
12. Tilastotoimisto 

Vuoden 1968 aikana ryhdyttiin tilastotoi-
miston johtosäännön uudistamiseen. Tässä 
yhteydessä laadittiin samalla ehdotus tilas-
toneuvottelukunnan erilliseksi johtosään-
nöksi, mistä tilastoneuvottelukunnan hyväk-
symänä tehtiin esitys kaupunginhallitukselle. 
Ehdotuksen tilastotoimiston (uusi ehdotettu 
nimi: tilastokeskus) johtosäännöksi, joka 
edellytti osastojakoon siirtymistä, käsittely 
siirtyi v:n 1969 puolelle. 

Kunnallistilastollinen yhteistyö laajeni ker-
tomusvuonna. Kansainvälisellä tasolla jat-
kettiin yhteistoimintaa entisissä muodoissa. 
Tilastoneuvottelukunnan toimesta järjestet-
tiin 14.2. ensimmäisen kerran Suomessa kun-
nallisten tilastotutkijain kokous, johon osal-
listui 44 henkilöä 8 paikkakunnalta. Sup-
peammissa puitteissa järjestettiin 5.6. jatko-
kokous, missä lähinnä käsiteltiin tilastollista 
julkaisutoimintaa. Syksyllä tilastoneuvotte-
lukunta järjesti Helsingin kauppakamarin 
aloitteesta neuvottelukokouksen, johon osal-
listui 20 henkilöä ja jossa käsiteltiin yhteis-
toiminnan tarvetta toisaalta Helsingin ja lä-
himpien naapurikuntien kesken ja toisaalta 
kuntien ja tieteellisten tutkimuslaitosten 
välillä. Viimeksi mainitussa kokouksessa 
asetettiin työryhmä, joka sai tehtäväkseen 
laatia ehdotuksen yhteistoimintaelimen aset-
tamisesta ja sen tehtävistä. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto oli tehnyt 
aloitteen tietorekisterin perustamisesta, mihin 
otettaisiin tietoja maa-alueista, rakennuk-
sista, asunnoista ja väestöstä. Tilastoneuvot-

telukunta antoi ehdotuksesta lausuntonsa 
kaupunginhallituksen j ärj estelytoimistolle. 
7.10.1968 kaupunginhallitus päätti, että huo-
neistokohtainen kiinteistörekisteri peruste-
taan ja asetti komitean rekisterisuunnitel-
man toteuttamista varten. Tilastotoimiston 
edustajaksi komiteaan valittiin yliaktuaari 
Osmo Viitaila. 

Tilastoneuvottelukunta kokoontui kertomus-
vuonna kaksi kertaa (pöytäkirjan pykäliä 
15). Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi tuli 
20.7. ylipormestari Teuvo Aura. Kaupun-
ginhallitukselle neuvottelukunta esitti, että 
heti kun siihen katsotaan olevan edellytyk-
siä, asetettaisiin komitea tutkimaan tilasto-
työn koordinoimista Helsingin vaikutus-
alueella. Tilastoneuvottelukunta päätti, että 
vuosittain oh tilastotoimistossa julkaistava 
luettelo ja laadittava kortisto Helsingin kau-
pungin sekä Helsingin seutukaavaliiton ja 
kaupungin naapurikuntien suorittamista ti-
lastotutkimuksista. 

Henkilökunta. Avoinna olevaa aktuaarin 
virkaa hoiti 1.2. lähtien oik.tiet.kand. Helena 
Rantanen (o.s. Salminen). Virastaan erosi 
toim.apul. Oili Kaasinen 15.12. 

Osallistuminen kokouksiin ja kursseihin 
ym. Toim.pääll. Forsberg osallistui Kansain-
välisen tilastoinstituutin järjestämiin kun-
nallistilastopäiviin Länsi-Berliinissä 7.—8.5., 
yliaktuaari Osmo Viitaila ja aktuaari Lassi 
Kivekäs kunnalliseen ATK-konferenssiin Ota-
niemessä 9.—11.6. sekä toim.pääll. Forsberg 
ja yliaktuaari Äke Saxen pohjoismaiseen 
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demografian symposiumiin Matinkylässä 14. 
—16.8. 

Kaupunginhallituksen asetettua asunto-
ohjelmakomitean tekemään ehdotuksen asun-
to-ohjelmaksi vuosille 1969—1973 valittiin 
toim.pääll. Forsberg sen sihteeristöön. 

Kaupunginhallituksen koulutustoimikun-

Tyydyttääkö teitä sentyyppinen työ, 
j ota nykyisin teette ? 

Tunnetteko olevanne omalla alallanne? 
Miellyttääkö teitä henki, joka tällä 

työpaikalla vallitsee? 

Vaihtaisitteko työnantajaa, jos saisitte 
tietoonne taloudellisesti yhtä hyvän 
työpaikan muualta? 

Yleisesti valitettiin työpaikassa kylmyyttä, 
epätasaista lämpöä ja vetoa. Tilastotoi-
misto välitti muille tutkituille virastoille se-
lostuksen tutkimuksen tuloksista. 

