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Esipuhe

Tydeliikelakien tultua voimaan alkoi varsin n'opeassa tahdissa ilmaantua
monenlaisia ehdotuksia jiirjestelmiin eri yksityiskohtien parantamiseksi ja
kehittiimiseksi. fo niiihin tycieliikejiirjestelmdn toiminnan alkuvuosina Eliike-
turvakeskukselle tehtyihin esityksiin kuuluirrat muun muassa eriiide,n ammatti-
liittojen ja yksittiiisten ammattiosastojen toivomukset eltikeikiikiiytiinndn ke-
hittamiseste siihen suuntaan, ettd niiden edustamilla aloilla tulisi mahdolli-
seksi siirtyd eliikkeelle ennen yleistii 65 vuoden eliikeikiiti. Perusteluna oli
sddnn6llisesti ammatin kuluttavuus tai rasittavuus ja sen erityisolosuhteet.

Asiaan liittyviiii tietoa ryhdyttiin Eliiketurvakeskuksessa keriiiimiiiin ja kiiy-
miiiin liivitse, ja tiilltiin voitiin todeta, ettii empiirisiii tutki'muksia tycin laa-

dun ja tydolosuhteiden merkityksestd nimenomaan eliikeikiikysymyksen kan-
nalta katsottuna ei juuri ollut l6ydettiivissii. Vanhenemista yleensii ja sen

vaikutusta ihmisen erilaisiin fyysisiin ja psyykkisiin toimintoihin sekii yksi-
ldiden viilisiii eroja tdssd suhteessa oli toki tutkittu paljonkin. Sen sijaan
vastausta kysymykseen siite, mite merkitystd arnmattiin liittyvien moni-
naisten vaatimusten ja erilaisten ty6olosuhteiden yhteisvaikutuksella on ikdiin-
tyviin tydntekijiin kykyyn ja halukkuuteen jatkaa ty6t6iin, ja mitkii tekijiit
tiissii ehk?i ovat eniten huomionarvoisia, eiviit suoritetussa kartoituksessa
lciydetyt tutkimukset antaneet.

Syksyll?i 1965 Eliiketurvakeskuksen hallitus piiiitti, ettii koska se1v66 tie-
toa asian pohjaksi ei ollut valmiina saatavissa, Eliiketurvakeskuksen tut-
kimusosaston tulisi suorittaa eliikeikiiiin kohdistuvia tarpeita ja niiiden tausta-
tekijtiitii koskeva kenttiitutkimus tydeliikejiirjestelmdiin kuuluvien erityyppis-
ten ammattiryhmien piirissd ennen kuin mahdollisia muutoksia eliikeikii-
kiiytdntcidn ryhdyttiiisiin vakavasti harkitsemaan. Tutkimuksen piiiitarkoituk-
sena tuli olla vastauksen etsiminen kysymykseen, onko ammatilla huomioon
otettayaa merkitystii eltikeikiikysymyksen kannalta vai ei.

Ajatellen tiimiinkaltaisen tutkimuksen laajuutta ja uraauurtavaa luonnetta
verrattuna Eliiketurvakeskuksen silloiseen tutkimuskapasiteettiin piiiit6s oli
varsin rohkea. Toisaalta se kuvastaa hyvin tytiel?ikejiiriestelmiin piirissii
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virinnyttii kiisitystii siitii, ettii pitkiille tulevaisuuteen heijastuviin, vaikutuksil-
taan laajakantoisiin uudistuksiin ei tulisi ryhtyii kevein perustein, vaan niiden
tarve pitiiisi ensin selvittiiii piitevien tutkimustulosten valossa - siitiikin huo
limatta, ettii tiimii tie saattaa vaikeasti tutkittavissa asioissa huomattavasti
Iykiitii ratkaisuun pS6tymistii,

