
I V. Ti lastotoi m isto 
Tilastotoimiston toimintakertomus viita 1939 oli seuraavan sisältöinen: 
Toimiston henkilökunta. Tammikuun 1 p:nä astui toimeensa aktuaari 

A. Kytömaa. Muita muutoksia ei vuoden kuluessa tapahtunut toimiston 
vakinaisessa henkilökunnassa. Ylimääräisinä apulaisina toimivat kau-
punginhallituksen määrääminä apulaisaktuaari S. Törnroth sekä toimisto-
apulaiset L. Ruotsalainen, I. Jauhiainen ja H. Suolahti koko vuoden sekä 
toimistoapulainen J. Strandberg helmikuun 1 p:stä lukien. 

Sairaslomaa nauttivat seuraavat viranhaltijat: aktuaari A. Kytömaa 2 
viikkoa heinäkuussa sekä marraskuun 11 p:stä 19 p:ään, vanhempi toimisto-
apulainen E. Särkisiltä toukokuun 11 p:stä 24 p:ään ja saman kuukauden 
30 p:stä kesäkuun 22 p:ään sekä heinäkuun 24 p:stä elokuun 13 p:ään, sijai-
senaan kesäkuussa toimistoapulainen L. Ruotsalainen, heinäkuussa nuo-
rempi toimistoapulainen A. Ikonen, jonka virkaa hoiti nuorempi toimisto-
apulainen A. Soura, ja elokuussa toimistoapulainen I. Jauhiainen, vanhem-
mat toimistoapulaiset I. Juselius ja E. Renfors joulukuun, nuorempi toi-
mistoapulainen H. Montell toukokuun 6 p:stä kesäkuun 5 p:ään, sijaisenaan 
nuorempi toimistoapulainen A. Soura, jonka virkaa hoiti rouva Hj. Simo-
nen, nuorempi toimistoapulainen A. Emeléus elokuun 1 p:stä 15 p:ään ja 
lokakuun 13 p:stä marraskuun 12 p:ään, nuorempi toimistoapulainen A.-M. 
Erwe heinäkuun 5 p:stä elokuun 4 p:ään, toimistoapulainen I. Jauhiainen 
joulukuun 1 p:stä 12 p:ään, apulais vahtimestari A. Gröndahl kesäkuun 7 
p:stä 25 p:ään, sijaisenaann uorukainen P. Laitinen, sekä siivooja S. Kyl-
kinen marraskuun 17 p:stä joulukuun 17 p:ään, sijaisenaan rouva L. Skog-
berg. Rouva Erwe sai lisäksi synnytyksen vuoksi virkavapautta täysin 
palkkaeduin huhtikuun 7 p:stä kesäkuun 4 p:ään sekä palkatonta virka-
vapautta maaliskuun 27 p:stä huhtikuun 7 p:ään. 

Virkalomaa vähentämättömin palkkaeduin nauttivat reservin yli-
määräisiin kertausharjoituksiin kutsutut apulaisaktuaari S. Törnroth ja 
nuoremmat toimistoapulaiset R. Moisio ja P. A. CaVén lokakuun 9—12 
p:stä lukien, toimistoapulainen J. Strandberg syyskuun ajan, jolloin hänen 
viransijaisenaan toimi neiti E. Järvinen, ja edelleen lokakuun 9 p:stä 
lukien, apulaisvahtimestari A. Gröndahl syyskuun 9 p:stä lukien sekä 
lottatehtäviin kutsuttu nuorempi toimistoapulainen M. Mielonen lokakuun 
12 p:stä lukien. 

