
XIII. Kunnan työnvälitystoimisto. 

Kunnan työnvälitystoimiston vuodelta 1920 antama kertomus1) sisälsi 
seuraavaa: 

Kunnan työnvälitystoimiston johtokuntaan vuonna 1920 kuuluivat puheen-
johtajana filosofiantohtori S. Ivalo, varapuheenjohtajana kirvesmies K. J . 
Aalto, sekä jäseninä uunintekijämestari A. Malmi, ammattijärjestön puheen-
johtaja M. Paasivuori ja kirjeenkantaja P. Rahikainen. 

Johtokunta käsitteli vuoden kuluessa, paitsi lukuisia juoksevia asioita, 
useita laajempia kysymyksiä, joista tässä mainittakoon tärkeimmät: 

Toimiston johtokunnan ja Käsi työ- ja tehdasyhdistyksen valtuutettujen 
asettama komitea laati ehdotuksen ammatti vaalien neuvontatoimikunnan 
ja nuorison työnvälitysosaston perustamiseksi, jonka johdosta johto-
kunta ehdotti nuorison välitysosaston perustettavaksi työnvälitystoimistoon 
ja, siksi kunnes tämä voitaisiin toteuttaa, väliaikaisesti sijoitettavaksi 
Nuorten miesten kristillisen yhdistyksen huoneistoon, pikatoimisto Marsin 
hoidettavaksi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen. 

Sosialihallituksen ja johtokunnan esityksestä kaupunginvaltuusto hyväk-
syi ehdotuksen Työnvälitystoimiston järjestämisestä Helsingin piirin piirityön-
välitystoimistoksi. 

Johtokunnan ehdotuksesta päätti kaupunginvaltuusto laajentaa toimistoa 
perustamalla siihen uusia osastoja ja varata elintarvetoimiston hallussa 
olevan myymälähallin, sen vapaaksi jouduttua, tähän tarkoitukseen. 

Työoloista paikkakunnalla on johtokunta keskustellut useampaan ker-
taan ja antanut niistä lausuntoja asianomaisille virastoille. 

Toimiston henkilökuntaan kuuluivat johtaja A. H. Karvonen, naisosaston 
apulaiset rouva I. Petelius, rouva R. Hänninen, neidit A. Bruun, E. Sund-
ström ja L.Ahlgren sekä ylimääräiset apulaiset neiti E. Tötterman 1 p:stä 
huhtikuuta alkaen ja rouva E. Bauer 1 p:stä toukokuuta alkaen, miesosaston 
apulaiset H. E. Blomqvist, W. O. Ahtio ja U. Vinha sekä vahtimestari V. 
Jyrkänne. 

Piirityönvälitys. Toimisto on toiminut kuluvan vuoden Helsingin piirin 
piirityönvälitystoimistona. Sen tämän laatuinen toiminta ei kuitenkaan ole 
menestynyt, sillä sen alaisiksi kuuluvista Uudenmaan läänin paikallisista 
toimistoista toiset ovat lakanneet toimimasta ja parin vielä jäljellä olevan 
toimiston toiminta on ollut varsin pientä, joten keskinäistä välitystoimintaa 
ei ole syntynyt. Yleisö niilläkin seuduilla, joissa on paikalliset toimistot, on 
edelleenkin kääntynyt suoraan Helsingin toimiston puoleen. Työväen väli-
tyksen muille paikkakunnille on piiritoimisto sen vuoksi toimittanut itse, 
samoin on se välittänyt paikkoja myöskin muilla paikkakunnilla asuville tai 
sieltä hiljan tulleille työnhakijoille, etupäässä palvelijattarille ja maatalous-

1) Osaa kertomukseen liittyneistä taulukkotiedoista ei ole tässä julkaistu. 
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työväelle. Paikkoja muilla paikkakunnilla välitti toimistb 313 miehelle ja 
1,118 naiselle eli yhteensä 1,431 henkilölle. 

