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SELVITYS TYOSUHTEIDEN KESTOSTA TEHDASTEOLLISUUDESSA

Vuonna 1968 suonitettiin tutkimus tydsuhteiden kestosta nakennus-

alaIla toimivissa pelti-, putki- ja saihk6alan ynityksiss;i. Neite
aloja koskevien tulosten tulkinnan kannalta vailtteimaitdn ventailu-
aineisto pohjautui. kahdesta tyypillisestH LEl-yrityksest;i ja samoin

kahdesta TEl-ynityksest;i saatuihin tydsuhdetietoihin. TEL:n pii-
riin kuuluvien ty6suhteiden tankemmaksi kartottamiseksi p5ritettiin
mydhemmin aloittaa kaksi uutta tutkimusta, joista toinen koskee

tehdasteollisuutta ja toinen vakuutustoimlntaa. Edel-1inen edustaa

tydntekijtivaltaisia ja j;ilkimmaiinen toimihenkildvaltaisia ynityksiai.
Tehdasteollisuuteen kohdistuva tutki.ilus 1 jonka tuloksia tankastel-
laan seuraavilla sivuilIa, pantiin al-ul1e kevaiailLai 1970 " Vakuutus-

alan selvitystri tehd;irin panhaillaan.

1" J o h d a n t o

2, T u t k i m u s a i n e i s t o

Otannan perusjoukon muodostivat tehdasteollisuuden toimipaikat.
Tutkimusaineisto kenrittiin ynityksistai, jotka poimittiin ETK:n

tutkimusosaston tanpeisiin aikoinaan hankitusta toimipaikkaluette-
losta. Luettelo on vuodelta l-966 ja sisSl-t;t;i 2 79J- toimipaikkaa,
jotka edustavat yht;itoista tehdasteollisuuden 20 teollisuusryhmais-
ta. Vuoden 1966 Teofl-isuustil-astossa tehdasteollisuuden toimi-
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paikkoja on kaiken kaikkiaan 6 810. Otokseen tulleiIta ynityksiltri
pyydettiin tiedot kaikkien sellaisten tydsuhteiden alkamis- ja
paiaittymisp;iivistai, jotka olivat olleet voimassa vaikkapa lyhyenkin
aj an 1. I . - 31. 12 . 19 6 B vailisen;i aikana. Vuoden mittalsta tarkaste-
lujaksoa pidettiin riitteiv;inai kausi- ja satunnaisvaihteluiden e1i-
minoimiseksi.

Otannassa pidettiin yhtei teollisuusryhmri;i ositteena. Kustakin osit-
teesta poimittiin umpimaihkaiisesti toimipaikkoja kunnes niiden yh-
teenlaskettu henkilokunnan l-ukumeiiin5 o1i mahdollisimman ieihellai
2 eo ositteen kaikkien toimipaikkojen henkilokunnasta. Edellytt;ien,
ettH otokseen tulleissa ynityksissii henkildkunnan vaihtuvuus vastaa
ositteittain alan keskimaiainaiistai varh-Euvuutta, johtaa t;illainen
nliytteenotto automaattisesti my6s 2 eoin edustavaan otokseen v. 1968

voimassa olleista tydsuhtei-sta.

Jotta otokseen olisi saatu enemmH.n toimipaikkoja yrityskohtaisten
satunnaisvaihteluiden veihent;imiseksi, otettiin keskikokoisten yni-
tysten henkildkunnasta huomioon vain puolet. Samasta syystei, ja
osittain myds siksi, ettai otannan kohteeksi olisi voinut joutua
sellaisiakin toimipaikkoja, jotka ovat henkrlokuntamiieineilt;i;in suu-

nempia kuin koko otos yhdessai ositteessa, otettiin suunten ynitys-
ten henkildkunnasta huomioon vain neljeisosa. Otantasuunnitelman
mukaisesti olisi tutkimuksessa pitdnyt ottaa huomioon vastaavat
osuudet n5iden yritysten tydsuhteista. Suunten yritysten kohdalla
otantasuunnitelmaa noudatettiin kciytainndssHkin, Keskikokoisten
yritysten kohdalla pti;itettiin kuitenkin analysoida kentynyt aineis-
to kokonaisuudessaan, koska t5st5 aiheutunut tybmaiainain lisHys ei
muodostunut kovinkaan suureksi. LopputuJ-osta t5mai mene-Eelmei ei