Vapaaehtoisen siviiliväestön evakuoinnin yhteydessä matkustivat toi-
miston johtajan luvalla muutamat toimistoapulaiset maaseudulle palaten 
kuitenkin jonkun ajan kuluttua takaisin työhön; heille ei poissaoloajalta 
maksettu palkkaa. Kaupungin sittemmin jouduttua marraskuun 30 p:nä 
pommituksen alaiseksi siirtyivät edellä mainittua sairaslomaa nauttien 
maaseudulle vanhemmat toimistoapulaiset E. Renfors ja I. Juselius sekä 
toimistoapulainen I. Jauhiainen. Maaseudulle siirtyivät lisäksi aktuaari 
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A. Kytömaa ja nuoremmat toimistoapulaiset A.-M. Erwe ja B. Koskio, 
joille ei maksettu palkkaa. Kauniaisen kauppalaan siirtynyt nuorempi 
toimistoapulainen A. Emeleus oikeutettiin työskentelemään toimistossa 
vain neljä päivää viikossa. Marraskuun 30 p:nä joutuivat amanuenssi V. 
Kuhlefelt, nuorempi toimistoapulainen A. Soura, toimistoapulainen L. 
Ruotsalainen ja vahtimestari E. Gröndahl väestönsuojelutyöhön, mikä 
kuitenkin vuoden viimeisinä päivinä järjestettiin siten, että kolme ensin 
mainittua voi virka-aikana hoitaa tehtäviään toimistossa ja vahtimestari 
Gröndahl hoiti tointaan muutaman tunnin ajan päivittäin. 

Rahatoimikamarin aikanaan tekemän päätöksen nojalla toimi sen enti-
nen sihteeri H. Dalström toimistossa vuoden alusta joulukuun 1 p:ään 
saakka, jolloin hän poistui kaupungista. Arkiston järjestämis- ja luetteloimis-
töissä toimi edelleen valtionarkiston amanuenssi B. Federley. Kiinteistö-
toimiston notaari E. Ruutu hoiti tuntipalkoin kunnallisen asetuskokoel-
man toimittamista lokakuun loppuun asti, jolloin hänet kutsuttiin reservin 
ylimääräisiin kertausharjoituksiin. 

Vaikka toimiston henkilökunta vuoden lopussa siten huomattavasti 
pieneni, ei sijaisia otettu, vaan jälellä olevat virkailijat hoitivat toimiston 
juoksevat asiat. Kuitenkin toimivat syksyn aikana tilapäisinä vahtimesta-
reina tai asiapoikina: M. Hokkanen, K. Lilieros ja A. Pulkkinen. 

Tilastotoimiston rahatoimiston talossa olleen sivuhuoneiston siivooja 
M. Nyberg sanottiin irti toimestaan heinäkuun 15 p:stä lukien. Toimiston 
siirryttyä uuteen huoneistoon otettiin toiseksi siivoojaksi rouva J. Skog-
berg sekä Sofiankadun huoneistoon jääneen arkiston siivoojaksi neiti S. 
Salenius, molemmat syyskuun 1 pistä lukien. 

Toimistoapulainen M. Mielosen kaupunginhallitus päätti syyskuun 
21 p:nä määrätä toimiston kassanhoitajaksi, jota tointa hän oli jo hoitanut 
20 vuotta ilman erikoista määräystä, sekä hänen sijaisekseen toimistoapu-
lainen B. Koskion. 

Palkkaukset. Vuoden alussa kaupunginhallituksen edellisenä vuonna 
päättämä palkanjärjestely astui voimaan. Apulaisaktuaari S. Törnroth, 
joka huhtikuun 1 p:nä oli ollut vuoden ajan toimessaan, sai tällöin palkan-
korotuksen siten, että hänelle siitä lukien entisen palkkansa lisäksi makset-
tiin kaupunginvaltuuston joulukuussa 1937 päättämä 6 %:n palkanlisä, 
150 mk kuukaudessa. 

Koska toimiston huoneiston laajentumisen johdosta oli otettava uusi 
siivooja syyskuun 1 p:stä lukien, vähennettiin entisen siivoojan kuukausi-
palkka 1,200 mkista 1,100 mk:aan, ja uudelle siivoojalle maksettiin 600 mk 
kuukaudessa. Sofiänkadun huoneiston siivoojalle suoritettiin 300 mk:n 
kuukausipalkkio. 

Tilastotoimiston pyydettyä ohjeita siitä, oliko eräissä tapauksissa pal-
kanpidätys kansaneläkelaitoksen hyväksi toimitettava, kaupunginhallitus 
maaliskuun 8 p:nä päätti lähettää toimistolle kaupunginlakimiehen lausun-
non asiasta. 