Toimiston liike. Toimiston liike oli kuluneena vuonna verraten vilkas. 
Miesosaston liike oli kyllä pienempi kuin edellisinä vuosina, jolloin välitykset 
valtion ja kunnan töihin tekivät huomat tavan osan toimiston välityksistä; 
sitä vastoin ovat välitykset yksityisten töihin jonkin verran lisääntyneet. 
Miesosaston liikkeeseen vaikut t ivat ehkäisevästi monet seikat. Kun useimmilla 
työaloilla vallitsi varsin hyvä työnsaanti, oli työnhakijoita tavallista vähem-
män. Elinkustannusten kohoamisen takia korott ivat työnteki jä t palkka-
vaatimuksiaan pitkin vuotta . Kun työnhaki ja t toimistossa vaat ivat asian-
omaisten ammatt ikunta in päät tämiä palkkoja, jotka olivat työpaikoissa 
makset tu ja korkeampia, ot t ivat työnanta ja t luonnollisesti suorastaan väkeä, 
joka tyytyi alempaan palkkaan. Usein samat työnhakijat , jotka toveriensa 
mielipiteen painostuksen takia vaat ivat toimiston kaut ta tarjolla olleista 
töistä korkeampaa palkkaa, kuitenkin menivät suoraan työpaikkoihin tar jou-
tumaan alemmalla palkalla. Myöskin lukuisat, eräillä työaloilla verraten 
kauan kestäneet palkkariidat, työlakot ja työnsulut vaikut t ivat hyvin haitalli-
sesti toimiston liikkeeseen, sillä riidanalaisille työpaikoille ei välityksiä tapah-
tunut , ja useilla muillakin työaloilla pidät täydytt i in työväkeä lisäämästä 
laajempien työlakkojen aikana. Valtion töihin ei ollut välityksiä juuri ollen-
kaan, ja kunnan töihin välitettiin vain 622 miestä ja 161 naista. Vertailun 
vuoksi mainittakoon, että kunnan töihin välitettiin vuonna 1919 2,006 miestä 
ja 530 naista, vuonna 1918 3,360 miestä ja 1,222 naista sekä vuonna 1917 
4,936 miestä ja 507 naista. Sotavuosina taas olivat välitykset Venäjän valtion 
töihin suurimpana osana toimiston liikkeestä. Vuosi 1920 osoittaa siten 
huomat tavaa edistystä välityksissä yksityisten töihin. 

Toimiston liikkeen valaisemiseksi esitetään tässä seuraavat yksityis-
kohtaisemmat tiedot työnhakemuksista sekä tar jotuis ta ja täytetyis tä 
paikoista. 

Työnhakemukset ja työnhakijat. Työnhakemusten luku, jaet tuna työn-
hakijain sukupuolen mukaan käy selville seuraavista numeroluvuista: 

Vähennys vuonna 
1 9 2 0. 1 9 1 9. 1920 verrattuna 

vuoteen 1919. 
Luku. %. Luku. % · Luku. % · 

Miehiä 8,758 38.5 10,905 42.8 2,147 19.7 
Naisia. , 13,992 61.5 14,578 57.2 586 4.0 

Yhteensä 22,750 100.0 25,483 100.0 2,733 10.7 

Työnhakemuksia teki kaikkiaan 9,987 henkilöä, joista 3,539 eli 35.4 % 
oli miehiä ja 6,448 eli 64 .6% naisia, jotka työttömiksi uudelleen joudut tuaan 
uudistivat työnhakemuksensa 12,763 (miehet 5,219 ja naiset 7,544) eri tapauk-
sessa. 

Kirkonkirjoituspaikan mukaan jakaantuivat työnhaki ja t vuonna 1920 
seuraavasti: 

M i e h i ä . N a i s i a . Y h t e e n s ä . 
Luku. 

% · 
Luku. 

% · 
Luku. 

