
8. Tilastotoimisto 

Virkojen järjestely ja palkat· Tilastotoimiston edellisen vuoden aika-
na tekemän esityksen johdosta vahvisti kaupunginvaltuusto pätevyysvaati-
mukset eräille toimiston johtaville viranhaltijoille. Tilastotoimiston 
esityksestä päätti kaupunginvaltuusto vuoden 1953 alusta alkaen perus-
taa toimiston reikäkorttiosastoon yhden 26. palkkaluokkaan kuuluvan rei-
käkorttikoneehhoitajan viran ja kaksi 19. palkkaluokkaan kuuluvaa toi-
mistoapulaisen virkaa. Samasta ajankohdasta lakkautettiin kolme 18. palk-
kaluokan toimistoapulaisen virkaa, jota paitsi yksi 21. palkkaluokan toi-
mistoapulaisen virka siirrettiin V:stä IV:een kielitaitoluokkaan. 

Yleisen tilapäisten virkojen vakinaistamisen yhteydessä perustettiin 
tilastotoimistoon heinäkuun l:stä päivästä alkaen yksi 21. palkkaluokan 
ja kaksi 18. palkkaluokan toimistoapulaisen virkaa. 

Toimiston esitys apulaisaktuaarin viran siirtämisestä 30:nnestä 32. 
palkkaluokkaan siirrettiin palkkaluokituskomitean harkittavaksi. 

Kaupunginvaltuuston päätöksellä siirrettiin toimiston siivoojat sekä 
vahtimestarin apulainen virkasuhteesta työsuhteeseen, kuitenkin siten, 
että silloiset viranhaltijat henkilökohtaisesti jäivät virkasäännön alai-
siksi. 

Henkilökunta. Toimistoapulainen A.D. Grönroos erosi tilastotoimiston 
palveluksesta marraskuun 15 p:nä siirtyen eläkkeelle. Toimistoapulainen 
A.A.B. Ahlman nautti virkavapautta vuoden alusta kesäkuun 30 p:ään, jol-
loin hän erosi tilastotoimiston palveluksesta. 

Sääntöpalkkaisiin virkoihin valittiin reikäkorttikoneenhoitajan vir-
kaan tammikuun 1 p:stä 1953 alkaen toimistoapulainen L.O. Arjomaa, 23. 
palkkaluokan toimistoapulaisen virkaan helmikuun 1 prstä alkaen toimis-
toapulainen A.H. Ikonen, 21. palkkaluokan toimistoapulaisen virkoihin 
huhtikuun 1 p:stä alkaen tilapäinen toimistoapulainen E.I. Paasio, heinä-
kuun 1 p:stä alkaen toimistoapulainen M.M. Markkula sekä tammikuun 1 
pistä 1953 alkaen toimistoapulainen A-M. Korte, 20. palkkaluokan toimis-
toapulaisen virkoihin marraskuun 16 p:stä alkaen toimistoapulaiset A.A. 
Ahlman ja S.M.M. Österlund, 19. palkkaluokan toimistoapulaisen virkoihin 
tammikuun 1 p:stä 1953 toimistoapulaiset A. A. Seppelin ja M;M.K. Per-
naja, sekä 18. palkkaluokan toimistoapulaisen virkoihin heinäkuun 1 p:stä 
alkaen tilapäiset toimistoapulaiset T.E. Kupiainen ja I.T. Turunen ja 
marraskuun 16 psstä alkaen neiti l.A. Hauhio, rouva I.M. Liiro ja vs. 
toimistoapulainen M.M.K. Pernaja. 

Tilapäisenä apulaisaktuaarina toimi, koko vuoden filosofian maisteri 
H.M. Jännes. Vastaperustettuun tilapäiseen 21. palkkaluokan toimistoapu-
laisen virkaan valittiin syyskuun 1 p:stä alkaen rouva L.I. Taskula. Ti-
lapäisenä 21. palkkaluokan toimistoapulaisena toimi tammikuun 1 p:stä 
maaliskuun 31 p:ään rouva E.I. Paasio sekä huhtikuun 1 p:stä kesäkuun 30 
p:ään toimistoapulainen M.M. Markkula. Tilapäisenä 18. palkkaluokan toi-
mistoapulaisena toimi koko vuoden rouva M.A. Nenonen, tammikuun 1 pistä 
kesäkuun 30 p:ään rouva T.E. Kupiainen, tammikuun 1 pistä maaliskuun 31 
p:ään neiti A.V. Udd sekä huhtikuun 1 p:stä kesäkuun 30 p:ään neiti 
Turunen. Sitäpaitsi oli toimiston palveluksessa työsuhteen perusteella 
siivoojia, toimistoapulaisia ja vahtimestarin apulainen. 

