
XXII. Työnvälitystoimisto 
Helsingin kaupungin työnvälitystoimiston kertomus1) v:lta 1937 oli 

seuraavan sisältäinen: 

Uusi lainsäädäntö. Kertomusvuoden alussa astui voimaan heinäkuun 
23 p:nä 1936 annettu uusi työnvälityslaki, joka varsin oleellisesti muutti 
entistä työnvälityslainsäädäntöä. Vaikkakaan ei ole paikallaan tässä yh-
teydessä lähemmin selostaa uutta lakia eikä liioin tehdä vertailuja sen ja 
vanhan lain välillä, on kuitenkin mainittava, mitä uutta nykyinen lain-
säädäntö oleellisimmin sisältää. Voimassa olevan työnvälityslain yti-
menä lienee pidettävä sitä, että työnvälitystoiminta nyt rajoittuu puh-
taitten työnvälitysperiaatteitten piiriin kun laki nimenomaan kieltää anta-
masta työnvälitystoimistoille työttömyyshuoltoon kuuluvia tai muita työn-
välitykselle vieraita tehtäviä. Työnvälityksen johtavana periaatteena on 
yksinomaan: työnantajalle paras saatavana oleva työvoima ja työntekijälle 
sellaista työtä, jota hän parhaiten kykenee suorittamaan. Työnvälityksen 
tehtävänä on saattaa työvoiman kysyntä ja tarjonta toistensa yhteyteen 
ja keskenään tasapainoon, työnvälitystoimistosta on luotava työn ja työ-
voiman luonnollinen kohtaamispaikka, s.o. paikka, josta odottava työ 
tapaa suorittajansa. Työnvälitysviranomaisen on entistä monin verroin 
tarkemmin seurattava työmarkkinoita ja täytettävä tehtävänsä aktiivi-
sena tekijänä talouselämässä. 

Työnvälityslautakunta. Lautakunnan kokoonpano. Työn välityslauta-
kunnan puheenjohtajana oli v. 1937 varatuomari E. Tulenheimo ja vara-
puheenjohtajana työnjohtaja K. Hiltunen. Lautakunnan jäseninä olivat 
johtaja W. Korhonen ja rakennusmestari O. Vilamo työnantajien edusta-
jina sekä toimitsija L. Mikkonen ja eristäjä K. Saarnijärvi työntekijäin 
edustajina. Edellisten varajäseninä olivat kamreeri O. Tiderman ja insi-
nööri V. J. Hintikka ja jälkimmäisten toimitsija T. Bryggari ja pianotek-
nikko J. Virtanen. Toimitsija Mikkosen kuoltua kertomusvuoden aikana 
valitsi kaupunginvaltuusto hänen tilalleen työnvälityslautakunnan jäse-
neksi toimitsija E. Härmän. Kaupunginhallituksen edustajana työnväli-
tyslautakunnassa oli kaupungin rahatoimenjohtaja J. Helo. 

Lautakunnan kokoukset. Työnvälityslautakunta kokoontui kertomus-
vuoden kuluessa 15 kertaa. Edellisenä vuonna kokoontui työnvälitystoi-
miston johtokunta 12 kertaa. Kokouksissaan lautakunta käsitteli yhteensä 
173 (62) asiaa. Tärkeimmistä lautakunnan kokouksissaan käsittelemistä 
asioista mainittakoon seuraavat: 

Vuoden ensimmäisessä kokouksessaan tammikuun 13 p:nä lautakunta 
valitsi työnvälitystoimiston ohjesäännön edellyttämät jäsenet ja vara-
jäsenet henkisen työn osaston, nuoriso-osaston ja merimiesosaston 
toimikuntiin kolmivuotiskaudeksi 1937—39. Samassa kokouksessa lauta-
kunta päätti julistaa haettaviksi toimiston uudelleen järjestelyn yhteydessä 

Eräät kertomusta seuranneet taulukko tiedot, joita ei ole tähän merkitty, 
on julkaistu Helsingin kaupungin tilastollisessa vuosikirjassa v:lta 1938. 
Kunnall. kert. 1937• 14* 
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perustetut täyttämättä olevat henkisen työn osaston osastonjohtajan, 
nuoriso-osaston osastonj ohtaj an, rakennusammattimiesten alaosaston 
osastonhoitajan ja metalliammattimiesten alaosaston osastonhoitajan 
sääntöpalkkaiset virat. 

Helmikuun 25 p:nä pidetyssä kokouksessa ilmoitettiin lautakunnalle, 
että kaupunginvaltuusto oli, tehdyn esityksen hyväksyen, suostunut eräi-
den työnvälitystoimiston viranhaltijoiden siirtämiseen uusiin virkoihin 
julistamatta näitä virkoja haettaviksi. Samassa kokouksessa lautakunta 
pyydettynä lausuntonaan päätti ilmoittaa kaupunginhallitukselle puolta-
vansa Helsingin kaupungin virkamiesyhdistyksen aloitetta sellaiseksi 
virkasääntöön tehtäväksi muutokseksi, että viranhaltijalle 15 vuoden 
palveluksesta tuleva vuosittainen loma olisi 6 viikkoa. Edelleen ilmoitet-
tiin lautakunnalle samassa kokouksessa, että kiinteistölautakunta oli 
vuokrannut huoneistot työnvälitystoimiston henkisen työn osastoa ja 
nuoriso-osastoa varten. 

Kokouksessaan maaliskuun 2 p:nä lautakunta toimitti haettaviksi julis-
tettujen osastonjohtajien ja osastonhoitajien vaalit. 

Maaliskuun 10 p:nä pidetyssä kokouksessa ilmoitettiin lautakunnalle, 
että kaupunginhallituksen päätöksen mukaan työnvälitystoimiston joh-
taja kuuluu kertomusvuonnakin viran puolesta jäsenenä kaupungin työttö-
myyskomiteaan. Samassa kokouksessa lautakunta antoi pyydetyn lausun-
non Helsingin kaupungin toimen- ja viranhaltijain yhdistyksen aloitteen 
johdosta erinäisiksi kaupungin virkasääntöön tehtäviksi muutoksiksi. 
Vielä lautakunta päätti tässä kokouksessaan ehdottaa kaupunginhallituk-
selle eräitä muutoksia työnvälitystoimiston virka-aikaan sekä pyytää 
kaupunginhallitusta kehoittamaan kaupungin virastoja ja laitoksia, näiden 
tarvitessa työvoimaa ja nimenomaan lomasijaisia ja muuta tilapäistä työ-
voimaa, toimittamaan valintansa vasta otettuaan selvää myöskin työnväli-
tystoimiston ehkä tarjoamista mahdollisuuksista. Kummatkin nämä esi-
tykset saivat kaupunginhallituksen hyväksymisen. 

Huhtikuun 5 p:nä pidetyssä kokouksessa ilmoitettiin lautakunnalle 
sosiaaliministeriön suunnitelma maan kunnallisten työnvälityselinten edus-
tajien kutsumisesta neuvottelukokoukseen myöhemmin keväällä, ja 
valitsi lautakunta edustajikseen sanotussa kokouksessa puheenjohtajan, 
varapuheenj ohtaj an, työnvälitystoimiston j ohtaj an j a erikoisosastoj en 
osastonjohtajat. Neuvottelukokous pidettiin toukokuun 24—25 p:nä ja 
sisältyi kokouksen ohjelmaan m.m. johtajan ja henkisen työn osaston 
osastonjohtajan esitelmät sekä kaupungin tarjoama kahvitilaisuus kokouk-
sen osanottajille. 

Toukokuun 8 p:nä pidetyssä kokouksessa lautakunnalle ilmoitettiin, 
että sen monivuotinen jäsen toimitsija L. Mikkonen oli kuollut huhtikuun 
29 p:nä, sekä että lautakunnan puolesta oli laskettu seppele hänen hau-
dalleen. Kokous kunnioitti hetken hiljaisuudella pidetyn jäsenensä 
muistoa. 

Elokuun 16 p:nä pidetyssä kokouksessa ilmoitettiin lautakunnalle, että 
sosiaaliministeriön määräyksestä ja välityksellä oli kokeilutarkoituksessa 
toimitettu kaksi eri kertaa työnvälityslain täytäntöönpanoasetuksen tar-
koittama vakanssiluettelo. Myöhemmin syksyllä tällaista luetteloa ruvet-
tiin julkaisemaan säännöllisesti viikottain. 

Saman kuukauden 26 p:nä pidetyssä kokouksessa lautakunta käsitteli 
työnvälitystoimistoa koskevan talousarvioehdotuksen v:lle 1938. 
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Syyskuun 28 p:nä pidetyssä kokouksessa ilmoitettiin lautakunnalle, että 
työnvälitystoimiston ensimmäinen johtaja A. H. Karvonen elokuun 27 p:nä 
oli kuollut j a että lautakunnan puolesta oli laskettu seppele hänen haudalleen. 

