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Vuonna 1969 alulle pantu esitys toimiston 
johtosäännön uudistamisesta sai uuden kään-
teen kaupunginhallituksen asetettua toimi-
kunnan selvit tämään kysymystä kuntasuun-
nittelurekisteritoimiston, tilastotoimiston ja 
tietojenkäsittelykeskuksen mahdollisesta yh-
distämisestä. Toimistopääll. Karl-Erik Fors-
berg nimettiin toimikunnan jäseneksi. 

Helsingin väestölaskentatoimikunnan jäsen, 
rovasti Axel Palmgren kuoli 12.2.1971, min-
kä jälkeen kaupunginhallitus valitsi hänen 
tilalleen aktuaari Elisabeth Elfvengrenin. 
Toimikunnan työ päät ty i 28.7. Toimikunnan 
alainen väestönlaskentatoimisto työskenteli 
tammikuun a jan Yrjönkadun uimahallin 
talossa sekä vuoden alusta lähtien 23.7. asti 
myös Lauttasaaren yhteiskoulun entisessä 
rakennuksessa Haahkat ie 5. Mainittuna päi-
vänä aineisto luovutettiin Tilastokeskuksel-
le, joka aloitti koodauksen samoissa huone-
tiloissa. 

Väestölaskennan perusaineiston pohjalta 
suoritettiin jo tarkastusvaiheen yhteydessä 
ennakko-otoslaskenta siten, e t tä tiedot poi-
mittiin joka 20:nnesta lomakkeesta. Tutki-
mus, jonka a iheut tamat kustannukset kau-
punki korvasi Tilastokeskukselle, suoritettiin 
laskentatoimikunnan valvonnassa tähän tar-
koitukseen palkatun henkilökunnan avulla. 
Tutkimuksen valmistut tua touko-kesäkuulla 
jatkett i in Tilastokeskuksen kanssa neuvot-
teluja lopullisten taulukkojen tilaamisesta. 
Kaupunginhallitus päät t i kuitenkin tilasto-
toimiston esityksestä, ettei kuntien erillis-

t ä tilastopakettia t i lata tässä vaiheessa neu-
vottelujen ollessa vielä kesken. 

Tilastoneuvottelukunta kokoontui kertomus-
vuonna kaksi kertaa. Pöytäkirjoissa oli yh-
teensä 12 pykälää. Kiinteistörekisterikomi-
tean esityksestä neuvottelukunta antoi kau-
punginhallitukselle lausunnon siitä, mihin 
kuntasuunnittelurekisteritoimisto olisi sijoi-
te t tava kaupungin hallinnossa. 

Kansainvälinen yhteistyö. Tilastoneuvotte-
lukunnan esityksestä kaupunginhallitus päät-
ti lähettää kansainväliselle tilastoinstituu-
tille (ISI) kutsun kaupunkitilastomiesten 
kansainvälisen yhdistyksen (IAMS) Helsin-
gissä 13.-15.6.1972 pidettäville tilastopäivil-
le. Kongressin valmistelut aloitettiin tilasto-
toimistossa v:n 1971 aikana. 

Unkarin tilastollisen päätoimiston Buda-
pestin osaston edustajat , joht. Gyula Had-
häzi ja Gyula Szepesy vierailivat kaupungin-
hallituksen kutsumina Helsingissä 20.-24.6. 
tutustuen kaupungin tilastotoimintaan. 
Toim.pääll. Forsberg ja yliaktuaari Ake 
Saxen tekivät kutsut tuina vastavierailun 
Budapestiin 5.-9.10. 