Tammikuun 1 pistä apulaisaktuaarin virkaan valittu filosofian kandi-
daatti 0.0. Viitaila oikeutettiin astumaan virkaansa vasta huhtikuun 1 
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p:stä alkaen, jota paitsi hänelle myönnettiin palkaton loma huhtikuun 
1 p:stä 14 p:ään. Koko kyseisenä aikana hoiti virkaa filosofian maiste-
ri M. Lehtomäki. 

Avoimia virkoja ja viransijaisuuksia hoitivat: 21. palkkaluokan toi-
mistoapulaisen virkaa tammikuun 1 p:stä 31 p:ään toimistoapulainen A.H. 
Ikonen; 21. palkkaluokan toimistoapulaisen sääntöpalkkaista virkaa hel-
mikuun 1 p:stä maaliskuun 31 p:ään toimistoapulainen M.M. Markkula sekä 
tilapäistä virkaa tammikuun 1 p:stä 31 p:ään rouva M.M.K. Pernaja; 20. 
palkkaluokan toimistoapulaisen virkaa tammikuun 1 p:stä marraskuun 15 
p:ään toimistoapulainen A.D. Grönroos, helmikuun 1 p:stä maaliskuun 31 
p:ään rouva M.M.K. Pernaja, huhtikuun 1 p:stä marraskuun 19 p:ään toimis 
toapulainen S.M.M. Österlund, syyskuun 15 p:stä lokakuun 14 p:ään toimis 
toapulainen A.A. Ahlman sekä marraskuun 19 p:stä vuoden loppuun toimisto 
apulainen S.T.I. Ohenoja; 18. palkkaluokan toimistoapulaisen virkaa tam-
mikuun 1 p:stä maaliskuun 31 p:ään neiti I.T. Turunen, huhtikuun 1 p:stä 
marraskuun 15 p:ään rouva M.M.K. Pernaja ja S. Salovaara, huhtikuun 20 
p:stä heinäkuun 12 p:ään rouva M. Penttala, syyskuun 19 p:stä lokakuun 
14:ään neiti L.A. Hauhio sekä joulukuun 5 p:stä 31 p:ään rouva M. Hägg-
blom. 

Virkalomaa sairauden vuoksi nauttivat kirjasto- ja arkistoamanuenssi 
L.E. Ruotsalainen maaliskuun 6 p:stä 24 p:ään sekä heinäkuun 8 p:stä 22 
p:ään, toimistoapulainen E.M.N. Inberg elokuun 4 p:stä 14 p:ään ja elo-
kuun 20 p:stä syyskuun 15 p:ään, toimistoapulainen X.E. Bergh syyskuun 
15 p:stä lokakuun 14 p:ään, tp. toimistoapulainen M.A. Nenonen maalis-
kuun 13 p:stä 31 p:ään ja huhtikuun 10 p:stä toukokuun 31 p:ään sekä vs. 
toimistoapulainen S. Salovaara kesäkumi 16 p:stä 30 p:ään ja syyskuun 
1 p:stä 20 p:ään, jota paitsi myönnettiin eräitä lyhyempiä sairauslomia. 
Synnytyslomaa nauttivat toimistoapulainen H.A. Björkman huhtikuun 20 
p:stä heinäkuun 12 p:ään sekä toimistoapulainen M.S. Sandström marras-
kuun 19 p:stä ja tilapäinen toimistoapulainen M.A. Nenonen joulukuun 12 
p:stä vuoden loppuun. 

Osallistuminen kursseihin. Kaupunginhallituksen järjestämää kunnallis 
hallinnollista luentosarjaa seurasivat toimistopäällikkö, aktuaarit, apu 
laisaktuaarit sekä kirjasto- ja arkistoamanuenssi. Toimistopäällikkö pi-
ti luennon kaupungin julkaisuista ja niiden käytöstä. 

