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Käyttö- Tutkija- ja muiden asiakaskäyntien kokonaismäärä pysyi lähes muuttumattomana edelliseen vuo-
palvelu teen verrattuna. Koska kaupunginarkisto ei ole varsinainen tutkimuslaitos, olivat tutkijakäynnit 

jaksottaisia ja eri kuukausien kävijämäärien kesken oli suuria eroja. Tutkijasalin piiriin liittyvä työ 
on jatkuvasti lisääntynyt, sillä esille otettujen asiakirjojen määrä kasvoi 78.5 % ed. v:een verrattuna. 

Sama suuntaus oli havaittavissa virastoille ja laitoksille toimitetuissa asiakirjalainoissa. Pelkästään 
terveydenhuoltoon kuuluvien asiakirjojen kokonaislainaus lisääntyi 57.7 %. Kasvu oli huomattavin 
röntgenkuvien osalta, joiden vuotuinen lainausten määrä kasvoi 122.6 %. Tämä johtuu lähinnä siitä, 
että laitokset luovuttivat terveydenhuollon arkistoon runsaasti 1970-luvulta olevaa potilasasiakirja-
aineistoa. 

Kaupunginarkiston käyttöpalveluti/asto v. 1974 Keskus-
arkisto, 
virasto-
talo 

Terveyden-
huollon-
arkisto 
Nilsiänk. 6 

Yhteensä 

Tutkijoita varten esille otetut asiakirjat 6 052 . 2) 6 052 
Annetut asia kirjalainat 423 5213 5 636 
Tehdyt selvitykset 274 968 1 242 
Annetut toimituskirjat 71 71 
Annetut kopiot 1 100 1 100 
Tutkijakäynnit 8621 } 56 918 

1) 5 ulkomaalaista 
2) sisältyvät asiakirjalainoihin 

Kirjasto 

Kaupunginarkiston kirjaston nidosluku lisääntyi vuoden aikana 793 yksiköllä. Pääosa kirjoista saa-
tiin lahjoituksina aikaisempien vaihtosuhteiden perusteella. Myös useat liikelaitokset sekä yksityi-
set henkilöt lahjoittivat julkaisuja kaupunginarkiston kirjastoon. 

Opetustoiminta 

Kaupunginarkiston henkilökunta osallistui aikaisemman käytännön mukaisesti henkilöasiai n kes-
kuksen koulutustoimintaan luennoimalla tietoaineiston käsittelystä ja hoidosta toimistotekniikan 
kursseilla ja toimisto koulussa sekä virastojen ja laitosten järjestämissä koulutustilaisuuksissa. Sa-
moin jatkui koulutusyhteistyö valtionarkiston kanssa sekä kesäyliopistojen yhteydessä että val-
tionarkistossa pidettyjen luentojen muodossa. 

Kertomusvuonna ei järjestetty toimistohenkilökunnalle tarkoitettuja arkistoalan yleiskursseja. 

Lukuisten kaupunginarkistoon tehtyjen tutustumiskäyntien aikana pyrittiin osanottajille laitoksen 
tilaesittelyn ohessa selostamaan myös arkistotoimen keskeisiä järjestämis- ja hoitoperiaatteita. 

Arkistoalan erikoiskoulutusta annettiin kuudelle virastoarkistonhoitajan tehtävissä toimivalle hen-
kilölle. Heistä neljä suoritti arkistokurssin kokonaisuudessaan. 

Talous 

Tulot Kaupunginarkiston tulot olivat 1 425 mk, joista 401 mk oli sairausvakuutustoimistolta saatuja päi-
väraha- ja sosiaalivakuutusmaksukorvauksia, 58 mk Kansaneläkelaitokselta työterveydenhuollon 
korvauksia sekä 966 mk annetuista toimituskirjoista perittyjä lunastusmaksuja. 
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Kaupunginarkiston menot olivat 1 142 237 mk. Kaupunginhallitus myönsi lisäksi yleisistä käyt-
tövaroistaan kalustohankintoja varten 16 640 mk. Arkistoaineiston siirtämistä varten Nilsiänk. 6 
sijaitseviin arkistotiloihin jäi kaupunginhallituksen v. 1973 myöntämästä 26 000 mk:sta kertomus-
vuodelle 6 499 mk, mistä käytettiin 198 mk ja loput 6 301 mk palautettiin. Samoin tykistöluut-
nantti A. E. Geten v. 1763 laatiman Helsingin kartan korjaustyöhön edellisenä vuonna kaupungin-
hallituksen myöntämästä 5 000 mk:sta jäi 2 515 mk, mikä käytettiin kokonaan työn loppuun saat-
tamiseksi. Arkiston menot olivat täten kaikkiaan 1 161 590 mk. 
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