 

Ker tomusvuoden lopussa valmistuivat myöskin kaupunginval tuuston 
toimintaa v. 1879—82 selostavien ker tomuksten käsikirjoitukset. 

Kunnallisessa asetuskokoelmassa julkaistavien asemakaavojen ja asema-
kaavamääräysten julkaisemistavasta, kaupunginhallitus, ot taen huomioon 
toimiston asiassa es i t tämät näkökohdat , päät t i , e t tä sisäasiainministeriön 
asemakaavan vahvis tamista koskevat päätökset oli kokonaisuudessaan jul-
kaistava asetuskokoelmassa, joten päätösjäl jennökset oli to imite t tava sekä 
suomen- et tä ruotsinkielisinä tilastotoimistolle. Asemakaavakar t to jen jul-
kaisemista, jo ta toimisto kannat t i määrätyissä tapauksissa, kaupunginhalli-
tus ei p i tänyt tarpeellisena, koska ki inteistölautakunnan ilmoituksen mukaan 
asetuskokoelmaan painetut asemakaavakar ta t tulisivat olemaan kovin pie-
nessä mit takaavassa ja koska osoitekalenterissa julkaistu kar t ta , joka kiin-
teistötoimiston asemakaavaosaston toimesta tarkaste t t i in vuosit tain, oli ylei-
sölle täysin r i i t tävä. 

Tietoja ja selvityksiä muille viranomaisille annetti in kuten ennenkin. Sen 
laatuisista tehtävis tä mainit takoon seuraavat: 

Kaupunginhall i tuksen kehoituksesta toimisto laati taulukkoja kaupungin 
seurakuntiin muilta paikkakunnil ta muut taneis ta henkilöistä heikkovaraisten 
kuntien liikatyövoiman sijoituskysymyksen selvit tämistä var ten. Laad i tu t 
tau lukot lähetett i in kaupunginhallitukseen. 

Kaupunginhall i tuksen pyynnöstä hankit t i in t ietoja kaupungissa asuvien 
sokeiden oloista. Ke rä t ty aineisto, joka koottiin määrä t tyä kyselykaavaket ta 
käyt täen ja sisälsi t ie toja kaikkiaan 290 sokeasta, lähetetti in kaupunginhalli-
tukseen sieltä edelleen sosialiministeriön sosialiseen tu tk imus- ja tilastotoi-
mistoon lähetet täväksi . 

Kaupunginhall i tuksen määräyksestä toimitett i in vuokraamat ta tai muu-
ten käy t t ämä t töminä olevien huoneistojen laskenta; kerä ty t t iedot yhdistel-
tiin toimistossa ja tä ten saadut tulokset lähetett i in kaupunginhallitukseen. 
Samoin toimitett i in kaupungissa tavanmukainen vuokratiedustelu samaa 
jär jes te lmää noudat taen kuin aikaisemminkin ja lähetetti in kerä t ty aineisto 
sosialiministeriön sosialiseen tu tk imus- ja tilastotoimistoon. 

Kaupunginhall i tuksen määräyksestä toimisto suoritt i satamalaitoksen 
kanna t tava i suu t ta valaisevia laskelmia lähettäen niitä esi t tävät taulukot ja 
selostuksen taulukkojen laatimisperiaatteista kaupunginhallitukseen. 

Tilastollisen päätoimiston suorittaessa tu tk imuksia selvittääkseen lain-
valmistelukunnan tulo- ja omaisuus- sekä kunnallisverotukseen ehdottamien 
muutoksien vaikutus ta sekä laatiessa samalla kaupungin tarvi tsemat kysy-
mystä koskevat laskelmat avusti t i lastotoimisto päätoimistoa t ietojen han-
kinnassa ja erinäisten laskelmien suorittamisessa. 

Lisäksi toimisto antoi pienempiä t ietoja ja ilmoituksia useille viranomai-
sille ja yksityishenkilöille sekä kotimaassa e t tä ulkomailla. 
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Toimenpiteitä kunnallisen tilaston parantamiseksi. Jo pi temmän aikaa oli 
esitetty toivomuksia köyhäinhoitotilaston jär jestämisestä yksityiskohtaisem-
maksi ja avus te t tu jen oloja paremmin valaisevaksi. Tästä syystä tarkas te t -
tiin ker tomusvuonna laadi t tavan tilaston työsuunnitelma ja uusittiin työ-
taulut . Koska tilaston aineistona käytet t i in sosialiministeriön sosialisen tu tki -
mus- ja ti lastotoimiston virallista köyhäinhoitotilastoa var ten vahvistamia 
henkilökort teja ja lisäksi kunnallisen köyhäinhoitotilaston laadinnan yhtey-
dessä saatiin samalla viralliseen tilastoon t a rv i t t ava t t iedot, sovittiin tu tk imus-
toimiston kanssa, e t tä tilastotoimisto laati oman työnsä ohella virallista köy-
häinhoitotilastoa var ten t a rv i t t ava t Helsingin köyhäinhoitoa koskevat taulut 
ja et tä tutkimustoimisto korvaukseksi täs tä suoritti ilmaiseksi erinäiset tilasto-
toimiston aikaisemmin kus tan tamat työt . 

Toimisto alkoi laatia myöskin kaupunkiin t apah tuvaa tuoreen kalan 
tuont ia koskevaa tilastoa. Ensimmäinen valmistunut tilasto käsit t i v:n 1933 
ja se julkaistiin tilastollisessa vuosikirjassa. Tilasto vaat i kuitenkin niin pal-
jon työtä , et tä sitä tuskin voitanee j a tkaa saman laajuisena. 

