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Täten Sosialiniinisteriön Sosialinen tutkimus- ja 
tilastotoimisto saattaa julkisuuteen tulokset tutki
muksesta, joka koskee liikeapulaisten työ-, palk
kaus- y. m. oloja vuonna 19S5. Tutkimuksen laa
timinen on ollut lälivt^nä yliaktuaarin, filosofian- 
maisteri Ma i j a :  T n ä e e r i n  .tehtävänä.

Tutkimuksen tuloksista on ennakkotiedot jul
kaistu Sosialisen Aikakauskirjan n:ossa S vuonna 
19S8. Esityksen lopullista valmistamista ovat vä
liin tulleet kiireellisemmät tutkimukset viivästyttä
neet.

Helsingissä kesäkuun SS päivänä 19S9.

Härmed bringar Socialmimsteriets Byrd för 
social forskning ooh statistit' tili offentligheten 
resultaten av en undersökning rörande de affärs- 
anställdas arbets-, avlönmgs- m. fl. förhällanden 
under är 19S5. Utarbetandet av undersöhningen 
har närmast omhänderhafts av iiveraktuarien, filo- 
sofiemagister M a i j a  T u d e  e r.

Förhandsuppgifter om undersökningens resultaC 
ha publicerats i Social Tidskrift n :o  S ärg. 1928'.- 
Utarbetandet av den slutliga framställningen har 
fördröjts pä grund.av mellankomna mera brädskande 
undersökningar.

Helsingfors den SS jumi 19S9.

L. Harmaja.

J. T. H ä n  h o.
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1. Tutkimuksen toimeenpano. 1. Verkställandet av undersökningen,

Aloitteen tutkimuksen toimeenpanemiseksi liike
apulaisten oloista teki Suomen liikeapulaisten lii
ton hallinto, joka kirjelmässä joulukuun 24 päi
vältä 1924 kääntyi sosialimdnisteriön puoleen anoen, 
että tilastollisen päätoimiston sosialitilastollisen 
osaston toimeksi annettaisiin tilastollisen tutkimuk
sen toimittaminen liikeapulaisten lukumäärästä, 
sivistyksellisistä ja  ammattitaidollisista edellytyk
sistä; palkkaussuhteista y. m. Pyydetyssä lausun
nossa sosialiitilastollinen osasto helmikuun 10 päi
vänä 1925 ehdotti, että seuraavan vuoden työoh
jelmaan otettaisiin edellä mainittu tutkimus ja  
■että tutkimuksen yksityiskohtainen suunnittelu ta
pahtuisi neuvotteluissa asianomaisten järjestöjen 

edustajien ja sosialihallinnon asianomaisten virka
miesten kanssa. Vuoden 1926 tulo- ja  menoarvioon 
otettiin tämän johdosta määräraha mainitun tutki
muksen toimittamista varten.

Jo aikaisemmin on teollisuushallitus toimitutta- 
nut työtilastollisen tutkimuksen liikeapulaisten 
oloista maassamme vuonna 1907. Tällöin saadut 
tiedot ovat tiotenkin jo  vanhentuneet, ja  liike
apulaisten työolot ovat melkoisesti muuttuneet, var
sinkin son jälkeen kuin lokakuun 24 päivänä 1919 
annettu laki kauppa-, konttori- ja  varastoliikkeideu 
työoloista tuli voimaan. Näin ollen on myös kat
sottu mainitun lain tarkoituksenmukaisuuden arvos
telemisen kannalta erittäin tärkeäksi, että tämän 
työalan nykyiset olosuhteet saadaan eri puolilta 
selvitetyiksi. Pieneltä osalta otettiin jo  keväällä 
1925 selvityksen alaisiksi mainitut olot panemalla 
toimeen tiedustelu .työttömyydestä liikeapulaisten 
piirissä toukokuun 15 päivänä sinä vuonna. Tämän 
tiedustelun tulokset, jotka kuitenkin jäivät verraten 
laihoiksi, on julkaistu Sosialismi Aikakauskirjan 
n:ossa 6 vuonna 1925.

Varsinaisen liikeapulaisten oloja koskevan tut
kimuksen suunnittelua ja  käytännöllistä järjestä-

Initiativet tili undersökning av de affärsan- 
stiilldas ställning togs av affärsbiträdesförbun- 
dets i Finland styrelse, vilken i skrivelse tili so- 
eialministeriet av den 24 deeember 1924 hem- 
ställde om att ät statistiska centralbyräna social- 
statistiska avdelning skulle givas i uppdrag att 
utföra en statistisk undersökning rörande antalet. 
affärsanställda, deras förutsättningar med av- 
tisende pä allmän- oeli yrkesutbildning, deras av- 
löningsförkällanöcn m. m. I  avfordrat utlätande 
föreslog socnalstatistiska avdelningen den 10 feb- 
ruari 1925, aitt förenämnda undersökning Skulle upp- 
tiagas pä axbetsprogrammet för nästföljande är 
samt att planläggningen av undersökningen i dess 
detaljer skulle ske vid överläggningar mellan 
representanter för organisationerna pä omrädet och 
vederbörande tjänstemän inom socialförvaltningen. 
Pä grand härav upptogs i statsförslaget för är 
1926 ett anslag för utförandet av nämnda under
sökning.

Kedan tidigare, är 1907, har en undersökning 
om de affärsanställdas arbetsförhällanden utförts 
hos oss pä föranstaltande av industristyrelsen. De 
uppgifter, som därvid erhöllos, aro givatvis 
redan föräldrade, och de affärsanställdas arbets
förhällanden ha d avsevärd grad förändirats, i Byn- 
nerliet sedän lagen av den 24 Oktober 1919 an- 
gäende arbetsförhällandena inom handels-, kontors- 
oeh nederlagsrörelserna trädde i kraft. Med hän- 
syn härtill och för att kunna bedöma ändamäls- 
cnligheten av nämnda lag har det ansetts vara av 
synnerlig vikt, att förhällandena pä detta arbets- 
omräde skulle bli belysta frän olika sidor. Med av- 
seende pä en detalj voro dessa förhällanden före- 
mäl för undersökning redan vären 1925, i det att 
en enquête rörande arbetslösheten bland de affärs
anställda dä föranstaltades den 15 maj. Besulta- 
ten av denna enquête, vilka dock voro jämförelse- 
vis torftiga, ha publicerats i n :r  6 av Social Tid
skrift 1925. -

För planläggningen och det praktiska utföran
det av den egentliga undersökningen av de affärs-



8*

inistä varten pidettiin aosialitilastollisessa osastossa 
useampia neuvotteluja asiantuntijain kanssa.

Liikeapulaisia edustivat näissä neuvotteluissa 
myymäläpäällikkö J. E. Ahlstedt Suomen liikeapu
laisten liiton edustajana, Suomen Liiketyöntekijäin 
Liiton puolesta Liiton sihteeri A. Hellman, Sven
ska Kontoristf örbundetin (Ruotsalaisen Kontto
ristiliiton) puolesta johtaja B. Lauren, Suomen 
Teollisuusvirkailijan puolesta johtaja T. Viitanen 
sekä työnantajien puolesta Suomen Tukkukaup
piaiden Liiton puheenjohtaja, kauppaneuvos S. A. 
Hohenthal. Soäialiministeriötä edusti työ- ja  huolto- 
asiainosaston päällikkö, ylitirehtööri Einar Böök, 
ammattienylitarkastaja Onni A. Pyykkö sekä apu- 
laisylitarkastaja Jenny Markelin-Svensson.

Neuvotteluissa hyväksyttiin seuraava tiedustelu- 
suunnitelma. Tiedustelu käsittää kaikkia kauppa-, 
konttori- j a  varas to liikkeiden työoloja koskevan 
lain alaisia työpaikkoja ja  niissä työskentelevää 
henkilökuntaa sekä sitäpaitsi tehdaslaitosten kont
toreissa palvelevia henkilöitä, sikäli kuin he pää
asiallisesti tekevät konttorityötä; sen sijaan ei tie
dustelussa oteta huomioon teknillistä henkilökuntaa. 
Kun koko maan käsittävän tutkimuksen katsottiin 
vaativan hyvin suuria kustannuksia ja  tuottavan 
varsinkin maaseudulla paljon vaikeuksia, päätettiin 
tutkimus toimittaa edustavaa menetelmää käyttäen. 
Kun suurin osa liikeapulaisista asuu kaupungeissa 
sekä muissa asutuskeskuksissa ja  näissäkin olosuh
teet eri paikkakunnilla monessa suhteessa ovat sa
manlaisia, rajoitettiin tutkimus seuraaviin paikka
kuntiin, jotka edustavat osittain suuria, keskiko
koisia ja  pieniä kaupunkeja, osittain kauppaloita, 
taajaväkisiä yhdyskuntia, tehdasyhdyskuntia sekä 
suuria kirkonkyliä: Helsinki, Turku, Tampere, Vii
puri, Kotka, Kuopio, Joensuu, Vaasa, Pietarsaari, 
Kristiinankaupunki, Oulu, K ajaani; Salon ja  Riihi- 
mäen kauppalat, Jämsän Jokivarren, Lieksan, Sei
näjoen ja  Rovaniemen taajaväkiset yhdyskunnat, 
Kuusankosken, Varkauden ja  Oulaisten tehdasyh- 
dyskunnat sekä Närpiön ja  Viitasaaren kirkonky
lät. Jotta suurimmat kaupungit, jotka kaikki on 
otettu, tutkimuksen piiriin, eivät suhteettomasti pai
naisi leimaansa tiedustellun kokonaistuloksiin ja 
jotta aineisto ei myöskään tulisi liian suureksi, pää
tettiin Helsingissä, Turussa, Viipurissa ja  Tampe
reella rajoittaa tiedustelu vain puoleen kaikista työ
paikoista. Tällöin annettiin kuitenkin tarkat oh
jeet siitä, miten valinta oli toimitettava, jotta oi
kea suhde erilaatuisten ja  erisuuruisten liikkeiden

anställdas arbetsförliällanden höllos ä socialsta- 
tistiska avdelningen fiera överläggningar med sak- 
kunniga.

De affärsanställda företräddes vid dessa över
läggningar av affärsföreständaren J. E. Ahlstedt 
säsom représentant för Suomen liikeapulaisten liitto 
(Affärsbiträdenas i  Finland förbund), sekretera
ren i Suomen Liiketyöntekijäin Liitto (Affärs- 
arbetarnas i  Finland förbund) A. Hellman, direk- 
tör B. Laurén sâsom représentant för Svenska 
kontoristföreningen ooh direktör T. Viitanen sä
som représentant för Suomen Teollisuusvirkailijat 
(Finlands Industritjänstemän) samt arbetsgivarna 
av ordföranden i  Suomen Tukkukauppiaiden Liitto 
(Finlands grossistförbund), kommerserädet S. A. 
Hohenthal. Socialministeriet företräddes av chefen 
för arbets- oeh välfärdsavdelningen, överdiroktör 
Einar Böök, yrkesöverinspektör Onni A. Pyykkö 
samt biträdande överinspektören Jenmy Markelin- 
Svensson.

Vid överläggningarna fastställdes följande un- 
dersökningsplan : Enquêten omfattar personalen ä 
alla sädana arbetsplatser, som äro underkastade 
lagen om arbetsförhällandena inom handels-, kon- 
tors- oeh nederlagsrörelserna, ävensom därutövor 
personer, som aTbeta à fabriksinrättningarnas kon- 
tor, för sävitt de i huvudsak utföra kontorsarbete ; 
däremot avser enquêten icke den tekniska persona
len. Dä en undersökning omfattande- hela landet 
ansägs kräva synnerligen Stora kostnader oeh i 
synnerhet pä landsbygden medföra Stora svärig- 
heter, beslöt man utföra undersökningen enligr, 
den representativa mctoden. Dä största delen av 
de affärsanställda bo i städerna oeh i övriga 
bosättningseentra oeh förhällandena i dessa i 
mänga avseenden pä de olika orterna äro Iik- 
artade, begränsades undersökningen tili att om- 
fatta följande orter, vilka représentera dels de 
Stora, medelstora oeh smä städerna, dels köpiu- 
garna, samhällena med' sammanträngd befolkning, 
fabrikssamhällena samt de Stora kyrkbyarna: 
Helsingfors, Abo, Tammerfors, Viborg, Kotka, 
Kuopio, Joensuu, Vasa, Jakobstad, Kristinestad, 
Uleäborg ocli Kajana, Salo oeh Riihimäki köpingar, 
Jämsä— Jokivarsi, Lieksa, Seinäjoki oeh Rovaniemi 
samhällen med sammanträngd befolkning, Kuusan
koski, Varkaus och Oulais fabrikssamhällen samt 
Närpes oeh Viitasaari kyrkbyar. För att de 
största städerna, vilka alla beröras av undersök- 
ningen, icke i  oproportionerlig grad skulle tryeka 
sin prägel pä slutresultatet av enquêten oeh för 
att materialet ej skulle bli för stort, beslöt man 
att i fräga om Helsingfors, Abo, Viborg ocli 
Tammerfors begränsa enquêten tili att omfatta 
endast halva antalet arbetsplatser. Härvid gävos
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kesken säilyisi. Tutkimuksen alaisia paikkakuntia 
valittaessa koetetiin myös ottaa huomioon edellä 
mainitun, aikaisemman tutkimuksen piiri, jotta 
verrannollisuus kummankin tutkimuksen tulosten 
kesken olisi mahdollisimman suuri. Näin ollen uusi 
tiedustelu suurimmalta osalta koskee samoja paik
kakuntia kuin aikaisempi tutkimus. Samalla pidet
tiin silmällä, että erilaisia liikeapulaisoloja edus
tavat, eri osissa maata sijaitsevat paikkakunnat oli
sivat edustettuina.

Tutkimuksen aineisto on koottu sekä työnanta
jilta että liikeapulaisilta, joille jaettiin tätä tar
koitusta varten laaditut eri kysymyskaavakkeet 
(vrt. Liitettä). Aineiston keruu annettiin kunnal
listen ämmät tientarkasta jäin tehtäväksi, joiden 
työalaan edellä mainitun lain alaiset työpaikat 
kuuluvat. Näiden tehtävänä oli asianomaisella 
paikkakunnalla jakaa ja  jälleen kerätä kysymys- 
kaavakkeet sekä antaa apua kaavakkeiden täyttä
misessä niille, jotka sitä halusivat.

Aineiston keruu tapahtui tkevään kuluessa vuonna 
1926 ja  jatkui suurissa kaupungeissa vielä kesä
kuun ajan. Tiedustelu koski kuitenkin osittain koko 
vuotta 1925 ja  osittain mainitun vuoden viimeisenä 
päivänä vallinneita oloja. Eri paikkakunnilta saa
tiin työnantajain ja  työntekijäin kaavakkeita 
seuraava määrä:

emellertid noggranna anvisningar rörande verk- 
ställandet av urvalet, sä att den rätta Proportio
nen mellan affärer av olika art och olika storlek 
skulle bibehällas. Vid valet av orter för under-' 
sökningen- försökte man även taga i  betraktande 
omrä'det för den förutnämnda tidigare undersök- 
ningen, för att största möjliga jämförbarhet .skulle 
ernäs mellan resultaten av de tvä undersöknin- 
garna. Sälunda berör den nya undersökningen tili 
största delen samma orter som den tidigare un
dersökningen. Samtidigt beaktades även att orter 
representerande olika slags förhällanden för de 
affärsanställda samt belägna i olika delar av 
landet voro företrädda.

Materialet för undersökningen insanüades sä- 
väl bland arbetsgivare som bland anställda, tili 
vilka för ändamälet utarbetade olika frägeformu- 
lär utdelades ( jfr  Bilagan). Insamlingen av 
materialet uppdrogs ät de kommunala yrkesinspek- 
törema, tili vilkas inspektionsomräde de arbets- 
platser höra, vilka äro underställda förenämnda 
lag. Deras uppgift bestod i att pä vederbörando 
ort utdela och ater insainla frägeformulären samt 
att lämna hjälp vid blanketternas ifyllande ät 
dem, som sä önskade.

Insamlingen av materialet försiggick under vá
ren 1926 och fortgick i  de större städerna ännu 
under juni mänad. Enqueten gällde dock delvis 
heia äret 1925 och delvis förhällandena sädana de 
voro den sista deeember nämnda är. Frän de 
skilda orterna erhölls följande antal formular av 
olika slag:

Käsiteltyjen kaavakkeiden luku. —  Antalet behandlade formnlär.
Työnantajien Liikeapulaisten Työnantajien Liikeapulaisten
kaavakkeita kaavakkeita kaavakkeita kaavakkeita
Formulär *  Formulftr Formnlär Formulärför arbets- för de affärs- för arbets- för de afffirs-givarna anställda givarna anställda

Helsinki — H elsingfors.. 302 2 766 Riihimäki ........................... 31 79
Turku — Äbo ................... 141 603 13 44
Tampere — Tammerfors . 154 996 Jämsän Jokivarsi — Jäm-
Viipuri —• ViboTg .......... 60 374 sä— J okivarsi ................. n 35
Kotka ................................... 74 336 14 57

142 631 10 40
16 107 19 38

Vaasa — Vasa ................... 47 330 Kuusankoski ....................... .n 122
Jakobstad — Pietarsaari .. 40 109 Varkaus ........................... 8 ■ 67
Kristinestad — Kristii- Oulainen — Oulais ........... 7 22

nankaupunki ................... 20 32 Viitasaari ........................... 6 16
Oulu — Uleäborg .......... 104 490 Närpes — Närpiö ........... 6 14
Kajaani — Kajana . . . . 14 73 Yhteensä muut paikkakun-
Yhteensä kaupungit — nat — Summa för  andra

Summa för städerna 1 1 1 4 6  847 orter ............................... 1S6 - 534

Kaikki yhteensä —  Total-
summa .............................. 1250 7 381

2795 29 2*
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Kun tiedustelu, kuten edellä on mainittu, rajoi
tettiin vain erinäisiin edustaviin paikkakuntiin, ei 
se anna valaistusta kysymykseen liikeapulaisten 
kokonaismäärästä koko maassa. Täsmällisiä tietoja 
tästä määrästä on hyvin vaikeata saada. Kuntien 
ammattientarkastajat antavat tosin vuosittain tie
toja konttori-, kauppa- ja  varastoliikkeiden työ- 
eloja koskevan lain alaisista työpaikoista ja niissä 
palvelevista henkilöistä, mutta, kuten asianomai
selta taholta on huomautettu, näitä lukuja ei ole 
katsottava tarkoiksi, vaan ne ovat ennemmin mini- 
milukuja, jotka ovat.todellisia määriä alempia.

Kuntien ammattientarkastajien antamien tietojen 
mukaan työpaikkoja ja liikeapulaisia oli seuraa
vasti :

Kaupungeissa- —  I stadeina ............ ..
Maaseudulla —  Pä landsbygden ..........

Koko maassa —  I hela landet

Kuten edellisestä käy selville, oli liikeapulaisten 
luku vuonna 1&26 huomattavasti suurempi kuin 
vuonna 1925. Missä määrin tämä nousu johtuu lii- 
keapuiaisry liman lisääntymisestä, missä määrin 
taas siitä, että tiedot jälkimmäiseltä vuodelta ovat 
tarkemmat, on vaikeata päättää; kummatkin sei
kat vaikuttanevat osaltaan lopputulokseen.

Näiden edellä mainitun lain alaisten liikeapulais
ten lisäksi tiedustelu koski, kuten on mainittu, myös 
tehtaiden n. s. sisäisissä konttoreissa palvelevaa 
konttorihenkilökuntaa. Kuntien ammattientarkas
tajien antamien tietojen mukaan oli varsinaisten 
liikeapulaisten ja  tehtaan konttoreissa palvelevan 
konttorihenkilökunnan kokonaisluku kaikissa kau
pungeissa Maarianhaminaa lukuun ottamatta 
28168. Koskevatko eri kaupunkien luvat liikc- 
apulaismäärää vuonna 1925 vai vuonna 1926, ei ole 
kaikissa tapauksissa selvää.

Paitsi edellämainittuja summittaisia tietoja tar
joaa vuoden 1920 väestötilasto osittaista valaistusta 
kysymykseen liikeapulaisten luvusta ja  jakautumi
sesta eri ammatinhaarojen kesken. Tosin seurakun- 
takirjoihin perustuva väestön ryhmitys ammatin 
ja  elinkeinon mukaan ei ole niin yksityiskohtainen, 
että sen perustalla varsinaiset liikeapulaiset voitai
siin erottaa itsenäisistä yrittäjistä, mutta sen si
jaan n. s. todellinen väenlaskenta maan kymme
nessä suurimmassa kaupungissa antaa selvitystä tä
hän kysymykseen näihin kaupunkeihin nähden.

Dft enquéten, säsom tidigare nämnts, begränsa- 
des att omfatta endast vissa representativa orter, 
belyser den icke frägan öin tetalantalet affärs
anställda i hela landet. Att eräällä noggranna 
uppgifter om detta antal är myeket svärt. De 
kommunala yrkesinspektörerna lämna visserligen af
ligen uppgifter över de arbetsplatser, so m bei oras 
av lagen angäende arbetsförhällandena inom han- 
dels-, kontors- och nederlagsrörelserna, samt an- 
talet personer, som äro sysselsatta vid dessa, men 
enligt vad som frän vederbörligt hali uppgivits, 
äro dessa siffror icke att betrakta säsom exakta, 
utan snavare säsom minimital, vilka understiga 
de verkliga.

Enligt de kommunala yrkesinspektöremas upp- 
giiter är antalet arbetsplatser och affärsanställda 
följande:

Työpaikkoja Liikeapulaisia
Arbetsplatser Affärsanstflilda

1925 1928 1925 1926
10 101 9 862 20 562 25 332

5 632 5 916 9 261 9 683

15 733 15 778 29823 35 015

Säsom av ovanstäende framgftr, var antalet 
affärsanställda är 1926 betydligt större an är 
1925. I  vilken man derma stegring beror pä en 
verklig ökning av de affärsanställdas antal, i vil
ken man äter därpä, att uppgifterna frän det 
señare äret äro noggrannare, är svärt att avgöra; 
vardera omständigheteu verkar kanske delvis pä 
slutresultatet.

Förutom de affärsanställda, som äro under- 
kastade förutnämnda lag, berör enquéten, säsom 
redan nämnts, även personalen vid fabrikernas 
s. k. inre kontor. Enligt de kommunala yrkes- 
inspektörernas uppgifter var antalet av de egent- 
liga affärsanställda och de vid fabrikskontoren 
anställda i alia städer med undantag för Marie- 
hamn sammanlagt 28 168. Huruvida siffrorna för 
de olika städerna beröra antalet affärsanställda 
är 1925 eller är 1926 framgär icke alltid tydligt 
av uppgifterna.

Pörutom ovannämnda summariska uppgifter gi- 
ver 1920. ärs befolkningsstatistik en viss belys- 
ning av frägan om de affärsanställdas antal och 
fördelning pä skilda yrkesgrenar. Visserligen är 
den gruppering av befolkningen efter yrke och 
näring, som grundar sig pä kyrkoböckerna, icke 
sä detaljerad, att man pä grund därav kundo 
skilja de egentliga. affärsanställda frän de själv- 
ständiga näringsidkarna, men den s. k. verkliga 
folkräkningen i landets tio största städer belyser 
derma fräga med avseende pä näinnda städer.
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Liikeapulaisten luku ja ryhmitys vuoden 1920 väinlaskennan mukaan. —  De afßrsanitäUdas antal 
och gruppering enligt 1920 ars folkräkning.
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Yhteensä
Summa

m. n.
kv. m. n.

kv. m .
n. , 
kv. m. n.

kv. m. n.
kv. ra. n.

kv. m. n.
kv. m. n.

kv. ra. n.
kv. m. 11.—kv.

Hetsinki —  Helsingfors 2 1 0 8 2 943 175 67 768 2 756 107 12 489 71 365 3 91 1 59 5 403 299 4 565 6 1 5 7
Turku —  A bo ................. 432 635 60 8 236 670 40 — 55 4 95 — 18 1 11 1 82 22 10 29 1341
Viipuri —  Viborg . . . . 451 536 66 11 407 628 2 — 112 4 149 — 60 3 15 3 122 54 1 3 8 4 1 2 3 9
Tampere —  Tammerfors 294 540 75 16 176 495 29 3 — — — — 7 — — 1 — — 581 1 0 5 5
Vaasa —  Vasa............... 131 229 40 6 137 222 8 — 26 ---- 46 — 4 2 — — 24 16 416 475
Oulu — Uleäborg ___ 82 164 39 9 51 237 13 185 410
Pori —  Björneborg . .. 96 128 27 3 74 158 12 1 9 — 34 — 8 — — — 14 1 274 291
K uopio.......................... 102 151 29 10 84 138 9 — 18 1 37 — 2 1 — — 18 9 299 310

36 77 Id 3 150 7 1HQ 230
Kotka .......................... 93 77 11 5 53 99 11 — 17 — 23 — 3 — — 1 14 ----- 225 182

Yhteensä — Summa 3 825 5 4 8 0 536138 2 037 55 53 238 16 726 80 749 3 193 8 85 n 677,401 9 066! H  690

Väcnladkennau aineisto ei kuitenkaan kaikissa 
tapauksissa ollut niin tarkka, että yllä olevaa luo
kittelua olisi voitu johdonmukaisesti kaikilla paik
kakunnilla noudattaa. Niinpä, kutqn taulukosta 
näkyy, ei Tampereella, Oulussa ja  Lahdessa ole ero
tettu varasto-apulaisia, ajomiehiä ja  juoksupoikia 
y. m., vaan ne oh ilmeisesti luokittelemattomina yh
distetty johonkin muuhun ryhmään, joka ei sisälly 
tähän taulukkoon. iSen sijaan ryhmään „konttori- 
henkilöitä”  ilmeisesti sisältyvät myös tehtaiden 
n. s. sisäisissä konttoreissa palvelevat konttoriapu
laiset, joita ei liikeapulaislaki koske, mutta jotka 
sen sijaan kuuluvat käsittelyn alaisena olevan tie
dustelun piiriin.

Kysyttäessä, kuinka suurta osaa liikeapulaisista, 
sellaisena kuin suoritetussa tiedustelussa tämä ni
mitys käsitetään, tiedustelu koskee, huomataan, että 
kaupunkien ennen mainitusta kokonaismäärästä, 
2S 168 liikeapulaista, tiedusteluun osaa ottaneet lii
keapulaiset, t. s. ne, jotka itse ovat antaneet tie
toja kaavakkeessa B, muodostavat 24.3 %.

Maaseutuun nähden ei ole muita tietoja saatavissa 
kuin kuntien ammattientarkastajien ennen maini
tut tiedot; verrattuna vuoden 1925 liikeapulais- 
määrään maaseudulla muodosti tiedusteluaineisto 
siitä vain 5.8 %. Tiedustelun tulokset kaupunkei
hin nähden, joissa tutkimuksenalainen liikeapulais- 
raäärä on noin V . kaikista, on siten paljon edusta
vampi kuin maaseutuun nähden. Eri kaupungeissa 
vnihteli tutkimuksen alaisten liikeapulaisten suh
teellinen osuus kaikista kaupungin liikeapulaisista

Materialet för folkräkningen har likväl icke all- 
tid värit sä fullständigt, att ovanstäende klassi- ' 
ficering hade kunnat konsekvent genomföras pä 
alla orter. Säsom av tabeilen framgär, har man 
i Tammerfors, Uleäborg och Lahti icke ätskilt 
lagerbiträden, körkarlar, springgossar o. a., utan 
hava de synbarligen oklassificerade hänförts tili 
nägon annan grupp, vilken icke ingär i tabellen.
X stället ingär i gruppen „kontorspersonal”  up- 
penbarligen även kontorsbiträden vid fabrikernas 
s. k. inre kontor, vilka icke beröras av affärs- 
biträdeslagen, men vilka dock medtagits vid ifrä- 
gavarande enquête.

Granskar man, huru stor del av de affärsan- 
ställda, tagna i den betydelse den nu verkställda 
enquêten fattat detta ord, som inbegripas i  en- 
quêten, finner man, att av det förutnämnda total- 
antalet affärsanställda i städerna, 28 168, utgöra 
de soin deltagit i enquêten, d. v. s. de, vilka själva 
lämnat uppgifter â formuläret B, 24.3 %.

Yad landsbygden beträffar finnas andra upp
gifter icke att tillgä än de förutnämnda upp- 
gifterna av de kommunala yrkesinspektörerna ; 
i förhällande tili antalet affärsanställda pä lands
bygden är 1925 utgjorde det material enquêten 
omfattar endast 5.8 % . Enquêtens résultat äro 
sfilunda mycket mein, representaitiva med av- 
seende pä städerna, i vilka i /4 av totalantalet 
affärsanställda värit föremäl för undersökning, än 
med avseende pä landsbygden. I  de olika städerna
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suuresti. Neljästä suurimmasta- kaupungista, joissa 
tiedustelu käsitti Tain puolet kaikista liikeapulai
sista, saatiin täydellisimmät tiedot Tampereelta ja 
Tähimmin tietoja Viipurista, joista edellisessä noin 
Va ja  jälkimmäisessä noin Vs kaikista liikeapu
laisista antoi pyydetyt tiedot. Helsingissä noin 
viidesosa liikeapulaisista oli osallisena tieduste
lussa. Muissa kaupungeissa vaihteli liikeapulais
ten osuus noin V 3:sta V4:aan kokonaismäärästä. 
Kuopiosta, Oulusta ja  Kotkasta saatiin suhteelli
sen runsaat tiedot.

Edellä on lueteltu erikseen työnantajilta ja  liike
apulaisilta saadut kaavakemäärät ja verrattu jä l
kimmäisten lukua liikeapulaisten kokonaismäärään. 
Tällöin on kuitenkin huomattava, että, kuten Liit
teestä käy selville, työnantajilta pyydettiin tie
toja kaikkien niiden palveluksessa olevien liike
apulaisten ammatista ja  palkkaeduista. Kun 
useassa tapauksessa työnantajat ovat antaneet mai
nitut tiedot koko henkilökunnastaan, mutta sen 
sijaan liikeapulaisista kaikki eivät ole täyttäneet 
heille jaettuja kaavakkeita, koskevat työnantaja- 
kaavakkeiden tiedot suurempaa henkilömäärää 
kuin liikeapulaisten antamat tiedot. Kuten aikai
semmin mainittiin, on kaavakkeita saatu 1 250 liik
keestä; nämä kaavakkeet sisältä.vät yksilöllisiä tie
toja 10 510 liikeapulaisesta; sen sijaan on vain 
7.381 liikeapulaista itse antanut pyydetyt tiedot. 
Näiden viimeksi mainittujen joukossa on vain 
pieni määrä sellaisia, joiden vastaavat työnantaja- 
kaavakkeet puuttuvat. Verrattaessa työnantajain 
ja  liikeapulaisten itsensä antamia tietoja voi niissä 
havaita pienehköjä eroavaisuuksia, mutta suurin 
piirtein ne kuitenkin ovat yhdenmukaisia.

2. Liikkeiden laatu ja suuruus.
Tiedustelun alaiset liikkeet muodostivat vain 

7.9 %  koko maassa olevien .vastaavien liikkeiden 
kokonaisluvusta. Kaupunkeihin nähden oli jo  suhde 
hieman toinen; niissä nimittäin yli kymmenesosa 
liikkeistä oli tutkimuksen esineenä. Erilaiset liik
keet ottivat kuitenkin eri suuressa määrässä osaa 
tiedusteluun. Kun vertaa tiedustelun alaisten kau
punkien eri liikkeiden kokonaislukua ja  tieduste
luun osaa ottaneiden liikkeiden lukua, käy ilmi, että 
tietoja ovat suhteellisesti enimmän antaneet tuk
kuliikkeet, 33.3 %  eli kolmasosa kaikista tukku-

växlade det relativa antalet undersökta affärs- 
anställda i förhällande tili heia antalet affärs- 
anställda i resp. städer i hög grad. Av de fyra 
största städerna, i vilka enquéten omfattar endast 
hälften av alia affärsanställda, erhöllos de full- 
ständigaste uppgifterna frän Tammerfors och de 
ofuüständigaste frän Viborg; pä den förra orten 
lämnade ungefär l /2 och pä den señare ungefär 
Vs av alia affärsanställda de begärda uppgifterna. 
I  Helsingfors har ungefär en femtedel av alia 
affärsanställda deltagit i enquéten. I  de övriga 
städerna växlar det relativa antalet affärsan
ställda frän ungefär 1/3 tili av totalantalet. 
Frän Kuopio, TJleäborg och Kotka erhölls ett. 
jämförelsevis rikligt material.

Ovan har angivits, huru stört antal formular 
som erhällits frän arbetsgivarna och huru stört 
antal frän de affärsanställda, och antalet av de 
señare har sammanställts med de affärsanställdas 
totala antal. Härvid är dock att märka att, sä- 
som av Bilagan framgär, begärdes av arbets
givarna uppgifter üver yrkesspecialitet och löne- 
förmäner för alia i deras tjänst varande affärs
anställda. Da i flere fall arbetsgivarna lämnat 
de ifrägavarande uppgifterna för heia sin perso
nal, men alia affärsanställda däremot icke ifyllt 
de bland dem utdelade formulären, beröra upp
gifterna ä arbetsgivarformulären ett större antal 
personer än de . uppgifter, som lämnats av de 
affärsanställda. Säsom tidigare nämnts, ha for- 
mulär erhällits frän 1 250 affärer; dessa formulär 
innehälla personuppgifter över 10 310 affärsan
ställda; däremot ha endast 7 381 affärsanställda 
själva lämnat de begärda uppgifterna. Bland de 
sistnämnda firmas endast ett litet antal sädanu, 
beträffande vilka motsvarande formulär frän ar- 
betsgivaren saknas. Vid jämförelse av de upp
gifter, som arbetsgivarna och de affärsanställda 
själva givit, kunna i  dem märkas mindre skilj- 
aktigheter, men i stört sett äro de dock likformiga.

2. Affärsföretagens art och storlek.
De företag, enqueten omfattar, utgjorde endast

7.a %  av totalantalet affärsföretag i heia landet. 
Med avseende pä städerna ställde sig förhällandet 
redan nägot annorlunda; i dessa var nämligen 
över en tiondedel av affärsföretagen föremäl för 
undersökning. De skilda företagen deltogo likväl 
i  olika stör utsträckning i enqueten. Dä man
jämför totalantalet olika affärsföretag i  de stä
der, vilka berörts av undersökningen och antalet 
av de affärsföretag, vilka lämnat uppgifter, fin- 
ner man, att det relativt största antalet upp-
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liikkeistä, sitten souraavat pankit, joista 3-0.8 % 
on ottanut osaa; vakuutusliikkeistä hieman yli vii
desosa on antanut tietoja, väliittäisliikkeistä ei ai
van viidesosakaan, 19.l % , ja  muista liikkeistä vain- 
17.:» % . •

Kun yksityiskohtaisia tietoja maaseudun liik
keistä puuttuu, ei vastaavia suhdelukuja maaseu
dun liikkeisiin nähden ole voitu laskea.

Tiedustelun alaiset liikkeet jakautuivat liikkeen 
laadun ja paikkakunnan mukaan seuraavasti.

giftslämnare utgjorts av partiäffärerna, i det att 
av dem 33.3 %  oller en tredjcdel lämnat uppgifter, 
och därnäsj: följa  bänkerna, av vilka' 30.8 %  del- 
tagit i enqueten; av försäkringsföretagen ha nä- 
got över en femtedel lämnat uppgifter, av minut- 
affärerna icke füllt en fdmtedel, 19. l % , oeh av 
övriga affärsföretag endast 17.3 % .

Da detaljerade ~ uppgifter om företagen pä 
landsbygden saknas, har man icke kunnat be- 
räkna motsvarande proportionstal för landsbygdens 
vidkommande.

De redovisade företagen fördela sig efter sin 
art och heimort pä följandc satt.

Liikkeet ryhmiteltyinä liikkeen laadun ja kotipaikkakunnan mukaan. — Företagen grupperade efier
jöretagets art oeh hemort.

Tukku- ia TeoUi- Vakuu-
Vähittäis-

liikkeet
Tukku
liikkeet

vähittäis-
Uikkeet

suusl&i-
tokset

tualaitok- 
set ' laitokset

Bankln-
rättnin-

gar

Muut
liikkeet Yhteensä

Minut*
affärer

Parti-
affärer

Parti- och 
minut- 
affärer

Industri*
inrätt*
ningar

Försäk-
ringsan-
stalter

övriga
affärer

Summa

Helsinki — Helsingfors ..............
Turku, Viipuri, Tampere —  Äbo,

213 31 10 17 6 8 17 302

Viborg, Tammerfors..................
Vaasa, Kuopio, Oulu, Kotka —

240 34 8 52 4 8 9 355

Vasa, Kuopio, Uleäborg, Kotka 215 4o 11 56 3 17 20 367
Muut kaupungit — Övriga städer 
Kauppalat y. m. maaseudun, yh

dyskunnat — Köpingar samt

67 10 4 9 90

övriga samhällen pä landsbygden 104 3 2 17 — 9 . 1 136
Yhteensä —  Summa 889 123 35 151 13 42 47 1250

Kuten edellä olevista luvuista näkyy, tuli Helsin
gin osalle lähes i/j. kaikista liikkeistä, Turussa, Vii
purissa ja  Tampereella sijaitsi 28.4 %  niistä, 
muissa kaupungeissa, joissa oli yli 10 000 asukasta, 
29.4 % , pikkukaupungeissa vain 7.2 %  ja  maaseu- 
.dun yhdyskunnissa 10.9 %. Eri liikkeiden laatuun 
nähden voidaan todeta, että tietoja antaneita teol
lisuuslaitoksia oli suhteellisesti katsoen tuntuvasti 
enemmän muualla kuin Helsingissä. Tietoja anta
neita vakuutus- ja  pankkilaitoksia ei ollut pikku
kaupungeissa; edellisiä oi myöskään ollut maascu- 
tuyhdysk uunissa.

Seuraavassa on tietoja antaneet liikkeet ryh
mitetty liikkeiden suuruuden mukaan, t. s. niiden 
palveluksessa olevien liikeapulaisten luvun mukaan.

Pienet liikkeet, joissa liikeapulaisten luku vaih- 
teli 1— 5 välillä, muodostivat liikkeiden suuren 
enemmistön, 74.0 %  kaikista. Näiden kesken oli
vat yleisimmät ne liikkeet, joissa liikeapulaisten 
luku vaihteli 3— 5 välillä, ne muodostivat 27.0 % 
kaikista, mutta pienempiä liikkeitä oli melkein sa-

Säsom av ovanstäende tai framgär, koin pä 
Helsingfors inemot 1/4 av alla affärer, pä Äbo, 
Viborg och Tammerfors 28.4 % , pä övriga städer 
med över 10 000 invänare 29.4 % , pä smästäderna 
endast 7.2 % och pä landsbygdssamhällena 10.9 %■ 
Med avseende pä företagens art kan man konst; 1- 
•tera, att amtalet induBtriinrättningar, s om läm
nat uppgifter, var relativt taget kännbart större 
annorstädes än i Helsingfors. Redovisade för- 
säkringsföretag och banker funnos icke i smä
städerna; om försäiringsanstalter ha uppgifter 
ej heller nrhällits frän landsbygdssamhällena.

I det följande ha de företag, som lämnat upp
gifter, grupperats efter företagens storlek, d. v. s. 
efter antalet affärsanställda i deras tjänst.

De smä företagen, i vilka de affärsanställdas 
antal växlade frän 1 tili 5, utgjorde det stora 
flertalet, 74.0 % , av alla företag. Bland dem äter 
voro de företag, i vilka antalet affärsanställda 
växlade frän 3 tili 5, de vanligaste, utgörande 
27.0 %  av alia, men antalet mindre företag var
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Liikkeet ryhmitettyinä liikkeen laadun ja suuruuden mukaan. — Företagen grupperade e/ter
jörelagets art och storlek.

Liikkeitä, joissa oli alla mainittu 
määrä liikeapulaisia 

Affärer med nedansbdende antal 
affärsanställda

Väbittäis-
liikkeet
Minut
affärer

Tukku
liikkeet
Parti-
affärer

Tukku- ja 
vähittäis- 
liikkeet 

Parti- och 
minut
affärer

Teolli
suuslai
tokset

Industri-
inr&tt-
ningar

Vakuu
tuslaitok

set
FÖrsäk-
ringsan-
stalter

Pankki
laitokset
Bankin-
rfittnin-

gar

Muut 
. liikkeet 

Övriga 
affärer

Yhteensä
Sumina

1 ....................................... . 284 n 26 2 2 5 330
.190 14 2 31 3 10 8 258 ,

3 - 5  .......................................... 219 32 10 46 2 12 16 337 1
6— 10 ......................................... 83 30 11 28 — 6 4 162 1

11— 20 ......................................... 31 17 6 10 3 5 9 81 i
21— 50 ......................................... 20 16 4 7 1 4 4 56
51— 10 0 ......................................... 5 — — • 2 1 1 1 10

101— 200 .......................................... 5 2 2 1 — 1 — 11 1
201 tai cnem m. — 1. f le r e .......... 2 1 — — 1 1 — 5

Yhteensä — Summa 839 123 35 151 13 42 47 1 250

man verran, 26.4 %  kaikista. Verrattaessa eri 
laatuisten liikkeiden suuruutta käy selville, että ai
van pienet liikkeet, joissa oli vain 1 apulainen, 
muodostivat vähittäisliikkeiden suurimman ryhmän, 
kun sitä vastoin muissa liikkeissä oli tavallisin 
3— 5:n välillä vaihteleva liikeapulaismäärä.

Kuten luonnollista onkin, sijaitsivat suuret liik
keet pääasiallisesti Helsingissä ja, vaikka vähem
min, Turussa, Viipurissa ja  Tampereella, jota vas
toin niitä on aivan vähän pienemmissä kaupun
geissa ja  maaseudulla.

XUäolevat luvut eivät kuitenkaan anna oikeata 
kuvaa liikkeiden erilaisesta suuruudesta tiedustelun 
alaisillakaan paikkakunnilla, sillä on huomattava, 
että suurehkot liikkeet ottivat suhteellisesti paljon 
runsaammin osaa tiedusteluun kuin pienet. Kun 
aivan pienistä liikkeistä vain 1/7 antoi pyydettyjä 
tietoja, saatiin vastaavasti noin V 2:lta suurehkoja 
liikkeitä, joilla oli enemmän kuin 20 liikeapulaista 
palveluksessaan, asianomaiset kaavakkeet. Näin ol
len painavat suurten liikkeiden olot huomattavasti 
leimansa seuraavassa esitettyihin tietoihin.

Kun tietoja antaneet liikeapulaiset ryhmitellään, 
samoin kuin edellä liikkeet, liikkeen laadun mukaan 
(vrt. taulukkoa I I  taululiitteessä), käy ilmi, että 
suurin osa, 53.5 % , liikeapulaisista oli vähittäis
liikkeiden palveluksessa; tukku-sekä tukku-ja vä
hittäisliikkeiden palveluksessa oli 20.2 % , teolli
suuslaitosten 12.5 % , vakuutuslaitosten 4.e %, 
pankkilaitosten 5.1 %  ja  muiden liikkeiden palve
luksessa 4.1 %. Kuri otetaan huomioon liikkeiden 
suuruus, havaitaan, että tiedustelun alaisia liikeapu
laisia on enimmän siinä ryhmässä, missä niiden 
määrä vaihteli 21 ja  50 :n välillä, ja  lähinnä tätä 
liikkeissä, joissa oli 3— 5 ja  6— 10 liikeapulaista.

nästan lika stort, 26.4 % . Vid jämförelse av de 
olika företagens storlek framgär, att alldeles sinä 
affärer, med éndast 1 biträde, bildade den sioi
sta gruppen bland minutaffärerna, dä däremot i 
övriga företag biträdenas antal vanligen växlade 
mellan 3 och 5.

Säsom naturligt voro de Stora företagen hu- 
vudsakligen belägna i Helsingfors samt, om än i 
mindre utsträekning, i Abo, Viborg och Tammer
fors, varemot sädana ytterst säilän förekommo i 
de mindre städema och pä landsbygden.

Ovanstäende siffror giva likväl icke en riktig 
bild av företagens olika storlek ens pä de orter, 
som inbegripits i enquéten, ty det är att märkä, 
att bland de företag, som deltogo i enquéten, de 
större affärem a voro talrikare än de mindre. 
Under det att av de alldeles smä företagen endast 
1/7 lämnade de begärda uppgifterna, erhöllos veder- 
börande formulär frän ungefär ' / ,  av sädana 
större' företag, vilka i sin tjänst hade mer än 
20 affärsbiträden. . Sälunda tryeka förhällandena 
vid de Stora företagen i avsevärd "grad sin prägel 
pä de uppgifter, som i det följande meddelas.

Dä de affärsanställda, som lämnat uppgifter, 
grupperas pä sammn sätt som affärsföretagen 
efter företagets art ( jfr  tabell II  i tabellbilagan), 
finner man, att vid minutaffärer voro anställda 
53.5 %  eller största delen av dem, vid parti
samt parti- och minutaffärer 20.2 % , vid in
dustriell inrättningar 12.5 % , vid försäkrings- 
anstalter 4.6 % , vid bankföretag 5.1 % och 
vid övriga företag 4.i % . Tager man i bc- 
traktande företagens storlek, kommer det stör
sta antalet affärsanställda pä den grupp, som 
bildas a-v företag med 21— 50 biträden, och 
därefter följa  de företag, där antalct affärs-
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Verrattaessa tietoja antaneiden liikkeiden ja  niissä 
olevien tietoja antaneiden liikeapulaisten lukua 
(vrt. taulukkoa II  B ja  C taululiitteessä), käy ilmi. 
että sumissa liikkeissä palvelevat liikeapulaiset pal
jon vähemipän ovat täyttäneet heille annettuja 
kaavakkeita kuin pienten liikkeiden palveluksessa 
olevat. Varsinkin on suurpankkien henkilökunta 
miltei kokonaisuudessaan kieltäytynyt antamasta 
pyydettyjä tietoja. Siten on erään pankkilaitok
sen henkilökunnasta, jonka muodosti yli 200 
henkilöä, vain 7 henkilöä antanut tietoja itses
tään, ja toisen pankin yli 100-hcnkisestä apulais- 
määrästä vain 1 henkilö.

3. Liikeapulaiset ryhmitettyinä erikois« 
ammatin mukaan.

li. s. liikeapulaislain alainen henkilöryhmä on 
kokoonpantu hyvinkin erilaisista aineksista. Kun 
mainittu laki koskee kaikkia kauppa-, konttori- ja 
varastoliikkeiden palveluksessa olevia henkilöitä, 
n. s. liikeapulaisia, käsittää tämä nimitys sekä joh
tavaa, henkistä työtä tekeviä henkilöitä, kuten liik
keiden johtajia ja  alijohtajia, sikäli kun ne eivät 
ole liikkeen omistajia tai sen osakkaita, että var
sinaisesti ruumiillista työtä tekeviä varastomiehiä 
ja siivoojia. Jaoteltaessa saatuja tietoja liikeapu
laisten ammatin mukaan on ryhmitykseen nähden 
otettu huomioon työn laatu sekä ne olot, joissa tätä 
työtä suoritetaan. Tietenkin on aina rajatapauk
sia, joiden lukeminen toiseen tai toiseen ryhmään on 
jonkun verran mielivaltaista, koska asianomaisten 
työ on niin monipuolista, että on vaikeata määrätä, 
mikä on pääasiallinen työ. Seuraavassa ovat liike
apulaiset ryhmitetyt kahdeksaan pääryhmään:

I. Konttorihenkilökunta
II. Kauppamatkustajat

III. Myymälähenkilökunta
IV. Varastohenkilökunta

V. Vahtimestarit
VI. Asiapojat ja  -tytöt.

V II. Ruumiillisen työn tekijät
V III. Ammatti ilmoittamaton.

Näihin ryhmiin nähden on huomattava, että kaup- 
pamatkustajaryhmään kuuluvat vain säännöllistä 
palkkaa nauttivat, liikkeisiin vakinaisesti kiinnite
tyt kauppamatkustajat, jotavastoin n. s. provi- 
sionimatkustajia ei ole otettu tiedustelun piiriin, 
koska näiden palkkauksen ja  työolojen selvittämi
nen on erittäin hankalaa. Varastohenkilökuntaan

anställda växlade meflan 3 oeh 5 samt 6 
och 10. Vid sammanställnmg av antalet före- 
tag, som lämnat uppgifter, och antalet vid dem 
anställda biträden ( j f r  tabell I I  B och C i tabell- 
bilagan) framgär, att de affärsanställda vid de 
större företagen i mycket mindre utsträckning 
ifyllt de tili dem utdelade formulären än de vid 
smä affärer anställda. I  synnerhet har persona
len vid storbankerna nästan genomgäende vägrat 
att avgiva de begärda uppgifterna. Sälunda ha 
vid en bank, där personalen omfattade över 200 
personer, endast 7 personer lämnat uppgifter om 
sig, och vid en annan bank med över 100 bi
träden, endast 1 person.

3. De affärsanställda fördelade efter 
yrkesspecialitet.

Den grupp personer, som är underkastad den 
s. k. affärsbiträdeslagen, är sammansatt av myc
ket olika element. Dä nämnda lag berör alia 
dem, som äro anställda vid handeis-, kontors- och 
nederlagsrörelser, omfattar benämningen affärs- 
anställd säväl intellektuella arbetare i ledande 
ställning, sä'som direktörer och underdirektörer, 
för sävitt de icke äro ägare tili eller delägare 
i affären, som lagerarbetare ocli städerskor, vilka 
utföra egentligt kroppsarbete. Vid fördelning su
de erhällna uppgifterna efter de affärsanställdas 
yrkesspecialitet, ha arbetets art samt de förhSl- 
landen, under vilka arbetet utföres, tagits i b e - 
traktande. Gränsfall, vilkas hänförande tili den 
ena eller andra gruppen är i nägon man god- 
tyckligt, förekomma g'ivetvis alltid, dä ifrägava- 
rande personers arbete är sä m&ngsidigt, att det är 
svärt att avgöra, vilket som är deras huvudsakliga 
arbete. I  det följande äro de affärsanställda 
grupperade i ätta huvudgrupper:

I. Kontorspersonäl
II. Handelsresande

III. Butikspersonal
IV. Lagerpersonal
V. Vaktmästare

VI. Springgossar och -flickor
VII. Kroppsarbetare

VIII. Yrket ouppgivet.

Med avseende pä dessa grupper bör märkas, att. 
tili gruppen handelsresande höra endast de re- 
sande, som ätnjuta regelbunden lön och äro or- 
dinariter anställda vid företagen, under det att 
s. k. provisionsresande icke medtagits i enquéten, 
emedan utredningen av deras avlöning och arbets- 
förhallanden ställer sig synnerligen svär. Till
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on luettu varastonhoitajat,' -kirjanpitäjät ja  -myy
jät. Näistä kirjanpitäjien työ suuresti muistuttaa 
konttorihenkilökunnan ja  myyjän taas myymälä- 
henkilökunnan työtä. Kun se kuitenkin suorite
taan toisenlaisissa oloissa kuin edellä mainittujen 
ryhmien, on katsottu selvemmäksi käsitellä nämä 
liikeapulaiset eri ryhmänä.