Kaupunginhallituksen kolmelle toimiston viranhaltijalle myöntämän 
18 000 mk:n matka-apurahan turvin osallistuivat toimistopäällikkö ak-
tuaari Å.J. Saxén sekä apulaisaktuaarit K.E. Bruun ja L.O. Kivekäs Köö-
penhaminassa kesäkuun 14-17 p:nä järjestettyihin kunnallis- ja yleisti-
laston konferensseihin. 

Opintomatka-avustuksen palautus. Koska kaupunginhallitus ei suostunut 
tilastotoimiston esitykseen, että toimiston palveluksesta eronnut apu-
laisaktuaari V.M. Krisé olisi velvoitettu palauttamaan ainoastaan osa 
hänelle vuonna 1949 myönnetystä matka-apurahasta, palautti maisteri Kri-
sé kyseessä olevan apurahan kokonaisuudessaan. 

Tapaturmat. Tilapäiselle toimistoapulaiselle M.A. Nenoselle matkalla 
työhön sattuneen tapaturman johdosta suoritti vakuutusyhtiö Pohjola hä-
nelle korvausta yhteensä 29 560 mk. Niinikään suoritti vakuutusyhtiö 
350 mk siivooja M.L. Näkyvälle työssä sattuneen tapaturman johdosta. 

Toimistohuoneisto. Koska tilastotoimiston huoneisto oli osoittautu-
nut liian ahtaaksi ja kokonaisratkaisua ei lähivuosien aikana ollut odo-
tettavissa, teki toimisto esityksen huoneistokysymyksen ratkaisemiseksi 
lyhyellä tähtäimellä. Esitys ei vuoden aikana johtanut tulokseen. 

Julkaisutoiminta. Toimintavuoden aikana ilmestyivät seuraavat tilas-
totoimiston julkaisemat teokset: 

Helmikuun 22 p:nä Helsingin kaupungin tilasto I. Terveyden^ ja sai-
raanhoito. 33 .1948. Edellinen osa. IV + 179 s . 

Maaliskuun 8 11 Helsingfors stads statistik VI. Undervisningsvä-
sen. 16. 1945/46 - 1946/47. VIII + 126 + 47 s. 

Toukokuun 19 " Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma. 
29. 1951. XXX + 404 s. 
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Toukokuun 19 ν mä Kommunal författningssamling för Helsingfors stad. 
29. 1951. XXX + 404 s. 

7 11 Helsingin kaupungin tilasto I. Terveyden- ja sai-
raanhoito. 34.1949. Edellinen osa. IV + 191 s. 

7 " Helsingin kaupungin tilasto I. Terveyden- ja sai-
raanhoito. 30-32. 1945-47. Jälkimmäinen osa. 
IV + 59 + 101 s. 

13 " Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri. 24. 1952. 
XVI + 424 s. 

13 " Kommunalkalender för Helsingfors stad. 24. 1952. 
XVI + 424 s. 

2 " Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja -
Statistisk ärshok för Helsingfors stad. 41. 1952. 
XIII + 385 s. + kartta. 

24 11 Helsingin kaupungin tilasto VI. Opetuslaitokset. 
16. 1945/46 - 1946/47. VIII + 127 +47 s. 

13 " Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta. 
60. 1947. Jälkimmäinen osa. III + 380 s. 

Julkaisun "Tilastollisia kuukausitietoja Helsingistä" vihot.ilmestyi-
vät tammikuun 23 pinä, helmi kuun 20 p:nä, maaliskuun 18 ρ:nä, huhtikuun 
23 p:nä, toukokuun 19 p:nä, kesäkuun 17 p:nä, heinäkuun 14 p:nä, elokuun 
14 p:nä, syyskuun 15 p:nä, marraskuun 13 p:nä (kaksoisnumerona) ja jou-
lukuun , 17 ρ mä. 

Tyydytyksellä on todettava, että terveyden- ja sairaanhoitojulkaisuis-
ta valmistui kaksi vuosikertomus- ja yksi kolmevuotiskatsausjulkaisu, 
jota paitsi kolmas vuosikertomusnidos vuoden päättyessä oli lopullises-
ti hyväksytty painettavaksi ja osaksi painettukin. 

Jotta myös muut myöhästyneet julkaisut saataisiin ajankohtaisiksi, 
ryhdyttiin eräisiin järjestelyihin. Samanaikaisesti kuin edellisten vuo-
sikertojen painatusta jatkettiin entisissä kirjapainoissa, ryhdyttiin 
painattamaan vuoden 1951 kunnalliskertomusta kaupungin hankinta- ja pai-
natus to imi st on uudella rotaprintlaitteella sekä lukuvuoden 1950/51 Ope-
tuslaitokset-nimistä julkaisua siinä kirjapainossa, josta asetuskokoel-
makin siirrettiin hankinta- ja painatustoimistoon. Alkuvaikeuksien joh-
dosta rotaprintpainatus kuitenkin oli odotettua hitaampaa. 

