
4. Tilastotoimisto 

Tilastotoimiston toimintakertomus v:lta 1944 oli seuraavan sisältöinen: 

Henkilökunta. Avoinna olevaan apulaisaktuaarinvirkaan kaupunginhallitus valitsi 
filosofianmaisteri K.-E. Forsbergin, joka vapauduttuaan sotapalveluksesta joulukuun 
1 p:nä ryhtyi virkaansa hoitamaan. 

Toimiston ehdotettua, että ylim. apulaisaktuaarinvirka vakinaistettaisiin, että se 
sijoitettaisiin 29 palkkaluokkaan ja että virkaan nimitettäisiin sen silloinen haltija rouva 
A.-M. Lipponen, kaupunginvaltuusto päätti v:n 1945 alusta lukien perustaa sääntöpalk-
kaisen apulaisaktuaarinviran sijoittaen sen 33 palkkaluokkaan. Sille samalla myönnetyn 
oikeuden nojalla kaupunginhallitus sittemmin päätti nimittää rouva Lipposen kyseiseen 
virkaan sitä haettavaksi julistamatta. 

Alemman palkkaluokan vanhempi toimistoapulainen I. Juselius erosi virastaan elo-
kuun 31 p:nä ja hänen tilalleen kaupunginhallitus valitsi syyskuun 1 p:stä lukien filo-
sofianmaisteri E. Kolulan. Ylemmän palkkaluokan nuorempi toimistoapulainen P. A. 
Cavén siirtyi huhtikuun 1 p:nä toiseen kunnalliseen virkaan; hänen tilalleen valittiin 
alemman palkkaluokan nuorempi toimistoapulainen A.-M. Erwe, joka toukokuun 14 
p:nä ryhtyi uutta virkaansa hoitamaan. Virkaa hoiti väliaikana toimistoapulainen H. 
Suolahti sijaisenaan ylimääräinen toimistoapulainen U. Hammarström. Rouva Erwen 
virkaan valittiin kesäkuun 1 p:stä lähtien neiti M. Tervo. Alemman palkkaluokan nuo-
rempi toimistoapulainen L. Ruotsalainen erosi virastaan kesäkuun 30 p:nä ja näin vapaaksi 
tulleeseen virkaan valittiin rouva L. Arjomaa. 

Ylemmän palkkaluokan nuorempien toimistoapulaisten M. Björklundin ja A. Souran 
anottua virkojensa siirtämistä ylempään palkkaluokkaan ja toimiston tämän johdosta 
ehdotettua yhden toimistoapulaisenviran siirrettäväksi 39 palkkaluokasta 35 palkkaluok-
kaan kaupunginvaltuusto päätti sijoittaa toimistoapulaisen Björklundin hoitaman 
viran 37 palkkaluokkaan v:n 1945 alusta lukien. Toimiston sittemmin tekemään esityk-
seen että toimistoapulaiselle Souralle suoritettaisiin henkilökohtainen palkanlisä kaupun-
ginhallitus ei katsonut voivansa suostua. 

Ylimääräisinä toimistoapulaisina toimivat koko vuoden seuraavat henkilöt: U. Ham-
marström, H. Ragnell, B. Kurtén ja G. Holmqvist, jotka kaikki eri aikoina hoitivat sään-
töpalkkaisten toimistoapulaisvirkojen sijaisuuksia, sekä syyskuun 15 p:n ja joulukuun 10 
p:n välisenä aikana neidit H.-K. Asunta ja L. Lehto. Ylimääräisinä vahtimestareina toi-
mivat O. Ahovuori helmikuun 21 p:stä toukokuun 20 p:ään ja K. Aho vuori helmikuun 23 
p:stä maaliskuun 7 p:ään, maaliskuun 16 p:stä 21 p:ään, kesäkuun 1 p:stä elokuun 15 p:ään 
ja syyskuun 1 p:stä lokakuun 15 p:ään sekä O. Pettersson joulukuun ajan. 