Kun edellä mainittuihin ryhmiin kuuluu aivan eri 
laatuista ja  enemmän tai vähemmän vaativaa työtä 
tekeviä, on koetettu tehdä sellainen aliryhmitys, 
josta kävisi ilmi myös työn vaativaisuus, s. o. toi
selta puolen varsinainen johtava, luova henkinen 
työ ja  toiselta puolen osittain mekaaninen työ, 
jossa vaaditaan enemmän tottumusta kuin varsi
naista, suurempaa ammattitaitoa. Tämän nojalla 
erotetaan konttorihenkilökunnassa seuraavat 3 ali
ryhmää. I. Johtavassa asemassa olevat; tähän 
ryhmään on silloin luettu m. m. konttori-, osto-, 
myynti- y. m. osastonjohtajat, prokuristit, asiamie
het, sihteerit, kamreerit y. m. II. Vaativassa 
työssä olevat, joiden työn suorittamiseen tarvitaan 
ammattitietoja; tähän kuuluvat konttorien kirjan
pitäjät ja  kassanhoitajat, kotimaiset ja  ulkomai
set kirjeenvaihtajat y. m. s. III. Yksinkertaisessa 
työssä olevat; tähän ryhmään on otettu kone- ja 
pikakirjoittajat, lähettäjät, laskutta jät, rahastajat, 
tullaajat sekä ne konttoristit ja  kirjurit, jotka eivät 
tarkemmin ole määritelleet työtänsä. Tämä jako on 
tietysti osittain ollut hankalaa, koska työn todelli
sen laadun arvioiminen ammattinimen mukaan voi 
johtaa harhaan, kun samaa nimitystä voidaan käyt
tää tarkoittamaan erilaista ja  laadultaan eriar
voista työtä suorittavia liikeapulaisia. Samoin epä
määräinen nimitys konttoristi tai kirjuri voi tar
koittaa erilaatuista työtä tekeviä henkilöitä. Näissä 
epäselvissä tapauksissa on koetettu myös ottaa huo
mioon muut asianomaisen henkilön työtä ja  hänen 
asemaansa valaisevat seikat, kuten palkan suuruus 
y. m. s. Suurin piirtein voidaan katsoa edellä mai
nitun ryhmityksen kuitenkin jakavan konttorihen
kilökunnan työsuoritusten mukaan. Mitä toiseen 
suureen liikeapulaisryhmään, myymälähenkilökun- 
taan tulee, se on jaettu seuraiaviin aliryhmiin: I. 
myymälänhoitajat ja  osastonhoitajat, II. myymä- 
liiapulaiset ja  III . myymäläkdssanhoitajat. Va- 
rastohenkilökunta jakautuu kolmeen aikaisemmin 
esitettyyn ryhmään: I. varastonhoitajat, II. va- 
rastokirjanpitäjät ja III. varasto- sekä tukku
myyjät. Muut ryhmät on 'käsitelty kokonaisina, 
koska niihin ei kuulu niin erilaista työtä suoritta
via apulaisia.

lagerpersonalen ha hänförts lagerförvaltare, -bok- 
hällare och -försäljare. Av dessa ha bokhällarnä 
ett arbete, som päminner om kontorspersonalens, 
och försäljarnas arbete äter päminner om butiks- 
personalens. Dä de likväl utföra sinä arbeten un- 
der andra förhällanden än de förutnämnda grup 
perna, har det ansetts redigast att behandla dessa 
affärsanställda som en grupp för sig.

Dä tili ovannämnda grupper höra personer med 
alldeles olikartat och mer eller mindre krävande 
arbete, har man försökt ästadkomma en under- 
gruppering, varav även skulle framgä arbetets 
kvalitet, d. ä. ä ena sidan det egentliga ledande, 
skapande intellektuella arbetet och ä andra sidan 
det delvis mekanuika arbete, soon fordrar mera 
vana än nägon egentlig större yrkesskicklighet. 
Pä grund härav ha inom kontorspersonalen sär- 
skilts följande 3 undergrupper. I. Affärsanställda 
i ledande ställning;  tili denna grupp ha hänförts 
bl. a. kontors-, inköps-, försäljnings- o. a. avdel- 
ningschefer, prokurister, ombud, sekreterare, kam- 
rerare o. s. v. II. Affärsanställda med krävande 
arbete, vars utförande förutsätter fackkunskaper; 
hit höra kontorsbokhällare och kassörer, inhem- 
ska och utländska korrespondenter o. a. d. III. 
Affärsanställda med enkeli arbete; denna grupp 
omfattar maskinskriverskor, stenografer, expediter, 
fakturemre, inkasserare, föntullare samt de 
kontorister, vilka ieke närmare uppgivit sitt 
arbete. Denna indelning har givetvis i en del 
fall värit svär att genomföra, einedan yrkes- 
benämningen kan vara vilseledande för bedöman- 
det av arbetets verkliga art, dä samma benäm- 
ning kan användas för att beteckna affärsan
ställda, som utföra arbete av skiljaktigt slag och 
olika värde. Sälunda kan den obestämda be 
nämningen kontorist eller bokhällare beteckna per
soner, som utföra arbete av olika slag. I  dessa 
osäkra fall har man även försökt taga i betrak- 
tande andra omständigheter, som belysa personens 
i fräga arbete och ställning, säsom lönens storlek 
o. d. I  stört sett kan man dock anse, att kontors
personalen genom den ovannämnda grupperingen 
indelats efter dess arbetsprestationer. Vad den 
andra Stora gruppen av affärsanställda, butiks- 
personalen, vidkommer, är den indelad i följande 
undergrupper: I. butiks- och avdelnvngsförestäm- 
dare, II. butiksbiträden och III. butikskassörskor. 
Lagerpersonalen indelas i  de . tre redan tidigare 
angivna gruipipema: I. lagerförvaltare, II. lager- 
bokhällare och III . lager- samt partiförsäljare. 
övriga grupper äro behandlade säsom sädana, utan 
närmare uppdelning, emedan tili dem icke höra 
biträden med alltför olikartat arbete.
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Seuraavassa taulukossa tiedusteluun osalliset 
liikeapulaiset on ryhmitetty sekä orikoisam matin 
mukaan, noudattaen edellä esitettyä ammattijakoa, 
että liikkeen laadun mukaan, missä lie palvelevat.

I  följande tabell aro de affärsanstälkla, som 
deltagit i  enquéten, fördelade efter yrkesspeciali- 
tet i enlighet med ovanangivna indelning samt 
efter det slag av företag, vid vilket de voro an- 
ställda.

Liikeapulaiset ryhmitettyinä erikoisammatim ja  liikkeiden laadun mukaan. —  De affärsanställda 
grupperade efter yrkesspecialitet och företag.

Vähittäis- Tukku-
Tukku- ja 
vähittäis-

Teolli-
suuslai-

Vakuu-
tuslai- Pankki - Muut Yhteensäliikkeet liikkeet liikkeet tokset tokset Bankin-

rättnin-
gar

liikkeet
Minut-
affärer

Parti-
affärer

Parti- och 
minut- 
affärer

Industri-
inrätt-
ningar

Försäk-
rlngs-

anstalter

Andra
affärer

Summa

Konttorihenkilökunta — Kontors-
personal ..................................... 480 626 104 723 300 340 205 2 778
Johtavassa asemassa —  I le-

dande ställning...................... 28 53 8 28 28 64 14 223
Vaativassa työssä — Med krä-

vande arbete ..........................
Yksinkertaisessa työssä — Med

128 157 31 148 24 100 48 636

enkelt arbete.......................... 324 416 65 547 248 176 143 1919
Kauppamatkustajat — Handelsre-

sande............................................. 6 92 ■ 10 4 — . --- 1 113
Myymälähenkilökunta — Butiks-

personoi .....................................
Myymälänhoitajat— Butiksf öre-

2 623 20 114 50 — — 12 2 819

ständare .................................. 277 __ 6 4 — __ — 287
Myymäläapulaiset — Butiksbi-

träden......................................
Myymäläkassanhoitajat — Bu-

2 280 20 102 46 — — 12 2 460

tikskassörskor.......................... 66 ---- 6 — — — — 72
V arastohenkilökunta — Lager-

personal ...................................... 145 142 16 53 — — 13 369
Varastonhoitajat — Lagerför-

138valtare..................................... 62 32 6 29 ---- — 9
Varastokirjanpitäjät — Lager-

59bokhällare............................... 14 21 1 22 -- - — 1
Yarastomyyjät — Lagerförsäl-

172jare .......................................... 69 89 9 2 — — 3
1 ahtimestaril — Vaktmästare___
Asiapojat ja -tytöt — Sprmggos-

— 4 — 4 8 18 1 35

sar och -jlickor .......................... 419 91 30 73 31 18 53 715
Ruumiillisen työn tekijät — Kropps-

546arbetare.......................................... 277 222 15 17 2 — 13
Ammatti tuntematon — Yrket

okänt............................................. 1 5 — — — — — 6
, Yhteensä —  Summa 3 951 1202 289 924 341 376 298 7 381

Molempiin liikeapulaisten pääryhmiin, konttori
na myymälähenkilökuntaan, kuului yhteensä 75.8 % 
kaikista liikeapulaisista, jakautuen melkein tasan 
näiden kahden välille. Näiden jälkeen lähinnä suu
rimman ryhmän muodostivat asiapojat ja  -tytöt, 
joita oli 715 henkeä eli 9.7 %  kaikista. Ruumiillisen 
työn tekijöitä oli 7.4 % , varastohenkilökuntaa 5.0 %, 
jota vastoin muut ryhmät olivat aivan pieniä. 
Verrattaessa konttorihenkilökunnan jakautumista 
sen alaryhmiin haroitaan yli 2/ 3 : n kuuluvan

Av de affärsanställda horde sammanlagt 75.8 % 
tili de hada huvudgrupperna kontors- och butiks- 
persohal, och de fördelade sig nastan jämt mellan 
dessa tvä grupper. Den näststörsta gruppen ut- 
gjordes av springgossar och -flickor, vilkas antal 
var 715 eller 9.7 %  av alla. Kroppsarbetarnu 
utgjorde 7.4 %  ocli lagerpersonalen 5.0 % , under 
det att övriga grupper voro alldeles obetydliga. 
Vid granskning av kontorspersonaléns fördelning. 
pä resp. undergrupper framgär, att över 2/3 av

2795— 29 3
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alimpaan, yksinkertaisessa työssä olevien ryhmään, 
jota vastoin ylimpään kuului vain noin 8 %  kont
toriapulaisista. Myymälähenkilökunnan suurin osa,
s. o. 87.3 % , kuului myymäläiupulaisiin; myymälän
hoitajia oli noin 1/jo koko henkilökunnasta; varsi
naisia myymäläkassanhoitajia vain 2.0 %.

Mitä eri ammattien jakautumiseen eri liikealo
jen kesken tulee, on konttorihenkilökuntaa absoluut
tisesti enimmän teollisuuslaitosten ja  tukkuliikkei
den palveluksessa, edellisten palveluksessa 723 ja 
jälkimmäisten 626 henkeä. Suurin osa myymälä- 
henkilökunnasta oli tietysti vähittäisliikke.iden pal
veluksessa. Mutta näiden palveluksessa oli myös 
huomattava määrä konttoriapulaisia, 480 henkeä 
eli 12.1 %  näiden liikkeiden henkilökunnasta. Asia- 
poikia ja  -tyttöjä oli näissä liikkeissä hieman 
vähemmän, 10.0 % , ja  ruumiillista työtä tekeviä,
t. s. ajomiehiä, siivoojia y. m. s., 7.0 %. Tukku
liikkeissä konttoriapulaiset muodostivat hieman yli 
puolet, 52.1 % , kaikista; varsinainen työväki oli 
suhteelliseti lukuisampi kuin muilla aloilla, niiden 
osuuden ollessa 18.5 % . Myöskin varastohenkilö.- 
kuntaa oli enimmän näissä liikkeissä, 11.8 %  kai
kista, kun vastaava luku väliittäisliikkeisiin näh
den oli vain 3.7 % . Teollisuuslaitosten henkilökun
nasta oli 78.3 %  konttoriapulaisia, 7.9 % asia- 
poikia tai -tyttöjä, 5.7 %  varasto- ja  5.4 %  myy- 
mäläapulaisia. Pankki- ja  vakuutuslaitoksissa kont
toriapulaiset muodostivat vielä suuremman osan 
henkilökunnasta kuin teollisuuslaitoksissa, edelli
sissä 90.4 ja  jälkimmäisissä 82.9 % . Pankeista on 
saatu tietoja yhtä monelta vahtimestarilta kuin 
asiapojalta.

4. Liikeapulaisten sukupuoli, ikä ja 
siviilisääty.

Tutkimuksen alaisista liikeapulaisista oli 2 903 
miespuolista ja  4 478 naispuolista, joten edelliset 
muodostivat 39.3 %  kaikista eli siis noin V 5. Ver
rattaessa vastaavaa suhdetta maan 10 suurimmassa 
kaupungissa todellisen väenlaskennan tulosten mu
kaan (vrt. siv. 11) oli 43.7 %  kaikista liikeapulai
sista miespuolisia.

Eri liikeryihmissä vaihteli lukumäärään nähden 
miespuolisten ja  naispuolisten apulaisten välinen 
suhde huomattavasti. Vakuutus- ja  pankkilaitok
sissa oli naispuolisia liikeapulaisia noin V 4 kai
kista apulaisista, jota vastoin tukkuliikkeissä 2 /3 
henkilökunnasta oli miehiä. Mutta viimeksi mai
nittu ala olikin ainoa, jolla miehet olivat enem
mistönä; niinpä vähittäisliikkeiden henkilökun-

kontorsbiträdena hörde tili den lägsta kategorin, 
med enkelt arbete, da däremot tili den högsta 
endast hörde ungefär 8 % . Största delen av bu- 
tikspersonalen, d. v. s. 87.3 % , utgjordes av bu- 
tiksbiträden; butiksförestfindare voro ungefär J/,,j 
av heia personalen, och egentliga butikskassörskor 
endast 2.6 %.

Vad de olika yrkesgruppernas fördelning pä 
olika slag av företag beträffar, förekom det 
absolut taget största antalet kontorsbiträden vid de 
¿nduatrioLla inrättningarna oeli partiaffärerua, vid 
de förra 723 oeh vid de señare 626 personen 
Största delen av butikspersonalen var givetvis an- 
ställd vid minutaffärerna. Men vid dessa var 
även ett anmärkningsvärt stört antal kontorsbiträ
den anställda, 480 personer eller 12.1 %  av heia 
personalen vid dessa affärer. Springgossarna och 
-flickorna bildade i dessa affärer en nägot mindre 
del, 10.6 % , och kroppsarbetarna, d. ä. körkarlar, 
städerskor 0. d., 7.0 % . I  partiaffärerna utgjorde 
kontorsbiträdena nägot över hälften, 52.1 % , av 
heia personalen och kroppsarbetarnas antal v.u- 
relativt taget större än pä övriga omräden, i det 
att deras andel utgjorde 18.5 % . Även lagerpor- 
sonalen var jämförelsevis niest talrik i dessa a ffä 
rer, 11.8 %  av alia, dä motsvarande tal i  fräga 
ora minutaffärerna endast var 3.7 % . Av persona
len vid de industriella inrättningarna voro 78.3 % 
kontorsbiträden, 7.9 %  springossar eller -flickor,
5.7 %  Iager- och 5.4 %  butiksbiträden. Vid bank- 
och försäkringsföretagen utgjorde kontorsbiträdena 
en ännu större del av personalen än vid de in
dustriella inrättningarna, vid de förra 90.4 och 
vid de señare 82.9 % . Frän bankerna ha upp- 
gifter erhällits tili lika antal frän vaktmästare 
och springgossar.

4. De af£ärsanställdas kön, álder 
och civilsiánd.

Av de redovisade affärsanställda voro 2 903 
män och 4 478 kvinnor, vadan de förra utgjorde
39.3 %  av alia eller ungefär 2/5. Enligt resulta- 
ten av den verkliga folkräkningen i landets 10 
största stader ( jfr  sid. 11) voro 43.7 %  av alia 
affärsanställda män.

Inom de olika förotagsgrupperna växlade Pro
portionen mellan män och kvinnor anmärknings^ 
värt. Vid försäkringsanstalter och bankinrättnin- 
gar utgjorde de kvinnliga affärsanställda ungefär 
314. av alia biträden, dä däremot vid partiaffä
rerna 2/3 av personalen voro män. Men det sist- 
nämnda omrädet var oeksä det enda, där männen 
utgjorde majoriteten; av personalen vid minut-
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Liikeapulaiset ryhmitettyinä liikkeen laadun ja paikkakunnan sekä sukupuolensa ja  siviilisäätynsä 
mukaan. —  De affärsanställäa grupperade efter företagets art ooh ort samt efter kön ooh civilst&nd.

Miehiä
Mää

Naisia
Kvinnor

%

Miehistä oli 
naimattomia 
Av m&nnen 
voro ogifta

%

Naisista oli 
naimattomia 

Av kvinnorna 
voro ogiita

Vähittäisliikkeet — Minutaffärer................................. 32.3 67.7 62.8 86.7
Tukkuliikkeet — Paitiafiärer ..................................... 66.6 33.4 52.0 90.5
Tukku- ja vähittäisliikkeet — Parti- och minutaffärer 50.2 49.8 59.3 87.5
Teollisuuslaitokset — Industriinrättningar.......... ....... 42.3 57.7 52.7 88.7
Vakuutuslaitokset — Försäkringsanstalter.................. 21.7 78.3 52.7 95.5
Pankkilaitokset — Bankinrättningar .......................... 26.6 73.4 53.0 91.3
Muut liikkeet — Övriga affärer ................................. 38.6 61.4 47.8 83.6

Helsinki — Helsingfors ................................................. 36.8 63.2 55.2 85.0
Turku, Viipuri, Tampere — Äbo, Viborg, Tammerfors 
Vaasa, Kuopio, Oulu, Kotka —  Vasa, Kuopio, Uleä-

38.4 61.6 61.2 91.0

borg, Kotka................................................................. 44.2 55.8 54.3 90.5
Muut kaupungit —  Övriga städer ............................. 45.2 54.8 57.9 82.4
Maaseudun yhdyskunnat — Samhällen pä landsbygden 36.i 63.9 62.2 88.3

nasta 67.7 %  oli naisia, muissa liikkeissä 61.4 %  affärerna voro sälunda 67.7 %  kvinnor, vid övriga 
ja  teollisuuslaitoksissa 57.7 % . företag 61.4 %  och vid industriinrättningar

57.7 %.

VähittäislUkkeet sekä niissä palveleva henkilökunta ryhmitettyinä myyntitavaran nojalla. —  Minuf- 
affärerna samt personalen vid dem grupperade enligt försäl.jningsvara.

Liikkeiden luku Liikeapulaisten luku Naisia %:na 
kaikista.

Antal affärer Antal anstallda 
m n. — kv.

Kvinnor i % 
av samtliga

Ravintotarvikekaupat —  Livsmedelsbutiker ........... 281 130 639 83.1
Ruoka- ja  siirtomaatavavakaupat —  Matvarn-

och kolonialvarabutiker ........................................ 151 S8 274 75.7
Maitokaupat —  Mjölkbutiker ............................... 40 3 120 97.6
Leipäkaupat —  Brödbutiker ................................... 46 6 175 96.7
Lihakaupat —  Köttbutiker .................................... 44 33 70 68.0

Tupakkakaupat —  T.obaksaffärer ........................... .12 5 17 77.3
Kukka-, siemen-, hedelmä- y. m. kaupat —  Blom-

ster-, frö-, frukt- m. fl. affärer ........................... 37 6 83 93.3
Kangas- ja  lyliyttavarakaupat —  Tyg- och kort-

varuaifärer ................................................................. 177 62 470 88.3.
Kenkä- ja  nahkakaupat —  Sko- och läderaffärer 53 31 131 80.8
Rauta-, kone-, urheilu- y. m. kaupat —  Järn-,

maskin-, sport- m. fl. affärer ............................... 53 311 107 25.6
Kalusto-, porsliini-, matto- y. m. kaupat —  Mö-

bel-, porsii ns-, matt- m. fl. affärer ....................... 43 56 86 60.6
Kirja- ja  paperikaupat- —  Bok- och pappers-

handél ....................................■...................................... 69 100 301 75.1
Maakaupat —  Lanthandel ............................................ 51 92 117 56.0
Tavaratalot y. m. sentapaiset liikkeet Varuhus

m. fl. dyl. affärer .................................................... 17 451 609 57.5-
Muut vähittäiskaupat —  Övriga minutaffärer . . . . 46 34 113 76.9-

Yhteensä — Summa 839 1278 2 673 67.7
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Tarkastettaessa erilaatuisissa vähittäisliikkeissä 
liikeapulaisten jakautumista sukupuolen mukaan 
voidaan todeta, että ruokatavarakaupoissa oli nais
ten käyttäminen hyvin yleistä. Niinpä maito- ja  
leipäkaupoissa oli sangen harvoin miespuolisia liike
apulaisia; näissä liikkeissä naispuolisten liikeapu
laisten osuus oli edellisissä 97.6 %  ja  jälkimmäi
sissä 96.7 %  kaikista. Sen sijaan lihakaupoissa 
käytettiin jonkun verran enemmän miespuolisia 
apulaisia, 32.0 % , ja  siirtomaatavaraliikkeissä oli
24.3 %  henkilökunnasta miespuolisia. Kukka- ja  he- 
delmäkaupoissa samoin kuin kangas- ja  kenkäkau
poissa muodostivat naispuoliset liikeapulaiset yli 
4/5 kaikista. Sen sijaan oli rauta-, kone- ja  urhei
lukaupoissa enimmäkseen miespuolista henkilökun
taa, 74.4 % , ja  maakaupoissa samoin kuin suurissa, 
erilaatuista tavaraa eri osastoittain myyvissä liik
keissä ja  tavarataloissa oli myös suhteellisen pal
jon  miespuolisia liikeapulaisia; edellisissä ne muo
dostivat 44.0 %  ja jälkimmäisissä 42.s %  kaikista.

Da man granskar de affärsanställdas fördel- 
ning efter kön vid olika slag av minutaffärer, 
kan man konstatera, att vid livsmedelsaffärer 
användas kvinnor mycket allmänt. Sälunda 
iörekommo manliga biträden mycket sällan i 
mjölk- och bröilbuti'kcrna, medan i dem de kvinn- 
liga biträdena utgjorde 97.0 %  av samtliga i de 
förra och 96.7 %  i de señare. I  stället anütades i 
köttbutikerna i nägot större utstnäckning manliga 
biträden, 32.0 % , och i kolonialvaruaffärerna voro
24.3 %  av personalen män. I  blomster- och frukt- 
uifärer ävensom i tyg- och skoaffärer utgjorde 
de kvinnliga affärsanställda över 4/B av heia anta- 
let. Däremot förekom i järn-, maskin- och idrotts- 
affärer för det mesta manlig personal, 74.4 %, 
och i  lanthandclsbutikcma och i  de större affä- 
rerna med skilda varuavdelningar ävensom i varu- 
husen var antalet manliga biträden även jämfo- 
relsevis stört, utgörande i de förra 44.0 %  och i 
de señare 42.5 %  av alia.

Liikeapulaiset ryhmitettyinä erikoisammatin, sukupuolen ja  siviilisäädyn mukaan. —  De affärsanställda 
grv/pperade efter yrkesspecialitet, kön och civilständ.

Erikoisammatti — Yrkesspecialitet
Miehiä
Män

%

Naisia
Kvinnor

%

Miehistä oli 
naimattomia 
Av männen 
voro ogifta

%

Naisista oli 
naimattomia 

Av kvlnnorna 
voro ogifta

%

Konttorihenkilökunta — Kontorspersonal...................... 30.6 69.4 48.2 89.4
Johtavassa asemassa — I ledande ställning ___ 78.0 22.0 20.7 95.9
Vaativassa työssä — Med krävande arbete ___ 21.2 78.8 45.2 86.4
Yksinkertaisessa työssä — Med enkelt arbete .. 28.2 71.8 57.7 90.2

Kauppamatkustajat — Handelsresande.......................... 100.0 — 35.4 —
Myymälähenkilölamta'—  Butikspersonal......................

Myymälänhoitajat —  Butiksföreständare..............
21.9 78.1 63.0 85.6
44.3 55.7 27.6 72.5

Myymäläapulaiset —  Butiksbiträden...................... 19.9 80.1 72.2 86.6
Myymäläkassanhoitajat —  Butikskassörskor ___ — 100.0 — 84.7

Varastohenkilökunta —  Lagerpersonal.......................... 85.1 14.9 53.2 92.7
Varastonhoitajat —■ Lagerförvaltare...................... 95.7 4.3 34.8 66.7
Varastokirjanpitäjät —  Lagerbokhällare.............. 72.9 27.1 48.8 93.8
Varastomyyjät —  Lagerförsäljare.......................... 80.8 19.2 71.9 97.0

Vahtimestarit —  Vaktmästare......................................... 97.1 2.9 52.9 100.6
Asiapa jät ja -tytöt —■ Springgossar och -flickor.......... 62.s 37. s 100.0 lOO.o
Ruumiillisen työn tekijät — Kroppsarbetare.............. 96.7 3.3 35.6 44.4
Ammatti tuntematon — Yrket okani.............................. 16.7 83.3 — lOO.o

Yhteensä —  Summa 39.3 60.7 57.1 88.0

Edellisessä taulukossa on verrattu liikeapulais
ten jakautumista myös sukupuolen mukaan eri eri- 
koisammateissa. Konttorihenkilökunnasta oli suu
rin osa, 69.4 % , naisia; huomattava on kuitenkin, 
että johtavassa asemassa olevat konttoriapulaiset 
yleensä ovat miehiä; vain 22.0 %  näistä on naisia. 
Sen sijaan oli vaativassa työssä olevista 78.8 % 
naisia ja  yksinkertaisessa työssä olevista 71.8 %.

I  föregäende tabell ha de affärsanställda inom 
de olika specialyrkena fördelats även efter 
kön. Av kontorspersonalen var största delen,
69.4 % , kvinnor; märkas bör likväl, att de, som 
innehade ledande ställning, i allmänhet voro män; 
endast 22.0 %  av dem voro kvinnor. Däremot 
voro av de biträden, som hade krävande arbete,
78.8 %  och av biträdena med enkelt arbete 71.8 %
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Kauppamatkustajien joukossa ei ollut ainoatakaan 
naista. Myymälähenkilökunnasta taas yli 3 /4 oli 
naisia; myymälänhoitajien joukossa on suhteelli
sesti enemmän miehiä kuin varsinaisten myymälä- 
apulaiston joukossa, jota vastoin myymälä- 
kassanhoitajat kaikki poikkeuksetta ovat nai
sia. Varastohenkilökunnassa ovat miehet ehdot
tomalla enemmistönä, muodostaen 85.l %  koko ryh
mästä. Vahtimestarit samoin kuin varsinainen työ
väki olivat yleensä miespuolisia; naisia oli vain 2.9 
ja  3.3 %  heistä. Samoin oli asiapoikia jonkun ver
ran enemmän kuin asiatyttöjä; edelliset muodosti
vat 62.2 %  ryhmästään.

Edellisissä tauluissa on myös esitetty tietoja lii
keapulaisten siviilisäädystä. Miespuolisista liike
apulaisista oli 57.1 %  eli vähän yli puolet naimat
tomia; naispuolisiin nähden oli vastaava luku 88.0 % , 
joten siis 7/g näistä oli naimattomia. Miespuoli
siin liikeapulaisiin nähden voidaan todeta, että vä- 
hittäisliikkeiden henkilökunnan joukossa oli suh
teellisesti enimmän naimattomia, 62.8 % , kaikista; 
muilla liikealoilla tämä prosenttiluku vaihteli 
yleensä 50— 60: n välillä. Naispuolisista liikeapulai
sista taas oli naimattomia enimmän vakuutus- ja 
pankkilaitoksissa, joissa niitä oli 95.5 ja  91.3 % 
kaikista. Muissakin liikkeissä oli naimattomien 
naisapulaisten osuus yleensä suurempi kuin 85 % 
kaikista naisapulaisista. Kun miespuolisista apu
laisista myymälähenkilökunnan joukossa tapaa 
enemmän naimattomia kuin konttoriapulaisten kes
kuudessa, oli suhde päinvastainen naispuolisiin lii
keapulaisiin nähden; konttoriapulaisista oli 89.4 %  
naimattomia ja  myyjnälähenldlökunnasta 85.5 %. 
Varsinkin miesapulaisiin nähden voidaan selvästi 
havaita, miten paljon yleisempää on, että parem
massa asemassa olevat henkilöt, kuten johtavassa 
asemassa ja  vaativassa työssä oleva konttorihen
kilökunta, myymälän- ja  varastonhoitajat, ovat 
naimisissa kuin vaatimattomassa työssä olevat lii
keapulaiset.

Tietysti määrätyn väestöryhmän siviilisääty suu
ressa määrässä on riippuvainen tämän ryhmän ja 
kaantumisesta ikään nähden.

Kuten seuraavasta taulukosta käy ilmi, vaihteli 
suurimman osan liikeapulaisista, 59.0 % :n, ikä 20—  
34:n ikävuoden välillä; 20 vuotta nuorempia oli 
22.0 %  kaikista ja  35-vuotiaita tai vanhempia
18.4 % . Miespuolisiin ja  naispuolisiin liikeapulaisiin 
nähden voidaan todeta erinäisiä eroavaisuuksia ikä- 
rylimityiksessä. 17-vuotiaita- tai nuorempia miespuo
lisia liikeapulaisia oli suhteellisesti enemmän kuin 
naispuolisia; edelliset muodostivat 18.0 % kaikista 
miesapulaisista ja  jälkimmäiset taas vastaavasti

kvinnor. Bland liandelsresandena fanns icke en 
enda kvinna. Av butikspersonalen äter voro över 
3/4 kvinnor; bland butiksföreständarna voro do 
manliga anställda jämförelsevis flere än bland 
de egentliga butiksbiträdena, medan däremot 
butikernas kassapersonal utan undantag ut- 
gjordes av kvinnor. Bland lagerpersonalen bil- 
dade männen en absolut majoritet, 85.1 %  av heia 
antalet anställda inom gruppen. Vaktmästarna 
säväl Som kroppsarbetama voro i allmänhet man; 
■kvinnorna utgjorde endast resp. 2.0 %  och 3.3 %  
av dem. Likaledes voro springgossarna nägot flere 
än springflickorna, i det att inom denna grupp de 
förra utgjorde 62.2 %.

I  de föregäende tabellerna ha uppgifter med- 
delats även rörande de affärsanställdas civilständ. 
Av de manliga affärsanställda voro 57.1 %  eller 
nägot över hälften ogifta ; vad de kvinnliga be- 
träffar var motsvarande proeenttal 88.0 % , vadant 
av dem 7/g voro ogifta. I  fräga om de manliga 
affärsanställda kan man konstatera, att bland per
sonalen vid minutaffärerna fanns det jämförelse
vis mest ogifta, 62.8 % ; pä övriga affärsomräden 
växlade detta proeenttal i allmänhet mellan 50 
och 60. Av de kvinnliga affärsanställda äter 
voro de ogifta talrikast vid försäkringsanstal- 
terna och bankinrättningarna, där de utgjorde 
resp. 95.5 och 91.3 %  av samtliga. Även inom 
övriga företag översteg de ogifta affärsanställdas 
andel i allmänhet 85 %  av liela antalet kvinnliga 
biträden. Bland de manliga butiksbiträdena pä- 
träffas mera ogifta än bland de manliga kon- 
toristerna, medan förhällandct var omvänt vad 
do kvinnliga anställda beträffar; av de kvinn
liga kontoristerna voro 89.4 %  ogifta och av bu
tiksbiträdena 85.5 % . I  synnerhet beträffande de 
manliga biträdena kan det tydligt märkas, huru 
mycket allmännare det är, att personer pä högre 
poster, säsom kontorspersonal i ledande ställning, 
personer med krävande arbete samt butiks- och 
lagerföreständare, äro gifta än anställda med 
en-klare arbctc.

Klart är, att civilständet i en viss befolknings- 
grupp i hög grad är beroende av äldersfördelnin- 
gen inom gruppen.

Säsom av följande tabell framgär, varierade 
äldern hos största delen, 59.0 % , av de affärsan
ställda mellan 20— 34 är; under ,20 är voro 22.6 %  
av alla och 35 är eller däröver 18.4 % . Med av- 
seende pä de manliga och kvinnliga affärsanställda 
kan mau konstatera vissa skiljaktigheter i  älders- 
grupperingen. 17-äringar eller ännu yngre funnos 
relativt taget .mera bland de manliga affärsan
ställda än bland de kvinnliga; de förstnämnda 
utgjorde 18.0 % av alla manliga biträden och de
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Liikeapulaiset ryhmitettyinä iän ja  sukupuolen mukaan. —  De affärsanställda .gmppärade
efter älder och kön.

Naisia
Miehet haiset Yhteensä %:na
Mäu Kvinnor Summa kaikista

Kvinnor
i % av

nb3. % abi. % abs. % saint-Iign

Alle 16 vuotta —  Under 10 ä r ..................................... 229 7.9 127 2.8 356 4.8 35.7
16— 17 vuotta —  ä r ......................................................... 294 10.1 336 7.5 630 8.5 53.3
18— 19 » —  » ................................................................. 228 7.8 458 10.2 686 9.3 66.8
20— 24 9 —  » ................................................................. 505 17.4 13 88 31.0 1 8 9 3 25.6 73.3
25— 29 » —  9 ................................................................. 522 18.0 974 21.8 14 96 20.3 65.1
30— 34 9 —  » ) ................................................................. 422 14.5 541 12.1 963 13.1 56.2
35— 39 » —  » ................................................................. 281 9.7 315 7.0 596 8.1 52.9
40— 44 » ■ —  » ................................................................ 173 6.0 .121 2.7 294 4.0 41.2
45— 49 » —  » ................................................................. 88 3.0 105 2.4 193 2.6 54.4
50— 54 » —  9 ................................................................. 90 3.1 51 1.1 141 1.9 36.2
56— 59 9 ' —  » ................................................................. 31 1.1 22 0.5 53 0.7 41.5
60— 64 9 —  9 ................................................................. 22 0.8 6 0.1 28 0.4 21.4
65 vuotta t. enemmän. —  är 1. däiöver......................... 6 0.2 4 0.1 10 0.1 40.0
Ikä ilmoittamaton —  Aldern ouppgiven ......................... 12 0.4 30 0.7 42 0.6 71.4

Yhteensä —  Summa 2 903 100.0 4 478 100.0 7 381 100.0 60.7

vtiiu 10.3 %. Tämä johtuu ilmeisesti siitä, että 
asiaipoikia, jotka kuuluivat juuri näihin alimpiin 
ikäryhmiin, oli absoluuttisesti ja  varsinkin suhteelli
sesti huomattavasti enemmän kuin asiatyttöjä. 
Ryhmään 18— 19-vuotiaat kuului jo  suhteellisesti 
enemmän naisia, 1'0.2 % , kun miehiä oli vain
7.8 % . Seuraaviin ryhmiin nähden on selvästi huo
mattavissa, että naispuoliset liikeapulaiset ovat 
säännöllisesti nuorempia kuin miespuoliset. Niinpä 
ryhmässä 20— 29 ikävuotta, johon kuului 35.4 % 
miesapulaisista ja  52.8 %  naisapulaisista, suurin 
osa naisista oli 25 vuotta nuorempia, jota vastoin 
miehistä suhteellisesti suurempi osa oli 25 vuotta 
vanhempia. Seuraavissa ryhmissä säännöllisesti 
oli suhteellisesti enemmän miehiä kuin naisia.

Verrattaessa iän ja  erikoisammatin suhdetta käy 
selville, että myymälähenkilökunta yleensä on huo
mattavasti nuorempi kuin konttorihenkilökunta; 
edellisistä 23.9 %  miespuolisista ja  22.5 %  naispuo
lisista apulaisista oli alle 20 vuoden, jälkimmäi
sistä vastaavat luvut olivat 7.5 ja  8.3 %. Kun 
konttoriapulaiset on ryhmitetty iän ja  työn laadun 
mukaan eri aliryhmiin, huomataan, että korkeampi 
henkilökunta on suhteellisesti vanhempi kuin alempi 
henkilökunta; niinpä yksinkertaisessa työssä ole
vista naisapulaisista lähes s/ ,  oli 20— 30 vuoden 
välillä, jota vastoin vaativassa työssä olevista ei 
puoletkaan kuulunut tähän ryhmään.

señare ater endast 10.3 % . Detta beror uppen- 
barligen därpä, att det absolut och i synnerhet 
relativt taget fanns betydligt mera springgossar 
än springfliekor, vilka just höra tili dessa lägsta 
äldersgrupper. Till gruppen 18— 19 är hörde re
dan relativt mera kvinnliga biträden, 10.2 % , Hie
dan tili den8amma hörde endast 7.8 %  av de man- 
liga affärsanställda. Med avseende pä de föl- 
jande grupperna kan man tydligt märka, att de 
kvinnliga. affärsanställda genomgäende voro yngre 
än de manliga. Säluuda voro i gruppen 20— 29 
är, tili vilken 35.4 %  av de manliga och 52.8 % 
av de kvinnliga biträdena hörde, största delen av 
kvinnorna under 25 är, dä däremot av männen en 
jämförelsevis större del var över 25 är. Till de 
därpä följande grupperna hörde genomgäende re
lativt taget mera män än kvinnor.

Dä man granskaT relationen mellan äldern och 
yrkesspecialiteten, finner man, att butikspersona- 
len i allmänhet är betydligt yngre än kontorsper- 
sonalen; i fraga om den förra franngär, att 
23.9 %  av de manliga och 22.5 %  av de kvinn
liga affärsanställda voro under 20 är, medan 
i fräga om den señare motsvarande tal voro 
resp. 7.5 och 8.3. Dä kontorsbiträdena grup- 
perats efter älder och arbetets art inom olika 
undergrupper, befinnes den högr.e personalen 
vara jämförelsevis äldre än den lägre; sä
lunda voro av de kvinnliga biträdena med enkelt 
arbete i  det närmaste 2/3 mellan 20 och 30 är, 
dä däremot av dem, som hade krävande arbete, 
icke ens hälften hörde tili denna grupp.
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Liikeapulaiset ryhmitettyinä iän ja  erikoisammatin mukaan. — De affärsamstiillda grupperade efter
älder ooh yrkesspecialitet.

Miehiä — Män Naisia — Kvinnor Miehiä — Män Naisia — Kvinnor
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Absoluuttisin luvuin -- Absoluta tai Prosentteina — I procent

Konttorihenkilökunta —
8.3 lOO.oIiontorspersonal .......... 64 354 293 139 850 160 1152 446 160 1918 7.5 41.6 34.5 16.i lOO.o 8.3 60.1 23.3

Johtavassa asemassa — 
I ledande ställning.. _ 35 92 47 174 _ 14 23 Í 2 49 __ 20.1 52.9 27.0 100.O __ 28.6 46.9 24.5 lOO.o

Vaativassa työssä — 
Med krävande arbete 1 56 52 26 135 11 241 160 84 496 0.7 41.5 38.5 19.3 lOO.o 2.2 48.6 32.3 16.9 lOO.o

Yksinkertaisessa työssä
lOO.o— Med enkelt arbete 63 263 149 66 541 149 897 263 64 1373 11.7 48.6 27.5 12.2 lOO.o 10.8 65.3 19.2 4.7

Kauppamatkustajat —•
33.3 16.2 lOO.oHandelsresande .......... — 37 56 18 111 — — — — — — 50.5 — ■--- — —

Myymälähenkilökunta■ — 
Butikspersoml.............. 146 291 112 63 612 491 1157 399 137 2184 23.9 47.5 18.3 10.3 lOO.o 22.5 53.0 18.2 6.3 lOO.o
Myymälänhoitajat —

12.5 lOO.oButiksföreständare .. 1 57 42 27 127 2 81 57 20 160 0.8 44.9 33.1 21.2 lOO.o 1.3 50.6 35.6
Myymäläapulaiset —

48.3 16.7 5.1 lOO.oButiksbifcräden.......... 145 234 70 36 485 485 1043 325 100 1953 29.9 14.4 7.4 lOO.o 24.8 53.4
Myymäläkassanhoita- 
jat—Butikskassörskor 4 33 17 17 71 5.6 46.4 24.0 24.0 100.0

Varastohenkilökunta —
Laqerpersonal.............. 45 140 64 62 311 10 33 6 6 55 14.5 45.0 20.6 19.9 lOO.o 18.2 60.0 10.9 10.9 lOO.o
Varastonhoitajat — 
Lagerförvaltare ___ 12 44 30 45 131 1 2 1 2 6 9.2 33.6 22.9 34.3 lOO.o 16.7 33.3 16.7 33.3 lOO.o

Varas tokir janpitäjät —
100.0LagerbokhäLLare ___ 2 27 7 7 43 1 10 3 2 16 4.6 62.8 16.3 16.3 lOO.o 6.3 62.5 18.7 12.5

Varastomyyjät —  La-
lOO.ogerförsäljare.............. 31 69 27 10 137 8 21 2 2 33 22.6 50.4 19.7 7,3 lOO.o 24.2 63.6 6.1 6.1

Vahtimestarit — Vakt-
miistare.......................... 4 12 8 10 34 — 1 — — 1 11. s 35.3 23.5 29.4 lOO.o _ lOO.o — — lOO.o

Asiapojat ja -tytöt —
Sprinqqossar o. -jlickor 444 1 — — 445 258 9 — — 267 99.8 0.2 — — lOO.o 96.6 3.4 — — lOO.o

Ruumiillisen työn teki-
jät — Kroppsarhetare 48 191 170 118 527 1 7 4 6 18 9.1 36. s 32.3 22.4 lOO.o 5.6 38.9 22.2 33.3 lOO.o

Ammatti tuntematon —
Yrkel okänt.................. — 1 — — 1 1 3 1 — 5 — 100. o — — lOO.o 20.0 60.o 20.0 — lOO.o

Yhteensä —  Summa 751 1027 703 410 2 891 921 2 862 856 309 4 448 26.0 35.5 24.3 14.2 100.O 20.7 53.1 19.2 7.0 lOO.o

5. Liikeapulaisten koulu« ja ammatti« 
sivistys.

Liikeapulaisten työ- ja  palkkausoloja arvostel
taessa on erinomaisen tärkeätä tarkastaa heidän 
sivistystasoaan ja  varsinkin ammattisivistysmää- 
räänsä, sikäli kuin sitä voidaan arvioida heidän 
koulusivistyksensä mukaan. On lausuttu, että liike- 
apulaisryhmän verraten huonot palkkaus- y. m. 
olot meillä johtuisivat heidän alhaisesta ja  vähäi
sestä ammattisivistyksestään. Miespuolisista liike
apulaisista on 2.5 %  ilmoittanut, ettei se ole käy
nyt minkäänlaista koulua, ja  5.7 %  ei ole ilmoitta
nut mitään koulunkäynnistä; ■ jälkimmäisestä ryh-

5. De affarsanställdas skol« och 
yrkesutbildning.

Vid bedömandet av arbets- och löneförhällandena 
för de affärsanställda är det av utomordentlig 
vikt att undersöka dessas bildningsnivä, i syn- 
nci'hct graden av den yrkesutbildning de fätt, 
i den män denna kan bodömas pä grundvalen av 
deras skolbildning. Det har uttalats, att de affärs- 
anställdas jämförelsevis däliga avlöning m. fl. 
förhällanden hos oss föranledais av deras läga 
och ringa yrkesutbildning. Av de manliga affärs
anställda ha 2.5 %  uppgivit, att de icke be- 
sökt nägon skola, och 5.7 %  ha icke uppgivit nä-



24*

Liikeapulaiset ryhmitettyijlä kouluin käyntiin ja  ammatin mukaan. —  De affärsanställda 
grupperade efter skolgäng ooh yrke.

Konttori- Kauppa- Myymälä- Varasto- Asi&pojat 
ja -tytöthenkilö

kunta
matkusta

jat
henkilö- henkilö- mestarit Työn

tekijät Yhteensä
Kontors- Handels- Butiks- Lager- Vakt- Springgossar Arbetare Summa
peTSonal resande personal persona! mästare o. -flickor

m. n.-kv. m. n.-kv. m. n.-kv. m. n.-kv. m. n.-kv. m. n.-kv. m. n.-kv. m. n.-kv.
Prosentteina — I procent

Ilman koulunkäyntiä —
Ingen skolgäng .............. 0.5 0.2 — — 0.7 0.5 1.3 — 14.7 — — 0.4 10.6 16.7 2.5 0.4

Kansakoulua — Folkskola 
Kansa- ja kauppakoulu —

32.1 22.6 53.1 — 73.7 82.7 72.6 67.3 82.4 lOO.o 94.4 94.4 70.1 61.1 63.2 57.3

Folk- och handelskola.. 16.8 15.7 27.4 — 9.9 4.1 11.5 12.7 — __ 0.2 0.4 0.9 — 9.5 ' 9.0
Keskikoulu — Mellanskola 14.0 36.0 6.2 — 9.2 8.2 8.0 14.6 __ 0.9 1.5 1.7 — 7.6 19.8
Keski- ja kauppakoulu tai 

-opisto —  Mellan- och
handelsskola 1. -institut 

Ylioppilastutkinto —  Stu-
12.8 12.0 4.4 — 2.0 0.2 2.5 3.6 — — — — — — 4.0 5.3

dentexamen ....................
Ylioppilastutkinto ja kaup-

11.7 10.6 5.3 — l .i 0.3 0.3 — — — — — — — 3.9 4.7

paopisto t. -korkeakoulu 
— Studentexamen och 
handelsinstitut 1. -hög-
skola ..................................

Yliopistotutkinto •— Uni-
8.8 1.7 0.9 — • — •— 0.3 — — — — — — 2.7 0.7

versitetsexamen ........... 1.0 0.4 __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ . ____ 0.3 0.2
Koulunkäynti ilmoittama

ton —• Skolgäng ouppgi-
2.7ven ...................................... 2.5 0.8 — 3.4 4.0 3.5 1.8 2.9 — 4.5 3.3 16.7 22.2 5.7 2.oj

Yhteensä —  Sumina 100. o 100. o 100.0 — 100.o 100. o 100. o lOO.o lOO.o 100.6 lOO.o lOO.o 100.O 100.O 100.0 lOO.o

mästä voidaan, kuitenkin olettaa, että huomattava 
osa tähän kuuluvista liikeapulaisista ei ole lainkaan 
käynyt koulua ja  siten oikeammin kuuluisi ensin 
mainittuun ryhmään. Kansakoulua käyneisiin on 
luettu ne, jotka osittain tai kokonaan ovat suorit
taneet kansakoulun kurssin sekä sen lisäksi mah
dollisesti lyhyehköjä erikoiskursseja iltakouluissa 
y. m. s. Tähän ryhmään kuului 63.2 %  miehistä ja
57.3 %  naisista. Sekä kansa- että kauppakoulukurs- 
sin oli noin i/10 liikeapulaisista suorittanut. Mitä 
keskdkoulututkinnon suorittaneisiin tulee, oli niistä 
sekä absoluuttisesti että .suhteellisesti paljon enem
män naispuolisia kuin miespuolisia liikeapulaisia. 
Samoin olivat suhteellisesti useammat naispuoliset 
liikeapulaiset suorittaneet vain ylioppilastutkinnon, 
kun sitä vastoin miespuoliset useammin ylioppilas
tutkinnon jälkeen olivat käyneet kauppaopiston tai 
-korkeakoulun.

Verrattaessa, kuten edellä, liikeapulaisten koulu- 
sivistysmäärää ottamatta huomioon heidän erilaista 
ammattiaan, voidaan kuitenkin saada väärä kuva 
liikeapulaisten ja  varsinkin eri sukupuolten koulun
käynnistä ja  ammattisivistyksestä. Niinpä mies
puolisten liikeapulaisten suhteellisesti suurempi 
koulua käymättömien luku johtuu pääasiallisesti

gonting om sin skolgäng; beträffande de sist- 
nämnda kan man likväl antaga, att en betydande 
del ieke besökt nägon skola oeh sälunda egentligen 
tillhör den förstnämnda gruppen. Till dem som 
besökt folkskola ha hänförts sädana som genom- 
gätt folkskolekurs antingen heit och hället eller 
delvis och därutöver möjligen kortare specialkur- 
ser i  aftonskolor o. d. Till denna grupp Iiörde 
63.2 %  av männen och 57.3 %  av kvinnorna. 
Bäde folkskole- och handelsskolekurs hade ungo- 
fär l/io  av de affärsanställda genomgätt. Bland 
dem, som avlagt mellanskolexamon, funnos säväl 
absolut som relativt taget mycket flere kvinnliga 
än manliga affärsanställda. Likaledes hade ett 
jämförelsevis större antal kvinnliga affärsanställda 
avlagt endast Studentexamen, dä däremot de man
liga oftare efter avlagd Studentexamen hade ge- 
nomgätt handelsläroverk eller -högskola.

Dä man, säsom ovan, undersöker de affärsan- 
ställdas skolbildning utan att fästa avseende vid 
deras yrkesfördelning, kan man likväl fä  en orik- 
tig bild av de affärsanställdas och i synnerhet 
av de olika könens skolgäng och yrkesutbildning. 
Sälunda härrör det jämförelsevis större antalet 
manliga affärsanställda, som icke besökt nägon
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siitä, että miespuolisia ruumiillisen työn tekijöitä, 
joiden koulusivistys tietysti oli alhaisempi kuin 
muiden liikeapulaisten, oli huomattavasti enemmän 
kuin naispuolisia. Samoin oli enemmän asiapoikia 
kuin asiatyttöjä, ja  koska nämä yleensä ovat suo
rittaneet vain kansakoulukunssin, vaikuttaa tämä
kin siihen, että ainoastaan kansakoulua käyneitä 
miesapulaisia on suhteellisesti enemmän kuin nais- 
apulaisia.

Konttorihenkilökunnan koulusivistys on huomat
tavasti korkeampi kuin muiden liiikeapulaisryhmien. 
Kuitenkin lähes puolet mielskonttoristeistä ei ole 
käynyt lainkaan oppikoulua, vaan ainoastaan 
kansakoulua ja  noin 1/3 näistä lisäksi kauppakou
lun. Keskikoulututkinnon on 26.8 %  suorittanut, ja  
tämän lisäksi melkein puolet näistä kauppakoulun 
tai kauppaopiston. Noin 1/5 miespuolisista 'kont
toriapulaisista on suorittanut ylioppilastutkinnon 
ja  näistä lähes puolet on hankkinut itselleen var
sinaisen ylemmän ammatikoulutuksen kauppakor
keakoulussa tai kauppaopistossa. Naispuolisten 
konttoriapulaisten jakautuminen eri koulunkäynnin 
määrää osoittaviin ryhmiin on jossakin määrin eri
lainen kuin edellä esitetty miesten jakautuminen. 
Sekä koulua käymättömien että kansakoulua käy
neiden luku on suhteellisesti pienempi kuin mies
puolisten konttoriapulaisten. Sen sijaan on keski
koulukurssin suorittaneiden luku tuntuvasti suu
rempi, muodostaen lähes puolet kaikista naiskont- 
toristeista. Huomattava on kuitenkin, että naiset 
suoritettuaan keskikoulun ilmeisesti useammin tyy
tyvät täten saamiinsa tietoihin tai suorittavat pie
nehköjä konekirjoitus- y. m. s. kursseja. Kun keski
koulun käyneistä miespuolisista konttoriapulaisista 
lähes puolet on suorittanut kauppaopisto- tai -kou- 
lukurssin, on vastaava naisten osuus vain 1/4 tähän 
ryhmään kuuluvista naisapulaisista. Naispuoliset 
konttoriapulaiset ovat harvemmin ylioppilaita, nim. 
vain 12.7 % heistä, ja  näistä on vain noin V 8 li
säksi käyneet kauppakorkeakoulun tai -opiston. 
Edellä sanotusta näyttää käyvän ilmi, että miehet 
konttorialalla useammin kuin naiset ovat vain kansa
koulun käyneitä, mutta että he silloin, kun heillä 
on korkeampi pohjasivistys, suhteellisesti enemmän 
hankkivat itselleen ammattikoulutusta, jota vas
toin naiset tyytyvät oppikouluissa saamiinsa yleis
tietoihin.