3

vinouta aineiston yhdisteimistekniikasta
panantamaan keSkikokoisista ynityksistai
tettavuutta.

johtuen r'vaan se on omiaan

laadrttu3 en j akaumien

0tokseen tulleen L\2 yrityksen sekd, saadun tutkimusaineiston jakau-

tuminen eni teoliisuusryhmien kesken k5y rlmi taulusta 1. Niiden

22 ynityksen lisEksi, jotka eivait vastanneet tiedusteiuun, jai tut-
kimuksen ulkopuoleile 12 vuosien 1966-69 aikana toimintansa iopet-
tanutta ynitystri ja 5 sellaista ynitystei, Sotka kausiluonteisen
toimintansa penusteella kuuiuivat LEL: n piiniin

Tauiu 1 Tutkimusaineiston jakautuminen eri
kesken

t eo1 i is uusryhmren

Yrityks i5
otoks es s aTeollisuusnyhmii

Tutkimus aineis tos s a

yrityks iai tyosunteita

E I intarvrke teoi I r-suu s
Juomia valmistava teoliisuus
Teks tii I iteol lisuus
Puuteollisuus
Huonekalu- ja rakennuspuu-
sep5n teollisuus
Paperiteollisuus
Kemian teollisuus
Savi- lasi- Ja. kivenjalos-
tus teoi I isuus
Koneteoll isuus
S;ihkdteknillinen teollisuus
Kulkuneuvoteoll isuus

39

2

i+
iB

I
I

10

1B

T7

1
EU

28

2

7

i0

6

a

I

13

15

i
5

i 279
287
o0i
920

563
897
596

607
1 +18

501
L 247

YhteensH 1+2 i0J 8 916
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Pieniai yrityksiai on tutkimusaineistossa 59, keskrkokoisia, s1

200 henkildn ynityksiS 31 ja suunia yrityksi;i 13. pienistai yri-
tyksistai kertyi ty6suhteita l BB+, keskikokoisj-sta + 07+ ja suu-
nista 2 958.

3. A i n e i s t o n t a r k a s t e 1 u t a v a t

Tutkimuksessa kiinnitetaiSn huomiota kahteen nrik6koh'caan. Ensrksi-
kin selvitetiiiin, miten tyoaika jakautuu eni mittaisten ty6suhteiden
kesken. Toisaal-ta pynitaiain luomaan kuva siita, miilarseksi tutki-
musaineiston mukaan muodostuu tvosuhteiden iakauma kes-Eon muKaan.

Ty6ajaIla tankoitetaan tyosuhteiden vuoden I96B sisaiein jaiaiv;i;i ty6-
aikaa. Tyoajan jakautuminen eni mittaisten tydsuhteiden kesken
osoittaa muun muassa, kuinka suuni osa teste tyoajasta muodostui
alle 4 kk kesteineistai ty6suhteista. Koska t;i1laiset tydsuhteet ei-
vait kantuta TEL:n mukaista el-;iketurvaa, kutsutaan niiden osuutta
koko ty6ajasta hukkapnosentiksi 

" Tutkimusvuoden ty6a3an jakauma

antaa samalLa kuvan tehdasteollisuuden piinissH ty6skentelevien
henkii-diden jakautumisesta tydsuhteen keston mukaan vuoden 196B

keskimaiSr;iisenH poikkileikkausaj ankohtana.

Eni tyyppiset tutkimukseen tulleet tybsuhteet voidaan kaavamaisesti
esittrie seunaavasti:
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1.1.68 31.12"68 lomakkeen
t;iyttoaj ankohta

1

2

4

E.