Toimiston huoneisto. Koska tilastotoimiston rahatoimiston talossa oleva 
sivuhuoneisto oli luovutettava rahatoimistolle ja toimiston päähuoneisto 
todennäköisesti tarvittiin edustustarkoituksiin olympiakisojen aikana, vuok-
rattiin toimistolle uusi huoneisto Erottajankadun 19:stä, johon toimisto 
muutti kesäkuun kuluessa. Uusi huoneisto on sopiva ja mukava, mutta osa 
kirjastosta samoin kuin rahatoimiston vanha arkisto, joka viime aikoina on 
ollut tilastotoimiston hoidossa ja tällöin saanut useita lisäyksiä, oli jätet-
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tävä vanhan huoneiston arkistosuojiin. Uuden huoneiston vuokra on 11,000 
mk ja arkistohuoneiston tilitys vuokra 3,132 mk kuukaudessa. Muuton 
aiheuttamista menoista, joita varten kaupunginhallitus myönsi määrära-
hoja 9,196: 60 mk, käytettiin toimiston siirtoa varten 3,651 mk sekä sähkö-
johtojen muutoksiin, lamppujen ostoon ja asentamiseen sekä soittojohtojen 
asentamiseen 5,545: 60 mk. 

Kaupunginhallituksen tiedusteluun toimenpiteisiin ryhtymisestä toi-
miston siirtämiseksi sodan uhkan varalta turvallisempaan paikkaan tilasto-
toimisto päätti ilmoittaa, että se tulisi työskentelemään omassa huoneistos-
saan kunnes sotatoimet mahdollisesti pakottivat sen keskeyttämään toi-
mintansa. 

Julkaisutoiminta. Vuoden aikana ilmestyi tilastotoimiston julkaisemina 
seuraavat 9 teosta: 

Tammik. 27 p:nä Helsingin kaupungin tilasto I. Terveyden- ja sairaan-
hoito. 21. 1936. Edellinen osa. IV+119 s. 

Maalisk. 6 » Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri. 15. 1939. X I I + 
253 s. 

» 6 » Kommunalkalender för Helsingfors stad. 15. 1939. X I I + 
253 s. 

Heinäk. 25 » Helsingin kaupungin tilasto. I. Terveyden- ja sairaan-
hoito. 22. 1937. Edellinen osa. IV+121 s. 

» 27 » Berättelse angående Helsingfors stads kommunalför-
valtning. Äldre serien. Stadsfullmäktige. 3. 1884—87. 
IV+277 s. 

Elok. 23 » Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma. 16. 
1938. .XXI+220 s. 

» 23 » Kommunal författningssamling för Helsingfors stad. 
16. 1938. XXI+220 s. 

» 28 » Helsingfors stads statistik. VI. Undervisningsväsen. 
10. 1936/37—1937/38. V+110+46 s. 

Syysk. 7 » Helsingin kaupungin tilasto. VI. Opetuslaitokset. 10. 
1936/37—1937/38. V+112+46 s. 

Syksyllä vallinneiden poikkeuksellisten olojen vuoksi myöhästyi tilas-
tollisen vuosikirjan, v:n 1937 kunnalliskertomuksen sekä v:n 1937—38 
kauppatilaston painatus. Julkaisut ilmestyivät vasta seuraavan vuoden 
alussa. Samoin myöhästyivät vanhojen kunnalliskertomusten suomenkieli-
set painokset .Tosin v. 1879—83 käsittävä nide saatiin valmiiksi lukuunotta-
matta hakemistoa, mutta v. 1884—87 käsittävän käsikirjoituksen valmis-
tuminen siirtyi seuraavaan vuoteen. 

Tilastotoimiston esityksestä kaupunginhallitus päätti, ettei kunnallis-
kalenteria julkaista v. 1940 sekä että v:n 1936—38 terveydenhoitotilaston 
II osan painattaminen oli jätettävä toistaiseksi. 