Myöhemmin ilmestyvistä julkaisuista valmistuivat seuraavat eripainok-
set: kaupunginarkiston, kaupunginkirjaston, yhteiskunnallisen huollon, 
satamalaitoksen ja teurastamon (suomen- ja ruotsinkielisenä) toimintaker-
tomukset v:lta 1950, lastensuojelulautakunnan, kaupunginkirjaston, työn-
välitystoimiston ja liikennelaitoksen (suomen- ja ruotsinkielisenä) toi-
mintakertomukset viita 1951 sekä kansakoulujen kertomus lukuvuodelta 
1950/51. 

Eripainoksia otettiin seuraavista asetuskokoelmassa julkaistuista ase-
tuksista: Helsingin kaupungin poliisijärjestyksen muutoksista 5 000 + 
5 000 kpl, rakennusjärjestyksen muutoksista 2 000 + 2 000 kpl, määräyk-
sistä maidon ja kerman pastöroimisesta sekä pastöroidun maidon ja ker-
man myynnistä Helsingin kaupungissa 500 + 300 kpl, Helsingin kaupungin 
lastentarhain lautakunnan ja sen alaisten laitosten ohjesäännöstä 1 975 + 
700 kpl, kodinhoitotoiminnan ohjesäännöstä 400 + 100 kpl, Helsingin kau-
pungissa henkilöautoilla harjoitettavaa ammattimaista alueliikennettä 
varten vahvistettujen järjestysohjeiden muuttamisesta 500 kpl, Helsingin 
kaupungin kuorma-ajuritaksasta 200 kpl ja Helsingin kaupungin liikenne-
järjestyksen muutoksesta 200 kpl. 

Uusia painoksia otettiin seuraavista asetuksista: työehtosopimukses-
ta Helsingin kaupungin ja Helsingin Kunnantyöntekijäin Keskustoimikunta 
r.y:n välillä 500 + 100 kpl, työehtosopimuksesta Helsingin kaupungin ja 
Helsingin kaupungin maataloustyöntekijäin ammattiosasto r.yin välillä 
100 + 100 kpl, paloturvallisuusmääräyksistä Helsingin kaupungissa ole-
via ruiskumaalaamoita varten 500 kpl, ja Helsingin kaupungin liikenne-

Kesäkuun 
t l 

»f 

ff 

Elokuun 

Syyskuun 

Lokakuun 



99 

järjestyksestä 500 kpl (uuteen painokseen sisältyvät myös asetus sisäl-
tävä yleisen liikennejärjestyssäännön, otteita autoasetuksesta sekä pää-
liikenneväyliä ja ajonopeutta koskevat määräykset). 

Säädöskokoelman julkaiseminen. Lausunnossaan valtuustoaloitteen joh-
dosta, joka ehdotti kaupunkia koskevien asetuksien uuden pysyväiskokoel-
man julkaisemista, tilastotoimisto esitti, että uusi kokoelma olisi jul-
kaistava irtolehtijärjestelmää noudattaen läheisesti asetuskokoelman 
julkaisemisen yhteydessä. Yhtyen toimiston ehdotukseen kaupunginhalli-
tus-päätti, että tilastotoimiston vuoden 1953 alusta on julkaistava Hel-
singin kaupungin säädöskokoelma - Författningshandbok för Helsingfors 
stad. 

Julkaisujen vieras kieli. Koska pohjoismaiden virallisissa tilasto-
julkaisuissa on päätetty siirtyä ranskan kielestä englannin kieleen, 
kaupunginhallitus tilastotoimiston esityksestä oikeutti toimiston täs-
tä lähtien vieraana kielenä käyttämään julkaisuissaan englannin kieltä. 

Rationalisointi. Toimistossa tapahtuvan rationalisoinnin puitteissa 
on rautateitse lähetettyjen ja saapuneiden tavarain tilasto, joka aikai-
semmin on tehty käsin, siirretty reikäkorteille. 