6

tutkimus-
aj anj akso 1 vuosi

fyosuhteet luokiteltiin kestonsa mukaan seuraavasti: alle 1 kk,
L-2r 2-3,3-4, 4-6 ja 6-L2 kk, L-2r 2-5r 5-10 v. ja yli IO v. Kos-

ka havaintojentekoajankohdan ja tutkimusvuoden paieittymisen vailinen
aika on vain vuosi, sisailtyy aineistoon nunsaasti pSSttymeittOmiai

yli vuoden mittaisia ty6suhteita. Jotta neim5 voitiin sijoittaa
rroikeisiin" kestoluokkiin tydajan jakaumaa laadittaessa, arvioitiin
niiden todenn5koiset p;itittymisaj ankohdat paiaittyneiden ty6suhteiden
keston perusteella. Pel-ti- , putki- j a s;ihkdalan -Eutkimuksessa,

jossa paiSttym;ittdmiai tyosuhteita oli vernaten vaihain, naiin ei tehty.
Pitk;it y1i 11 kk kesteineet, paiaittyneet tai pai;ittym;ittomatt tydsuhteet
luokitel-tiin siin;i yhteen " Tyoaj an j akaumat teissei j a edellisessH
tutkimuksessa ovat kuitenkin ventailukelpoisia keskenei;in , j os teol-
lisuuden yli vuoden kestHneit;i tydsuhteita tankasterlaan yhtena ko-
konaisuutena. Jotta voitaisiin saada jonkinlainen k5si-cys siita
tydmtiein;in lisaiykseste, jonka lyhyiden tybsuhteiden nekisterdiminen
aiheuttaisi, jos TEL:n odotusaikaa lyhennettaiisiin, on naportissa
esitetty tyoaikajakaumlen lisaiksi jakaumia siit;i, kuinka tydsuhteet
fuokittuvat kestonsa mukaan. Tete kuvaavat jakaumat on laadittu
vastaavista tydaikajakaumista. Muu'r-rumaton tydsuhteiden jakauma

+



on olemassa vain, jos kunakin ajankohtana alkavl-en tyosuhteiden
p;ieittymis jakauma pysyy muuttumattomana. Nriin ei asia k5yt5nn6ssii
ole. Lis;iksi on otettava huomioon, ett5 tiissH kriytetty jakauman

muodostamistapa on altis tyovoiman maiSn;in vaihteluille" Rapontis-
sa esitetyt tyosuhteiden keston mukaiset jakaumat kuvaavat naiin ol--
Ien sit;i, millaiseksi tilanne muodostuisi vuoden 1968 aikajakauman
penusteella, jossa heijastuvat tutkimus- ja sitei edeltHneinat vuosi-
na vallinneet jakaumiin vaikuttavat olosuhteet.

6

4. T u t k i m u k s e n t 5 r k e i m m ai r t u 1 o k s e t

Samoin kuin pelti-, putki- ja s;ihkdalan tutkimuksessa tankastel-Iaan
taissHkin yrityksen koon ja tyontekij;iin ammattiaseman vaikutusta
tyosuhteiden kestoon" En;iiden aikaisemmassa tutkimuksessa mukana

olleiden tekijoiden tankasteluun ei teollisuudesta kereitty aineisto
anna mahdoll-isuuksia (ynitysten jenjestaiytyneisyys, tyOntekijoiden
teht5veit ) .

4. 1. Tydaj an j akautuminen

Sivulla 2 k;ivi ilmi, ettH tutkimusaineisto keraittiin suhteellista
ositettua otantaa ktiytt;ien, mist5 seuraa, ett5 osrtteita koskevat
tul-okset pitaiisi voida sellaisenaan yhdistai;i koko teollisuutta kos-
kevien tulosten tuottamiseksi. Koska valitusta aineistosta kuiten-
kin jtii puuttumaan 39 ynityst5 el-i 28 eo Jd kato vaihteli eni teol-
lisuusnyhmissai, k;iytettiin tyoaj an j akaumra yhdistelteiessai paino-
kentoimia, jotka penustuivat vuoden 1968 Tilastollisesta vuosikin-
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jasta ilmeneviin tietoihin teollisuuden piinissai tyoskentelevien
henki16lden jakautumisesta teolrisuusryhmiin yrityskoon mukaan.

Taulusta 2 neikyvei koko teollisuuden tydarkajakauma laadittiin si-
ten, ett;i ensin painotettrin yhteen eni teoilrsuusryhmiai koskevat
jakaumat kussakin yrityskokoluokassa ja sen j;ilkeen painotettrin
yhteen yrityskoon mukaiset jakaumat. Painokentoimien kriyttd najot-
ti jonkin vernah aineiston k5sittelyat, siliei ynityskoon mukaisia
painokertoimia ei ollut saatavissa toimihenkiloistri ja tydntekijdis-
ta erikseen.