% · 
Helsinki. 3,341 94.4 4,024 62.4 7,365 73.7 
Muut paikkakunnat 198 5.6 2,424 37.6 2,622 26.3 

Yhteensä 3,539 100. o 6,448 100.0 9,987 100,0 
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Kun useilta työnhakijoilta on vaikea saada todistusta siitä, et tä he ovat 
Helsingissä henkikirjoihin merkityt, on työnhaki jat kir joitet tu toimiston 
kirjoihin papintodistuksen nojalla, jolloin myöskin on saatu perhesuhteet 
selvitetyksi. Naisiin nähden ei ylläoleva tilasto tarkalleen osoita henkikirj oissa-
olopaikkaa, sillä palveluspaikan hakijoista ne, jotka ovat olleet kaupungissa 
vuoden alussa, on todennäköisesti täällä myöskin pantu hengille, vaikka ovat-
kin kirkonkirjoissa muualla. Miespuolisiin työnhakijoihin nähden sitä vastoin 
vastaa tilasto jotakuinkin tarkoin myöskin henkikirjoissaolopaikkaa. 

Muilta paikkakunnilta tuli sangen vähän muuta työväkeä kuin naispalveli-
joita, joille oli paikkoja saatavana kaupungissa miltei ympäri vuoden. 

Perheolojen mukaan ryhmitet tyinä jakaantuvat työnhaki jat seuraavasti: 
M i e h i ä . N a i s i a . Y h t e e n s ä . 

Luku. % · Luku. % · Luku. % · 
Perheellisiä 1,536 43.4 1,129 17.5 2,665 26.7 
Yksinäisiä 2,003 56.6 5,319 82.5 7,322 73.3 

Yhteensä 3,539 lOO.o 6,448 lOO.o 9,987 lOO.o 
Äidinkielen mukaan ryhmit ty ivät työnhaki ja t seuraavasti: 

Mi e h i ä. N a i i s i a. Y h t e e n s ä . 
Luku. %· Luku. %. Luku.. 

Suomenkielisiä . . . . 3,070 86.7 5,794 89.9 8,864 88.8 
Ruotsinkielisiä . . . . 459 13.0 645 10.0 1,104 l l . o 
Muunkielisiä 10 0 . 3 9 0.1 19 0 .2 

Yhteensä 3,539 ' 100.0 6,448 100.0 9,987 100.0 
Tarjotut paikat. Ta r jo t tu ja paikkoja oli kaikkiaan 17,710, niistä 5,292 eli 

29.9 °/0 miehille ja 12,418 eli 70.1 °/0 naisille. Edelliseen vuoteen verraten oli 
miehille t a r jo t tu jen paikkain luku vähentynyt , mut ta naisille t a r jo t tu jen 
paikkain luku lisääntynyt. 

Tar jotuis ta paikoista oli: 
Miesten paikkoja. Naisten paikkoja. Yhteensä. 
Luku. 

% · Luku. % · Luku. % · 
Helsingissä 4,480 84.7 10,329 83.2 14,809 83.6 
Muualla 812 15.3 2,089 16.8 2,901 16.4 

Yhteensä 5,292 lOO.o 12,418 lOO.o 17,710 lOO.o 

Työväen kysyntä toisille paikkakunnille oli paljon suurempi kuin edelli-
senä vuonna. 

Täytetyt paikat. Tarjotuista paikoista täytet t i in: 
Miesten paikkoja. Naisten paikkoja. Yhteensä. 
Luku. %. Luku. %. Luku. %. 

Helsingissä 4,143 92.5 8,911 86.3 13,054 88.1 
Muualla 313 38.5 1,118 53.5 1,431 49.3 

Yhteensä 4,456 84.2 10,029 80.8 14,485 81.8 
2,402 tapauksessa (53.9 %) oli miehille ja 4,693 tapauksessa (46.8 %) 

naisille väli tet ty työ tilapäistä ja kesti ainoastaan muutaman päivän. 
Sellaisia välityksiä oli kaikkiaan 7,095 eli 49.0 %. 
Edelliseen vuoteen verraten on miesten välitys Helsingissä suuresti 