Samassa kokouksessa lautakunta asetti komitean suunnittelemaan 
työnvälitystoimistolle uusia järjestyssääntöjä ja harkitsemaan johtosään-
nön laatimisen tarpeellisuutta. Komitean puheenjohtajaksi kutsuttiin 
lautakunnan puheenjohtaja ja jäseniksi toimittaja Huttunen ja työnväli-
tystoimiston johtaja. 

Työnvälityslautakunnan aloitteesta oli kaupunginvaltuusto tehnyt 
esityksen sosiaaliministeriölle erityisen maatalousosaston perustamisesta 
Helsingin työnvälitystoimistoon ehdolla, että valtion korvattavaksi tuleva 
osuus osaston vuosimenoista määrättäisiin 75 %:ksi. Marraskuun 16 p:nä 
lautakunnan kokoukselle ilmoitettiin sosiaaliministeriön, tehdyn esityksen 
hyväksyen, määränneen, että Helsingin työnvälitystoimistoon on tammikuun 
1 p:stä 1938 lukien perustettava erityinen osasto maatalousalan työnväli-
tystä varten sekä valtioneuvoston päättäneen suostua siihen, että valtio 
toistaiseksi korvaa 75 % osaston sellaisista vuosimenoista, joista työnväli-
tyslain toimeenpanoasetuksen 16 §:n 1 momentissa mainitaan. Samassa 
kokouksessa lautakunta päätti julistaa perustettavan maatalousosaston 
ylimääräisen osastonjohtajan toimen haettavaksi. Seuraavassa kokoukses-
saan, joulukuun 11 p:nä, lautakunta valitsi sanottuun virkaan agronoomi 
O. Haapaniemen astuvaksi toimeen seuraavan tammikuun alussa. 

Joulukuun 28 p:nä pidetyssä kokouksessa lautakunta antoi pyydetyn 
lausuntonsa sosiaaliministeriölle eduskunnan lausuman toivomuksen joh-
dosta, että hallitus toimituttaisi tutkimuksen niistä epäkohdista, joita on 
esiintynyt työpaikkoja nimimerkillä haettavaksi ilmoitettaessa; lausun-
nossa oli pyydetty erikseen ilmoittamaan, oliko ja missä määrin p.o. il-
moittamistavasta ollut havaittavissa epäkohtia ja oliko tällaisiksi luettava 
myöskin sellaiset työpaikkailmoitukset, joissa työnantajaa mainitsematta 
pyydetään vastausta määrättyyn puhelinnumeroon. Lautakunta päätti 
lausuntonaan ilmoittaa pitävänsä suotavana lainsäädäntöteitse sellaisen 
käytännön luomista, että työpaikka ilmoitetaan aina selvästi p.o. ilmoituk-
sissa, koska puhelinnumeroilmoituksen taakse on toisinaan todettu kät-
keytyvän laitonta paikanvälitystä ja koska samanlainen mahdollisuus on 
olemassa nimimerkki-ilmoituksiin nähden. 

Samassa kokouksessaan lautakunta päätti, että v:n 1938 alusta 
lukien työnvälitystoimiston naisosastolta lopetetaan ammattiväen ja 
siivoojain alaosasto, jonka työskentelyalue jaetaan siten, että seka-
työntekijäin alaosastolle siirretään puhdistustöitten (siivoojat, silittäjät 
ja pesijät) ryhmät ja ravintola-alaosastolle, jolta maatalousalan ja merialan 
naisasiakkaat siirtyvät asianomaisille erikoisosastoille, lisätään ammatti-
töiden ryhmät. Edelleen lautakunta päätti, että perustettava maatalous-
osasto sijoitetaan näin vapautuvaan toimistohuoneiston osaan. 

Työnvälityslupien antamista yksityisille koskevat lausunnot. Lautakunta 
käsitteli kertomusvuonnakin useita sellaisia asioita, joissa lautakunnalta 
oli pyydetty lausuntoa käsittelyn pohjaksi kaupunginvaltuuston annetta-
ville lausunnoille yksityisten yhdistysten sosiaaliministeriöltä pyytämien 
työnvälityslupien johdosta. Uudenkin työnvälityslain mukaan on nimit-
täin asianomaisen kunnan valtuustolta hankittava lausunto yksityisen 
yhdistyksen hakiessa sosiaaliministeriöltä toimilupa työnvälityksen harr 
joittamiseen. 
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Kokouksessaan helmikuun 25 p:nä lautakunta antoi puoltavan lau-
sunnon Suomen Vankeusyhdistys r.y:n hakemuksesta saada toimilupa 
vankiloista vapautuneitten vankien ja ehdollisesti tuomittujen rikollisten 
maksuttoman työnvälityksen harjoittamiseen kaikilla työaloilla koko 
valtakunnassa. Kaupunginvaltuusto puolestaan antoi hakemuksesta myös-
kin puoltavan lausunnon, ja sosiaaliministeriö myönsi vankeusyhdistykselle 
haetun toimiluvan. 

Samassa kokouksessaan lautakunta antoi, äänestyksen jälkeen, puolta-
van lausunnon myöskin Liikealalla toimivien keskusavustustoimiston ano-
muksesta saada toimilupa liikealalla työskentelevien maksuttoman työn-
välityksen harjoittamiseen Helsingin kaupungissa. Kaupunginvaltuusto 
sitä vastoin antoi anomuksesta epäävän lausunnon, ja sosiaaliministeriö 
vuorostaan hylkäsi anomuksen. 

Kokouksessaan toukokuun 8 p:nä lautakunta antoi lausuntonsa Suomen 
konemestariliiton anomuksesta saada toimilupa yhdistyksen jäsenien mak-
sullisen työnvälityksen harjoittamiseen koko valtakunnassa. Anomuksesta 
päätettiin antaa epäävä lausunto, lähinnä siitä syystä, että kunnallinen 
työnvälitys nykyään omaa edellytykset työnvälitystoiminnan tehokkaaseen 
suorittamiseen k.o. ammattialallakin ja että yhdistys aikoi kantaa huomat-
tavan korkean maksun välitystehtävästään. Kaupunginvaltuusto antoi 
asiasta niinikään epäävän lausunnon, ja sosiaaliministeriö hylkäsi kone-
mestariliiton anomuksen. 

Kokouksessaan elokuun 16 p:nä lautakunta antoi epäävän lausunnon 
Finlands svenska kvinnoförbund nimisen yhdistyksen anomuksesta saada 
edelleen harjoittaa maksullista työnvälitystä jäsenilleen. Valtuusto vuo-
rostaan puolsi anomusta ehdolla, ettei yhdistys kantaisi mitään maksua 
välitystoiminnastaan, mutta sosiaaliministeriö hylkäsi anomuksen. 

Kokouksessaan syyskuun 28 p:nä lautakunta antoi lausunnon Suomen 
farmaseuttiliiton anomuksesta saada harjoittaa maksullista työnvälitystä 
jäsenilleen. Anomuksesta päätettiin, äänestyksen jälkeen, antaa epäävä 
lausunto, koska työnvälitystoimiston henkisen työn osasto parhail-
laan on kehittymässä henkisen alan työnvälityksen koko maata käsittäväksi 
keskukseksi ja koska liiton työnvälitystoiminta, osoitettuaan viime vuosina 
jyrkkää laskua, on nykyään jokseenkin mitätöntä. Kaupunginvaltuusto 
antoi puolestaan myöskin epäävän lausunnon, mutta sosiaaliministeriö 
kuitenkin myönsi farmaseuttiliitolle työnvälitysluvan. 

Työnvälitystoimiston johtajan opintomatka. Kokouksessaan helmikuun 
25 p:nä lautakunta päätti, puheenjohtajan ehdotuksesta, kehoittaa työn-
välitystoimiston johtajaa anomaan kaupunginhallitukselta apurahaa ulko-
maista opintomatkaa varten, tarkoituksella tutustua skandinaviseen kun-
nallisen työnvälityksen järjestelyyn ja toimintaan, koska tällaisesta opinto-
matkasta epäilemättä olisi huomattava etu kaupungille ajankohtana, jol-
loin on laadittava uudet suuntaviivat työnvälitystoiminnalle. Kokoukses-
saan maaliskuun 10 p:nä lautakunta päätti toimittaa kaupunginhallituk-
selle johtajan stipendianomuksen sekä puoltaa sanottua anomusta. Kokouk-
sessaan huhtikuun 5 p:nä ilmoitettiin sitten lautakunnalle, että kaupungin-
hallitus oli myöntänyt johtaja S. Seppälälle matka-apurahan Skandinaviaan 
tehtävää opintomatkaa varten sekä vastaavaksi ajaksi huhtikuussa kol-
men viikon virkavapauden. Lautakunta määräsi k.o. ajaksi johtajan virkaa 
hoitamaan osastonjohtajat Y. Vuorjoen jaW. Mattlarin. Matkalta palattuaan 
antoi johtaja lautakunnan kokoukselle selostuksen matkalla tekemistään 
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havainnoista sekä niinikään piti niitä koskevan esitelmän aikaisemmin 
mainitussa työnvälityskokouksessa. Matkan opetuksia ja kokemuksia on 
sittemmin mahdollisuuden mukaan sovellettu toimiston toiminnassa ja 
järjestelyssä. 