Taulu 2 Tydajan jakautumj.nen ty6suhteen keston mukaanr plrosentti-
j akauma

Yritys- ja annatti.-
asenaluoki tus

T!6suhtel-den kestoluokat

a1le 4 kk 4-12 kk l-2 't 2-5 v 5-10 v 10v vht

Kai,kki yritykset
pienet

keskikokoiset

suure t

Toinihenkilti t
1}6nteki jdt

1"9

3.0

2.2

1.5

0,7

),4

2,9

((
),t

2.3

1A

?q

i.0
6,8
a1

tr,

2.4

3 6

\\,9
L9,7

10 .3

9"4

11 .7

,9.9
anq
q7 ..

6c.,

70 .1

58 ,1

100.0

100 .0

100 .0

100,0

100 "0

i00 .0

18 .4

)L1

2t.?

r6 ,1

l-6.0

20.3

Huomattava osa tehdasteollisuudessa tehdystai ty6ajas'[a kertyi pit-
kist;i tyosuhteista. NiinpH 60 eo siit5 muodostui yli 10 vuotta kes-
t5neist;i tydsuhteista. Jos tarkastel-laan v;ihint;iain 5 vuotta kestai-
neitai tyosuhteita todetaan, ettai niistH kentyi jo 15hes B0 e, kai-
kesta tyoajasta. All-e vuoden mit-taisten ty6suhteiden osuus jei ko-
ko aineistossa vajaaseen 5 prosentt'iin. EdelIeen havaitaan, ettei
pittiin tydsuhteisiin sitoutuneen ajan - ja neiln ollen myos pit-
kien tyosuhteiden - osuus on site suur,empr- mir;i suuremmista yri-
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tyksist5 on kysymys. Teimri selittyy osaksi si.l-lri, ettii tutkimusai-
neiston mukaan toimihenkildltai on suhteellrsesti enemmiin suunissa
kuin pieniss5 tai keskikokoisissa yrityksrssS. Vuonna 1968 voimas-
sa olleista tybsuhteista toimihenkilbiden osuus oli ensin mainituis-
sa 24 eo, muissa 14 %. Tyoajan jakaumat puolestaan osol-ttavat, ettii
lyhyisiin tydsuhteisiin sitoutunutta aikaa ol-i vaihemmatn toimihenkj--
16iden kuin tyUntekijoiden kohdalla"

Ty6aikajakaumat vaihtelivat luonnol-lises-rr my6s teollisuusryhmit-
teiin. Teim5 keiy ilmi taulusta 3. Tarpeellisten taustatietojen puut-
tuessa ei naiitai jakaumia nyhdyt5 teissit tarkemmin selvittelemaiain.
Teollisuusnyhmien vailisiin eroihin vaikuttaa oletettavasti ammatti-
taitoisen tyovoiman osuus alal-]a, samoin teollisuuden alueel-linen
sijainti, koska tydvoiman liikkuvuudel-le on ol-emassa erilaiset mah-

dollisuudet eni alueilIa. Jakaumia ei ol-e esitetty kaikista tutki-
muksessa mukana olevista teoLlisuusnyhmist;i, si1l;i eneiissai niistai
o1i joko havaintoja tai yrityksia tahan tankoitukseen liian vaih;in.

SuhteelliseLla osltetulla otannal-1a pyrittiin nimittaiin edustavaan
otokseen tehdasteorlisuutta kokonaisuutena tarkastelren.

Taulu 3 Tyoajan jakautuminen tydsuhteen keston mukaan en5isseiteollisuusryhmiss;i, pnosenttij akauma

12.2

24,9

L7 .5

18.5

18. i

Teo11j.suusryhn6
giJsuhteiden kestoluokat,

alie 4 kk 4-12 kk 7-2 v 2*5 v, 5-10 v 10 v,- vht

PuuteoIli suus

Elintarvike teolii suus
juonia valnj.stava teol
Paperi teollisuus

Kone teoLlisuus

Kulkuneuvoteolli suus

Jalisuus

,o

2.8
1l

1tr

t.2

i.7

?o

to

2"6

ctr

tr1

4 9

I 2

tro

6.6

5,9

18 .3

t .)