Perheellisiin on tässä luettu, paitsi naimisissa olevia henkilöitä, myöskin naimattomat 
naiset ja lesket, joilla on lapsia elätettävänä sekä yksinäisiin myöskin lapsettomat lesket, 
joten ryhmitys ei ole tehty siviilisäädyn; vaan perheen elättämisvelvollisuuden mukaan. 
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vähentynyt , mikä aiheutui, kuten jo mainittiin, siitä et tä kunnan ja valtion 
töihin otettiin vain pieni määrä työväkeä ja et tä lukuisat työlakot ja palkka-
riidat ehkäisivät töiden säännöllistä käyntiä. Lopulla vuotta, taloudellisen 
tilanteen kiristyessä, töitä yleensä supistettiin. Naisten paikkain välitykset 
sitä vastoin lisääntyivät noin 2,000:11a. 

Täyttämättä jääneet paikat. Toimistolle tar jotuista paikoista jäi t äy t t ämä t t ä : 
Miesten paikkoja. Naisten paikkoja. Yhteensä. 
Luku. %· Luku. % · Luku. % · 

Helsingissä . 337 7 . 5 1,418 13.7 1 ,755 11.9 
Muualla 499 61.5 971 46.5 1 , 4 7 0 50 .7 

Yhteensä 836 15.8 2 , 3 8 9 19.2 3 . 2 2 5 18 .2 

Miehille t a r jo tu t paikat Helsingissä voi toimisto t äy t t ää jotenkin tar-
koin; ainoastaan palkkariitojen aikana kevätkesällä jäi osa rakennustyöväen 
paikkoja ja syksyllä metallityöväen paikkoja t äy t t ämä t t ä . Muilla paikka-
kunnilla miehille tar jotuis ta paikoista jäi yhteensä n. 500 metsätyömiehen 
ja maatalousrengin paikkaa t äy t t ämät t ä . Naisille tar jotuis ta paikoista 
jäi t ä y t t ä m ä t t ä lähes 2,400 palvelijattaren paikkaa; niistä oli noin kolmasosa 
muilla paikkakunnilla. Muut naisten paikat t äy t t i toimisto miltei kaikki. 

Työnhakemusten sekä tarjottujen ja täytettyjen paikkain lukumäärä eri 
ammateissa ja toimialoilla käy selville allaolevasta taulukosta: 

Työnhake- Tarjottuja Täytettyjä 
Ammatti ja toimiala. muksia. paikkoja. paikkoja. 

Miehiä. Naisia. Yhteensä. Miehiä. Naisia. Yhteensä. Miehiä. Naisia. Yhteensä. 

Maa- ja metsätalous 83 470 553 223 812 1,035 145 555 700 

Teollisuus ja käsityö. 
Metalliteollisuus 356 77 433 110 21 131 44 20 64 
Kivi-, savi- ja lasiteollisuus 77 3 80 27 3 30 12 3 15 
Kemiallinen teollisuus — 1 1 — 1 1 .— 1 1 
Nahka- ja karvateollisuus . . 15 1 16 — 19 19 — 19 19 
Kehruer- ja kutomateollisuus — 21 21 — 6 6 — 7 7 
Vaatetusteollisuus . . 2 372 374 — 240 240 — 238 238 
Paperiteollisuus 3 15 18 — 18 18 — • 17 17 
Puuteollisuus 102 6 108 408 1 409 63 1 64 
Rakennusteollisuus 5,536 613 6,149 1,813 138 1,951 1,602 138 1,740 
Valaistuslaitokset 21 — 21 

1,813 
— — — — — 

Ravinto- ja nautintoaineteolli-
suus 41 234 275 — 32 32 — 31 31 
Graafillinen teollisuus 7 2 9 1 — 1 1 — 1 
Teollisuus ja käsityö, luokitta-
mattomat 105 — 105 25 — 25 22 — 22 

Kauppa ja kulkuneuvot. 
Kauppa 163 301 464 28 34 62 25 28 53 
Meri- ja satamaliikenne . . . . 148 — 148 17 — 17 14 — 14 
Maaliikenne 130 — 130 72 — 72- 59 — 59 
Ravintola- ja hotelliliike . . . . 6 2,964 2,970 10 1,594 1,604 5 1,573 1,578 

