
11· Tilastotoimisto 

Tilastoneuvottelukunnalla, jonka kokoonpano oli sama kuin edellisenä vuonna, oli 
v. 1964 ainoastaan yksi kokous. Kokouksessa pidetyn pöytäkirjan pykäläluku oli 8. 
Neuvottelukunta päätti kaupunginhallitukselle esittää, että syksyllä 1965 toimitet-
taisiin väestö- ja asuntolaskenta otannan perusteella sekä että sairaalatilastoa laa-
jennettaisiin. 

Viranhaltijat. Viroistaan erosivat toimistoapulaiset Leena Timonen 1.3., Maire 
Ahonen 17.7. sekä Astrid Ahlman eläkkeelle siirtymisen johdosta 1.1.1965. 8 pl:n toi-
mistoapulaisen virkoihin valittiin 1.2. alkaen toim.apul. Anna Lindfors, 1.11. alkaen 
toim.apul. Anneli Sauren ja 1.1.1965 alkaen toim.apul. Salme Salmi sekä 7 pl:n toi-
mistoapulaisen virkoihin 1.3. alkaen rva Seija Kallaluoto ja 1.4. alkaen nti Anja 
Oikarinen. 

Osallistuminen kokouksiin ja kursseihin. Pohjoismaiseen yleiseen tilastokokouk-
seen sekä kunnallistilastomiesten kokoukseen Kööpenhaminassa osallistuivat toim. 
pääll. Karl-Erik Forsberg, yliaktuaarit Äke Saxen ja Osmo Viitaila, tp. aktuaari 
Elisabeth Elfvengren ja apul. aktuaari Iris Järvenpää, molemmat viimeksi mainitut 
kaupunginhallituksen myöntämän opintomatka-apurahan turvin. Edelleen osallistui 
toimistopäällikkö Göteborgin kaupungin järjestämiin budjetoinnin informaatiokurs-
seihin Marstrandissa, Pohjoismaiden pääkaupunkien finanssikonferenssiin Kööpen-
haminassa sekä kaupungin virastopäälliköiden neuvottelupäiviin. 

Tp. aktuaari Elfvengren suoritti SLK-Killan järjestämän automaattisen tieto-
jenkäsittelyn kurssin. Kaupungin koulutustoimikunnan ja väestönsuojelutoimiston 
järjestämiin kursseihin osallistuivat useat toimiston aktuaarit sekä toimistoapulai-
set. 

Kesätyöaika, toimistotilat ym. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti pidet-
tiin toimisto kokeilumielessä suljettuna lauantaisin kesä-, heinä- ja elokuussa. Val-
mistelut uuteen, sosiaali virastotalossa sijaitsevaan toimistohuoneistoon siirtymistä 
varten jatkuivat ja aiheuttivat useita neuvotteluja. Kirjastohuoneeseen ja julkaisu-
varastoon tilattiin tilaa säästävät, liikkuvat hyllyt. 

Uusi liikevaihtovero. Edellisenä vuonna tehdyn esityksen johdosta ilmoitti liike-
vaihtoverokonttori, että toimisto ei ole liikevaihtoverolain mukaan verovelvollinen. 

Julkaisutoiminta. Toimintavuoden aikana valmistuivat seuraavat julkaisut: 

108 



11. Tilastotoimisto 

13. 1. Helsingin kaupungin tilasto VII. Erikoistutkimukset. Yleinen väestönlas-
kenta Helsingissä vuonna 1960.1. VI + 173 s. + kartta. 

5. 2. Helsingin kaupungin tilasto II —III. Ulkomaan kauppa ja merenkulku. 24. 
1962. 23 + 80 s. 

7. 3. Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja. 52. 1963, XII + 370 s. + kartta. 
23. 5. Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri. 36. 1964. XVIII + 555 s. + kaavio. 
23. 5. Helsingfors stads kommunalkalender. 36. 1964. XVIII + 555 s. + schema. 
10. 7. Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma. 41. 1963. XXII -f 435 s. 
10. 7. Kommunal författningssamling för Helsingfors stad. 41. 1963. XXII + 435 s. 
28. 7. Helsingin kaupungin tilasto VII. Erikoistutkimukset. Yleinen väestölaskenta 

Helsingissä vuonna 1960. II. III + 241 s. 
4. 8. Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta. 74. 1961. Edellinen osa. 