Sairaslomaa nauttivat seuraavat viranhaltijat: aktuaari A. Kytömaa maaliskuun 3 
p:stä 16 p:ään ja syyskuun 4 p:stä 17 p:ään ilman sijaista; toimistoapulainen E. Särki-
siltä elokuun 6 p:stä 20 p:ään sijaisenaan toimistoapulainen M. Björklund, jonka virkaa 
tällöin hoiti ylimääräinen toimistoapulainen B. Kurtén; toimistoapulainen I. Jauhiainen 
elokuun 17 p:stä syyskuun 16 p:ään sijaisenaan toimistoapulainen G. Holmqvist; sekä v.t. 
vahtimestari O. Pettersson tammi- ja helmikuun ajan. 

Sotapalveluksessa olivat toimistoapulainen R. Moisio joulukuun 1 p:ään, vahtimestari 
E. Gröndahl marraskuun 20 p:ään ja apulaisvahtimestari A. Gröndahl marraskuun 22 
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p:ään. Virkavapaana oli koko vuoden toimistoapulainen M. Mielonen suorittaen lotta-
tehtäviä syksyyn saakka. Toimistoapulaisen Moision sijaisena toimi tammikuun 1 p:stä 
helmikuun 13 p:ään toimistoapulainen A.-M. Erwe sijaisenaan ylimääräinen toimistoapu-
lainen G. Holmqvist; helmikuun 14 p:stä kesäkuun 30 p:ään toimistoapulainen L. Ruot-
salainen sijaisenaan ylimääräinen toimistoapulainen H. Ragnell toukokuun 13 p:ään ja 
sen jälkeen ylimääräinen toimistoapulainen U. Hammarström sekä heinäkuun 16 p:stä 
marraskuun 30 p:ään toimistoapulainen H. Suolahti sijaisenaan elokuun 15 p:ään yli-
määräinen toimistoapulainen U. Hammarström ja sen jälkeen ylimääräinen toimistoapu-
lainen H. Ragnell. Vahtimestari E. Gröndahlin sijaisena toimi O. Pettersson marraskuun 
30 p:ään asti ja apulaisvahtimestari A. Gröndahlin sijaisena L. Flytström syyskuun 30 
p:ään asti. 

Synnytyslomaa nauttivat aktuaari A. Kytömaa toukokuun 15 p:stä elokuun 6 p:ään 
sijaisenaan amanuenssi V. Kuhlefelt, jonka virkaa tällöin hoiti ylimääräinen apulaisak-
tuaari A.-M. Lipponen; sekä toimistoapulainen A.-M. Erwe toukokuun 15 p:stä heinäkuun 
15 p:ään sijaisenaan toimistoapulainen H. Suolahti, jonka virkaa tällöin hoiti ylimääräinen 
toimistoapulainen H. Ragnell. 

Palkatonta virkalomaa yksityisasioiden hoitoa varten oli seuraavilla toimistoapulai-
silla: A.-M. Erwellä helmikuun 14 p:stä toukokuun 14 p:ään sijaisenaan ylimääräinen toi-
mistoapulainen G. Holmqvist ja elokuun 16 p:stä joulukuun 31 p:ään sijaisenaan ylimää-
räinen toimistoapulainen U. Hammarström; R. Moisiolla joulukuun 19 p:stä 31 p:ään 
sijaisenaan toimistoapulainen H. Suolahti; sekä B. Kurtenilla syyskuun 4 p:stä 17 p:ään. 

Tuntipalkoin hoitivat erinäisiä tehtäviä filosofianmaisteri H. Dalström ja ent. toi-
mistoapulainen A. Emeleus vuoden alussa sekä ent. toimistoapulainen I. Juselius syksyllä. 
Arkistonjärj estely töitä suoritti eri aikoina filosofianmaisteri A. Hästesko. 

Ylimääräiseksi kirjaston- ja arkistonhoitajaksi kaupunginhallitus määräsi tammi-
kuun 1 p:stä 1945 lukien filosofianmaisteri Ä. Saxenin. 

Erottuaan virastaan vanhempi toimistoapulainen I. Juselius sai kaupunkiliiton ansio-
merkin 30 vuoden palveluksesta. 

Toimistoapulainen A. Souralle myönnettiin heinäkuun 20 p:nä oikeus tilastotoimis-
ton virka-ajan ulkopuolella suorittaa 300 tuntia kestävä kirjastoharjoittelu kaupungin-
kirjastossa. 