Myymälä-henkilökunnan koulusivistys on huomat
tavasti alempi kuin konttorihenkilökunnan. Niinpä 
vain kansakoulun käyneitä on 73.7 %  miespuoli
sesta ja  8-2.7 %  naispuolisesta myymälähenkilökun- 
nasta. Kansakoulukurssin lisäksi oli 9.9 %  edelli
sestä ja  vain 4.1 %  jälkimmäisestä käynyt kauppa
koulun. Keskikoulukurssin suorittaneita oli -hieman

skola, huvudsakligen därav, att antalet manliga. 
kroppsarbetare, vilkas skolbildning naturligtvis är 
mindre än övriga affärsanställdas, vid undersök- 
ningen var betydligt större än antalet kvinnliga 
kroppsarbetare. Likasä fanns det mera spring- 
gossar än springflickor, oeh dä de i allmänhet ge- 
nomgätt endast folkskolekurs, bidrager även detta 
tili, att de manliga biträden, som besökt endast 
folkskola, blivit jämförelsevis talrikare än de 
kvinnliga.

Kontorspersonalens skolbildning är betydligt 
liögre än övriga affärsanställdas. Likväl har i  
det närmaste hälften av de manliga kontoristerna 
icke besökt lärdomsskola, utan endast folkskola, 
oeli ungefär 1/3 av dessa därjämte handelsskola. 
Mellanskoleexamen ha 26.8 %  avlagt, och av dessa 
liar nästan hälften därefter genomgätt handels
skola eller handelsinstitut. Ungefär V s av de 
manliga kontorsbiträdena har avlagt Studentexamen, 
och av dessa har inemot hälften skaffat Big en 
verklig liögre fackutbildning vid handelshögskola 
eller -institut. Ile kvinnliga ko nt orsbiträ denas fö;r- 
delning enligt skolgäng awiker i  nägon män frän 
de manligas. Antalet bäde av dem som icke be
sökt skola och dem som genomgätt folkskola är 
jämförelsevis mindre än i fräga om de manliga 
kontorsbiträdena. Däremot är antalet av dem, 
som avlagt mellanskoleexamen, märkbart större, ut- 
görande inemot hälften atv alla kvinnliga kontori- 
ster. Likväl bör det mä-rkas, att kvinnorna eftea* 
att ha genomgätt mellanskola uppenbart oftare 
antingen nöja sig med de sälunda förvärvade kun- 
skaperna eller genomgä mindre maskinskriynings- 
o. d. kurser. Dä närmare hälften av de manliga 
kontorsbiträden, som genomgätt mellanskola, av
lagt examen vid handelsinstitut eller handelsskola, 
är motsvarande andel för de kvinnligas vidkom- 
mande endast 1/1 • Av de kvinnliga kontorsbiträ
dena voro alienast 12.7 %  studenter, och av dessa 
har endast ungefär i /8 genomgätt handelshögskola 
eller -läroverk. Av det ovansagda vill det synas, 
som om pä kontorsbanan mannen oftare än kvin
norna endast genomgätt folkskola, men att mannen 
i  de fall, dä de ha en högre allmän under- 
byggnad, jämförelsevis oftare skaffa sig special- 
utbildning, dä däremot kvinnorna nöja sig mod 
de allmänna kunskaper de förvärvat i lärdoms- 
skolorna.

Butikspersonalens skolbildning är betydligt 
lägre än kontorspersonalens. Sälunda utgjorde de, 
som endast genomgätt folkskola, 73.7 %  i fräga. 
om den manliga och 82,7 %  i fräga om den 
kvinnliga personalen. Utom folkskolekurs hade-
9.9 %  av den förra och endast 4.1 %  av den se- 
nare genomgätt handelsskola. Mellanskolexameu

2793— 29 4
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yli V io miespuolisista ja vähän vähemmän kuin 
i/io  naispuolisista myymäläapulaisista. Korkeam
paa yleis- tai'ammattikoulutusta saaneita ¡myymälä- 
apulaisia on tuskin ollenkaan. Samoin kuin edellä 
konttorihenkilökuntaan voidaan myös myymälähen- 
kilökuntaan nähden todeta, että miespuoliset myy- 
mäläapulaiset suhteellisesti enemmän ovat saaneet 
ammattiopetusta, sillä 11.9 % heistä ja vain 4.3 % 
naispuolisista myymäläapulaisista on käynyt kaup
paoppilaitosta.

hade avlagts av nägot över V io av de manliga 
ocli nägot under l / io  av de kvinnliga. Butiks- 
biträden, som erhällit en liögre allmän eller yrkes- 
utbildning, funnos knappast alla. Pä saarnia sätt 
som beträffande kontorspersonalen kan man aven 
i frága om butikspersonalen konstatera, att ai
de manliga butiksbiträdena ett jämförelsevis atorre 
antal fätt yrkesundervisning, i det att 11.9 % av 
dem men endast 4.3 % av de kvinnliga butiksbiträ
dena besökt handelsläroverk.

Liikeapulaiset ryhmitettyinä koulunkäynnin ja iän mukaisin. —  De affärsanställda grv/pperade
efter skolg&ng och älder.

I k ä  — A i d e r
alle 20 

vuoden 
under 
20 ¿r

20-29 30-39
40 t. 

enemm, 
40 1. 

dfiröver

alle 2 0
vuoden 

under 20 Ar
20 -29 30--39

401. enemm. 
40 1. där- 

över

m. ’kv. m. n.-kv. m. n.
kv. m. n.

kv. m. n.-kv. m. n.-kv. m. n.-kv. m. n.-kv.
Absoluuttisin luvuin — Absoluta tai Prosentteina — I  procent

Ilman koulunkäyntiä — In-
gen skolgáng...................... — 5 6 2 26 8 41 4 — 0.5 0.6 o.i 3.7 0.9 lO.o 1.3

Kansakoulua — Folkskola.. 683 760 583 12 24 352 417 211 146 91.0 82.5 56.8 51.8 50.1 48.7 51.5 47.2
Kansa- ja kauppakoulu —

Folk- och handelsskola .. 11 25 140 262 97 87 26 24 1.5 2.7 13.6 11.1 13.8 10.2 6.3 7.8
Keskikoulu —• Mellanskola.. 28 99 111 536 58 174 22 79 3.7 10.8 10.8 22.7 8.2 20.3 5.4 25.6
Keski- ja kauppakoulu tai •

-opisto — Mellan- och han-
delskola 1. -instituí.......... 1 4 69 145 49 60 15 26 0.1 0.4 6.7 6.1 7.0 7.0 3.7 8.4

Ylioppilastutkinto —  Stu-
dentexamen ...................... 1 6 39 121 46 71 28 11 0.1 0.7 3.8 5.1 6.5 8.3 6.8 3.6

Ylioppilastutkinto ja kauppa-
opisto tai -korkeakoulu —
Studentexamen och han-
delsinstitut 1. -högskola .. — — 45 21 27 10 5 2 — — 4.4 0.9 3.8 1.2 1.2 0.6

Yliopistotutkinto —  Univer-
sitetsexamen...................... — — 2 5 6 2 1 — — — 0.2 0.2 0.9 0.2 0.2 —

Koulunkäynti ilmoittamaton
— Skolgáng ouppgiven .. 27 22 32 46 42 27 61 17 3.6 2.4 3.1 2.0 6.0 3.2 14.9 5.5

Yhteensä —  Summa 751 921 1027 2 362 703 856 410 309 100.0 100. o 100.o 100.o lOO.o 100.O 100.O 100.0

Edellä olevassa yhdistelmässä liikeapulaiset on 
ryhmitetty iän ja  koulusivistyksen perustuksella. 
Tällöin näyttää käyvän selville, että on eroavaisuutta 
40 vuotta vanhempien ja  40 vuotta nuorempien 
välillä siinä suhteessa, että annmattilfeoulutettuja ta
paa vähemmän edellisten kuin jälkimmäisten kes
kuudessa. Viimeisinä vuosikymmeninä on ilmeisesti 
tullut yleisemmäksi hankkia ammattipätevyyttä 
opiskelemalla kauppaoppilaitoksissa.

Kuten seuraavasta taulukosta näkyy, ovat 
muualla kuin Helsingissä asuvat liikeapulaiset 
yleensä harvemmin käyneet oppikoulua kuin Helsin
gissä olevat liikeapulaiset. Sen sijaan on merkille 
pantava, että .niistä liikeapulaisista, jotka ovat kan
sakoulun käyneitä, suhteellisesti suurempi osa pie-

I  ovanstäende sammanställning ha de affärsan
ställda grupperats efter älder och skolbildning. 
Härvid vill det synas, som om en skillnad före- 
funnes mellan dem, som aro över 40 är gamla, oöh 
dem, som aro under 40 är, sä tili vida som yrkes- 
utbildade päträffas i mindre antal bland de förra 
än bland de señare. Under de señaste ärtiondcna 
har det tydligen blivit allmännare att skaffa sig 
facklig kompetens genom att besöka handelsläro- 
verk.

Säsom följande tabell giver vid handen, ha 
de ä annan ort än Helsingfors bosatta affärsan
ställda i allmänhet i mindre omfattning än de 
i Helsingfors bosatta besökt lärdomsskola. Där- 
emot är det att märkä, att av de affärsanställda, 
som besökt folkskola, har i de mindre stadeina
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Liikeapulaisten ryhmitys koulunkäynnin ja asuinpaikkakunnan mukaan, % . —  De affiirs- 
anställdas gruppering enligt skolgäng ooh honingsort, %.

; ■ Turku, Vii
puri, Tam-

Vaasa,
Kuopio, Muut Maaseutu-

pere Oulu, Kotka kaupungit nat
Helsingfors Abo, Vi- 

borg, Tam
merfors

Vasa . Kuo
pio, Üleá- 

borg, Kotka

övriga
städer Xandsorts-

samhällen

m. n.-kv. ra. n.-kv. m. n.-kv. ra. n.-kv. m. n.-kv.

Ilman koulunkäyntiä —■ Ingen skolgang................. 1.0 0.5 2.0 0.4 5.1 0.3 2.8 0.6 2.1 0.3
Kansakoulua — Folkskola ...................................... 58.8 55.4 69.2 58.0 61.9 53.9 69.0 63.1 63.7 70.1
Kansa- ja kauppakoulu — Folk- och handelsskola 7.9 6.1 4.9 6.8 14.9 16.9 10.3 11.9 12.9 6.4
Keskikoulu — Mellanskola ......................................
Keskikoulu ja kauppakoulu tai -opisto — Mellan-

8.6 24.0 7.4 19.5 5.8 15.7 5.5 17.6 11.9 13.5

skola och handelsskola 1. -institut .................... 4.8 2.9 5.4 8.0 4.1 7.3 3.4 3.4 3.6 3.2
Ylioppilastutkinto — Studentexamen ....................
Ylioppilastutkinto ja kauppaopisto t. -korkeakoulu —

7.4 6.7 2.2 3.4 2.0 4.2 2.1 1.7 1.6 2.1

Studentexamen och handelsinstitut 1. -högskola 4.1 1.2 1.9 0.6 2.2 0.4 — — 2.1 0.3
Yliopistotutkinto — Universitetsexamen................ 0.8 0.3 — 0.2 0 .1 — — — — —
Koulunkäynti ilmoittamaton — Skolgang ouppgiven 6.6 2.9 7.0 3.1 3.9 1.3 6.9 1.7 2.1 4.1

Yhteensä — Summa 100.0 100.O lOO.olOO.O 100.0 100.O 100.0 100.0 lOO.o 100.0

Hommissa kaupungeissa ja maaseudun yhdyskun
nissa on hankkinut itselleen ammattikoulutuksen 
kauppakouluissa.

6. Liikeapulaisien palvelusaika nykyi» 
sen työnantajan luona.

Missä määrin liikeapulaiset pysyvät saman työn
antajan palveluksessa tai miten paljon vaihdetaan 
paikkaa siirtyen liikkeestä toiseen, on koetettu sel
vittää seuraavissa yhdistelmissä.

Kaikista liikeapulaisista oli vähän yli 1/4 ollut 
vähemmän kuin 2 vuotta nykyisen työnantajansa 
luona, noin i / 3 oli .palvellut 2— 4 vuotta ja  hieman 
yli l / i  ollut 5— 9 vuotta samassa liikkeessä; 
10 vuotta tai kauemmin oli 12.7 %  kaikista liike
apulaisista pysynyt saman liikkeen palveluksessa. 
Kun liikeapulaiset jaetaan ikänsä mukaan kahteen 
rylunään, millin, jotka ovat 40 vuotta nuorempia, ja  
40-vuotiaikin ja  sitä vanhempiin, voidaan tietenkin 
todeta huomattavia eroavaisuuksia palvelusajan p i
tuuteen nähden saman liikkeen palveluksessa. 40 
vuotta nuoremmista on 31.4 %  miespuolisista ja  
27.» %  naispuolisista apulaisista ollut vähemmän 
kuin 2 vuotta silloisen työnantajansa luona, jota 
vastoin vastaavat luvut vanhempaan ryhmään näh
den olivat 7.7 ja  9.1 % . Jälkimmäisessä ryhmässä 
taas noin 50 % oli ollut yli 10 vuotta saman liik
keen palveluksessa.

och pä landsbygden en jämförelsevis större del 
skaffat sig utbildning i handelsskolor.

6. De affarsanstalldas anstallningstid 
hos nuvarande arbetsgivare.

I  vilken m&n de afiarsanstallda forblivit i 
tjanst hos samma arbetsgivare eller i  vilken man 
ombyte av plats forekommer, har man forsokt 
ktargora i f  ciljande saimmanstalllningar.

Av alia afiarsanstallda hade nagot over 1/4 varit 
mindre an 2 ar i  tjanst hos sin nuvarande ar
betsgivare, ungefar 1/3 hade varit 2— 4 ar och 
nagot over 1/4. 5— 9 &r. 10 ar eller darover hade;
12.7 %  av alia anstallda kvarstatt i samma fore- 
tags tjanst. Da. de afiarsanstallda fordelas efter 
alder i tva grupper, tmder 40 ar och 40 8,r eller 
darover, framtrada giivetvis betydande skiljaktig- 
heter med avseende pa anstallningBtidens langd. 
Betraffande de afiarsanstallda, som voro under 
40 ar, hade av de manliga 31.4 %  och av de 
kvinnliga 27.9 %  varit mindre an 2 ar i tjanst 
hos sin nuvarande principal, d§, daremot mot- 
svarande tal i  fr&ga om den aldre gruppen voro 
resp. 7.7 och 9.1 % . I  den sistnamnda gruppen 
ater hade ungefar 50 %  varit over 10 ar i samma 
foretags tjanst.
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Liikeapulaisten ryhmitys palvelusajan pituuden ja sukupuolen mukmyn, % . —  De affcirs- 
anställdas gruppering enligt anställningstid ooh kön, %.

Palvelusaika nykyisen työnantajan luona 
Anställningstid hos nuvarande arbetsgivare

Miehet — Män Haiset — Kvinnor

Yhteensä
Summa

alle 40 
vuoden 
under 
40 är

40 vuotta 
t. enemm. 

40 är 1. 
däröver

alle 40 
vuoden 
under 
40 är

40 vuotta 
t. enemm. 

40 är 1.
däröver

Alle 2 vuoden — Under 2 är......................................... 31.4 - 7.7 27.9 9.1 27.2 '
2—4 vuotta — är ......................................................... 35.3 15.8 36.4 13.6 33.9
5—9 t> — » ......................................................... 25.3 28.6 27.0 20.1 26.2

10—19 * — » ......................................................... 7.5 29.9 8.2 29.1 10.1
20 vuotta t. enemmän — är 1. däröver ...................... 0.5 18.0 0.5 28.1 2.6

Yhteensä —  Summa 100.o 100.O 100.O 100.0 lOO.o

Liikeapulaisten ryhmitys palvelusajan pituuden ja  liikkeen laadun mukaan, % . —  De affärsanstiill- 
das gruppering enligt anställningstid och företagets art, %.

Palvelusaika nykyisen 
työnantajan luona

Anställningstid hos nuvarande 
arbetsgivare

Vfihittäis-
liikkeet
Minut-
affärer

Tukku
liikkeet
Parti-
affärer

Tukku- ja 
vähittäis- 

liikkeet 
Parti- och 

minut- 
affärer

Teollisuus
laitokset
lndustri-

inrättningor

Vakuutus
laitokset
Försäk-
ringsan-
stalter

Pankki
laitokset
Bankin-

rättningar

Muut
liikkeet
övriga
affärer

m. n -kv. m. n.-kv. m. |n.-kv. m. n.-kv. m. n.-kv. m. n.-kv. m. n.-kv.

40 vuotta nuoremmat liikeapulaiset •— Affärsanställda under 40 är
Alle 2 vuoden — Under 2 är 35.3 32.1 26.4 22.0 42.7 24.8 25.3 22.2 25.8 21.0 32.8 15.8 29.7 25.0

2— 4 vuotta — ä r .............. 35.3 37.6 39.4 41.8 30.6 39.5 31.1 31.0 24.2 34.1 29.9 30.1 37.3 32.7
5— 9 » —  » ................ 22.0 22.6 28.3 30.3 20.2 27.9 30.8 34.4 29.0 31.4 25.4 43.9 28.6 32.2

10— 19 » —  » ................
20 vuotta t. enemmän — är 1.

6.9 7.2 5.8 5.9 6.5 7.0 11.5 11.5 21.0 12.7 10.4 10.2 3.3 10.1

däröver ...................................... 0.5 0.5 0.1 — — 0.8 1.3 0.9 — 0.8 1.0 — 1.1 —
Yhteensä —  Summa lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o 100.0 100.O 100.0 lOO.o lOO.o

40-vuotiaat t. vanhemmat liikeapulaiset —Affärsanställda i äldern 40 är 1. däröver
Alle 2 vuoden —  Under 2 är 8.5 12.1 9.4 16.7 10.0 15.4 6.9 1.9 9.1 — — — 4.8 6.7

3— 4 vuotta — ä r ................ 15.8 17.0 19.8 — 20.0 15.4 9.6 9.6 18.2 15.4 9.4 7.4 23.8 13.3
5— 9 » —  » ................ 39.9 22.4 33.3 12.5 15.0 30.8 20.5 21.2 18.2 — 21.9 22.2 47.6 6.7

10— 19 »> —  » ................
20 vuotta t. enemmän — är 1.

30.3 29.1 29.2 25.0 35.0 7.0 28.8 23.1 54.5 46.1 31.2 40. S 14.3 40. o

däröver ............................... .. 14.5 18.8 8.3 45.8 20,0 30.8 34.2 44.2 — 38.5 37.5 29.6 9.5 33.3{
Yhteensä —  Summa lOO.o lOO.o lOO.o 100.0 lOO.o lOO.o 100.O lOO.o lOO.o 100.O 100.O lOO.o lOO.o lOO.o!

Verrattaessa palvelusajan pituutta eri liikealoilla 
käy selville, että yleensä vähittäis- ja  tukkuliikkei
den henkilökunta oli ollut lyhyemmän ajan silloi
sen työnantajansa palveluksessa kuin pankki-, va
kuutus- ja  teollisuuslaitosten henkilökunta. Sa
moin voidaan todeta, että Helsingissä oli suhteelli
sesti enimmän niitä liikeapulaisia, jotka olivat kau
emmin, 5 vuotta tai enemmän, olleet samassa liik
keessä.

Da man undersöker anställningstidens längd pä. 
affärsverksamhetens olika omräden, framgär det, 
att personalen vid parti- och ruinutaffärerna i 
alimänhet hade värit kortare tid hos sin nuva- 
rande arbetsgivare än personalen vid bank-, för- 
säkrings- och industriinrättningarna. Likasä kaji 
man konstatera, att det i Helsingfors fanns jäm- 
förelsevis mest sädana affär8anställda, som värit 
en längre tid, 5 är eller däröver, i saanma företags 
tjänst.
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Liikeapulaisten ryhmitys palvelusajan pituuden ja  asuinpaikan mukaan, % . —  L e  affärsa/nställdas 
gruppering enligt anstallnvngstid och honingsort, %.

Palvelusaika nykyisen työn
antajan luona

Anställningstid hos nuvarande 
arbetsgivare

Helsinki
Helsingfors

Turku, Tam
pere, Viipuri 

Abo, Tammer
fors, Viborg

Vaasa, Kuopio, 
Oulu, Kotka 

Vasa, Kuopio, 
Uleäborg, 

Kotka

Muut 
kaupungit 

övriga städer

Maaseutu - 
yhdyskunnat 
Landsorts« 
samMllen

r a . n. - kv. m. n .-kv. m il. - kv. m. n. - kv. m. n.-kv.

40 vuotta nuoremmat liikeapulaiset — Affärsanställda under 40 är
Alle 2 vuoden — Under 2 är .. 30.6 25.6 33.5 28.5 30.0 28.5 31.9 34.9 32.7 31.6
2—4 vuotta — är ...................... 32.9 36.3 37.2 35.6 36.8 37.0 36.1 39.2 33.9 36.5
5— 9 » — » ...................... 26.2 27.4 22.9 28.9 25.2 25.8 28.6 20.5 28.2 25.7

10—19 n — » ...................... 9.7 10.3 5.8 6.1 7.7 8.1 3.4 5.4 4.6 6.2
20 vuotta tai enemmän — är 1. där-

över ....................,........................ 0.6 0.4 0.6 0.6 0.3 0.6 — — 0.0 ---'
Yhteensä —  Summa 100.O 100. o 100.0 lOO.o lOO.o 100.0 lOO.o lOO.o 100.O lOO.o

40-vuotiaat tai vanhemmat liikeapulaiset — 
i äldern 40 är 1. däröver

Affärsanställda

Alle 2 vuoden — Under 2 är . . . . 5.5 7.6 7.8 14.4 11.5 4.6 — — 13.3 13.3
2—4 vuotta — ä r ...................... 13.4 12.9 16.9 12.2 15.0 13.6 41.7 50.o — 13.3
5— 9 tt — » ...................... 23.8 22.7 38.2 17.8 25.7 19.7 33.3 — 40.0 20.0

10—19 » — » ...................... 39.0 35.6 16.9 25.6 31.9 21.2 12.5 33.3 20.0 26.7
20 vuotta tai enemmän — är 1. där-

över ............................................. 18.3 21.2 20.2 30.0 15.9 40.9 12.5 16.7 26.7 26.7
Yhteensä —  Summa 100.0 100.0 100.O 100.6 100.O lOO.o 100.6 lOO.o lOO.o lOO.o

7. Liikeapulaisten työ» ja 
työehtosopimukset.

Liikeapulaisten suh.de liikkeeseen ja  heidän ase
mansa siinä oli usein sangen vähän määritelty ja  
muodollinen. Niinpä oli verraten harvinaista, että 
heillä olisi ollut kirjallinen työsopimus; vain noin 
5 %  :11a liikeapulaisista se oli. Paljon tavallisempi oli' 
jonkunmoinen suullinen työsopimus; noin 65% .-11a 
liikeapulaisista oli työsuhde täten suullisen sopi
muksen varassa. Loput ovat joko ilmoittaneet, ettei 
heillä ollut minkäänlaista työsopimusta tai eivät 
ole antaneet mitään tietoja. Koko liikkeen tai 
useampien liikkeiden koko henkilökuntaa käsittäviä 
työehtosopimuksia on verraten vähän, yhteensä 22 
liikkeessä, jotka pääasiallisesti ovat vähittäisliik- 
kcitä.

Yleensä työsopimus paitsi työpalkkaa ja  -aikaa, 
joita seujaavassa erikseen käsitellään, käsittää 
määräyksiä irtisanomiseen nähden. Edellä esitetty 
tarkempien työsopimusten puute johtaa kuitenkin 
siihen, että liikeapulaiset osittain eivät ole ilmoit
taneet iiitisanomisaikaansa, 3 007 tapauksessa, osit
tain, 1 885 tapauksessa, heillä ei ole määrättyä ai
kaa, ja  vain noin 2  500 liikeapulaista on antanut 
tietoja irtisanomisaikansa pituudesta. Viimeksi 
mainituista suurimmalla osalla oli 2 viikon irti
sanomisaika; sen jälkeen oli 1 kuukauden aika ta-

7. De affarsanställdas arbets= och 
kollektivavtal.

De affärsanställdas förhällande tili företaget 
.och deras ställning inom detsamma voro ofta 
föga bestämda oeli formella. Sälunda var skrift- 
ligt arbetsavtal jämförelsevis sällsynt, endast un- 
gefär 5 %  av de affärsanställda hade sädant. 
Mycket vanligare var, att avtalot akett muntligen; 
för ungefär 05 %  av de affärsanställda var ar- 
betsförhällandet sälunda gällande med stöd av 
muntlig överenskommelse. De övriga ha antingen 
uppgivit, att nägot som helst arbetsavtal icke 
funnits, oller ha de icke lärnnat uäg.ra uppgifter. 
Kollektivavtal omfattande liela personalen vid ett 
eller flere företag förekommer jämförelsevis säl- 
lan, i sammanlagt 22 företag, vilka huvudsakligen 
utgöras av minutaffärer.

I  allmänliet innehäller arbetsavtalet förutom be- 
stämmelser rörande arbetslön ocli -tid, vilka i det 
följande skola behandlas särskilt, bestämmelser an- 
gäende uppsägningen. Den ovannämnda avsaknaden 
av noggirannare airbetsavtal har emeller.tid itill följd , 
att de affärsanställda dels icke uppgivit sin upp- 
sägningstid, i 3 007 fall, och dels, i 1885 fall, 
icke haft nägon bestämd sädan, medan endast 
ungefär 2 500 affärsanställda ha lämnat uppgifter 
om uppsägningstidens längd. Av de sistnämnda 
hade «törsta delen 2 veckors uppsägningstid; dar-
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mallisin, jota vastoin pitempi, 2— 3 kuukauden irti
sanomisaika oli verraten harvinainen. Yleensä oli 
konttorihenkilökunnan irtisanomisaika pitempi kuin 
muiden liikeapulaisten, ja  varsinkin ylemmän kont
torihenkilökunnan piirissä tavataan ennen mainit
tuja 2— 3 kuukauden irtisanomisaikoja.

Jotta saataisiin selvitetyksi, millä tavalla liike
apulaiset yleensä hakevat paikkoja, tiedusteltiin 
heiltä, millä tavalla he olivat saaneet nykyisen 
paikkansa. Vastauksista päättäen on sangen har
vinaista, että liikeapulaiset käyttäisivät paikan- 
välitystoimistoja; vain 144 henkilöä on saanut 
paikkansa välitystoimiston välityksellä; 1150 
liikeapulaista on sanomalehti-ilmoituksen avulla 
saanut nykyisen paikkansa. Useimpien paikan- 
saanti on tapahtunut välittömästi työnantajan ja 
liikeapulaisen keskinäisen sopimuksen kautta, jo l
loin useimmissa tapauksissa, 2 337, on ilmoitettu 
paikka saaduksi hakemuksen nojalla, 1 676 tapauk
sessa taas suosituksen nojalla, 504:ssa sukulaisten 
ja tuttavien välityksellä ja  380:ssa työnantajan 
tarjouksen nojalla.

8. Liikeapulaisten työaika.
Ryhdyttäessä tutkimaan liikeapulaisten työaikaa 

käy jälleen ilmeiseksi tämän henkilöryhmän erilai
nen kokoonpano. Niinpä lain kauppa-, konttori- ja 
varastoliikkeiden työoloista säätämät työaikamää- 
räykset varsinkin vähittäisliikkeisiin nähden usein 
samalla muodostavat työajan ylä- ja  alarajan, t.s. 
lain sallimaa suurinta työaikaa sovellutetaan mah
dollisimman paljon. Sen sijaan toisilla aloilla, kuten 
pankki- ja  vakuutuslaitoksissa, työaika vain harvoin 
on niin pitkä, kuin mitä lain puitteissa olisi mah
dollista. Edellä sanottu koskee sekä liikeapulaisten 
brutto- että nettotyöaikaa.

Tiedot siitä, miten liikeapulaisten työaika on jär
jestetty, t. s. milloin työ alkaa ja  loppuu sekä mil
loin ruokalomat ovat, on otettu liikkeiden anta
mien tietojen mukaan, ja  ne on käsitelty liikkeit- 
täin. Tällöin tuottaa jonkun verran vaikeutta se 
seikka, että saman liikkeen eri osastoilla voi olla 
eri ajat ja  että yksityisten liikeapulaisten työajat 
voivat vaihtua vuoropäivittäin tai vuoroviikoittain. 
Edellisessä tapauksessa, joka koskee lähinnä suu
rempia liikkeitä, joissa on erilaisia osastoja, on 
otettu huomioon yleisin työaika, t. s. se, joka koskee 
suurinta osaa henkilökunnasta. Niinpä vähittäis- 
liikkeissä on otettu huomioon myymäläapulaisten

näst var 1 mänad den vanligaste tidsperioden, 
under det att 2— 3 mänaders uppsägningstid var 
jämförelsevis sällsynt. I  allmänhet gällde för  
kontorspersonalen längre uppsägningstid än för 
övriga affärsanställda, och den nämnda 2— 3 mä
naders uppsägningstiden päträffas förnämligast 
hos den högre kontorspersonalen.

För att utröna, pä vilket sätt de affärsan
ställda i allmänhet söka plats, inhämtades av dem 
uppgift om huru de erhällit sin nuvarande be- 
fattning. Enligt svaren är det mycket sällsynt, 
att de affärsanställda begagna sig av platsför- 
medlingsbyräer; endast 144 personer ha erhällit 
sin plats genom eil förmedlingsbyrä; 1 150 affärs
anställda ha erhällit sin nuvarande befattning 
genom annons. De fiesta ha fätt sin tjänst 
direkt genom ömsesidig överenskominelse mellan 
arbetsgivaren och den affärsanställda, varvid i 
flertallet fall, 2 337, uppgivits, att (platsen erhällits 
pä grumd av ansölkan, i 1 676 fall ater pä grand 
aiv reitaoanimendation, i 504 genom förmedling av 
släkfcingar och bekanta och i 380 fall pä grand av 
erbjudande frän arbetsgivarens sida.

8. De affärsanställdas arbetstid.
Dä man gär att undersöka de affärsanställdas 

arbetstid, blir det ater uppenbart, huru olika denna 
persongrupp är sammansatt. Sälunda bilda be- 
stämmelserna i lagen om arbetsförhällandena vid 
handeis-, kontors- och nederlagsrö.relserna oin den 
högsta tillätna arbetstiden, i synnerhet vad be- 
träffar minutaiffärei-na, ofta pä samma gäng ar- 
betstidens övre och undre gräns, med andra ord 
den i lagen tillätna längsta arbetstiden tillämpas 
sä mycket som möjligt. Pä andra omräden, sä- 
som vid banker och försäkringsinrättningar, är 
arbetstiden däremot endast säilän sä läng som 
det inom lagens gränser vore möjligt att tillämpa. 
Det ovansagda berör de affärsanställdas brutto- 
och nettoarbetstid.

Uppgifteraa om huru de affärsanställdas ar
betstid är ordnad, med andra ord, när arbetet bör- 
jar och när det slutar samt när mältidisrastema 
infalla, ha tagits enligt de uppgifter, som före- 
tagen lämnat, och de ha behandlats företagsvis. 
Härvid vällar den omständigheten i nägon män 
svärigheter, att olika avdelningar inom samma före- 
tag kunna ha olika tider och att de enskilda 
affärsanställdas arbetstider kunna växla turvis 
varje dag eller turvis varje vecka. I  det förra 
fallet, som närmast gäller de större företagen, dar 
det finnes olika avidelningar, hair den aUimän- 
naste arbetstiden, d. v. 8. den, som berör den
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työaika, jota vastoin esim. konttorihenkilökunnan ja 
ajomiesten työaikaa näissä tapauksissa ei alla ole
vassa taulukossa ole otettu huomioon. Jälkimmäi
sessä tapauksessa, joka on verraten harvoin esiin
tyvä, on myös yleisimpään työaikaan kohdistettu 
huomiota mahdollisimman suuressa määrässä.

S'törsta delen av personalen, tagits i betraktande. 
Sälunda har i fräga om minutaffärerna beaktats 
butiksbiträdenas arbetstid, dä däremot t. ex. kon- 
torspersonalens oeh körkarlarnas arbetstid i dessa 
fall icke medtagits i nedanstäende tabell. I  det 
■senare fallet, sotm föirekommer jämförelsevis säl- 
lan, har likasä den allmännaste arbetstiden sä 
mycket som möjligt tagits i betraktande.

Liikkeet ryhmitettyinä työn aloittamisajon mukaan. —  Företagen grupperade enligt tiden för
arhetets början.

Liikkeitä. Joissa työ alkoi kello — Affärsföretag, där
arbetet började klockan

10 jäi-
7 7.30 8 8.30 9 9.30 10 keenföre 7 efter 10

Absoluuttisin luvuin -— Absoluta tai
Vähittäisliikkeet —  Minutaffärer ................ 7 11 3 574 112 107 1 1
Tukkuliikkeet —  Partiaffärer......................... — 1 — 48 8 60 1 2 —
Tukku- ja vähittäisliikkeet —  Parti- och

minutaffärer............................................... — — — 23 3 9 — — —
Teollisuuslaitokset —  Industriinrättningar 1 8 1 56 9 68 2 2 i
Vakuutuslaitokset —  Försäkringsanstalter — — — — 1 7 — 5 —
Pankkilaitokset —  Bankinrättningar ____ — — — — — 2 7 31 i
Muut liikkeet —  Övriga affärer .............. - 2 — 6 2 30 1 4

Kaikki —  Samtliga 8 22 4 707 135 283 12 45 2

Prosentteina — I procent
Vähittäisliikkeet —  Minutaffärer ................ 0.9 1.4 0.4 70.3 13.7 13.1 0.1 0.1 —
Tukkuliikkeet —  Partiaffärer......................... — 0.8 — 40.0 6.7 50.0 0.8 1.7 —
Tukku- ja vähittäisliikkeet — Parti- och 1

minutaffärer................................................. — — — 65.7 8.6 25.7 — —
Teollisuuslaitokset —  Industriinrättningar 0.7 5.4 0.7 37.8 6.1 46.0 1.3 1.3 0.7
Vakuutuslaitokset — Försäkringsanstalter — — — — 7.7 53.8 — 38.5 —
Pankkilaitokset — Bankinrättningar ___ — — — — — 4.9 17.1 75.6 2.4
Muut liikkeet —  Övriga affärer .............. — 4.4 — 13.4 4.4 66.7 2.2 8.9

Kaikki —  Samtliga 0.7 1.8 0.3 58.0 11.1 23.2 1.0 3.7 0.2 |

Kuten yllä olevasta taulukosta näkyy, aloittivat 
useimmat liikkeet työnsä kello 8:lta, 58 .0%  kai
kista. Eri liikealoilla on kuitenkin huomattavasti 
eroa työajan alkamiseen nähden. Niinpä vähittäis
kaupoissa työaika oli aikaisempi kuin muissa liik
keissä; 2.7 % :ssa vähittäiskaupoista aloitettiin työ 
jo  ennen kello 8 aamulla, osittain jo  V2 7 ja  7. Kysy
myksessä olevat liikkeet olivat pääasiallisesti maito
kauppoja, jotka työaikaan nähden on asetettu eri
koisasemaan. Y li Vaossa vähittäiskaupoista aloitet
tiin työ 8:lta ja  noin l /^ s s a  V2 9 :ltä ja  9: Itä. 
Tukkuliikkeistä vain 4 0 % :ssa  työaika alkoi 8:lta 
ja  50 % :ssa vasta 9 :Itä. Teollisuuslaitosten kont
torien työajan alku on verraten sama kuin tukku
liikkeiden, mutta on suhteellisesti useampia teolli- 
suuSkonttoreita kuin tukkuliikkeitä, joissa työ aloi
tetaan jo  kallo 7 :Itä. Sen sijaan vakuutus- ja  vielä

Sksom av ovanstáende tabell synes, borjade 
arbetet klockan 8 i de fiesta affarer, i 58.0 %  av 
alia. De olika grupperna av foretag forete lik- 
viil betydande skiljaktigheter med avseende pá 
arbetstidens borjan. Sálunda borjade arbetet i 
minutaffarema tidigare an i  ovriga affarer, i 
2.7 %  av dem redan fiire klockan 8, delvis redan 
klockan i/2 7 oeh 7. Ifrügavarande affarer voro 
huvudsakligen mjolkbutiker, vilka med avseende pa 
arbetstiden intaga en sarstallning. I  over 2/a 
av minutaffarema begynte arbetet klockan 8 oeh 
i ungefar l/4 klockan 1/2 9 och 9. I  fraga om 
partiaffarerna borjade arbetstiden klockan 8 i 
40 %  av samtliga oeh forst klockan 9 i 50 %. 
Vid de industriella kontoren ar arbetstidens bor
jan nastan densamma som vid partiaffarerna, men 
bland de forstnamnda ar antalet s&dana, som
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suuremmassa määrässä pankkilaitoksissa aloitettiin 
työ tuntuvasti myöhemmin. Edellisissä on yleisintä 
aloittaa työ kello 9 :ltä, mutta useat aloittivat vasta 
I 0 :ltä; pankeissa taas oli kello 10 tavallisin aloit- 
tamisaika.

borja arbetet redan klockan 7, jamíbrelsevis storre 
an bland partiaffarerna. Fdrsakringsanstalterna 
och i ánnu liogre grad bankinrattningarna borjade 
daremot márkbart señare. Vid de forra ár den 
vanligaste tiden for arbetets borjan klockan 9, 
men manga borja forst klockan 10; vid bankerna 
ater borjade arbetet vanligen ¡klockan 10.

Liikkeet ryhmitettyinä työn lopattami&ajan mutkaan. —  Företagen gmpperade enligt tiden för
arbetets avslntande.

Liikkeitä, joissa työ loppui — Aliäisföretag, där artetet Blutaöe

rt Ci
5 STpi

Absoluuttisin luvuin — Absoluta tai
Vähittäisliikkeet — Minutaffärer .. 2 7 1 128 17 638 8 3 3 1 6 __ 26 6 701 45
Tukkuliikkeet —  Partiaffärer..........
Tukku- ja vähittäisliikkeet — Parti-

2 17 — 91 1 9 — 1 9 — 44 1 39 1 22

och minutaffäxer ..........................
Teollisuuslaitokset — Industriinrätt-

— — — 12 2 21 — — — — 1 — 3 — 30 1

ningar .............................................
Vakuutuslaitokset —  Försäkrings-

— 49 12 69 — 16 — 5 44 5 39 1 25 1 26 —

anstalter ......................................... 1 6 2 4 — 1 — — 3 1 7 — 1 -- - — —
Pankkilaitokset — Bankinrättningar 24 9 3 4 — 1 — 5 10 4 11 4 6 — 1 —
Muut liikkeet —• övriga affärer .. 1 11 1 17 2 12 1 1 7 — 12 — 6 — 18 1

Yhteensä —  Summa 30 99 19 325 22 698 9 15 76 11 120 6 106 8 798 47

Prosentteina — proccnt
Vähittäisliikkeet — Minutaffärer .. 0.2 0.9 0.1 16.0 2.1 79.7 1.0 0.4 0.4 0.1 0.8 __ 3.2 0.8 88.6 5.7
Tukkuliikkeet —• Partiaffärer..........
Tukku- ja vähittäisliikkeet — Parti-

1.7 14.2 .--- 75.8 0.8 7.5 — 0.9 7.6 37.6 0.9 33.3 0.9 18.8 —

och minutaffärer .........................
Teollisuuslaitokset — Industriinrätt-

— — — 34.3 5.7 60.0 -— — — — 2.9 — 8.5 -- - 85.7 2.9

ningar .............................................
Vakuutuslaitokset —  Försäkrings-

— 33.6 8.2 47.3 — 10.9 — 3.4 30.2 3.4 26.7 0.7 17.1 0.7 17.8 —
anstalter ......................................... 7.1 42.9 14.3 28.6 — 7.1 — — 25.0 8.3 58.4 — 8.3 __ — —

Pankkilaitokset — Bankinrättningar 58.5 22.0 7.3 9.8 — 2.4 — 12.2 24.4 9.8 26.8 9.8 14.6 — 2.4 —
Muut liikkeet — Övriga affärer .. 2.2 24.5 2.2 37.8 4.4 26.7 2.2 2.2 15.6 — 26.7 — 13.3 — 40.0 2 2

Yhteensä —  Summa 2.5 8.2 1.6 27.0 1.8 58.1 0.8 1.3 6.4 0.9 10.1 0.5 8.9 0.7 67.2 4.0

arkipäivisin (paitsi lauantaisin) 
vardagar (utom lördagar) 

kello —  klockan
lauantaisin — lördagar 

kello — klockan

N* « _ rt
c v *rt rt 4 4.30 G 5.30 6 rt get

is? 0  rt

-s
2 2.30 3 3.30 4 4.30

Työn lopettamisaikaan nähden on huomattavissa, 
että yleensä niillä liikealoilla, joilla työ aloitettiin 
aikaisin, lopetettiin työ myöhään, ja  päinvastoin, 
missä työt aloitettiin myöhään, ne lopetettiin suh
teellisen aikaiseen. Niinpä noin 80 %  vähittäis- 
liikkeistä lopetti tavallisina arkipäivinä, paitsi lau
antaisin ja  pyhien edellisinä aattoina, työnsä kello 
G:lta, ja  jäljellä olevista useimmat kaupat lopetti
vat työnsä kello 5: Itä. Tukkuliikkeissä työaika 
75.8 % :ssa kaikista loppui kello 5:ltä ja  14.2 % :ssa 
jo  kello 4:ltä. Teollisuuslaitosten konttoreista 
1/ 3 : saa loppui työ .kello 4: Itä, lähes puolessa kello 
5:ltä ja  noin l/m rssa vasta kello 6 :lta. Vakuu-

Med avseende pä tiden för arbetets avslutande 
framgär det, att pä de affärsomräden, där man 
började arbetet tidigt, avslutades det i allmänhet 
sent, och tvärtom, dar arbetet började sent, av
slutades det jämförelsevis tidigt. Sälunda slutade 
arbetet vid ungefär 80 %  av minutaffärerna pä 
vanliga vardagar, utom lördagar och dagar före 
lielg, Mockan 6 ooli vid Ae ötvriga i  de flesta fall 
klockan 5. I  partiaffärerna avslutades arbetet 
i 75.8 %  av alla klockan 5 och i 14.2 %  redan 
klockan 4. Av de industriella kontoren avslutadc 
1/3 arbetet klockan 4, närmare hälften klockan 
5 och ungefär i /10 först klockan 6. Arbetstidens
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tilalaitosten työajan loppu vaihteli pääasiallisesti 
kello 4 ja  5:n  välillä, jota vastoin pankkien työ 
useimmissa tapauksissa, 58.5 % :ssa kaikista pan
keista, loppui jo  ennen kello 4 :ää, yli V io  lopetti 
työnsä kello 4: Itä ja V io  kello 5: Itä. Pankkeihin 
nähden on kuitenkin huomattava, että suuret pankit 
lopettivat työnsä myöhemmin kuin pienet ja  keski
kokoiset. Jälkeen kello 6 :n on vaiin 9 liikettä, joista 
useimmat ovat vähittäiskauppoja, ilmoittanut sään
nöllisen työajan loppuvan. —  Edellä olevat tiedot 
työajan alkamis- ja  lopettamisajoista eri liike
aloilla perustuvat liikkeiden antamiin tietoihin, 
kuten aikaisemmin on huomautettu, ja  siten tie
toja käsiteltäessä erisuuruiset liikkeet ovat esiin
tyneet saman arvoisina.

Tarkastettaessa liikeapulaisten ruokailulomien 
määrää päivää kohden voidaan havaita, että heillä 
useimmissa tapauksissa oli vain 1 loma; arkipäi
visin paitsi lauantaisin oli 8.9 % :ssa liikkeistä 2 
ruokailulomaa, ja  lauantaisin oli vieläkin harvem
min loma jaettu kahteen osaan.

slut vid forsakringsanstalterna vaxlade liuvudsak- 
ligen mellan kloekan 4 ocli 5, dá dáremot av ban- 
kerna de íleBta, 58.5 % , slutade arbetet redan 
fore kloekan 4, over 2/10 kloekan 4 och i /10 kloc- 
kan 5. I  fraga om de sistnámnda ár likval att 
marka, att de stora bankerna avslutade sitt arbete 
señare an de smá och medelstora. Endast 9 affá- 
rer, av vdlka de fiesta aro mimutaffarer, ha upp- 
givit, att den regelbundna arbetstiden slutar efter 
kloekan 6. Ovan meddelade uppgifter om arbets-' 
tidens begynnelse- oeh avslutningstider inom do 
olilka affársomrádena grunda sig, sasoim tidigaire 
námnts, pá de av affarem a lamnade uppgifterna, 
och vid beliandílingen av desamima ha sálunda 
de olika stora affarerna tagits sásom likvardiga.

Dá man granskar antalet máltidsraster per dag 
kan man iakttaga, att de affársanstállda i de 
fiesta fall hade endast 1 rast; pá vardagar utom 
lordagar forekommo 2 máltidsraster vid 8.9 %  
av foretagen, oeh pá lordagar var det ánnu sáll- 
syntare att det forekom 2 ráster.

Liikkeet ryhmitettyinä ruokailuloman pituuden mukaan. —  Foretagen grupperade enligt
rastetidens längd.

Loman pituus arkipäivisin (paitsi lauantaisin) liikkeissä, joissa oli 
Rastetidens längd pA vardagar (utom lordagar) i affärer med

1 loma, tunteja — 1 rast, timmar

V. - V» 1 1 Va 2
yliöver
2

alle
nn-
der
1

1 17. 1 Va 17. 2
yliöver
2

Vähittäisliikkeet — Minutaffärer .............. 2 2 168 135 262 13 11 7 1 72 1
Tukkuliikkeet — Partiaffärer..................... 1 4 71 22 4 __ __ 2 2 1 — —
Tukku- ja vähittäisliikkeet — Parti- och 

minutaffärer................................................. 14 9 8 1 3
Teollisuuslaitokset — Industriinrättningar 1 12 80 30 13 — — 1 — 1 1 — —
Vakuutuslaitokset — Försäkringsanstalter — 1 5 1 — — — 2 1 — — — —
Pankkilaitokset — Bankinrättningar.......... 7 4 1 2 — — 1 1 — ------ — — —
Muut liikkeet — Övriga affärer .............. — 2 25 5 4 — — — 1 — — 1 -

Yhteensä — Summa 11 25 364 204 291 13 1 16 4 10 3 76 1

2 lomaa, tunteja — 2 ráster, timmar

Kuten edellä olevasta taulukosta käy selville, oli 
väliittäisliikkeissä yleisin 2 tunnin loma, joka oli 
järjestetty 45.0 % :ssa kaikista liikkeistä, mutta 
myös 1 ja  1 %  tunnin lomia oli useiden liikkeiden 
henkilökunnalla. Tukkuliikkeissä, teollisuuslaitok
sissa, vakuutusliikkeissä sekä „muissa ’ ’ liikkeissä 
oli 1 tumiin loma yleisin, jotavastoin pankkilaitok
sissa, missä työ alkoi myöhemmin ja  loppui aikai
semmin kuin muissa, oli tavallisin 1/4 ja  % tun
nin loma.

Seuraavissa tauluyhdistelmissä on liikeapulaisten 
omien, henkilökohtaisten tietojen nojalla tehty yh
distelmiä todellisesta, nettotyöajasta. Työajan ryh-

Sásom av ovanstáende tabell framgár, var vid 
minutaffärerna rastens vanligaste längd 2 tim
mar, vilken rast förekom vid 45 %  av alla a ffä 
rer, men även 1 och 1 i /2 timmes ráster förekommo 
vid fiera affärer. Vid partiaffärer, industri- 
inrättningar, försäkringsanstalter och „övriga”  
affärer var 1 timmes rast vanligast, dä däremot 
vid bankinrättningar, där arbetet började señare 
och slutade tidigare än vid övriga företag, rastens 
vanligaste längd var 1/4 och i /2 timme.

I  följande tabéller ha med stöd av de affärs- 
anställdas egna individuella uppgifter sammanställ- 
ningar gjorts rörande den verkliga nettoarbets-

2795— 29 5
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mittelyn suhteen taulukkojen otsikossa on huomau
tettava, että eri ryhmissä on ilmeisesti enimmin 
tapauksia ryhmän alirajan kohdalla, joka on il
maistu tasaisina tunteina, jota vastoin tapauksia 
ylärajan, minuutin vaille seuraavaa kokonaistukia, 
kohdalla ei ryhmässä ole. Täten ei ryhmän keski
määräinen aika ole ylä- ja  alirajan keskivälissä, 
vaan paljon lähempänä alkajaa.

tiden. Med avseende pä arbetstidens fördelning 
inom de skilda grupper, som angivits i tabellhuvu- 
det, bör päpekas, att det största antalct fall van- 
ligen finnes vid gruppens undre gräns, som anger 
jämna timslag, dä däremot vid den Övre gränsen, 
en minut före följande heitimme, icke förekomma 
nägra fall i resp. grupper. Den genomsnittliga 
tiden inom varje grupp befinner sig sälunda icke 
mibtemellan den Övre oeh den undre gränsen, utan 
mycket närmare den undre gränsen.

LiiVeap¡tiaisten ryhmitys nettotyöajan ja  lUklceen laadun nuhaan, % . —  De affärsanställdas gruppe
ring enligt nettoarhetstidens längd ooh företagets art, %.

