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toteutettiin siten, että vuoden aikana 
tyivät uudistetussa muodossa Kertomus Hel-
singin kaupungin kunnallishallinnosta sekä 

virastot ja laitokset, 
v:lta 1965. Edelleen käytiin neu-

votteluja virastojen ja laitosten edustajien 
kanssa vuosikertomusten laatimisesta. Jotta 
^ ti 14. „„X 4." * * * 
vältyttäisiin 
esitti toimisto 
tamista, mutta esitykseen ei suostuttu. 

Kauan vireillä olut kysymys tilastotoimis-

kaistiin siten," että kaupunginhallitus 20.4. 
päätti, että tilastotoimistossa säilytetään ai-
nakin toistaiseksi sille soveltuvia tietojenkä-
s i t te ly tentavia var ten oma reiKakorttiyKSiKKO 
nykyisessä laajuudessaan lukuun ottamatta 
yhtä lävistyskonetta ja yhtä tarkistuslävis-
tyskonetta. Tämän ratkaisun jälkeen voitiin 
palkkaluokkien kuoppakorotusten yhteydes-
sä perustaa tähän yksikköön operatöörin vir-
ka lakkauttamalla toimistoapulaisen virka. 
Myös saatiin konesaliin hankittua kauan kai-
vattua, työtä helpottavaa kalustoa. 

oli edelleen kysymys 
mest Hien tarkistuksesta. Toimisto 

. (pöytäkirjan pykäliä 11). Neu-
vottelukuntaan valittiin uudeksi jäseneksi 

mussiht. Harriet Magnusson. Neuvottelu-
kunta antoi kaupunginhallitukselle lausun-
non lastentarhani lautakunnan esityksestä 

. päivähoi-
Edelleen esitti neuvottelu-

kunta, että Suomessa kunnallistilaston alalla 
toimivat tutkijat saataisiin kevättalvella 
1968 kutsua yhden päivän kestävään kokouk-
seen. Tähän esitykseen suostuttiin. Neuvot-
telukunta merkitsi tiedoksi, että valtion aset-
taman Vä 
mietintö oli 

Eeva-Liisa Kulmala 31.8. ja aktuaari 
Maija Lipposelle myönnettiin sairauden pe-
rusteella ero 31.1.1968 lähtien. 8. pl:n toimis-
toapulaisen virkaan valittiin 1.11. alkaen 
nti Sinikka Surakka. Aktuaarin virkaa ei ju-
listettu haettavaksi, vaan sitä hoitamaan 
ajaksi 1.2.—31.7.1968 määrättiin oik.tiet. 
kand. Helena Salminen. Kaupungin virkojen 
palkkaluokkatarkistuksen yhteydessä sai 
kuoppakorotuksen 14 tilastotoimiston viran-

1 yhteistyön vieraili 
Barbara Wink» 

Landesamt, Hamburg. Jul-
vaihto ulotettiin koskemaan myös 
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Prahaa. Toim.pääll. Forsberg valittiin jäse-
neksi International Union for the Scientific 
Studv of Population -järjestöön. 

Oslossa järjestettyyn XI Pohjoismaiden 
tilastokokoukseen sekä kunnallistilastolliseen 
kokoukseen osallistuivat toim.pääll Fors-
berg, yliaktuaari Saxén sekä aktuaarit Kive-
käs (virkamatka), Lappalainen (kaupungin 
matka-apuraha) ja Elfvengren. 

Koulutustoiminta. K aupunginhailituksen 
koulutustoimikunnan järiestämiin kursseihin 
osallistui viisi toimistoapulaista suorittaen 
6 kurssia. Lomaketekniikan yhdistyksen jär-
jestämiin lomaketekniikan päiviin osallistui-
vat yliaktuaari Viitalla ja kirjaaja Hyväri-
nen. Uudenmaan läänin alueellisen maanpuo-
lustuksen koulutustilaisuuteen osallistui toim. 
pääll. Forsberg. 

V:n 1970 väestölaskennan valmisteluja var-
ten asetti Tilastollinen päätoimisto valtion 
tilastoneuvottelukunnan väestölaskentaj aos-
ton» jonka jäseneksi kutsuttiin toim.pääll. 
Forsberg. 

Kertomusvuoden aikana valmistuivat seu-
raavat julkaisut: 

1. 2. Yleinen väestölaskenta Helsingissä 
1960» 3 (HKT VII) 

3. 2. Undervisningsväsen 1964 (HKT VI) 
7, 3. Kertomus Helsingin kaupungin 

kunnallishallinnosta 1965 
13. 5. Helsingin kaupungin tilastollinen 

vuosikirja 1966 
2. 6. Helsingin kaupungin kunnallis-

kalenteri 1967 
2. 6. Helsingfors stads kommunalkalen-

der 1967 
12. 6. Ulkomaankauppa ja merenkulku 

1964—65 (HKT II-III) 
19. 6. Helsingin kaupungin kunnallinen 

asetuskokoelma 1966 
26. 9. Kommunal författningssamling för 

Helsingfors stad 1966 
30. 9. Helsingin kaupungin virastot ja lai-

tokset 1965 
12.12. Terveyden- ja sairaanhoito 1966:1 

(HKT I) 

Julkaisua »Tilastollisia kuukausit iet o j a 
Helsingistä» ilmestyi 10 vihkoa, joista 2 kak-
soisnumeroa. Yhteinen sivumäärä oli 432 
(ed. v. 424). Irtolehtimenetelmää noudattaen 
julkaistiin edelleen Helsingin kaupungin sää-
döskokoelma sekä Virastojen ja laitosten 
asiahakemisto. 