Ylimääräinen toimistoapulainen H. Ragnell sai toukokuun 17 p:nä luvan asua Kera-
van kauppalassa vuoden loppuun. 

Palkkaolot. Elinkustannusindeksin noustessa toimiston viranhaltijain palkat helmi-
kuun 15 p:stä lukien kohosivat, jota paitsi uudet määräykset kalliinajanlisäyksistä tulivat 
voimaan joulukuun 1 p:nä siten, että niitä laskettaessa oli otettava huomioon paitsi, 
kuten aikaisemmin, pohjapalkkaa myöskin ikäkorotukset. 

Kesälomat. Kaupunginvaltuuston päätettyä, että viranhaltijalle oli v. 1944 annettava 
vain puolet hänelle virkasäännön mukaisesti tulevasta vuosilomasta kuitenkin niin, et tä 
hänelle oli annettava myös jäljellä oleva osa lomasta siinä tapauksessa, että hän työvoima-
viranomaisten hyväksymällä tavalla osallistui maatalous- tai metsätöihin tai työvelvolli-
sena niihin määrättiin, tilastotoimiston viranhaltijain kesälomat järjestettiin sen mukai-
sesti. 7 viranhaltijaa käytti täten osan lomastaan maatalous- y.m.s. töihin; muut viran-
haltijat olivat joko yli-ikäisiä tahi olivat joko sairauden tai alaikäisten lastensa hoitami-
sen vuoksi vapaita työvelvollisuudesta. 

Käyttämättömien kesälomien korvaukset. Kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen 
nojalla maksettiin seuraaville viranhaltijoille, jotka joko sotapalveluksessa olonsa tai 
muun syyn vuoksi v. 1943 ja 1944 eivät voineet nauttia kesälomaansa, alempana maini-
tut korvaukset: 

19 4 3 
mk 

19 4 4 
mk 

Toimistopäällikkö O. Bruunille 
Toimistoapulaiselle M. Mieloselle.... 
Vahtimestari E. Gröndahlille 
Apulaisvahtimestari A. Gröndahlille 

1 108: 50 2 131:75 
3 659: — 
3 177:25 

2 807 

Yhteensä 1 108:50 11 775 
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Julkaisutoiminta. Vuoden varrella tilastotoimisto julkaisi seuraavat 8 teosta: 

Tammikuun 24 p:nä Helsingin kaupungin tilasto. I. Terveyden- ja sairaanhoito. 26. 
1941. Edellinen osa. IV+143 s. 

Huhtikuun 21 » Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma. 20. 1942 
XXIV + 255 + 45 s. 

» 21 » Kommunal författningssamling för Helsingfors stad. 20. 1942. 
XXIV + 255 + 44 s. 

Kesäkuun 7 » Helsingin kaupungin tilasto. I. Terveyden- ja sairaanhoito. 21—23. 
1936—38. Jälkimmäinen osa. IV + 5 1 + 100 s. 

Kesäkuun 9 » Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja. Statistisk årsbok 
för Helsingfors stad. 34. 1942/43. XI I I + 4 5 8 s. 

Elokuun 2 » Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma. 21. 1943. 
XXVI + 322 s. 

» 2 » Kommunal författningssamling för Helsingfors stad. 21. 1943. 
XXVI + 3 2 2 s. 

Joulukuun 30 » Helsingin kaupungin tilasto. I. Terveyden- ja sairaanhoito. 27. 
1942. Edellinen osa. IV + 136 s. 

Kaikkien julkaisujen painatustöitä viivästytti sodan aiheuttama työvoiman puute 
tilastotoimiston käyttämissä 4 kirjapainossa. Varsinkin kunnalliskertomus ja opetuslai-
tostilasto myöhästyivät huomattavasti niin että kertomusvuonna ei voitu julkaista ainoa-
takaan vuosikertaa niitä kumpaakaan. 

Kaupunginhallitus päätti huhtikuun 27 p:nä, ettei tilastollista vuosikirjaa julkaista 
v. 1944 sekä että kunnalliskalenteri oli v. 1945 julkaistava supistettuna laitoksena. 