Tilastotoimiston ja merenkulkuhall i tuksen tilastotoimiston kesken käy-
tiin neuvot te luja yhtenäisen, Helsingin satamien koko laivaliikennettä käsit-
t ävän merenkulkuti laston laatimisesta. Neuvottelut eivät kui tenkaan vielä 
johtaneet lopulliseen päätökseen. 

Ker tomusvuonna hyväksyt t i in valtion viranomaisten taholla uusi, koko 
maa ta käsi t tävä kuolleisuustilaston yhteydessä käy te t tävä kuolemansyy-
nimistö, joka piakkoin tulisi otet tavaksi käytäntöön. Tilastotoimisto piti 
tarpeellisena noudat taa kunnallisessa tilastossa t ä t ä samaa nimistöä, varsinkin 
kun toimiston aikaisemmin hyväksymää nimistöä oli käy te t ty vasta v:sta 
1930 eikä mitään tilastoa sen jälkeisestä a jas ta oltu vielä julkaistu. Sen täh-
den ryhdyt t i in m u u t t a m a a n v:n 1930—32 kunnallista kuolemansyyhyn perus-
tuvaa tilastoa, josta osa oli jo ladot tuna. 

Tilastollisen päätoimiston kanssa sovittiin verotusti laston laadintaa kos-
kevan sopimuksen edelleen ja tkamisesta kahdella vuodella. 

Toimiston menot ja tulot. Seuraava taulukko osoittaa missä määrin toi-
miston käytet tävissä olevia määrärahoja käytet t i in . 

Menoerät. 

Määrärahat 
talousarvion 

mukaan. 
Lisämäärä-

rahat. Yhteensä. Menot. Säästetty 
määrä. Menoerät. 

M a r k k a a j a p e n n i ä . 

Sääntöpalkk. virat 
Tilap. työvoimaa 
Siivoaminen . . . . 
Painatus ja sidonta 
Tarverahat 

635,465 
110,000 

19,450 
6) 236,174 

22,000 
16 

!) 5,516 
3) 4,000 
• 5) 200 

— 

640,981 
114,000 

19,650 
236,174 

22,000 
16 

2) 636,407 
125,939 

19,618 
172,658 

21,869 

15 
60 
80 
80 
65 

4,573 
4) 11,939 

31 
7) 63,515 

130 

85 
60 
20 
36 
35 

Yhteensä 1,023,089 16 9,716 — 1,032,805 16 8)976,494 — 56,311 16 

4,516 markkaa siirretty tililtä Sairaslomasijaiset ja 1,000 markkaa tililtä Sijais-
palkkiot virkavapaustapauksissa. — 2) Tähän sisältyvät viranhaltijain palkat vähentä-
mättöminä; kaupunginvaltuuston määräämä vähennys vietiin kirjoihin tulona.—3) Kau-
punginvaltuuston myöntämä lisämääräraha köyhäinhoitotilaston jouduttamista var-
ten. — 4) Kaupunginvaltuusto oikeutti marraskuun 21 p:nä toimiston ylittämään tiliä 
12,000 markalla, josta 9,000 markkaa tuli vuokratiedustelua ja 3,000 markkaa kalojen 
tuontia koskevaa tilastoa varten. — 5) Sijaispalkkio sairauden aikana. — 6) Tähän si-
sältyy v:sta 1933 siirretyt 25,174: 16 markkaa. — 7) Siirrettiin v:een 1935. — 8) Lisäksi 
kaupunginhallitus myönsi 870 markkaa sokeiden oloja valaisevan aineiston keräämis-
palkkioksi. 
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Yleisestä ka lus tomäärärahas ta kaupunginhalli tus myönsi 7,245 markkaa 
yhteenlaskukoneen hankkimiseen ja kaluston kor jausmäärärahas ta yhteensä 
1,460 markkaa erinäisten kalustoesineiden kor jaamis ta varten. 

Toimiston tu lo t myydyis tä julkaisuista nousivat 4,234: 50 markkaan. 
Vuoden 1935 menoarvio. Toimiston menoarvioehdotuksessa oli arvioituja 

menoja 1,194,297 markkaa . Toimiston ehdot tamasta t i lapäistyövoiman 
määrärahas ta kaupunginhall i tus vähensi 14,200 markkaa . Valtuuston hyväk-
symä menoarvio oli 1,131,792 markkaa , johon sisältyi talousarvioasetelman 
muutoksen johdosta vuokra- ja valaistusmenoja yhteensä 94,332 markkaa. 

Arkisto, kirjasto ja julkaisuvarasto. Arkiston jär jestelyä ja luettelointia 
ja tket t i in . Vanhempi arkisto saatiin kertomusvuoden aikana jär jes te tyksi ja 
sen jälkeen ryhdyt t i in j ä r jes tämään tilastotoimiston omaa arkistoaineistoa ja 
työ tau lu ja . Kaupunginhal l i tuksen päätöksen mukaan talletettiin erinäiset 
arkistossa olevat Helsingin uudestaanrakentamiskomitean asiakir jat valtion-
arkistoon. Vanhoja henkikir joja sidottiin. Henkikir jojen perusteella annet-
tiin kaikkiaan 719 todis tusta , joista suurin osa Helsingin köyhäinhoito viraston 
pyynnöstä . 

Kir jas to lisääntyi vuoden varrella 452 numerolla. 
Läheteltyjen lähetysten lukumäärä oli 2,157. Niistä oli lähete t ty jä kirjel-

miä 747 ja j a e t t u j a ju lkaisuja 1,410. 