Työnvälitystoimisto. Toimiston sisäinen järjestely. Lain tarkoittama 
työnvälityksen tehostaminen on merkinnyt muutoksia työnvälitystoimis-
ton osastojaossa. Edellisessä vuosikertomuksessa jo mainittiin, että kau-
punginhallitus asetti v. 1936 komitean suunnittelemaan työnvälitystoi-
miston toiminnan järjestämistä, ja tämän komitean ehdottamat muutokset 
pantiin toimeen kertomusvuonna. Työnvälitystoimisto jakaantui täten 
miesosastoon ja naisosastoon yleisinä osastoina sekä kolmeen erikoisosas-
toon: henkisen työn osastoon, nuoriso-osastoon ja merimiesosastoon. 
Miesosasto jakaantui edelleen kolmeen alaosastoon, nimittäin rakennus-
ammattimiesten, metalliammattimiesten ja sekatyöntekijäin alaosastoihin 
ja naisosasto vuorostaan neljään alaosastoon, nimittäin kotiapulaisten, 
ravintola- ja maataloustyöntekijäin, ammattityöntekijäin ja siivoojain sekä 
sekatyöntekijäin alaosastoihin. Kertomusvuoden lopussa tehtiin lisäksi 
päätökset eräiden muutosten toimeenpanemiseksi työnvälitystoimiston 
osastojaossa, mutta ne eivät astuneet voimaan vielä samana vuonna. 

Toimiston henkilökunta. Työnvälitystoimiston uudelleen järjestämisen 
yhteydessä oli julistettu haettavaksi työnvälitystoimiston johtajan toimi 
sekä henkisen työn osaston osastonjohtajan, nuoriso-osaston osastonjohta-
jan, metalliammattimiesten alaosaston osastonhoitajan ja rakennusammatti-
miesten alaosaston osastonhoitajan toimet. Työnvälitystoimiston johtajaksi 
valitsi kaupunginvaltuusto kokouksessaan helmikuun 10 p:nä huoltolauta-
kunnan apulaisjohtajan filosofianmaisteri S. Seppälän. Työnvälityslauta-
kunta täytti kokouksessaan maaliskuun 2 p:nä edellä mainitut osaston-
johtajien ja osastonhoitajien toimet, valiten henkisen työn osaston 
osastonjohtajaksi 129 hakijasta filosofianmaisteri Y. Vuorjoen, nuoriso-
osaston osastonjohtajaksi 176 hakijasta filosofianmaisteri W. Mattlarin, 
metalliammattimiesten alaosaston osastonhoitajaksi 69 hakijasta kone-
mestari V. Landenin ja rakennusammattimiesten alaosaston osastonhoita-
jaksi 83 hakijasta työnvälitystoimiston toimistoapulaisen V. Jyrkänteen. 
Merimiesosaston osastonjohtajana toimi dipl. merikapteeni F. Huhtala ja 
sekatyömiesten alaosaston osastonhoitajana majuri E. A. Holmström. 
Vakinaisina apulaisina toimivat erikoisosastoilla neidit T. Melanen ja A. 
Ahovaara ja herra K. Vuolanne sekä miesosaston alaosastoilla herrat K. E. 
Teräs ja R. Ryöti. Avoimeksi joutunutta toimistoapulaisen tointa mies-
osastolla hoiti virkaa tekevänä herra M. Turunen. Naisosaston osastonhoita-
jina olivat: kotiapulaisten alaosastolla neiti E. Sundström, ravintolahenkilö-
kunnan alaosastolla rouva R. Hänninen, ammattityöntekijäin ja siivoojain 
alaosastolla neiti A. Bruun ja sekatyöntekijäin alaosastolla neiti L. Ahkia. 
Apulaisina naisosaston alaosastoilla toimivat neidit S. Rechardt ja A. 
Vallinheimo ja rouva A. Veteli. Työnvälitystoimiston ylimääräisenä kir-
jaajana oli rouva L. Penttilä ja ylimääräisinä apulaisina miesosastolla koko 
kertomusvuoden herrat V. Jokinen ja T. Linnajoki sekä erikoisosastoilla 
vuoden loppupuolella filosofianmaisteri T. Helme ja rouva M. Seppälä. 

x) Ks. tämän kert. s. 211*. 
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Lisäksi käytettiin toimistossa tilapäistä työvoimaa. Työnvälitystoimiston 
vahtimestarina toimi T. Leander. 

Toimiston kirjeenvaihto. Työnvälitystoimistoon on kertomusvuonna 
saapunut 1,576 kirjelmää. V. 1936 oli vastaava luku 238, joten lukumäärä 
oli noussut 1,338:11a eli 562.2 %. 

Lähetettyjen kirjelmien lukumäärä oli 4,065. Edellisenä vuonna oli 
lähetetty 1,859 kirjelmää, joten lisäys on 2,206 eli 118.7 %. 

Työnhakemukset. Työnhakemuksista on huomioitava, että työnhakemus 
on voimassa, mikäli työhön sijoittamista ei tapahdu ilmoittautumisviikkoa 
seuraavan viikon loppuun saakka. Jos anomus tämän ajan umpeenkulut-
tua, mutta saman kalenterikuukauden aikana, uudistetaan, merkitään kuu-
kausitilastoon uusi työnhakemus saman henkilön kohdalle. Samoin menetel-
lään niissä tapauksissa, joissa työnhakija on osoitettu työhön, mikä on niin 
lyhytaikaista, että hän jo saman kalenterikuukauden sisällä tulee uudista-
maan työnhakemuksensa. Jos työnhakemus on voimassa kuukauden tait-
teessa, merkitään se siirtona seuraavan kuukauden tilastoon. 

Kertomusvuoden aikana tehtyjen työnhakemuksien määrää kuvaa seu-
raava taulukko: 

K u u k a u s i 
Edellisestä kuukaudesta 

siirretyt 
Kuukauden aikana 

tehdyt 
Yhteensä voimassa 

olleet K u u k a u s i 
Miesten Naisten Kaikki Miesten Naisten Kaikki Miesten Naisten Kaikki 

Tammikuu 3,725 2,047 5,772 3,725 2,047 5,772 
Helmikuu 2,146 434 2,580 3,032 1,192 4,224 5,178 1,626 6,804 
Maaliskuu 1,560 451 2,011 1,788 1,433 3,221 3,348 1,884 5,232 
Huhtikuu 1,359 462 1,821 1,588 1,689 3,277 2,947 2,151 5,098 
Toukokuu 987 344 1,331 1,652 1,806 3,458 2,639 2,150 4,789 
Kesäkuu 952 339 1,291 1,567 1,705 3,272 2,519 2,044 4,563 
Heinäkuu 816 302 1,118 1,256 1,283 2,539 2,072 1,585 3,657 
Elokuu 583 309 892 1,506 1,940 3,446 2,089 2,249 4,338 
Syyskuu 880 443 1,323 1,724 2,248 3,972 2,604 2,691 5,295 
Lokakuu 1,042 428 1,470 1,932 1,859 3,791 2,974 2,287 5,261 
Marraskuu 1,165 480 1,645 1,667 1,662 3,329 2,832 2,142 4,974 
Joulukuu 1,225 462 1,687 1,597 1,475 3,072 2,822 1,937 4,759 

Kaikkiaan — — — 23,034 20,339 43,373 — — — 

Kuten taulukosta ilmenee on työnhakemusten yhteinen lukumäärä 43,373, 
josta miesten tekemiä 23,034 eli 53. i % ja naisten tekemiä 20,339 eli 46.9 %. 
Edellisen vuosikertomuksen mukaan oli v. 1936 työnhakemusten määrä 
41,099, josta miesten tekemiä 23,041 eli 56. i % ja naisten tekemiä 18,058 
eli 43.9 %. Seuraavassa graafillisessa esityksessä on huomioitu siirrotkin, 
koska ainoastaan täten saadaan kuya kuukausittain voimassaolleitten työn-
hakemusten määrästä: 
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Ammattialoittain työnhakemukset ryhmittyivät seuraavasti: 