III + 450 s. 
29. 9. Helsingin kaupungin tilasto VI. Opetuslaitokset. 30. 1962. VII + 149 + 29 s. 

4.11. Helsingfors stads statistik VI. Undervisningsväsendet. 30. 1962. VII + 148 
+ 29 s. 

9.11. Helsingin kaupungin tilasto I. Terveyden- ja sairaanhoito. 48. 1963. Edellinen 
osa. V + 335 s. 

30.11. Helsingin kaupungin tilasto I. Terveyden- ja sairaanhoito. 45 —47. 1960 —62. 
Jälkimmäinen osa. IV + 54 + 98 s. 

Julkaisua »Tilastollisia kuukausitietoja Helsingistä — Statistiska mänadsupp-
gifter för Helsingfors» ilmestyi 12 vihkoa. Yhteinen sivumäärä oli 464 (ed. v. 444). 

Irtolehtijärjestelmää noudattaen julkaistiin edelleen Helsingin kaupungin sää-
döskokoelmaa. 

Toimintakertomusten laatiminen. Kaupungin tiedotuspäällikön aloitteesta käy-
tiin neuvotteluja kaupungin hallintoelinten toimintakertomusten uudenaikaistami-
sesta. Toimisto antoi asiasta lausunnon, mutta kysymyksen ratkaisu siirtyi seuraa-
vaan vuoteen. 

Väestölaskennat. V:n 1960 laskennan analysointi suoritettiin loppuun, joskin 
eräitten kirjoitusten julkaiseminen siirtyi seuraavaan vuoteen. Kaupunginhallituk-
sen päätettyä kehottaa tilastotoimistoa suorittamaan uuden laskennan syksyllä 1965 
ryhdyttiin valmistelemaan tätä mm. tiedustelemalla eri virastoilta, mitä tietoja ne 
laskennan yhteydessä haluaisivat saada. 

Kulutustutkimus, joka oli aloitettu lokakuussa 1963, valmistui kertomusvuonna, 
mutta tulosten julkaiseminen siirtyi seuraavaan vuoteen. 

Sairaalatilaston laajentaminen. Sen jälkeen kun kaupunginhallituksen suostumus 
oli saatu, jatkettiin kokeilumielessä aloitettua Kivelän sairaalan lyhytkausirapor-
toinnin konekäsittelyä sekä Kivelän sairaalan laboratorion toimenpiteitä koskevan 
tilastoaineiston käsittelyä toimiston reikäkorttikoneilla. Samoin jatkettiin Hel-
singin mielisairaanhuoltopiirin avohuollon tilastointia. 

Sairaaloitten potilaita koskeva tutkimus. Lääkintöhal l i tus oli vaa t inu t kaikil ta 
maamme sairaaloilta yksityiskohtaiset tiedot v. 1960 hoidetuista potilaista. Toimis-
ton saatua käytettäväkseen ko. tiedot kaikkien helsinkiläisten sairaaloiden osalta 
suoritettiin aineiston analysointi, mikä saatiin valmiiksi kertomusvuonna. 

Viranhaltijatilaston laatiminen. Tietojen saamiseksi kaupungin tietojenkäsittely-
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keskukselta viranhaltijatilastoa varten jatkettiin neuvotteluja tietojenkäsittelykes-
kuksen kanssa, mutta ne eivät johtaneet tulokseen kertomusvuonna. 

Sairausvakuutuksen piiriin kuuluvien tietojen saanti. Kansaneläkela i toksen kans-
sa käytiin neuvotteluja tilastotietojen saamisesta sairausvakuutuskorvauksista. 
Neuvottelujen tuloksena voitiin tilastollisessa kuukausijulkaisussa aloittaa eräiden 
sairausvakuutusta koskevien tietojen julkaiseminen. 

Kansainvälisen tilastoinstituutin taulukkoyhdistelmän laatiminen. Ins t i tuu t in toi-
vomuksesta laadittiin sen käyttöön toimistossa taulukko, joka sisälsi tietoja moot-
toriajoneuvoista maailman suurissa kaupungeissa. 