Liikeapulaisten luku, joiden työaika oli, tunteja
Antal affärsanställda vilkas arbetstid var, timmar

alle 5 5- alle 6 6- alle 7 7- alle 8 8- alle 9 9t. cnemm,
under 5 5- under 6 0- under 7 7- under 8 8 - under 9 9 h däröver

0 f  /O Of 
f 0 % % % %

Arkipäivisin paitsi lauantaisin — Vardagar utom lördagar
Väliittäisliikkeet — Minutaffärer................ 0.2 0.5 8.0 23.6 64.4 3.3
Tukkuliikkeet — Partiaifärer .................... 0.3 1.2 34.7 36.3 27.0 0.5
Tukku- ja väkittäisliikkeet — Parti- och

minutaffärer .............................................. — — 11.7 25.3 60.4 2.6
Teollisuuslaitokset — Industriinrättningar.. 0.2 2.0 43.3 31.2 20.1 3.2
Vakuutuslaitokset — Försäkringsanstalter.. — 2.4 89.5 4.2 3.9 —

Pankkilaitokset — Bankinrättningar......... 11.1 44.3 39.3 5.3 — —

Muut liikkeet — Övriga affärer................ 0.3 3.8 38.5 39.9 16.8 0.7
Kaikki — Samtliga 0.7 3.3 23.7 25.5 44.4 2.4

Lauantaisin — Lördagar
Vähittäisliikkeet - -  Minutaffärer................. 0.7 5:4 18.4 48.7 25.5 1.3
Tukkuliikkeet — Partiaffärer .................... 21.1 27.2 26.9 19.1 5.5 0.2
Tukku- ja vähittäisliikkeet — Parti- och

minutaffärer............................................................................................ 2.3 7.7 18.4 44.8 25.7 1.1
Teollisuuslaitokset — Industriinrättningar. . 19.0 42.3 17.2 15.7 3.8 2.0
Vakuutuslaitokset — Försäkringsanstalter.. 14.4 80.1 3.7 1.8 — ■ —

Pankkilaitokset — Bankinrättningar................... 44.9 43.8 10.7 0.6 — —

Muut liikkeet —• Övriga affärer ................................. 19.1 21.3 31.9 26.6 1.1 —

Kaikki —  Samtliga 10.1 20.0 19.1 33.9 15.9 1 . 0

Suurin ryhmä liikeapulaisista, 46.8 %, oli sään
nöllisesti muina arkipäivinä paitsi lauantaisin 
työssä 8 tuntia tai siitäkin yli. Vähittäiskaupoissa 
sekä tukku- ja  vähittäiskaupoissa oli vieläkin suu
rempi osuus liikeapulaisista työssä 8— 9 tuntia; 
edellisten henkilökunnasta 64.4 %  oli työssä 8— 9 
tuntia ja  3.3 %  9 tuntia tai enemmän. Tukku
liikkeiden palveluksessa olevista liikeapulaisista oli
36.3 %  7— 7.9 tuntia työssä, 34.7 %  oli 6— 6.9 
tuntia ja  27.5 %  8 tuntia tai enemmän. Teollisuus
laitosten konttoriapulaisten työaika oli tavallisim
min 6— 7 tuntia, vakuutuslaitoksissa taas oli 6 tun
tia tavallisin ja  pankeissa 5— 6 tuntia. Yleensä oli 
kaikilla liikealoilla lauantaisin lyhyempi työaika 
kuin muina arkipäivinä, mutta vähittäiskauppojen

Största delen av de affärsanställda, 46.8 %, var 
pä övriga vardagar utom lördagar regelbundet i 
arbete 8 timmar eller däröver. Vid minutaffärer 
samt i  parti- och minutaffärer hade en ännu 
större del av personalen 8— 9 timmars arbetsdag, 
av personalen vid de förstnämnda hade 64. r %  
en arbetsdag av 8— 8.9 timmar oeh 3.3 %  en 
arbetsdag av 9 timmar eller däröver. Beträffande 
de vid partiaffärer anställda var arbetsdagens 
längd för 36.3 %  7— 7.9 timmar, för 34.7 %
6—,6.9 timmar och för 27.5 %  8 timmar eller där
över. Vid de industriella kontoren var den van- 
ligaste arbetstiden 6— 7 timmar, vid försäkrings- 
anstalterna ater 6 timmar och vid bankerna 5— 6 
timmar. Inom alla de olika slagen av företag var
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sekä tukku- ja  vähittäiskauppojen henkilökunnasta 
oli kuitenkin vielä yli i / 4 lauantaisinkin 8 tuntia 
tad kauemmin työssä.

arbetstiden pft lördagar över huvud taget kortare 
än pä övriga vardagar, men vid minutaffärerna 
samt vid parti- oeh minutaffärerna var likväl över 
1/4 av personalen även pä lördagarna i arbete 3 
timmar elier däröver.

Liikeapulaisten ryhmitys nettotyöajan ja  erikoisammatin mukaan, of0 . —  De affärsanställdas gruppering
enligt nettoarbetstid och yrkesspecialitet, % .

Liikeapulaisten luku, joiden nettotyöaika oli, tunteja 
Antal affärsanstälida, vilkas nettoarbetstid var, timmar

alle 5 5- alle 6 6- alle 7 7- alle 8 8 - alle 9 9t. enemra.
under 5 5- under 6 6- under 7 7- under 8 8* under 9 9 1. däröver

Arkipäivisin paitsi lauantaisin — Vardagar utom lördagar
Konttorihenkilökunta —■ Iiontorspersonal. . . . 1 . 6 7.3 49.4 28.4 12.5 0:8

Johtavassa asemassa — I ledande ställning 3.8 11.8 60.8 16.5 7.1 —
Vaativassa työssä — Med krävandc arbete 2.9 11.0 40.1 32.5 13.3 0 .2
Yksinkertaisessa työssä — Med enkelt 

arbete ..................................................... 0.9 5.5 51.1 28.4 12.9 1.2
Kauppamatkustajat — Handelsresande . . . . — 1.1 18.0 51.7 27.0 2.2
Myymälahenkilökunta — Butikspersonal___ 0.1 0.2 1.9 20.8 73.0 4.0

Myymälänhoitajat —■ Butiksföreständarc — — 0.4 17.8 79.5 2.3
Myymäläapulaiset — Butiksbiträden . . . . 0.1 0 .2 l.s 20.8 72.S 4.3
Myymaläkassanhoitajat — Butikskassörs- 

kor ......................................................... 1.4 1.4 11.4 31.5 52.9 1.4
Varastohenkilökunta —• Lagerpersonal.........

Varastonhoitajat — Lagerförvaltare . . . .
0.3 — 13.9 36.8 48.2 0.8
— — 3.9 25.4 69.2 1.5

Varastokirjurit — Lagerbokhällare......... — — 20.3 40.7 39.0 —
Varastomyyjät — Lagerförsäljare ......... 0 .6 — 19.5 44.5 34.8 0 .6

Vahtimestarit — Vaktmästare ...................... 3.2 3.2 29.0 42.0 19.4 3.2
Asiapojat ja -tytöt — Springgossar 0. -jlickor 0.3 3.9 28.2 28.1 36.7 2.8
Huumiillisen työn iskijät — Kroppsarbetare 0.4 0.2 2.6 16.9 77.7 2.2
Muut — Övriga ............................................. ~ — 16.7 50.0 33.3 —

Kaikki —  Samtliga 0.7 3.3 23.7 25.5 44.4 2.4

Konttorihenkilökunta — Kontorspersonal. . . . 2 2 , b

L
41.3

auantaisin
19.1

— Lördag 
12.2

ar
4.2 0.7

Johtavassa asemassa— I ledande ställning 30.8 44.1 15.1 5.7 4.3 __
Vaativassa työssä — Med krävande arbete 23.4 35.0 22.0 14.2 5.4 __
Yksinkertaisessa työssä — Med enkelt 

arbete......................................................... 21.3 43.0 18.6 12.3 3. S 1.0
Kauppamatkustajat — Handelsresande ___ 12.3 34.6 18.0 21.8 12.8 __
Myymälahenkilökunta —• Butikspersonal. . . . 0.2 l .i 14.8 52.3 30.2 1.4

Myymälänhoitajat — Butiksföreständarc --- 0.4 10.3 60.3 28.6 0.4
Myymäläapulaiset — Butiksbiträden . . . . 0 .2 1.1 14.7 51.9 30.5 1.6
Myymäläkassanhoitajat — Butikskassörs- 

kor ......................................................... 2.9 4.4 33.3 34.8 24.6
Varastohenkilökunta — Laqerpersonal.......... 4.1 19.7 27.2 39.4 9.3 0.3

Varastonhoitajat — Lagerförvaltare . . . . 1.5 9.3 25.6 47.3 16.3 —
Varastokirjurit — Lagerbokhällare.......... 7.2 33.9 14.3 35.7 8.9 —
Varastomyyjät — Lagerlörsiiljare .......... 5.0 23.1 33.1 34.4 3.8 0 .6

Vahtimestarit — Vaktmästare ...................... 14.3 21.4 42.8 14.3 3.6 3.6
Asiapojat ja -tytöt — Springgossar 0. -jlickor 8.3 18.5 28.2 31.0 12.6 1.4
Ruumiillisen työn tekijät — Kroppsarbetare 1.3 4.0 21.6 57.7 14.4 1.0
Muut — Övriga ............................................. — 16.7 50.0 33.3 — —

Kaikki — Samtliga 10.1 20.0 19.1 33.0 15.9 1.0

Verrattaessa työajan pituutta eri erikoisamma- 
teissa voidaan todeta, että 8-tunnin työpäivä oli 
yleisin myymälänhoitajiin, myymäläapulaisiin sekä

Da man jämför arbetstidens längd för de olika 
yrkesspecialiteterna, kan man konstatera, att en 
arbetsdag av 8 timmar var allmännast för butiks-
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ruumiillisen työn tekijöihin nähden; näissä ryh
missä oli arkipäivinä paitsi lauantaisin, yli 3 /4 :11a 
S-tunnin työpäivä tai sitä pitempi. Konttorihenkilö
kuntaan nähden oli tavallisin 6—7 tunnin työpäivä, 
jota vastoin 8-tunndn työpäivä oli verraten harvi
nainen samoinkuin 6 tuntia lyhyempi päivätyö. 
Varastohenkilökunnan piirissä olivat yleisimmät 
7—S tunnin työpäivät. Lauantaisin oli säännöllinen 
työaika lyhyempi kuin muina arkipäivinä, mutta 
myymälähenkilöikunnalla oli silloinkin sangen usein 
S-tuntinen ja  joskus sitäkin pitempi työaika; noin 
30 %  myymäläapulaisista oli 8-tuntisessa säännöl
lisessä työssä.

föreständare, butiksbiträden samt kroppsarbetare; 
i dessa grupper hade pä övriga vardagar utonr 
lördagar över 3/4 en arbetsdag av 8 timmar eller 
däröver. Vad beträffar kontorsbiträdena var 6— 7 
timmars arbetsdag vanligast, dä, däremot 8 tim- 
mars liksoin även mindre än 6 timmars arbetsdag 
voro jämförelsevis sällsynta i fräga om dem. För 
lagerpersonalen var den vanligaste arbetstiden 7— 8 
timmar. Pä lördagar var den regelbundna arbets
tiden kortare än pä övriga vardagar, men butiks- 
personalen hade även dä myeket ofta 8 timmars 
ooh ibländ ännu längre arbetstid; ungefär 30 % 
av butiksbiträdena voro regelbundet 8 timmar i 
arbete.

Keskimääräinen työaika. ■— Arbetstiden i genomsnitt.

Keskimääräinen työaika, tunteja — Arbetstiden i
genomsnitt inom, timmar

< f= m
uissa liikkeissä 

övriga affärer

3 g
Í  Set- cc P SS
K? Pí* ”2 2- H Cfl w pj

tukkuliikkeissä
partiaffärer

>~l Z T o  «á«usH £
£ S?.1 CC

teollisuus
laitoksissa
industri-

iurättningar

vakuutus
laitoksissa

försäkrings-
anstalter

ankkilaitoksissa
ankinrättningar

Yhteensä
Sum

m
a

Arkipäivisin paitsi lauantaisin — Vardagar
Konttorihenkilökunta — Kontorspersonal utom lördagar

Johtavassa asemassa — I ledando ställning .. 7.3 6.7 7.2 6.6 6.6 5 .7 6 .4 6 .4
Vaativassa työssä — Med krävande arbete___ 7.2 7.0 7.2 6.6 6.4 5 .5 6 .7 6 .7
Yksinkertaisessa työssä — Med enkelt arbete.. 

Myumälahenkilöhinta —  Butikspersonal
7.1 6.9 7.2 6.9 6.5 5 .7 6.8 6.8

Myymälänhoitajat — Butiksföreständare......... 7.9 — 8 .0 7.8 — — — 7.9
Myymäläapulaiset — Butiksbiträden................ 7.9 7.9 8.0 7.8 — — 7.7 7.9
Myymäläkassanhoitajat — Butikskassörskor .. 7.5 — 7.8 — — — — 7.5

Konttorihenkilökunta — Kontorspersonal Lauantaisin — Lördagar
Johtavassa asemassa — I ledande ställning .. 6.5 5.3 6.7 5.1 5.0 5.0 5.4 5.4
Vaativassa työssä — Med krävande arbete___ 6.5 5.6 1 6.4 5.3 5.0 4 .8 5.7 5.6
Yksinkertaisessa työssä — Med enkelt arbete.. 6.3 5.5 6.5 5.5 5.0 4 .9 6 .0 5 .0

Myymälähenkilökunta —  Butikspersonal 
Myymälänhoitajat — Butiksföreständare......... 7.3 7.4 6.9 7.3
Myymäläapulaiset — Butiksbiträden................ 7.3 7.2 7.4 7.1 — — 6.8 7.3
Myymäläkassanhoitajat — Butikskassörskor .. 6.8 — 7.1 — — — - 6.9

Konttorihenkilökunnan keskimääräinen työaika 
vaihteli huomattavasti eri liikealoilla, jota vastoin 
työaika samalla liikealalla oli kontorihenkilökun- 
nan eri ryhmiin nähden melkein yhtä pitkä. 
Vähittäisliikkeissä sekä tukku- ja  vähittäisliikkeissä 
oli työaika pisin, noin 7.2 tuntia muina arkipäivinä 
paitsi lauantaisin. Tämäkin työaika oli huomatta
vasti ’ lyhyempi kuin myymälähenkilökumnan, joka 
yleensä vaihteli 7.8—<8.0 tunnin välillä; ainoastaan 
myymälälkasganlroitaijiila oli hieman lyhyempi työ
päivä, keskimäärin 7.5 tuntia, mutta tämäkin aika

Kontorspersonalens genomsnittliga arbetstid per 
dag växlade betydligt vid de' olika slagen av före- 
tag, under det att arbetstiden inom samma grupp 
av företag var nästan lika läng för de olika ka- 
tegorierna av kontorspersonalen. Vid minutaffärer 
samt parti- och minutaffärer var arbetstiden 
längst pä övriga vardagar, utom lördagar, ungefär 
7.2 timmar. Butikspersonalens arbetstid var dock 
betydligt längre, i det att den i allmänhet växlade 
mellan 7.8— 8.0 timmar; endast butikskassörskorna 
hade nägot kortare arbetstid, 7.5 timmar i medel-
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on pitempi kuin niinikään konhtoriapulaisryhmän 
keskimääräinen aika. Tukkuliikkeiden palveluksessa 
olevien konttoriapulaisten aika oli keskimäärin hie
man alle 7 tuntia, teollisuuslaitosten konttoreissa 
olevien G % —i7 tunnin välillä ja  vakuutuslaitosten 
noin 6 %  tuntia. Huoanättavasti lyhyempi oli pankki
laitosten henkilökunnan työaika, ollen hieman yli 
5 % tuntia.

Lauantaisin oli työaika kaikissa ryhmissä lyhy
empi kuin muina arkipäivinä. Kuitenkin oli ero työ
aikojen pituuteen nähden erilainen eri liikealoilla; 
vähittäiskaupoissa on lauantain työaika keskimäärin 
noin »/*—V j tuntia lyhyempi kuin muina päi
vinä, ja  pankeissa ali suunnilleen sama ero, joten 
niillä liikealoilla, joissa liikeapulaisten työaika oli 
pisin ja  lyhyin, työn lyhennys lauantaisin oli mil
tei sama. Muilla aloilla työaika oli lauantaisin yli 
tunnin, noin 1.3 tuntia, lyhyempi kuin muina päi
vinä.

Missä määrin liikoapulaiset olivat työssä sunnun
taisin, on koetettu selvittää tiedustelemalla sekä 
liikkeiden omistajilta liikkeiden aukioloaikaa sun
nuntaisin että kysymällä liikeapulaisilta itseltään. 
Molemmat tiedonantajat ovat valitettavasti usein 
jättäneet nämä kysymykset vastaamatta, ja  vaikka
kin voidaan olettaa, että ne, joilla on ollut sunnuntai
työtä, yleensä ovat vastanneet asianomaiseen kysy
mykseen ja  siis liikeapulaiset ja  liikkeet, jotka eivät 
ole ollenkaan vastanneet, ovat kielteisellä kannalla 
kysymykseen nähden, ei kuitenkaan ole täyttä var
muutta jälkimmäisiin nähden. Kaikista liikkeistä 
on 116 ilmoittanut liikkeensä olevan auki sunnun
taisin, 161 ei ole vastannut kysymykseen, ja  loput, 
973, ovat vastanneet kielteisesti. Miltei kaikki liik
keet, jotka ovat auki sunnuntaisin, ovat vähittäis
kauppoja, tarkemmin sanoen maito-, leipä- ja 
kukkakauppoja. Näiden aukioloaika on 51 tapauk
sessa ollut 2 tuntia ja  56 tapauksessa 3 tuntia.

Liikeapulaisten antamien tietojen mukaan oli 168 
miestä ja  422 naista ollut sunnuntaityössä eli vas
taavasti 5.8 %  edellisistä ja  9.4 %  jälkimmäisistä.

Säännöllisesti joka sunnuntai uudistuva työ oli 
yleisin vähittäisliikkeissä, joiden palveluksessa ole
vasta henkilökunnasta 4.4 %  oli joka sunnuntai 
työssä; sitäpaitsi 3.1 %  oli joka toinen sunnuntai 
työssä ja  2.G %  joka kolmas sunnuntai tai harvem
min. Muilla liikealoilla tapaa verraten vähän sään
nöllistä sunnuntaityötä, vaikkakin tällaista työtä 
on esiintynyt. Eri erikoisammattiryhmissä oli sään
nöllinen sunnuntaityö tavallisin myymälähcnkilökun- 
nalla ja  ruumiillisen työn tekijöillä; edellisistä 
5.g %  ja  jälkimmäisistä 2.g %  oli joka sunnuntai

tai, men även den var längre än medelarbetsdagen 
för nägon grupp av kontorspersonalen. Vid parti- 
affärerna var kontorspersonalens arbetstid i mc- 
deltal nägot under 7 timmar, vid industriinrätt- 
ningar mellan 6 i/2— 7 timmar och vid försäkrings- 
anstalter ungefäir 6 Vs timme. Betydligt kortaxe, 
nägot över 5 V 3 timme, var arbetstiden för perso
nalen vid bankerna.

Pä lördagar var arbetstiden inom alla grupper 
kortare än pä övriga vardagar. Likväl var skill- 
naden med avseende pä arbetstidens längd pä lör
dagar och andra vardagar olika inom olika slag 
av företag; vid minutaffärerna var arbetstiden 
pä lördagar i genomsnitt ungefär -'V4— 1/2 timme 
kortare än pä övriga vardagar, och vid bankerna 
var skillnaden ungefär densamma, vadan alltsä- 
de företag, soin hade den Iän gata, och de, som hade- 
den kortaste arbetstiden, hade pä lördagar en i  
samma man förkortad arbetsdag. Inom övriga 
företagsgrupper utgjorde arbetstidens förkortning 
pä lördagar över en timme, ungefär 1.3 timme.

I vilken män de affärsanställda arbetade pä 
söndagar har man försökt utröna genom att líos 
företagens ägare fräga om tiden för affärernas 
öppenihällande om sönidagama, var jäin te de affärs
anställda själva även tillfrägats därom. Vardera 
ha tyvärr ofta lämnat dessa frägor obesvarade, 
och ehuru man kan antaga, -att de som haft sön- 
dagsairbete, i allmänhet besvarat frägan, och de 
affärsanställda och de företag, vilka lämnat den 
obesvarad, icke haft söndagsarbete, förefinnes füll 
visshet icke med avseende pä de sistnämnda. 110 
företag ha anmält, att de hälla sinä affärer öppna 
om söndagar, 161 ha icke besvarat frägan, ooh 
resten, 973, ha besvarat den nekande. Nastan alla 
affärer, som öppenhällas om söndagar, äro mi- 
nutaffärer, närmare bestämt mjölk-, bröd- och 
blomsterbutiker. Tiden för öppenhällandet liar i 
51 fall värit 2 timmar och i 56 fall 3 timmar.

Enligt de affärsanställdas .uppgifter ha 168 män 
och 422 kvinnor värit i söndagsarbete, eller 5.8 %  
av hela antalet manliga och 9.4 %  av hela antalet 
kvinnliga anställda.

Eegelbundet äterkommande arbete varje söndag 
förekom mest vid minutaffärer, av vilkas personal 
4.4 %  var i arbete varje söndag; dessutom var 
3.1 %  i arbete varannan söndag och 2. g %  var 
tredje söndag eller med ännu längre mellantider. 
Inom övriga slag av företag päträffas regelbundet 
söndagsarbete i jämförelsevis ringa utsträekning 
om än sädant arbete funnits. I  firäga om de olika 
yrkesgrupperna var regelbundet söndagsarbete 
vanligast för butikspersonalen och kropp3arbetarna; 
av de förra voro 5.0 %  och av de señare 2. g %
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Sunnuntaityö. —  Söndagsatrbete.

Vähittäisliikkeet — Minutaffärer .................................
Tukkuliikkeet — Partiaffärer.........................................
Tukku- ja vähittäisliikkeet — Parti- och minutaffärer
Teollisuuslaitokset — Industriinrättningar ..................
Vakuutuslaitokset — Försäkringsanstalter ..................
Pankkilaitokset — Bänkinrättningar.............................
Muut —  Övriga.................................................................

Konttorihenkilökunta — Kontorspersonal ..................
Kauppamatkustajat — Handelsresande ......................
Myymälähenkilökunta — Butikspersonal.....................
Varastohenkilökunta — Lagerpersonal.........................
Vahtimestarit — Vaktmästare .....................................
Asiapojat ja -tytöt — Springgossar och flickor..........
Ruumiillisen työn tekijät — Kroppsarbetare..............
Muut — Övriga.................................................................

Kaikki —  Samtliga

Liikeapulaiset, %:na — Affärsanställda, i %

joilla oli sunnuntaityötä
som hade söndagsarbete ilman jotka eivät

sunnuntai- ole ilmoit-
joka kolmas työtä taneet

joka sun- joka toinen sunnuntai
nuntai sunnuntai t. harvemm. hade sön- lämnat

varje sön- varanaan högst var dagsarbete uppgifter
dag söndag dag

4.4 3.1 2.6 74.0 15.90.1 0.4 2.2 59.0 38.3
0.7 — 5.5 64.4 29.4
0.3 0.7 5.7 66.0 26.7— 1.2 5.3 75.0 18.5--- 0.8 7.7 83.0 8.5
1.4 1.0 5.7 65.4 26.5

0.2 0.3 5.3 70.9 23,3— — 5.3 62.8 31.9
5.6 3.s 2.6 70.1 17.9
0.3 1.4 3.2 74.5 20.6— 17.1 8.6 48.6 25.7
1.1 2.0 1.4 68.8 26.7
2 .6 0.5 1.5 71.6 23.8
— — — 66.7 33.3
2.5 2.0 3.5 70.4 21.6

työssä. Työajan pituuden ovat useimmat liikeapu
laiset, jotka olivat sunnuntaisin työssä, jättäneet 
ilmoittamatta. Saatujen tietojen mukaan näyttää 
3-tunnin työ olleen yleisin.

Ylityöhön nähden tiedustelu käsitti kysymykset 
ylityön säännöllisestä tai tilapäisestä luonteesta 
sekä ylityötuntien yhteenlasketusta määrästä. Jäl
kimmäinen kysymys on jäänyt niin vähien vastaus
ten varaan, ettei niiden nojalla voida tehdä min
käänlaisia johtopäätöksiä. Sen sijaan on edelliseen 
kysymykseen saatujen vastausten nojalla tehty seu- 
raava yhdistelmä.

varje söndag i  arbcte. Frägan om söndagsarbe- 
tets varaktighet har av flere affärsansställda läm- 
nats obesvarad. Enligt uppgifter, som erhällits, 
synes 3 timmar ha värit den vanligaste arbetstiden.

Med aivseemde pä öveitidsarbetet ingiek i en- 
quéten frägor därom, huruvida övertidsarbete före- 
kom regelbundet eller tillfäilligtvis, samt angaende 
hela antalet utgjorda övertidstimmar. Den sist- 
nämnda frägan har besvarats av sä fä  personer, 
att beträffande densamma nägra slutsatser icke 
kuima dragas. Däremot har med stöd av de pä 
den föregäende frägan erhällna svaren uppgjorts 
följande sammanställning.

Ylityö. ■— övertidsarbete.

Vähittäisliikkeet — Minutaffärer .............................
Tukkuliikkeet — Partiaffärer.....................................
Tukku- ja vähittäisliikkeet — Parti- och minutaffärer
Teollisuuslaitokset — Industriinrättningar ..............
Vakuutuslaitokset —  Försäkringsanstalter ..............
Pankkilaitokset — Bänkinrättningar.........................
Muut — Ö vriga.............................................................

Liikeapulaiset, %:na, — Affärsanställda, i %,

joilla oli ylityötä 
som hade övertidsarbete ilman ylityötä 

som icke hade 
övertidsarbete

jotka eivät ole 
ilmoittaneet 

mitään
som icke läm
nat uppgiftersäännöllisesti

regelbundet
tilapäisesti
tillfäiligt

2.7 24.4 55.6 17.3
2.6 25.0 39.5 32.9
5.2 26.3 41.2 27.3
5.7 38.5 35.2 20.6
2.9 50.1 36.7 10.3

18.6 52.7 17.5 11.2
4.0 30.6 45.3 20.1
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Konttorihenkilökunta — Kontoispersonal ..............
Kauppamatkustajat — Handelsresande .................
Myyni älähenkilökunta — Butikspersonal.................
Varastohenkilökunta — Lagerpersonal.....................
Vahtimestarit — Vaktmästaie................................... .
Asiapojat ja -tytöt — Springgossar och -flickor ..
Ruumiillisen työn tekijät —  Kroppsarbetare..........
Muut — Övriga.............................................................

Kaikki — Samtliga

Liikeapulaiset, %:na, — Affäraanställdft, i %,

joilla oli ylityötä 
som hade övertidsarbete ilman ylityötä 

som icke hade 
övertidsarbete

jotka eivät ole 
ilmoittaneet 

mitään
som icke läm* 
nat uppgiftersäännöllisesti

regelbundet
tilapäisesti
tillfälligt

5.7 41.8 34.6 I 8.1
3.5 19.3 47.8 29.2
3.1 20.7 56.8 19.4
2.4 33.1 45.0 19.5

17.1 42.» 17.1 22.9
2.4 12.6 56.1 28.9
3.1 30.4 45.8 20.7
— 33.3 33.4 33.3

4.1 29.2 46.6 20.1

Säännöllistä ylityötä esiintyi enimmän pankkien 
henkilökunnan piirissä; lähemmäs 1/5 cm ilmoittanut 
tekevänsä ylityötä säännöllisesti ja  sen lisäksi 
5il." %  tilapäisesti. Muilla liikealoilla ei vastaavaa, 
säännöllistä ylityötä esiinny huomattavassa mää
rässä; niiden liikeapulaisten osuus, jotka ovat il
moittaneet säännöllisesti tekevänsä ylityötä, vaihteli
5.7 ja  2.6 % :n  välillä. Sen sijaan oli tilapäinen 
ylityö sangen yleistä muillakin aloilla; vakuutus
laitosten henkilökunnasta on puolet ollut tilapäisesti 
ylityössä ja  muilla aloilla 1/3— V 4 kaikista.

Verrattaessa ylityön yleisyyttä erikoisammateissa 
on huomattavissa vahtimestarien enimmän olleen 
ylityössä; heistä on 17.1 %  ilmoittanut olleen sään
nöllistä ylityötä ja  42.9 %  tilapäistä ylityötä. 
Konttorihenkilökunnasta on 5.7 %  ollut säännöllisesti 
ja  41.0 % tilapäisesti ylitöissä. Sen sijaan myy- 
mäläapulaiset eivät ole niin paljon tehneet työtä 
yli tavallisen työpäivän; noin 1/4 heistä on ollut 
ylityössä, mutta vain 3.1 %  säännöllisesti, muut 
tilapäisesti.

Tiedusteluun, miten kuivausta 011 suoritettu yli
työstä, on 1181 liikeapulaista eli siis noin puolet 
niistä, jotka ovat tehneet ylityötä, ilmoittanut, et
teivät he ole saaneet minkäänlaista korvausta, 564 
eli 23.0 % on saanut korvauksen lahjarahojen tai 
palkkion muodossa, 260 eli 10.6 %  on ylityöstään 
saanut 50 % :11a koroitetun palkan ja  52 eli 2.1 % 
100%  :11a korotetun palkan.

Liikoapulaistcn varsinaiset, täysin palkkaeduin 
nauttimat lomat ovat hyvin suuressa määrässä 
riippuvaisia palvelusajan pituudesta saman työn
antajan luona, ja n. s. liikeapuladslaki määrää
kin loman pituuden palvelusajan pituuden mukaan.

R egelbundet övertidsarbete fö rek om  m est v id  
bankerna; närm are 1/5 av personalen v id  deBfla har 
u p pgiv it, att den regelbun det aTbetat p ä  övertid , 
och  52.7 %  har dessutom  h a ft  t i ll fä ll ig t  övertids
arbete. Inom  öv rig a  s lag  av fö r e ta g  förekom - 
mer regelbundet övertidsarbete ick e  i  avsevärd 
g ra d ; den del av de v id  dessa fö r e ta g  anställda, 
som  u p p g iv it, att de regelbun det h a ft  övertids
arbete, växlade m ellan 5.7 och  2.6 % .  D ärem ot 
var t i llfä llig t  övertidsarbete m yeket van ligt även 
v id  övriga  fö r e ta g ; h ä lften  av försäkrin gsanstal- 
ternas personal har h a ft  t ill fä ll ig t  övertidsarbele 
oeli 1/ 3— 1/4 av personalen v id  de öv r ig a  företagen .

Viel jä m före lse  av övertidsarbetets förekom st 
inom  de olika  yrkesspecia liteterna fin n er  m an att 
vaktm ästarna h a ft  m est övertid sarbete ; 17.1 %  

av dem  ha u p pgiv it, a tt de h a ft  regelbun det och 
42.9 % , att de h a ft  t i ll fä ll ig t  övertidsarbete. A v  
kontorspersonalen hade 5.7 %  regelbun det och  
41.6 %  t illfä llig tv is  varit i  övertidsarbete. D är- 
einot bade butiksb iträdena icke nänm värt arbetat 
över den van liga  arbetsd agen ; u n g e fä r  1/4 av 
dem  hade h a ft  övertidsarbete, m en endast 3.1 %  
regelbundet, de övriga  t illfä llig t .

P ä  frägan , liuru ersättn ing  erlagts f ö r  övertids- 
arbetet, ha 1 1 8 1  a ffä rsa n stä lld a  eller säledes un ge
fä r  h ä lften  av dem, som  u t fö r t  övertidsarbete, sva- 
rat, a tt de icke erhällit n ä gon  som  heist ersättn ing 
d ä r fö r , 564 eller 23.0 %  ha u p p g iv it , a tt de erhällit 
ersättn ing i  fo rm  av g ra tifik a tion  eller arvode, 260 
eller 10.6 %  ha fä t t  lön  m ed 50 %  fö r liö jn in g  och 
52 eller 2.1 %  lön  m ed 100 %  fö r liö jn in g .

D e a ffärsan stä llda s ordinario, m ed oavkortade 
löneförm än er ä tn ju tn a  led igh eter äro i  m yeket h ög  
grad  beroende aiv huru län ge anstäU ningen hos sara
m a arbetsgivare vaTat, oeli den s. k. a ffä isb iträ d e s - 
lagen faststä ller  även led igh eten  e fte r  anställnings-



40*

Useimmin, 2 864 tapauksessa, loma-aika on kestänyt 
2 viikkoa; 3-viikon loma on myös ollut verraten 
yleinen, 1 869 tapauksessa, ja  1-kuukauden loma on 
ollut 932 liikeapulaisella.

Liikeapulaisten kesälomista on seuraavassa tehty 
yhdistelmä, jossa liikeapulaiset on ryhmitetty liik
keen alan, erikoisammatin, palvelusajan ja  loman 
pituuden mukaan. Tällöin on niissä ryhmissä, jotka 
osoittavat loman pituutta, otettu huomioon liike
apulaisten lomista n. s. liikeapulaisdaissa annetut 
määräykset, siten että keskimmäinen sarake kussa
kin ryhmässä edustaa lain määräämää minimiloiman. 
Huomattava on kuitenkin, ettei tarkkaa vertailua 
lain määräysten noudattamiseen nähden voida tehdä, 
koska mainittu laki ottaa lähtökohdakseen palvelus
ajan pituuden syyskuun 8 p:nä, minkä mukaan lo
man pituus on säädetty, ja  käsiteltävä tiedustelu 
koskee oloja joulukuun viimeisenä päivänä, millin 
päivään palvelusajan pituus siis useimmissa tapauk
sissa on laskettu. Näin ollen varsinkin lyhyehköä 
palvelusaikaa koskevat ryhmittelyt eivät tietysti
kään osoita niin suurta yhtäpitäväisyyttä lain 
kanssa kuin muut; vertailua eri ammatti- ja  liike- 
alaryhmien välillä, mikä on taulukon tarkoitus, ei 
mainittu epäkohta haittaa.

tidens längd. I  flertalet fall, 2 864, var semestern 
2 veckor; 3 veckors Semester har även värit jäm- 
förelsevis allmän, i 1869 fall, oeh 932 affärsan- 
ställda hade en semester av 1 mänad.

över sommarledigheterna meddelas i det följande 
en sammanställning, i  vilkën de affärsanställda 
grupperats efter företagets art, yrkesspeeialitet, 
anställningstid oeh semesterns längd. Härvid har 
i fräga om de grupper, som angiva semesterns 
längd, de bestämmelser tagits i betraktande, som 
den s. k. affärsbiträdeslagen innehäller angäende 
de affärsanställdas semester, i. det att den mit; 
tersta kolumnen i varje huvudgrupp représenterai- 
den i lagen bestämda minimisemestern. Anmär- 
kas bör likväl, att noggranna jämförelser icke 
kuuna göras med avseende pä iakttagandet av 
lagens bestämmelser, emedan anställningstidens 
längd enligt nämnda lag beräknas tili den 8 Sep
tember, under det att densamma vid förevarande 
enquête i de flesta fall beräknats tili den sista 
december, dä enquêten i allmänhet avser förliäl- 
landena, sädana de voro nämnda dag. Till följd 
därav uppvisar Semestern för dem, vilkas anställ- 
ning värit av ikort vam'btig.het, givetvis icke 
sä stör samstämmighet med lagen som för de öv- 
riga; jämförelsen mellan de i tabellen upptagna 
olika yrkes- och företagsgrupperna försväras icke 
av nämnda inkongruens.

Lomat. —  Semester.

Liikeapulaisilla, joiden palvelusajan pituus oli — För affärsanställda, som vnrit i tjäust

alle V, vuoden Va v.—alle 1 v. 1 v .—alle 5 v. 5 v .—alle 10 v. 10 v. tai 
enemmän

uudet /| sr Va är—under 1 àr 5 är 10 är 10 âr 1. dfiröver
oli lomaa, päiviä — var semesterns längd, dagar
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Vähittäisliikkeet —  M in u ta ffä rer ................ 19.4 1.5 25.4 53.7 9.4 29.0 61.6 8.7 82.3 9.0 16.6 76.1 7.3 35.5 63.7 0.8
Tukkuliikkeet —  Partiaffärer .................... 6.3 12.5 31.2 50.0 10. o 21.4 68.6 4.0 62.5 33.5 8.5 85.1 6.4 23.4(74.8 1.8
Tukku- ja  vähittäisliikkeet —  Parti- oeh
■ m inutaffärer .................................................... 50.0 — — 50.0 8.3 16.7 75.0 12.0 81.7 6.3 16.9 66.2 16.9 27.3.72.7 __

Teollisuuslaitokset —  Industriinrättningar 23.1 — 30.8 46.1 13.1 47.4 39.5 12.3 60.4 27.3 17.3 65.4 17.3 30.866.3 2.9
Valniutuslaitoksct —  Försäkringsanstalter 50.0 — — 50. o 17.7 23.5 58.8 1.4 23.6 75.0 — 28.6 71.4 10.989.1 ___
Pankkilaitokset —  Bankinrättningar ____ — — — lOO.o 16.7 16.7 66.6 2.2 25.4 72.4 1.5 21.3 77.2 12.3 68.5 19.2
Muut — • öv r ig a  ............................................... 28.6 — — 71.4 — — 100.0 5.8 39.1 55.1 10.2 45.5 44.3 20.0 77.1 2.9

K onttorihenkilökunta —  Kontorspersonal 14.3 3.6 14.3 67.8 13.6 25.2 61.2 3.8 51.9 44.3 8.0 60.4 31.6 20.4 74.5 5.1
K auppam atkustajat —  Handelsresande . . — — 50.0 50. o — 100.O — 2.1 68.1 29.8 5.3 84.2 10.5 23.5 76.5 . -
M yym älähenkilökunta —  B utikspersonal.. 15.6 2.2 22.2 60.0 6.5 22.9 70.6 8.6 81.7 9.7 17.5 74.1 8.4 35.1 64.2 0.7
Varastohenkilökunta —  Lagerpersonal . . 16.7 16.7 33.3 33.3 20.0 33.3 46.7 4.1 77.7 18.2 17.9 74.1 8.0 45.9 54.1 ___
V ahtim estarit — • V a k tm ä sta re .................... 18.2 36.4 45.4 — 92.3 7.7 20.0 80.0 .—
A siapojat ja  - ty tö t— Springgossar o .-flickor 
Ruumiillisen työn  tekijät —  Kroppsarbetare

29.0 — 25.8 45.2 11.5 37.9 50.6 16.7 71.1 12.2 30.8 69.2 __ — __ ,—
50. o — 50.0 — 10.7 35.7 53.6 8.2 83.9 7.9 22.6 74.5 2.9 41.3 58.7 .—

Muut —  Ö vriga .................................................... — — — — — — — — lOO.o — 33.3 66.7 — — — —
Kaikki —  Samtliga 19.3 2.6 22.8 55.3 10.2 28.2 61.6 7.6 70.1 22.3 13.0 67.7 19.3 28.5 68.7 2.8
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Kuten varsinkin taulukon kolmesta viimeisestä 
sarakkeesta selvästi näkyy, on ero eri liikealoilla 
myönnettyihin lomiin nähden varsin huomattava. 
Vähittäis- ja  tukkuliikkeisssä sekä teollisuuslaitok
sissa oli suurin osa lomista sama kuin lain mää
räämä minimiloma; niinpä niistä liikeapulaisista, 
jotka ovat palvelleet 1—5 vuotta samassa liikkeessä, 
oli V s  väliittäisliikkeiden apulaisista saanut 14 
päivän loman, tukku- ja  teollisuusliikkeissä noin 3/5 
sai mainitun loman ja lähes 1/3 pitemmän, vakuu
tus- ja  pankkilaitoksissa oli noin 1/ 4 :11a kahden 
viikon loma ja  3/ 4 :11a pitempi loma. Suunnilleen 
samantapaiset olivat suhteet seuraavassa ryhmässä, 
jossa liikeapulaisten palvelusaika vaihteli 5— 10 
vuoden välillä. Viimeisessä oli kaikilla liikealoilla 
liikeapulaisten enemmistö saanut 1 kuukauden lo
man, mutta tällöinkin oli niiden liikeapulaisten 
määrä, jotka saivat kuukautta lyhyemmän loman, 
huomattavasti suurempi muilla aloilla kuin vakuu
tus- ja  pankkilaitoksissa.

Verrattaessa taulukon jälkimmäisessä osassa lo
man pituutta eri ammattiryhmissä voidaan todeta, 
että konttorihenkilökunnan lomat ovat pitemmät 
kuin muiden liikeapulaisten. Kussakin ryhmässä on 
niiden liikeapulaisten luku, jotka saavat lain mää
räämää minimilomaa pitemmän loman, huomatta
vasti suurempi konttorihenkilökunnan piirissä kuin 
muissa ammattiryhmissä.

9. Liikeapulaisten palkkausmuoto 
ja työpalkan suuruus.

Liikeapulaisten palkkauksessa on huomattavissa 
eroa eri palkkausmuotojen kesken, sekä suorituksen 
laatuun että suoritustapaan nähden.

Tleensä on sangen harvinaista, että palkkauksessa 
säännöllisesti otettaisiin huomioon palkansaajan 
perhesuhteet ja  hänen palvelusaikansa liikkeessä. 
Niinpä määrättyä lapsiavustusta suoritetaan vain 
9 liikkeessä, joista useimmat ovat pankki- ja  vakuu
tuslaitoksia. Samoin määrävuosien perästä uudis
tuvaa n. s. ikälisäystä palvelusajan perusteella 
maksetaan 9 liikkeessä. Vaikka ei siis perheavus
tusta ja  ennakolta määrättyä palkankorotusta pal- 
velusiän nojalla yleensä järjestelmällisesti anneta, 
otetaan nämä asianhaarat kuitenkin huomioon 
monessa tapauksessa, mutta tällöin kukin tapaus 
ratkaistaan erikseen.

Palkat suoritetaan suurimmalta osaltaan rahassa 
ja vain verraten vähäisessä määrässä luonnossa. 
Vain 1446 liikeapulaista, siis noin 1/5 kaikista

Säsom i synnerhet av tabellens tre sista kolum- 
ner tydligt framg&r, skilja sig de inom olika slag 
av företag beviljade ledighetorna i betydande grad 
frän varandra. Vid minut- och partiaffärer samt 
industriinrättningar sammanföll största delen av 
ledighetema med den lagstadgade minimisemestern; 
sälunda hade i  fräga om de anställda, som arbetat 
1— 5 är vid samma företag, %  av biträdena vid 
minutaffärerna 14 dagars Semester, medan vid 
parti- och industriföretag ungefär 3/5 fiek nämnda 
ledlghet och närmare i / 3 en längre tdd; vid för- 
säkrings- och bankinrättningarna äter hade unge
fär 1/4 av personalen tvä veckors ledighet och 
3/4 längre Semester. Ungefär liknande voro för- 
hällandena i följande grupp, där de affärsan- 
ställdas anställningstid växlade mellan 5— 10 är. 
I  den sista hade inom alia företagsgrupper stör
sta delen av de affärsanställda fätt 1 mänads 
semester, men även härvid var antalet av de affärs
anställda, vilkas semester understeg en mänad, 
anmärkningsvärt större inom övriga företagsgrup
per än inom försäkringsanstalter och bankinrätt- 
ningar.

Da man i tabellens señare del jämför semesterns 
längd inom de olika yrkesgrupperna, kan man 
konstatera, att kontorspersonalens ledigheter voro 
längre än övriga anställdas. I  varje grupp är an
talet av de affärsanställda, som ätnjuta längre se
mester än den i lagen bestämda minimisemestern, 
anmärkningsvärt större bland kontorspersonalen än 
inom övriga grupper.

9. De affarsanställdas avlöningsform 
och arbeislönens storlek.

X fräga om de affärsanställdas avlöning före- 
finnas skiljaktigheter säväl med avseende pä av- 
löningens art som pä sättet för dess ntbetalande.

I  allmänhet är det myeket sällsynt, att lön- 
tagarens faaniljeförhällanden odh tiden för anställ- 
ningen vid företaget regelbundet tagas i betrak- 
tande vid avlöningen. Sälunda bet aladea särgkilda 
barntillägg endast vid 9 företag, av vilka de fiesta 
äro bank- och f  örsäkringsinrätfcningar, och s. k. äl- 
derstillägg efter vdsst antal tjänsteär likasä vid 9 
föiretag. Ehu.ru fajmiljebidrag och pä förhand fast
stall d löneförhöjning pä grand av antalet tjänste
är i allmänhet icke givas syatematiskt, tagas dessa 
omständi'gheter likväl i mänga fall i betraktande, 
men avgöras de in casu.

Lönerna utgä tili största delen i penningar och 
endast i jämförelsevis ringa utsträckning in na
tura. Endast 1445 affärsanställda, utgörando

2795— 29 6
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liikeapulaisista, on ilmoittanut nauttineensa luon
toisetuja. Mutta näidenkin nauttimat luontoisedut 
ovat yleensä olleet väkäisiä; usein on kysymyksessä 
liikkeen ilmaiseksi tai puoli-ilmaiseksi, t. s. todel
lista hintaa huokeammalla, antamat aamiaiset, jo i
den merkitys liikeapulaiselle voi olla verraten suuri, 
mutta joiden rahallinen arvo muodostaa sangen 
vähäisen osan koko palkkauksesta.

ungefär 1/5 av samtliga ha uppgivit, att de fit- 
njutit natuTaförmäuer. Men även dessa ha i all- 
mänhet värit obetydliga; of ta är det fräga om 
den frukost, som gratis eller delvis gratis,
m. a. o. tili ett pris, som understiger det verk- 
liga, gives vid en del företag oeli eom för de 
affärsanställda kan vara av jämförelsevis stor be- 
tydelse, men vars penningvärde utgör en myeket 
obetydlig del av hela lönen.

Liikeapulaisia, joilla oli 
luontoisetuja — Afffirs- 

anBt&llda med natura- 
förmAner

Luontoisetujen 
keskim. arvo 
NaturaförmA- 

nernas genom
snittliga värde

abs. % mk.
Vähittäisliikkeet — Minutaffärer ................................. 626 15.8 3 272: 09
Tukkuliikkeet — Partiaffärer......................................... 132 11.0 2 338: 62
Tukku- ja vähittäisliikkeet — Parti- och minutaffärer 23 8.0 4 335:22
Teollisuuslaitokset — Industriinrättningar .................. 161 17.4 2 136: 60
Vakuutuslaitokset — Försäkringsanstalter .................. 262 76.8 1 253: 22
Pankkilaitokset — Bankinrättningar............................. 189 50.3 1 392: 04
Muut liikkeet — Övriga företag..................................... 52 17.4 2 160:14Yhteensä — Summa 1445 19.6 2 425: 26

Kuten edellä olevasta yhdistelmästä näkyy, on 
luontoispalkkauiksen käytäntö eri liikealoilla hyvin 
erilainen. Vakuutusliikkeissä runsaasti 3/4 liike
apulaisista ja  pankkialalla puolet heistä saa osan 
palkastaan luonnossa, kun sitä vastoin tukku- ja  
vähittäisliikkeiden henkilökunnasta tuskin 1/12 j a 
tukkuliikkeiden henkilökunnasta vain hieman yli V 10 
saa luontoisetuja; vähittäisliikbeissä samoin kuin 
teollisuuslaitoksissa oli hieman yli 1 5 %  :11a liike
apulaisista luontoispalkkaa. Huomattava on kuiten
kin, että luontoisetujen keskimääräinen suuruus oli 
sangen vähäinen juuri vakuutus- ja  pankkialalla, 
missä niitä enimmän tavataan, ollen edellisissä liik
keissä noin 1 250 ja  jälkimmäisissä noin 1 400 mark
kaa vuodessa. Tavallisin muoto luontoissuorituk
siin nähden oli nimittäin ilmaisen aamiaisen tarjoa
minen liikkeen puolesta. Muilla aloilla sen sijaan 
luontoisetujen raha-arvo oli jonkun verran suurempi, 
vaihdellen 2 137— 4 335 maikan välillä, koska tällöin 
useammin on kysymyksessä ilmaisen asunnon tai il
maisen ruoan arvioitu raha-arvo. Missä määrin 
yleensä luontoisetujen raha-arvoa arvioitaessa on oi
kein voitu laskea näiden etujen arvo käypien hinto
jen mukaan,, on epävarmaa, koska tehtävä on san
gen hankala. Yleensä kuitenkin voitaneen olettaa, 
että saatujen etujen raha-arvo on ennemmin ali
arvioitu kuin päinvastoin.

Sásom av ovanstáende sammanstallning synes, 
ar anvandningen av naturaavloning mycket olika 
inom foretag av olika slag. Vid forsakringsanstal- 
ter fá drygt 3/4 av de anstállda och vid bankerna 
baliten en del av lonen in natura, da daremot av 
personalen vid parti- och minutaffarerna knappt 
i/12 oeh av personalen vid parti affarer endast nS.- 
got over 1/1U átnjuta naturaformáner; vid minut
affarerna sával som vid industriinrattningarna 
hade nágot over 15 %  av de affársanstallda na- 
turalbn. Márkas bor likvál, att naturaform&ner- 
nas genomsnittliga belopp just vid forsakrings- 
ocli bankinrattningarna, dar desamma mest fore- 
komma, var mycket obetydligt, utgorande vid de 
forra ungefar 1250 och vid de señare ungefar 
1400 mark om áret. Den vanligaste formen for 
naturaersattningen var namligen gratis frukost 
frán foretagets sida. Vid ovriga foretag dare
mot var naturaformánemas penningvarde nágot 
storre, vaxlande mellan 2> 137— 4 335 mark, enar 
det i  dessa fall oftare varit fr&ga om fr i bostad 
eller fr i kost. I  vilken man man vid naturafor- 
mánernas vardering i penningar i allmanhet kun- 
nat riktigt berakna dessa formgners penningvarde 
efter gangse pris, ar osakert, emedan uppgiften 
ar ganska svár. I  allmanhet torde man likvál 
kunna antaga, att penningvárdet av de erhállna 
formanerna snarare underskattats án tvártom.



43*

Liikeapulaisia, joilla oli luon- Luontoisetujen 
keskim. arvo

toisetuja — Affärsanstftllda Naturaförmä-
* meri naturaförm&ner nernas genom- 

smittliga vfirde
abs. % mk.

Konttorihenkilökunta —  Kontorspersonal .............. 70S S5.s 1 715: 44
Johtavassa asemassa —  I  ledande ställning . i . . 76 34.1 2 589: 39
Vaativassa työssä —  Med krävande arbete .......... 121 19.0 2 147: 87
Yksinkertaisessa työssä —■ Med enkelt arbete .. 505 2(5.3 1 480: 31

Kauppamatkustajat —  Kandalsresande ................... ,9 8.0 5 488: 89
Myymälähenkilökunta —  Butikspersonal . . . . . . . . 406 17.6 S 489: 68

•Myymälänhoitajat —  Butiksföreständare .......... 72 25.1 2191: 57
Myymäläapulaiset —  Butiksbiträden ................... 422 17.2 3 707: 79
Myymäläkassanlioitajat —  Butikskassörskor . . . . 2 2.8 4 200: —

Yarastohenkilöhunta —  Lager personoi .................... 51 IS. 8 S 980: S9
Varastonhoitajat —  Lagerförvaltare ................... 30 21.7 3 437: 83
Varastokinjurit —  Lager,bokhällare ................... 12 20.3 1 803: 96
Varastomyyjät —  Lagerförsäljare ....................... 9 '5.2 3 023: 61

Vahtimestarit —  Vaktmästare ................................... S5 7 U 1 955: 40
Asiapojat ja -tytöt ■— Springgossar ooh -flickor . . 95 lS.s 1 891: 81
lhmmiillisen työn tekijät —  Kroppsarhetare . . . . 67 IS. s S 080:19Yhteensä —  Summa 1445 19.6 2 425. 26

Tarkastettaessa, missä määrin palkka eri ämmät- Dä man granskar, i vilken män naturalön
tiryhmissä saadaan luonnossa, voidaan ensinnäkin 
havaita, että lähes '¿/i  vahtimestareista saa osan 
palkastaan luonnossa. Myymäläapulaiset ja  va
rastonhoitajat, joista 17.2 %  edellisistä ja
21.7 %  jälkimmäisistä on nauttinut osan pal
kastaan luonnossa, ovat saaneet, varsinkin suh
teellisesti, heidän palkkaansa, katsoen, huomat
tavan osan palkastaan, keskimäärin 3 708 maik
kaa ja  3 438 markkaa, vuosittain luonnossa. 
Konttoriapulaisten saamat luontoisedut ovat ol
leet tuntuvasti pienemmät; alemman konttori- 
henkilökunnan luontoisetujen keskimääräinen raha- 
arvo oli vain 1480 ja  vaativammassa työssä ole
vien 2 148 markkaa vuodessa.

liikeapulaisten rahapalkan muodostavat seuraa- 
vat erät: säännöllinen palkka, n. s. lahjarahat ja 
tantiemi; kun tiedustelussa ei erikseen ole mainittu 
myyntipalkkiota, on ryhmään ,‘  tantiemi ’ ’ arvatta
vasti otettu joku määrä myyntipalkkioita tai muita 
sellaisiin verrattavia lisiä. Useimmissa tapauksissa 
liikeapulaisilla oli vain säännöllinen palkka, 3 09G 
tapauksessa heillä oli lisäksi lahjarahoja ja  563 
tapauksessa tantiemi.