Sekatyöt, luokittamattomat 1,477 1,136 2,613 2,323 1,273 3,596 2,287 1,273 3,560 
Taloustoimet _ 7,590 7,590 — 8,140 8,140 — 6,061 6,061 
Erinäiset toimet 234 28 262 125 12 137 102 12 114 

Käskyläisiä ja oppilaita 252 158 410 110 74 184 75 52 127 
Yhteensä 8,758 13,992 | 22,750 5,292 12,418 17,710 | 4,456 10,029 14,485 . 
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Nuorison työnvälitys. Työnvälitystoimistossa vallitsevan ahtauden 
takia on nuorison työnväli tys jäänyt syrjään, sillä odotushuoneet, etenkin 
miesosastolla, olivat miltei täynnä väkeä, jonka vuoksi nuori väki ei niissä 
voi oleskella. Nuorison työnvälitystä onkin jo useampana vuonna hoitanut 
Nuorten miesten kristillisen yhdistyksen pikatoimisto Mars ja kansakoulujen 
paikanvälitystoimisto. , Johtokunnan ehdotuksesta päät t i kaupunginvaltuusto 
14 p:nä syyskuuta kunnan työnvälitystoimistoon perustettavaksi erityisen 
nuorison osaston, mut ta kun toimiston huoneistoa ei silloin voitu laajentaa, oli 
Nuorten miesten kristilliselle yhdistykselle annet tava avustusta nuorison 
työnvälitystä varten. Syyskuun alusta laajensi yhdistys toimintansa käsit tä-
mään myöskin tyt töjen työnvälityksen. Siten on nuorison työnvälitys toistai-
seksi kokonaan siirtynyt mainitun yhdistyksen hoidettavaksi. 

Tästä välitysliikkeestä esitetään tässä seuraavat tiedot vuodelta 1920: 

Työnhakijoita. Tarjottuja paikkoja. Täytettyjä paikkoja. 
Luku. 

% · 
Luku. % · Luku. %. 

Poikia 479 89.5 445 87.9 394 93.1 
Tyt tö jä 56 10.5 61 12.1 29 6.9 

Yhteensä 535 lOO.o 506 100.0 423 100.0 

Välityksistä on suurin osa käskyläispojan ja - tytön paikkoja sekä ammatt i -
oppilaspaikkoja. Tytöistä tuli osa palvelijattariksi. 

Kun Nuorten miesten kristillisen yhdistyksen toimisto ei ole työnvälitys-
toimiston osastona, ei sen liikettä ole otet tu työnvälitystoimiston tilastoon. 

Työolot Helsingissä olivat vuonna 1920 yleensä varsin hyvät . Tuotanto-
toimi vilkastui kaikilla aloilla, vaikkakin eräät seikat hait tasivat toiminnan 
kehittymistä. Niinpä eräillä aloilla alkupuolella vuot ta oli puute raaka-aineista. 
Työpalkkain ripeä nousu keväällä aiheutti lukuisia töiden pysähtymisiä, työ-
lakkoja ja työnsulkuja, "jotka häiritsivät töiden säännöllistä käyntiä. Vuoden 
lopulla taloudellisen tilan kiristyminen alkoi painostaa tuotantotoimintaa. 
Useita suunniteltuja, jopa aloitettujakin yrityksiä siirrettiin toiseen aikaan 
ja monilla teollisuuden aloilla töitä supistettiin. Nousukausi, josta oli paljon 
toivottu, kävi lyhyeksi. 

Työoloista eri työaloilla esitettäköön tässä muutamia yksityiskohtai-
sempia t ietoja. · 

Maataloudessa, joka enemmän välillisesti kuin suoranaisesti koskee pää-
kaupunkia, vallitsi hyvät työ-olot ympäri vuoden. Talvella oli lukuisia halon-
hakkuu- y. m. metsätöitä, joissa osa pääkaupungin työväestäkin työskenteli. 
Mainit tavampaa puute t ta ei työväestä lähiseuduilla ollut talvella. Kesällä 
oli eräinä aikoina puute maanviljelystyöväestä. Syyspuolella työskenteli 
näissä töissä huomat tava määrä helsinkiläistä naispuolista työväkeä. Syk-
syllä ja talven tul tua joutui osa maataloustyöväkeä joutilaaksi. 