Sairaalain potil astil asto * Vuonna 194-9 lepäämään jätetty esitys kau-
pungin sairaaloiden potilastilaston siirtämisestä tilastotoimistoon 
otettiin uudelleen käsiteltäväksi ja päätettiin, että toimisto vuoden 
1953 alusta ottaisi tämän tilaston hoitaakseen. 

Nuorisotutkimus. Raittius- ja nuorisolautakuntien esityksestä tehty 
tutkimus nuorison vapaa-ajan harrastuksista ja alkoholin käytöstä valmis-
tui, ja tutkimusten tulokset julkaistiin kuukausijulkaisussa n:o 10-11/ 
1952. 

Vanhustutkimus. Vanhusten olojen parantamista harkitsemaan asetetun 
komitean esityksestä suoritti toimisto keväällä otantamenetelmää käyttä-
en haastattelututkimuksen, jonka tarkoituksena oli selvittää helsinki-
läisten vanhusten sosiaalisia, taloudellisia ja asumisoloja. Vuoden lo-
pussa voitiin komitealle antaa ennakkotietoja tutkimuksen tuloksista, 
mutta tutkimuskertomuksen julkaiseminen siirtyi seuraavaan vuoteen. 

Krooniset sairaat· Tilastotoimistossa käsiteltiin terveydenhoitovi-
raston aluehoitajien täyttämät ilmoituskaavakkeet heidän tiedossaan vuo-
denvaihteessa 1951/52 olevista kroonisesti sairaista, ja tulokset jul-
kaistiin kuukausijulkaisussa ¿1:0 6/1952. 

Kaupunkiin tapahtuvan muuttoliikkeen tutkimus. Kaupungin seurakunnis-
ta saatujen tietojen perusteella on tilastotoimisto jatkuvasti laatinut 
tilastotietoja kaupunkiin muuttaneiden sukupuolesta, iästä, perheoloista 
sekä muuttopaikkakunnasta. Koska kaupunkiin suuntautuva muuttoliike taas 
on vilkastunut ja tietoja muuttoon vaikuttaneista syistä sekä muuttanei-
den työ- ja asumisoloista on pidettävä tärkeinä, on toimisto päättänyt 
otantamenetelmällä ryhtyä tällaiseen tutkimukseen. Kertomusvuoden aikana 
suoritettiin tämäntapaisen tutkimuksen valmisteluja. 

Helsinkiin vuonna 1880-1920 tapahtuneen muuttoliikkeen selvittäminen· 
Historiatoimikunnan esityksestä edellisenä vuonna aloitettua tutkimusta 
jatkettiin kertomusvuoden aikana. 

Kiinteistön- ja väestöniaskenta. Väestönlaskennan aineiston tarkis-
tusta kirkonkirjoihin vertaamalla jatkettiin Helsingin väestönlaskennan 
keskustoimikunnan toimesta koko vuoden ajan. Työn aiheuttamista kustannuk-
sista suoritti valtio palkkoina ja palkkioina 3 221 497 mk ja kaupunki 
vuokrina ja yleismenoina 126 211 mk. 

Sitten kun Tilastollinen päätoimisto keväällä oli lävistänyt kiinteis-
tötiedot reikäkorteille, otettiin tilastotoimistolle jäljennökset näistä 
korteista. Samoin jäijennettiin syksyllä Tilastollisen päätoimiston lä-
vistämät varsinaisen väestönlaskennan otantatutkimuksen reikäkortit, jot-
ka käsittävät kaikki asukkaat joka kymmenennessä kaupunkialueen kiinteis-
tössä. Tilastollisessa vuosikirjassa julkaistiin eräät kiinteistölasken-
nan tulokset ja tilastollisen kuukausijulkaisun joulukuun niteessä otan-
tatutkimukseen perustuvat tiedot väestön jakautumisesta iän, sukupuolen, 
siviilisäädyn, elinkeinohaaran, ammatissaolon, ruokakunnan kokoonpanon 
ja perhetyypin mukaan. 
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ti uudenvuodenaattona seurakunnista saatujen tietojen mukaan ilmoittanut 
ennakkotietona kaupungin väkiluvun. Koska seurakuntien luvut ovat olleet 
todellisia lukuja huomattavasti suurempia, laski tilastotoimisto väestön 
laskennan otantatutkimuksen perusteella kullekin evankelis-luterilaisel-
le seurakunnalle uudet luvut, jotka ilmoitettiin sekä asianomaiselle seu 
rakunnalle että Suomen Tietotoimistolle. 