Lahjarahojen ja myöskin tantiemin antaminen oli 
yleisimmin käytännössä pankkilaitoksissa; noin 2/ ;) 
liikeapulaisista tällä alalla oli säännöllisen palkan 
ohella saanut myös lahjarahoja ja 1/3 tantiemin. 
"Vähimmin käytettiin näitä palkkausmuotoja vakuu
tuslaitoksissa, joiden henkilökunnasta vain 16.7 % 
on saanut lahjarahoja ja vain 2 .1  %  tantiemin.

ges inom de olika yiikesgrupperna, kan man först 
och främst iakttaga, att i det närmaste 3/t av 
vaktmästarna fä  en del av sin lön in natura. Bu- 
tiksbiträdena och lagerförvaltarna, av vilka 17.2 %  
av de förra och 21.7 %  av de señare uppburit 
en del av sin lön in natura, ha erhällit en, i syn- 
nerhet i proportion till deras lön betydande natura- 
lön, i medeltal 3 708 mark och 3 438 mark om 
äret. Kontorsbiträdenas natura förmäner ha värit 
betydligt lägre; penningvärdet av naturaf örmä- 
nerna för den lägre kontorsperíonalen var i medel
tal endast 1480 och för den del av personalen, 
som hade krävande arbete, 2 148 mark om äret.

De affärsanställdas penninglön kan uppdelas i 
regelbunden lön, s. k. grafiikation och tantiem; 
da vid enquéten icke särskilt omnämnts provisio- 
ner, ha en del proivisioner el'ler andra med dem 
jämförbara tillägg troligen upptagits i gruppen 
„tantiem” . I  de fiesta fall hade de affäirsan- 
ställda endast regelbunden lön, i 3 096 fall hade 
de därtill grafikation och 563 fall tantiem.

Erläggandet av gratifikationer och även av 
tantiem brukades allmänmast vid bankinrättnin- 
gar; ungefär 2/3 av de affärsanställda pä detta 
omräde hade vid sidan av regelbunden lön erhällit 
även gratifikation och V ;l tantiem. Minst använ- 
des dessa löneformer vid försäkringsanstalterna, 
av vilkas personal endast 16.7 %  har erhällit gra- 
tifi'kationer och endast 2.1 %  tantiem.
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Lahjarahat ja tantiemit. —  Gratifikationer och tantiem.

Liikeapulaisia, joit- Lahjaraho- Liikeapulaisia, joilla Tantiemin 
suuruus 

Värdet av
la oli lahjarahoja 
Affärsanställda, 

som erhällit
jen suuruus 
Värdet av 
gratifika-

oli tantiemi 
Affärsanställda, 

som erhäUit
gratification tionen tantiem tantiemeii

abs. O//o mk. abs. % mk.

Liikkeen laatu —  Företagets art 
Vähittäisliikkeet —  Minutaffärer........................... 1798 45.5 838: 36 180 4.6 3 047: 27
Tukkuliikkeet —  Partiaffäier ............................... 390 32.4 1 777: 64 148 12.3 3 014: 75
Tukku- ja vähittäisliikkeet — Parti- o. minutaffärer 102 35.3 1 094: 85 43 14.9 1 817: 63
Teollisuuslaitokset — Industriinrättningar............. 336 36.4 1147: 23 23 2.5 7 346:10
Vakuutuslaitokset —• Försäkringsanstalter............. 57 16.7 1 495: 61 7 2.1 8 023: 90
Pankkilaitokset —  Bankiurättningar .................... 252 67.0 1 877: 25 125 33.2 2 850: 40
Muut liikkeet —  Övriga affärer ........................... 161 54.0 852:11 37 12.4 2 964: 03Yhteensä —  Summa 3 096 41.9 1 096: 03 563 7.6 3 133:12

Erilcoisammatti —  Yrlcesspeeialitet

Konttorihenkilökunta —  Kontorspersom l.................... 1 0 6 9 38.6 1  6 1 0 :0 7 267 9.6 3 512: 91
Johtavassa asemassa —  I ledande ställning. . . . 90 40.4 3 398: 49 44 19.7 8 052: 98
Vaativassa työssä —  Med krävande arbete___ 281 44.2 1 863: 73 68 10.7 3 212:64
Yksinkertaisessa työssä —  Med enkelt arbete .. 698 36.4 1 277: 36 155 8.1 2 355: 84

Kauppamatkustajat —  Handelsresande........................ S I 27. t 3  996 : 65 1 8 15 .9 9 696: 78
Myymälähenkilölainta —  Butikspersonal.................... 1 2 2 3 43. t 7 9 4 :3 8 17 5 6.2 2 9 5 1 :6 6

Myymälänhoitajat —  Butiksföreständare ........... 74 25.8 864: 77 26 9.1 5 946:39
Myymäläapulaiset —  Butiksbiträden.................... 1105 44.9 779: — 144 5.9 2 463: 23
Myymäläkassanhoitajat —■ Butikskassörskor.. . . 44 61.1 1 062: 39 5 6.9 1446: —

V  arastohenkilökunia —  Lagerpersonal........................
Varastonhoitajat —  Lagerförvaltare ....................

146 39 .6 1 4 5 3 .  67 30 8.1 2 660: 43
57 41.3 1 702: 02 8 5.8 2151: 63

VarastoMrjurit — Lagerbokhällare........................ 13 22.0 1 475: 54 4 6.8 2 800: —
Varastomyyjät —  Lagerförsäl]are ........................ 76 44.2 1 263: 68 18 10.5 2 855: 56

Vahtimestarit —  Vaktmästare.......................................... 2 5 71.4 97 8 : — 1 2.9 3 1 0 0 :  —

Asiapojat ja -tytöt —  Sprvnggossar ooh -flickor____ 36 2 50 .6 2 7 8 :2 0 1 7 2.4 3 8 6 :0 1
Ruumiillisen työn tekijät —  Iiroppsarbetare ........... 236 43 .2 99 9 : 75 54 9.9 8 2 6 :6 7
Ammatti ilmoittamaton —  Yrket ouppgivet................ 4 66.7 84 3 : 7 5 1 16 .7 800 : ~Yhteensä — Summa 3 096 41.9 1 096: 03 563 7.c 3 133:12

Verrattaessa lahjarahojen yleisyyttä eri ammatti
ryhmissä voidaan todeta, että vahtimestarit suhteel
lisesti useimmin saavat lahjarahoja; samoin yli puo
let myymälöiden kassanhoitajista sekä asiapojista 
ja  -tytöistä saavat osan palkkauksestaan lahja
rahojen muodossa. Yleensä noin 40 %  :lle kaikista 
liikeapulaisista suoritetaan erityistä korvausta lah
jarahojen nimellä, ja  tällöin lahjarahat usein ovat 
jonkinlaisena maksuna ylitöistä tilinpäätöksen tai 
inventtaukisen aikana. Suuruudeltaan lahjarahat 
vastaavat usein 1 kuukauden palkkaa, joten siis eri 
ammattiryhmissä lahjarahojen suuruus vaihtelee 
kunkin ryhmän palkkojen keskimääräisen suuruu
den mukaan. Palkan maksua liikkeen voiton tai 
myynnin suuruuden mukaan, t. s. osallisuutta liike
voittoon tai -vaihtoon, on sangen vähän käytetty. 
Lukuun ottamatta johtavassa asemassa olevaa kont
torihenkilökuntaa ja  kauppamatkustajia, joista
19.7 ja  15.9 % :lla  oli tantiemi, ei muissa ryhmissä 
tantiemin saajia ollut kuin enintään V io  kaikista.

Da man jämför förekomsten av gratifikationer 
inom olika yrkesgrupper, kan man konstatera, att 
vaktmästarna jämförelsevis oftast ätnjutit gratifi
kationer; likasä erhälla över hälften av butiks- 
kassörskorna samt springgossarna oeh -flickorna 
en del av sin lön i form av gratifikationer. I 
allmänliet erhälla • ungefär . 40 %  av samtliga 
affärsanställda särskilda gratifikationer, vilka 
ofta utgöra en form av ersättning för ut- 
fört övertidsarbete under tiden för bokslutet 
eller inventeringen. Till sin storlek motsvara gra- 
tifikationerna ofta 1 mänads lön. sä att gratifika- 
tionernas storlek inom de skilda yrkesgrupperua 
växla efter medellönen inom varje grupp. Er- 
läggandet av lön efter firmans vinst eller total- 
omsätbning, m. a. o. andel i vinst eller i omsätt- 
ning, har förekommit i mycket ringa utsträekning. 
Med undantag för kontorspersonalen i ledande 
ställning oeh bandelsresandena, av vilka resp. 19.7 
och 15.9 %  uppburo tantiem, utgjorde de som er-
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Tantiemi oli yleensä liuomattavasti suurempi kuin 
lahjarahat, ollen keskimäärin kolme kertaa suu
rempi.

Tiedot liikeapulaisten absoluuttisista palkkamää- 
ristä perustuvat kaihtaen eri läliteeseen, nimittäin 
lieidän itsensä antamiin tietoihin ja liikkeiden an
tamiin tietoiliin liikkeen palveluksessa olevan hen
kilökunnan palkoista. Kuten aikaisemmin, siv. 12, 
on mainittu, liikkeiden antamat tiedot koskevat jon
kun verran suurempaa liikeapulaismäärää kuin lii
keapulaisten itsensä jättämät.

Kuten seuraavasta taulukosta nähdään, ei työn
antajien ja  liikeapulaisten antamien palkkatieto
jen välillä ole huomattavaa eroa, kun palkat ryh
mitellään palkkausluokittain. Tosin voidaan miltei 
säännöllisesti joka Tyhmässä todeta, että työnanta
jien ilmoittamat palkkamäärät ovat hieman kor
keammat kuin liikeapulaisten itsensä ilmoittamat, 
joten alemmissa palkkausluokissa on suhteellisesti 
vähemmän liikeapulaisia työnantajien tietojen mu
kaan kuin liikeapulaisten omien tietojen mukaan. 
Tämä ero on kuitenkin niin pieni, että kussakin 
ryhmässä suhteellisesti suurin liikeapulaismäärä on 
kummankin tietolähteen mukaan samassa palk
kausryhmässä, joskin prosenttimäärissä on usein 
vähän eroa. Liikkeiden antamiin tietoihin nähden 
on huomattava, että niissä ovat eri ammattiryhmänä
n. s. „pankkivirkailijat” . Tämä ryhmitys johtuu 
siitä, että muutamat suurpankit ovat tosin anta
neet tietoja henkilökuntansa palkkauksista, mutta 
ovat jättäneet lähemmin erittelemättä heidän suo
rittamansa työn laadun. Kun näiden pankkien hen
kilökunta miltei poikkeuksetta ei itse ole suostunut 
antamaan minkäänlaisia tietoja itsestään, ei ole 
voitu täydentää aivan puutteellisia tietoja asian
omaisten ammatista, vaan on ollut pakko käsitellä 
nämä erillisenä ryhmänä. Kuten palkkojen erilai
suudesta voidaan päättää, kuuluu tähän ryhmään 
sekä korkoampaa että alempaa pankkihemkilökun- 
taa.

höllo .tantiem icke mer än liegst V,o av Samtliga 
anställda i övriga grupper. Tantiemen voro i all- 
mänliet betydligt atorre än gratifikationerna, i me- 
deltal tre ganger atorre än de sistnämnda.

Uppgiftema om de affärsans! älldas absoluta lö- 
nebelopp äro hämtade frän tvä skilda källor, näni 
ligen frän deras egna uppgifter och frän de upp- 
gifter, företagen lämnat om lönerna för heia per
sonalen vid reap, företag. Säsom tidigaire, sid. 12, 
omnämnts, beröra de av företagen lämnade upp- 
gifterna ett nfigot atorre antal anställda än de 
uppgifter de anställda själva avgivit.

Säsom av följande tabell framgär, finnes, dä 
lönerna grupperas i löneklasser, ingen märkbar 
skillnad mellan de löneuppgifter, som avgivits av 
arbetsgivaraa, oeh dem som de a f färsans fcäl 1 da 
lämnat. Visserligen kan man konstatera, att de av 
arbetsgivarna uppgivna lönebeloppen nästan regel- 
bundet i varje grupp äro nägot högre än de 
av de affärsanställda uppgivna, sä att i de 
lägre löneklasserna finues ett jämförelsevis mindre 
antal affärsanställda enligt arbetsgivarnas upp
gifter än enligt de affärsanställdas egna upp
gifter. Denna skillnad är likväl sä obetydlig, att 
det jämförelsevis största antalet affärsanställda 
enligt vardera uppgiftskällan kommer pä samma 
lönegrupp, om ock procenttalen ofta förete mindre 
skiljaktighcter. Med avseende pä de av företagen 
lämnade uppgiftema är att märka, att säsom en 
särskild vrkesgrupp upptagits banktjänstemän. 
Denna gruppering härleder sig därav, att nägra 
storbanker underlätit att närmare angiva arbetets 
art, eliuru de avgivit uppgifter rörande personalens 
löner. Dä personalen vid dessa banker nästan un- 
dantagslöst icke samtyckt tili att lämna uppgifter 
am sag, har man icke haft möjldghet att ibonrplet- 
tera de av arbetsgivaren lämnade' ofullständiga 
uppgiftema om vederbörandes yrke, varför man 
varit tvungen att behandla denna personal som en 
särskild grupp. Av lönernas olikhet kan man 
sluta, att tili denna grupp hör säväl högre som 
lägre bankpersonal.
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Liikeapulaisten ryhmitys palkkausryhmiin työnantajien ja  heidän omien tietojensa mukaan, % . —

Työnantajien tietojen mukaan — Enligt arbetagivarnas uppgifter

Konttorihenkilökunta —■ Kmtorsper-
sonal ........................................................
Johtavassa asemassa — I ledande

stäilning .....................................
Vaativassa työssä — Med krävan-

de a ib e te .....................................
Yksinkertaisessa työssä — Med

enkelt arbete ............................
Pankkivirkailijoita — Banktjäns-

temän ......................................
Kauppamatkustajat— Handelsresande 
M  yymälähenkilökunta —  BuMksper-

sonal ........................................................
Myymälänhoitajat — Butiksföre-

ständare.................... • •..............
Myymäläapulaiset—Butiksbiträden 
Myymäläkassanhoitajat — Butibs-

kassörskor...................................
Varastohenkiiökunta —  Lagerpersonal 

Varastonhoitajat— Lagerförvaltare 
Varastokirjurit — Lagerbokhällare 
Varastomyyjät — Lagerförsäljare

Vahtimestarit —  Vaktmästare...........
Asiapojat ja -tytöt —  Springgossar

och - fl ick o r ...........................................
Ruumiillisen työn tekijät —  Kropps-

arhetare...............................................
Ammatti ilmoittamaton —  Yrket 

ouppgivet...............................................
Kaikki —  Samtliga

liike- Siitä (%:na) liikeapulaisia, joiden vuosipalkka oli, mk
upulais- Huntv (i %) affärsanställda, vilkas ärslön var, mk.tenluku ' '  ’
Antal
aifärs-
anställ'

da

alle
lin
dar
3000

3000-
5999

6000—
8999

9000—
11099

12000—
17999

18000-
23999

24000—
29999

30000—
35999

36000-
41999

1
*-

-«J O «O O
S ?

48000—
53999

«1 vt tf-o  o
§ f

Ci o»1 o o  o
S f

3 608 O.i 1.4 5.7 9.4 26.9 24.9 12.9 7.0 3.7 2.4 1.6 1,0 1.1

290 — — - 0.3 3.8 10.7 10.3 13.1 11.7 12.4 10.o 5.9 7.6

703 — 0.4 1.7 4.1 26.6 30.2 15.9 9.5 4.6 3.1 1.6 1.1 0.9

2179 0.2 2.2 8.9 13.5 32.3 26.1 9.3 4.3 1.9 0.8 0.5 (0.04)1(0.04)

436 __ __ __ 2.8 15.8 20.2 27.5 12.6 5.5 3.0 1.8 l.S 2.8
179 — — — — 2.9 7.3 19.6 25.1 15.6 14.0 7.8 3.9 2.2

3 592 0.9 7.3 23.1 26.4 27.7 8.5 2.9 1.3 0.8 0.4 0.2 0.2 0.1

414 __ 0.2 7.3 17.2 27.5 23.0 8.0 5.3 4.1 2.9 0.7 1.7 0.7
3 090 1.0 8.4 25.6 28.1 27.2 6.1 2.2 0.8 0.4 0.1 0.1 (0.03) (0.03)

88 __ 3.4 6. s 11.4 47.7 25.0 5.7
448 0.2 2.5 12.1 11.2 21.9 26.8 13.8 5.1 3.1 2.2 0.7 0.4 —
154 — — 3.3 2.6 20.1 31.8 27.9 6.4 3.3 3.3 1.3 —
45 — — 4.5 11.1 24.4 42.2 l l . l 2.2 4.5 — — --- —

249 0.4 4.4 18.9 16.5 22.5 20.9 5.6 4.8 2.8 2.0 0.4 O.s —
46 — ■— 10.9 8.7 34.2 36.9 6.5 2.2 — — — - -

896 •6.8 64.1 27.1 2.0 0.3 — — — — — —

777 O.i 5.2 5.2 8.2 47.2 30.4 2.8 0.9 — — — — —

111 - 4.6 16.2 15.3 25.3 26.1 6.3 3.6 — 0.9 1.8 —
9 657 1.0 9.8 14.4 14.9 25.7 16.8 7.2 3.9 2.1 1.4 0.9 0.5 0.5

Kun liikeapulaisten palkkausryhmittelyssä on 
huomattavia eroavaisuuksia miespuolisten ja  nais
puolisten apulaisten palkkojen välillä, on seuraa- 
vassa taulukossa liikeapulaisten omien tietojen no-

Dä vid de affärsanställdas lönegruppering märk- 
bara skiljaktigheter framträtt mellan männens oeh 
kvinnornas löner, har i följande tabell, i  vilken 
de affärsanställda med stöd av de uppgifter de
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De affärsanställda fördelade pä lönegnpper enligt arbetsgimarnas och deras egna uppgifter, %.

Liikeapulaisten omien tietojen mukaan — Enligt de affärsanställdas egna uppgifter

Liike
apulais
ten luku 

Antal 
affärs
anställ

da

Siitä (%:na) liikeapulaisia, joiden vuosipalkka oli, mk. 
Därav (i %) affärsanställda, vilkas ärslön var, mk.

66000—
71999

720001. 
enemm. 
1. där- 
Över

CGee
¡ g ?= t»

alle
un
der

3000

3000-
5999

6000—
8999

9000—
11999

12000—
17999

18000—
23999

24000—
29999

30000—
35999

30000—
41999

1 42000— 
47999

48000-
53999

54000-
59999

‘ 60000- 
65999

66000-
71999

720001. 
enemm. 
1. där- 
över

Yh
teensä
Summa

0.3 1.6 1 0 0 .o 2  767 ____ 1.5 7.5 l i . i 30.2 24 .5 10.9 5.9 2 .3 2.2 1.5 0.7 0.8 0.2 0.7 lO O .o

3.5 10.7 100.O 223 — — — — 5.4 10.3 10.3 17.5 8.5 11.7 11.7 6.3 7.1 2.7 8.5 lOO.o

0.3 — 100. o 636 — 0.8 2.5 4.6 29.3 29.6 16.5 8.2 3.3 3.1 1.1 0.3 0.5 0.2 — 100.O

— (O.oi) 100. o 1908 — 2.0 10.o 14.5 33.4 24.4 9.1 3.8 1.3 0.7 0.4 0.2 0.2 — — 100.O

___ 6.2 100. o _ _ _ _ _ _ — — — — — — — — --- — ___

O.e 1.1 1 0 0 .o 111 — — — — 3.6 9.0 19 .8 24.4 15 .3 16 .2 4.5 2.7 3.6 0 .9 — —
O.i 0.1 1 0 0 .o 2  812 1.0 8.8 25 .8 24 .7 25 .8 8.4 2.7 1.6 0.8 0.2 O.i O .i (i9.03) (l9.03) — lOO.o

0.7 0.7 100. o 286 _ 1.1 3.8 17.8 34.3 23.8 8.0 5.2 3.5 1.1 _ 1.1 _ 0.3 _ lOO.o
— — 100. o 2 454 1.1 9.9 28.7 25.8 24.1 6.4 2.0 1.2 0.5 0.1 0.1 — 0.1 — — lOO.o

___ ____ 100.O 72 _ 4.2 13.9 12.5 51.3 13.9 4.2 — ___ ___ ___ — ___ ___ ___ lOO.o
— — 1 0 0 .o 36 9 — 2.2 8.7 10 .8 27.1 27 .9 13 .0 6.0 2.7 1.3 0 .3 — — — — lO O .o
— ----- - 100.0 138 — 2.9 4.3 3.6 22.5 32.6 21.7 8.0 2.2 1.5 0.7 — — — — lOO.o
— — 100.o 59 — — 8.5 5.1 35.6 38.9 8.5 1.7 1.7 — — — — — — lOO.o
— ----- - 100.0 172 — 2.3 12.2 18.6 27.9 20.4 7.6 5.8 3.5 1.7 — — — — — lOO.o
— — lOO.o 35 — — 8.6 11.4. 28 .6 40. o 11.4 — — — _ _ — — — — lO O .o

— — 100 .0 710 10.1 67 .5 20 .7 1.7 — lOO .o

— — 100.O 545 - 1.8 5.3 9.2 54 .2 27.5 1.8 0.2 — — — — — — — lOO .o

— — lOO.o 5 — — — 60 .0 4 0 .o — — — — - — — — — — lOO.o

0.2 0.7 100.O 7 354 1.3 10.7 15.5 15.1 26.8 16.2 6.3 3.5 1.6 1.2 0.7 0.3 0.4 0.1 0.3 100.O

jalla esitetty eri liikeapulaisryhmien suhteellista 
jakautumista eri palkkausluokkiin, erikseen käsi
tellen mies- ja  naispuoliset liikeapulaiset.

själva lämnat fördelats procentuellt pä olika löne 
kategorier, de manliga och kvirmliga biträdena be- 
handlats ätskils.
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Liikeapulaisten ryhmitys vuosipalkan suuruuden ja  erikoisammatin mukaan, %.

1 Liikeapulaisia, joiden vuosi-

alle 3 000— 6 0 0 0— 9 000— 1 2  0 0 0— 18 00 0—under 
3 000 5 999 8  999 11 999 17 999 23 999

m. n.-kv. m. n.-kv. m. n. “kv. m. n.-kv. m. n.-kv. m. n.-kv.

Konttorihenkilökunta — Kontorspersonal 1.4 1.5 4.6 8.7 4.4 14.0 11.5 38.4 20.1 26.4
Johtavassa asemassa — I ledande ställ- 

ning .................................................. 1.7 18.4 3.4 34.7
Vaativassa työssä — Med krävande ar- 

bete .................................................. 1.0 2.2 2.6 1.5 5.4 8.2 35.3 16.4 33.1
Yksinkertaisessa työssä — Med enkeli 

arbete ................................................ 2 . 2 1.8 6.7 11.3 6.5 17.6 15.5 40.5 26.5 23.6
Kauppamatkustajat —  Handelsresande . . — — — — — — — — 3.6 — 9.0 —
Myymälähenkilökunta — Butikspersonal 

Myymälänhoitajat —Butiksföreständare
0.8 L o 4.2 10.1 13,8 29.1 12.6 28.1 22.9 26.7 23.2 4.2
— — — 1.9 0.8 6.3 2.4 30.2 17.3 47.8 40.1 10.7

Myymäläapulaiset — Butiksbiträden .. 1.0 l.i 5.3 11.0 17.2 31.5 15.1 28.5 24.4 24.1 18.8 3.3
Myymäläkassanhoitajat — Butikskas- 

sörskor................................................ 4.2 13.9 12.5 51.3 13.9
V arastohenkilökunta ■—  Laqerpersonal .. — — 1.0 3.6 7.3 16.4 6.4 36.4 25.6 36.4 31.8 5.4

Varastonhoitajat — Lagerförvaltare .. — — 2.3 16.7 3.8 16.7 2.3 33.2 22.7 16.7 34.1 —
Varastokirj uiit — Lagerbokhällare___ — — — — 7.0 12.5 $> _ 18.7 27.9 56.3 48.9 12.5
Varastomyyjät —  Lagerförsäljare........ — — 2.2 3.0 10.8 18.2 12.2 45.5 27.3 30.3 24.5 3.0

Vahtimestarit — Vaktmästare.................. — — — — 5.9 100.o 11.8 — 29.4 — 41.1 —
Asiapojat ja -tytöt — Springgossar och 

-jlick o r ..................................................... 8.1 13.5 65.3 71.1 24.1 15.0 2.6 0.4
Ruumiillisen työn tekijät— Kroppsarbetare — —. 1.5 l l . i 4.4 33.3 7.8 50.o 55.8 5.6 28.4 —
Ammatti ilmoittamaton — • Yrket oupp- 

givet ................................................................. — __ — — — — — 75.0 100.O 25.0 — —

Kaikki — Samtliga j 1.4| 1.3 11.8 10. o 9.6 19.3 6.6 20.6 21.7 30.2 20.3 13.5

Siitä huolimatta, että liikeapulaisten palkoissa 
on huomattavissa suuria erilaisuuksia, voidaan kui
tenkin, ryhmitettäessä liikeapulaiset erikoisammatin 
ja  sukupuolen mukaan, todeta näiden palkkojen 
keskittyvän pääasiallisesti muutamiin palkkausluok
kiin. Tarkastettaessa konttorihenkilökunnan eri 
ryhmien jakautumista eri palkkausluokkiin huo
mataan, että naispuolisten konttoriapulaisten pal
kat ovat suuremmassa määrässä keskittyneet 
muutamiin luokkiin, jota vastoin mieskonttoristien 
palkat ovat enemmän hajallaan. Niinpä johtavassa 
asemassa olevien miespuolisten konttoristien pal
koista suurin osuus, 18.4 % , tuli 30 000— 36 000 
markan välillä olevan palkkausryhmän osalle, ja  yli 
50 %  tähän ryhmään kuuluvien liikeapulaisten pal
koista vaihteli 3'0 OOiO— 54 OOO markan välillä, mutta 
korkeampiakin palkkoja tapaa verraten runsaasti. 
Naispuolisesta henkilökunnasta kuului sekä abso
luuttisesti että suhteellisesti hyvin pieni osa tähän 
ammattiryhmään. Heidän palkkansa olivat tuntu
vasti alemmat kuin vastaavasti miespuolisten; ylei
sin vuosipalkka vaihteli 18 000 ja  24 000 markan 
välillä, ja  lähes 60 %  kaikista sai 18 000— 30 000 
markan välillä vaihtelevan vuosipalkan; yli 36 000

Oaktat lönerna för de affärsanställda uppvisa 
atora akiljaktigheter, kan man ändä, vid gruppe- 
ring av dam efter de affärsanställdas yrkes- 
specialitet oeh kön, konstatera, att de huvudsakli- 
gen konecntrara sig pä nägra fä  löneklasser. Yid 
granskning av kontorapersonalens fördelning pä 
olika lönekategorier inom de skilda gruppema 
finner man, att lönerna för de kvinnliga 
kontorBbiträdena i större grad koncentrerat sig pä 
nägra fä  kategorier, under det att de manliga 
kontoristemas löner äro mera spridda. Sälunda 
kom den relativt största delen, 18.4 % , av lönerna 
för den manliga kontorspersonalen i ledande ställ- 
ning, pä den lönegrupp, i vilken lönerna växlade 
mellan 30 000— 36 000 mark, och över 50 %  pä 
gruppen 30 000— 54 000 mark, men även högre lö
ner päträffas här jämförelsevis rikligt. Av de 
kvinnliga kontoristerna kom säväl absolut som rela
tivt taget en mycket liten del pä denna yrkes- 
grupp, och deras löner voro kännbart lägre än 
motsvarande löner för männen; den vanligaste ärs- 
lönen växlade mellan 18 000 och 24 000 mark, och 
inemot 60 %  av alla hade en ärslön, växlande 
mellan 18 000— 30 000 mark; över 36 000 mark om
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—  De affärsanställdas gnippering efter arslönens storlek ooh yrkesspecialitet, % .

palkka oli, mk. — Antalet affärsanstfillda, vilkas te lon  var, mk.

24 000 — 29 999 30 000— 35 999 36 000— 41 999 42 000— 47 999 48000— 53 909 54 000— 59 999 60 000— 65 999 66 000— 71 999
72 000 

t. enemm. 
1 . mera

Yhteensä
Summa

m. n.-kv. m. n.-kv. m. n.-kv. m. n.-kv. m. n.-kv. m- n.-kv. m. n.-kv. m. n.-kv. m. n.-kv. m. n.-kv.

16.9 8.3 14.7 2.1 7.0 0.3 6:7 0.2 4.7 0.1 2.3 2.6 0.8 2.3 100.o lOO.o

6.3 24.5 18.4 14.3 9.8 4.1 14.4 2.0 14.4 2.0 8.1 — 9.2 — 3.4 — 10.9 — lOO.o lOO.o
15.7 16.4 18.7 5.4 13.4 0.6 14.2 0.2 5.2 — 1.5 — 2.2 — 0.8 — — — 100.0 lOO.o
20.7 4.6 12.5 0.4 4.5 0.1 2.4 0.1 1.3 ■ 0.6 __ 0.6 __ __ _ _ __ lOO.o lOO.o
19.8 — 24. i — 15.3 — 16.2 — . 4.6 — . 2.7 — 3.6 — 0.9 — — — lOO.o —
10.0 0.6 6.8 0.1 3. i 0.1 1.0 — 0.6 — 0.6 — 0.2 — 0.2 — — — 100.0 lOO.o
14.9 2.5 11.0 0.6 7.9 — 2.4 —. — .— 2.4 — — — 0.8 — — — lOO.o lOO.o
8.8 0.3 5.7 0.1 2.3 O.i 0.6 — 0.6 — — — 0.2 — — — — — lOO.o lOO.o
__ 4.2 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ___ __ ___ __ __ lOO.o

15.0 1.8 7.0 — 3.2 — 1.6 — 0.3 — — — — — — — — — lOO.o lOO.o
22.0 16.7 8.3 — 2.3 — 1.5 — 0.7 — . — — — — — .— --- — lOO.o lOO.o
11.8 — 2.3 — 2.3 — — — — .— — — — — — — — — lOO.o lOO.o
9.3 — 7.2 — 4.3 — 2.2 — — .— — — — — — — — — lOO.o 100.O

11.8 lOO.o lOO.o

lOO.o lOO.o
1.9 — 0.2 lOO.o lOO.o

■ — lOO.o lOO.o
10.0 3.9 7.5 1.0 3.7 0.1 3.0 0.1 1.7 (0.02) 0.9 — 0.9 — 0.3 — 0.6 — lOO.o lOO.o

markkaa vuodessa sai vain 4 naispuolista „johtavassa 
asemassa”  olevaa konttoriapulaista. Seuraa vaan 
ryhmään, „vaativassa työssä”  oleviin konttoriapu
laisiin nähden, voidaan todeta miltei samanlaista 
eroavaisuutta mies- ja  naispuolisten liikeapulaisten 
välillä, vaibkaikin molempien sukupuolien palkka
taso on jonkun verran alempi. Niihin viiteen palk
kausryhmään, jotka käsittävät 18 000 ja  4'8 000 
markan väliset palkat, kuului 78.4 %  miespuoli-, 
sesta korkeammasta konttorihenkilökunnasta, ja 
kautuen suunnilleen tasan näiden viiden ryh
män kesken. Naispuolisen henkilökunnan palkoista 
lähemmä 70 % tuli kahden palkkausryhmän osalle, 
joihin kuuluivat 12 000— 24 000 markan väliset pal
kat. Jos vielä otetaan lisäksi seuraava palkkaus
luokka, 24 000—i30 000 markkaa, kuului näihin kol
meen yhteensä 84.8 %  korkeammasta henkilökun
nasta. Yksinkertaisessa työssä olevien konttoriapu
laisten ryhmässä, johon valtavasti suurin osa kont
torihenkilökunnasta kuului, ovat miesapulaisten pal
kat jonkun verran enemmän keskittyneet kuin edel
lisissä ryhmissä; 47.2 %  tästä henkilöryhmästä kuu
lui niihin kahteen palkkausryhmään, joissa palkat 
vaihtelivat 18 000 ja  30 000 markan välillä. Huo-

&ret hade endast 4 kvinnliga kontorsbitráden ,,i 
ledande stallning” . Med avseende pS. den fol- 
jande gruppen „kontorsbitráden med kravande ar- 
bete”  kan man konstatera en nastan liknandc 
olikhet mellan lonema for de manliga och for de 
kvinnliga affársanstallda, fastan loneniván for 
vardera ar nágot lagre. Till de fem grupper, 
vilka omfatta loner mellan 18 000 och 48 000 
mark, horde 78.4 %  av den hogre manliga kontors- 
personalen, vilken fordelade sig tamligen jamnt p& de- 
samma. Av den kvinnliga personalen kommo nastan 
70 %  pá de tvá lonegrupper, i vilka lonen vaxlade 
mellan 12 000 och 24 000 mark. Medtages dess- 
utom foljande loneklass, 24 000— 30 000 mark, er- 
hSIles sásom horande till dessa tre grupper sam- 
manlagt 84.8 %  av den hogre kvinnliga personalen. 
I  gruppen kontorsbitráden med enkelt arbete, till 
vilken det overvágande flertalet av kontoristerna 
horde, aro lonerna for den manliga personalen ná- 
got mera koneentrerade an i  de foregáende grup- 

.perna; 47.2 %  av denna personalgrupp horde till 
de tvá loneklasser, i vilka lonerna vaxlade mellan 
18 000 och 30 000 mark. Martas bar aven, att 
for 15.4 %  understeg arslonen 12 000 mark. Med

2795— 29 7
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mättävä on myös, että 15.4 %  :11a vuosipalkka alitti 
12 000 mankkaa. Naispuolisiin alempaan konttori
henkilökuntaan kuuluviin konttoriapulaisiin nähden 
vastaava liiku oli 30 .7% , ja  seuraavaan, 12 000— 
18 000 markan väliset tulot käsittävään ryhmään 
kuului 40.5% . 18 000— 24 000 markan suuruisia
vuosipalkkoja tapaa vielä suhteellisen usein; tähän 
ryhmään kuuluu 23.6 % , mutta korkeammissa palk
kausluokissa ei juuri enää tapaa naispuolisia kont
toriapulaisia.

[Kauppamatkustajat, jo tk a ,. kuten aikaisemmin 
on mainittu, yksinomaan ovat miespuolisia, ovat 
edellä mainittuihin verrattuina suhteellisesti parem
min palkattuja. Suurin osa, 75.7 % , heidän palkois
taan vaihteli 24 000— 48 000 markan välillä.

Myymälähenkilökuntaan, samoin kuin konttori
henkilökuntaankin, nähden voidaan miespuolisen 
myymäläherikilökunnan palkkataso todeta korkeam
maksi kuin naispuolisen. Sen sijaan ei hajaannus 
palkkojen suuruuteen nähden ole miesapulaisiin näh
den niin suuri kuin konttorialalla. —  Myymälän
hoitajista 40.1 %  miespuolisista sai 18 000—24 000 
markan suuruisen vuosipalkan, ja  12 000— 30 000 
markan palkat käsittäviin kolmeen palkkausluokkaan 
kuului 72.3 %  näistä. Naispuolisista myymälänhoi
tajista 47.8 % , siis lähes puolet, sai 12 000— 18 000 
markan palkan, ja  30.2 %  kuului 9 000— 12 000 mar
kan tulot käsittävään ryhmään. —  Varsinaisten myy - 
mälämyyjien palkat olivat huomattavasti alemmat 
kuin edellä mainittujen ryhmien; niinpä alle 6 000 
markan suuruisella vuosipalkalla oli 6.3 %  miespuo
lisesta ja  12.1 %  naispuolisesta henkilökunnasta. 
Missä määrin tämä osa myymäläapulaisista varsi
naisesti toimii myyjänä tai lähinnä asiapojan tai 
-tytön tehtävissä, ei aineiston nojalla voida päät
tää. Suurin osa myymäläapulaisista kuului 6 000—  
12 000 markan tuloja käsittävään ryhmään, nim.

avseende pä den lägre kvinnliga kontorspersonalen 
var motsvarande tal 30.7 % , oeh tili följande 
grupp, som omfattar löner mellan 12 000— 18 000 
mark, hörde 40.5 % . Ärslöner pä 18 000— 24 000 
mark förekomma ännu jämförelsevis ofta, i det att 
tili den na grupp hör 23.6 %  av ifrägavarande 
kvinnliga personal, men i de högsta löneklasserna 
pätoräffas knappast mer nägra kvinnliga an- 
ställda.

Handelsresandena, vilka, säsom tidigare nämnts, 
enbart äro manliga, äro jämförelsevis bättre av- 
lönade än de förenämnda grupperna. Föx största 
delen, 75.7 % , växlade lönen mellan 24 000— 48 000 
mark.

Med avseende pä butiiksperaonalen kan man lik- 
som beträffande kontorapersonalen konstatera, att 
lönenivän för den manliga personalen är högre än 
för den kvinnliga. Däremot var dispersionen 
med avseende pä de manliga biträdenas löner 
icke sä stör här som inom kontorsarbetet. Av 
butiksföreständarna fingo 40. l %  av de manliga 
en ärslön pä 18 000— 24 000 mark, och tili de tre 
löneklasser, i vilka lönerna växlade mellan 12 000— 
30 000 mark, hörde 72.3 %  av dem. Av de kvinn
liga butiksföreständarna hade 47.8 % , säledes i 
det närmaste hälften, en lön av 12 000— 18 000 
mark, och 30.2 %  hörde tili den grupp, som om- 
fattade löneinkomster pä 9 000— 12 000 mark. — 
För de egentliga butiksförsäljarna voro lönerna 
betydligt lägre än för ovannämnda grupper; sä- 
lunda hade 6.3 %  av den manliga och 12. i %  av 
den kvinnliga personalen en ärslön understigande 
6 000 mark. Huruvida dessa biträden verkligen 
tjänstgöra som försäljare eller Lärmast som spriug- 
gossar eller -flickor, kan icke med stöd av mate- 
rialet avgöras. Största delen av butiksbiträdena

Liikeapulaiset ryjvmitettyvnä vuosipalkan suturuuäen ja  liikkeen laadun mukaan. ■—

Liikeapulaisia, joiden vuosipalkka oli, mk. —

alle 
under 
3 000

3 000— 
5 909

6 00 0—  
8  999

9 000—  
11999

1 2  0 0 0— 
17 999

18 000—  
23 990

m. n.-kv. m. n,-kv. m. n.-kv. m. n.-kv. m. n.-kv. m. n.-kv.

Vähittäisliikkeet —  M inutaffärer .............. 2 . 1 1.9 146 13.2 12.5 25.9 8.6 25.2 25.5 26.3 21.3 5.8
Tukkuliikkeet —  P artia ffä rer....................... 0.5 __ 7.6 5.0 6.7 9.2 5.5 14.9 22.9 40.1 2 0 .8 2 2 . 1
Tukku- ja  vähittäisliikkeet —  Paxti- och 

m inutaffärer .................................................. 0.7 14.7 5.6 1 1 . 2 12.5 7.7 2 2 . 2 23.7 37.5 18.9 18.0
Teollisuuslaitokset —  Industriinrättningar 1.3 1 . 1 1 0 . 8 5.3 6.4 15.0 4.1 16.8 1 2 . 8 35.7 2 0 . 2 19.7
Vakuutuslaitokset —  Försäkringsanstalter 1.3 0.7 1 0 . 8 3.4 9.5 1.9 1.3 9.0 1 0 . 8 40.2 1 2 . 2 35.01
Pankkilaitokset;—  Bankinrättnungar . . . . — — 6 . 1 2.5 9.1 5.1 7.1 7.3 7.1 29.8 141 32.7
Muut liikkeet —  öv rig a  affärer ................ 2 .6 — 16.5 1 2 . 0 7.8 1 2 . 0 0.9 1 2 . 0 17.4 30.1 18.3 24.6

Kaikki — Samtliga 1.4 1.3 11.8 lO.o 9.6 19.3 6.6 20.6 21.7 30.2 29.3 13.o|
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32.3 %  miepuoliaista ja  60.0 %  naispuolisista apu
laisista. Seuraavaan palkkausryhmään, jossa .vuosi
palkat väittelivät 12 000—18 000 välillä, kuului 
vielä lähes V * sekä miehistä että naisista, mutta 
jälkimmäisiä ei sitten juuri tapaa ylemmissä ryh
missä,' jota vastoin noin 37 %  edellisistä kuului nii
hin.

Varastohenkilökunnan palkkaukset olivat yleensä 
korkeammat kuin myymäläapulaisten, vaihdellen 
miespuolisten yleisimmin 12 000— 24 000 markan 
välillä ja  naispuolisten G 000— IS 000 markan vä
lillä. Vahtimestarien ja  ruumiillisen työn tekijäin 
palkkaukset olivat suunnilleen samat kuin varasto- 
henkilökunnan, pääasiallisesti keskittyen samoihin 
ryhmiin. Kuitenkin voidaan huomata eroavaisuutta 
siinä suhteessa, että palkkojen suuruuden vaihtelu 
oli vähäisempi ja  ettei korkeampiin palkkausryh
miin kuulunut ketään kummastakaan ryhmästä.

Verrattaessa alla olevassa taulukossa palkkatasoa 
eri liikealoilla voidaan havaita, että vähittäisliik- 
keissä sekä tukku- ja  vähittäisliikkeissä, joissa 
on enemmän myymäläapulaisia, palkat ovat 
yleensä alemmat kuin muilla aloilla, joissa pää
asiallisesti on konttorihenkilökuntaa. Jälkimmäis
ten palkkaukseen nähden voidaan todeta, että 
pankki- ja  vakuutuslaitosten henkilökunnan palkat 
yleensä ovat korkeammalla tasolla kuin tukkuliik
keiden ja  teollisuuslaitosten palveluksessa olevien 
konttoriapulaisten ja  että pankkilaitosten henkilö
kunnan palkat ovat jonkun verran suuremmat kuin 
vakuutusalalla palvelevien.

Jotta voitaisiin tarkasta* palkkojen keskimää
räistä suuruutta eri ryhmissä, on seuraavalla sivulla 
esitetty palkat sekä työnantajien että liikeapu
laisten antamien tietojen muikaan.

hörde tili den lönegrupp, som omiattar löneinkom- 
,ster pä 6 000— 12 000 mark, nämligen 32.3%  
av de manliga ooh 60. o %  av de kvinnliga biträ- 
dena. Tili den följande lönegruppen, i vilken ärs- 
lönen varierade mellan 12 000— 18 000 mark, hörde 
närmare 1/4 säväl av de manliga som av de kvinn
liga biträdena, men i de högre grupperna päträf- 
fas icke mer kvinnor i nämnvärd män, under det 
att av männen ungefär 37 %  hörde tili dem.

Lagerpersonalens löner voro i allmänhet högre 
än butiksbiträdenas, växlande för den manliga per
sonalen vanligen mellan 12 000—24 000 mark oeh 
för den kvinnligia mellan 6 000— 18 000 mark. Vakt- 
mästarnas oeh . kroppsarbetarnas löner överens- 
stämde ungefärligen med lagerpersonalens, i det 
de koncentrerade sig huvudsakligen pä samma 
grupper. Likväl kan sä tili vida en olikhet mär- 
kas, att dispersionen beträffande lönernas storlek 
i fräga om dessa grupper var mindre oeh att in- 
gen inom dem hörde tili de högre löneklassema.

Dä man i nedanstäende tabell jäm för löne- 
nivän inom de olika slagen av företag, kan 
man märkä, att vid minutaffärer samt parti- 
och minutaffärer, där det mest finnes butiks- 
biträden, lönerna i allmänhet äro lägre än 
inom övriga företag, där det huvudsakligast före- 
kommer kontorspersonal. Med avseende pä de se
ñares avlöning kan man konstatera, att lönenivän 
vid bankinrättningar oeh försäkringsanstalter i  all
mänhet är högre än vid partiaffärer oeh indu- 
storiella imrättningar o dii vidare att banJkpersona- 
lens löner voto nägot högre än de vid försäkrings
anstalter anställdas.

För att kunna granska lönernas genomsnittliga 
jstorlek inom de olika grupperna meddelas pä 
följande sida lönernas belopp enligt säväl ar- 
betsgivarnas som enligt de affärsanställdas upp- 
gifter.

De affä/rsanställda grupperade efter ärslönens storlek oeh företagets art.

Aiiiirs ¡matsikin med en ärelön av, mk.

24 000— 
29 999

30 0U0— 
35 999

36 000—  
41 999

42 00O— 
47 990

48 000—  
53 999

64 000— 
59 909

60 000—  
65 999

66 0 0 0— 
71999

72 000 
t. cnemm. 

1 . mera
Yhteensä
Summa

m. n.-lev m. n.-lev. m. n.-kv. m. n.-kv. m. n.-kv. m. n.-kv. m. n.-kv. m. n.-kv. m.

1 
>

 
r*fl m. n.-kv.

7.0 1.4 4.0 0 . 2 2.7 O.i 0.9 (0.03) 0.5 0 . 1 O.i 0 . 1 1 0 0 : 0 lOO.o
9.9 6.5 1 0 . 1 2 .0 4.4 0 .2 4.8 — 2.9 — 1 . 0 — 1 . 6 — 0.4 — 0.9 — 1 0 0 .O 1 0 0 .O

4.2 2 .8 7.7 ■ 1.4 4.9 __ 4.9 __ 0.7 ___ 0.7 __ . . __ __ __ __ _ 1 0 0 . 0 lOO.o
2 1 . 0 4.7 1 2 . 6 1 . 1 3.6 0 .2 2 .6 0 .2 1.3 0 . 2 1.3 — 0.5 — 0.5 — 1 . 0 __ 1 0 0 . 0 lOO.o
13.5 7.1 5.4 2.3 9.5 0.4 8.1 — 5.4 — 6 .8 — 2.7 — — — 2.7 — lOO.o lOO.o
9.1 17.5 9.1 4.7 3.0 0.4 9.1 — 8.1 — 4.0 — 6.1 — 3.0 — 5.0 — 1 0 0 .O lOO.o

11.3 7.1 10.4 1 . 6 6.1 — 4.4 0 .6 1.7 — — 1.7 — — — 0.9 — lOO.o lOO.o
lO.o 3.9 7.5 1 . 0 3.7 0 . 1 3.0 0 . 1 1.7 (0 .0 2 ) 0.9 — 0.9 — 0.3 — 0.6 — lOO.o 1 0 0 .O
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Konttorihenkilökunta —  Kontorspersonal:
Johtavassa asemassa —  I  ledande ställning . . .  . 
Vaativassa työssä —  Med krävande arbete . . . .  
yksinkertaisessa työssä —  Med enkelt arbete ..

Kauppamatkustajat —  Handelsresande ...................
Myymälähenkilökunta —  Butikspersonal :

Myymälänhoitajat —  Butiksförest&ndare ...........
Myymäläapulaiset —  Butiksbiträden ...................
Myymäläkassanhoitajat —  Butikskassörskor . . . .  

Y arastolienkilölmnta —  Lagerpersonal:
Varastonhoitajat —  Lagerförvaltare ...................
Varastokirjurit —  Lagerbokh&llare.......................
Varastomyyjät —  Lagerförsäljare .......................

Vahtimestarit —  Vaktmästare ...................................
Asiapojat ja -tytöt —  Springgossar ooh -flickor ..  
Buumiillisen työni tekijät —  Kroppsarietare . . . .  
Ammatti ilmoittamaton —  Yrket onppgivet ...........

Liikeapulaisten keskimääräiset 
vuosipalkat, mk.

De affärsanställdas genomsnitt- 
liga drslöner, mk.

työnantajien 
tietojen 
mukaan 

enligt arbets- 
givarnas 
upgifter

44 813 
23 356 
17 467 
35 638

20 744 
11 262
15 078

22 808 
18793
16 235 
16 974
5 014

15 793
16 065

liikeapulaisten 
omien tietojen 

mukaan 
enligt de affära- 
anstdlldas egna 

uppgifter

412 762 
21 827
17 127 
35 056

18 396 
11155 
13 783

21147 
17 347
16 924
17 289 
4 672

15 744 
12,275

Kuten verrattaessa palkkojen jakautumista kum
mankin eri tietolähteen mukaan jo  todettiin, on 
nytkin huomattavissa, että liikeapulaisten itsensä il
moittamat palkat ovat yleensä hieman alemmat kuin 
työnantajain ilmoittamat. Kun jälkimmäisten an
tamat tiedot koskevat suurempaa liikeapulaisryhmää 
kuin edellisten, ei kuitenkaan voida suorastaan päät
tää, eroaisivatko tiedot samojen liikeapulaisten pal
koista. Suurin piirtein katsoen kuitenkin kummal
lakin tavalla saatujen keskimäärälukujen keskinäi
set eroavaisuudet ovat sangen vähäpätöisiä. Liike- 
apulaisryhmien keskimääräiset vuosipalkat vaihteli- 
vat 4 672 markasta 42 762 mankkaan liikeapulaisten 
omien tietojen nojalla laskettujen keskimäärien mu
kaan; edellinen luku koski asiapoikien ja  -tyttöjen 
palkkoja, jälkimmäinen johtavassa asemassa olevan 
konttorihenkilökunnan. Myymäläapulaisilla oli lä
hinnä pienimmät palkat, keskimäärin 11155 markkaa, 
ja  sitten myymäläkassanhoitajilla, joiden keskimää
räinen vuosipalkka cdi vain noin 2 500 markkaa kor
keampi kuin myymäläapulaisten. Suunnilleen yhtä 
korkeat keskimääräiset palkat, noin 17 000— 18 000 
maikkaa, oli yksinkertaisessa työssä olevilla kont
toriapulaisilla, myymälänhoitajilla, varastokirju- 
reilla ja  -myyjillä sekä vahtimestareilla. Hioman 
alempi, 15 744 markkaa, oli ruumiillisen työn te
kijäin keskimääräinen palkka. Varastonhoitajien 
ja  vaativassa työssä olevien konttoriapulaisten pal
kat olivat keskimäärin melkein samansuuruiset, jon-

Säsom vid jämförelae av lönernas fördelning 
enligt vardera uppgiftskällan redan konstaterades, 
kan även nu märkää, att de av de affärsanställda 
själva uppgivna lönerna i allmänhet äro nägot 
lägre än de som arbetsgivama uppgivit. Dä de 
uppgifter de señare lämnat avse ett större antal 
affärsanställda än vad som innefattas i  de förra, 
kan man likväl icke direkt avgöra, huruvida upp- 
g ifterna rörande samma personer förete skiljaktig- 
heter. I  stort sett äro likväl skiljaktigheterna i 
fräga om de medeltal, som enhällits p& grundvalen 
av de tvä uppgiftskomplexerna, mycket obetydliga. 
Medelärslönen växlade frän 4 672 tili 42 762 mark, 
dä den beräknades med stöd av de affärsanställ- 
das egna uppgifter; det förstnämnda talet har av- 
seende pä springgossar och. -flickor, det señare 
pä kontorspersonal i ledande ställning. Butiks- 
biträdena hade de nästlägsta lönerna, i medeltal 
11155 mark, och därefter följde butikskassör- 
skorna, vilkas medelärslön var endast ungefär 
2 500 mark högre än butiksbiträdenas. I  det när- 
maste lika höga medellöner, ungefär 17 000— 18 000 
mark, hade kontorsbiträden med enkelt arbete, 
butiksföreständare, lagerbokhällare och -försäljare 
samt vaktmästare. Kroppsarbetarnas medellön var 
nägot lägre, 15 744 mark. Lageri örvaltare och
kontorsbiträden med krävande arbete hade i medel
tal nästan lika stor lön, nägot över 21 000 mark. 
Betydligt högre voro lönerna för handelsresan-
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kun verran yli 21000 mankan. Huomattavasti kor- dena, i medeltal ungefär 35 000 mark, ocli lika- 
keammat olivat sitten kauppamatkustajien palkat, ledes för kontorspersonal i ledande ställning. 
keskimäärin noin 35 000 markkaa, ja  samoin johta-
vassa asemassa olevan konttorihenkilökunnan.