Eripainoksina toimitettiin seuraavat asetuskokoelmassa julkaistut ase-
tukset: huolto-ohjesääntöön v. 1938 vahvistetut muutokset, 200 kpl, 
muutokset ja lisäys huoltolautakunnan alaisten viranhaltijain johtosään-
töön, 300 kpl, sääntöpalkkaiset virat ja niiden luokittelu, 600+300 kpl, 
liikennemaksutaksa, 800+400 kpl sekä virkasääntö, 600 kpl; lisäksi otet-
tiin uudet painokset työntekijäin alimpien tuntipalkkojen tariffista, 500 
kpl, viranpitäjäin eläkesäännöstä, 200 kpl, poliisijärjestyksestä, 300 kpl, 
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liikennejärjestyksestä, 800 kpl, ja työntekijäin lomasäännöstä sekä työnteki-
jäin sairas- ja hautausapua koskevista määräyksistä, 600 kpl. 

Tietojen ja selvitysten antaminen viranomaisille ja yksityisille. Kuten 
aikaisempinakin vuosina tilastotoimisto sai kuukausittain sosiaaliminis-
teriön sosiaaliselta tutkimustoimistolta tietoja elintarpeiden hinnoista ja 
vuosinelj änneksittäin elinkustannusindeksistä, j oista lähetettiin j älj en-
nökset niitä haluaville kunnallisille elimille. Laivaliikennettä koskeva tilasto 
lähetettiin kuukausittain satamahallintotoimistolle. Sosiaaliministeriön 
sosiaaliselle tutkimustoimistolle lähetettiin tietoja rakennustoiminnasta ja 
köyhäinhoitoavustusta saaneista v. 1939, Uudenmaan lääninhallitukselle 
erinäisiä sen vuosikertomusta varten tarpeellisia taulukkoja, Vakuutus oy. 
Pohjolalle tietoja tapaturman varalta vakuutettujen kaupungin työnteki-
jäin lukumäärästä ja heidän työpalkoistaan sekä tilastolliselle päätoimistolle 
kaupungin raha-asioita valaisevia tilastotietoja. Kööpenhaminan kaupun-
gin tilastokonttorille lähetettiin Helsinkiä koskevia tietoja pohjoismaiden 
pääkaupunkien yhteistä tilastoa varten, joka mainitun konttorin toimitta-
mana ensin julkaistiin sen tilastollisessa vuosikirjassa ja myöhemmin otet-
tiin muidenkin yhteistyössä mukana olleiden kaupunkien, Tukholman, 
Oslon, Göteborgin ja Helsingin vastaaviin julkaisuihin. 

Pienehköjä tietoja, ilmoituksia ja selvityksiä annettiin sitä paitsi useille 
viranomaisille ja yksityisille sekä kotimaassa että ulkomailla. M.m. metsä-
tieteelliselle tutkimuslaitokselle välitettiin tietoja kaupungin laitosten polt-
toaineiden kulutuksesta, tuberkuloosihuoltotoimistoa avustettiin sen tilas-
ton laadinnassa ja sihteeri O. H. Langelandille Osloon toimitettiin hänen 
pyytämänsä tiedot laivanvarustamojen verotuksesta. 

Samoin kuin edellisinäkin vuosina toimitettiin vuoden vaihteessa 
vuokraamattomien huoneistojen laskenta; saadut tiedot sekä laskelmat 
asuntoreservin suuruudesta lähetettiin kaupunginhallitukselle ja julkais-
tiin päivälehdissä. 

Tavanmukainen vuokrain tiedustelu kaupungissa suoritettiin syyskuussa 
entiseen tapaan ja kerätty aineisto lähetettiin sosiaaliministeriön sosiaali-
selle tutkimustoimistolle, joka laski tulokset ja lähetti laatimansa yksityis-
kohtaiset taulukot tilastotoimistolle. 

Vuoden aikana annettiin tilastotoimiston arkistossa säilytettyjen henki-
kirjojen jäljennöksien perusteella 266 todistusta siitä, olivatko niissä maini-
tut henkilöt olleet henkikirjoitetut Helsingissä. 