PeettAesseen tutkimuksen suorittamisesta Eliiketurvakeskuksen hallitus
asetti tydmarkkinaosapuolia edustavista jiisenistiiiin kokoonpannun ns. ohjel-
ruaryhmiin paettemeen tarkemmin tutkimusohjelman yleisistii suuntaviivoista.
Samalla tehtiin peatds toisen - my6s ensisijassa tycimarkkinoiden keskus-
jiirjest<ijii edustavan - pienehkdn tytiryhmiin asettamisesta laatimaan yksi-
tyiskohtainen tutkimussuunnitelma ja seuraamaan tutkimuksen edistymist?i.
|iilkimmtiiselle ryhmiille, joka koko tutkimuksen suorittamisen ajan on toi-
minut sen varsinaisena tyiiryhmiinii ja jonka osuus tutkimuksen onnistumi-
sessa on ollut ratkaisevaa laatua, annettiin nimi "eldkeikiitutkimuksen suun-
nitteluryhmii".

Ty6markkinajiirjestdjen edustajikseen nimedmind jiiseninii suunnitteluryh-
mEssii olivat aluksi Sakari Montonen (SAK), Niilo Koljonen (SAJ), Riitta
Auvinen (TVK), Leo Paukkunen (STK) ja Pekka Merenheimo (LTI(). Myti-
hemmin Sakari Montosen tilalle tuli SAK:sta Kauno Liukkonen ja hiinen
kuolemansa jiilkeen Matti Savola. Niilo Koljosta seurasi SAK:n ja SA|:n
alaisten liittojen yhdistymisvaiheen tienoilta liihtien Lauri Vilponiemi ryh-
mdn toisena v'arsinaisia tytintekijiijiirjestdjd edustavana jiisenenii. Riitta Auvi-
sen siirryttyii tytin kuluessa tutkimuksen piiiitoimisten suorittajien joukkoon
Eliiketurvakeskuksen tutkijaksi sekii mydhemmin vt. apulaisprofessoriksi
Helsingin yliopistoon, on TVK:ta edustanut ryhmdssii Eeva-Helena |ussila.
Leo Paukkusen tultua nimitetyksi fyviiskyliin yliopiston yhteiskuntapolitiikan
professoriksi hiintii seurasi ryhmdn jiisenenii aluksi Heikki Piirn6nen ja myti
hemmin, tutkimuksen loppuvaiheessa, Mauri Mor€n. Tutkimuksen kiiytiin-
ncjllisistii suorittajista Elaketurvakeskuksessa ovat suunnitteluryhmiin ty6h6n
osallistuneet koko sen olemassaolon ajan Margaretha Aarnio puheenjohtaja4a
ja Simo Forss ryhmiin sihteerind.

Tutkimus muodostui kiiytiinntissii kaksiosaiseksi kiisittlien toisaalta eri-
laisissa ammateissa tyciskenteleviin vanhempiin tytintekijtiihin kohdistuvan
henkilcikohtaisen kyselyn ja toisaalta tytikyvyttdmyyseliikkeelle siirtymisen
yleisyyttii eri ammattiryhmissd koskevan tilastollisen tarkastelun. Tutkimuk-
sen liiht6kohta - ammattiryhmittiiinen tarkastelu - aiheutti sen, ettii kum-
mankaan aineiston osalta ei voitu k?iytteii hyviiksi valmiita rekistereitii,
vaan sekd kyselytutkimuksen ndytteenotossa ettti tydkyvyttdmyystapausten
selvittelyssii tarvittavat tiedot oli hankittava suoraan eri alojen yrityksiltii.
T'iimii teki tutkimuksen suorittamisen erittein tydliiiiksi ja aikaavieviiksi.
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Noin kaksi vuotta kestdneen alkusuunnittelu- ja kokeiluvaiheen jiilkeen kiiyn-
tiin piiiissyt tutkimuksen varsinainen toteuttaminen vaatikin aikaa liihes
kuusi vuotta.
Niiin pitkiissii ja tydmiiiir?iltdiin suuressa tutkimuksessa on luonnollisesti ollut
mukana lukuisa joukko henkiltiitii. Raportin kanteen on tutkimuksen teki-
jriiksi merkitty ne henkildt, jotka kukin osaltaan ovat eri tavoin tehneet
merkittiivimmiin tycin nyt esiteltevien tutkimustulosten aikaansaamiseksi.
Tutkimusaineiston lopullisessa kdsittelyssii ja analysoinnissa kiiytettyjen me-
netelmien kehittely, havaintojen ja johtopiiiitdsten teko seki tutkimusrapor-
tin laatiminen on ollut tekijtiiden yhteistydtii, josta tarkemmin erittelemette
voidaan todeta, ettd eriiitii osia siitH on suorittanut joku heistii yksiniiiin,
toisia taas kaksi tai useammat yhdessii. Tutkimusaineiston hanki,ntaan ja
kiisittelyyn liittyneen monivuotisen kiiytiinndn ty6n sujumisesta on sitd
hoitaneiden henkilciiden ltihimpiin?i esimiehenii onsisijaisesti vastannut Simo
Forss.