Valtion tiedoituslaitos ilmoitti, et tä kaupungin ulkomaankauppaa ja merenkulkua 
koskeva tilasto v:lta 1941 ja 1942 saatiin painattaa ehdoin, että koko painos, oikaisuvedos-
kappaleet mukaanluettuina, sinetöitynä säilytettiin sivullisilta varmassa paikassa. 

Vuoden päättyessä olivat seuraavat julkaisut painatuksen alaisina: kunnalliskertomus 
v.lta 1941, 1942 ja 1943, v:n 1944 asetuskokoelman kummatkin painokset, v:n 1943 ter-
veydenhoitotilaston edellinen osa, jossa terveyden- ja sairaanhoito viranomaisten vuosi-
kertomukset julkaistaan, sekä opetuslaitostilasto lukuvuodelta 1941/42. 

Eripainoksia otettiin seuraavista asetuskokoelmassa julkaistuista asetuksista: rahatoi-
miston johtosäännöstä, 300 kpl, ja Pitäjänmäen teollisuusalueen rakennusjärjestyksestä, 
250 kpl. 

Uusia painoksia otettiin kiinteistötoimiston johtosäännöstä, 100 kpl, sekä kiinteistö-
lautakunnan johtosäännöstä, 500 kpl. 

Tietojen ja selvitysten antaminen viranomaisille ja yksityisille. Kuten aikaisempinakin 
vuosina tilastotoimisto kuukausittain sai sosiaaliministeriön sosiaaliselta tutkimustoimis-
tolta tiedot elintarvikkeiden hinnoista ja elinkustannusindeksistä, joista sitä haluaville 
kunnallisille elimille lähetettiin jäljennökset. Tilastoa laivaliikenteestä laadittiin kuukau-
sittain käyttämällä satamaliikennetoimiston päiväkirjoja ]ä lähetettiin nämä tiedot sata-
maviranomaisille. Huoltolautakunnalle ja lastensuojelulautakunnalle lähetettiin niiden 
vuosikertomuksiinsa tarvitsemat, huolto- ja lastensuojeluvirastoissa täyte t tyjä henkilö-
kortteja käyttämällä saadut tilastotiedot yhteiskunnallista huoltoa v. 1943 saaneista hen-
kilöistä, lastensuojelulautakunnan valvonnan alaisista lapsista sekä irtolaisista ja alko-
holisteista. SDsiaaliministeriön sosiaaliselle tutkimustoimistolle lähetettiin vastaavat tie-
dot virallista tilastoa varten. Sosiaaliselle tutkimustoimistolle lähetettiin neljännesvuosit-
tain tiedot rakennustoiminnasta kaupungissa sekä vuosittain vastaavat tiedot niistä kau-
pungin ulkopuolella olevista alueista, jotka olivat kaupungin rakennustarkastajan val-
vonnan alaisia. Uudenmaan lääninhallitukselle lähetettiin eräitä sen vuosikertomukseen 
tarvittavia taulukoita, Vakuutus oy. Pohjolalle tiedot tapaturman varalta vakuutettujen 
kaupungin työntekijäin lukumäärästä ja heidän työansioistaan sekä Tukholman kaupun-
gin tilastokonttorille Helsinkiä koskevat tiedot Pohjoismaiden suurkaupunkien yhteistä, 
niiden tilastollisissa vuosikirjoissa julkaistavaa tilastoa varten. 

Tilastolliselle päätoimistolle lähetettävä tilasto kaupungin raha-asioista v. 1942 toi-
mitettiin kaupunginhallitukselle helmikuun 1 p:nä ja vastaava tilasto v.lta 1943 marras-
kuun 12 p:nä. Suomen pankille toimitettiin tiedot niistä suurilla kivitaloilla rakennettujen 
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tonttien luovutuksista, joille raastuvanoikeus oli v. 1927—38 myöntänyt lainhuudon* 
sekä näistä kiinteistöistä maksetuista hinnoista ja niiden huoneluvusta. Kanslianeuvos 
L. Harmajalle toimitettiin tilasto kaupungin seurakuntiin ja siviilirekisteriin muualta 
v. 1941—43 muuttaneiden ryhmityksestä heidän ammattinsa mukaisesti. Raastuvan-
oikeuden esityksestä kaupunginhallitus kehoitti tilastotoimistoa alkamaan laatia tilastoa 
liitosalueilta tulleiden Helsingin pitäjän y.m. kuntain käräjäkunnan kihlakunnanoikeu-
dessa käsiteltyjen siviili- ja rikosjuttujen sekä ilmoitusasiain luvusta; toimisto ryhtyi 
sen johdosta läpikäymään mainitun käräjäkunnan pöytäkirjoja v:lta 1938 ja 1943, mut ta 
työ valmistui vasta seuraavana vuonna. 