A m m a t t i a l a Miesten 

Maatalous .. 220 
Metalliteollisuus 1,916 
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus 81 
Kemiallinen teollisuus 17 
Nahka-, kumi- ja karvateollisuus 137 
Kehruu-ja kutomateollisuus 17 
Pukutavara- ja puhdistusteollisuus 26 
Paperiteollisuus 60 
Puuteollisuus 425 
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus 96 
Valaistuslaitokset 248 
Graafillinen teollisuus 173 
Rakennusteollisuus 6,465 
Luokittamattomat teknilliset toimet ..... 505 
Liikeala 2,008 
Ravintola-ja hotelliliike 119 
Meriliikenne 2,080 
Lastaus ja purkaminen 262 
Maaliikennelaitokset 436 
Opettajat ja muihin ryhmiin kuulumaton 

henkinen työ 544 
Taloustoimet — 
Erinäiset toimet 7,199 

Kaikkiaan 23,034 
0/ KQ -

Naisten Kalkki 

372 592 
186 2,102 
86 167 

157 174 
69 206 

132 149 
925 951 
136 196 
70 495 

449 545 
58 306 
33 206 

533 6,998 
53 558 

1,664 3,672 
2,223 2,342 

92 2,172 
262 

2 438 

358 902 
10,044 10,044 
2,697 9,896 

20,339 43,373 
AP. - inn 
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Tarkastettaessa miesten tekemiä työnhakemuksia huomataan, että 
suurin osa eli 31.3 % kuuluu otsikkoon Erinäiset toimet, mikä johtuu siitä, 
että tähän ryhmään kuuluu — asiapoikien ja erinäisten muitten tointen 
lisäksi — valtaosa sekatyömiesten alaosaston asiakkaitten työnhakemuksista. 
Seuraavina järjestyksessä ovat työnhakemukset rakennusteollisuuden alalla 
28.i %, meriliikenne 9. o %, liikeala 8.7 % ja metalliteollisuus 8.3 %. Nais-
ten tekemistä työnhakemuksista oli suurin määrä eli 49.4 % taloustoimen 

:alalta. Lähinnä seurasi ryhmä Erinäiset toimet, josta on huomioonotettava 
1 sama maininta kuin miesosastonkin kohdalla. Tämän ryhmän työnhakemuk-
sia oli 13.3 % naisten työnhakemusten yhteismäärästä. Seuraavina olivat 
ravintola- ja hotelliliike 10.9 %, liikeala 8.2 % sekä pukutavara- ja puhdis-
tusteollisuus 4.5%. 

Työtä hakeneet henkilöt. Työnvälitystoimiston asiakkaina oli kertomus-
vuonna 16,099 eri henkilöä, josta miehiä 9,471 eli 58. s % ja naisia 6,628 
eli 41.2 %. Huomioonottaen, että sama henkilö esiintyy useissa tapauk-
sissa työnhakijana eri kuukausina, esitetään seuraavassa taulukossa työtä 
hakeneiden henkilöiden lukumäärä kuukausittain: 

Kuukausi Miehiä Naisia Yhteensä Kuukausi Miehiä Naisia Yhteensä 
Tammikuu . 3,384 1,189 4,573 Heinäkuu .. 1,533 972 2,505 
Helmikuu .. 3,436 1,211 4,647 Elokuu 1,510 1,283 2,793 
Maaliskuu . 2,626 1,127 3,753 Syyskuu .... 2,060 1,722 3,782 
Huhtikuu ... 2,404 1,283 3,687 Lokakuu .... 2,421 1,565 3,986 
Toukokuu . 2,036 1,095 3,131 Marraskuu . 2,217 1,429 3,646 
Kesäkuu 1,962 1,096 3,058 Joulukuu .. 2,059 1,113 3,172 

Taulukosta ilmenee, että miehet suhteellisesti kauemmin pysyivät toi-
miston hakijoina kuin naiset. 

Muutokset edelliseen vuoteen verrattuna käyvät ilmi alla olevasta yhdis-
telmästä: 

1 9 3 7 1 9 3 6 M u u t o s 
Luku % Luku . % Luku % 

Miehet 9,471 58. s 10,755 64.2 —1,284 —11.» 
Naiset 6,628 41.2 6,001 35.8 + 627 +10.4 

Yhteensä 16,099 100. o 16,756 100. o — 657 — 3.» 

Kuten huomataan on miesten lukumäärä alentunut 1,284 eli 11.9%, 
kun sensijaan naisten lukumäärä osoittaa nousua 627 eli 10.4 %. Koko 
toimiston osalta on työtä hakeneitten henkilöitten lukumäärä laskenut 
657 eli 3.9 %:lla. Vastaava lasku v. 1936 oli 14. o %. 

Seuraavat käyrät osoittavat työtä hakeneitten henkilöitten jakautu-
misen kuukausittain: 
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Työtä hakeneet henkilöt jakaantuivat eri ammattialoille seuraavasti: 

A m m a t t i a l a Miehiä Naisia Yhteensä 

Maatalous 261 374 635 
Metalliteollisuus 2,299 145 2,444 
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus 120 24 144 
Kemiallinen teollisuus 21 32 53 
Nahka-, kumi- ja karvateollisuus 207 44 251 
Kehruu- ja kutomateollisuus 19 74 93 
Pukutavara- ja puhdistusteollisuus 32 332 364 
Paperiteollisuus 93 82 175 
Puuteollisuus 581 46 627 
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus 126 216 342 
Valaistuslaitokset 313 30 343 
Graafillinen teollisuus 230 24 254 
Rakennusteollisuus 7,390 344 7,734 
Luokittamattomat teknilliset toimet 845 60 905 
Liikeala 3,511 2,931 6,442 
Ravintola- ja hotelliliike 183 2,235 2,418 
Meriliikenne 3,005 109 3,114 
Lastaus ja purkaminen 285 — 285 
Maaliikennelaitokset 592 3 595 
Opettajat ja muihin ryhmiin kuulumaton 

henkinen työ 1,162 856 2,018 
Taloustoimet — 5,546 5,546 
Erinäiset toimet 6,373 1,578 7,951 

Niinkuin luonnollista on, jakaantuivat toimiston välitystä hakeneet 
henkilöt ammattialoittain jokseenkin samassa suhteessa kuin työnhakemuk-
setkin. 
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Tarjotut työpaikat. Tarj ottuihin työpaikkoihin samoinkuin työnhakemuk-
siinkin nähden on otettava huomioon, että ne sellaisilla työaloilla, joilla 
esiintyy työvoiman puutetta, ovat voimassa verraten pitkän ajan, siirtyen 
kuukaudesta toiseen. 

Työpaikkatarjouksien jakautuminen eri kuukausille käy ilmi seuraa-
vasta taulukosta: 

K u u k a u s i 

Edellisestä kuukaudesta 
siirretyt 

Kuukauden aikana 
tarjotut 

Yhteensä voimassa 
olleet 

K u u k a u s i 

Miehille Naisille Kaikki Miehille Naisille Kaikki Miehille Naisille Kaikki 

Tammikuu 258 983 1,241 258 983 1,241 
Helmikuu 5 130 135 .662 1,052 1,714 667 1,182 1,849 
Maaliskuu 15 190 205 790 1,498 2,288 805 1,688 2,493 
Huhtikuu 31 267 298 735 2,155 2,890 766 2,422 3,188 
Toukokuu 43 544 587 717 2,358 3,075 760 2,902 3,662 
Kesäkuu 47 577 624 930 1,935 2,865 977 2,512 3,489 
Heinäkuu 51 354 405 649 1,601 2,250 700 1,955 2,655 
Elokuu 53 425 478 810 2,447 3,257 863 2,872 3,735 
Syyskuu 105 642 747 875 2,205 3,080 980 2,847 3,827 
Lokakuu 131 478 609 771 1,719 2,490 902 2,197 3,099 
Marraskuu 97 342 439 548 1,514 2,062 645 1,856 2,501 
Joulukuu 80 348 428 816 1,629 2,445 896 1,977 2,873 

Kaikkiaan — — — 8,561 21,096 29,657 — — __ 

Kuten nähdään, tarjottiin toimiston täytettäväksi kertomusvuonna 
29,657 työpaikkaa, joista miesten paikkoja 8,561 eli 28.9 % ja naisten paik-
koja 21,096 eli 71.i %. Edelliseen vuoteen verraten lisääntyi miehille tar-
jottujen paikkojen luku 1,532:11a eli 21.8 % ja naisille tarjottujen paikkojen 
luku 5,012:11a eli 31.2 %, joten työtarjoukset yhteensä lisääntyivät 6,544:llä 
eli 28.3 %. V. 1936 tapahtui myös sitä edelliseen vuoteen verrattuna lisäys 
miesten kohdalla 30.o %, naisten kohdalla 13.5 % ja yhteensä 18.o %. 