Kiinteistökortiston täydentäminen. Tilastotoimistossa on ennestään 
ollut kortisto Kanta-Helsingin alueen kiinteistöistä, mistä on ilmennyt 
mm. kiinteistön omistaja ja tontilla olevat rakennukset. Kiinteistönlas-
kennan tietojen perusteella ryhtyi toimisto täydentämään tätä kortistoa 
myös liitosalueen kiinteistöt käsittäväksi. 

Kiinteistötuomaripiirijako. Kaupunginhallituksen asettaman komitean 
pyynnöstä teki tilastotoimisto esityksen kaupunkialueen jakamiseksi kol-
meen kiinteistötuomaripiiriin. 

Kansainvälisen tilastotyön tukeminen. Tilastotoimiston esityksestä 
kaupunginhallitus periaatteessa päätti tukea Kansainvälisen tilastoinsti 
tuutin julkaisutoimintaa. Instituutin tarkoituksena on ryhtyä julkaise-
maan useita maailman suuria kaupunkeja koskevia tilastosarjoja. 

Tietojen kerääminen kaupunkiin saapuneista polttopuista. Kaupungin 
polttoainepäällikön toimiston esityksestä ryhtyi tilastotoimisto mainit-
tua toimistoa varten keräämään tietoja kaupunkiin meritse ja rautateitse 
kuukausittain saapuneista polttopuista. 

Toimenpiteitä Olympian kisojen johdosta. Maahan saapuneita ulkomaa-
laisia varten julkaistiin tilastollisen kuukausijulkaisun heinäkuun ni-
teessä Helsinkiä koskevia yleistietoja paitsi suomen- ja ruotsinkielellä 
myös englanninkielellä. 

Lausuntoja. Paitsi edellä mainituisssa tapauksissa antoi toimisto lau 
sunnot suunnitellusta henkilökuntalehdestä sekä kahdesta kaupungin aloi-
tetoimintaan kuuluvasta ehdotuksesta. 

Tietojen ja selvitysten antaminen. Kaupunginkansliaan lähetettiin toi 
mistossa laaditut kaupunginvaltuuston esityslistojen ja kaupunginhalli-
tuksen mietintöjen vuoden 1951 hakemistot suomeksi ja ruotsiksi sekä kau 
punginhallituksen vuoden 1951 jälkimmäisen puoliskon ja vuoden 1952 en-
simmäisen puoliskon esityslistojen hakemistot. Sitä paitsi annettiin kau 
punginkansliaan useita sen pyytämiä tietoja. 

Samoin kuin edellisinä vuosina kerättiin, laadittiin ja välitettiin 
kaupungin eri virastoille useita tilastotietoja. Mm. laadittiin huolto-
lautakunnan ja lastensuojelulautakunnan sekä kansakoulujen vuosikerto-
muksia varten tarvittavat tilastoyhdistelmät, jota paitsi tilastotoimis-
ton toimesta kerättiin ja ilmoitettiin useat viralliseen tilastoon annet 
tavat tiedot. Kiinteistötoimiston asemakaavaosastolle annettiin mm. tie-
dot kansakouluhuoneistoista ja oppilaiden lukumäärästä. Useita kaupungin 
laitoksia avustettiin niiden pyytämien yhdistelmien laatimisessa. 

Valtiokalenteria varten laadittiin luettelo kaupungin virastoista ja 
niiden viranhaltijoista. Vakuutusyhtiö Pohjolalle lähetettiin tiedot ta-
paturman varalta vakuutettujen kaupungin viranhaltijäin ja työntekijäin 
työpäivien luvusta ja vuosiansioista. Tilastolliseen päätoimistoon an-
nettiin tiedot Helsingin muuttoliikkeestä, yleishyödyllisistä rahastois-
ta sekä kaupungin raha-asioita koskeva tilasto. Sosiaaliseen tutkimustoi 
mistoon lähetettiin vuosineljänneksittäin tiedot Helsingin rakennustoi-
minnas ta . Uudenmaan lääninhallitukselle toimitettiin eräitä sen vuosi-
kertomustaan varten tarvitsemia tietoja. Tampereen kaupunginaktuaarille 
l ä h e t e t t i i n eräitä Tampereen tilastollista vuosikirjaa varten tarvitta-
v i a t i e t o j a . Edelleen annettiin Aravan johtajalle eräitä tietoja Helsin-
gin asunto-oloista ja Talouspoliittiselle suunnitteluneuvostolle asunto-
jen p i n t a - a l o i s t a . Lahden kansanopistolle ja kansankorkeakoululle an-
n e t t i i n tietoja muuttoliikkeestä Lahdesta Helsinkiin ja Helsingistä Lah-
t een . 