Vuokratiedustelua ei tänäkään vuonna tarvinnut suorittaa ottaen huomioon, että 
vuokrasäännöstelyn vallitessa vuokrien ylin raja oli määrätyssä suhteessa v:n 1939 
tasoon. 

Kaupunginhallituksen kehoituksesta tilastotoimisto laati erästä Ruotsissa ilmestyvää, 
Ruotsin kummikaupunkien huoltamia Suomen kaupunkeja selostavaa julkaisua varten 
12 koneellakirjoitettua sivua käsittävän selostuksen Helsingin kaupungista. 

Tietoja tilastotoimiston viroista ja viranhaltijoista toimitettiin vuoden varrella useille 
viranomaisille, mm. kaupunkiliiton eläkekomitealle. Samoin lähetettiin Helsingin yliopis-
tolle valtiokalenterissa julkaistava luettelo tärkeimmistä kaupungin viranhaltijoista sekä 
ehdotettiin tällöin samalla eräiden muutosten ja lisäysten tekemistä kyseisen osaston 
kokoonpanoon. 

Yleishyödyllisiä rahastoja koskevat tiedot v:lta 1943 kerättiin kuten edellisinäkin 
vuosina tilastollisen päätoimiston laatimia kyselykaavakkeita käyttäen ja saapuneet 
tiedot lähetettiin kesän ja syksyn aikana päätoimistolle. 

Lisäksi annettiin useille muille viranomaisille ja yksityisille henkilöille eräitä pieneh-
köjä tietoja, ilmoituksia ja selvityksiä. 

Vuoden varrella annettiin tilastotoimiston arkistossa säilytettyjen henkikirjojen jäl-
jennösten perusteella 111 todistusta siitä, olivatko määrätyt henkilöt merkityt Helsingin 
kaupungin henkikirjoihin. 

Tilastotietojen parantamista tarkoittavat toimenpiteet. Tilastotoimiston julkaisemassa 
terveydenhoitotilastossa, joka käsittää tilastotiedot kaikista kaupungissa olevista sairaa-
loista, selostetaan kunnallisten sairaalain toimintaa laajemmin kuin valtion ja yksityisten 
sairaalain. Kun kaupunki nyttemmin on useiden kuntayhtymäin sairaalain osakkaana ja 
sen käytettävänä lisäksi on sovittu määrä sairassijoja valtion ja Suomen punaisen ristin 
sairaaloissa, niin tilastotoimisto katsoi, et tä oli syytä laatia näissä sairaaloissa hoidetuista 
kaupungin potilaista samanlainen tilasto kuin kaupungin omissa sairaaloissa hoidetuista. 
Toimisto tiedusteli sen vuoksi sairäalatarkastajalta, olisiko ryhdyttävä kyseisiä tietoja 
hankkimaan ja voisivatko kaupungin sairaalaviranomaiset sopia tästä asianomaisten sai-
raalain kanssa. Sairaalahallitus, jonka käsiteltäväksi asia joutui, ilmoitti kuitenkin, et tä 
sen mielestä nykyoloissa ei voiiu saada toimiston tarkoittamia tilastotietoja mainituista 
hoitolaitoksista. 