Tilastollisessa kuukausijulkaisussa julkais-
tiin seuraavat erikoistutkimusten selostukset: 

Yhden aluelääkärin potilaat itäisellä esi-
kaupunkialueella (tri Rolf Karsten ja 
tilastotoimiston edustaja) 

Nuorison liikkuvuus yli kunnan rajojen 
Helsingin seudun muuttoliike 
Kaupungin henkilöstöstä ja sen palkkauk-

sesta 1960-luvulla 

Paitsi edellä mainituista asioista annettiin 
lausuntoja kaupunginhallitukselle vanhusten 
asuntokomitean mietinnöstä ja palkkalauta-
kimnalle virkasääntökomitean mietinnöstä. 

Henkikirjoituksen magneettinauhat siirtyi-
vät kertomusvuonna yksityiseltä toiminimel-
tä valtion tietokonekeskukseen. Uuden ohjel-
moinnin yhteydessä laajennettiin tilattavaa 
tietomäärää siten, että siihen sisältyi myös 
tietoja kaupungin sisäisestä muuttoliikkeestä. 

Sairaanhoitotilastossa suunniteltiin kaupun-
gin sairaaloiden potilastilaston uudistaminen 
lääkintöhallituksen uusien määräysten mu-
kaiseksi käymällä neuvotteluja sairaaloiden 
johdon, lääkärien ja toimistohenkilökunnan 
kanssa sekä laatimalla yhteistoiminnassa lää-
kintöhallituksen ja kaupunginhallituksen jär-
jestelytoimiston kanssa uusi potilaan poisto-
ilmoituslomake ja sen täyttämisohjelma. 

Tietojen antaminen. Toimiston reikäkortti-
yksikkö avusti kaupungin elimiä seuraavilla 
uusilla tai laajennetuilla tilastoilla: 

Lastensuojelutilasto uusittiin. 
Nuorisokomitealle laadittiin yhdistelmät 

kansakoululaisten päiväkotitarpeesta, 
kansakoulujen kerhotoiminnasta ja op-
pilaitten käytöshäiriöitten seurauksista. 
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Kallion virastotalon viihtyvyystutkimuk-
seen liittyi selvitys viranhaltijoiden sai-
rauslomista. 

Hoitolaitosten suunnittelukomitealle ja sai-
raala viranomaisi lie laadittiin useita tau-
lukkoyhdistelmiä. 

Muut yhdistelmät: 
Juopumuspidätykset (Raittiuslautakunta) 
Työväenopiston opiskelijat (Työväenopis-

to) 
Tarkkailuluokkalaisten jälkitutkimus (Kas-

vatusneuvola) 
Työtapaturmat (Rakennusvirasto) 
Venetiedustelu (Urheilu- ja ulkoiluvirasto). 

Tilapäisesti annettiin erilaisia tietoja mm. 
seuraavasti: tietoja viranhaltijoiden ja työn-
tekijöiden sairauslomista kaupunginreviiso-
rille» palkkalautakunnalle sekä Tukholman 
kaupungin palkkalautakunnalle; kaupungin-
kanslialle täytettiin kuntauudistukseen liit-
tyvät tiedustelulomakkeet ja annettiin selvi-
tykset vuokratason noususta, autokannan 
kasvusta Pohjoismaiden suurkaupungeissa ja 
pientaloista Helsingissä; lastentarhoille laa-
dittiin selvitys lastentarhalasten kesän vie-

tosta; Väestöliitolle sekä eräitten koulujen 
rehtoreille annettiin tietoja lapsiluvun kehi-
tyksestä; Oslon kaupungin tilastotoimistolle 
lähetettiin tietoja asunto-oloista; Nordiska 
Kompaniefille Tukholmassa väkiluvusta ja 
sosiaaliryhmityksestä eri kaupunginosissa; 
Tokion Institute of TechnologyTLe tietoja 
kaupunkisuunnittelusta, finansseista jne. sekä 
Meksikon kaupunginjohtajaa varten tietoja 
poliisi-, oikeus- ja opetustointa sekä liike-
elämää koskevista säädöksistä. 

Hankinnat. Kertomusvuonna hankittiin 
2 laskukonetta ja 2 kirjoituskonetta sekä rei-
käkorttiyksikön uutta kalustoa 1 204 mk:l!a. 
Uudishankintoj en yhteisarvo oli 3 316 mk. 

Kirjaston niteiden määrä lisääntyi 1 235 
(ed. v. 1 247) numerolla. Lukusalissa käyntejä 
oli 181 (239). 

Lähetysten lukumäärä oli 8 513 (8 895). 
Toimiston tulot myydyistä julkaisuista oli-

vat 4 201 (4 628) mk. Sairausvakuutuskor-
vauksia kertyi 3 324 (3 726) mk. 

Määrärahoja oli talousarviossa varattu 
1 367 046 mk, siirto- ja lisämäärärahat mu-
kaan lukien oli käytettävissä yht. 1 528 841 
mk; menot olivat 1 320 952 mk. 
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