Raajarikkoisten laskenta. Valtion v:n 1939 talousarvioon oli varattu 
määräraha raajarikkoisten olojen tutkimista varten ja työ uskottiin sosiaali-
ministeriön sosiaaliselle tutkimustoimistolle. Saatuaan tehtäväkseen tieto-
jen keräämisen kaupungin alueella asuvista raajarikkoisista kaupungin-
hallitus antoi osaltaan työn suorittamisen tilastotoimistolle, joka ryhtyi 
keräystyöhön keväällä erinäisten raajarikkoisten avustamis- ja huoltoyhdis-
tysten toimihenkilöiden avustamana. Vaikeinta oli tietojen kerääminen 
niistä raajarikkoisista, jotka eivät olleet asianomaisten yhdistysten ja laitos-
ten tiedossa. Sellaisia kehoitettiin päivälehdissä oma-aloitteisesti ilmoittau-
tumaan. Sosiaalisen tutkimustoimiston tarkoitusta varten laadituttamien 
kyselykaavakkeiden täyttämisestä huolehtivat sitten erikoiset, monet itsekin 
raajarikkoiset laskijat, käymällä tiedustelemassa raajarikkoisten kodeissa. 
Myöskin monet raajarikkoiset tai heidän omaisensa tulivat henkilökohtai-
sesti tilastotoimistoon tietoja antamaan. Kaikkiaan saatiin tietoja 1,138 
henkilöstä. Täytetyt kaavakkeet lähetettiin sosiaaliselle tutkimustoimis-
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tolle, joka keräystyön korvauksena suoritti tilastotoimistolle 5 mk kaavak-
keesta, minkä palkkion toimisto oli maksanut tietojen kerääjille 

Vanhat kunnalliskertomukset ja kunnalliskertomusten yleishakemisto. 
Viimeiset ruotsinkieliset kaupunginvaltuuston toimintaa v. 1884—87 
käsittävät kertomukset ilmestyivät kertomusvuonna. Vastaavat suomen-
kieliset kertomukset sitä vastoin myöhästyivät suomentajan muiden töiden 
johdosta. V. 1879—83 käsittävä nide saatiin painetuksi syksyllä, mutta ha-
kemiston laatiminen jäi seuraavaan vuoteen. 

Yleishakemiston työt sujuivat häiriöittä syksyyn saakka, mutta kun 
useat toimiston viranhaltijat poikkeuksellisten olojen takia olivat esty-
neinä tehtäviään hoitamasta, täytyi yleishakemiston laatimistöissä olevat 
apulaiset siirtää juokseviin töihin, ja hakemistotyöt keskeytettiin. Tämä oli 
välttämätöntä senkin vuoksi, että töiden ohjaaja, filosofianmaisteri H. 
Dalström oli joulukuussa poissa kaupungista. 

Toimenpiteet kunnallistilaston kehittämiseksi ja parantamiseksi. Koska 
valtion harjoittamasta rakennustoiminnasta ei saatu tietoja rakennustar-
kastajalta hankki sosiaaliministeriön sosiaalinen tutkimustoimisto tilasto-
toimiston pyynnöstä toimistolle siltä puuttuvat v:n 1938 rakennustoimin-
taa koskevat tiedot. 

Ensimmäiselle kaupunginlääkärille lähetetyssä kirjelmässä tilasto-
toimisto ehdotti kaupungin aluelääkärien potilaistaan keräämien toisistaan 
jonkun verran eroavien tilastotietojen aiheuttaman epäkohdan poistamista 
yhdenmukaistamalla tilaston laadinnan. 

Kontrollitoimenpiteet. Julkaisujen myynnistä ja lunastusmaksujen kan-
nannasta kertyneiden varojen kirjaamisessa ja tilittämisessä noudatettavat 
kontrollitoimenpiteet kehitettiin toimiston laatiman ja kaupunginreviisorin 
hyväksymän promemorian perusteella. 

Arkiston järjestelytyöt jatkuivat. Tilastotoimiston siirtyessä uuteen 
huoneistoon arkisto miltei kokonaisuudessaan jätettiin vanhan huoneiston 
arkistosuojiin, ja vapautuneisiin kirjastohuoneisiin oli aikomus sijoittaa 
rahatoimiston v. 1921—30 käsittävä arkisto, jota tilanpuutteen takia ei 
voitu säilyttää rahatoimiston talon kellarissa. Sodan vuoksi ei kuitenkaan 
voitu ryhtyä toimenpiteisiin. 