Henkilökunta. Aktuaari Elisabeth Elfven-
gren kuoli 13.9. Viroistaan erosivat vt . 
aktuaari Helena Rantanen 15.8. sekä toimis-
toapulaiset Anja Bjugg ja Tuula Saastamoi-
nen 15.8., Ulla Jäppinen 31.8. sekä Maire 
Pajunen 31.12. Virkoihin valittiin seuraavista 
päivämääristä alkaen: aktuaarin virkaan 
1.12. valt .kand. Mirja Loiri, vt. aktuaarin 
virkaan 21.9. oikeustiet.kand. Leena Ovas-
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ka, 9. pl:n toimistoapulaisen virkaan 16.9. 
toim.apul. Mirja Jaakkola , 8. pl:n toimisto-
apulaisen virkoihin 1.2. toim.apul. Seija 
Kallaluoto, 1.10. toim.apul. Paula Matikai-
nen, 1.12. n t i Raili Karvola ja 16.12. merkon. 
Virva Varonen sekä 7. pl:n toimistoapulaisen 
virkaan 1.2. toim.apul. Anna-Liisa Ha takka . 
Koko vuoden a jan toimi val t .kand. Seija 
Aaltonen viransijaisena ja työsopimussuhtei-
sena aktuaar ina. 

Kurssit. Suomen Kaupunkil i i ton jär jes tä-
mien tilasto- ja tutkimusmenetelmäkurssien 
I jaksoon Lahdessa 6.-8.9. osallistuivat yli-
aktuaar i Osmo Viitaila, ak tuaar i t Lassi Ki-
vekäs ja Kirsti Lappalainen (2 päivää) 
sekä toim.pääll. Forsberg (1 päivä). Aulan-
golla j ä r jes te t tyyn I I jaksoon osallistuivat 
yl iaktuaari t Viitaila ja Saxen sekä ak tuaar i t 
Iris Jä rvenpää ja Kirsti Lappalainen. 

Kaupunginhall i tuksen koulutustoimikun-
nan jä r jes tämän kurssin suori t t i 5 henkilöä. 

Kunniamerkit. Tilastosihteeri Tyyne Hei-
mo sai S VR M I kr-kunniamerkin. Kir jas to-
ja arkistoamanuenssi Laila Ruotsalaiselle 
myönnet t i in Helsinki-mitali 35 vuoden pal-
veluksesta ja kanslisti Es ter Paasiolle Suo-
men Kaupunkil i i ton kunniamerkki 20 vuo-
den palveluksesta. 

Julkaisutoiminta. Toimintavuoden a ikana 
valmistuivat seuraavat julkaisut: 
11. 1. Ker tomus Helsingin kaupungin kun-

nallishallinnosta 1968 
7. 4. Tilastollinen vuosikir ja 1970 
8. 4. Ulkomaan kauppa ja merenkulku 

1969 (HKT I I - I I I ) 
12. 5. Opetuslaitokset 1968 ( H K T VI) 
14. 5. Helsingin kaupungin viras tot ja lai-

tokset 1968 
7. 6. Kunnalliskalenteri 1971 
7. 6. Kommunalkalender 1971 
4. 8. Kunnall inen asetuskokoelma 1970 

23. 8. Kommunal förfat tningssamling 1970 
5.11. Terveyden- ja sairaanhoito 1970 

(HKT:I:1) 
11.11. Erikoistutkimukset: Vuoden 1964 lii-

keyrityslaskenta ( H K T VII) 

29.12. Opetuslaitokset 1969 ( H K T VI) 
31.12. Ker tomus Helsingin kaupungin kun-

nallishallinnosta 1969 

Julkaisua »Tilastollisia kuukausi t ie to ja 
Helsingistä» ilmestyi 11 vihkoa, joista yksi 
kaksoisnumero. Yhteinen s ivumäärä oli 454 
(ed.v. 472). I r to leht i jär jes te lmää nouda t t aen 
julkaistiin edelleen Helsingin kaupungin sää-
döskokoelma sekä Virastojen ja laitosten 
asiahakemisto. 