L6.3

t3.6

68.i

45 "'?

70.4

5' "9
57 "6

100.0

100 .0

100 ,0

100.0

100.0
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4 .2 " Hukkapnosent-Er-

Taulusta 2 ilmeni, ettii alle + kk kestaineiden tybsuhteiden osuus

tydajasta (hukka-aika) oli koko tehdasteoll-rsuudessa keskim;ieinln

1.9 eo. Hukkapnosenrti vaihteli ammattiaseman mukaan siten, et-uti

se o1i toimihenkil6ille 0"7, tyOntekrjOiile 2.), ja ynitysKoon mu-

kaan siten, ettii se oli pienissei yn:-tyksrssri keskrmHeinin 3 " 0, Kes-

kikokoisissa 2.2 ja suunissa t-"5.

Pieniss;i yrityksissai hukkapnosentti vaihteli nol-lasta kahteenkymme-

neen, keskikoko:-sissa nollasta kymmeneen ja suunl-ssa yhdestH ne1-
jtitin" Suurimmat hukkapnosentit l6ytyiv;it puuteollisuuden ja savi-,
lasi- j a kiven jalostusteoil-isuuden pienist;i yr j-tyksist;i, 

3 oissa toi-
minta on ilmelsesti kausiluontoisempaa kurn muissa. Seuraavasta
yhdistelmeistai n;ihd;i5n, etta valtaosassa suunia ynityksi;i hukkapro-
sentti o1i yhden j a koimen v5lri1ei " Prenissei ynityks issai hukkapro-
sentti vaihteli huomattavasti enemman: +2 eoissd se ol-1 al-Ie yhden,

mutta 15 eo i ssa y1i kuuden. THmd j ohturi osaksr srrt;i , ettti aIle 10

ty6ntekij;in ynityksiss;i tydvoiman vaihtuvuus o1i yleensei pieni.
Henkildkunnan pysyess5 samana koko vuoden ei eltiketurvaa tuottama-
tonta aikaa muodostu lainkaan. Toisaalta yksi lyhyt ty6suhde nos'Eaa

hukkapnosenttia suhteellisesti enemmein pieniss;i kurn suu1ll-ssa yri-
tyksissS.

Taulu 4. Ynitysten jakautuminen hukkaprosentrn mukaan, pnosenttia

Hukkapros entti luokat

3.0-, .9 vht

Kaikkj. yritykset
pi ene t
keskikokoi.se t
suure t

15,i

6"4

7.i

i00.0

100 ,0

100 .0

100 ,0

Yri tysluoki tus
0-0,9 6.0-2t.o

37 .9

42 "4

38. 8

t5.4

36.9

20.1

)1 .b

76.9

1.0-2.9

qi

r5^r
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Koska ty6ajan jakauma antaa samalla kuvan alan ty6ntekijdiden ja-
kautumisesta ty6suhteen keston mukaan keskim6ErH.isend poikkileik-
kausajankohtana, voidaan katsoa, ettH. hukkapnosentti antaa en;iHnlar-
sen maksiminSjan niiden tyontekij6iden suhteelliselle rnEairai}le, jot-
ka voivat jeede ilman TEL-eleiketurvaa. N;iiden osuus nousisi hukka-
pnosentin osoittamalle tasolle ainoastaan siinE taDauksessa, ett5
samat henkilot aina ty6skenteLisiv;it 4 kk lyhyemmissE tybsuhtelssa
ja muut sit6 pitemmissS.

0dotusajan lyhent8misen vaikutus hukkaprosenttiin kay ilmi taulus-
ta 5r jossa iyhyet tydsuhteet on luokiteltu kestonsa mukaan" Odo-

tusajan ollessa 2 kk muodostuisi hukkaprosentti 3o hyvrn pieneksi.
Lyhyist;i tydsuhteista on nimitteiin 2-3 kk kestH.neiden osuus suurln.
mikH johtuu mm" kes;iapulaisten sijoittumisesta taihein luokkaan.