Tuberkuloosilääkäri oli ehdottanut terveydenhoitolautakunnalle eräiden uusien virkain 
perustamista tuberkuloosihuoltotoimistoon ja tällöin m.m. ilmoittanut, että huoltotoi-
misto sai vuosittain maksaa huomattavan rahamäärän palkkiona tilastotoimiston huolto-
toimistoon sijoittamalle henkilölle, joka huolehti tuberkuloositilaston laatimisesta, sekä 
että palkkaamalla vakinainen viranhaltija tilastotyöt voitaisiin suorittaa halvemmalla 
ja lisäksi uskoa mainitulle henkilölle muitakin tehtäviä. Terveydenhoitolautakunnan täl-
löin pyydettyä tilastotoimistolta lausuntoa siitä, pitikö toimisto suotavana, että sen edellä 
mainittu tilastonlaatija korvattaisiin tuberkuloosihuoltotoimistoon palkattavalla toimis-
toapulaisella, tilastotoimisto ilmoitti, että se tosin v. 1937 oli silloisen tuberkuloosilääkä-
rin pyynnöstä laatinut suunnitelman tuberkuloosihuoltotoimiston vuositilaston uudel-
leenjärjestämisestä ottaen sitä laadittaessa käytäntöön reikäkortit ja koneellisen käsitte-
lyn, sekä että se silloin myös omilla apulaisillaan oli huolehtinut reikäkorttien lävistämi-
sestä ja lähettämisestä niiden käsittelystä huolehtivalle yksityiselle toiminimelle,mutta 
että sen osuus työn suoritukseen seuraavina vuosina oli supistunut vain sopivien reikäkort-
tien lävistäjäin tiedustelemiseen tuberkuloosilääkärin pyynnöstä. Ilmoittaen kyseisestä 
työstä v. 1937 aiheutuneet kustannukset toimisto totesi, että jos ne seuraavina vuosina 
olivat nousseet tuberkuloosilääkärin mainitsemiin korkeampiin rahamääriin, oli siihen 
ilmeisesti ollut syynä joko puutteellinen järjestelmällisyys työn suorituksessa tai muiden 
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kustannusten sisällyttäminen kyseisen tilastotyön aiheuttamiin kustannuksiin. Tilasto-
toimisto huomautti lisäksi, että eräät sen mainitsemat seikat haittasivat ja vaikeuttivat 
tilastotyötä ja että parannusten aikaansaaminen näissä kohdissa vähentäisi sen aiheutta-
mia kustannuksia. Toimisto ilmoitti vielä, että sen mielestä erityisen henkilön palkkaa-
minen tuberkuloosihuoltotoimiston suuren potilaskortiston hoitajaksi ei ollut ainoastaan 
suotavaa vaan ennen pitkää jopa välttämätöntä ja että tämä viranhaltija voisi huolehtia 
myös tilastoa varten tarvittavien reikäkorttien lävistämisestä. Näin ollen toimisto katsoi 
voivansa kannattaa tuberkuloosilääkärin ehdotusta uuden viran perustamisesta, mutta 
ei halunnut arvioida ennättäisikö ja missä määrin ehdotettu uusi viranhaltija suorittaa 
muitakin tehtäviä kuin huolehtia kortiston hoidosta ja tilaston laatimisesta. 

Voidakseen kunnallisessa tilastossa entistä monipuolisemmin valaista aviottomien lasten 
huoltoa, toimisto vuoden varrella laaditutti luettelon kaikista lastensuojelulautakunnan 
kortistoon otetuista aviottomista lapsista, sisältyen luetteloon lisäksi tarpeelliset henkilö-
tiedot heistä. Kyseistä luetteloa täydennetään vastedes vuosittain ja siitä saatavien tie-
tojen perusteella laaditaan taulukoita Helsingin kaupungin tilastolliseen vuosikirjaan. 

Ylimääräisten virastovaratöiden järjestämistä koskevan kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeriön kiertokirjeen johdosta tilastotoimisto päätti ehdottaa kaupungin-
hallitukselle: että kaupunginhallitus puolestaan ehdottaisi kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeriölle helsinkiläisten avioliittoja ja niiden hedelmällisyyttä koskevan tutki-
muksen suorittamista varatyönä ja että sitä varten saataisiin palkata 33 palkkaluokan 
mukaista palkkaa nauttiva työn ohjaaja ja kaksi 41 palkkaluokan mukaista palkkaa 
nauttivaa apulaista; että kaupunginhallitus ottaisi harkittavakseen nykyisen kaupungin 
ja liitosalueen käsittävän yleisen rakennus- ja asuntolaskennan tarpeellisuuden ja myön-
teisessä tapauksessa kehoittaisi tilastotoimistoa laatimaan tarpeelliset suunnitelmat ja 
kustannusarviot; sekä että kansanhuoltolautakunnalta tiedusteltaisiin voitaisiinko viras-
tovaratyövoimaa käyttämällä laatia kansanhuoltotoimiston siihenastista toimintaa kaikin 
puolin valaiseva yksityiskohtainen tilasto. 