Kertomusvuoden aikana valmistuivat seu-
raavat julkaisut: 
17. 1. Opetuslaitokset — Undervisnings-

väsen 1965 (HKT VI) 
29. 4. Kertomus Helsingin kaupungin kun-

nallishallinnosta 1966 
10. 5. Helsingin kaupungin tilastollinen vuo-

sikirja 1967 
24. 5. Helsingin kaupungin kunnalliskalen-

teri 1968 
24. 5. Helsingfors stads kommunalkalender 

1968 
17. 6. Terveyden- ja sairaanhoito 1963— 

1965:2 (HKT I) 
5. 9. Kertomus Helsingin kaupungin kun-

nallishallinnosta 1964:2 
25. 9. Opetuslaitokset — Undervisnings-

väsen 1966 (HKT VI) 
4.10. Helsingin kaupungin kunnallinen ase-

tuskokoelma 1967 
15.10. Terveyden- ja sairaanhoito 1967:1 

(HKT I) 

nan järjestämiin kursseihin osallistui kolme 
viranhaltijaa, yksi kahteen kurssiin. 

Kertomusvuonna valmistui Työterveys-
laitoksen suorittama Kallion virastotalon 
viihtyvyystutkimus. Viihtyvyyttä tilastotoi-
mistossa valaisevat seuraavat tutkimuksesta 
poimitut prosenttiluvut: 

Täydelli- Tyydyttä- Ei riit-
sesti västi tävästi 

40 
23 

42 
48 

17 
29 

58 38 4 

En Mahdolli-
sesti Kyllä 

85 15 

30.10. Ulkomaan kauppa ja merenkulku 1966 
(HKT II—III) 

15.11. Kommunal författningssamling för 
Helsingfors stad 1967 

3.12. Otantaväestölaskenta Helsingissä 1965 
:4 (HKT VII) 

27.12. Helsingin kaupungin virastot ja lai-
tokset 1966 

Julkaisua »Tilastollisia kuukausitetoja 
Helsingistä» ilmestyi 11 vihkoa, joista yksi 
kaksoisnumero. Yhteinen sivumäärä oli 538 
(ed. v. 432). Irtolehtimenetelmää noudattaen 
julkaistiin edelleen Helsingin kaupungin sää-
döskokoelma sekä Virastojen ja laitosten 
asiahakemisto. 

Tilastollisessa kuukausijulkaisussa julkais-
tiin seuraavat erikoistutkimukset: 

Kuolleisuus ikä- ja sivulisäätyryhmittäin 
1950/51—1960/61. 

Kansa- ja ammattikoulussa saadun alen-
netun käytös- ja huonon huolellisuusnumeron 
prognostinen merkitys. 

Tiedustelu kansakoululaisten päiväkoti-
tarpeesta. 

Tiedustelu kansakoulujen kerhotoimin-
nasta. 
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Juopmnuspiditykset 1963 ja 1966 (rait-
tiuslautakunta). 

Kaupungin ja valtion työpaikkojen sijainti 
(kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuun-
nitteluosasto). 

Tuntityöntekijäin työtapaturmat raken-
nusvirastossa (rakennusvirasto). 

Edelleen julkaistiin v:n 1965 otantaväestö-
laskennan seuraavat selvitykset: 

Helsingin liikenne marraskuussa 1965. 
Helsinkiläinen paikallisliikenteessä. 
Asuinhuoneistoissa asuneet toispaikkakun-

talaiset opiskelijat. 
Tilastollisessa päätoimistossa jatkuivat v:n 

1970 väestölaskennan valmistelut, joihin ti-
lastotoimiston toimistopäällikkö otti osaa. 
Käsiteltiin mm. kysymystä kaupunkisuun-
nitteluviraston toivomien tietojen ottamises-
ta joko valtakunnalliseen kyselylomakkee-
seen tai Helsingin kaupungin omaan erilliseen 
lomakkeeseen, mikäli tällainen hyväksytään 
otettavaksi käyttöön. Tilastotoimisto antoi 
tilastolliselle päätoimistolle lausunnon kysely-
lomakkeesta. 

Väestöennuste vuosille 1969—1990 tarkis-
tettiin ottaen huomioon viime vuosien muut-
toliikkeen vaikutus ikäjakautumaan. 

Muut tutkimukset. Taloussuunnittelutoimi-
kunnan toivomuksesta aloitettiin tutkimus 
muuttoliikkeen vaikutuksesta taksoituksen 
tulokseen. 

Kaupunginhallituksen toimeksiannosta 
suoritettu selvitys työmaaruokaloitten hinta-
tasosta valmistui kertomusvuonna. 

Lastensuojelun toimitusjohtajan aloittees-
ta eri virastoja edustava työryhmä selvitteli 
kysymystä, joka koski ns. moniongelmaper-
heitä. Tämä tarkoitti sellaisia perheitä, jotka 
ovat huolto- ja lastensuojelu viraston tai pel-
kästään saman viraston eri toimistojen yh-
teisiä huollon kohteita. Työryhmä sai kerto-
musvuonna ehdotuksensa valmiiksi ja lähetti 
sen ao. virastoille. 