Monissa tutkimuksen edistymisen kannalta tiirkeissii vaiheissa ovat oman
panoksensa tydhdn antaneet niin useat Eliiketurvakeskuksen palveluksessa
olleet henkil6t, ette kaikkien erikseen nimeiiminen muodostaisi hyvin pitkiin
luettelon. Tutkimuksen parissa eri aikoina piiiitoimisesti tutkijoina tai tutki-
mussihteereinii tyciskennelleistii on edellii jo esiin tulleen Riitta Auvisen
ohella kuitenkin mainittava ainakin Ari Antikainen, Anneli Laapotti, fukka
Miikelii, Ilkka Nieminen, Pentti Pyykcinen ja Pertti Tuomi. Muiden tehtevi-
ensii ohella tutkimukse-en sen eriiissii vaiheissa osallistu'neista mainittakoon
erityisesti Raimo Karppinen ja Pertti Laesvuori. Edellii luetelluille kuten
myds kaikille muille tutkimuksen hyviiksi Eliiketurvakeskuksessa tytitti teh-
neille henkilcjille - etenkin monille tutkimusapulaisille, haastattelijoille,
piirtiijille, konekirjoittajille, monistajille ja oikolukijoille - on syyt?i lausua
kiitos heidiin osuudestaan tiissii ty6,ssii.

Useat eri alojen korkeatasoista asiantuntemusta edustavat henkiltit Eltike-
turvakeskuksen ulkopuolelta ovat antaneet arvokasta apuaan tutkimuksen
yhteydessii ilmenneiden erilaisten pulmien ratkaisemisessa, josta esitett[kticin
jokaiselle heistii tiissii liimpimiit kiitokset. Aivan erityisesti on edelleen
aihetta kiittee niitii molempia tydmarkkinaosapuolia edustavia jiirjesttijii,
lukuisia yksittaisie yrityksiii ja tuhansia kyselyihin vastanneita tydntekij6itii,
joita tutkimuksen kuluessa on jouduttu vaivaamaan. Ilman ndiden suopeaa
suhtautumista ei tutkimuksen suorittaminen olisi ollut mahdollista.

Tutkimusraportin ensimmiiisen luonnoksen valmistuessa katsottiin, ettii
ennen sen julkaisemista olisi syytii tiiydenttiii sitii erilaisten eliikeiiin muutos-
vaihtoehtojen kustannusvaikutuksia valaisevilla laskelmilla. Kustannuslaskel-
mia suunnittelemaan asetettiin erillinen, Eliiketurrrakeskuksen ja

7



eldkevakuutusyhticiiden edustajista kokoonpantu ty6ryhmii. Tydryhmln pu-
heenjohtajana on toiminut Alpo Mustonen ja tutkimusraportin liitteenii esi-
tettyjen laskelmien varsinaisena laatijana Yrj<i Turtiainen; kumpikin El?ike-
turvakeskuksesta.