Metalliteollisuudessa oli nousukausi, jota kyllä hai t tasivat talvel laraaka-
aineiden saannin vaikeudet ja syyskesällä palkkariidat, mut ta suurimpana 
osana vuodesta olivat työt ripeässä käynnissä. Ammatti tai toisesta työväestä 
oli puute. Noin 300—400 työntekijää olisi täkäläisiin tehtaisiin voitu ot taa 
entisten lisäksi. Syksyllä tuotantoa alettiin supistaa ja vuoden lopulla vähen-
nettiin aputyöväen ja vähemmän kehittyneiden ammattilaisten lukua. 

Kiviteollisuudessa (varsinaisissa kivenhakkaamoissa) ja kemiallisessa 
teollisuudessa vallitsi tasaiset työolot ympäri vuoden. 
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Nahkateollisuudessa oli hyvät työolot vuoden loppupuolella jolloin 
tuotantoa supistettiin sekä nahkimoissa et tä kenkätehtaissa. Muutamat 
kenkätehtaat rajoi t t ivat vuoden lopulla työaikansa neljään päivään viikossa. 

Paperiteollisuudessa (johon paikkakunnalla kuuluu vain kartonki- ja 
kotelotehtaita) ja graafillisessa teollisuudessa oli paperinhintain suuren kohoa-
misen vuoksi tilanne painostava miltei koko vuoden. Jo kesällä tuotantoa 
huomattavast i supistettiin, työväen lukua jonkin verran vähennettiin, ja 
lopulla vuot ta pienemmissä työlaitoksissa työskenneltiin rajoitetulla työajalla. 

Puuteollisuudessa olivat työt alkupuolella vuotta vilkkaassa käynnissä. 
Huonekaluteollisuudessa tapahtui sellainen muutos, et tä pari suurta huone-
kalutehdasta lopetti liikkeensä, kun vallitsevien konjunktuurien vuoksi ei 
varastotöiden teettäminen enää käynyt päinsä. Vapaaksi tulleet työnteki jät 
perustivat uusia pieniä liikkeitä. Ammattitaitoisella työväellä oli töitä riittä-
västi vuoden loppuun. Rakennuspuusepän tehtaissa oli töitä vuoden loppu-
puolelle, mut ta syyskautena työt vähenivät. Sahalaitokset olivat täydessä 
käynnissä syyspuolelle, jolloin paikkakunnan suurin saha uudestaan rakenta-
misen vuoksi pantiin seisomaan ja osa työväkeä, joka ei rakennustöihin voinut 
siirtyä, sai siirtyä muihin töihin. 

Rakennusteollisuus pääsi jo edellisen vuoden lopulla elpymään, mut ta 
luonnonesteiden takia oli tammi- ja helmikuussa useita satoja rakennus-
työläisiä joutilaina. Seuraavina kuukausina toiminta vilkastui, mut ta silloin 
alkoivat palkkariidat, jotka noin kuukauden ajan häiritsivät töiden säännöl-
listä kulkua useilla työmailla. Kesäkuussa, Suomen messujen valmistusten 
aikana, vallitsi kova kiire ja huomat tava työväen puute. Työt olivat 
hyvässä käynnissä syksyyn saakka. Kiristyneiden rahamarkkinain takia 
raukesivat useat suunnitellut rakennusyritykset, ja eräitä jo aloitettujakin pan-
tiin vuoden lopulla seisomaan. Marras- ja joulukuussa joutui siten huomat tava 
määrä apurityöväkeä ja osa ammatt i työväkeäkin joutilaaksi. 