Tilastollisessa kuukausijulkaisussa esitet-
tiin seuraavat tutkimusselostukset: 

Asuntokannan muutokset eräissä K a n t a -
kaupungin osissa 

Kontulassa ja Vesalassa ko tonaan asu-
vien eläkeläisten sekä vanhus ten ateria-
ym. palvelujen tarve 

Edelleen julkaistiin v:n 1965 otantaväes tö-
laskennasta seuraavat selvitykset: 

Helsinkiläisten k ä y t t ä m ä t lääkintäpalve-
lukset syys- lokakuussa 1965 

Ammat t i rakenteen muutokse t 1960-65 
Naimisissa olevien naisten työhönosallis-

tuvuus 
Sosiaaliryhmäj akau tuma 
Väestö 1965 sisäisten m u u t t o j e n ja tulo-

muut to jen mukaan 

Muut tutkimukset. Helsingin seudun yh-
te iskunta tu tkimuksen neuvo t te lukunnan 
(HESYN) pendel i-projekt i ryhmän pyynnös-
t ä tilastotoimisto antoi t a r jouksen pendeli-
tu tk imuksen kahden osa tu tk imuksen suorit-
tamisesta toimiston toimesta. Osa tu tk imus 
1 käsittelisi pendeliliikenteen l a a j u u t t a sekä 
osatutkimus 4 pendeliväestön kulu tukseen ja 
palvelusten käyt töön l i i t tyviä rahavi r to ja . 

Hesynin R E N K O - r y h m ä laat i ruotsinkie-
lisiä kouluikäisiä lapsia koskevan ennusteen. 
Projekt i ryhmässä edusti Helsingin kaupun-
kia yl iaktuaari Saxen, joka myös suori t t i 
Helsinkiä koskevat laskelmat. 

Taloussuunni t te lutoimikunnan myön tä -
mien määrärahojen turvin toimisto aloit t i 
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yhteisöjen ja yr i tys ten kunnallisverotusta 
koskevan selvityksen. 

Kunnall isverotuksesta saatiin ensimmäistä 
ker taa yksityisiä henkilöitä koskevat tiedot 
postialueit tain. 
. Rakentamisohje lmato imikunnan toivo-
muksesta selvitetti in asuntojen poistumaa 
Kantakaupungin alueella ja ta rkemmin eräis-
sä kaupunginosissa. 

.Uuden väestökir jalain voimaan tu l tua tar-
joutui mahdollisuus parempien muuttot i las-
tot ie tojen saamiseen, koska jokainen osoit-
teenmuutos i lmoitetaan automaatt isest i väes-
törekisteriin ja väestön keskusrekisteriin. 

Edellisessä toimintakertomuksessa maini-
t un nuorisotutkimuksen ken t t ä työ suoritet-
tiin keväällä ja aineiston kooditus ja tkui 
vuodenvaihteeseen saakka. 

Koulusuunnit tel i joiden toivomuksesta lii-
tet t i in oppikouluihin säännöllisesti lähetet-
t ävään oppilastiedusteluun myös kysely kou-
lujen rakennuksis ta ja t i lankäytöstä . Koulu-
suunnit te l i joi ta avustet t i in lisäksi monin 
kouluolosuhteita koskevin yhteenvedoin. 

El intarvikekeskuksen lau takunnan pyyn-
nöstä toimisto suorit t i kaupungin henkilö-
kunnan ruokailumahdollisuuksien luetteloin-
nin. 

Kansainvälisen inst i tuut in julkaisua 
»Statistical Yearbook of large Towns» var ten 
tehti in t i lastotoimistossa yhdistelmä mootto-
riajoneuvoista. 

Liikennelaitoksen pyynnöstä toimisto neu-
votteli Tilastokeskuksen kanssa siitä, miten 
kaupungin alueella toimivien linja-aut©liiken-
teenhar jo i t ta j ien kanssa tehdyssä yhteistoi-
mintasopimuksessa main i t tua palkkaindeksiä 
olisi t u tk i t t ava . 