Pohjoismaiden suurkaupunkien tilastokonttoreille lähetettiin tietoja 
n i iden v u o s i k i r j o i s s a julkaistavaa, naiden kaupunkien yhteistä tilastoa 
v a r t e n . Maailman terveydenhoitojärjestölle sekä Lontoon General Register 
Office1 lie lähetettiin säännöllisesti tietoja väestönmuutoksista. Moodys 
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Government and Municipal Manual käsikirjaa varten annettiin Valtionva-
rainministeriön kansantalousosaston välityksellä tietoja kaupungin lai-
noista· Egyptin kunnallisasiainministeriölle annettiin laajahko selostus 
kunnallishallinnon eri haaroista. Sitä paitsi annettiin lukuisia tietoja 
yksityisille henkilöille. 

Kalustohankinnat· Kertomusvuoden aikana hankittiin 2 sähkökäyttöistä 
Monroe-konetta, 1 kirjoituskone, 1 lattiankiilloituskone, 1 kirjoitus-
pöytä, 5 konekirjoituspöytää, 10 tukituolia. Kirjastossa tapahtuneen 
vaurion johdosta uusittiin eräät seinään kiinnitetyt kirjastohyllyt. 
Uudishankintojen arvo oli 494 481 mk. 

Vuokralla olevan reikäkorttien lajittelukoneen tehoa lisättiin sen 
nopeutta parantamalla, ja samoin saatiin kaupunginhallituksen lupa lisä-
tä tabulaattorikoneen laskulaitteiden lukumäärää. 

Kirjasto lisääntyi vuoden aikana 704 nidettä. Kirjallisuuden vaihtoa 
lukuisten kotimaisten ja ulkomaisten virastojen kanssa jatkettiin ja li-
sättiin. Kaupungin laitosten kirjallisuuden luettelointi jatkui. 

Lähetysten lukumäärä oli 8 594 (1951: 8 147), mistä lähetettyjä kir-
jeitä 1 622 (1 628) ja jaettuja julkaisuja 6 972 (6 519). 

Menot ja tulot· Seuraava taulukko osoittaa tilastotoimistolle myönnet-
tyjen määrärahojen käytön: 

Talousarvion 
momentt inimike 

Määräraha Siirto- ja Menot Määrärahan Talousarvion 
momentt inimike talousarvi- lisämäärä- Yhteensä tilien säästö(+)tai Talousarvion 
momentt inimike on mukaan rahat mukaan ylitys(-) mk 

mk mk mk mk 
ylitys(-) mk 

Vakinaiset vi- 1^113 095 2)-353 750 ranhaltijat 16 306 480 1^113 095 16 419 575 16 773 325 2)-353 750 
Tilapäiset vi- 3\O2 800 289 ranhaltijat 1 601 400 3\O2 800 1 704 200 1 289 364 +414 836 
Muut palkkamen 1 938 840 

H 2~630 5; 3 9 221 
1 938 840 1 739 465 +199 375 

Vuokra 916 584 H 2~630 5; 3 9 221 
919 214 919 214 -

Valaistus 20 000 H 2~630 5; 3 9 221 59 221 59 221 -

Siivoaminen 120 000 - 120 000 110 338 + 9 662 
Painatus j a 6) sidonta sm. 9 000 000 1 088 006 10 088 006 10 088 006 2)- 10 477 Tarverahat 1 061 364 - 1 061 364 1 071 841 2)- 10 477 

30 964 668 1 345 752 32 310 420 32 050 774 +259 646 
Toimiston tulot myydyistä julkaisuista ja ent. siivoojalle vuokratusta 

huoneesta olivat 128 758 mk. 

^Sairauslomasijäisten palkkaamiseen.2)Kvston sallima ylitys. 3)uuden tp. 
toimistoapulaisen palkkaamiseen. 4JKorotetun vuokran suorittamiseen. 5)Sähkönhinnan korotuksen aiheuttama. 6) V:lta 1951 siirto 938 099 mk ja 
kohonneiden painatuskustannusten johdosta myönnetty 149 907 mk. 