Kustannuslaskelmien valmistumisen ja eriiiden raportin tekstiosaan tehty-
jen tdydennysten ja tarkistusten jiilkeen on tutkimuksen katsottu olevan
valmis saatettavaksi julkisuuteen. Suoritetun empiirisen tutkimuksen tulos-
ten ohella on tutkimusraportissa kiisitelty melko laajasti erilaisia eliikeikii-
kiiytiinndn vaihtoehtoja. Niiistti tuoreimpana esimerkkind on tekstiin aivan
viime vaiheessa lisiitty selostus Ruotsissa ensi vuonna voimaan tulevista
lainsiiddiinndn muutoksista. Koska tutkimuksen aihepiiriin kuuluvat ongel-
mat eivdt kuitenkaan ilmeisesti ole ratkaistavissa yksinomaan elSkeikiikysy-
myksen5, on raporttiin lisdksi otettu eriiitii esimerkkejii niistii muista mah-
dollisuuksista, joita eliikeikiikiiytiinndn kehittdmisen rinnalla voidaan ltiytiiii,
kun harkitaan keinoja ikiiiintyvien tytintekijdiden tilanteen helpottamiseksi.
Eldketurvakeskus toiyoo, ettii nyt julkaistavasta tutkimusraportista olisi hyii
tyii tiitii tiirkeiid asiaa koskevassa keskustelussa ja piiiit6ksenteossa.

Eldketurvakeskuksessa 6. 10. 1975

Margaretha Aarnio
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1. JOHDANTO

1.1. ELAKEIAN KASITTEESTA

Kiiytiinndssii sekoitetaan usein toisiinsa erilaisia eliikeikiiktisitteite, joten
lyhyt katsaus niihin lisnee aluksi paikallaan.

Eliikkeeseen oikeuttava ikii on eltikejtiijestelmien yleisen kielenkiiytcin mu-
kaan se ikdraja, jonka j?ilkeen henkilci on oikeutettu eliikkeeseen. Merkit-
tiiviiii on, ettii riippuu jerjesteheste vaaditaanko eliikkeen saamiseksi sa-
malla myds ty6nteon lopettamista vai ei. Esimerkiksi kansaneliikkeen pe-
rusosan saa riippurmatta siite jptkaako ty6ntekoa. Samoin on asianlaita tyd-
eliikejiirjestelmdssii LEL:n sekh MYEL:n ja YEL:n kohdalla, kun taas
TEl-eliikkeen saamisen edellytyksenii on ty6nteon lopettaminen siinii ty6suh-
teessa, jossa ollaan eliikeoikeuden alkaessa.

Kdsite eroamisika esiintyy liihinnii julkisoikeudellisissa tycisuhteissa ole-
villa eli virkamiehillii. Eroamisikd on se ikii, jonka tiiytottyiidn virkamies
on velvollinen eroam,aan virastaan.

Eliikkeelle siirtymisikii eli tyiiniiitttiikii voi vaihdella eri henkildiden koh-
dalla. Tavallisin on kuitenkin se kiiytdnt6, ettii eliikettii haetaan heti kun
Eaayutetaan eliikkeeseen oikeuttava ik5 ja siirrytiiiin mycis saman tien eliik-
keelle.

T&nii tutkimus koskee vain yksityisoikeudellisessa tycisuhteessa olevia
palkansaajia. Suurin osa tutkirnuksen piiriin kuuluvista henkilciistii on tycin-
tekijciitii, mutta mukana on myds er?iitii toimihenkiloryhmiii. Tiissii joukos-
sa on yleisenilkiiytiintdnd siirtyminen eliikkeelle silloin, kun saavutetaan
eliikkeeseen oikeuttavra ikii. Kun seuraayassa puhutaan eldkeidstii, niin sil-
lh tarkoitetaan nimenomaan eltikkeeseen oikeuttavaa ikiiii, joka taas useim-
missa tapauksissa on kiiytiinntissii sama kuin tydniiittiiikti.
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1.2. ELAKEIKAKYSYIUYKSEN TAUSTASTA

Tiimdn tutkimuksen suunnitteluvaiheessa }a edelleen itse kdyteinncillisen
tutki,mustycin aikana orr.. eri ldhteistd pyritty keriiiimdiin eliikeikiiiin liittyviii
aikaisempia tutkimustuloksia ja muuta kiriallista materiaalia. Suoranaisesti
eliikeikiiii koskevia varsinaisia tutkimuksia ei lciytynyt montakaan; sen si-
jaan lciytyi asiaa kiisitteleviiii muuta 'aineistoa sekd runsaasti tutkimuksia
vanhenemisesta yleensd ja siihen liittyvistii tekijciistii. 1) Yhteenvetona koo-
tusta aineistosta voidaan esittea toteamus, ettii eliikeikiikysy,myksellii on yh-
tymdkohtia hyvinkin moniin eri asioihin. Laajasti ottaen voitaisiin sanoa,