Toimiston reikäkorttikoneet. Tilastoneuvottelukunnan esitettyä, että tietojen-
käsittelykeskuksen ja tilastotoimiston välillä tehtäisiin työnjako tilastojen valmista-
misessa ja että toimistolle olisi tilattava uusia koneita, tietojenkäsittely komitea lau-
sui mm., että toimiston reikäkorttiosasto toistaiseksi olisi säilytettävä ennallaan, 
toimintakykyisenä. Kaupunginhallitus suostui komitean ehdotuksesta siihen, että 
toimiston tabulaattori ja yksi lajittelija saataisiin vaihtaa uusiin. Komitean ja toi-
miston välillä käytiin tämän jälkeen neuvotteluja vastaisen toiminnan suuntavii-
voista. 

Reikäkorttiosaston erikoistyöt. Kaupunginhallituksen järjestelytoimistoa avustet-
tiin kaupungin autojen korjauskustannuksia koskevan tutkimuksen, kaupunkisuun-
nitteluvirastoa työpaikkatutkimuksen, terveydenhoitovirastoa aluelääkärien toi-
mintaa koskevan tutkimuksen sekä raittiuslautakuntaa kansalais-ja ammattikoulun 
oppilaitten tupakanpolttoa koskevan tutkimuksen aineiston käsittelyssä. 

Lausunnot. Paitsi yllämainituissa asioissa antoi toimisto lausuntonsa kaupungin-
hallitukselle työväenopiston opiskelijakuntaa koskevasta tutkimussuunnitelmasta, 
palkkalautakunnalle apulaisaktuaarin lisäämisestä niiden viranhaltijain luetteloon, 
jotka eivät ole oikeutettuja ylityökorvauksiin sekä v:n 1962—1964 virkasääntö-
komitealle ehdotuksesta uudeksi virkasäännöksi. 

Tietojen ja selvitysten antaminen. Kaupungin ja valtion eri virastoille sekä eräille 
ulkomaisille ja kotimaisille virastoille ym. toimitettiin edelleen sopimuksen mukai-
set, jatkuvasti annettavat tiedot ja tilastotaulut. Tilapäisesti annettiin tietoja ja sel-
vityksiä seuraavasti: kaupunginkanslialle paljon sen tarvitsemia tietoja ulkomaisen 
lainan saamisesta neuvoteltaessa, selostus taksojen korotuksista sekä muistio asunto-
säännöstelyn lopettamisen vaikutuksista Helsingissä, revisio virastolle luettelo tilas-
totoimiston kaupungin viranomaisille antamista palveluksista, elintarvikekeskuk-
selle tiedot kansakoulujen arvioiduista oppilasmääristä v:een 1975 saakka, matkailu-
toimistolle tiedot hotellivieräitten lukumäärästä, Helsingin evankelisluterilaisille 
seurakunnille tiedot seurakuntien alueella asuvasta väestöstä sekä rakennustoimin-
nasta, Helsingin sekä Etelä-Uudenmaan sotilaspiirien esikunnille tiedot ruotsinkieli-
sen väestön määrällisestä kehityksestä, Suomen ECE:n asuntoasiaintoimikunnalle 
lausunto väestötilaston ryhmityksestä sekä Jugoslavian suurlähetystölle tietoja elin-
kustannuksista Helsingissä. 

Kalustonhankinnat. Kertomusvuonna hankittiin 3 kirjoituskonetta sekä kalustoa 
1 764 mk:lla. Uudishankintojen yhteisarvo oli 3 171 mk. 

Kirjaston niteiden määrä kasvoi 880:llä (ed. v. 930). 
Lähetysten lukumäärä oli 11 685 (10 841). 
Tulot ja menot. Toimiston tulot myydyistä julkaisuista olivat 7 224 (4 708) mk. 
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Toimiston käytettävissä olevat määrärahat olivat 899 714 mk, siirtomäärärahat 
8 573 mk ja lisämäärärahat 45 661 mk eli yht. 953 948 mk. Ylitysoikeutta myön-
nettiin 50 000 mk ja kaikkiaan käytettiin 978 874 mk. 
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