Alla olevista käyristä nähdään työpaikkatarjousten jakautuminen kuu-
kausittain: 

TARJOTUT TYÖPAIKAT KUUKAUSITTAIN V. 1937 
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Työpaikkatarjoukset jakaantuivat eri ammattialoille seuraavasti: 

A m m a t t i a l a Miehille Naisille Kaikki 
Maatalous 123 881 1,004 
Metalliteollisuus . 405 182 587 
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus 4 3 7 
Kemiallinen teollisuus 6 27 33 
Nahka-, kumi- ja karvateollisuus 26 56 82 
Kehruu- ja kutomateollisuus 5 16 21 
Pukutavara- ja puhdistusteollisuus 2 617 619 
Paperiteollisuus 11 51 62 
Puuteollisuus 92 51 143 
Ravinto- ja nautintoainet eollisuus 
Valaistuslaitokset 

12 105 117 Ravinto- ja nautintoainet eollisuus 
Valaistuslaitokset 48 1 49 
Graafillinen teollisuus 15 32 47 
Rakennusteollisuus 1,348 96 1,444 
Luokittamattomat teknilliset toimet 46 15 61 
Liikeala 265 697 962 
Ravintola- ja hotelliliike 15 2,848 2,863 
Meriliikenne . 1,013 49 1,062 
Lastaus ja purkaminen 11 — 11 
Maaliikennelaitokset 114 1 115 
Opettajat ja muihin ryhmiin kuulumaton 

henkinen työ 61 118 179 
Taloustoimet — 12,580 12,580 
Erinäiset toimet........ 4,939 2,670 7,609 

Kaikkiaan 8,561 21,096 29,657 
% 28.9 71.i lOO.o 

Miesten kohdalla suurin työvoiman kysyntä oli luokittamattomien n.s. 
erinäisten tointen kohdalla. Kuten edellä on mainittu kuuluvat tähän ryh-
mään pääasiallisesti sekatyöläiset ja asiapojat, minkätapaisia toimia siis 
tarjottiin 4,939 eli 57.7% miespaikoista. Lähinnä seuraavat rakennus-
teollisuuteen kuuluvat toimet 1,348 eli 15.7 %, meriliikenteeseen kuuluvat 
toimet 1,013 eli 11.8%, metalliteollisuuteen kuuluvat toimet 405 eli 4.7 %, 
liikealan toimet 265 eli 3.i % ja maaliikennelaitokset 114 eli 1.3 %. Nais-
ten kohdalla oli vilkkain työntarjonta taloustointen alalla: 12,580 paikkaa, 
mikä määrä on 59.6 % kaikista naisille tarjotuista paikoista. Järjestyk-
sessä seuraavat: ravintola- ja hotelliliike 2,848 paikkaa eli 13.5 % kaikista, 
erinäiset toimet 2,670 eli 12.7 %, maatalous 881 eli 4.2 %, liikeala 697 eli 
3 .3% sekä pukutavara- ja puhdistusteollisuus 617 paikkaa eli 2.9% 
kaikista naisille tarjotuista työpaikoista. 

Työnvälitykset. Työnvälitystoimiston aikaansaamien työnvälitysten 
lukumäärä ilmenee seuraavalla sivulla olevasta taulukosta, jossa välitykset 
on jaettu kuukausittain huomioonottaen myös muihin kuntiin toimitetut 
välitykset: 
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Kuukausi 
Kaikki välitykset Siitä muihin kuntiin 

Kuukausi 
Miehiä Naisia Yhteensä Miehiä Naisia Yhteensä ! 

Tammikuu 253 725 978 12 50 62 
Helmikuu 650 780 1,430 11 45 56 ! 

Maaliskuu 719 1,087 1,806 56 39 95 i 

Huhtikuu 651 1,382 2,033 78 74 152 i 
Toukokuu 628 1,584 2,212 95 81 176 
Kesäkuu 816 1,397 2,213 84 77 161 
Heinäkuu 564 1,023 1,587 127 47 174 
Elokuu 650 1,464 2,114 146 56 202 
Syyskuu 704 1,709 2,413 117 111 228 
Lokakuu 687 1,316 2,003 50 105 155 
Marraskuu 478 1,186 1,664 71 114 185 
Joulukuu 733 1,190 1,923 77 69 146 

Kaikkiaan 7,533 14,843 22,376 924 868 1,792 
% 33.7 66.3 lOO.o 51.6 48.4 lOO.o 

Työnvälitysten kokonaisluku on taulukon mukaan 22,376, josta mies-
ten paikkoja 7,533 eli 33.7 % ja naisten paikkoja 14,843 eli 66.3 %. Mui-
hin kuntiin toimitettiin 1,792 välitystä eli 8. o % välitysten kokonaismää-
rästä. Näistä oli miespaikkoja 924 eli 51.6 % ja naisten paikkoja 868 eli 
4 8 . 4 % . Muutokset edelliseen vuoteen verrattuna ilmenee seuraavasta 
yhdistelmästä: 1 9 S 7 

Luku % 
Miesten paikkoja 7,533 33.7 
Naisten paikkoja 14,843 66.3 

Kaikkiaan 22,376 100. o 20,343 100. o +2,033 +10. o 

Työnvälitysten lukumäärässä oli siis tapahtunut nousua niin hyvin mies-
ten kuin naistenkin kohdalla. Miehille välitetyt paikat olivat lisääntyneet 
678:11a eli 9.9 %, naisille välitetyt 1,355:llä eli 10. o % ja yhteismäärä 2,033:11a 
eli 10.o%. 

Havainnollisen kuvan työnvälitystoimiston välitystoiminnasta saa alla 
olevista kahdesta graafillisesta taulukosta, joista edellinen esittää työnväli-
tysten jakaantumisen eri kuukausille sekä mies- ja naispaikkojen keski-
näisen suhteen ja jälkimmäinen työnvälitysten suhteen kuukausittain 
voimassa oleviin työpaikkatarjouksiin: 

VÄLITYKSET KUUKAUSITTAIN V. 1937 

1 9 3 6 Muutos 
Luku % Luku % 
6,855 33.7 + 678 + 9.» 

13,488 66.3 +1,355 +10. o 
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Voimassaolleet työpaikkatarjoukset Välitykset yhteensä — 

Eri ammattialoille työnvälitykset jakaantuivat seuraavasti: 

A m m a t t i a l a 

Maatalous 
Metalliteollisuus 
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus 
Kemiallinen teollisuus 
Nahka-, kumi- ja karvateollisuus 
Kehruu- ja kutomateollisuus 
Pukutavara- ja puhdistusteollisuus 
Paperiteollisuus 
Puuteollisuus 
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus 
Valaistuslaitokset 
Graafillinen teollisuus 
Rakennusteollisuus 
Luokittamattomat teknilliset toimet 
Liikeala 
Ravintola- ja hotelliliike 
Meriliikenne . 
Lastaus ja purkaminen 
Maaliikennelaitokset 
Opettajat ja muihin ryhmiin kuulumaton 

henkinen työ 
Taloustoimet 
Erinäiset toimet 

Kaikkiaan 
/o 

Miehiä Naisia Yhteensä 

105 316 421 
371 175 546 

2 3 5 
3 25 28 

20 28 48 
3 9 12 
2 566 568 
8 30 38 

61 50 111 
11 75 86 
44 1 45 
12 17 29 

1,249 92 1,341 
36 9 45 

177 369 546 
13 1,540 1,553 

894 43 937 
11 — 11 
77 1 78 

15 33 48 
9,193 9,193 

4,419 2,268 6,687 

7,533 14,843 22,376 
33 .7 66.3 100.. 

Toimitetuista työnvälityksistä oli miesten kohdalla 4,419 eli 58.7% 
kaikista miespaikoista ryhmään Erinäiset toimet kuuluvia. Sen jälkeen 
seurasivat lähinnä rakennusteollisuuteen kuuluvat toimet l,249:llä eli 
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16.6 %, meriliikenteeseen kuuluvat 894:llä eli 11.» %, metalliteollisuuteen 
kuuluvat 371 :llä eli 4. o %, liikealaan kuuluvat 177:llä eli 2. s % ja maatalou-
teen kuuluvat 105:llä eli 1.4%. Naispaikoista kuului 9,193 eli 61.»% 
naisvälitysten kokonaismäärästä taloustoimiin, 2,268 eli 15.3% erinäisiin 
toimiin, 1,540 eli 10.4 % ravintola- ja hotellitoimiin, 566 eli 3.8 % puku-
tavara- ja puhdistusteollisuuteen, 369 eli 2. s % liikealaan, 316 eli 2.i % 
maatalouteen ja 175 eli 1.2 % metalliteollisuuteen. 

Kokonaiskuvan työnvälitystoimiston toiminnasta kertomusvuonna an-
tavat seuraavat käyrät: 

TYÖNHAKEMUKSET, TYÖPAIKAT JA VÄLITYKSET KUUKAUSITTAIN V. 1937 
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Kuukauden aikana voimassaolleet työnhakemukset 
„ „ ,, työpaikkatarjoukset 

Välitykset 

Erikoisosastojen toiminta. Kuten edellä jo mainittiin on työnvälitys-
toimistoon uuden työnvälityslain edellyttämällä tavalla kertomusvuoden 
aikana perustettu kaksi uutta erikoisosastoa nim. henkisen työn tekijäin 
ja nuorison työnvälitystä varten, joiden osastojen perustamisesta kaupun-
ginvaltuusto oli tehnyt päätöksen marraskuun 11 p:nä 1936 ja jotka osastot 
aloittivat toimintansa kertomusvuoden maaliskuun 15 p:nä. Näitten eri-
koisosastojen lisäksi on v:sta 1928 alkaen työnvälitystoimiston yhteydessä 
toiminut erikoisosasto merimiesten työnvälitystä varten. Mainitut erikois-
osastot, joitten toimintaa työnvälityslain ja työnvälitystoimiston ohje-
säännön mukaan lähinnä valvovat erityiset toimikunnat, puheenjohtaja-
naan lautakunnan puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajanaan lautakunnan 
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varapuheenjohtaja, ovat kukin omalta kohdaltaan antaneet toiminnastaan 
lautakunnalle omat kertomuksensa, joista mainittakoon seuraavaa: 

Henkisen työn osasto. Henkisen työn osaston toimikuntaan va-
litsi työnvälityslautakunta kertomusvuoden ensimmäisessä kokoukses-
saan kolmivuotiskaudeksi 1937—39 varsinaiset jäsenet everstiluutnantti 
V. A. M. Karikosken ja kauppatieteidenkandidaatti A. Kauppisen työn-
antajien edustajina ja tarkastaja E. Laineen ja toimitsija M. Leskisen työn-
tekijäin edustajina sekä varajäsenet pankkivirkailija A. E. Monnbergin 
ja ekonoomi G. A. Hannenin työnantajien edustajina ja myymälänhoitaja 
V. Järvisen ja konttoristi L. Lehdon työntekijäin edustajina. 