Konttorihenkilökunta —  Kontorspersonal: 
Johtavassa asemassa —  I  ledande ställning 
Vaativassa työssä —  Med krävande arbete . . .  . 
Yksinkertaisessa työssä —  Med enkelt arbete ..

Kauppamatkustajat —  Jlandelsresande ...................
Myymälähenkilökunta —  Butikspersonal:

Myymälänhoitajat —  Butiksföreständare ...........
Myymäläapulaiset —  Butiksbiträden ...................
Myymälää as sanko itaj at —  Butikskassörskor . . . .  

Yarastohenkilökunta —  Lagerpersonal:
Varastonhoitajat —  Lagerförvaltare ...................
Varastokirjurit —  Lagerbokhällare .......................
Varastomyyjät —  Lagerförsäljare .......................

Vahtimestarit —  Vaktmästare ...................................
Asiapojat ja  tytöt —  Sprimggossar och -flickor . . 
Rimmiillisen työn tekijät —  Kroppsarbetare . . . .  
Ammatti ilmoittamaton —  Yrket ouppgivet ..........

Liikeapulaisten keskimääräiset 
vuosipalkat, mk.

De affärsanstfilldas genomsnitt- 
liga ärslöuer, mk.

Miehet — Män Naiset — Kvinnor

47 »38 24 735
31 941 19 102
22 602 14 988
35 056 —

24 429 13 577
16 106 9 923

— 13 783

21 609 10 987
18 903 13 166
18 387 10 762
17 595 6 900
4 870 4 342

15 973 9 042
14 000 11844

Verrattaessa mies- ja naispuolisten liikeapulaisten 
palkkojen erilaisuutta eri ammattiryhmissä käy 
ilmi, että miesten palkat ovat kaikissa ryhmissä 
huomattavasti korkeammat kuin naisten. Asiapoi- 
kain ja  -tyttöjen palkkoihin nähden on ero pienin; 
jälkimmäisten palkat muodostavat noin 90 %  edel
listen palkoista. Naispuolisten varastokirjurien pal
kat olivat hieman enemmän kuin 2/3 vastaavien 
mieskirjurien palkoista. Yksinkertaisessa työssä ole
vaan konttorihenkilökuntaan nähden ero oli melkein 
sama; naispuolisten palkat muodostivat keskimäärin
66.3 %  miespuolisten palkoista. Myymäiäapulaisiin 
nähden ero oli vielä suurempi; naisten palkat olivat 
vain 61.c %  miesten palkoista. Muissa ¡ryhmigsä, 
joissa henkilöluku oli paljon pienempi ja  siten ver
tailu on heikommalla pohjalla, mainittu prosentti
luku vaihteli 50 ja  60: n välillä.

Vähittäisliikkeet — Minutaffärer .................................
Tukkuliikkeet — Partiaffärer.........................................
Tukku- ja vähittäisliikkeet — Parti- och minutaffärer
Teollisuuslaitokset — Industriinrattningar ..................
Vakuutuslaitokset — Försäkringsaristalter ..................
Pankkilaitokset — Bankinrättningar.............................
Muut liikkeet — Övriga affärer.....................................

Kaikki —  Samtliga

Dä man jämför de manliga och de kvinnliga 
affäirsanställdas löner inorn de olika ydkesgrapper- 
na firmer man, att. männens löner i  alla grupper 
äxo kännbaxt högre än kvinnornas. Med avseende 
pä springgossar oeh -flidkor är skillnaden minst; 
de senares löner utgjorde ungefär 90 %  av de 
förras. De kvinnliga lagerbokhällarnas löner ut
gjorde nriägot mer än 2/3 av 'lönerna tför motsva- 
rande manliga bokförare. I  fräga om kontors
personal med enkelt arbete var skillnaden nastan 
lika stor; de kvinnliga kontoristernas löner ut
gjorde i medeltal 66.3 %  av lönerna för de man
liga kontoristema. Vad beträffar butiksbiträ- 
dena var skillnaden ännu större; kvinnornas löner 
utgjorde endast 61.C %  av männens löner. I  öv
riga grupper växlade nämnda procenttal mellan 50 
och 60, men inom dem var peiraonantalet mycket 
mindre, sä att jämförelsen i fräga om dem vilar 
pä svagare grand.

Konttorihenkilökunnan keskimääräiset vuosipalkat, mk. 
Kontorspersonalens genomsnittliga ärslöuer, mk. 
Vaativassa työssä Yksinkertaisessa työssä 
I  krävande arbete I  enkelt arbete

m. n. — kv. m. n. — kv.
2 5 0 6 3 17 520 18 367 13 735
31156 19 508 23 663 14 247
32 333 19114 18 345 13 706
32 171 18 910 22 244 13 543
31313 20 414 32 081 17 741
39 695 20107 26 873 17 788
29 870 20148 22139 14 880
31941 19102 22 602 14 »88
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Verrattaessa konttori henkilökunnan palkkausta 
eri liikealoilla voidaan todeta, että vähittäisliik- 
keissä palvelevilla konttoriapulaisilla yleensä oli 
jonkun venran alemmat palikat kuin muilla aloilla. 
Paniikeissa ja  ivakuutuslaitokaissa olivat yksinkertai
sessa työssä olevien naispuolisten konttoriapulaisten 
vuosipalkat huomattavasti, 3 000— 4 000 markkaa, 
suuremmat kuin muissa liikkeissä.

Dä man jäm för lönerna för kontorspersonalen 
inom de olika slagen av företag, kan man kon- 

■statera, att minutaffärernas kontorsbiträden i all- 
mänhet voro nägot lägre avlönade än kontorsperso
nalen vid anctra företag, oeh vid banker och för- 
säkringsanstalter var ärslönen för kvinnliga kon
torsbiträden med enkelt arbete betydligt, 3 000—  
4 000 mark, liögre än vid övriga företag.

Keskimääräiset palkat eri ikäluokissa, mk. —  Medellönen inom olika äläersgrxvpper, mk.

Konttorihenkilökunta Myymälähenkilökunta
Kontorspersonal Butiksper8onal

Vaativassa Yksinkertai- Myymälän-
työssä sessa työssä hoitajat Myymataapu-

Med kr&vande Med enkelt Butiksföre-
arbete arbete ständare Butiksbiträden

I k ä  —  Ä l d e r

m. n.—  kv. m. n.—  kv. m. n.—  kv. m. n.—  kv.

alle —  under 16 vuoden —  ä r ...................................... __ __ 4 425 4 752 __ __ 4 406 4 585
16— 17 vuotta  —  är .................................................... 8 300 5 200 7 346 7 016 __ __ 6 932 5 622
18— 24 »> » .................................................... 18 678 14 271 15 301 12 151 17 232 10 678 12 675 8 711
26— 39 » » .................................................... 26 082 19 582 27 068 17 645 25 208 14 347 22 322 12188
40— 54 o » .................................................... 39 991 24 009 28 631 20 894 28 425 15 221 25 119 14 124

66 tai enemmän —  eller d ä r ö v e r .................................. 47 347 28 865 27 155 17 357 23 250 13155 26 791 10 894

Eri ikäluokkien palkkoihin nähden lpiomataan, 
että ne yleensä ovat tuntuvasti suuremmat ylem
missä ikäluokissa; niinpä 40—54 vuoden väliseen 
ikäluokkaan kuuluvien palkat yleensä olivat enemmän 
kuin puolta suuremmat kuin 18—:24 vuoden ikäis
ten. Vertailuja vaikeuttaa kuitenkin se seikka, että 
ylempiin ikäluokkiin kuuluu niin vähän liikeapu
laisia, joten mihin nähden lasketut palkkakeski- 
määrät ovat epävarmemmalla pohjalla kuin muut 
koskimääräluvut.

Med avseende pä lönerna inom de olika älders- 
klasserna märkes, att de i allmänhet äro märk- 
bart högre i de högre äldersklasserna; sälunda 
voro lönerna för de affärsanställda, som hörde tili 
äldersklassen 40— 54 är, i allmänhet mer än hälf
ten större än för 18— 24 äringar. Jämförelsen 
försväras dock av den omständigheten, att tili de 
högre äldersklasserna hör ett sä ringa antal affärs
anställda, att de med avseende pä dem beräknade 
lönemedeltalen äro osäkrare än de övriga.

Keskimääräiset palkat ja  koulunkäynti. —

Konttorihenkilökunta —

Johtavassa asemassa Vaativassa työssä
I ledande stfillning Med krävande arbete

m. n. —  kv. m. n. — kv.

Ilman koulunkäyntiä — Ingen skolgäng...................................
Kansakoulua —  Folkskola............................................................. 40 602 3 1 0 0 0 28 638 16 987
Kauppakoulu —  Handelsskola .....................................................
Keskikoulu — Mellanskola ........................................'..................

47 585 22 783 27 101 18 555
51 220 24 418 31 374 19 478

Keskikoulu ja kauppaopisto —  Mellanskola och handelsinstitut 44 596 17 933 33 643 19 929
Ylioppilastutkinto —  Studentexamen........................................ 51 633 25 489 36 804 20388
Ylioppilastutkinto ja kauppaopisto t. -korkeakoulu — Student

examen och handelsläroverk eller -högskola.......................... . 35 075
'

■ 47 647 25 770 23 361
Yliopistotutkinto —  Universitetsexamen . . .  .•........................... 63 918 2'4 000 40 136 14 200



"Missä määrin koulu- ja  ammattisivistysaste vai
kuttaa palkan suuruuteen, on edellä olevassa tau
lukossa koetettu selvittää. Yleensä näyttää siltä, 
kuin konttorialalla pantaisiin enemmän huomiota 
koulusivistykseen palkkoja määrättäessä kuin myy- 
mäläalalla. Konttorihenkilökuntaan nähden on to
dettavissa verraten säännöllistä keskimääräisten 
palkkojen nousua koulusivistyksen kasvaessa. Sen 
sijaan ei myymäläapulaisiin nähden ole yhtä sään
nöllistä yhteyttä havaittavissa näiden kahden seikan 
välillä. Kuten aikaisemmin on mainittu, on kui
tenkin myymäläapulaisten joukossa vain vähän op- 
pikoulusivistyksen saaneita, joten vertailu näihin 
palkkamääriin nähden on verraten vähäarvoista.

10. Liikeapulaisten asunto^olot, 
perhesuhteet y. m. olot.

Edellä on liikeapulaisten oloja tutkittu lähinnä 
ottaen huomioon heidän suhteensa ammattiin ja 
työpaikassa suorittamaan työhön ja  siitä saatuun 
korvaukseen. Tiedustelu ei kuitenkaan rajoittunut 
vain tähän liikeapulaisten elämän puoleen, vaan 
koetettiin saada selvyyttä myös heidän elämästään 
työpaikan ulkopuolella. Tärkeintä oli tällöin tut
kia liikeapulaisten asunto-oloja, koska asuinkanta 
yleensä on erinomaisen ¡selvä elinkannan mittari. 
Kun liikeapulaisten joukossa naimattomien nuor
ten apulaisten luku on suhteellisesti suuri, on asun
tokysymys vieläkin tärkeämpi selvittää, koska var
sinkin nuorten työntekijäin koti- ja  asunto-olot 
suuresti vaikuttavat heidän ruumiilliseen, ¡henki
seen ja  siveelliseen kehitykseensä. Ilmeistä on kui
tenkin, että liikeapulaiset itse ovat olleet arkoja 
vastaamaan juuri niihin tiedustelun kysymyksiin,

I  vilken grad skol- oeh yrkesutbildningen inver- 
kar pá lonens storlek, liar man sokt klarlagga i 
foregáende tabell. I  allmanhet vill det synas 
som om vid bestammandet av lonerna atorre av- 
seende vid skolbiidning skulle fastas i fraga <xm 
komtors- an i  fraga om ¡bntiksarbetet. For 
kontorspersunalens vidkommande kan ¡med vaxande 
skolbiidning en tamligen regelbunden stegring i 
medelloneraa konatateras. Dáremot kan ett lika 
regelbundet samiband mellan desaa tvá omstiándig- 
heter ioke martas med avseende pá buitiks- 
bitradena. Sásom tidigare namnts, ár lardomsskolc- 
bildning bland de sistnamnda likval sá pasa eall- 
aynt, att ifrágavarande jamforelse med hansyn ¡till- 
dem ár av irelativt liten betydelse.

10. De affarsanstalldas bostads= och 
familjefórháUanden m. m.

o
I  det foregáende ha de affarsanstalldas for- 

hállanden undersokts nármast med fast avseende 
pá deras yrke, deras pá arbetsplatsen utgjorda 
arbete oeh ersáttningen hárfor. Enquéten in- 
skránkte sig likval icke endast till deuna sida av 
de affarsanstalldas liv, utan man sokte aven fá  
upplysningar om deras liv utom arbetsplatsen. 
Yiktigast var det hárvid att undersbka deras bo- 
stadsforhállanden, emedan dessa aro en utomor- 
dentligt tydlig matare av levnadsstandarden. En 
utredning av de affarsanstalldas bostadsfrága var 
sá mycket mer pákallad, som bland dem antalet 
ogifta unga bitráden ár jámforelsevis Btort och 
hem- oeh bostadsforhállandena i hog grad inverka 
sásskilt ,pá de ungías kroippsliga, andliga och mo- 
raliska utveckling. Uppenbart ar likval, att de 
affársanstállda sjálva dragit sig for att besvara

Medelläner och slcolg&ng.

Kontorspcrsonal
Varastohenkilökunta

Lagerpersonal

Myymälähenkilökimta —  Butikspersonal

Yksinkertaisessa työss 
Med enkelt arbete

Myymälänhoitajat
Butiksföreständare

Myymäläapuloiset
ButlksbitrSden

Myymäl&kassan-
hoitajat

Butik&kassörskor
m. n. —  kv. m. n. —  kv. m. n. —  kv. m. n. — kv. m. n. —  kv.

20 401 14 400 21 150 19825 31050 9 0 7 9
18998 12119 19 134 10 576 22 398 13 453 14 506 9 865 — 13 615
23 331 14 963 22 937 12 448 34 248 13 783 23 345 9 637 — 14 359
21 882 15 574 20 837 14 956 37 817 14 869 .16 492 10 663 — 13114
27 633 16 858 23 040 12150 28950 — 20 240 10 500 — 13 013
29 246 18 242 22 200 — 14 600 — 28 663 10 300 — 17 700

27 771 18 242 24 000 __ __ _1 __ __ __ .
16 800 23 603 — — - — — _ _ — —
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jotka koskevat heidän yksityisiä olojaan. Hiinpä 
tiedot heidän asunto-oloistaan ovat hyvin puutteel
lisia, ja  joissakin tapauksissa on todennäköisesti 
sattunut väärinkäsityksiä kysymyksiin vastattaessa. 
Liikeapulaisten asuinmuotoon nähden on eroi- 
tettu kolme pääryhmää: ne, joilla on oma tai vuok
rattu huoneisto, ne, jotka yksin tai muiden kanssa 
asuvat yksinäisessä huoneessa, ja  ne, jotka asuvat 
kotonaan tai sukulaisten luona; viimeksi maini
tussa tapauksessa liikeapulaiset riippumatta siitä, 
onko heillä omaa huonetta vai asuvatko siinä tois
ten kanssa, vapaasti saavat olla perheen muissa 
huoneissa.

■ Naimisissa olevista, eronneista ja  leskistä asui 
79.5 %  miespuolisista omissa tai vuokratuissa huo
neistoissa, 15.3 %  työnantajan luovuttamissa huo
neistoissa, 3.1 %  yksinäisessä huoneessa, . 0.4 %  
kotona, ja  1.7 %  ai ole ilmoittanut asuinoloistaan 
mitään. Naispuolisiin nähden olivat vastaavat lu
vut 74.6, 5 .2, 12.9, 4.2 ja  3.1 %. Se seikka, että 
edellä on yhdistetty yhdeksi cryhmäksi naimisissa 
olevat sekä lesket ja  eronneet, selittää osaksi (ko
tona ja  yksinäisessä huoneessa asuvien suhteelli
sesti suuren lukumäärän, koska leskien ja  eronnei
den joukossa on useampia sellaisia, jotka eivät asu 
varsinaisessa huoneistossa. Naimattomista liikeapu
laisista asui noin 60 %  kotonaan tai sukulaisten 
luona sekä 7.9 %  naispuolisista ja  hieman vähem
män, 6.8 % , miespuolisista työnantajain luona, jo l
loin saaduista tiedoista ei käy ilmi, oliko heillä oma 
huone vai olivatko he asukkeina asuen perheen 
kanssa yhdessä. Yksinäisessä huoneessa asui noin 
i / 5 naimattomista liikeapulaisista, ja  näistä lähes 
2/ 3:11a oli huone muiden kansaa; vain pienehkö 
osa asui yksin huoneessaan. Naimattomista liike
apulaisista on 6.9 %  miespuolisista ja 12.0 %  nais
puolisista ilmoittanut asuneensa omassa tai vuok
ratussa huoneistoissa; edellä mainittu suhdeluku, 
varsinkin naisiin nähden, tuntuu kuitenkin joten
kin suurelta, ja  luultavaa onkin, että jotkut liike
apulaiset, merkitessään asuvansa vuokratussa tai 
omassa huoneistossa ovat sillä tarkoittaneet vah- 
hempainsa kodin asuntomuotoa, jolloin itse eivät 
ole asunnonhaltijoita. Näin ollen olisi kotona- 
asuvien luku oikeastaan ilmoitettua hieman suu
rempi ja  päinvastoin huoneistonhaitijain luku taas 
jonkun verran pienempi.

Asunnosta riippuu tietenkin suuressa määrässä, 
miten asianomaiset voivat järjestää ruokataloutensa; 
niinpä voidaan ennakolta arvioida, että niillä, jotka 
asuvat erityisessä huoneistossa, yleensä on oma 
ruokatalous, koska keittomahdollisuudet heillä ovat 
edulliset. Yksinäisessä huoneessa asuvien on oman 
ruokatalouden järjestäminen paljon hankalampaa,

just de frâgor i enquêten, vilka beröra deras pri- 
vata fôrliâllanden. Sâlunda âro uppgifterna ëver 
deras bostadsfôrhâllanden mycket bristfälliga, och 
i nàgra fall ha sannolikt missförständ inträffat 
vid besvarandet av frâgoma. Med avseende pâ 
bostadsformen ha tre huvudgr.uippeir särskilts : 
personer med egen eller hyrd bostad, sâdana, som 
ensamma eller tillsammans med andra bebo en- 
skilt ram, och s&dana, som bo hemma hos sina 
föräldrar eller hos sina Bläktingar; de, som hör a 
tili den 'sistnämnda gruppen, fä, oberoende av  om 
de ha eget rum eller om de delà rum med nägon 
annan, fritt uppehälla sig i familjens övriga rum.

Av gifta, fränskilda och änklingar bodde 79.5 % 
av de manliga i egen eller hyrd bostad, 15.(3 %  i 
bostad, som upplätits av arbetsgivaren, 3.1 % i 
enskilt rum, 0.4 %  hos föräldrar, oeh 1.7 %  ha 
icke lämnat uppgifter rörande sina bostadsförhäl- 
landen. Med avseende p& de kvinnliga affärs- 
anställda voro motsvarande tal 74.6, 5.2, 12.9, 4.2 
och 3.1 % . Ben omständigheten, att gifta samt 
änklingar och fränskilda ovan sammanförts tili en 
grupp, förklarar delvis det jämförelsevis stora an- 
talet av dem, som bo i sina föräldrahem och i 
enskilda rum, enär bland änklingar, änkor och 
fränskilda finnas fiera sädana, som icke bo i 
självständiga bostäder. Av de ogifta affärsan
ställda bodde ungefär 60 %  hos sina föräldrar 
eller hos sina släktingar samt 7.9 %  av de kvian- 
liga och nagot mindre, 6.8 % , av de manliga hos 
arbetsgivaren, varvid av de erhâllna uppgifterna 
icke framgär, huruvida de hade eget rum eller om 
de voro inneböende och bodde tillsammans med 
familjen. Enskilt rum bebodde ungefär 1/5 av de 
ogifta affärsanställda, och av dessa delade nära 
2/3 ium med andra; blott en liten del liade 
ensamt rum. Av de ogifta affärsanställda ha 
6.9 %  av de manliga och 12.0 %  av de kvinnliga 
uppgivit, att de bebo egen eller hyrd bostàd; det 
sistnämnda proportionstalet förefaller dock att 
vara väl stört, oeh troli gt är, att nägra 
affärsanställda, dä de uppgivit, att de bebo hyrd 
eller ‘ egen bostad, därmed äsyftat föräldrahem- 
mets bostadsform, varvid de ickc själva äro bo- 
stadsinneliavare. Under sädana förhällanden skulle 
antalet av dem, som bo i föräldrahemmet, i själva 
verket vara nägot större och tvärtom antalet inne- 
havare av egen bostad äter nägot anindre än det 
uppgivna.

Pâ bostaden beror naturligtvis i hög grad, pä 
vilket sätt vederbörande kunna ordna sitt hushäll; 
sâlunda kan man pä förhand antaga, att dé, som 
bebo självständiga lokaler, i allmänhet ha eget 
hushäll, enär de ha matkokningsanordningar tili 
förfogande. För dem, som bo i enskilt rum stäl- 
ler sig eget hushäll mycket besvärligare, vadan av
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joten heidän joukossaan ilmeisesti on suurin osa 
niistä, jotka käyrät ruokapaikoissa syömässä. Ko
tona tai sukulaisten luona asuvat taas ovat yleensä 
täysihoidossa, t. s. nauttivat ruoka-ateriansa koto
naan.

dem tydligen största delen intaga sinä mältider 
pä matställen. De äter, som bo i föräldrahemmet 
oller hos släkfcningar, äro i allmänhet i helinä ©kor- 
dering, med andra ord de intaga sinä mältider i 
hemmet.

miehet —  män
Naimisissa olevat, lesket ja  j 

eronneet —  Gafta, änkor, { 
änklingar ooh f  niir-kilda | kvinnor..

f miehet —  män . . . .  
| naiset —  kvinnor. .Naimattomat —  Ogifta

Samoin kuin asuntomuotoa tarkastettaessa voi 
nytkin osittain johtua väärinkäsityksestä, että nai 
mattomilla miehillä ja  naisilla niin usein on il 
moitettu olevan oma ruokatalous, johtuen siitä, että 
kotonaan asuvat ja  syövät ovat joissakin tapauk
sissa erehtyneet ilmoittamaan olevansa omassa ruo 
kataloudessa, kun he itse asiassa ovat olleet täysi 
hoidossa kotonaan. Verrattaessa eri erikoisammatti 
ryhmien olojen eroavaisuutta voidaan todeta, että 
konttor ihenkilökunnan piirissä on suhteellisesti ylei
sempää käydä ulkona syömässä -kuin myymäJäapu 
laisten keskuudessa; sen sijaan jälkimmäisistä 
useammat syövät työnantajansa luona, mikä muissa 
ryhmissä on verraten harvinaista.

Mitä liikeapulaisten perhesuhteisiin tulee, on ai
kaisemmin tehty selkoa heidän siviilisäädystään. 
Siviilisääty ei kuitenkaan sinänsä ilmaise selvästi, 
mitä elatus- ja  avustamisvelvollisuuksia liikeapulai
silla yleensä on. Ja palkan suuruutta ja  riittä
vyyttä tai riittämättömyyttä arvosteltaessa on sel
vittely siitä, monenko elatukseen sitä täytyy käyt
tää, aivan ratkaiseva seikka. Naimisissa olevista 
miespuolisista liikeapullaisista oli 3/ 4. :11a lapsia, 
jotka olivat kokonaan heidän elätettävinään, 55.6 
%  :11a, joista osalla myös oli lapsia huollettavana, oli 
muita henkilöitä kokonaan elätettävänä, ja  8 .2  %  
on ilmoittanut, ettei heillä ollut ketään elätettä
vänä. Sitä paitsi 4 %  ei ole ilmoittanut mitään; 
viimeksi mainituista suurin osa ilmeisesti voitaisiin 
viedä lähinnä viimeiseen ryhmään, joilla ei ollut 
mitään huoltovelvollisuuksia. Naimisissa oleviin 
naisiin nähden vastaavat suhdeluvut olivat verraten 
erilaiset. Vain 1/ 3:11a heistä oli kokonaan ja  8 .5  

%  :11a osittain elätettävänä lapsia, noin 14 % :lla  
muita henkilöitä kokonaan ja  5 % :lla  osittain huol- 

• lettavana. Puolet näistä liikeapulaisista olivat va
paat huoltovelvollisuuksista. Paljon suuremmassa 
määrässä oli tietenkin naimattomilla liikeapulaisilla, 
noin 87 %  :11a, vain itsensä elätettävänhän. Noin

Oma^ruoka- , Täysi- 
talous hoidossa ■ 
Eget Helinackor- 

hushäll dering

Syövät 
ulkona 
Äta ute

Syövät 
työnanta
jan luona 
Äta hos ar- 
betRgivaren

Ei ilmoi
tettu 

Icke upp- 
givet

»4 .4 0.4 1.2 0.2 3.8
70.'2 |3.9 10.0 a.3 5.6

7.2 94.0 20.4 1.1 6.7
16.6 57.2 1(5.7 Ö.l 6.4

Säsom  pä tal om bostadsforanen kan det
även härvid delvis bero pä missförständ, att 
ogifta män och kvinnor sä ofta  uppgivit sig ha 
eget 'hushäll, i det att sädana, som bo och äta 
hos sina föräldrar, d en del fall uppgivit, 
att de ha eget hushäll, ehuru de i själva verket 
äro i helinackordering i sitt hem. Dä man jämför 
olikhetema i förhällandena inom olika yrkesgrup- 
per, kan man konBtatera, att uteätandet är jäm- 
förelsevis vanligare bland kontorspersonalen än 
bland butiksbiträdena; däremot intaga flere av de 
sistnämnda sina mältider hos sin arbetsgivarc, 
vilket inom övriga grupper är jämförelsevis säll- 
synt.

Vad de affärsanställdas familjeförliällanden vid- 
kommer, har deras civilständ rodan blivit behand- 
lat. Emellertid framgär det icke tydligt av civil- 
ständet säsom sädant, vilka försörjnings- oeh un- 
derstödsskyldigheter de affärsanställda i allmän- 
het ha. Oeh för bedömandet av lönens tillräeklig- 
het eller otillräcklighet är en utredning. därav, huru 
mänga som av densamma skola fä  sitt underkäll, 
av alldeles avgönande betydelse. Av de gifta.man- 
liga affärsanställda hade V , barn, vilka hel-t och 
hället försörjdes av dem, 55.0 %  hade andra per- 
soner att heit oeh hallet försörja, och av dessa hade 
en del även barn att draga försorg om; 8 .2  %  ha 
uppgivit, ajtt de icke liade n&gon att försörja, oeh 
dessutom hade 4 %  icke lämnat uppgifter härom.' 
Av de sistnämnda künde största delen närmast 
hänföras tili gruppen av dem, vilka icke hade 
nägra försörjningsskyldigheter. Med avseende pä 
de gifta kvinnoma voro motsvarande proportions- 
tal ganska olika. Endast V 3 av dem hade att 
heit och 8 .5  %  att delvis försörja barn, ungefär 
14 %  hade att heit och hället och 5 %  att delvis 
draga försorg om övriga personer. Hälften av 
dessa affärsanställda voro fria frän försörjnings- 
plikter. I  mycket större utsträckning hade na-

2795— 29 8
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■7%  :11a ali toisia henkilöitä kokonaan huolletta
vinaan ja  5— ö %  :11a osittain elätettävinhän. Huo
mattava on, että naimattomiin liikeapulaisiin näh
den ei voida todeta juuri mitään eroavaisuutta 
tässä suhteessa mies- tai naispuolisten välillä. Eri 
ammattiryhmien kesken olosuhteet ovat myös suurin 
piirtein samanlaiset.

Selvityksen saamiseksi siitä, missä määrin liike
apulaisten ja  heidän perheensä taloudellinen asema 
on turvattu tapaturman, sairauden ja  liikeapulaisen 
kuoleman sattuessa, on tiedustelukaavakkeissa sekä 
työnantajilta että liikeapulaisilta koetettu saada 
tietoja siitä, missä määrin liikkeen puolelta vakuu
tuksen tai muussa muodossa avustetaan liikkeen 
palveluskuntaa ennen mainituissa poikkeuksellisissa 
oloissa, ja  toiselta puolen siitä, ovatko liikeapulai
set itse ryhtyneet ennakkotoimenpiteisiin onnetto
muuksien, säilien luettuna sairauden, varalta.

Työnantajien tietojen mukaan oli liikeapulaisille 
taattu palkka sairauden aikana 411 liikkeessä eli 
siis noin i / 3 :ssa kaikista, mutta eroavaisuu
det siihen aikaan nähden, jolta palkka mak
setaan, olivat tuntuvat; osa on ilmoittanut palkkaa 
suoritettavan vain lyhyehköltä, noin 2 viikon ajalta, 
toiset 1 kuukaudelta, toiset pitemmältäkin ajalta, 
ja  yli puolet näistä eivät ole maininneet, 
miten pitkältä ajalta palkka maksetaan. Muuta
missa liikkeissä taas sairauden sattuessa suoritettiin 
ensin koko palkka määrättynä aikana ja  sitten vä
hennettiin maksu 3 /4 :ksi tai 2 /3;ksi koko palkasta. 
Tapaturman varalta 208 liikettä oli vakuuttanut 
henkilökuntansa. Vuonna 1925, jota tiedustelu 
koski, ei pakollinen tapaturmavakuutus vielä käsit
tänyt varsinaisia liikeapulaisia, vaan se koski täl
läkin alalla yksinomaan ruumiillisen työn tekijöitä.

Mitä eläkkeeseen tulee, on 58 liikettä ilmoittanut 
myöntävänsä palveluskunnalleen eläkkeen, muut 
joko leivät ole ilmoittaneet mitään tai eivät anna 
eläkettä tai jättävät asian riippuvaksi harkinnasta 
kussakin erikoistapauksessa.

Liikeapulaisten omien tietojen mukaan oli 3 548 
liikeapulaista eli melkein puolet kaikista henkiva- 
kuutettuja; näistä oli suurin osa, 2 932, itse ottanut 
vakuutuksen, ja  muut olivat joko liikkeen puolesta 
henkivakuutettuja, jolloin heillä sitäpaitsi muuta
missa tapauksissa oli omakin vakuutus, taikka ei 
tiedonannoista käy ilmi, kenen ottama vakuutus on. 
Tapaturmavakuutettuja liikeapulaisia oli melkein 
saman verran kuin henkivakuutettujakin, 3 318 eli
45.0 %  kaikista.. Huomattava on kuitenkin, että 
tällöin omien ja  liikkeiden ottamien vakuutusten

turligtvis de ogifta affärsanställda, ungefär 87 
endast sig själva att försörja. Ungefär 7 %  
hade att heit försörja andra personer och 5— 6 %  
att delvis taga värd om sädana. Märkas bör, att 
man beträffande de ogifta affärsanställda knappt 
kan konstatera nägon skiljaktighet mellan manliga 
och kvinnliga uti ifrägavarande avseende. Inom 
de olika yrkesgrupperna äro förhällanden även i 
stora drag liknande.

För att fä  utrett, i vilken man de affärsan- 
ställdas och deras faniiljers ekonomiska ställning 
är tryggad i händelse av olycksfall, sjukdom och 
död, iahämtades vid enquetem s&väl a.v arbetsgivar- 
na som av de affärsanställda uppgifter därom, i 
vilken grad personalen genom försäkring eller pä 
annat säfct understödes frän affärens sida vid före- 
nämnda undantagsförh&llanden, och ä andra sidan, 
huruvida de affärsanställda själva pä förhand vid- 
tagit ätgärder för fall av olyckor och sjukdom.

Enligt arbetsgivämas uppgifter hade de.affärs
anställda vid 411 företag eller ungefär 1/3 av 
samtliga tillförsäkrats lön ander sjukdomstideu, 
men med avseende pä den tid, för vilken lön ut- 
betalas, förefinnas betydande skiljaktiglieter; en 
del ha uppgivit, att lön utgär endast för en kor- 
taTe tid, ungefär 2 veckor, andra äter, att lön er- 
lagts ander 1 mänad, eller längre, och över hälften 
av dessa ha icke nämnt, under hur läng tid lön 
utbetalas. Vid nägra affärer äter utgick vid sjuk- 
domsfall först full lön under en viss tid och sedan 
avkortad lön tili 3/ i  eller 2/3 av lönens fulla belopp. 
208 affärer hade försäkrat sin personal för 
olycksfall. Är 1925, tili vilket enquöten hänför 
sig, omfattade den obligatoriska olycksfallsföv- 
säkringen icke ännu egentliga affärsanställda utan 
berörde även pä detta omräde rena kroppsarbetare.

Vad beträffar pension, ha 58 företag uppgivit, 
att de beviljat sin personal pension, övriga ha 
antingen icke uippgivit hägot eller giva idke pen
sion eller lämna saken beroende av prövning i 
varje särskilt fall.

Enligt de affärsanställdas egna uppgifter voro 
3 548 affärsanställda eller nästan hälften av Samt
liga livförsäkrade; av dessa hade största delen, 
2 932, själva tagit sin försäkring, och de övriga 
voro livförsäkrade antingen frän affärens sida, 
varvid de i nägra fall även hade egen försäkring, 
eller framgär det icke av uppgifterna, vem som 
tagit försäkringen. Olycksfallsförsäkrade affärs
anställda funnos tili ungefär lika stört antal som 
livförsäkrade, 3 318 eller 45.0 %  av alla. Märkas 
bör likväl, att härvid förhällandet mellan försäi-
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välinen suhde oli aivan päinvastainen. Vain noin 
250 liikeapulaista on itse ottanut tapaturmavakuu
tuksen, jotavastoin noin 2 900 on liikkeen puolesta 
vakuutettu, ja  loput eivät ole ilmoittaneet, kenen 
ottama vakuutus on. Verrattaessa kummankin va- 
kuutuslaadun yleisyyttä ammattiryhmittäin tullaan 
seuraavaan tulokseen.

ringar, som tagits av de anställda själva ooh av 
affärerna var alldeles motsatt. Endast unge- 
fär 250 affärsanställda ha själva tagit olycks- 
fallsförEäkrihg, under det att ungefär 2 900 för- 
säkrats frän affärens sida; resten hav icke upp- 

.givit, vem som tagit försäkringen. Dä man jäm- 
för vardera försäkringsartens förekomst inom 
olika yrkesgrupper, erhälles följande resultat.

Konttorihenkilökunta —  Kontorspersonal ...............................
Johtavassa asemassa —  I  ledande ställning .......................
Vaativassa työssä —  Med krävande arbete .......................
yksinkertaisessa työssä —  Med enkelt arbete...................

Kauppamatkustajat —  Hamdelsresande ...................................
Myymälähenkilökunta —  Butikspersonal ...............................

Myymälänhoitajat —  Butiksföreständaire ...........................
Myymäläapuilaiset —  Butiksbiträden ....................................
Myymäläkassanhoitajat —  Butikskassörskor.......................

Varastohenkilökunta —  Lagerpersonal ...................................
Vahtimestarit —  Vaktmästare ....................................................
Asiapojat ja -tytöt —  Springgossar ooh -fliö k o r ...................
1ivMmUttisen työn tekijät —  Kroppsarbfitare ........................
Muut —  Övriga ...............................................................................

Kaikki —  Samtliga

Liikeapulaiset, jotka olivat 
Affärsanställda, vilka voro

henki-
vakuutettuja
livförsäkrade

tapaturma-
vakuutettuja
olycksfallsför

säkrade
60.3 18.5
78.6 37.2
61.9 18.6
57.7 16.3
81.4 46.9
41.2 64.2
63.8 62.4
38.8 65.2
33.3 36.1
56.0 55.6
62.9 65.7
22.0 47.7
41.9 68.3
33.3 16.7

48.1 45.0

Henkivakuutettujen suhteellinen luku oli tun
tuvasti suurempi konttorihenkilökunnan, varsinkin 
johtavassa asemassa olevien, keskuudessa kuin 
myymälähenkilökunnan piirissä, joihin nähden kui
tenkin myös voidaan todeta, että heistä paremmin 
palkatut, myymälänhoitajat, useammin ovat henki- 
vakuutettuja kuin muut. Tapaturmavakuutettuja 
sen sijaan tapaa suhteellisesti enimmän ruumiilli
sen työntekijäin, vahtimestarien ja  myymäläapu- 
laisten keskuudessa; näissä ryhmissä oli hieman 
yli 05 %  kaikista vakuutettuja. Konttoriapulai
sista oli vain pieni osa, 16—18 % , tapaturman 
varalta vakuutettuja; johtavassa asemassa olevien 
keskuudessa oli suurempi osa, 37.2 % , vakuutettuja, 
mutta näihin nähden on huomattava, että he suu
rimmalta osalta itse ovat ottaneet vakuutuksensa, 
kun sen sijaan muissa ammattiryhmissä oli hyvin 
harvinaista, ettei vakuutus olisi liikkeen puolesta 
otettu.

Kysymykseen, kuuluuko liikeapulainen sairaus-, 
hautaus- tai eläkekassaan, on niin useasti jätetty 
vastaamatta, ettei saatujen tietojen nojalla voida 
paljoakaan tehdä tarkkoja’ johtopäätöksiä. Kun 
yli puolel), 4133 liikeapulaista, on ilmoittanut, et-

Det relativa antalet livförsäkrade var bland 
kontorspersonalen, i  synnerhet den i  ledande ställ
ning, märkbart atorre än bland butikspersonalen; 
med. avseende pä den sistnämnda kan man. likväl 
även konstatera, att den högre avlönade persona
len, säsom butiksföreständarna, oftare är livför- 
säkrad än andra. Olycksfallsförsäkrade päträf- 
far man däremot, relativt taget mest bland kropps- 
arbetare, vaktmästare och butiksbiträden; i  dessa 
grupper voro nagot över 65 %  av alla försäkrade. 
Av kontorsbiträdena var endast en liten del, 16—  
18 % , försäkrad för olycksfall, av den ledande kon
torspersonalen dock en större del, 37.2 % , men här- 
vid bör märkas, att de, som hörde tili denna grupp, 
mestadels själva tagit sin försäkring, medan det 
i övriga yrkesgrupper var mycket. sällsynt, att 
försäkringen icke var tagen frän företagets sida.

Beträffande frägan, huruvida de affärsan
ställda tillhöra sjuk-, begravnings- eller pensions- 
kassa, saknas svar i  ett sä stört antal fall, att 
med stöd av de erhällna uppgifterna inga nog- 
granna slutsatser kunna dragas. Dä över hälften,
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teivät he kuulu milliäkään kassaan, ja  2 462 ei ole 
asiasta antanut mitään tietoja, voidaan tästä kui
tenkin päätellä, että liikeapulaisten keskuudessa 
on sangen harvinaista ¡kuulua johonkin edellä mai
nittuun kassaan.

Kuten edellä olevassa esityksessä on useasti huo- ■ 
mautettu, ei tähän tutkimukseen kerätty aineisto 
kaikissa suhteissa anna täyttä selvitystä liikeapu- 
laisryhmään kuuluvien, hyvinkin erilaisten henkilö
piirien oloista, mutta siitä huolimatta riittänevät 
saavutetut tulokset osoittamaan, millaisiksi liike
apulaisten olot suurin piirtein ovat kehittyneet sen 
jälkeen, kuin' vuonna 1919 annettu laki kauppa-, 
konttori- ja  varastoliikkeiden työoloista tuli voi
maan. Vertaamalla olojen kehitystä aikaisemmin 
mainitun työtilastollisen tutkimuksen liikeapulaisten 
oloista vuonna 1907 ja  käsiteltävänä olevan tutki
muksen nojalla voitaneen todeta, että näissä oloissa 
on tapahtunut melkoisia parannuksia, varsinkin työ
aikaan nähden.

4133 affärsanställda, uppgivit, att de icke till- 
höra nägon kassa och 2 462 icke lämnat nägra 
uppgifter om saken, kan man härav likväl sluta, 
att det bland de affäTsanställda är rätt, sällsynt 
att tillhöra dylika kassor.

Säsom i föregäende framställning flere gänger 
päpekats, belyser materialet för denna undersök- 
ning ej i alla avseenden fullständigt förhällandena 
bland de mycket olika grupper av personer, som höra 
tili de affärsanställda, men det oaktat torde de er- 
häUna resultaten vara tiUfyllest för att belysa ut- 
vecklingon av förhällandena för de affärsanställda, 
sedan lagen av är 1919 arigäende arbetsförhällan- 
dena inom handeis-, kontors- och nederlagsrörelserna 
trädde i kraft. Vad jäanförelse av förhällandena, 
enligt undersökningen rörande' de affärsanställdas 
föhhäl'landen är 1907 och den nu föreliggande 
undersökningen torde det kunna konBtateras, att 
i dessa förhällanden akett betydande förbättrin- 
gar, särskilt beträffanide arbetstiden.



Résumé.
L ’initiative tendant à faire procéder à une en

quête sur les conditions des employés de commerce 
fu t prise par le Conseil de l ’ Union des employés de 
Finlande qui, par sa lettre d/u £4 décembre 1984, 
s ’adressa au Ministère des Affaires sociales pour 
le prier de charger la Section de Statistique sociale 
du Bureau central de Statistique de faine une 
enquête statistique sur le nombre des employés, sur 
leur instruction culturelle et professionnelle, sur les 
salaires, etc. Dans un rapport remis le 10 février 
1985, la Section de statistique sociale proposa d ’in
scrire cette enquête au programme de l ’année sui
vante et d ’élaborer le plan détaillé de l ’ enquête en 
collaboration avec des représentants des organi
sations intéressées et avec les fonctionnaires com
pétents de l ’administration sociale. On inscrivit au 
budget de 1986 un crédit a ffecté à l ’exécution de) 
cette enquête.

Après qu’on eut discuté avec les intéressés le 
programme de l ’ enquête, les travaux purent com
mencer au printemps 1986. Les recherches portèrent 
sur tous les lieux de travail soumis à la loi sur les 
conditions de travail dans les maisons de commerce, 
les bureaux et les dépôts, sur le personnel qui y 
fonctionnait, et en outre sur les personnes tra
vaillant dans les bureaux des entreprises industriel
les, pour autant qu ’elles accomplissaient essentiel
lement un travail de bureau; par contre, l ’ enquête 
ne tint pas compte du personnel technique. Etant 
donné qu’unie enquête embrassant tout le pays au
rait exigé des frais considérables et causé de nom
breuses difficultés surtout en province, on décida 
de recourir au système dit représentatif.

Voici la liste des localités qui furent sowmises à 
l ’enquête: Helsinki (Helsingfors), Turku (A bo), 

• Tampere (Tammerfors), Viipuri (V iborg), Oulu 
(Uleäborg), Vaasa (Vasa), Kuopio, Kotka, Pietar
saari (Jakobstad), Kajaani (Kajana), Joensuu et 
Kristiinankaupunki (Kristinestad), les bourgs de 
Riihimäki et de Salo, les endroits à population dense : 
Rovaniemi, Lieksa, Jämsä— Jokivarsi et Seinäjoki, 
les agglomérations industrielles de Kuusankoski, de 
Varkaus et de Oulais, ainsi que les villages de Viita
saari et de Närpiö (Närpes).

On a recueilli les matériaux aussi bien auprès des 
patrons qu’auprès des employés, auxquels on 
distribua différents questionnaires élaborés spéciale
ment. Les patrons renvoyèrent en tout 1 860 ques
tionnaires remplis, et les employés de leur côté 7 381. 
Le nombre des employés qui ont pris part à l ’ en
quête est d ’ environ 84 %  du nombre total du groupe 
soumis à l ’enquête dans les villes et de 6 %  en 
province.

Le matériel rassemblé se répartit de la manière 
suivante selon le genre de l ’ entreprise :

Entreprises Employés
Maisons de détail .....................  839 3951
Maisons de gros .........................  183 1808
Maisons de gros et de détail . .  35 889
Etablissements industriels . . . .  161 984
Etablissements d ’assurances ..  13 341
Banques ........................................ 48 376
Autres entreprises .....................  47 898
Total .............................................. 1850 7381

La majeure partie, environ les s/v  des entreprises 
étaient petites, leur personnel variait entre 1— 5 
personnes. Bien que les employés des petites entre
prises aient donné, en ce qui concerne le nombre 
des entreprises, des renseignements en quantité 
beaucoup plus grande que le personnel des entrepri
ses plus considérables et surtout des tout à fait 
grandes, le 68.s %  des employés se trouvaient au 
service d ’entreprises dont le personnel était de S 
à 50 personnes.

Lorsqu’on classe les employés selon la profession 
personnelle, on observe que les groupes les plus 
considérables sont formés par les employés de ma
gasin et par les employés de bureau, au total 75.s %. 
Le groupe suivant est constitué par les garçons et 
filles de course, 9.7 %  du total, par les travailleurs 
manuels, 7.i %, par le personnel des dépôts, 5.0 %  
et par les concierges, O.s % . Ainsi qui’ il est natu
rel, la plus grande partie des employés de magasin 
sont au . service des maisons de détail, tandis que 
la plupart des employés de bureau sont au service 
des établissements industriels et des maisons de
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gros; mais dans les maisons de détail, il y  a aussi 
un nombre considérable d ’employés de bureau. Il  
y a surtout des garçons et des filles de course dans 
les maisons de détail, des voyageurs de commerce 
dans les maisons de gros, et du personnel de dépôt 
et des ouvriers en nombre à peu près égal au ser
vice des deux domaines mentionnés ci-dessus.

Parmi les employés de commerce, ce sont les fem 
mes qui sont les plus nombreuses, 4 478 personnes, 
soit le 60.7 %  du total. Les femmes sont surtout 
en majorité dans le groupe des employés de maga
sin, où elles forment le 78.î %  de tout le groupe. 
Mais dans le travail de bureau, lem part est aussi 
de près de 70 % . Par contre, la majeure partie des 
travailleurs maimels, du personnel des dépôts et des 
concierges étaient des hommes; parmi les voya
geurs de commerce, il n ’y avait pas une seule 
femme.

La plus grande partie des employés étaient céli
bataires: le 88.o %  des femmes et le 57.î %  des 
hommes. Dans chacun des deux plus grands grou
pes professionnels, celui des employés de bureau 
et celui des employés de magasin, la part des fem 
mes célibataires était à peu près la même, soit 
8 9 %  et 85.s % . Au contraire, un peu plus de 
la moitié des employés de bureau masculins étaient 
mariés, et seulement 87.0 %  parmi les employés 
de magasin. Plus de la moitié des travailleurs cor
porels, le 64.i %  des hommes et le 55.6 %  des fem
mes, étaient mariés.

Les chiffres énumérés ci-dessus au sujet de l ’êtat- 
cvuil des employés dérivent naturellement en grande 
partie du classement de ce groupe selon l ’âge. En 
général, les classes d ’âge inférieures y  sont plus 
abondamment représentées pour les femmes que pour 
les hommes. Plus du 68 %  des employées de bureau 
et environ 75 %  des employées de magasins avaient 
moins de 80 ans, tandis que les chiffres correspon
dants polir les hommes, 49 %  et 71 % , étaient plus 
petits, surtout dans la carrière des bureaux. Ainsi 
qu'il appert des données ci-dessus, les employés de 
magasin sont sensiblement plus jeunes que les em
ployés de bureau; parmi les premiers, le 28.5 %  
des femmes. et le 28.9 %  des hommes avaient moins 
de 80 ans, parmi les derniers, seulement le 8.s %' 
des femmes et le 7.5 %  des hommes appartenaient 
à cette même classe d ’âge.

En appréciant les conditions de travail et de sa
laires des employés de commerce, il est extrêmement 
important d ’examiner le niveau culturel des 
employés et surtout la quantité de leur savoir pro
fessionnel, dans la mesure où celui-ci peut être 
évalué sur la base de leurs connaissances scolaires. 
La majeure partie des employés, 65.7 %  des hom
mes et du 57.7 %  des femmes, n ’ont fréquenté que

l ’ école primaire, entièrement ou en partie, ou même 
ne sont pas allés du tout à l ’ école. Beaucoup de 
ceux qui ont fréquenté l ’ école primaire ont à la 
vérité suivi quelques cours assez rudimentaires de 
dactylographie, etc., mais il leur manque mie in
struction professionnelle proprement dite. Il existe 
toutefois de grandes différences selon les profes
sions au point de vue de l ’instruction de base; 
c ’ est ainsi que parmi les employés de bureau, le
32.1 %  des hommes et seulement le 22.6 %  des 
femmes n ’ont fréquenté que l ’ école primaire, alors 
que, pour le personnel des magasins, les chiffres 
correspondants sont 73.7 %  et 82.7 % . Le 16.6 %  
des employés de bureau et le 15.7 %  des employées 
de ce groupe ont suivi l ’ école primaire et mie 
école de commerce. Pour le personnel des maga
sins, les chiffres sont beaucoup plus petits: 9.9 % 
et 4.1 % . Dans le personnel des magasins, on ren
contre encore un certain nombre d ’employés ayant 
suivi l ’ école moyenne, le 9.2 %  des hommes et le
8.t %  des femmes; mais dans ce groupe, le nombre 
des employés ayant une instruction supérieure est 
très modeste. Par contre, parmi les employés de 
bureau, l ’ instruction générale et-la  culture profes
sionnelle sont beaucoup plus élevées: le 26.8 %  
des hommes ont passé l ’examen de sortie de l ’ école 
moyenne, et en outre près de la moitié de ceux-ci 
ont fréquenté une école ou un institut de commerce, 
le 21.5 %  sont des bacheliers et près de la moitié 
de ces derniers ont de plus suivi les cours d ’une 
haute école de commerce ou d ’un institut commer
cial. Une partie remarquablement grande des 
employées de bureau, le 48.0 % , ont le. certificat 
de l ’ école moyenne et le 1/4 de celles-ci ont en 
outre suivi les cours d ’un institut commercial ; par 
contre, le nombre des employées de bureau qui ont 
passé leur baccalauréat est proportionnellement plus 
petit que celui des hommes du même groupe, soit 
12.7 % , dont 1/8 seulement ont terminé les cours 
d ’un institut commercial.

Les tableaux. V I et V II de l ’annexe exposent la 
durée brute et nette du travail, et l ’on a tenu 
compte de la nature de la maison et des différen
tes professions des employés. La différence entre 
le temps brut et le temps net provient, comme on 
le sait, de la longueur des arrêts pour les repas. 
Le plus habituellement, les employés avaient un 
arrêt dans la journée, mais la durée de celui-ci 
variait considérablement, étant le plus long dans 
les maisons de détail où on trouve en abondance des 
arrêts de deux heures. Dans les antres entreprises, 
les arrêts d ’une heure étaient les plus courants.

Si l ’on compare la durée nette moyenne du travail 
des employés (Cf, Tableau V III, page 12), on cons
tate que le 46.8 %  de ceux-ci avaient, pendant les
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jours ouvrables, sauf le samedi, urne journée de 8 
heures ou même davantage. La durée du travail 
était la même pour le 67.7 %  du personnel des mai
sons de détail et pour le 6S.o %  des employés de 
commerce au service des maisons de gros on de 
détail. La journée des employés de bureau des 
établissements industriels était le plus habituelle
ment de 6— 7 heures; dans les établissements d ’as
surance la durée courante était 6 heures, et 5— 6 
heures dans les banques. En général, dans tous les 
domaines, la journée de travail était plus courte le 
samedi que les a/utres jours de la semaine.