Tilastotoimisto avusti urheilu- ja ulkoilu-
virastoa liikuntatutkimuksen kyselylomak-
keen laatimisessa, haastattelulomakkeiden 

postituksessa sekä aineiston reikäkorttikä-
sittelyssä. 

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministe-
riön työvoimatutkimustoimiston kanssa käy-
tiin neuvotteluja työvoimatutkimuksen tie-
tojen saamisesta tilastotoimiston käyttöön 
erikseen Helsingin osalta. 

Toimiston reikäkorUiyksikkö avusti kau-
pungin hallintoelimiä seuraavilla uusilla tai 
laaj ennetuilla tilastoilla: 

Sairaaloitten lyhytaikaraporttien alaa laa-
jennettiin, niin että ne käsittivät paitsi 
Auroran ja Kivelän sairaalaa myöskin seu-
raavat uudet sairaalat: Hesperia, Malmi, 
Laakso ja Marian sairaalan Laakson osastot. 

Laboratoriotutkimusten tilastointi laajen-
nettiin käsittämään myös Hesperian sairaala. 

Useita yhdistelmiä sairaaloitten toimin-
nasta annettiin eri hallintoelimille. 

Selvityksiä kaupungin ja HYKS:n poli-
klinikoista laadittiin itäisen sairaalan suun-
nitteluryhmälle ja HYKS:lle. 

Rakennustilaston perusteella annettiin tie-
toja asunto-ohjelmakomitealle. 

Avustettiin kaupunginhallituksen järjes-
telytoimistoa sairaala-, poliklinikka- ja lää-
kärissäkäyntejä koskevassa tutkimuksessa. 

Työterveyslaitokselle suoritettiin otos v:n 
1965 otantaväestölaskennan perusteella. 

Paitsi edellä mainituista asioista annettiin 
lausuntoja kaupunginhallitukselle vuokra-
tason muutoksista, kaupunginhallituksen jär-
jestelytoimistolle työajan hyväksikäytön te-
hostamiseen tähtäävistä toimenpiteistä, kau-
punginarkistolle asiakirjojen mikrofilmaus-
tarpeesta, maksu- ja taksakomitealle maksu-
jen ja korvauksien perimisestä sekä Svenska 
Finlands Folktingsfullmäktige -nimiselle jär-
jestölle ehdotuksesta Helsingin ja Helsingin 
seudun ruotsinkielisen peruskoulun organi-
saatiosta. 

Tietojen antaminen. Tilapäisesti annettiin 
erilaisia tietoja mm. seuraavasti: tietoja väes-
töstä, ikäryhmistä ja väestöä koskevista en-
nusteista asuntohallitukselle, kouluhallituk-
selle, Helsingin seurakuntien kirkkohalhnto-
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kunnalle, Sedmigradsky-säätiölle sekä Suo-
menlinna-komitealle, vuokratiedustelun tie-
toja sosiaaliministeriölle, selostus käynnissä 
olevista demograafisista tutkimuksista Väes-
töpoliittiselle tutkimustoimistolle, Helsingin 
seudun kuntien rahoitusmahdollisuuksien las-
kelma ns. Hannuksen komitealle, rikostietoja 
Lundissa toimivalle Sociologiska institutionen 
-nimiselle laitokselle, tietoja saapuneista ul-
komaalaisista Deutsche Lufthansalle, tietoja 
rakennusten rekisteröinnistä Barcelonassa 
toimivalle elimelle Comision Mixta de Coor-
dinasion Estadística sekä tietoja väestöstä, 
verotuksesta ja matkustajista Englannissa 
toimivalle järjestölle Anathon Transportation 
Research. 

Hankinnat. Kertomusvuonna hankittiin li-
säystä Kari-hyllystöihin sekä reikäkortti-

yksikölle uutta kalustoa 8 690 mk:lla. Uudis-
hankintojen yhteisarvo oli 8 864 mk. 

Kirjaston nidosten lukumäärä lisääntyi 
kertomusvuonna 1 134:llä (ed. v. 1 235), jo-
hon sisältyy julkaisujen vaihtosopimusten 
perusteella vastaanotettuja, lahjaksi saatuja 
sekä ostamalla hankittuja julkaisuja. Sa-
mana vuonna kirjastosta lainattiin kuittia 
vastaan 688 teosta ja arkistoasiakirjoja 294. 
Tutkijain lukusalikäyntejä oli 281 (181). 

Lähetysten lukumäärä oli 8 764 (8 513). 
Toimiston tulot myydyistä julkaisuista oli-

vat 6 347 (4 201) mk. Sairausvakuutuskor-
vauksia kertyi 5 808 (3 324) mk. 

Määrärahoja oli talousarviossa varattu 
1 376 289 mk, siirto- ja lisämäärärahat mu-
kaan lukien oli käytettävissä yht. 1 641 394 
mk; menot olivat 1 472 658 mk. 
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