Henkisen työn osasto suunniteltiin alun alkuaan kehittymään 
henkisen työn välityksen koko maan käsittäväksi keskukseksi. Osasto 
onkin pyrkinyt hankkimaan mahdollisimman perusteellisen kokemuksen 
niillä osaston toimintapiiriin kuuluvilla ammattialoilla, jotka jo aikaisem-
min ovat olleet julkisen työnvälityksen kohteena sekä, kokemuksen lisään-
tyessä, vähitellen laajentamaan toimintansa piiriä. Esimerkkinä tällaisesta 
toimipiirin laajentamisesta mainittakoon kansakoulunopettajien paikan-
välitys, joka elokuun alussa siirtyi Kansakoulunopettajain liitolta osastolle, 
koskien toistaiseksi viransijaisuuksia ja väliaikaisia paikkoja. Osasto on 
luonnollisesti joutunut olemaan yhteistyössä muiden kunnallisten-työnväli-
tystoimistojen kanssa ja erikoisesti Turun, Tampereen ja Viipurin toimis-
tojen, joihin kertomusvuonna niinikään perustettiin erikoisosastot henkisen 
työn välitystä varten. 

Erikoismaininnan ansaitsee, että osaston kirjoissa alusta alkaen olivat 
työnhakijoina valtion ja kuntien virastoihin n.s. virastovaratyöhön sijoi-
tetut henkilöt. Näiden velvollisuutena oli uudistaa työhakemuksensa osas-
tolle joka neljäs viikko, poikkeuksena muista työnhakijoista, joiden, pitääk-
seen työnhakemuksensa yhtämittaisesti voimassa, oli uudistettava hake-
muksensa joka viikko. 

Työnhakemuksia tehtiin osastolle kertomusvuonna kuukausittain seu-
raavasti: 

Kuukausi 
Edellisestä kuukaudesta 

siirretyt 
Kuukauden aikana 

tehdyt 
Yhteensä voimassa 

olleet Kuukausi 
Miest. Naist. Kaikki Miest. Naist. Kaikki Miest. Naist. Kaikki 

Maaliskuu 309 207 516 100 111 211 409 318 727 
Huhtikuu 316 223 539 183 113 296 499 336 835 
Toukokuu 272 219 491 159 94 253 431 313 744 
Kesäkuu 230 218 448 206 139 345 436 357 793 
Heinäkuu 285 202 487 92 99 191 377 301 678 
Elokuu 257 206 463 170 141 311 427 347 774 
Syyskuu 292 247 539 203 216 419 495 463 958 
Lokakuu 292 262 554 185 192 377 477 454 931 
Marraskuu 319 280 599 184 196 380 503 476 979 
Joulukuu 309 284 593 197 192 389 506 476 982 

Kaikkiaan — — — 1,679 1,493 3,172 — — — 

Työnhakijoita osastolla oli kertomusvuonna yhteensä 1,876 eri hen-
kilöä, joista miehiä 926 eli 49.4% ja naisia 950 eli 50.6%. Virasto-
varatyössä oli 489 eli kaikista työnhakijoista 26. i %, joista miehiä 270 eli 
55.2 % ja naisia 219 eli 44.8 %. Muissa töissä tai ilman työtä olevien osas-
ton työnhakijoiden lukumäärä oli näin ollen 1,387, joista miehiä 656 eli 
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47.3 % ja naisia 731 eli 52.7 %. Työnhakijoita esiintyi osastolla eri kuu-
kausina seuraavan asetelman mukaan: 

Kuukausi Miehiä Naisia Yhteensä Kuukausi Miehiä Naisia Yhteensä 
Maaliskuu . 404 283 687 Elokuu 344 293 637 
Huhtikuu .. 384 306 690 Syyskuu ... 420 366 786 
Toukokuu . 372 281 653 Lokakuu .... 420 392 812 
Kesäkuu ... 358 282 640 Marraskuu .. 384 368 752 
Heinäkuu .. 316 243 559 Joulukuu .. 418 397 815 

Työpaikkatarjouksien jakautuminen eri kuukausille käy ilmi seuraa-
vasta taulukosta: 

Kuukausi 
Edellisestä kuukaudesta 

siirretyt 
Kuukauden aikana 

tarjotut 
Yhteensä voimassa 

olleet 

Mieh. Nais. Kaikki Mieh. Nais. Kaikki Mieh. Nais. Kaikki 

Maaliskuu 11 11 5 51 56 5 62 67 
Huhtikuu 3 15 18 29 48 77 32 63 95 
Toukokuu 4 14 18 27 55 82 31 69 100 
Kesäkuu 4 22 26 31 59 90 35 81 116 
Heinäkuu 8 19 27 18 44 62 26 63 89 
Elokuu 11 18 29 19 48 67 30 66 96 
Syyskuu 17 20 37 52 73 125 69 93 162 
Lokakuu 31 48 79 17 56 73 48 104 152 
Marraskuu 21 27 48 44 70 114 65 97 162 
Joulukuu 15 32 47 23 69 92 38 101 139 

Kaikkiaan — — — 265 573 838 — — — 

Kuten taulukosta käy selville, on osastolle tarjottujen työpaikkojen 
yhteissumma 838, josta miehille 265 eli 31.« % ja naisille 573 eli 68.4 %. 
Verraten suuret siirrot kuukaudesta toiseen on selitettävissä siitä henkisen 
työn alalla melko yleisestä ilmiöstä, että paikat tavallisesti tulevat täyte-
tyiksi vasta useitten henkilöitten oltua ehdokkaina avoimeen paikkaan. 
Työpaikkatarjous tulee näissä tapauksissa olemaan voimassa suhteellisen 
pitkän ajan. Mitä tulee työpaikkatarjouksien jakaantumiseen eri ammatti-
aloille, mainittakoon, että liikealan eri työpaikkoja osastolla on ollut yh-
teensä 633 eli 75.5 % kaikista paikoista. Tästä luvusta oli miespaikkoja 
187 eli 29.5 % ja naispaikkoja 446 eli 70.5 % liikealan paikoista. 

Ryhmää Opettajat ja muihin ryhmiin kuulumaton henkinen työ koski 
yhteensä 179 tarjottua paikkaa eli 21.4 % kokonaismäärästä. Näistä työ-
paikoista 61 eli 34.i % oli miespaikkoja ja 118 eli 65.9 % naispaikkoja. 

Työnvälitykset. Henkisen työn osaston aikaansaamien työnväli-
tyst en määrä ja jakautuminen eri kuukausille käy ilmi alla olevasta yhdis-
telmästä: 

kuukausille käy yhdis-

Kuukausi Miehiä Naisia Yhteensä Kuukausi Miehiä Naisia Yhteensä 
Maaliskuu . 2 30 32 Elokuu , ... 8 20 28 
Huhtikuu ... 25 24 49 Syyskuu .... 24 22 46 
Toukokuu . 16 22 38 Lokakuu .... 10 33 43 
Kesäkuu .... 14 26 40 Marraskuu .. 26 36 62 
Heinäkuu ... 12 20 32 Joulukuu .. 11 35 46 

Kaikkiaan 148 268 416 
/o 35.6 64.4 lOO.o 
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Kertomusvuoden aikana osaston täyttämistä 416 työpaikasta oli mie-
hille välitettyjä 148 eli 35.« % ja naisille 268 eli 64.4 %. Helsingin ulko-
puolelle oli yhteensä 63 välitystä eli 15. i % kaikista välityksistä. Muualle 
välitettyjen yhteismäärästä oli 29 eli 46. o % miehiä ja 34 eli 54. o % naisia. 
Välityksistä kuului 122 miespaikkaa ja 230 naispaikkaa eli yhteensä 352 
paikkaa liikealan toimiin ollen tämä luku 84. e % välitysten yhteismäärästä. 
Opettajien ja muihin ryhmiin kuulumattoman henkisen työn osalle tuli 
miesten kohdalle 15 ja naisten kohdalle 31 eli yhteensä 46 välitystä ja siis 
l l . i % kaikista välityksistä. Teollisuuden piiriin kuului 11 välitystä mie-
hille ja 7 naisille, yhteensä 18 välitystä eli 4.3 % kokonaismäärästä. Väli-
tysten lukumäärä 416 on 49.6 % kaikista tarjotuista työpaikoista, joitten 
luku oli 838. 