Marraskuussa sijoitettiin toimiston tärkeimmät vanhemmat asiakirjat 
laatikoihin ja siirrettiin sodan syttyessä Kiljavannummen parantolaan, 
josta kaupunginhallitus oli vuokrannut varastosuojan. 

Kun kaupungissa syksyllä ryhdyttiin ullakkojen tyhjentämiseen esitti 
tilastotoimisto, valtionarkistonhoitajan kehoituksesta, kaupunginhallituk-
selle, että ryhdyttäisiin toimenpiteisiin ullakoilla mahdollisesti säilytetyn 
tärkeän arkistoaineiston talteen ottamiseksi. Ehdotus ei tiettävästi aiheut-
tanut toimenpidettä. 

Oslon tilastokokous. Kööpenhaminassa v. 1936 pidetyssä pohjoismaiden 
suurkaupunkien tilastoviranomaisten neuvottelukokouksessa päätettiin 
seuraava neuvottelutilaisuus pitää Oslossa v. 1939 yleisen pohjoismaiden 
tilastokongressin yhteydessä. Neuvotteluun, joka pidettiin kesäkuun 27 
p:nä Oslon raatihuoneessa, osallistuivat tilastotoimiston toimistopäällikkö 
O. Bruun ja apulaisaktuaari S. Törnroth, joille kummallekin kaupungin-
hallitus myönsi 3,250 mk:n matka-apurahan. Pidetyssä kokouksessa esitet-
tiin ensin Oslon kaupungin tilastokonttorin päällikön A. Messelin alustus 
kunnallisen tilastotoiminnan keskittämisestä, minkä jälkeen muiden kau-
punkien johtajat esittivät kokemuksensa ja mielipiteensä asiassa. Edelleen 
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tarkastettiin kaupunkien tilastollisissa vuosikirjoissa julkaistut yhteiset 
tilastotaulukot ja päätettiin tehdä niihin erinäisiä muutoksia ja lisäyksiä; 
.taulukkojen toimittaminen, jonka Kööpenhaminan kaupungin tilasto-
konttori oli suorittanut, annettiin nyt Tukholman kaupungin tilastokontto-
rin tehtäväksi. Lopuksi keskusteltiin erään Kööpenhaminan tilastokonttorin 
laatimasta ehdotuksesta yhteisen avioliittojen hedelmällisyyttä valaisevan 
tilaston aikaansaamiseksi ja päätettiin kehoittaa kaupunkeja ryhtymään 
yhtenäisen tällaisen tilaston laatimiseen. 

Seuraavina päivinä pidettiin yleinen tilastomiesten kongressi, jolloin 
m.m. toimistopäällikkö O. Bruun esitti alustuksen tilaston ajankohtaisista 
kysymyksistä. 

Menot ya tulot. Seuraava taulukko osoittaa, missä määrin toimiston 
määrärahoj a käytettiin: 

Menoerät 

Määräraha 
talousar-
vion mu-

kaan 

Siirto- ja 
lisämäärä-

rahat 

Yhteensä 
käytettä-
vissä olevia 

varoja 
Menot 

Määrärahan 
säästö ( + ) 

tai 
ylitys (—) 