Erinäiset muut toimenpiteet. Helmikuun 26 p:nä sattuneessa ilmapommituksessa 
tilastotoimiston huoneiston miltei kaikki kadunpuoleiset ikkunat särkyivät ja peitettiin 
ne pahvilla kunnes marraskuussa saatiin lasia niiden korjaamiseen. 

Aikaisemmin tärkeimmät osat toimiston omasta arkistosta ja kirjastosta sekä toimis-
ton hoidettavaksi annetuista vieraista arkistoista oli siirretty Kiljavannummen paranto-
lan kellariin. Helmikuun pommitusten jälkeen siirrettiin lisäksi arkistoaineistoa maaseu-
dulle, tällä kertaa Nikkilän sairaalaan, koska Kiljavannummelle sotasairaalaviranomaisten 
kiellon johdosta ei saatu sijoittaa uutta siirtotavaraa. Toimiston hallussa kaupungin-
talon sivurakennuksessa olevien arkistosuojien ikkunat varustettiin lautasuojilla. 

Koska tilastotoimiston oli vaikeata tehokkaasti valvoa niitä sen hoitoon uskottuja 
vieraita arkistoja, jotka toimiston siirtyessä uuteen huoneistoon v. 1939 olivat jääneet 
kaupungintaloon, toimisto, viitaten myös siihen, että se jo 15 vuoden aikana useasti oli 
korostanut kaupungin arkisto-olojen järkiperäiselle kannalle saattamisen välttämättö-
myyttä ja että se vain väliaikaisesti, muun sopivan viranomaisen puutteessa oli katsonut 
voivansa huolehtia mainitusta, sille kokonaan vieraasta tehtävästä, ehdotti kaupungin-
hallitukselle, et tä se vapautettaisiin siitä. Kaupunginhallitus päätti kuitenkin, ettei esitys 
antanut sille aihetta toimenpiteisiin. Sittemmin kaupunginhallitus kuitenkin päätt i v:n 
1945 talousarvioehdotukseensa merkitä määrärahan ylim. kaupunginarkistonhoitajan 
palkkaamiseksi, ollen tämän uuden viranhaltijan hoitoonsiirrettävä tilastotoimiston hal-
lussa olevat vieraat arkistot, ensi sijassa rahatoimiston vanhemmat asiakirjat, jotka siis 
tulisivat muodostamaan perustettavan kaupungin keskusarkiston rungon. 

Tilastotoimiston esityksestä kaupunginhallitus vapautti toimiston käyttämästä kau-
pungin virastoille määrättyä menneiden kirjeiden diaaria. 

Rahatoimiston määräyksestä korvattiin entinen laskujen ja maksuosoitusten kuitti-
kirja erillisillä numeroitavilla luetteloilla. 



46 4. Tilastotoimisto 

Menot ja tulot. Seuraava taulukko osoittaa, missä määrin tilastotoimistolle myönnet-
tyjä määrärahoja käytettiin: 

Talousarvion momenttinimike 

Määrärahat 
talousarvion 

mukaan 

Vuoden var-
rella myön-
netyt lisä-
määrärahat 

Yhteensä 
käytettävissä 
olevia varoja 

Menot tilien 
mukaan 

Määrärahan 
säästö (+ ) 

tai 
ylitys {—) 

Talousarvion momenttinimike 

M a r k k a a j a p e n n i ä 

Sääntöpalkkaiset virat 
Tilapäistä työvoimaa 
Vuokra 
Valaistus 
Siivoaminen 
Painatus ja sidonta 
Tarverahat 

