
12. Tilastotoimisto 

Vuonna 1969 esitti tilastoneuvottelukunta 
kaupunginhallitukselle ehdotuksen tilastotoi-
miston (tilastokeskuksen) uudeh 
nöksi. Ehdotuksessa edellytettiin 
jakamista kolmeen osastoon, jonka lisäksi 
suoraan viraston päällikön alaisena toimisi-
vat kanslia ja kirjasto. Kaksi osastoa jaet-
taisiin edelleen kolmeen jaokseen. 

Kertomusvuonna j atkettiin edellisenä 
aloitettuja pyrkimyksiä yhteistoimin-

alalla kaupungin, Espoon kauppalan ja Hel-
singin maalaiskunnan sekä Helsingin kaup-
pakamarin, seutukaavaliiton ja kaupungissa 
sij aitsevien tieteellisten tutkimuslaitosten 

Syksyllä 1968 asetetun työryhmän 
kaupunginhallitus valitsi tai. ar-

viopääll. Erkki Linturin, yleiskaavapääll. 
Jaakko Kaikkosen ja toim.päälL Karl-Erik 
Forsbergin edustajiksi jatkoneuvotteluihin. 
Syksyllä 1969 pidetyssä kokouksessa mai-
nittujen kuntien yni. edustajat asettivat työ-
jaoksen laatimaan yhteiselimelle organisaatio-
ja sääntöehdotuksen. 1.1.1970 alkaen pal-
kattiin valtiot.kand. Eino Hosia uuden yh-

Tilastotoimisto oli kauan suunnitellut tie-
tojen hankkimista kaupungin kansantulo-

nan myönnettyä tarkoitukseen varat ja Ti-
lastollisen päätoimisten suostuttua avusta-
maan työtä palkattiin 15.6.1969 alkaen teh-
tävään valtiot.kand. Pertti . 

; päätti 3.3. 

tamusmiehistä kokoonpannun komitean 
sen avuksi viranhaltijatyöryhmän mm. laa-
timaan luotettavan selvityksen lasien päi-
vähoidon nykyisestä tarpeesta, sen syistä ja 
tarpeen kehityssuunnasta. Tilastoneuvottelu-

ryhmään kuului tilastotoimiston edustajana 
toim.päälL Forsberg. Komitean sihteerin 
sairastuttua valittiin hänen sijaisekseen ja 
samalla kaupunginhallituksen järjestelytoi-
miston vs. tutkijaksi 1.12.1969 alkaen ak-
tuaari Iris Järvenpää, jolle myönnettiin vir-
kavapautta 

Otto Bruun kuoli 28.1.1969. Hän painoi lei-
sukupolven ajan 

työhön. Maist. Braun tuli 
·. 1911 juuri 

aloittaneen 
v. 1919 hänet nimitettiin virkaateke-

väksi ja V. 1921 vakinaiseksi johtajaksi, mitä 
virkaa hän hoiti aina vuoteen 1950 
Monikymmenvuotisen 

Braun teki lukuisia kaupungin hal-
lintoa hyödyttäviä aloitteita. 

Tilastoneuvottelukunta kokoontui v. 1969 
kaksi kertaa ja pöytäkirjaan merkittiin 15 
pykälää. Paitsi edellä mainituissa asioissa 
neuvottelukunta antoi lausuntonsa nuoriso-
komitean mietinnöstä ja nuorisotoimiston 
esityksestä nuorison ongelmia koskevan tut-
kimuksen suorittamisesta. Neuvottelukunta 
suhtautui myös 
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men esitykseen yhteistyöstä helsinkiläisten 
viikonlopun viettoa koskevan tutkimuksen 
suorittamisessa. 

Henkilökunta. Virastaan erosi toim.apul. 
Lumia Wuorio 1.9. alkaen. Kahteen 7. pl:n 
toimistoapulaisen virkaan valittiin 16.1. al-
kaen toim.apulaiset Pirkko Kekkonen ja 
1.9. alkaen Helli Piippo. 

Suomen Kaupunkiliiton ansiomerkki 30 
v:n palveluksesta annettiin yliaktuaari Anna-
liisa Kytömaalle. 

Osallistuminen kokouksiin, kursseihin ym. 
Toim.pääll. Forsberg osallistui 3.—11.9. Kan-
sainvälisen tilastoinstituutin (ISI) sekä Kan-
sainvälisen väestötutkimuksen unionin 
(IUSSP) Lontoossa järjestämiin tilastopäi-
viin; aktuaari Elisabeth Elfvengren Saksan 
tilastoseuran 20.—24.10. Freiburgin Breis-
gaussa järjestämään tilaston viikkoon sekä 
toim.pääll. Forsberg, yliaktuaarit Sax&i ja 
Viitaila sekä aktuaarit Kivekäs ja Elfvengren 
Tampereen kaupungin järjestämiin kaupunki-
ja seutututkimuksen päiviin. Helsingissä jär-
jestettiin joulukuussa neuvottelu, mihin osal-
listuivat edustajat niistä kunnista, jotka oli-
vat kiinnostuneita yhteis tilauksen tekemi-
sestä v:n 1970 väestölaskennan taulukoista. 