En comparant la longueur de la journée de tra
vail dans les différentes professions, on constate 
que la journée de huit heures était la plus courante 
pour le personnel des magasins et pour les travail
leurs corporels; dans ces deux groupes, plus des 
3/4 des entreprises avaient, sauf les samedis, une 
journée de 8 heures ou même plus longue encore. 
Four le personnel des bureaux, c ’ est la journée de 
6—7 heures qui était la plus courante, tandis que 
la journée de 8 heures était rare, ainsi que la jour
née de moins de 6 Iteures. Quant au personnel des 
dépôts, les journées de 7— 8 heures étaient les plus 
fréquentes. Les samedis, la journée de travail était 
d ’habitude plus courte que les autres jours ouv
rables, mais ce jou/r-là aussi le personnel des maga
sins avait souvent huit heures, de travail.

Le travail du dimanche apparaissait le plus dans 
le groupe des magasins de détail ou, plus exacte
ment, dans les magasins de lait et de fleurs.

On trouve le plus souvent du travail supplémen
taire régulier parmi le personnel des banques; dans 
les autres domaines, par contre, les employés n ’ont 
que rarement exécuté régulièrement des heures 
supplémentaires, tandis que le travail supplémen
taire occasionnel y était beaucoup plus fréquent.

En ce qui concerne le salaire des employés de 
commerce, on peut naturellement constater de gros
ses divergences. Le Tableau IX , page 14, présente 
une classification des employés en groupes de trai
tements, en tenant compte des professions. Malgré 
la diversité des traitements, on peut observer dans 
ce tableau que les traitements des employés rentrent 
essentiellement dans quelques classes peu nombreu
ses. La majeure partie des employés de bureau 
mâles, le SI.7 % , appartenaient aux classes de trai
tement entre 18 000 et $6 000 marcs par an, et le
8O.1 %  aux traitements entre 18 000 et 88 999 marcs. 
Fourtant, le 81.9 %  des employés de bureau mascu
lins touchaient encore moins de 18 000 marcs par 
an. Les traitements des employées de bureau 
étaient encore davantage concentrés sur quelques 
classes. C ’est ainsi que le S8.5 %  des employées 
touchaient entre 18 000 et 18 000 marcs par an,

et 87.5 %  entre 6 000 et 84 000 marcs. Les 
classes de traitements plus élevées, celles qui com
prennent les traitements de 86 000 marcs et davan
tage par an, ne comptaient que le O.e %  des fem 
mes et le 86.1, %  des hommes. Les chiffres expo
sés ici montrent que les traitements des hommes 
étaient beaucoup plus élevés que ceux des femmes. 
Cela découle en partie du fait que les hommes ont, 
beaucoup plus souvent que les femmes, des posi
tions dominantes, avec une responsabilité plus 
grande. Mais même si l ’on répartit les employés 
en groupes différents selon la nature du travail et 
si l ’ on compare les salaires réciproques des hom
mes et des femmes dans le même groupe,  alors 
qu’il ne devrait pas y avoir de grande différence 
dans la nature du travail, on constate pourtant que 
même alors les traitements des hommes sont régu
lièrement plus élevés que ceux des femmes.

Le niveau des salaires du personnel des 
magasins était sensiblement plus bas que celui 
du personnel des bureaux et, ainsi■ qu’il 
appert du tableau, la plus grande partie des 
salaires des hommes et surtout des femmes 
se concentrent sur quelques rares classes de trai
tement. Le 78.5 % des employés de magasin mas
culins appartenaient aux trois classes de traitements 
avec un salaire annuel variant de 6 000 marcs à 
84 000 marcs, et le 86.s % , touchaient entre 6 000 
et 18 000 marcs par an. Le 5 . 0  %  seulement des 
hommes au service des magasins avaient un salaire 
annuel inférieur à 6 000 marcs. Quant aux em
ployées, la moitié d ’ entre elles, soit 57.9 % , avaient 
un salaire annuel de 6 000— 18 000 marcs, et le 
86.7 %  un salaire de 18 000— 18 000. Comme, en 
outre, le 11.1 %  des employées de magasin avaient 
un salaire annuel inférieur à 6 000 marcs, il n ’ en 
restait que le 5.0 %  pour les classes de traitement 
supérieures, avec un salaire annuel de 18 000 marcs 
ou davantage. Ainsi qu’il ressort de ce qui précède, 
on peut constater, pour les employés de magasin 
comme pour les employés de burea/u, que les salai
res des hommes étaient sensiblement plus élevés que 
ceux des femmes.

Les traitements des voyageurs de commercé 
étaient en général plus élevés que ceux des grou
pes examinés précédemment ic i; la classe des traite
ments de 80 000 à 86 000 marcs par an comprenait 

. le 84.5 %  des voyageurs, le 19.8 %  appartenaient à 
la classe immédiatement inférieure, et le SI.5 %  aux 
deux classes immédiatement supérieures, avec un 
traitement annuel de 86— 48 000 marcs. Les salai
res des employés des dépôts étaient en général supé
rieurs à ceux du personnel des magasins, à peu de 
chose près identiques à ceux du personnel des bu
reaux, groupe auquel ces employés se rattachent du
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reste par le genre du travail. Le salaire annuel des 
garçons et des filles de course étant dans la plupart 
des cas inférieur à 6 000 marcs. Par contre, les 
salaires des travailleurs corporels étaient en gros 
les mêmes que ceux des employés de magasin.

On expose ci-dessous le salaire annuel moyen des 
employés dans les différents groupes professionnels ;  
le personnel des bureaux, des magasins et des 
dépôts y a été réparti en sous-groupes selon le 
caraotêre essentiel de leur travail.

Sommes Femmes
Personnel de bureau:

Chefs ............................. 47 838: — 84 735 —
Emplois supérieurs .. SI 941 : — 19 108 —
Emplois subalternes . . 88 60g: — 14 988 —

Voyageurs de commerce 35 056: — —

Personnel de magasin:
Gérants et chefs de rayon 84 489: — 1S 577 —

Com m is......................... 16106 — 9 983 —

Caissières ...............\ . — 13 783 —

Personnel des dépôts:
S o m m e s F em m es

C h e fs ...................■......... 8 1  6 0 9 — 1 0  9 8 7

Comptables................... 1 8  9 0 3 — 1 3 1 6 6

Com m is.......................... 1 8  3 8 7 — 1 0  7 6 8

Concierges de bureau.. . . 1 7  5 9 5 — . 6  9 0 0

Garçons et filles de course 4  8 7 0 — 4  3 4 8

Travailleurs manuels . . . 1 5  9 7 3 — 9  0 4 8

Profession non indiquée 1 4  0 0 0 — 1 1  8 4 4 :

Ainsi qu’il ressort du tableau, les traitements 
annuels moyens, surtout ceux du personnel de bu
reau, varient grandement selon la nature du travail. 
En appréciant ces chiffres, il faut toutefois tenir 
compte de ce que la majeure partie du personnel 
des bureaux comprenait des gens ayant un travail 
simple et que la majeure partie du personnel des 
magasins était formée d ’employés de magasin. 
Dans ces conditions, les hauts traitements annuels 
moyens exposés dans le tableau sont beaucoup plu« 
rares que les traitements inférieurs.



Traduction des tableaux.

Tableau I.
Liikkeen laatu —. Genre de l'entreprise. 
Vähittäisliikkeet —  Maisons de détail. 
Tukkuliikkeet —  Maisons de gros.
Tukku- ja  väliittäisliikkeet —  Maisons de gros 

et de détail.
Teollisuuslaitokset —  Etablissements industriels. 
Vakuutuslaitokset ■— Etablissements d ’assurances. 
Pankkilaitokset —  Banques.
Muut liikkeet —  Autres entreprises.
Yhteensä —  Total.
Liikkeiden luku, joista työnantajat ovat antaneet 

tietoja — Nombre des entreprises sur lesquelles 
les patrons ont fourni des renseignements. 

Liikeapulaisten luku ja  ammatti —  Nombre et pro
fession des employés.

Konttorihenkilökunta —  Personnel de bureau. 
Kauppamatkustajat —• Voyageurs de commerce. 
Myymälähenkilökunta — Personnel de magasin. 
Varastohenkilökunta —  Personnel des dépôts.
V ahtimestarit —  Concierges.
Asiapojat ja  -tytöt —  Garçons et filles de course. 
Ruumiillisen työn tekijät —  Travailleurs manuels. 
Ammatti ilmoittamaton —  Profession non indiquée. 
Joista liikeapulaiset ovat antaneet tietoja —  Sur 

lesquelles les employés ont fourni des, renseigne
ments.

m —  hommes 
n ■— femmes 
kaikki — total.

Tableau II.
Vrt. taulua I  —  Cf. Tableau I.
Työnantajien antamien tietojen mukaan — Selon 

les données fournies par les patrons.
Liikkeitä, joissa liikeapulaisten luku oli — Entrepri

ses où le nombre des employés était 
t. enemm. -— ou davantage.
Liikeapulaisia liikkeissä, joissa liikeapulaisten luku 

oli ■— Employés dans les entreprises où leur 
nombre était
Liikeapulaisten antamien tietojen mukaan ■— Selon 

les données fournies par les employés.

Tableau III.

Vrt taulua I  — Cf. Tableau I.
Ammattiryhmitys —  Groupement professionnel, 
ivonttorihenkàlôikunta —  Personnel de bureau. 
Johtavassa työssä — Chefs.
Vaativassa työssä —  Emplois supérieurs. 
Yksinkertaisessa työssä —  Emplois subalternes. 
Kauppamatkustajat —  Voyageurs de commerce. 
Myymälähenkilökunta ■— Personnel de magasin. 
Myymälänhoitajat —  Gérants et chefs de rayon. 
Myymäläapulaiset —  Commis.
Myymä! äkassaaihoitajat —  Caissières. 
Varastohenkilökunta —  Personnel des dépôts. 
Varastonhoitajat —  Chefs.
Varaatokirjajipitäjät —  Comptables.
Varastomyyjät —  Commis.
Vahtimestarit —  Concierges.
Asiapojat ja  -tytöt —  Garçons et filles de course. 
Ruumiillisen työn tekijät ■— Travailleurs manuels. 
Ammatti ilmoittamaton ■— Profession non indiquée. 
Miehiä — Hommes.
Lukumäärä —  Nombre.
Naimattomia —  Célibataires.
Naimisissa olevia. ■— Mariés.
Leskiä ja  eronneita —  Veufs et divorcés. 
Siviilisääty ilmoittamaton —  Etat civil non indiqué. 
Ikä •— Age.
Aile —  Moins de.
Vuotta —  Ans.
Ei ilmoitettu — Pas indiqué.
Naisia —  Femmes.

Tableau IV.

Vrt. tauluja I  ja  I I I  ■— Cf. Tableaux I  et III. 
Ikäryhmitys —  Groupement selon l ’âge.
Ikä ilmoittamaton —  Age non. indiqué. 
Kansakoulukurssi -— Ecole primaire.
Osittain •— En partie.
Kokonaan ■— Entièrement.
Sekä erikoiskursseja ■— Et cours spéciaux.
Sekä kauppakoulu —  Et école de commerce.

2795 — 29 9
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Keskikoulu —  Ecole moyenne.
Sekä kauppaopisto —  Et institut de commerce. 
Ylioppilastutkinto —  Baccalauréat.
Sekä kauppakorkeakoulu —  Et haute école de 

commerce.
Sekä yliopistotutkinto —  Et examen universitaire. 
Ei ¡mitään koulua —  Aucune' école.
Koulunkäynti ilmoittamaton — Fréquentation 

scolaire non indiquée.

Tableau V.
Vrt. tauluja I  ja I1T — Cf. Tableaux 1 et III. 
Miehet alle TO vuoden —  Hommes de moins de 

40 ans.
Miehet yli 40 vuoden —  Hommes de plus de 40 ans. 
Naiset alle 40 vuoden —  Femmes de moins de 40 ans. 
Naiset yli 40 vuoden —  Femmes de plus de 40 ans.

Tableau VI.
Liikeapulaisten luku, joiden työaika oli —  Nombre 

des employés dont le travail durait.
Arkipäivisin paitsi lauantaisin —  Les jours ouvrab

les, sauf les samedis.
Tuntia —  Heures.
Lauantaisin —  Le samedi.

Tableau VII.
Kesäisin eri työaika —  En été durée variable. 

Tableau VIII.
Vrt. tauluja I  ja  I I I  —  Cf. Tableaux I  et III. 

Tableau IX .
Liikeapulaisten luku, joiden vuosipalkka oli — 

Employés dont le salaire annuel était.
Palkka ilmoittamaton —  Salaire non indiqué.
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Nylandsgataii 5 C.

Liikeapulaisolot  
vuonaa 1925.

Kaavake A (Työnantajille)

Förhällandena bland de affärsanstallda 
under är 1925.

Foraralär A (För arbetsgiiva.rna)

]. Toiminimi tai sen omistajan nimi: ..................................................................................................
Filmaus ellei' dess innehavares namu: .........................................................................................

2. Liikkeen laatu: —  Filmaus art: ..................................................................................................

H elsinki
Uudenmaankatu ö G.

cl. Toimiminen osoite: -— Filmaus postadress: ..................................................................................................
1. Mitä yleisiä määräyksiä sovellutetaan seuraiavissa kysymyksissä henkilökuntaan nähden: —  Vilka 

allmänna bestämmelser gälla för personalen betiäffande följande:
a. lapsiavustus ja ikäldsäys: — bambidrag oeh älderstillägg: ...................................................
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e. eläke: —  pension: .................................................................................................................................
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5. Säännöllinen työaika. —  Ordinarie arbetstid.

Henkilökuntaryhmä, jota 
tiedot koskevat 

Personalgrupp, soin upp- 
gifterna avse

Henkilöiden
luku

Antal
personer

Työ alkaa 
klo

Arbetet 
börjar M.

Työ loppuu 
Arbetet slutar

Päivittäiset Tuokailulomat 
Dagliga raster A

tavull. työ
päivinä klo

vanliga
arbetsdagar

kl.

lauantaisin 
(ja pyhäpäi

vien aat
toina) klo
lördagar 

(o.helgdags- 
aftnar) kl.

tavall. arki
päivinä

vanliga arbets- 
dagar

lauantaisin (ja 
pyhäpäivien 

aattoina) 
lördagar (o. helg- 

dagsaftnar)
lomien — rasternas lomien — rasternas

luku
antal

yhteenlas
kettu pi

tuus, tuntia 
samm&nlag- 

da längd, 
timmar

luku
antal

yhteenlas
kettu pi

tuus, tuntia 
sammanlag- 

da längd, 
timmar
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6. Onko liike auki sunnuntaisin? —  Hälles affaren Öppen pä söndagar? ............... Klo ...........:sta klo
.......... :een. —  Frän k l.' .......... '. tili kl..............

7. Onko työehtosopimusta? —  Finn es kollektivavtal ? ............................................................ ........................
8. Onko liikkeen järjestämää huoltotoimintaa, (tarkka selonteko son eri muodoista, esim. kokonaan 

tai osittain maksuttomia aterioita, maksuton lääkärinhoito, alennus ostoissa, huoltokonttori ja  
sen toimintaolot j. n. e .): —  Hava särskilda välfärdsanordningar frän firmans sida vidtagits 
(noggrann redogörelse för desamma, t. ex. helt eller delvis fria mältider, fri läkarvärd, pids- 
nedsättning vid inköp, intressekontor samt dess verbsamhetsformer o. s. v.) :

9. Onko liikkeellä erikoiset työohjeet tai työjärjestys? (Pyydetään oheenliittämään jäljennös niistä). 
—  Har firman särskilda tjänstgöringsreglementen, ordningsregler ? (An hälles om benäget bifo- 
gandc av avskrifter av dessa).

Toiminimen palveluksessa olevat henkilöt vuoden 1925 lopussa, 
niiden toimiala sekä palkkaedut. 

Palkkausl ista .

I firmans tjänst anställda personer i slutet av är 1925, 
deras verksamhetsomräde och löneförmäner. 

Lönelista.

Liikeapulainen niini 
Len affärsanstälid&s namu

Toimi liikkeessä
Verksamhet 
inom firman

Vuosi
palkka 
rahassa 
ArsavlÖ- 

ning i 
.kontant

•
Lahja- 
rahoja 
y. m. 

Gratllika- 
tioner m. m.

1 Vapaan asun
non, ruoan, 

m . 1 työpukujen 
Tantiemi y m raha-arvo 
Tantiem |.Penningvärdet 

, av fri bostad, 
j  ra at, arbets- 
i dräktm .m .

Yhteensä
palkkaa
vuodessa
Summa
ärslöu

.
; ’

Huom. Kaikki palkkatiedot on annettava koko vuodelta; niiden liikeapulaisten palkkoihin nähden, 
jotka eivät ole olleet koko vuotta liikkeen palveluksessa, lasketaan palkka koko vuodelta, 
olettaen se samaksi kuin palkkaus vuoden 1925 lopussa.

Obs. Alla löneuppgifter bÖTa avse hela äret; lönerna för de affärsanställda, vilka icke hela äret 
värit i firmans tjänst, bcräknas för hela äret, under antagande av samma lön som i slutet 
av 8t 1925.
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Kaavake B. 
Liikeapulaisille.

Liikeapulaisolol 
vuonna 1925.

Kaavaketta täytettäessä on tarkoin otettava huomioon, mitä ohjeissa sanotaan.

1. a. Nimi: ...............................................................................................................................................................
(täydellinen ristimä- ja sukunimi)

b. Toimi tai asema liikkeessä: ..................................... ■...............................................................................
c. Liikkeen nimi ja  laatu, jossa on toimessa: .........................................................................................
d. Paikkakunta: ..................................................................................................................................................

(postiosoite)2. Henkilötietoja.
pitäjässä.

a. Syntynyt ...................kuun . . . .  p:uä vuonna ........... , .............................................n kaupuugissa

b. Siviilisääty: ....................................................................................................................................................
(naimaton, naimisissa, leski, eronnut)

Jos olette naimisissa, ilmoittakaa mielten (vaimon) ammatti: ........................................................
lapsia, kokonaan: ..........., osittain: ...........

e. Montako henkeä Teillä ou elätettävänä? __ ..muita, „  .........., „  ..........
3. Koulunkäynti ja  ammattiopinnot.

a. Koulunkäynti ja  tutkinnot (mainittava eri koulut, opistot ja  kurssit sekä montako luokkaa 
niissä on käynyt) : .......................................................................................................................................

TILASTOLLINEN PÄÄTOIMISTÖ SOSIALITILASTOLLINEN OSASTO
H elsinki,

Uudenmaankatu 5 C.

b. Käykö nykyään jotain koulua, kursseja ja  niitä? .............................................................................
c. Onko ulkomailla opiskellut tai harjoitellut liikeapulaisena, missä maissa ja kuinka kauan
. yhteensä? ............................................................................... ........................................................................4. Toiminta ammattialoilla.

a. Kuinka kauan on toiminut saman liikkeen palveluksessa? ..........  vuotta ...........kuukautta.
b. „  „  „  „  liikealalla? ........... vuotta ........... kuukautta.
c. Kuinka kauan on kaikkiaan ollut ansiotyössä? ..........  vuotta.
d. Onko ollut ilman vakinaista tointa vuoden 1925 kuluessa, kuinka kanan ja  mistä syystä ?. . .  .ö. Paikansaantl.
Miten sai toimensa nykyisen työnantajan luona?

Paikanvälitystoimiston kautta (minkä) ? .................... .
Sanomalehti-ilmoituksen kautta? ........................................
Muulla tavalla (miten) ? ......................................................<i. Palkkaus- ja  tulosuhteet.

a. V uosipalkkaus päätoimesta vuonna 1925.
Vuosipalkka rahassa; ..........................................................
Lahjarahoja y. m .: ................................................................
Tantiemi: .................................................................................
Vapaan asunnon, ruoan y. m. luontoisetujen raha-arvo: 

Yhteensä palkkaa vuodessa:
b. Kuukausipalkka vuoden lopussa: ....................... mk.
s. Onko palkattuja sivutoimia, mitä? ...................................

Tulot sivutoimesta vuodelta 1925: .......................mk.Työaika. lauantaisin ja Juhista valilsina päivinä päivien aattoina
a. Työaika alkaa klo . . . . . . . . . .  ...................

,, päättyy „  ...................  ...................
b. Muutetaanko työaika vuoden kuluessa ja miteu? .............

mk.
77

77

77

mk.
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Huom.! Kysymyksissä 7 e, 8 n. 9 A ;ja C, 10 jn .11 b on kysymyksistä pyyhittävä se osa, joka 
oi sovellu Teidän oloihinne. 4

e. Onko työ järjestetty vuoroihin ja  miten f .......................................................................................................................
il. Säännölliset ruoka- ja  kahvilomat klo ..................... :stu klo ................... :eeu ja

klo .................... :sta klo ................... :eon;
lauantaisin klo .....................:sta klo ................... :een.

e. Onko ollut säännöllistä vai tilapäistä ylityötä? .....................................................................................
Mihin aikaan vuodesta ja  kuinka monta tuntia suunnilleen? ........................................................

f. Onko ylityöstä suoritettu ori korvaus, kuinka paljon ja  niissä muodossa?

g. Onko sunnuntaityötä, kuinka, usein ja  kuinka monta tuutia? .............
h. Vuosiloman pituus? ..............................................................................................8. Työsopimus.
a. Onko suullinen vai kirjallinen työsopimus? ..................................................
b. Mitä erikoismääräyksiä se sisältää

irtisanomisesta? ......................................................................................................
palkasta? ...................................................................................................................
työajasta? .................................................................................................................
lomasta y.m .? ........................................................................................................

o. Onko olemassa työehtosopimus tai palkkaa y. m. koskeva järjestely? . ..1) Asunto-olot y. m.
A. Asutteko

a. omassa talossa, omassa osakehuoneistossa, vuokrahuoneistossa tai työnantajan vapaasti
(valon ja lämmön kera) luovuttamassa huoneistossa tai huoneessa? ................................... ;
huoneiston suuruus: ........... huonetta ja  keittiö, joista poisvuokrattu ........... huonetta;
huoneistossa asuu ........... henkilöä.

b. yksinäisessä huoneessa, kalustettuna tai k ai u sta nmt to m an a vuokrattu? ...............................
Asutteko siinä yksin vai ..........  henkilön kanssa?

c. vanhempien, sukulaisten tai muiden luona ja  kenen näistä? ....................................................
kuukaudessa.

B. V u ok ra .......................  vuodessa Sisältyykö vuokraan korvaus lämmöstä, aamiaisesta

y- m......................................................................................................................................................................
G. Onko oma ruokatalous, onko täysihoidossa vai käykö ulkona syömässä? ........................................

lii. Erikoisia etuja.
Missä määrin saa säilyttää palkkansa asevelvollisuuden aikana? ........................................................
Kuinka suuren osan palkastaan saa säilyttää sairauden aikana vai saako sairausavustusta? ..........

Kuuluuko toimeen e lä k e ? .......................  Paljonko vuosittain suoritettava sitä varten?
11. Vakuutukset y. m.

henkivakuutus? ...............................
a. Onko liikkeen tai asianomaisen itsensä ottama tapaturmavaklmtusi .....................
b. Onko osallinen sairaus-, hautaus- taa eläkekassaan ja  m ih in ? ................................
c. Kuuluuko johonkin ammatilliseen tai muuhun järjestöön ja  mihin? .....................Id. Am m attitaudit.
Onko työn aiheuttamia ammattitauteja (mitä) ? 

Yleisiä huomautuksia.........................................................................
ssa kuun p:nii 192ö.

(nimi ja  osoite)
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STATISTISKA CENTRALBYRÄN SOCIALSTATISTISKA AVDELNINGEN Formular B.
För de affärsanställda.

H els ing fors, 
Nylandsgatan 5 C.

Förhallandena bland de affärsanställda
under ár 1925.

Vid ifyllandet av formulare! böra anvisningarna nogs beaktas.

1. a. Namu: .....................................................................................
(fullständlgt för- ooh tillnamn)

b. Yrke eller arbete i firman: ..............................................
c. Firmans namu oeh bnansch, där M  är anställd: ........
d. Ort: ...........2. Personuppglfter
a. Född den .
b. Civilstand:

(ogift, gift, ¡inkling, tinka, fr&nskild)
Om Hi är gift, uppgiv mannens (hustruns) yrke:

barn: ........... helt, ........... delvis.
e. Huru mänga personer har Ni att försörja? ■■ ■ovi iga : ..........  „  ........... „

M. Skolgäng och fackllg utbildning.
a. Skolgäng oeh exumina (uppgiv olika skolor, institut, kurser, Ni besökt, samt antalet klasser, 

Ni genomgätt) : ............................................................................................................................... ............

(postad ross)

stad.
socken.

b. Besöker Ni nu nägon skola, kurs, samt vilka? .................................................................■....................
c. Har Ni studerat eller praktiserat "utomlands säsom affärsanställd, i vilka länder samt huvu

läng tid inalles? ...........................................................................................................................................! .  Anställning inom yrket.
a. Huru länge har Ni tjänstg'jont i sammia affär? .......... är .............mänader.
b. „  „  „  „  „  i  yrket? ........... är ........... mänader.
c. Huru länge har Ni värit i förvärvsarbete ? ........... är.
d. Hai- Ni värit utan ordinarie anställning under är 1925, hum länge oeh anledningen därtill?

5. Platsanskaffning,
Huru erhölls anställningen hos nuvarande arbetsgivare?

Genom platsförmedling (vilken) ? .........................................................................
Genom tidningsanmons ? ..............................................................................................
Pä annat satt, (vilket) ? ................................................................................... ..

(i. Avlönings- och inkomstförhällanden.
a. Ärsavlöning av liuvudsyssla under är 1925.

Ärslön, kontant: ...................................................................................................  mk.
Gnatifikationer:    „
Tantienn: ..........................................................................    „
Penningvärdet av f i i  bostad, föda o. ö. naturaförmäner: .......................  „

Summa ärslön: ........................  mk..
b. Mänadslön vid ärets slut: ....................... mk.
e. Har Ni avlönade bisysslor, vilka? ...................................

Inkomst av bisysslor under är 1925: .......................  mk.
7. Arbetstid.

. i . ,  lördagar och helgdags-vanliga arbetsdagar aftnar
a. Arbetet börjar kl........................  ...................

b. Ändras arbetstideu under ärets lopp, pä vilket satt?

✓
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Obs.! Beträffande frägorna 7 e, 8 a, 9 A och C, 10 samt 11 b, bör den de! av frägan, som 

inte är tillämplig pä Edra förhällandon, överstrykas.
c. Är arbetet ordnat i skiften och pä vilket satt? .....................................................................................
d. Begelbundna mältids- och' kafferaster frän.kl.............. tili kl.................samt

frân kl..............  till Id..............,
lördagar frän kl.............. tili kl................

e. Förekom regelbundet eller tillfälligt övertidsarbete? .........................................................................
Vilken tid av äret och huru mänga timmar sammaulagt? ................................................................

f. Utbetalades särskild ersättning för  övertidsarbete, hnru mycket samt i vilken form?

g. Förekom söndag.sarbete, huru ofta oeh huru mänga timmar? .............
h. Semesterns läugd? ............................................................................................8. Arbetsavtal.
a. HaT Ni skriftligt kontrakt eller muntligt avtal? ......................................
b. Vad innehäller det beträffande

uppsägning? ........................................................................................................
lön? ........................................................... ..................... : ...............................
arbetstid  ? ...........................................................................................................................
Semester m. hi. ? ......................................................... ................ .....................................

c. Gäller för Eder kollektivavtal eller annat avtal beträffande lön m. m.?

9. ' Bostadsförhällanden m. m.
■A. Bor Ni

a. i eget hus, i egen aktielägenhet, hyresbostad eller i av arbetsgivare fritt uppläteu lägen-
het eller rum (med lyse oeh värme) ? ..............................................................................................
bostadens storlek: ........... rum och kök, varav Uthyrda ........... rum : bostaden bebos av
...........personer. !

b. i enskilt rum, möblerat eller omöblerat förhyrt? .........................................................................
Bebor Ni det ensam eller delar Ni rum m e d .......... personer?

c. hos föräldrar, släktingar eller andra oeh hos vem av de närnnda? ...........................................
per. är. 
per mänad.B. H y r a .......................  mk. Ingâr i hyran ersättning för värme, frukost o. s. r,?

C. Har ni eget hushäll, är Ni i helpension eller äter Ni ute? ................................10. Särskilda förmäner.
I  vad man fär Ni behälla lönen undor värnpliktstiden?..................................................
Huru stör del av lönen fär Ni behälla under sjukdom, eller ätnjuter Ni sjukhjälp?

Sr befattningen forenad med pen sion ?....................... Huru stort ar Edeft Srliga bidrag harfor?

11. FSrsdkring m. m.
livforsâkrad?.................■.....................

a. Ar Ni genom egen eller firmans fbrsorg olycfeif a], f  orsakrad ? ........................... ..
b. Tillhor Ni sjuk-, begravnings- eller pensionskassa, vilken? ............................................................
c. Tillhor Ni n&gon facklig eller annan organisation, vilken? . . . . ' . ..................................................

12. Yrkessjukdomar.
Lider Ni av nâgon av arbetet framkallad yrkessjukdom (vilken) ? 

Allmänna amnärkningar.................... ..................  ..............................................

.. den 1926.
(nanrn samt adress)
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I. Liikeapulaiset ryhmitettyinä ammatin ja liikkeen laadun mukaan,

Liikeapulaisten luku

Liikkeiden luku, 
joista työn- 
untajat ovat 

antaneet tietoja 
Antal affärer, 
ora vilka ar- 
betsgivarna 
lämnat upp- 

gifter

joista työnantajat ovat antaneet tietoja 
om vilka arbetsgivarna lämnat uppgifter

Liikkeen laatii 
Företagets art Yh

teensä
Summa

K
onttorihenkilö

kunta—
 K

ontors- I 
i 

personal 
{

K
auppam

atkusta
jat—

 H
andels- 

1 
resande

M
yym

älfthenkilö- 
kunta —

 Butiks- 
personal

Varastohenkilö- 
kunta —

 Lager- 
personal

Vahtim
estarit

Vaktm
ästare

A
siapojat ja -tytöt 
Springgossar och 

-flickor

Ruum
iillisen työn 

1 tekijät —
 K

ropps- 
arbetnre

Am
m

atti ilm
oitta- ; 

m
aton —

 Yrket 
. 

ouppgivet

Vähittäisliikkeet — Minutaffärer ............ 839 5 378 606 14 3 429 198 6 525 431 169
Tukkuliikkeet —• Partiaffärer.................... 123 1649 702 128 15 171 8 115 265 245
Tukku- ja vähittäisliikkeet —  Parti- och 

minutaffärer ............................................ 35 479 126 26 165 25 51 83 3
Teollisuuslaitokset —  Industriinrättningar 151 1104 778 11 45 53 2 91 16 108
Vakuutuslaitokset —  Försäkringsanstalter 13 391 341 — — — 8 38 2 2
Pankkilaitokset —  BanMnrättmngar . . . . 42 880 840 — — — 20 17i 3 —
Muut liikkeet —  Andra affärer .............. 47 429 291 2 12 13 2 70 18 21

Yhteensä —  Summa 1250 10 31013 084 1813 666 460 . 46 907| 818 548

II. Liikkeet ja liikeapulaiset ryhmitettyinä liikkeiden henkilökunnan suuruuden mukaan.

Työnantajien antamien tietojen mukaan —

Liikkeen laatu —  Företagets art
Liikkeitä, joissa liikeapulaisten luku oli 
Företag, där antalct affärsanställda var

1 o 3—5 6—10 11—20 21—50 f>l—
100

101-
200

201 t. 
enerara. 
1. flere

Yht.
Sumina

Vähittäisliikkeet — Minutaffärer......................... 284 190
!

219! 83 31 20 5 5 2 839
Tukkuliikkeet —  Partiaffärer............................... 11 14 32 30 17 16 __ 2 1 123
Tukku- ja vähittäisliikkeet —  Parti- och minut

affärer ................................................. ■.............. 2 10 11 6 4 2 35
Teollisuuslaitokset —  Industriinrättningar.......... 26 31 46 28 10 7 2 1 — 151
Vakuutuslaitokset —  Försäkringsanstalter ........ 2 3 2 — 3 1 1 — 1 13
Pankkilaitokset —  Bankinrättningar .................. 2 10 12 6 5 4 1 1 1 42
Muut liikkeet,— Andra affärer............................ 5 8 16 4 9 4 1 — 47

Yhteensä — Summa 330 258 337 162 81 56 10 11 5 1250
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De affärsanställda fördelade efter yrke och företagets art.

ja ammatti, — De affärsanställdas antal och yrke,

joista liikeapulaiset ovat antaneet tietoja —  om vilka de affärsanställda lämnat uppgiftcr

Yhteensä
Sumina

Konttori
henkilö
kunta

Kontors-
personal

Kauppa
matkusta
ja t—  Hän- 
delsresande

Myymälä-
henkilö
kunta
Butiks-

personai

Varasto-
henkilö
kunta
Lager-

personal

Vahti
mestarit

Vakt-
mästare

Asiapojat 
ja-tytöt 
Spring- 

gossar och 
-flickor

Ruumiilli
sen työn

tekijät 
Kropps- 
arbetarc

Ammatti 
ilmoitta

maton 
Yrketoupp- 

givet

m. n.-kv.
kaikki
samt-
liga m. n.-kv. m. n.-kv. m. n.-kv. m. n.-kv. m. n.-kv. m. n.-kv. m. n.-kv. m. n.-kv.

1278 2 673 3 951 106 374 6 552)2 071 m 34 237 182 266 11 1
800 402 1202 275 351 92 — 9 n 127 15 4 — 76 15 216 6 1 4

145 144 289 34 70 10 __ 45 69 16 _ _ _
- __ 25 5 15 __ __ —

391 533 924 258 465 4 — 10 40 47 6 3 1 53 20 16 1 — —

74 267 341 47 253 — — — — — - - 8 — 17 14 2 — — —
100 276 376 71 269 — — — ---- — — 18 — 11 7 — — — —
115 183 298 60 145 1 — 1 11 13 — 1 — 26 27 13 — — —

2 9034 478 7 381 851 1927 113 617 2 202 314 55 34 1 445 270 528 18 1 5

— Företag och affärsanställda fördelade efter personalens storlek vid företagen.

Enligt uppgifter läinnnde av arbetsgivama Liikeapulaisten antamien tietojen mukaan 
Enligt uppgifter lämnadc av de affärsanställda

Liikeapulaisia liikkeissä, joissa liikeapulaisten luku oli 
Affärsanställda i företag, där antalet nffärsnnstöllda var

Liikeapulaisia liikkeissä, joissa liikeapulaisten luku oli 
Affärsanställda i företag, där antalet affärsanställda var

I 51— 101— 201 t. Yht. 3—5 6—10 11— 21—50 51 — 101— 201 t. Yht.
1 2 3—5 6—10 11-2 0 21—50 100 200 enerain. 

1. flcre Summa 1 2 20 100 200 enemm. 
1. flere Summa

284 380 797 638 419 6i9 348 599 1294 5 378 318 377 742 559 345 509 332 314 455 3 951
11 28 119 231 242 446 — 362 210 1649 ,19 32 120 258 158 317 65 233 — 1202

4 41 90; 75 114 54 101 __ 479 __ 8 52 56 76 44 32 21 __ 289
26 .62 178 217 148 241 130 102 — 1104 32 67 168 200 131 241 85 — — 924
2 6 9 __1 53 24 69 — 228 391 2 6 8 22 41 59 — — 203 341
2 20 47 48 j 77 135 83 187 281 880 3 22 39 56 57 111 80 1 7 376
5 16 56 31] 131 125 65 — — 429 9 18 49 31 86 103 2 — — 298

330 516 1247 1255|1 145 1704 749 1351 2 013 10 310 383 530 1178 1182 894 1384 590 509 665 7 381
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III. Liikeapulaiset ryhmitettyinä siviilisäädyn ja iän mukaan. —

Liikkeen laatu — Företagets art
Vähittäisliikkeet — Minutaffärer..........................
Tukkuliikkeet —  Partiaffärer...............................
Tukku- ja vähittäisliikkeet — Parti- och minut

affärer .................................................................
Teollisuuslaitokset —  Industriinrättningar ___
Vakuutuslaitokset —  Försäkringsanstalter ........
Pankkilaitokset —  Bankmrätt.ningar ..................
Muut liikkeet —  Andra affärer............................

Miehiä —-Män

t*
& f
S? g,^P»pi

3S.
ob

r s
E .p

g

s l
r *o,<T>

äP
Leskiä ja eronneita 

Änklingar och 
fränskilda

Siviilisääty ilm
oit

tam
aton —

 Clvil- 
ständ ouppgivet

Ikä — Alder
_ s®

I s
Sä

<
G0 Mst®
* 1
1 s9>

<
G
ä® 
ff 1
ISp*n

GO lO
r ?I l>9 1p»

<
G'O to
f r
i s  
s?

<
GO «  2 0  
V I
no

<
G0 CO ce VI
n
1 s9>

<eO itä
e ?
i *
e

1278
800

145
391

74
100
115

802
416

86
206
39
53
55

456
376

59
178
34
44
58

14
5

7
1
3
2

_

123
42

9
26

9
7

13

166
44

221
i«

130
56

15
20

3
2
2

236
141

26
65
6

23
8

218
166

27
72
13
11
15

140
165

14
56
13
9

25

106
84

12
44
14
10
11

65
48

10
26
4

13
7

Yhteensä — Summa 2 903 1657 1205' 32 9 229 294 228 505 522 422 281 173

Ammatti/ryhnitys — Yrkesgruppering
Konttorihenkilökunta —• Kontorspersonal ............ 851 410 433 S __ 4 20 40 170 184 179 114 55

Johtavassa asemassa — I ledande ställning .. 174 36 137 1 __ __ __ __ 9 26 49 43 22
Vaativassa työssä —  Med krävande arbete .. 135 61 73 1 __ 1 __ 27 29 31 21 8
Yksinkertaisessa työssä — Med enkelt arbete 542 313 223 6 4 19 40 134 129 99 50 25

Kauppamatkustajat —  Handelsresande.................. 113 40 72 1 __ __ __ 10 27 40 16 13
Myymälähenkilökunta — Buhkspersonal.............. 617 389 220 6 8 56 82 162 129 71 41 27

Myymälänhoitajat —  Butiksföreständare ___ 127 35 91 1 __ __ 1 21 36 24 18 10
Myymäläapulaiset — Butiksbiträden .............. 490 354 129 2 8 56 81 141 93 47 23 17
Myymäläkassanhoitajat — Butikskassörskor..

V arastohenkilökunta ■— Lagerpersonal.................. 314 167 138 6 3 3 14 28 69 71 41 23 26
Varastonhoitajat —  Lagerförvaltare................ 132 46 80 4 2 3 3 6 15 29 19 11 24
Varastokirjanpitäjät — Lagerbokhällare........ 43 21 21 1 — 1 1 11 16 4 3 __
Varas tomyyjät —  Lagerförsäljare.................... 139 100 37 1 1 — 10 21 43 26 18 9 2

Vahtimestarit —  V aktmästare ............................. 34 18 13 3 __ __ 1 3 8 4 3 5 4
Asiapojat ja -tytöt — Springgossar och -jlickor 445 445 --- — __ 210 190 44 1 __
Ruumiillisen työn tekijät —  Iiroppsarbetare___ 528 188 328 8 4 4 13 31 85 106 88 82 48
Ammatti ilmoittamaton ■— Yrket ouppgivd ........ 1 — 1 1 — — —

Yhteensä — Summa 2 903 1 65711 2051 32 9 229;294 228 505 522!422.281;173
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De affärsanställda fördelade efter civilständ och aider.

Naisia —  Kvinnor

Lukum
äärä

Antal

N
aim

attom
ia 

1 
O

gifta

N
aim

isissa olevia 
G

ifta

Leskiä ja eronneita! 
Ä

nkor och 
I 

fr&
nskilda

Siviilisääty ilm
oit

tam
aton —

 Civil
ständ ouppgivet

Ikä — Alder

45—
49 

vuotta —
 är

50—
54 

vuotta —
 Ar

55—
59 

vuotta —
 Ar

60—
64 

vuotta—
.Är

65 v. t. enem
m

. 
65 Ar 1. m

era

E
i ilm

oitettu 
Icke uppgiven

.alle 16 vuoden 
under 16 är

16—
17 

vuotta —
 Ar

18—
19 

vuotta —
 Ar

20—
24 

vuotta —
 är

25—
29 

vuotta —
 Ar

30—
34 

vuotta —
 Ar

35—
39 

vuotta —
 är

<
0e*0 
*  1
1 £

45—
49 

vuotta —
 Ar

50—
54 

! 
vuotta —

 Ar 
,

55—
59 

vuotta —
 är

60—
64 

vuotta —
 Ar

65 v t. enem
m

. 
65 Ar 1. m

era

E
i ilm

oitettu 
Icke uppgiven

32 38 10 7 i 6 2 673 2 317 259 84 13 96 251 345 833 503 ̂ 2 82 175 66 58 28 8 i 2 25
19 20 7 3 i 4 402 364 24 11 3 3 23 27 140 106 50 27 i i 9 3 — i 1 1

7 2 1 __ __ __ 144 126 13 5 __ 1 7 8 47 34 25 9 i 7 2 1 2 __ __
15 17 7 7 2 — 533 473 39 18 3 10 19 39 165 132 72 42 17 16 10 7 2 — 2

3 2 2 — — — 267 255 7 5 __ 7 8 17 92 71 42 17 5 4 2 2 — --- - —
7 6 3 3 1 — 276 252 17 7| - — 9 9 68 84 46 30 13 10 2 3 — — 2
5 5 1 2 1 2 183 153 24 6 — 10 19 13 43 44 24 15 8 1 4 1 — 1 —

88 90 31 22 6 12 4 478 3 940 383 136 19 127 336 458 13 88 974 541 31 5121 105 51 22 6 4 30

3 4 2 4 1 2 77 3 7 1 9 2 7 1 7 2 2 1 4 8 5 2 5 7 4 3 1 1 6 6 2 9 5 2 3  2 9 0 1 5 6 6 2 5 1 2 7 1 3 5 2 9
11 7 2 4 1 -̂-- 49 47 1 1 — — — — 6 8 14 9 5 5 1 1 — — —

6 7 4 — 1 — 501 433 43 23 2 — 3 8 109 132 94 66 31 27 14 7 4 1 5
17 10 6 7 1 1 13 77 12 42 104 28 3 1 40 108 514 383 182 81 26 19 12 5 1 1 4
1 3 — — 7 2

12 17 S 2 — 5 2202 1883 229 76 14 28 160 303 720 437 243 156 54 50 22 9 7 7 18
8 7 1 1 — — 160 116 29 15 — — 2 36 45 28 29 10 7 1 1 1 — —
4 10 4 1 — 5 1970 1 706 193 57 14 28 160 297 664 379 205 120 43 32 17 8 — — 17

■ 72 61 7 4 — — — 4 20 13 10 7 1 11 4 — — 1 1
11 16 2 7 3 55 51 3 7 — — 7 9 22 77 5 7 7 3 2 — — — —

5 10 1 5 __ 1 6 4 1 1 — — — 1 — 2 1 — ---- 1 1 — — — —
2 4 — 1 — — 16 15 1 — — — ---- 1 6 4 2 1 1 — 1 — — — —
4 2 1 1 — 2 33 32 1 — — — ■ 1 7 16 5 2 — — 2 .__ — — — —
2 2 2 — — — 7 7 7

270 270 — __ __ 97 132 29 9 3
28 2S 10 2 2 7 18

5 5
3 7 __ 7

— 1 4
3

3
1

2 7 7 __ __ — 7 —

88 90 31 22 6 12 4 478 3 940 383 136 19127 336 458 1 388 974:541 315121J105 51 22 6 4! 30
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IY. Liikeapulaiset ryhmitettyinä kouluopintojen mukaan.
Kansakoulukurssi — Folkskolekurs Keskikoulu —

osittain
delviB

kokonaan
helt

sekä erikois
kursseja 

samt spe- 
ciaikurser

sekä kaup
pakoulu 

samt han- 
delsskola

sekä erikois
kursseja 

samt spe- 
cialkurser

Liikkeen laatu — Företagets art
Vähittäisliikkeet — Minutaifärer ............
Tukkuliikkeet —  Partiaffärer....................
Tukku- ja vähittäisliikkeet —  Parti- och

minutaffärer ...........................................
Teollisuuslaitokset —  Industriinrättningar 
Vakuutuslaitokset — Försäkringsanstalter
Pankkilaitokset — Bankinrättningar___
Muut liikkeet —  Andra affärer ..............

m. n.-kv, m. • n.-kv. m. n.-kv. in. n.-kv. m. n.-kv. m. n.-kv.

46
19

5
11
4
1
.3

31

2
2

1

595
252

52
112
20
16
34

1330
53

32
85
9
5

39

311
174

37
85

8
14
36

689
51

39
116
22
14
41

89
113

15
44
3
2
9

186
82

28
58
18
12
17

60
39

8
31
3
6
7

173
64

18
94
43
83
36

15
20

1
21
1
1
8

93
57

8
76
80
42
23

Yhteensä — Summa 89 861081
l

1553 665 972 275 401 154 511 67 379

Anunattiryhmitys —  Yrkesgruppering 
Konttorihenkilökunta — Kontorspersonal 11 2 114 149 148 285 141 303 75 369 44 325

Johtavassa asemassa —  I ledande ställ- 
ning ..................................................... 4 9 1 25 2 26 3 11 8 9 '5

Vaativassa työssä —  Med krävande ar- 
hete ................■.................................... 1 2 17 17 64 23 102 6 84 13 71

Yksinkertaisessa työssä — Med enkelt 
arbete ................................................... 6 2 103 131 106 219 92 198 58 277 22 249

Kauppamatkustajat — Handelsresande .. 1 — 32 ---- 27 — 31 — 5 — 2 —
Myumälähenkilökunta — Butikspersonal 

Myymälänhoitajat —Butiksföreständare
11 32 245 1180 199 609 61 90 48 134 9 47

1 4 36 79 59 53 13 8 5 8 2 4
Myymäläapulaiset — Butiksbiträden .. 10 28 209 1083 140 540 48 68 43 114 7 38
Myymälakassanhoitajat — Butiks- 

kassörskor ........................................... 18 16 14 12 5
Varastohenkilökunta —  Lagerpersonal .. 8 — 117 25 103 12 36 7 18 2 7 6

Varastonhoitajat —  Lagerförvaltare .. 5 — 54 3 44 — 10 — 3 — 2 1
Varastoidu janpitäjät— Lagerbokhällare 2 — 8 1 11 4 9 6 7 2 3 2
Varastomyyjät —  Lagerförsäljare........ 1 — 55 21 48 8 17 1 8 — 2 3

Vahtimestarit — Vaktmästare .................. 2 — 17 1 9 --■ — ■--- ---- — —- ---
Asiapo-jat ja -tytöt —  Springgossar och 

-jhckor ..................................................... 2 2 319 189 99 64 J i 4 4 _
Ruumiillisen työn tekijät — Kroppsarbe- 

tare ........................................................... 54 236 9 80 2 5 4 5 _
Ammatti ilmoittamaton — Yrkei oupp- 

qivet ..................................................... ... _ _ 1 __ __ __ __ __ __ 2 __ 1
Yhteensä — Summa 89 36 1081 1553 665 972 275 401 154 511 67 379

Ikäryhmitys —  Aldersgruppering 
Alle 16 vuoden —  Under 16 är................ 2 176 97 38 22

16—17 vuotta —  är ............................. 2 1 205 214 72 87 2 4 6 15 — 4
18—19 » » ............................. 2 6 110 199 78 132 9 21 19 40 3 40
20—24 » » ............................. 3 2 164 430 144 317 65 166 38 173 11 133
26—29 » » ............................. 12 7 140 287 120 181 75 96 42 136 20 94
30—34 » » ............................. 21 6 102 152 89 103 66 52 18 66 13 50
35—39 » » ............................. 13 5 80 87 47 64 31 35 14 36 13 22
40— 49 » » ............................. 18 6 72 61 52 52 19 21 11 29 2 21
60—59 9 » ............................. 15 1 26 16 17 9 3 3 2 12 4 12

60 vuotta tai enemm. —  60 är eli. däröver 3 — 4 — 4 1 4 — 2 2 1 3
ikä ilmoittamaton — älder ouppgiven .. — — 2 10 4 4 1 3 2 2 — —

Yhteensä — Summa 89 36 1081 1553 665 972 275 401 154 511] 67 379
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De affärsanställda fördelade efter skolbildning.
Mellanskola Ylioppilastutkinto —  Studentexamen Koulun-

sekä kaup- sekä kaup- sekä erikois- sekä kaup- sekä k&up- sekä yliopis- Ei mitään 
koulua

käynti il
moitta- Yhteensä

pakoulu paopisto kursseja paopisto Ingen maton Summa
samt han- samt han- aamt speci- samt han- skola Skolgäng
delsskola delsinstitut alkureer delsinstitut delshögskola examen ouppgiven

m. n.-kv. m. n.-kv. in. n.-
kv. - n.-kv. m. n.-kv. IB. n.-kv. m. n.-kv. m. n.-kv. m. n.-kv. m. n.-kv.