Toimisto ja sen reikäkorttiosasto avust i 
uusin ta i laa jennetu in tilastoin mm. eri hal-
lintoelimiä ja laitoksia seuraavasti: 

kaupunkiliitolle annet t i in t ietoja kaupun-
gin viranhalt i joista , lääkintöhallitukselle, 
Uudenmaan sairaalasuunnittelutoimistolle, 
sydäntauti l i i tolle ja Koskelan sairaskodille 
sairaaloita koskevia t ietoja, sairaalavirastolle 

t ie toja sairaaloiden ruokai lututkimusta var-
ten, kaupunginkanslialle t ietoja perhepäivä-
hoitoa koskevasta mielipidetutkimuksesta, 
Helsingin yliopistolle t ietoja perintöverosta, 
kaupungin virkanimikekomitealle virkani-
mikkeitä koskevaa aineistoa, Marian sairaa-
lalle potilaista o t e t t u j a koepaloja ja ruumiin-
avauksia koskevaa aineistoa sekä eri viras-
toille t ie toja sairauspoissaoloista. 

Reikäkort t iyksikön koneitten kuormitus 
oli seuraava: 

% käytettävissä 
olleesta virka-

ajasta 
1971 1970 

la j i t te l i ja t (2) 63 68 
tabulaa t tor i 67 61 
toisintokone 21 23 

Paits i em. asioissa toimisto antoi lausunnot 
kaupunginhalli tukselle sisäasiainministeriön 
kaavoitus- ja rakennusasiainosaston laati-
mas ta kahdeksan etelärannikon seutukaava-
liiton runkokaavojen väestö- ja elinkeinoen-
nusteesta, per iaat te is ta kuntasuunni t te lure-
kisterin t ie tojen luovute t tavuudesta , opet ta-
jistoa koskevien t i lastotietojen t i lauksesta ja 
nuorisopoliittisen to imikunnan ke räämän 
nuorisojär jestöjen toimintaa koskevan aineis-
ton käsi t telystä . Tampereen yliopistolle toi-
misto antoi lausunnon kantokykyluoki tuksen 
soveltamisesta saaduis ta kokemuksista. 

Tilapäisesti annet t i in erilaisia tietoja mm. 
seuraavasti : kaupunginkanslialle eri ikäluok-
kia koskevat ennusteluvut , lasten osalta 
kouluhammashoitolaitokselle t ie toja eri kou-
lujen alle 17-vuotiaista oppilaista, Svenska 
Finlands Folktingin lukiokomitealle ruotsin-
kielisiä lapsia koskevia t ietoja, Tukholman 
kauppakorkeakoulul le selvitys vuokrasään-
nöstelyn lopet tamisen seurauksista Suomes-
sa, Birminghamin yliopistolle t ie toja tilasto-
palvelusta Helsingissä, Caichesterin kau-
pungille Helsingin kaupungin henki lökuntaa 
koskevia t ie toja , apul.prof. Lewis'ille, Penn-
sylvania, demografisia t ie toja sekä European 
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Center for Populat ion Studies'ille biblio-
grafia suoritetuista demograafisista tu tk i -
muksista. 

Hankinnat. Ker tomusvuonna hankit t i in 
sähkökirjoituskone ja kaksi konekirjoitus-
pöytää. Uudishankintojen yhteisarvo oli 
2 985 (ed.v. 6 590) mk. 

Ker tomusvuonna kirjaston nidosten luku-
määrä l isääntyi 1 254 (1 205):llä, johon sisäl-
t y y julkaisujen vaihtosopimusten perusteella 
vas taano te t tu ja , lahjaksi s aa tu j a sekä osta-
malla hank i t t u j a julkaisuja. Kir jas tos ta lai-

nat t i in kui t t ia vas taan 665 (1 002) teosta ja 
arkistoasiakirjoja 99 (143). Tutk i ja in luku-
sal ikäyntejä oli 285 (225). 

Lähetysten lukumäärä oli 12 515 (10 364). 
Toimiston tulot to iminnasta olivat 7 725 

(4 953) mk. Sairausvakuutuskorvauksia ker-
tyi 5 079 (4 956) mk. 

Määrärahoja oli talousarviossa va ra t t u 
2 702 946 mk, siirto- ja l i sämäärärahat mu-
kaan lukien oli käyte t tävissä yht . 3 034 479 
mk; menot olivat 2 787 867 mk. 
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