Kaupunginhallituksen koulutustoimikun-
nan jäljestämän kurssin suoritti kahdeksan 
henkilöä. 

Toimintavuoden aikana valmistuivat seu-
raavat julkaisut: 

19. 2. Otantaväestölaskenta Helsingissä 
1965:5 (HKT VII) 

28. 3. Helsingin kaupungin tilastollinen 
vuosikirja 1968 

30. 5. Helsingin kaupungin kunnalliska-
lenteri 1969 

30. 5. Helsingfors stads kommunalkalen-
der 1969 

16. 6. Ulkomaan kauppa ja merenkulku 
1967 (HKT II—III) 

4. 7. Kertomus Helsingin kaupungin kun-
nallishallinnosta 1967 

15. 8. Helsingin kaupungin kunnallinen 
asetuskokoelma 1968 

10.10. Kommunal författningssamling för 
Helsingfors stad 1967 

30.10. Opetuslaitokset 1967 (KHT VI) 
25.11. Terveyden- ja sairaanhoito 1968 

(HKT 1:1) 
16.12. Helsingin kaupungin virastot ja 

laitokset 1967 

Julkaisua »Tilastollisia kuukausitietoja 
Helsingistä» ilmestyi 11 vihkoa, joista yksi 
kaksoisnumero. Yhteinen sivumäärä oli 514 
(ed.v. 538). Irtolehtimenetelmää noudattaen 
julkaistiin edelleen Helsingin kaupungin sää-
döskokoelma sekä Virastojen ja laitosten 
asiahakemisto. 

Tilastolliseen kuukausijulkaisuun sisältyi-
vät seuraavat tutkimusselostukset: 

Sisäiset muutot ja tulomuutot suuralueit-
tani 

Asunto-osakkeiden myynti 1966 
Vuokramenojen osuus tuloista ja vuokra-

menojen tulo jousto 
Itsemurhat Helsingissä 1956—1965 
Kuolleisuus ja elinaika 
Edelleen julkaistiin v:n 1965 otantaväestö-

laskennan tietojen perusteella seuraavat 
selvitykset: 

Ruokakuntien koostumus 
Ruokakuntien asumistiheys 
Alle kouluikäisten lasten päivähoito 
Väestö asuin- ja työpaikan mukaan 
Auton, kesäasunnon, television ja jääkaa-

pin yleisyys ruokakunnissa. 
Kertomusvuonna jatkuivat v:n 1970 väes-

tölaskennan valmistelut. Tilastolliselle pää-
toimistolle annettiin lausunto mm. lasken-
nan aluejakoon liittyvistä kysymyksistä. 
Koko maan käsittävän taulukko-ohjelman 
valmistuttua Tilastollisessa päätoimistossa 
laadittiin ehdotus Helsingin lisätaulukoiksi 
(ns. Helsingin paketti). 

Muut tutkimukset. Tilastoneuvottelukun-
nan päätöksen mukaisesti kerättiin tietoja 
kaupungin hallintoelinten teettämistä ja 
suunnittelemista tilastotutkimuksista. 

Kun Tilastollisessa päätoimistossa oli saatu 
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työtapaturmakyselyyn; 

nettiin tietoj a ruokatavarain 
jalap-

alueittain; lUudenniaan läänin taide-
tietoja taidepoliittisen kentän 

valtion teknilliselle tutki-
. hal-

tietoja avioliitoista kielirajan yli. 

yksi laskukone sekä toimistokalusteita, joista 
reikäkorttiyksikön uutta kalustoa oli 11 501 
mk:n arvosta. Uudisliankintojen yhteisarvo 
oli 12 603 mk. 

Kirjaston nidosten lukumäärä lisääntyi 
1 371 (ed.v. 1 134), johon ; 

ja, lahjaksi saatuja sek! 
tuja julkaisuja. Kirjastosta : 
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olivat 7 163 (6 347) mk. 
vauksia kertyi 7 004 (5 808) mk. 

Määrärahoja oli 
oli 9 846 (8 764). 1 588 464 mk, siirto- ja 

myynnistä kaan lukien oli käytettävissä yht. 1 769 430 
mk; menot olivat 1 613 227 mk. 
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