6 15 17 30 12 13 5 2 4 2 36 12 82 97 1278 2 673
10 16 41 31 21 16 8 13 2 2 25 4 — — 24 5 52 8 800 402

1 6 9 3 2 _ 1 1 _ 2 __ __ __ 4 2 10 3 145 144
4 17 27 45 15 15 4 11 — 1 18 4 1 — 3 — 15 9 391 533

__ 7 6 9 8 34 8 29 4 4 3 7 3 4 3 — — 1 74 267
__ 5 12 37 17 54 6 15 — 4 17 3 4 2 1 — 3 — 100 276
— 8 4 9 5 4 2 1 — — 1 2 1 1 2 — 3 1 115 183
21 68 113 170 81 138 33 72 7 11 70 22 9 7 ’ 73 19 165 119 2 903 4 478

12 67 97 164 72 133 28 71 7 11 68 22 9 7 4 3 21 16 851 1927

4 3 16 3 23 13 11 7 3 2 25 1 6 1 — — 2 — 174 49

3 25 25 71 11 29 6 13 1 6 23 12 2 1 — — 2 6 135 501

5 39 56 90 38 91 11 51 3 3 20 9 1 5 4 3 17 10 542 1377
3 2 __ 4 __ 2 __ __ __ 1 __ __ — — __ 3 — 113 —
3 __ 9 6 5 5 2 1 — __ — — — — 4 12 21 87 617 2 202

__ __ 4 __ __ __ 1 a-- __ __ — __ — — 2 — 4 4 127 160
3 — 5 3 5 3 1 — — — — — ---- — 2 12 17 81 490 1970

3 5
2
1

—. 2
1

1 — — — — —
4

—
11

2
1 314

72
55

2 __ 1 1 __ __ 1 — — — — — — — 4 — 6 1 132 6
1 2 1 — 43 16

1 — 2 — — — — — — — 1 — — —
5

— 4
1

— 139
34

33
1

1 20 .9 445 270

56 3 88 4 528 18

2 J 5
21 68 113 170 81 138 33 72 7 11 70 22 9 7 73 19 165 119 2 903 4478

15 6 229
294
228

127
336
458z 3 1 1 1 5 __ 1 z __ __ _ __ __ __ 3 5 7

3 15 30 57 14 39 2 17 1 1 16 6 — 1 1 2 13 29 505 1388
5 20 31 53 17 41 6 24 1 5 27 9 2 4 5 — 19 17 522 974
5 16 22 28 19 24 7 17 — 1 17 4 4 2 15 5 24 15 422 541
4 5 18 11 14 21 6 9 3 2 7 a 2 — 11 3 18 12 281 315
2 3 10 10 9 8 10 2 2 2 — — 1 — 17 2 36 9 261 226

' 2 4 1 7 4 — 1 1 — — 3 — — — 22 2 21 6 121 73
__ 1 __ 1 3 — 1 — — — — — — — 2 — 4 2 28 10
- 1 — 2 — — — 1 — — — — — — — — 3 7 12 30
21 68 113; 17« 81,138 33 72 7 11 70 22 9 7 73 19 165 119 2 903 4 478
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Y. Liikeapulaiset ryhmitettyinä palvelusajan pituuden mukaan nykyisen työnantajan

Miehet alle 40 vuoden, Miehet yli
Män under 40 är, Män över

joiden palvelus-

Liikkeen laatu —  Företagets art ►
Vahittäisliikkeet — Minutaffärer......................................
Tukkuliikkeet —  Partiaffärer............................................
Tukku- ja vahittäisliikkeet —  Parti- och minutaffärer
Teollisuuslaitokset —  Industriiniättningar ....................
Vakuutuslaitokset —  Försäkringsaastalter ....................
Pankkilaitokset — Bankfnrättnmgar .............................
Muut liikkeet —  Andra affärer........................................

alle 2 vuoden 
im

der 2 är

2—
4

vuotta —
 är

1j 
5—

9 
vuotta —

 är

10—
19 

vuotta —
 är

20 v. t. enem
m

. 
20 är 1. m

era

Ei ilm
oitettu i 

Icke uppgivet 1

alle 2 vuoden 
under 2 är 

^

2—
4 

| 
vuotta —

 är

5—
9

vuotta —
 Ar

393
183
53
79
16
22
27

392
273
38
97
15
20
34

245
196
25 
96 
18 
17
26

77
40

8
36
13
7
3

5
1

4

1
1

12
9
1
5
•1

2

13
9
2
5
1

1

24
19
4 
7 
2 
3
5

47
32
3

15
■ 2

>Z
Yhteensä — Summa 773 869 623 184 12 30 31 64 116

Ammattiryhmitys —  Yrkesgruppering
Konttorihenkilökunta — Kontorspersonal......................... 128 251 242 79 5 7 10 18 32

Johtavassa asemassa — I ledande ställning.............. 17 28 47 34 1 __ 3 4 10
Vaativassa työssä —  Med krävande arbete .............. 25 30 36 14 1 3 2 6 6
Yksinkertaisessa työssä — Med enkelt arbete.......... 86 193 159 31 3 4 5 8 16

Kauppamatkustajat — Handelsresande............................. 14 31 37 12 — 1 4 6 2
Myymälähenkilökunta —  Butikspersonal......................... 154 194 145 50 4 7 10 8 15

Myymälänhoitajat ■— Butiksförestandare.................... 16 31 42 10 — 1 3 6 8
Myymäläapulaiset —  Butiksbiträden .......................... 138 163 103 40 4 6 7 2 7
Myymäläkassanhoitajat —  Butikskassörskor.............. — — — — — __ __ — —

Varastohenkilökunta —■ Lagerpersonal ............................. 47 93 81 25 2 3 2 7 24
Varastonhoitajat — Lagerförvaltare .......................... 13 27 32 11 — 1 2 3 18
Varastokirjanpitäjät —  Lagerbokhällare .................... 9 8 16 4 1 — ---- 2 —
Vaiastomyyjät —  Lagerförsäljare................................ 25 58 33 10 1 2 — 2 6

Vahtimestarit —  Vaktmästare ......................................... 4 6 10 3 1 __ __ __ -3
Asiapojat ja -tytöt —  Springgossar och -flickor.............. 299 131 8 — — 7 __ — —
Ruumiillisen työn tekijät, —  Kroppsarbetare.................. 127 163 100 15 — 4 5 25 40
Ammatti ilmoittamaton —  Yrket ouppgivet.................... — — — — — 1 — — —

Yhteensä — Summa 773 86» 623 184 12 30 31 64 116

VI. Liikeapulaiset ryhmitettyinä bruttotyöajan pituuden mukaan. —
Liikeapulaisten luku, joiden työaika

arkipäivisin paitsi lauantaisin — ä vardagar utom lör-
alle —  under

4 5 6 7 S 9 10
tuntia tuntia tuntia tuntia tuntia tuntia tuntia
timmar timmar timmar timmar timmar timmar timmar

Liikkeen laatu —  Företagets art

Vahittäisliikkeet —  Minutaffärer............................................... 2 4 8 52 105 413 2 045
Tukkuliikkeet —  Partiaffärer............................................... — 3 __ 8 118 693 330
Tukku- ja vähittäisliikkeet — Parti- och minutaffäreT. . __ __ __ 3 11 45 162
Teollisuuslaitokset —  Industriinrättningar ........................... — 1 2 73 167 388 218
Vakuutuslaitokset —  Försäkringsanstalter ........................... — — 1 20 258 45 13
Pankkilaitokset —  Bankinrättningar ...................................... 6 9 108 205 32 10 —
Muut liikkeet —  Andra affärer ................................................. — — 6 14 69 137 65

Yhteensä —  Summa 8 17 125 375 760 1731 2 833
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luona. — De affärsanställda fördelade efter anställningstid ho s nuvarande arbetsgivare.

40 vuoden, Naiset alle 40 vuoden, Naiset yli 40 vuoden,
40 Ar, Kvinnor under 40 är, Kvinnor över 40 Ar,

aika oli — vilkas anställningstid var Yhteensä

10—
10 

vuotta —
 är

20 v. t. enem
m

. 
20 är 1. m

era

E
i ilm

oitettu 
Icke uppgivet

alle 2 vuoden 
under 2 Ar

2—
4

vuotta'—
 är

5—
9

vuotta —
 är

10—
19 

vuotta —
 är

20 v. t. enem
m

. 
20 Ar 1. m

era

E
i ilm

oitettu 
Icke uppgivet

alle 2 vuoden 
under 2 Ar

' 2—
4

vuotta —
 Ar

5—
9

vuotta —
 är

10—
19 

vuotta —
 är

20 v. t. enem
m

. 
20 är 1. m

era

E
i ilm

oitettu 
Icke uppgivet

Summa

m n. — kv.

46 22 2 795 930 559 179 12 33 20 29 37 48 31 1278 2 673
28 8 2 82 156 113 22 — 4 4 — 3 6 11 i 800 402
7 4 ' --- 32 51 36 9 1 2 2 2 4 1 4 — 145 144

21 25 1 106 148 164 55 4 4 1 5 11 12 23 —i 391 533
6 — — 53 86 79 32 2 2 — 2 — 6 5 — 74 267

10 12 1 39 74 108 25 — 2 — 2 6 11 8 i 100 276
3 2 1 42 55 54 17 — — 1 2 1 6 5 — 115 183

121 73 7 1149 1500 1113 339 19 47 28 42 62 90 87 2 2 903 4 478

40 36 3 340 599 621 189 5 13 6 16 30 49 57 2 851 1927
20 9 1 1 11 14 10 1 — — 1 1 4 6 __ 174 49

1 10 1 64 141 159 50 1 2 4 9 16 24 31 — 135 501
19 17 1 275 447 448 129 3 11 2 6 13 21 20 2 542 1377
5 1 113 __

17 12 1 624 780 468 147 13 31 19 23 30 38 29 __ 617 2 202
5 5 — 19 49 55 16 — 1 1 4 3 9 3 __ 127 160

12 7 1 598 709 395 124 13 30 18 16 18 26 23 — 490 1970
— — — 7 22 18 7 — — — 3 9 3 3 __ __ 72
19 11 — 14 20 12 2 1 — — 3 .--- 2 1 __ 314 55
15 10 — 1 2 — 1 — — — 1 — 1 __ __ 132 6
2 1 — 4 4 5 — 1 — — 2 — — — __ 43 16
2 — — 9 14 7 1 — — — — — 1 1 — 139 33
6 — 1 1 34 1

— — — 165 96 6 — — 3 — — — — __ __ 445 270
34 13 2 4 4 3 1 — — 3 — 2 1 __ __ 528 18
— — — 1 1 3 1 5

121 73 7 1149 1500 1113 339 19 47 28 42 62 90 87 2 2 903 4 478

De afiärsanställda fördelade efter bruttoarbetstidens längd.
oli— Antal affärsanställda med en arbetstid av
dag&r lauantaisin —  A lördagar

alle —  under
12 Ei 12 Ei

11 12 tuntia t. ilmoi- 4 5 0 7 8 9 .10 11 12 ilmoi-
tuntia tuntia enemm. tettu tuntia tuntia tuntia tuntia tuntia tuntia tuntia tuntia tuntia enemm. iet.tu
timmar timmar timmar Ej an- timmar timmar timmar timmar timmar timmar timmar timmar timmar timmar Ej an-

1. mera given 1. mera given

1 220 65 15 22 2 6 39 197 228 1513 1728 79 45 13 101
32 1 1 16 2 11 49 535 311 157 93 — ____ 1 43
65 1 — 2 — 1 3 22 22 106 119 2 1 ____ 13
39 11 2 23 1 31 230 254 195 111 50 12 7 1 32
— — — 4 — 10 5 306 10 6 ____ ____ ____ ____ 4
— — — 6 8 76 216 49 17 — — -___ ____ ____ 10
5 — — 2 — 8 18 96 65 89 14 3 — — 5

1361 78 18 75 13 143 560 1459 848 1982 2 004 96 53 15 208

27 95— 29 2
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Liikeapulaisten luku, joiden työaika
arkipäivisin paitsi lauantaisin — & vardagnr

alle — under

4 5 6 7 8 ' 0 10
tuntia tuntia tuntia tuntia tuntia tuntia tuntia
timmar timmar timmar timmar timmar timmar timmar

Ammattiryhmitys —  Yrkesgruppering
Konttorihenkilökunta —  Kontorspersonal............................. 6 13 110 306 613 1141 456

Johtavassa asemassa — I ledande ställning.................. 1 2 20 42 44 90 15
Vaativassa työssä — Med krävande arbete .................. 5 3 33 83 102 273 107
Yksinkertaisessa työssä —  Med enkelt arbete.............. — 8 57 181 467 778 334

Kauppamatkustajat — Handelsresande ............................. — — — 3 65 27
Myymälahenkilökunta — Butikspersonal............................. 1 2 5 17 24 137 1459

Myymälänhoitaiat — Butiksförestandare........................ — — — 2 ---- 8 164
Myymäläapulaiset —  Butiksbiträden .............................. — 2 4 12 21 122 1249
Myymäläkassanhoitajat —  Butikskassörskor.................. 1 — 1 3 3 7 46

Varastohenkilökunta — Lagerpersonal ................................. — 1 — 2 15 106 210
Varastonhoitajat — Lagerförvaltare............................... — — — — 3 17 101
Varastokirjanpitäjät —  Lagerbokhällare ........................ — — — — 8 23 26
Varastomyyjät —  Lageriörsäljare ................................... — 1 — 2 4 66 83

Vahtimestarit — Vaktmästare ............................................. — — 2 3 6 14 6
Asiapojat ja -tytöt — Springqossar och -jlickor .............. — ---- 7 47 90 182 289
Ruumiillisen työn tekijät — Kroppsarbetare ...................... 1 1 1 — 9 85 382
Ammatti ilmoittamaton — Yrket ouppgivet ...................... — — — — — 1 4

Yhteensä — Summa 8 17 125 375 760 1731 2 833

VII. Liikeapulaiset ryhmitettyinä nettotyöajan pituuden mukaan. —
Liikeapulaisten luku, joiden työaika

arkipäivisin paitsi lauantaisin —-A vardagar utom lör-

alle —  under

4 5 6 7 8 9
tuntia tuntia tuntia tuntia tuntia tuntia

Liikkeen laatu— Företagets art
timmar timmar timmar timmar timmar timmar

Vähittäisliikkeet —  Minutaffärer............................... . 2 5 20 296 869 2 377
Tukkuliikkeet —  Partiaffärer....................................... 3 14 391 410 304
Tukku- ja vähittäisliikkeet —  Parti- och minut-

affärer ......................................................................... — — — 32 69 165
Teollisuuslaitokset —  IndustriinTättningar.................. ---- 2 18 381 275 177
Vakuutuslaitokset —  Försäkringsanstalter ................ — — 8 298 14 13
Pankkilaitokset —  Bankinrättningar .......................... 5 35 159 141 19 —
Muut liikkeet —  Andra affärer.................................... — 1 11 110 114 48

Yhteensä —  Summa 7 46 230 16 49 17 70 3 084

Ammattiryhmitys —  Yrkesgruppering
Konttorihenkilökunta —  Kontorspersonal .................... 5 3 8 1 9 4 1 3 1 9 7 5 8 3 3 4

Johtavassa asemassa —  I ledande ställning .......... 1 7 25 129 35 15
Vaativassa työssä —  Med krävande arbete .......... 4 14 67 244 198 81
Yksinkertaisessa työssä —  Med enkelt arbete. . . . --- - 17 102 946 525 238

Kauppamatkustajat —  Handelsresande ...................... — — 7 1 6 4 6 2 4
Myymälahenkilökunta —  Butikspersonal...................... 1 3 6 4 9 5 4 5 1 9 1 5

Myymälänhoitajat — Butiksförestandare .............. — — — 1 46 205
Myymäläapulaiset — Butiksbiträden ...................... — 3 5 40 477 1673
Myymäläkassanhoitajat —  Butikskassörskor . . . . 1 — i 8 22 37

Varastohenkilökunta — Lagerpersonal.......................... — 7 — 4 9 1 3 0 1 7 0
Varastonhoitajat —  Lagerförvaltare........................ — — — 5 33 90
Varastokirjanpitäjät —  Lagerbokhällare ................ — — — 12 24 23
Varastomyyiät — Lagerförsäljare............................ — 1 — 32 73 57

Vahtimestarit — Vaktmästare....................................... — 7 7 9 1 3 6

Asiapojat ja -tytöt —  Springgossar och -jlickor ___ — 2 2 7 1 9 3 1 9 2 2 5 1
Ruumiillisen työn tekijät —  Kroppsarbetare.............. 1 1 1 1 3 8 3 3 8 2

Ammatti ilmoittamaton — Yrket ouppgivet................ — — — 1 3 2

Yhteensä —  Summa 7 46 230 1649 1770 3 084
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oli — Antal affärsanställda med en arbetstid av
iitom lördagar lauantaisin — ä lördagar

alle —  under

12 Ei 12 Ei
11 12 tuntia t. ilmoi- 4 5 ö 7 8 9 30 31 12 tuntia t. ilmoi-

tuntia tuntia enemm. tettu tuntia tuntia tuntia tuntia tuntia tuntia tuntia tuntia tuntia enemm. tettu
timmar timmar timmar Ej an- timmar timmar timmar timmar timmar timmar timmar timmar timmar timmar Bj an-

1. mera given l. mera given

89 10 i 33 a 125 475 1131 375 378 194 18 7 64
4 — — 5 i 14 52 98 22 17 13 — . — — 6

26 1 __ 3 8 32 131 205 88 100 60 2 — — 10
59 9 i 25 2 79 292 828 265 261 121 16 7 .— 48
3 1 __ 14 — — 9 31 16 21 14 — — __ 22

1090 60 12 12 1 2 9 31 68 1081 1435 64 44 12 72
102 8 __ 3 — — — 2 ■5 110 145 6 7 __ 12
979 50 12 9 — 2 7 25 57 938 1266 56 37 12 60

9 2 — — 1 — 2 4 6 33 24 2 — — —
29 2 — 4 — 8 13 76 97 98 67 1 1 — 8
15 1 — 1 — 1 1 14 42 43 33 1 — — 3
2 — — — — 2 7 19 15 9 7 — — — —

12 1 — 3 — 5 5 43 40 46 27 — 1 — 5
— — 1 3 — 1 3 9 11 6 — — — 1 4
96 2 — 2 — 7 49 131 103 229 169 9 — __ 18
53
1

3 4 7 1 — 2 49
1

178 165
4

124 
. 1

4 1 2 20

1361 78 18 75 13 143 560 1459 848 1982 2 004 96 53 15 208

De affärsanställda fördelade öfter nettoarbetstidens längd.
oli — Antal affärsanställda med en arbetstid avdagar lauantaisin —  A lördagar

alle —  under
9 tuntia 

t. enemm. 
9 timmar 
1. mera

Ei ilmoi
tettu—  Ej 

angiven
4

tuntia
timmar

5
tuntia
timmar

6
tuntia
timmar

7
tuntia
timmar

8
tuntia

timmar
9

tuntia
timmar

9 tuntia 
t. enemnv 
9 timmar 
I. mera

Ei ilmoi
tettu—  Ej 

angiven

maren annan 
arbetstid

122 260 3 22 195 659 1748 913 48 363 355
6 74 8 224 298 295 209 60 2 106 441

7 16 __ 6 20 48 117 67 3 28 35
28 43 2 160 360 146 134 32 17 73 147___ 8 — 47 262 12 6 __ — 14 297— 17 9 147 152 37 2 __ — 29 84
2 12 — 54 60 90 75 3 — 16 88

165 430 22 660 1347 1287 2 291 1075 70 629 1447

23 107 17 570 1075 497 317 110 17 175 936
— 11 1 64 93 32 12 9 — 12 88
1 27 10 128 207 130 84 32 — . 45 162

22 69 6 378 775 335 221 69 17 118 686
2 24 — 10 27 14 17 10 — 35 27

106 194 1 5 28 377 1333 769 37 269 249
6 29 — — 1 26 152 72 1 35 21

99 163 — 4 24 328 1157 680 36 231 224
1 2 1 1 3 23 24 17 — 3 4
3 16 3 11 68 94 136 32 1 24 49
2 8 — 2 12 33 61 21 — 9 11— — 1 3 19 8 20 5 — 3 10
1 8 2 6 37 53 55 6 1 12 28
7 4 — 4 6 12 4 1 1 7 12

19 31 — 55 123 187 206 84 9 51 118
11 54 1 5 19

7
103

3
276

2
69 5 68 55

1
165 430 22 660 1 3471 1 287| 2 291 1075 70 629 1447

Kesäisin eri 
työaika 

Under som-



Tm. Keskimääräinen nettotyöaika. —
. Konttorihenkilökunta

Kontorspersonal Kauppa-
matkustajat

Johtavassa Vaativassa Yksinkertai-
asemassa työssä — Med sessa työssä
I ledande krävande Med enkelt
ställning arbete arbete

Liikkeen laatu — Företagets art A. Arkipäivisin paitsi
Vähittäisliikkeet—  Minutaffärer......................' ...................... 7.3 7.2 7.1 8.0
Tukkuliikkeet ■— Partiaffärer................................................... 6.7 7.0 6.9 7.2
Tukku- ja vähittäisliikkeet —■ Parti- och minutaffärer___ 7.2 7.2 7.2 7.6
Teollisuuslaitokset —  Industriinrättningar ............................ 6.6 6.6 6.9 6.9
Vakuutuslaitokset — Försäkringsanstalter ............................ 6.6 6.4 6.5 —

Pankkilaitokset — Bankinrättrungar ..................................... 5.7 5.5 5.7 —
Muut liikkeet —  Andra affärer........................................... . 6.4 6.7 6.8 6.8

Yhteensä — Summa 6.4 6.7 6.8 7.3

Liikkeen laatu— Företagets art B. Lauantaisin
Vähittäisliikkeet —  Minutaffärer............................................. 6.5 6.5 6.3 7.8
Tukkuliikkeet —  Partiaffärer................................................... 5.3 5.6 5.5 5.9
Tukku- ja vähittäisliikkeet —  Parti- och minutaffäreT___ 6.7 6.4 6.5 6.4
Teollisuuslaitokset — Industriinrättningar ........................... 5.1 5.3 5.5 5.0
Vakuutuslaitokset — Försäkringsanstalter ............................ 5.0 5.0 5.o —
Pankkilaitokset — Bankinrättningar ..................................... 5.0 4.8 4.9 —
Muut liikkeet —  Andra affärer..............: ............................... 5.4 5.7 6.0 6.8

Yhteensä — Summa 5.4 5.6 5.6 6.0

IX. A. Liikeapulaiset jaettuina eri palkkaryhmiin. —
Työnantajien ilmoitusten mukaan. —

Liikeapulaisten luku, joiden vuosipalkka

Liikkeen laatu— Företagets art 
Vä.hit.tä.i«liilrlnipt. —  M m n ta ffä r fir ..........................................

alle 
under 

3 000 mk

3 000—  
5 999 
mk .

6 000—  
8 999 
mk

9 000—  
11 999 

mk

12 000—  
17 999 

mk

18 000— 
23 999 

mk

77 645 1 037 1062 1385 571
2 93 112 112 354 340

82
Tuikku- ja  v ä h ittä is liik k eet —  P a rti- o ch  m in u t-

4 39 53 46 113
TftnllisuiislnitnVfiPt —  TnH iistriinräi.tn in^fl.r................... 9 81 122 115 238 191

24 13 27 li8 131
Pankkilait,nlrRpt.—  kl Tlrätfn 1 Tl g ar 2 13 19 43 172 206

1 50 37 35 104 98
Yhteensä — Summa 95 945 1393 1440 2 484 1619

Amniattiryhmitys — Yrkesgruppering
4 51 205 337 971 899

Joh ta va ssa  asem assa —  I  ledande stä lln in g  ............
V aativassa  työ ssä  —  M ed k rävan d e  arb ete  ............
Y ksink erta isessa  työ ssä  —  M ed en k elt  a r b e te ____ 4

3
48

12
193

1
29

295
12

11
187
704
69

31
212
568
88

5 13
31 264 828 950 996 305

M yym älän hoita jat, —  ‘RntilrsfnrAstandarp . . 1 30 71 114 95
31 260 792 869 840 188

M y ym ä läk assan h oita ja t — B utikskassörskor ____
1

3
11

6
54

10
50

42
98

22
120

5 4 31 49
V axastok ir ja n p itä jä t — L agerbok h ä lla re  .................... 2 5 11 19
Vfl.rflstnmyyjä.t —  Tja^erforsäljare........................... 1 11 47 41 56 52

5 4 16 17
Asiapojat ja -tytöt — Springgossar och -flickor . . . . 58

1
574

40
243

40
18
64

3
367 236

Ammatti ilmoittamaton —■ Yrket mppgivet .............. 5 18 17 28 29
Yhteensä — Summa 95 945 1393 1440 2 484 1619
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Genomsnittlig nettoarbetst.id.

Myymälähenkilökunta
Butikspersonal

Varastohenkilökunta
Lagerpersonal Vahtimes- 

' tarit 
Vaktmäs- 

tare

Asiapojat ja 
-tytöt 
Spring- 

gossar och 
-flickor

Ruumiilli
sen työn 
tekijät 

Kropps- 
arbetarc

Ammatti 
ilmoitta

maton 
Yrket oupp- 

givet
Myymälän
hoitajat

Butiksföre-
st&ndare

Myymälä*
apulaiset
Butiks-
biträden

Kassan
hoitajat

Kossörskor

Varaston
hoitajat
Lager-

forvaltare

Varastokir-
janpitäjät

Lager-
bokhällare

Varas to- 
myyjfit 
Lagcr- 

försäljare

lauantaisin —  A  vanlagar utom  lördagar

7.9 7.9 7.5 7.8 7.2 7.3 — 7.5 8.0 8.0
7.9 _____ 7.S 7.3 7.4 7.1 6.9 7.8 7.2

8.0 7.9 7.8 8.0 8.0 7.8 — 7.7 8.0 —
7.8 7.8 _____ 7.8 7.0 7.5 9.3 7.0 8.0 —__ _____ _____ — 7.6 6.7 7.3 —__ _____ _____ — — 6.9 6.2 — —— 7.7 — 7.7 6.0 7.1 6.3 6.5 8.0 —

7.9 7.9 7.5 7.8 7.4 7.4 7.3 7.2 7.9 7.3

—  A  lördagav
7.3 7.3 6.8 7.2 6.4 6.5 — 6.9 7.2 7.0

7.2 __ 6.4 6.9 6.1 5.8 5,7 6.7 6.2
7.4 7.4 7.1 7.2 8.0 6.8 — 6.9 7.4 —
6.9 7.1 __ 6.7 6.4 6.3 7.5 5.7 6.8 —__ __ — — . 6.3 5.4 5.6 —__ __ __ _____ — 6.1 5.4 — —

— 6.8 — 6.7 4.0 5.1 4.8 5.5 6.7 —
7.3 7.3 6.9 6.8 6.2 6.3 6.2 6.4 7.0 6.3

De affärsanställda fördelade pk olika lönegrupper.
Enligt arbetsgivarnas uppgifter.
oli —  Antalet aff&rsanställda, vilkas ärslön var

24 000 — 30 000— 36 000— 42 000— 48 000— 54 000— 60 000— 66 000— 72 000 mk ilmoitta
maton Yhteensä

• 29 999 35 999 41 999 47 999 53 999 59 999 65 999 71 999 t. enemm. ouppgi- Summamk mk ink mk mk mk mk mk 1. mera ven

182 76 50 29 12 i i 7 4 7 223 5 378
140 102 60 44 30 i i 15 4 7 223 16 49

28 23 9 12 4 3 1 __ — 62 479
91 56 32 10 10 6 4 4 6 129 11 04
35 13 7 9 3 6 2 — 3 — 391

184 87 35 23 20 14 18 4 40 — 880
37 22 10 12 4 — 2 1 16 429

697 379 203 139 83 51 49 16 64 653 10 310

4 6 4 2 5 3 1 3 2 8 8 5 8 3 4 4 1 1 2 5 9 7 6 3  6 8 4

30 38 34 361 29 17 22 10 31 7 297
112 67 32 22 11 8 6 2 — 6 709
202 93 42 17 10 1 1 — 1 63 2 242
120 55 24 13 8 8 12 — 27 — 436

3 5 4 5 2 8 2 5 1 4 7 4 7 2 2 1 8 1

1 0 4 4 6 2 9 1 1 5 1 6 8 4 3 3 7 4 3  6 6 6

33 22 17; 12 3 7 3 3 3 — 414
66 24 12 3 3 1 1 — 74 3 1 6 4

5 __ __ — — — — — 88
6 2 2 3 1 4 1 0 3 2 • --- — — 1 2 4 6 0

43 10 5 5 2 — — — — 1 155
5 1 2 - __ __ — ■--- — 5 50

14 12 7 5 1 2 — — — 6 255
3 1 __ __ __ __ — — — 4 6__ __ __ __ __ — 1 1 9 0 7

2 2 7 __ __ __ — — 4 1 8 1 8

7 4 — 2 — • — - — 4 3 7 ■ 5 4 8

697 379 203 139 83 51 49 16 64 653 10 310
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IX. B. Liikeapulaiset jaettuina eri palkkaryhmiin. —
Liikeapulaisten ilmoitusten mukaan. —

Liikeapulaisten luku, Joiden vuosi-

alle 
under 

3 000 mk
3 000— 
5 999 
mk

6 000— 
8 999 
mk

9 000— 
11 999 
mk

12 000— 
17 999 

mk
18 000— 
23 999 

mk
24 000 — 
29 999 

mk

Liikkeen laatu — Företagets art
Vähittäisliikkeet —  Minutaffärer ............
Tukkuliikkeet —  Partiaffärer....................
Tukku- ja vähittäisliikkeet — Parti- och

minutaffärer ...........................................
Teollisuuslaitokset — Industriinrättningar 
Vakuutuslaitokset — Försäkringsanstalter
Pankkilaitokset —  Bankinrättningar___
Muut liikkeet —  Andra affärer ..............

m. n.
kv. m. n.

kv. m. n.
kv. m. n.

kv. m. n.
kv. m. n.

kv. m. n.
kv.

2i

i
5
1

3

50

6
2

186
60

21
42
8
6

19

351
20

28
9
7

22

160
53

16
25

7
9
9

689
37

18
79

5
14
22

110
44

11
16

1
7
1

672
60

32
89
24
20
22

326
182

34
50

?
20

699
161

54 
189 
107
82
55

272
165

27
79
9

14
21

155
89

26
104
93
90 
45

89
79

6
82
10
9

13

38
26

4
25
19
48
13

Yhteensä — Summa 41 58 842 445 279 864 190 919 627 1347 587 602 288 173

Ammatti/ryhmitys — Yrkesgruppering
Konttorihenkilökunta — Kontorspersonal — --- 12 30 39 168 37 269 97 739 170 507 143 159

Johtavassa asemassa —  I ledande ställ- 
ning ..................................................... 3 9 6 17 11 12

Vaativassa työssä — Med krävande ar- 
bete ..................................................... 5 3 13 2 27 11 175 22 166 21 84

Yksinkertaisessa työssä — Med enkelt 
arbete ................................................... 12 25 36 155 35, 242 83 555 142 324 111 63

Kauppamatkustajat — Handelsresunds .. — — — — — — — __ 4 — 10 22 —
Myymälähenkilökunta —  BuMkspersonal 5 22 26 222 85 640 771617 141 586 143 92 62 13

Myymälänhoitajat— Butiksföreständare — — — 3 1 10 3 48 22 76 51 17 19
Myymäläapulaiset —  Butiksbiträden .. 5 22 26 216 84 620 74 560 119 473 92 65 43 6
Myymäläkassanhoitajat — Butiks- 

kassörskor............................................ 3 10 9 37 10 3
Varastohenkilökunta — Laqerpersonal .. — — 6 2 23 9 20 20 80 20 100 3 47 7

Varastonhoitajat — Lagerförvaltare .. — — 3 1 5 1 3 2 30 1 45 — 29 1
Varastokirjanpitäjät — Lagerbokhällare — — — — 3 2 ---- 3 12 9 21 2 5 —
Varastomyyjät —  Lagerförsäljare........ — — 3 1 15 6 17 15 38 10 34 1 13 —

Vahtimestarit — Vaktmästare .................. — — — — 2 1 4 ' — 10 — 14 — 4 —
Asiapojai ja -tytöt — Springgossar och 

-flickor ..................................................... 36 36 290 189\ 107 40 11  7
Ruumiillisen työn tekijät — Kroppsarbe-

tare............................................................ — S 2 23 6 41 9 294 7 150 — 10 —
Ammatti ilmoittamaton — Yrket oupp-

givet ......................................................... 3 7 7 — — —
Yhteensä — Summa 41 58 342; 445 27»; 864; 190| 919 627 1 347| 587 602 288' 173

X. A. Keskimääräiset vuosipalkat eri liike- ja ammattiryhmissä. —
Työnantajien ilmoitusten mukaan. —

Liikkeen laatu — Företagets art
Vähittäisliikkeet —  Minutaffärer.......................................
Tukkuliikkeet — Partiaffärer.............................................
Tukku- ja vähittäisliikkeet — Parti- och minutaffärer ..
Teollisuuslaitokset — Industriinrättningar......................
Vakuutuslaitokset — Försäkringsanstalter......................
Pankkilaitokset — Bankinrättningar .............................
Muut liikkeet — Andra affärer .....................................

Konttorihenkilökunta — Kontorspersonal
Kauppa

matkusta
jat

Handcls-
resandc

Johtavassa 
asemassa 
I ledande 
ställning

Vaativassa 
työssä 

Med krä
vande 
arbete

Yksinker
taisessa 
työssä 

Med enkelt 
arbete

Pankki
virkailijat

Bank-
tjänstcmän

45 755
50 710
38 827
51 271 
47 872
39 316 
41 707

22 179 
21 875 
20 178
23 958 
20 224 
27 906
24 314

15105 
19106 
16 949 
16 527 
19179 
18 287 
18 026

30 877

30 546
35 850 
34 057 
45 026

36 000
Yhteensä — Summa . 44 813' 23 356 17 467 30 877 35 638
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De affärsanställda iördelade pä olika lönegrupper.
Enligt de affärsanställdas uppgifter.
palkka oli —  Antalet afiärsanställda, vilkas ärslön var

30 000— 
35 099 
.mk

36 000— 
41 999 
mk

42 000— 
47 999 

mk
48 000— 
53 999 

mk
54 000— 
59 999 

mk
60 000— 
65 999 

mk
66 000— 
71 999 

mk
72 000 mk 
t. enemm. 

1. inera

ilmoitta*
maton
ouppgi-

ven
Yhteensä
Summa

m. n.
kv. m. n.

kv. m. n.' 
kv. m. n.

kv. m. n.
kv. m. n.kv. m. II.

kv. TO. 11.
kv. m. n.

kv. m. II. — kv.'

51 5 34 3 i i i 6 2 2 i i 10 1278 2 673
80 8 35 1 38 — 23 — 8 — 13 — 3 — 7 — 6 — 800 402

11 2 7 __ 7 ' __ 1 __ 1 __ __ __ __ __ __ 2 __ 145 144
49 6 14 1 10 i 5 i 5 — 2 — 2 — 4 — i 4 391 533

4 6 7 1 6 — 4 — 5 — 2 — — — 2 — 1 74 267
9 13 3 1 9 — 8 — 4 — 6 — 3 — 5 — i 1 100 276

12 3 7 — 5 i 2 — — — 2 — — — 1 - — 115 183
216 43 167 7 86 3 49 i 25 — 27 — 9 19 n 16 2 903 4 478

124 40 59 6 57 3 40 i 19 — 22 7 — 19 — 6 5 851 1927

32 7 17 2 25 1 25 i 14 — 16 — 6 — 19 — ~ — 174 49

25 27 18 3 19 1 8 — 2 — 3 — 1 — — — — — 135 501

67 6 24 1 13 1 7 __ 3 __, 3 __ __ __ __ 6 5 542 1377
27 — 17 — 18 — 5 — 3 — 4 — 1 — — — 2 — 113 —
42 3 21 1 6 — 3 — 3 — 1 — 1 — — — 1 6 617 2 202
14 1 10 — 3 — — — 3 — — — 1 — — — — 1 127 160
28 2 11 1 3 — 3 — — — 1 — — — — — 1 5 490 1970

72
22 — 10 — 5 — 1 — — — — — — — — — — — 314 55
11 — 3 — 2 __ 1 — --- - — — —' — — — — — __ 132 6
1

10
— 1

6 3
43

139
16
33

— 34 1

— . — — — — — — — — — — — — — — — 1 4 445 270

1 — 1 — 528 18

— 1 7 5
216 43 107 7 86 * 49 i 25 — 27 - 9 — 19 11 16 2 903 4 478

Medelärslöner inom olika företags- och yrkesgrupper.
Enligt arbetsgimrnas uppgifter.

Myymälähenkilökunta
Butikspersonal

Varastohenkilökunta
Lagerpersonal

Vahti
mestarit

Vakt-
mästare

Asiapojat ja 
-tytöt 

Spring- 
gossar och 

-flickor

Ruumiilli
sen työn 
tekijät 

Kropps- 
arbetnrc

1
Ammatti 1 
ilmoitta- ] 
maton 
Yrket 

ouppgivct ,
Myymälän

hoitajat
Butiksföre-

ständare

Myymälä-
apulaiset
Butiks-
biträden

Kassan
hoitajat

KassÖrskor

Varaston
hoitajat
Lager-

förvaltare

Varas tokir- 
janpitäjät 

Lager- 
bokhällarc

Varasto-
myyjät
Lager-

försäljare

20 477 11084 15 069 22 572 18 055 11 835 17 633 4 840 15 502 9 514!
47 213 11143 — 22 494 19 264 20 093 15 946 5 475 12 781 17 367.
23 569 14 471 15 263 22 100 — 18 775 — 5106 14 953 —
22 453 12 363 — 23 644 19 465 9 813 10 365 4 745 13 333 10 569— — — — — 20 762 5 746 20 400 —— — — _____ — 16 086 5 459 7 933 19 327,

— _____ — 24 439 12 600 20 208 19 446 5 324 16 704 18 909
20 744 11262| 15 078 22 808 18 793 16.2351 16 974 5 014 15 793 16 065
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X. B. Keskimääräiset vuosipalkat eri liike- ja ammattiryhmissä —

Liikeapulaisten ilmoitusten mukaan. —

Konttorihenkilökunta —  Kontorspersonal

Johtavassa 
asemassa 
I ledande 
stälining

Vaativassa
työssä

Med krävande 
arbete

Liikkeen laatu — Företagels art
m. n.-kv. m. n. ‘■kv. m. n. -kv. m. m. n. - kv.

Vahittäisliikkeet — Minutaffärer ...................... 37 697 27 150 25 063 17 520 18 367 13 735 27 967 24123 13 596
Tukkuliikkeet — Partiaffärer.............................. 51942 22 000 31156 19 508 23 663 14 247 35 670 — —
Tukku- ja vahittäisliikkeet —■ Parti- och mi-

nutaffärer ......................................................... 38 071 20 700 32 333 19114 18 345 13 706 31 938 36 667 12 900
Teollisuuslaitokset — Industriinrättningar . . . . 50 207 33 900 32 171 18 910 22 244 13 543 40 942 24 533 12 810
Vakuutuslaitokset — Försäkringsanstalter___ ■46 235 32 200 31 313 20414 32081 17 741 — — —

Pankkilaitokset — Bankinrättningar.................. 51 234 23 158 39 695 20 107 26 873 17 788 — — —
Muut liikkeet — Andra affärer.......................... 47 232 30 700 29 870 20148 22139 14 880 30 000 — —

Yhteensä — Summa' 47 838 24 735 31941 19102 22 602 14 988 35 056 24429 13 577

Ikäryhmitys —  Äldersgruppering
alle 16 vuoden —  under 16 är............................. __ — ---- 4 425 4 752 — — —

16—17 vuotta —  är ......................................... — — 8 300 5 200 7 346 7 016 ---- — —

18—24 » i) ......................................... 24141 15 950 18678 14 271 15 301 12151 22 717 17 232 10 678
26—39 » » ......................................... 46 288 25 897 26 082 19 582|_27 068 17 645 35 324 25 208 14 347
40—64 » » ......................................... 55 934 26 082 39 991 24 009 28 631 20 894 42 388 28 425, 15 221

56 v. t. enemmän — 55 är 1. däröver.................. 58178 26 600 47 347 28 865 27 155 17 357 30 000 23 250 13 155
ikä ilmoittamaton —  älder ouppgiven .............. — — — 18013 16 250 16 325 24 000 — —

Yhteensä — Summa 47 838 24 735 31941 19 102 22602 14 988 35 056 24 429 13 577

Palvelusaika — Anställniugsäd
Ikä alle 40 vuoden — Alder under 40 är

Alle 2 vuoden —  Under 2 är ............................. 31 577 18000 21 871 13 985 15 590 11116 29 791 19 456 9 629i
2— 4 vuotta — är ......................................... 41 912 22 659 27 407 16 539 19 683 13494 32 443 21 386 13 745
6—9 » » ......................................... 47 225 23 465 34 054 19 397 26259 16 584 35 288 24 415 13 233'

10—19 » » ......................................... 50 391 26 986 37 523 22 855 29 293 20 015 37 883 32 424 16 813;
20 vuotta tai yli — 20 är eller däröver.............. 36 000 32 900 42 200 7 800 26 108 26 300 — —
aika ilmoittamaton —  tiden ouppgiven ............ — — 24 367 16 611 19 667 12 541 — 21400 14 900

Ikä 40 v. tai yli — Alder 40 är 1. däröver
Alle 2 vuoden —  Under 2 är ............................. 27 467 __ 32 700 19 375 21100 14 917 37 875 26 068 13 420

2—4 vuotta —  är ......................................... 47 217 19 000 34108 16 955 26184 19 958 43 420 25 968 10 800
6—9 » » ......................................... 48 886 24 000 40 533 22 672 27 491 18 277 40 250 22 920 15 900

10—19 » » ......................................... 61 298 23 075 53 400 26 667 29043 23 526 37 620 34 706 16 050;
20 vuotta tai yli — 20 är eller däröver .......... 65 359 29 700 48 350 27 167 31 928 19 383 71 000 33 243 17170
aika ilmoittamaton — tiden ouppgiven ............ 70 300 26 400 — 18 000 21 782 — —

Yhteensä — Summa |47 838 24 735! 31941; 19102 22 602 14 988 35 056 24 429 13 577

Yksinkertai
sessa työssä 
Med enkelt 

arbete

Kaup-
pamat*
kusta-

jat
Han-
dels-

resande

Myymälä-
Butiks-

Myymälän-
hoitajat

ButikBföre-
ständare



Medelársloner inom olika företags- och yrkesgrupper, 
Enligt de affärsamtälldas uppgifter.
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henkilökunta
personal Varastohenkilökunta —  Lagerpersonal

Vahti
mestarit

Vakt-
mästare

Asiapojat ja 
•tytöt

Springgosaar 
och -fUckor

•Ruumiillisen 
työn tekijät 

Kropps- 
arbetare

Ammatti
ilmoitta
maton
Yrket

ouppgivet
Myymälä-
apulaiset

Butiksbiträ-
den

Kas
sanhoi

tajat
Kas-

sörBkor

, Varaston
hoitajat 
Lager- 

förvaltare

Varastokir-
janpitäjät
Lftgerbok-

hlllare

Varasto-
myyjät
Lager-

försäljare

in. n. - kv. n. - kv. m. n. - kv. m. n. - kv. m. n. - kv. n.-kv. m. n. - kv. m. n. - kv. m. u. • kv.

15 863 9 806 13 731 20 864 13 717 18 0 5 9 !l l  385 14 147 10 701 4 740 4 273 15 995 9091
17 506 10199 — 20 832 — 18193 14 076 21 228 10 900 18 025 — 5 253 4 753 16 207 8 759 14 000 11844

17 494 12 628 14 368 19 500 ___ 12 000 __ 15 056 __ __ __ 5 1 4 8 4 1 1 0 14 431 _ _ _
18 946 10 298 — 24 059 8 258 20 178 16 400 12100 — 15 015 6 900 4 680 3 570 13178110 200 — __

— — — — — — — — — 20 327 — 5 574 4 418 18 900 ---- — —
— — — — — — — 16 405 __ 5181 5 294 __ __ __ __

31 568 14 700 — 23 579 — 18 000 ---- 22 773 — 23168 — 4 461 4 891 16 413 - — —
16 106 9 923 13 783 21 609 10 987 18 903 13166 18 387 10 762 17 595 6 900 4 8 7 0 4 342 15973 9 042 14 000 11 844

4 406 4 585 4 608 - 3 990 3 659 4 994
6 932 5 622 — 8 1 3 3 6 700 — 80 56 6 600 7 800 — 5448! 4 4 6 6 8 646 __ __ __

12 675 8 711 9 904 15138 3 600 14 246 10 740 14 014 10 422 12 741 6 900 6 070 5 677 13 655 7010 __ 10 758
22 322 12 188 15 802 22 589 13 717 21133,15 497 24 459 12119 19 889 __ __ __ 17 060 10 694 14 000 15100
25119 14124 15 748 24 995 10 587 20 454'13 500 26 950 12 000 20 476 — — __ 17 062 8 670 __ __
26 791 10 894 15 025 27 063 — 26 400 — 15 290 — 23 900 __ __ __ 15 890 9 500 __ __
10 800 10 769 13 650 26 280 — — __ 17 878 — — — — 3 412 17 900 — — —
16 106 9 923 13 783 21609 10 987 18 903 13166 18 387 10 762 17 595 6 900 4 8 7 0 4 342 15 973 9 042 14 000 11 844

10 559 7 852 8 206 13 746 3 600 14175 9 300 14094 9 506 16 083 6 900 4 397 3 761 13 531 8 613
13 983 9 477 11831 19199 8 525 16 277 11 715 15 679 9 875 11 403 5 813 5 1 9 7 15 929 9 414 __ 15100
17 934 11552 15 658 20 261 — 19 728 16 320 22 758 13 361 17 552 __ 6 725 5 962 17 543 9 200 __ 10 758
28 216 13 503 16 024 25 309 24 100 25 200 --- - 22 510 13 800 19 000 __ __ __ 18 939 10 200 __
32 525 1 6 1 9 4 — — — — 18 000 19300 — 21 350 — — __ __ __ __ __
18 550 8 933 — 37 568 — — 26 200 — — — 53 58 5 1 5 0 14 470 — 14 000 —

24 030 9 921 27 650 18138 9 000
12 000 13 087 15033 21 228 12 150 17 036 13 500 26 650 ---- — __ __ __ 17 294 __ __ __
25 804 12 822 13 353 23 420 — — — 20 213 — 19 039 __ __ __ 16 389 8 1 7 5 __ __
27 122 15800 15 042 25 935 9 024 21 217 — 35 800 12 000 22 932 __ __ __ 18 224 9 500 __ __
30088 16 518 23 414 28 869 — 25 700 — — 12 000 __ __ __ __ 16487 __ __ __
27 300 — — — — — — — 16 900 — — — 9136 — — —
16106 9 923113 783 21 609 10 987 ¡18 903 13 166 18 387 10 762 17 595 6 900 4 870 4 342 15 973! 9 042 14 OOO; 11844

2795— 20
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XI. Keskimääräiset vuosipalkat, kun liikeapulaiset on ryhmitetty koulusivistyksen
I Miehet — Hän

Liikkeen laatu —  Företagets wrt
Vähittiiisliikkeet — Minutaffäier .................................
Tukku- sekä tukku- ja vähittiiisliikkeet — Part.i- samt

patti- och minutaäärer .............................................
Teollisuuslaitokset — Industriinrättningar ..................
Vakuutuslaitokset — Försäkringsanstalter ..................
Pankkilaitokset — Bankinrättningar.............................
Muut liikkeet — Andia affärer.....................................

Yhteensä -  Summa

Amnuittiryhmitys — Yrhesgruppenny
Konttorihenkilökunta —  Kontorspersonal..........................

Johtavassa asemassa —  I ledande ställning..............
Vaativassa työssä — Med krävande arbete ..............
Yksinkertaisessa työssä — Med enkelt aTbete..........

Kauppamatkustajat —  Handelsresande.............................
Myymälähenkilökunta —  Butikspersonal.........................

Myymälänhoitajat —  Butiksföreständaie....................
Myymäläapulaiset — Butiksbiträden ..........................
Myymäläkassanhoitajat — Butikskassörskor..............

Varastohenkilökunta — Lagerpersonal .............................
Varastonhoitajat — Lagerförvaltare...........................
Varastokirjanpitäjät — Lagerbokhällare ....................
Varastomyyjät — Lageriörsäljare...............................

Vahtimestarit —  Vaktmästare .........................................
Asiapojat ja -tytöt — Springgossar och -flickor..............
Ruumiillisen työn tekijät — Kroppsarbetare ..................
Ammatti ilmoittamaton — Yrket ouppgvuel......................

Yhteensä -  Summa

K
ansakoulu
Folkskola

K
auppakoulu

H
andelsskola

i

a  w 2. ®

l iOo g, 
p e

K
auppaopisto

Bandelsinstitut

Ylioppilastutkinto
Studentexamen

1 sekä kaup
paopisto 

samt hau- 
| delsinstitut

13 656 24 353 20 154 26 747 29 701

17 666 31 461 23 711 34 153 34 816 28 467
17 216 23 954 26 247 27 863 33187 —
13088 21 667 41 713 38 528 39 498, 64 596
12 695 3 5 1 5 0 56 144 32 226 50 290, —
18 488 29 743 25 556 22 848 29 503 —
15 396 27 836 24 435 31137 37 235 49112

2 2  7 3 9 2 8  7 2 7 2 8  3 8 3 3 2  0 2 5 3 8 1 4 3 4 9 1 1 2
4 0 6 0 2 47 585 51 220 44 596 51 633 73 328
28 638 27 101 3 1 3 7 4 33 643 36 804 53 000
18 998 23 331 2 1 882 27 633 29 246 23 600
3 4 6 4 7 3 5  4 8 6 3 3  4 0 7 4 0 3 5 0 3 6  9 5 0

__
1 6 1 7 5 2 5  5 6 0 1 9 1 1 1 2 4 1 1 1 2 6 6 5 4 —
22 398 34 248 37 817 28 950 14 600 —
14 506 23 345 16 492 20 240 28 663

1 9 1 3 4 2 2  9 3 7 2 0  8 3 7 2 3  0 4 0 2 2  2 0 0 _ -
21241 23 765 23 260 30 200 22 200 —
19246 19514 18 142 15 613 — —
17 025 24 096 22 320 26 888 — —
1 6  5 1 9 — — — — —

4 8 6 2 6  2 0 0 5 8 9 6 — — —
1 5 6 1 8 2 0  2 2 5 1 7 6 5 3 — — —
1 4  0 0 0 — __ — — —
15 3961 27 836 24 435 31137 37 235 4 9 1 1 2
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mukaan. —  Medelärslöner för de affärsanstallda fördelade efter skolbildning.
Haiset-— Kvinnor

K
auppakorkea

koulu
H

andelshög
skola

Yliopistotut
kinto

TJniversitets-
exam

en

E
i m

itään 
koulua 

Ingen Bkola

Ei ilm
oitettu 

Ej angivet

| SII
s- ° 
*  ET

K
auppakoulu

H
&

ndelsskola

K
eskikoulu

M
ellanskola

K
auppaopisto

H
andelsinstitut

Ylioppilastutkinto
Studentexamen

H Mra sd6» P  m PW-P-oW
n n  s  f

Yliopistotut
kinto

U
niversitete-
exam

en

. E
i m

itään 
koulua 

Ingen skola

E
i ilm

oitettu 
Ej angivet

sekä kaup
paopisto 

samt han
delsinstitut

29 850 16 668 16 541 9 843 13490 12 808 16 016 15716 23 100 __ 7 402 9 773 *

37 850 __ 19 364 14 597 11 891 16 219 15316 18 714 16 683 18 250 25325 __ 13 875 14 243
35627107 000 20 661 31942 10 653,15811 15 558 17 154 17 948 25 650 24 013 — — 14236
51 733 53 749 21700 __ 10168116 659 17 984 20 600 19 282 24 386 15 043 21700 — 9 776
34 470 48 883 24 040 32 217 11924; 19 077 18 015 18186 21643 23795 23 995 24 832 — —
13 000 16 800 15 650 11533 11 732,17 284 16 223 22 008! 19 207 — 20 503 19 750 — 4 600
36241 53 398 18146 17 427 10128 15165 15 424 17 988 19 240 23170 20 993 22 316 9 787 10 487

36 336 53 398 20 401 28911 13155 16 327 16 611\ 18 224 19394 23170 20993 22 316 14400 15356
44 565 63 918 __ 71150 31000 22 783 24 418 17 933 25489 23 963 29384 24 000 — —
34 295 40136 __ 24 900 16 987 18 555 19 478 19 929 20 388 23115 23 485 14 200 — 18 754
28 396 16 800 20 401 24133 12119 14 963 15 574 16 858 18 242 22 752 16 738 23 603 14 400 13 318
42 000 __. — 32 333 — — — ---- — — — — —

__ _. 25 438 19 268 10 204 10 740 11154 11505 14 000 — -- - 9 079 10304
__ __ 19 825 18075 13 453 13 783 14 869 ---- — — ---. — 13 838

31 050 19 548 9865 9637 10663 10500 10 300 — — — 9 079 10058'
__ _. __ 13 615 14 359 13114 13 013 17 700 — — — — 13 200

24 000 __ 21150 17 891 10576 12448 14956 12150 — — — — — 9 024
__ __ 21150 21000 6 883 — 24100 12 150 — — — — — 9024
— ---- — 26 400 13 080 12 523 14 400 — — — — — ---■ —

24 000 __ — 12 600 10526 11925 12 650 — — — — ---■ — —
__ _. 23 078 20300 6900 — — — — — — — — —
__ __ __ 4 758 4348 6 400 3 941 -- - — — — — 6200 3 914___ __ 16809 16 515 8696 — — — — — — — 9 300 9 875— — — — — — 11967 — — - — 11 475

36 241 53 398! 18 146| 17 427 10128 15165 15 424 17 988 19 240 23170 20 993 22 316 9 787 10 487