. 886 620 
313 420 
223 500 

9 000 
4 800 

!) 800 600 
32 400 

20 

2) 620 178 
3) 9 240 

05 1 506 798, 
313 420 
232 740 

9 000 
4 800 

800 600 
32 400 

05 

20 

1 403 462 
292 147 
232 740 

12 101 
5 186 

471 955 
33 690 

20 
80 

55 
40 
65 
80 

+ 103 335 
+ 21272 

4) — 3 101 
4) — 386 
5) + 328 644 
4) — 1 290 

85 
20 

55 
40 
55 
80 

Yhteensä| 2 270 340 20 629 418 05 2 899 758 25 2 451 284 40 + 448 473 85 

Talousarvioon sisältyvät määrärahat nousivat 1 991 490 mk:aan, johon on l isättävä 
edellisestä vuodesta siirretty painatus- ja sidontamäärärahan jäännös, 278 850: 20 mk. 
Asianomaisilta tileiltä siirrettiin kaupunginhallituksen myöntämät erät sairasloma- y.m. 
sijaisten palkkaamista sekä sääntöpalkkaisten viranhaltijain kalliinajanlisäyksiä varten 
yhteensä 629 418: 05 mk. Toimiston käytettävänä oli siis yhteensä 2 899 758: 25 mk. 
Menoja oli kaikkiaan 2 451 284: 40 mk. V:een 1945 siirrettiin painatustöiden myöhästy-
misen johdosta painatus- ja sidontamäärärahan käyttämätön osa, 328 644: 55 mk. Muu-
tamat menoerät ylittivät talousarvioon merkityt määrärahat; kaupunginvaltuusto myönsi 
kuitenkin toimistolle oikeuden ylittää riittämättömiksi osoittautuneita määrärahoja. 
Vuokramääräraha ylitettiin, koska toimiston vuokra kohosi 13 420 mk:aan kuukaudessa 
lämpöineen; siivousmäärärahan ylitys taasen aiheutui ilmapommitus vaurioiden korjaus-
kustannuksista; ja tilapäisen työvoiman määräraha osoittautui riittämättömäksi palk-
kojen nousun johdosta. 

Eräiden huonekalujen hankkimiseen kaupunginhallitus myönsi yhteensä 1 800 mk 
kaupungin yleiseltä kalustotililtä. 

Toimiston tulot julkaisujen myynnistä nousivat 4 469: 20 mk:aan sekä vuokratulot 
siivoojalle vuokratusta keittiöstä 6 162 mk:aan. 

Talousarvioehdotus. V:n 1945 talousarvioehdotus päättyi 2 252 173 mk:aan, mihin 
kuitenkaan eivät sisälly sääntöpalkkaisille viranhaltijoille suoritettavat kalliinajanlisäyk-
set. Sääntöpalkkaisten virkojen palkkoja korotettiin tällöin ottamalla huomioon valtuus-
ton päätökset uusien virkain perustamisesta ja palkkajärjestelystä. Tilapäisen työvoiman 
momentille merkittiin tarvittavat rahamäärät uuden toimistoapulaisen ja vahtimestarin-
apulaisen palkkaamista varten, mutta edellisen kaupunginhallitus sittemmin poisti talous-
arvioehdotuksesta. Verot ustilaston laadintaa varten merkittiin kaupunginhallituksen luval-
la erityinen rahamäärä, koska verotusperusteiden tultua muutetuiksi oli välttämätöntä 
aikaansaada v. 1945 entistä laajempi sekä kunnallisverotusta eitä valtion tulo- ja omai-
suusverotusta koskeva tilasto. Useita määrärahoja oli hintatason nousun vuoksi korotet-
tava. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi sittemmin talousarvioehdotuksen kaupunginhallituksen 
ehdottamin muutoksin 2 217 721 mk:n suuruisena. 

Lähetysten lukumäärä oli 1 860, niistä lähetettvjä kirjeitä 1 188 ja jaettuja julkaisuja 
672. 

Kirjasto lisääntyi 243 numerolla. 

!) Siitä 278 850: 20 mk on siirretty v:sta 1943. — 2) Siitä 497 118: 30 mk kalliinajanlisäysten suo-
rittamiseen sekä vastaavasti 12 882: 75 mk, 35 102 mk ja 75 075 mk sairaslomasijaisten, synnytys-
loman saaneiden sijaisten ja sotapalveluksessa olevien sijaisten palkkaamiseen. — 8) Vuokrankoro-
tuksen suorittamiseen. — 4) Kaupunginvaltuuston sallima ylitys. — 5) Siirretty v:een 1945. 