Seuraavat käyrät esittävät kokonaiskuvan osaston toiminnasta kerto-
musvuonna: 

HENKISEN TYÖN OSASTO V. 1937 
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Nuoriso-osasto. Nuoriso-osaston toimikunnan jäseniksi valitsi työn-
välityslautakunta kokouksessaan tammikuun 13 p:nä 1937 kolmivuotis-
kaudeksi 1937—39 varsinaisiksi jäseniksi työnantajain edustajina insinööri 
M. Burmeisterin ja kauppatieteidenkandidaatti E. Varangon ja työnteki-
jäin edustajina toimittaja K.-A. Fagerholmin ja toimitsija A. Sumun sekä 
koululaitoksen ja vapaan nuorisotyön edustajana pastori N. Visapään. Vara-
jäseniksi valittiin samassa kokouksessa työnantajain edustajina pastori 
A. A. Palmgren ja rehtori A. Salo joki sekä työntekijäin edustajina toimit-
taja K. Kukkonen ja toimittaja R. Paasio. Kokouksessaan toukokuun 8 
p:nä työnvälityslautakunta täydensi vaalin valitsemalla koululaitoksen 
ja vapaan nuorisotyön edustajan varajäseneksi filosofiantohtori J. Teljon. 

Nuoriso-osaston perustaminen johtuu, paitsi aikaisemmin mainituista 
yleisistä työnvälitystoiminnan tehostamispyrkimyksistä, ratkaisevassa 
määrin siitä tietoisuudesta, että nuorison toimittaminen työhön voi määrää-
västi vaikuttaa asianomaisen henkilön koko tulevaisuuteen ja että yhteis-
kunta työnvälityksen avulla voi tehokkaasti vaikuttaa nuoren työvoiman 
jakautumiseen yhteiskunnan todellisten tarpeiden mukaan. Työnvälitys-
laki edellyttääkin, että nuoriso-osaston toimintaan oleellisena osana liittyy 
nuorison ammatinvalinnan ohjaus. 

Tarkoitustaan vastaavan ammatinvalinnan ohjauksen aikaansaamiseksi 
osasto ryhtyi toimenpiteisiin n.s. ammattikortiston laatimista varten. 
Kortistoon on aikomus kerätä talouselämän eri aloilta mahdollisimman tar-
kat tiedot ammateista. Työnvälitystoiminnassaan nuoriso-osasto on myös-
kin määrätietoisesti yrittänyt selvittää nuorille työnhakija-asiakkailleen 
ammatttaidon hankkimisen tärkeyttä. 

Nuoriso-osastolle tehtyjen työnhakemusten lukumäärää kuvaa seuraava 
taulukko: 

Kuukausi 
Edellisestä kuukaudesta 

siirretyt 
Kuukauden aikana 

tehdyt 
Yhteensä voimassa 

olleet 

Poik. Tytt. Kaikki Poik. Tytt. Kaikki Poik. Tytt. Kaikki 

Maaliskuu 20 5 25 54 54 108 74 59 133 
Huhtikuu 10 13 23 104 91 195 114 104 218 
Toukokuu 15 14 29 121 84 205 136 98 234 
Kesäkuu 47 35 82 176 141 317 223 176 399 
Heinäkuu 30 25 55 97 60 157 127 85 212 
Elokuu 12 13 25 143 124 267 155 137 292 
Syyskuu 45 34 79 195 163 358 240 197 437 
Lokakuu 40 17 57 196 155 351 236 172 408 
Marraskuu 61 35 96 131 119 250 192 154 346 
Joulukuu 53 22 75 57 53 110 110 75 185 

Kaikkiaan | — | — — 1,274 1,044 | 2,318 — — — 

Kuten taulukosta ilmenee on työnhakemusten yhteinen lukumäärä 
2 , 3 1 8 , joista poikien tekemiä 1 , 2 7 4 eli 5 5 . o % ja tyttöjen tekemiä 1 , 0 4 4 eli 
45. o % kokonaismäärästä. 

Työtä hakeneita henkilöitä oli nuoriso-osastolla kertomusvuoden aikana 
1,587, jotka kaikki olivat alle 18-vuotiaita poikia ja tyttöjä. Poikia oli 
797 eli 50.2 % ja tyttöjä 790 eli 49. s %. Eri kuukausille työnhakijat jakaan-
tuivat seuraavasti: 
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Kuukausi Poikia Tyttöjä Yhteensä 
Maaliskuu . 71 55 126 
Huhtikuu ... 96 93 189 
Toukokuu . . 124 94 218 
Kesäkuu .... . 200 160 360 
Heinäkuu ... . 108 78 186 

Kuukausi Poikia Tyttöjä Yhteensä 
Elokuu 136 128 264 
Syyskuu ... 215 188 403 
Lokakuu .... 213 163 376 
Marraskuu .. 166 142 308 
Joulukuu .... 98 68 166 

Jos yllä olevaa taulukkoa verrataan aikaisemmin mainittuihin työn-
hakijalukuihin käy ilmi, että pojat suhteellisesti kauemmin ovat olleet 
toimiston kirjoissa kuin tytöt, jotka harvoja poikkeuksia lukuunottamatta 
ovat olleet hyvin helposti sijoitettavissa. 

Työnhakij öitten pyrkimyksen eri ammattialoille näyttää alla oleva yh-
distelmä: 
Ammattiala 
Maatalous 
Teollisuus ja käsityö 
Kauppa ja liikenne . 
Taloustoimet 
Asiapojat ja-tytöt 
Muut 

Poikia Tyttöjä Yhteensä 
13 2 15 

636 68 704 
193 256 449 

— 353 353 
404 298 702 
181 192 373 

Luvut tarkoittavat kuukausittain työtä hakeneita henkilöitä, joten 
niitten yhteissumma ei ole sama kuin työnhakijoiden todellinen määrä. 
Kuitenkin voidaan taulukosta selvästi huomata, että pojat pääasiallisesti 
ovat pyrkineet oppilaiksi teollisuustyöhön, kun taasen tytöt ovat hyvin 
runsaasti hakeutuneet konttori- ja liiketoimiin. Huomattavan osan tyttö-
asiakkaista muodostavat taloustoimiin pyrkivät tytöt. Nämä ovat miltei 
kaikki maalta tulleita tyttöjä, jotka ensimmäisenä toimena kaupunkiin 
pyrkiessään hakevat talousapulais- tai lastenhoitajatointa. 

Nuoriso-osaston täytettäväksi tarjottujen työpaikkojen luku ja jakaan-
tuminen eri kuukausille käy selville seuraavasta taulukosta: 

Edellisestä kuukau- Kuukauden aikana Yhteensä voimassa 
Kuukausi desta siirretyt tarjotut olleet Kuukausi tarjotut 

Pojille Tytöille Kaikki Pojille Tytöille Kaikki Pojille Tytöille Kaikki 

Maaliskuu 14 22 36 92 100 192 106 122 228 
Huhtikuu 26 33 59 111 233 344 137 266 403 
Toukokuu 32 99 131 96 178 274 128 277 405 
Kesäkuu 32 101 133 134 198 332 166 299 465 
Heinäkuu 31 74 105 102 112 214 133 186 319 
Elokuu 34 54 88 168 204 372 202 258 460 
Syyskuu 77 112 189 183 259 442 260 371 631 
Lokakuu 66 113 179 142 185 327 208 298 506 
Marraskuu 60 82 142 78 137 215 138 219 357 
Joulukuu 38 82 120 64 84 148 102 166 268 

Kaikkiaan — — — 1,170 1,690 2,860 — — — 

Kuten taulukosta ilmenee tarjottiin osaston täytettäväksi kertomuksen 
käsittämänä aikana 2,860 työpaikkaa, joista pojille 1,170 eli 40.9% ja 
tytöille 1,690 eli 59. i %. Nämä työpaikat jakaantuivat 2,500:lle tilaukselle, 
joten siis 87.4 %• kaikista tilauksista koski ainoastaan yhtä työntekijää. 
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Työpaikkatarjoukset jakaantuivat ammattiryhmittäin seuraavasti: 

Ammattiala Poikia Tyttöjä Yhteensä 
Maatalous 4 6 10 
Teollisuus ja käsityö 206 231 437 
Kauppa j a liikenne 59 167 226 
Taloustoimet — 718 718 
Asiapojat ja -tytöt 828 466 1,294 
Muut 73 102 175 

Kaikkiaan 1,170 1,690 2,860 
% 40.9 59.i 100. o 

Yhdistelmästä huomataan, että poikien kohdalla lähettitoimet muo-
dostavat suurimman ryhmän, 828 paikkaa eli 70. s % kaikista pojille tarjo-
tuista paikoista. Lähinnä seuraavat teollisuus ja käsityö 206 paikkaa eli 
17.6 % sekä kauppa ja liikenne 59 paikkaa eli 5. o %. Tyttöjen kohdalla 
ovat luvut vastaavasti: taloustoimet 718 paikkaa eli 42. s % tytöille tarjot-
tujen paikkojen yhteissummasta, lähettitoimet 466 paikkaa eli 27.6%, 
teollisuus ja käsityö 231 paikkaa eli 13.7 % sekä kauppa ja liikenne 167 
paikkaa eli 9.9 %. Tässä yhteydessä on kuitenkin syytä huomauttaa, että 
suuri osa lähettitoimista on sellaisia, että edellytyksiä omaavalla työnteki-
jällä on mahdollisuuksia kehittyä niissä ammattimieheksi. Työnantajain 
keskuudessa on aivan yleinen tapa ensin kokeilla nuoria lähettitoimissa, 
jotta he voisivat vakuuttautua näiden sopivaisuudesta alalle. 