M a r k k a a j a p e n n i ä 

Sääntöpalkkaiset virat 
Tilapäistä työvoimaa .. 
Vuokra 

790,520 
221,750 
86,832 

7,500 
3,250 

338,000 
26,500 

— 

9,154 
13,650 
77,000 

— 

799,674 
235,400 
163,832 

7,500 
3,250 

388,692 
26,500 

— 784,883 
230,837 
139,208 

4,915 
4,348 

341,377 
26,382 

35 
40 

-f 14,790 
-f 4,562 
+ 24,624 
+ 2,584 
— 1,098 

2)+47,314 
+ 117 

65 
60 

Valaistus 

790,520 
221,750 
86,832 

7,500 
3,250 

338,000 
26,500 

9,154 
13,650 
77,000 

799,674 
235,400 
163,832 

7,500 
3,250 

388,692 
26,500 

784,883 
230,837 
139,208 

4,915 
4,348 

341,377 
26,382 

65 

-f 14,790 
-f 4,562 
+ 24,624 
+ 2,584 
— 1,098 

2)+47,314 
+ 117 

35 
Siivoaminen 

790,520 
221,750 
86,832 

7,500 
3,250 

338,000 
26,500 

799,674 
235,400 
163,832 

7,500 
3,250 

388,692 
26,500 

784,883 
230,837 
139,208 

4,915 
4,348 

341,377 
26,382 

15 

-f 14,790 
-f 4,562 
+ 24,624 
+ 2,584 
— 1,098 

2)+47,314 
+ 117 

15 
Painatus ja sidonta 
Tarverahat 

790,520 
221,750 
86,832 

7,500 
3,250 

338,000 
26,500 

— !) 50,692 35 

799,674 
235,400 
163,832 

7,500 
3,250 

388,692 
26,500 

35 

784,883 
230,837 
139,208 

4,915 
4,348 

341,377 
26,382 

75 
55 

-f 14,790 
-f 4,562 
+ 24,624 
+ 2,584 
— 1,098 

2)+47,314 
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Vuoden talousarvio päättyi 1,474,352 mk:aan, jonka lisäksi edellisen 
vuoden painatusmäärärahasta siirtyi 50,692: 35 mk. Toimiston käytettä-
vissä oli siis varoja yhteensä 1,525,044:35 mk. Tilastotoimiston anoessa 
painatustöitään varten 34,000 mk:n lisämäärärahaa köyhäinhoitotilastoa 
varten painettujen henkilökorttilomakkeiden ja opetuslaitosten vuosi-
kertomusten julkaisemistavan muuttamisesta aiheutuneiden aliarvioitu-
jen kustannusten peittämiseksi, kaupunginvaltuusto myönsi toimistolle 
oikeuden kysymyksessä olevan määrärahan ylittämiseen. Kun erinäiset 
painatustyöt kuitenkin myöhästyivät ja kyseellisen siirtomäärärahan tilille 
sen vuoksi syntyi seuraavaan vuoteen siirrettävä säästö, toimisto ei voinut 
käyttää tätä ylittämisoikeutta hyväkseen. Lisäksi myönnettiin asianomai-
silta tileiltä 11,550 mk tilapäisen työvoiman määrärahasta palkattujen 
viranhaltijain palkankorotuksia varten sekä 11,254 mk sijaispalkkioita 
varten viranhaltijoiden sairauden tai reserviharjoituksissa olon aikana, sekä 
77,000 mk toimiston uuden huoneiston vuokraan, jota paitsi toimisto oikeu-
tettiin 1,300 mk:lla ylittämään siivoamismäärärahansa muuton aiheutta-
man ylimääräisen siivouksen vuoksi. 

Yleisestä kalustomäärärahasta kaupunginhallitus myönsi 670 mk kirja-
hyllyn, 13,250 mk toimiston uuteen huoneistoon asetettavien teräksisten 
kirjahyllyjen, 1,700 mk uutimien ja niiden tankojen sekä kahden markiisin 
hankkimiseen. Kaluston korjausmäärärahasta myönnettiin 530 mk erinäis-
ten pöytien ja tuolien korjaukseen. 

Siirretty v:sta 1938. — 2) Siirrettiin v:een 1940. 



IV. Tilastotoimisto 7* 

Tulot toimiston myydyistä julkaisuista olivat 5,905: 65 mk. . 
Talousarvioehdotus. V:n 1940 talousarvioehdotus päättyi 1,590,842 

mk:aan. Siihen myöhemmin ehdotetut lisämäärärahat olivat 18,792 mk, 
joten talousarvioehdotuksen lopullinen määrä nousi 1,609,634 mk:aan. 
Koska syksyllä poikkeuksellisen tilanteen vuoksi oli välttämätöntä supistaa 
menoja, kaupunginhallitus, neuvoteltuaan asiasta toimistopäällikön kanssa, 
poisti erinäisiä uusia määrärahoja ja alensi toisia, joten kaupunginvaltuus-
ton hyväksymä menoarvio päättyi 1,584,074 mk:aan. 

Lähetysten lukumäärä oli 3,126; niistä oli lähetettyjä kirjeitä 995 ja 
jaettuja julkaisuja 2,131. 

Kirjasto lisääntyi 747 numerolla. 