Ravinto- ja nautintoaineteollisuudessa vallitsi ympäri vuoden säännölliset 
työolot muilla työaloilla, paitsi karamelli- ja tupakkateollisuudessa, joissa 
raaka-aineiden saannin rajoitusten vuoksi työskenneltiin vain osittaisella, 
vaikkakin edelliseen vuoteen verraten lisätyllä työvoimalla. Eräs suurimpia 
tupakkatehta i ta jäi alkaneen lakon johdosta seisomaan pitemmäksi aikaa, 
eikä sitä enää pantu käyntiin vhtä suurella työvoimalla kuin ennen. Vuoden 
lopussa ja seuraavan vuoden alussa joutui siten noin 300 työntekijää, etupäässä 
naisia, joutilaaksi. Eräissä muissakin tupakkatehtaissa rajoitetti in vuoden 
lopulla työaikaa ja työväen lukua vähennettiin. 

Liikealalla oli toiminta vilkkaampaa kuin edellisenä vuonna, kun tuonti-
rajoituksia vähitellen helpotettiin. Vuoden lopulla kuitenkin rahatilan kiristy-
misen vuoksi alkoi liike-elämässä painostava tilanne. Satamaliikenne oli pal-
jon vilkkaampi kuin edellisenä vuotena. 

Käsityöläisammateissa vallitsi varsin hyvät työolot ympäri vuoden, varsin-
kin räätälin- ja suutarinammateissa, joissa keväällä ja syksyllä oli huomat tava 
työväen puute. 

Naisten työaloilla oli erit täin hyvät työolot taloustoimissa. Talous- ja 
maatalouspalvelijattarien puute t ta oli ympäri vuoden, varsinkin keväällä ja 
syksyllä, jolloin suuri määrä toimistolle t a r jo t tu j a paikkoja jäi t äy t t ämä t t ä . 
Sitä vastoin oli siivoojia ja pesijöitä, rakennusapureita ja muita uiko työläis-
naisia sekä tupakkatehtaalaisia työnpuutteessa talvella ja vuoden lopulla. 

Vaikkakin työolot olivat yleensä hyvät, täytyi kaupungin tänäkin vuonna 
järjestää töitä työttömiä varten, vaikka ei läheskään niin laajassa mää-
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rässä kuin useina muina vuosina, eipä edes niinkään paljon, kuin useina vuo-
sina ennen sotaa. Tammi- ja helmikuussa pantiin käyntiin kadunaukaisu-
töitä, joihin talvikuukausina otettiin noin 400 miestä. Nämä työt eivät kuiten-
kaan olleet varsinaisia hätäaputöi tä . 

Sitä vastoin oli pakko pitää verraten suuri määrä naisia jo edellisinä 
vuosina aletuissa hätäapukomitean järjestämissä töissä, joissa työskenteli 
suurimmaksi osaksi kapinan johdosta huoltajaa vaille jääneitä naisia. Näissä 
töissä työskenteli talvikuukausina 500—550 naista ja 50 miestä. Keväällä 
niistä poistettiin kaikki yksinäiset naiset ja miltei kaikki miehet, joten niihin 
kesän ajaksi jäi noin 350 henkeä. Nämä työt aiheutt ivat kaupungille noin 
1,670,000 markan menoerän. 

Työolojen valaisemiseksi esitettäköön tässä työnvälitystoimistoon ilmoit-
tautuneiden työttömäin työnhakijain lukumäärä kunkin kuukauden lopussa. 

Miehiä. Naisia. Yhteensä. Miehiä. Naisia. Yhteensä. 
Tammikuu . . 459 171 630 Heinäkuu 
Helmikuu . . . . 348 219 567 Elokuu . . 
M a a l i s k u u . . . . 207 141 384 Syyskuu . . 
Huht ikuu . . . . 184 156 340 Lokakuu 
Toukokuu 125 89 214 Marraskuu 
Kesäkuu 96 63 159 J o u l u k u u . . 

103 128 231 
103 133 236 
149 132 281 
170 204 374 
205 184 389 
496 175 671 