Nuoriso-osaston toimittamat työnvälitykset selviävät seuraavasta erit- ' 
telystä: 

Kuukausi Poikia Tyttöjä Yhteensä Kuukausi Poikia Tyttöjä Yhteensä 
Maaliskuu . 43 29 72 Elokuu 68 66 134 
Huhtikuu ... 58 48 106 Syyskuu .... 96 108 204 
Toukokuu . 50 47 97 Lokakuu .... 76 74 150 
Kesäkuu .... 86 91 177 Marraskuu .. 46 69 115 
Heinäkuu... 56 34 90 Joulukuu .... 30 36 66 

Kaikkiaan 609 602 1,211 

Työnvälitysten yhteissumma oli 1,211, josta poikien välityksiä 609 eli 
50..3 % ja tyttöjen 602 eli 49.7 %. Välityksistä oli muihin kuntiin poikien 
kohdalla 13 ja tyttöjen kohdalla 24 eli yhteensä 37 välitystä, mikä on 3. i % 
yhteismäärästä. 

Ammattiryhmittäin jakaantuivat työnvälitykset seuraavasti: 

Poikia Tyttöjä Yhteensä 
Ammattiala Luku % Luku % Luku % 
Maatalous 2 0.3 2 0.4 4 0.3 
Teollisuus ja käsityö 163 26. s 113 18. s 276 22. s 
Kauppa ja liikenne 32 5.3 67 l l . i 99 8.2 
Taloustoimet — — 197 32.7 197 16.3 
Asiapojat ja-tytöt 377 61.9 185 30.7 562 46.4 
Muut 35 5.7 38 6.3 73 6.0 

Kaikkiaan 609 100. o 602 100. o 1,211 100. o 
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Yleiskuvan nuoriso-osaston toiminnasta maaliskuun 3 p:n ja joulu-
kuun 31 p:n välisenä aikana antaa alla oleva graafillinen esitys: 
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Välitykset 

Merimiesosasto. Merimiesosaston toimikuntaan kuuluivat kertomus-
vuonna seuraavat varsinaiset jäsenet: työnantajien edustajina merikap-
teeni varatuomari H. A. Andersson ja merikapteeni K. T. Päiviö sekä työn-
tekijäin edustajina merimiesunioonin asiamies K. R. Tuomikoski ja meri-
miesunioonin toinen sihteeri L. V. Metsämäki. Varajäseninä olivat työnanta-
jien edustajina konemestari tarkastaja K. A. Höök ja osastopäällikkö 
A. Heikkinen sekä työntekijäin edustajina laivakirvesmies E .V. Långström 
ja alikonemestari V. R. Syrjänen. 

Merimiesosaston täytettäväksi tarjottiin kertomusvuonna yhteensä 1,056 
työpaikkaa; voimassa olleet työpaikkatarjoukset jakaantuivat kuukausit-
tain seuraavasti: 

Tammikuu. 36 Toukokuu 97 Syyskuu. 126 
Helmikuu 16 Kesäkuu 194 Lokakuu 76 
Maaliskuu 43 Heinäkuu 153 Marraskuu 75 
Huhtikuu 70 Elokuu 129 Joulukuu 141 

Vertailun vuoksi mainittakoon, että työpaikkatarjousten lukumäärä 
v. 1936 oli 559, joten se kertomusvuonna oli noussut 497:11a eli 88.9 
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Tämä huomattava nousu, joka pääasiallisesti tulee kesäkuukausien osalle 
on osittain seurauksena merimiesosastolle järjestetystä säännöllisestä ilta-
vastaanotosta kesäpurjehduskauden aikana. Pääasiallisesti siihen ovat 
kuitenkin vaikuttaneet jatkuvat hyvät työmarkkinat ja kauppalaivastom-
me huomattava kasvu. 

Tarjotut työpaikat jakaantuivat osaston toimipiiriin kuuluvien ammatti-
ryhmien kesken seuraavasti: 

Ammattiryhmä Luku % 
Laivanpäälliköitä ja perämiehiä 60 5.7 
Konemestareita 148 14. o 
Lämmittäjiä 154 14.6 
Muita konemiehiä 122 11. e 
Kansimiehiä 327 30.9 
Keittiöhenkilökuntaa 208 19.7 
Radiosähköttäjiä 18 1.7 
Muita 19 1.8 

Kaikkiaan 1,056 100. o 

Osaston kertomusvuonna aikaansaamien välitysten lukumäärä oli yh-
teensä 936. Edellisen vuoden vastaava luku oli 556, joten välitysten koh-
dalla oli tapahtunut nousua 380 tapausta eli 68 .3%. Kuukausittain 
j akaantuivat välitykset seuraavasti: 

Kuukausi Työnvälityksiä 
yhteensä 

Niistä 
muualle Kuukausi Työnvälityksiä 

yhteensä 
Niistä 

muualle 
Tammikuu 36 2 Heinäkuu .... 130 65 
Helmikuu— 16 9 Elokuu 116 57 
Maaliskuu .... 43 24 Syyskuu 80 44 
Huhtikuu ... 67 37 Lokakuu , .. 49 28 
Toukokuu ... 94 36 Marraskuu .. 52 32 
Kesäkuu 158 55 Joulukuu .... 95 61 

Kaikkiaan 936 450 

Kuten asetelmasta selviää oli vieraille paikkakunnille toimitettu 450 
välitystä, mikä luku on 48.1 % välitysten yhteissummasta. Vastaava luku 
edellisenä vuonna oli 252 vastaten 45.3 % sen vuoden välityksistä. 

Laivahenkilökuntaa välitettiin, paitsi kotimaisille laivanvarustajille 
myöskin hollantilaisiin, ruotsalaisiin, norjalaisiin, puolalaisiin ja englanti-
laisiin aluksiin sekä päällystöä Espanjaan merivartioiksi. Kotimaisiin 
aluksiin lähetettiin työvoimaa, paitsi kotimaassa oleviin satamiin, myöskin 
ulkomaille kuten Ruotsiin, Norjaan, Tanskaan, Englantiin, Hollantiin, 
Saksaan, Belgiaan ja Puolaan. Tätä toimintaa on ollut omiansa helpotta-
maan kaupunginhallituksen lautakunnan esityksestä myöntämä oikeus 
rahatoimiston hallussa olevan erikoistilin pitoon, jolta tililtä on välttämät-
tömissä tapauksissa saatu etukäteen suorittaa työhön välitettyjen henki-
löitten matkakustannukset ja jolle laivanvarustajat sittemmin laskun mu-
kaan ovat suorittaneet takaisin k.o. ennakkomaksut. 

Ryhmittäin välitykset jakaantuivat seuraavan asetelman mukaan: 
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Ammattiryhmä 
Laivanpäälliköitä 

ja perämiehiä.... 
Konemestareita.... 
Lämmittäjiä 
Muita konemiehiä 

Luku % Ammattiryhmä Luku % 
Kansimiehiä 283 30.2 

59 6 . 3 Keittiöhenkilökuntaa 180 19 .2 
135 14.4 Radiosähkött äj iä ... 8 0.9 
139 14.9 Muita 12 1 .3 
120 12.8 Kaikkiaan 936 100.0 

Tarjotuista paikoista täytettiin v. 1937 88.6 %. Osaston alueella esiin-
tyi kertomusvuonna ajoittain työvoiman puutetta kansimiesten ja radio-
sähköttäjien kohdalla. 

Merimiesosaston toiminnasta mainittakoon edelleen, että toiminnan te-
hostamiseksi on satamaviranomaisten luvalla kaupungin satamiin julki-
pantu mainostauluja. Kertomusvuoden aikana ryhdyttiin myös toimen-
piteisiin uuden entistä ajanmukaisemman huoneiston hankkimiseksi osas-
tolle. Lautakunnan tehtyä asiassa esityksen vuokrattiinkin sittemmin huo-
neisto Satamakadun talosta nro 2. Muutto tapahtui kuitenkin vasta kerto-
musvuotta seuraavan vuoden alussa. 