Taulu 5" Hukkapr.osentit odotusajan ollessa 4, 3, 2 Ja L kk

Yritys- ja
aseoaluoki

annatti-
-"ug

0Cotusaikavaihtoehdo:

1kk 2kk 3kk lkk
Iiaikki yrltykset

pienet

keskikokoiset

suuret

Toinihenkiltit

$i5uteki jE-"

0,16

0.24

a.2g

0,08

0.04

0,2,

0,53

0,86

0.78

c.34

0.14

0.77

L,22

1.90

L.5)

0.92

0.5i
1 .5i

1 ,86

2.9a

) lt1

1.48

0.67

2.4\

Ventailun vuoksi mainittakoon, erte pelti-: Dutki- ja sH.hk6alan

tutkimukses sa TEl-vertailuryhmH.n ( kaks i suurehkoa teollisuusyritys -
te) ty6ntekijdiden keskiruia:'Einen hukkapnosentt:- oii 4.6, kun taas
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tyypiiiisissei LEl-ynityksissH alie 4 kk kestHneiden tybsuhteiden
osuus tydajasta oIi 40.0 so. TEl-vertailuryhmein tydntekij6iden al[e
4 kk:n mittaisten tydsuhteiden osuus tydajasta osoittautuu siten I

selvlisti suuremmaksi kuin vastaava osuus nyt turkitussa aineistossa.
Kahteen yritykseen penustuva tulos on luonnoliisesti varsin altis
ynityskohtaisten vaihteluiden vaikutukselle" Kuitenkin myds tetmein

tutkimuksen aineistoon sisriltyy ynityksiei, joLssa hukkaprosentti
kohoaa nelj;id,n. TEl-ventailuryhmrist;i saatu vemattain ep;iluotet-
tava hukkaprosenttiarvio ei kuitenkaan ole johtanut vinhee.Ilisiin
johtop;i;it6ksiin ja toimenpiteisiin pelti- , putki- j a sHhkdalo j en

suhteen.

4. 3. Ty6suhteiden lukumdlind.n jakautuminen

Kuten sivulta 5 k5vi iImi, seunaavassa esitetteivet tydsuhteiden ja-
kaumat on ]aadittu vastaavien tyoaikajakaumien perusteelia. Vaikka
konstruointitapa onkin vansin karkea, saadaan niiden avu11a kuiten-
kin j onkinlainen keisitys siit;i tydmri5nlin iisdyksestEi, 3 onka lyhy:-den
tydsuhteiden rekistendiminen aiheuttaisi, jos TEL:n odotusaitcaa 1y-
hennettatis iin

Taulu 6. Tydsuhteiden lukum;itin;in kumulatiivinen
mukaan: proseflttia

jakautumrnen keston

Kalkki yritykaet
pienet

keBkikokoise t
guuret

1'oinihenkilii t
Tyiinteki Jdt

57 .i
64.L

64.2

5r.r

8i.i
87 .8

82.'

77 .9

b7 .4

d-t.)

89,b

95.2

9i.2
6b.6

40,0

66,c

80, 9

9i,3

Yritya; ja
dseneluoki

annattl-
tug

(' $6suhtelden kes toiuokat

alle
I kr(

al.1e
2kk

alLe
3kk

alle
4kk

alle
6kk

aIle all e
2 v,

aile
)v

aile
I0 v.

kaikkr
vht,

10 .1

10,2

t6,c
6"3

4,4

i3,4

20 "3

2L,8

28.8

L4.',|'

9,5

25,8

32,0

t),o
40,2

2b,5

20,9

37 .9

39,7

42,3

46,9

34,4

24 "4

46,2

49,i

52,5

,5,9
43,8

32.8

,6.4

69,,

74,7

7r.8
6) .l

i0.4
73.4

100,0

100.0

100,0

100,0

100,0

I00 ,0
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ViihentHmelle a1le 4 kk kestHneiden ty6suhteiden osuus kaikista ty6-
suhteista, voidaan taulusta 6 laskea, ettH Eltiketunvakeskuksen ty6-
suhdenekisteniin tulee nykyei;in keskim5..irin 60 tydsuhdetta sadasta;
pienistH. ynityksistei 58, keskikokoisista 53 ja suunista 66" Toimi-
henkiloiden ja tydntekij6iden kohdalla vastaavat luvut ovat 7S ja
54. Jos odotusaikaa lyhennetairin nykyisesteiain, lisaiH.ntyy kaisitette-
vien tydsuhteiden lukumaiainri taulun 7 osoittamall-a taval-1a.

Tau1u 7 TEL: n odotusajan lyhenteimisen vaikutus
tydsuhteiden lukum5;inai;in indeksilukuina
lessa 3, 2) 1 ja 0 kk (4 kk = 100)

nekiste::6itaivien
odotusajan o1-

Yritys- ja annatti-
asenaluokitus

0dotusaika

3kk 2kk lkk 0kk

Karkki yritykset
pi ene t
keskikokoiset

suuret

ToinihenkilSt

T!6ntekijdt

113

115

113

112

105

11'

t32

t36

t34

130

L20

r38

]-49

156

t57

743

LLO

tbt

t66

173

188

]-52

t32

186

Odotusajan alentaminen esim. kahteen kuukauteen merkitsisi na.in oI-
len tehdasteollisuudesta rekisteroitaiveiksi tulevien ty6suhteiden
lisS.Sntymistei kolmannekse 1la .

Taulu B on eriiainlainen tiivistelmai tutkimuksen tainkeimmist:i tulok-
sista. Siin;i on esitetty ni-nnakkain odotusajan lyhentaimt-sen vaiku-
tus eleiketunvaa tuottavan tydajan ja rekisten6it;ivaiksi tulevien ty6-
suhteiden kasvuun,



Taulu B
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Odotusajan lyhentiimisen vaikutus et-iiketurvaa tuottavaan
ty6aikaan ja nekistenditaivien tyosuhteiden lukumaiain;tn kas-
vuun tehdasteollisuudes s a

Eliiketurvaa tuottava
tyijaika, S

100 "0

100,0

99^5

99,0

98,0

Nykyisestti 4 kk:n odotusajasta johtuen noin 98 % tehdasteollisuu-
dessa tehdystai tyoajasta kartuttaa eleiketunvaa, jolloin noin 60 eo

kaikista tyosuhteista tulee ::ekisteniin. Nriyttti;i silte, ett;i nykyi-
sen 2 eo:n hukka-ajan saattaminen el;iketunvaa tuottavaksi johtaa mel--

ko huomattavaan keisiteltrivien tyosuhdetapausten lukumaiainlin kasvuun.
Rekistendinnistti aiheutuvia kustannuksia odotusajan lyhent5mj.nen ei
kuitenkaan lisainne yht;i voimakkaasti. Torsaalta olisi toimenpiteen
vaikutus elaikemenoihin hyvin pieni. Enityisesti on syyt;i konostaa,
ettti odotusajan lyhent;imisellai on k;iyteinn6ssai suunempi menkitys
kuin mita keskrmeiainriistilannetta tankastelien voitaisiin olettaa
siita syystS, ett5 lyhyet tyosuhteet tuskin jakautuvat tasaisesti
henki16iden kesken. Naiin ol-Ien tietyt henkil-ot saattavat o11a hy-
vinkin alttiita joutumaan toistuvasti a1le r+ kk:n mittaisiin tyosuh-
teisiin, jolloin nykyisestei karenssiajasta aiheutuva elH.keturvan me-

netys kohdistuu paiaiasiassa heihin"

0dotusaika
kk

gbndiirii kdsiteLtdvi.en tapausten
lukunddrdn6

0

1

2

3

4

100

90

80

6e

60


	SELVITYS TYÖSUHTEIDEN KESTOSTA TEHDASTEOLLISUUDESSA
	SISÄLTÖ
	1. Johdanto
	2. Tutkimusaineisto
	Taulu 1
	3. Aineiston tarkastelutavat
	4. Tutkimuksen tärkeimmät tulokset
	4.1. Työajan jakautuminen
	Taulu 2
	Taulu 3
	4.2. Hukkaprosentti
	Taulu 4
	Taulu 5
	4.3. Työsuhteiden lukumäärän jakautuminen
	Taulu 6
	Taulu 7
	Taulu 8