etta elekeikakysymys on itse asiassa koko yhteiskuntaa koskeva toisaalta
sosiaalinen, toisaalta taloudellinen kysymys. Sen lisdksi, etta se on kulle-
kin yksilcille omalta kohdaltaan tdrkeii asia, se on sekd yksittdisten tycin-

antajien ette tybmarkkinajiirjestdjen ja myds koko kansiantalouden kannal-
ta katsottuna merkityksellinen.

|otta tiimiikin, Suomessa ensimmdinen ni,rnenomaan eliikeiktiii kdsittele-

vd laajempi tutkimus voitaisiin sijoittaa oikeisiin kehyksiinsA, tarvitaa'n ndin
ollen jonkinlainen pohjakuva eldkeikbkysymyksen taustasta ja yhteyksistii.
Seuraavassa onkin yritetty lyhyesti tarkastella eliikeikiikysymystd eri ndkt5-

kulmista tietoisena siita, ette tbilaisessa yhteenvedonomaisessa katsauksessa

ei voida muuta kuin pintapuolisesti kiinnitttae huomiota ioihinkin keskei-

simpiin seikkoihin.

1.2,1. Eliikeikiikysymys ia yhteiskuntapolitiikka

Eliikeikiikysyrnyksellii on liittymdkohtia moniin yhteiskuntapolitiikan loh-

koihin, erityisesti tycivoimapolitiikkaan, talouspolitiikkaan ja sosiaalipoli-
tikkaan.

Eliikeiiin korottaminen tai alentam,inen vaikuttaa tydvoirna'osuuteen eli ak-

tiivin viiestdn ja ammatissa toimimattoman viiestdn osuuksiin koko viies-

tcistii. Samalla eltikeiiin korottaminen viihentiiii ja sen alentaminen lisdii
nuoremmaalle tydvoimalle tarjolla olevien ty6paikkojen miidrdii.

t) Vrt. kirjallisuusluettelo, 8. 180.
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Tydvoimapoliittisesti tdmd merkitsee sit6, ettii eliikeikiiii muuttelemalla
voidaan ainakin teoriassa vaikuttaa tydvoiman kysynniin ja tarjonnan viili-
seen suhteeseen. Kdytdnndssii eliikeikdd ei voitane kovin joustavasti kiiyt-
tiiii ty6llisyystilanteen sddtelyyn. Silti esimerkiksi meillii Suomessra kuten
eriiissii muissakin maissa mycis ty6llisyysniikcikohta on pyritty ottatrnaan
huomioon eliikeikiisiiiinndksissii. Vuonna 1971 sekii tydeltike- ottii kansan-
eliikelakeihin liitettiin sdiinncikset tycittcimyysel2ikkeestd, joka voidaan eriiin
edellytyksin mydntdii viisi vuotta ennen nonmaalia eliikeikiiii.

Erilaisira yksilcillisesti liukuvan tai joustavan eliikeiiin jiirjpstelmiii on
mycis toisinaan perusteltu tydllisyysniik0kohdilla. On esitetty, ettii tycinte-
kijciiden halukkuus joko jatkaa tycintekoa tai siirtyii eliikkeelle liukuvan
jiirjestelmiin puiitteissa noudattelisi ainakin osittain tyollisyystilanteen vaih-
telujra. Konkreettisia tutkimustuloksia siitd, missii miiiirin tdllaiset eliikeikii-
jiirjestelyt kdytiinncissii voivat toimia jonkinlaisina automaattisina ty6voiman
tarjonnan siiiitelijciinii, ei kuitenkaan toistaiseksi ole kiiytettdvissii.

Tydvoimaosuus kytkeytyy kiinteiisti talouspolitiikan yleisiin tavoitteisiin.
Eliikeliiiset kuuluyat huollsttayaan eli eliitettdvddn vdestdnosaan, joka on
tavallaan aktiivin vdestcinosan ylliipidon yarassa. Eliikeliiisten miiiiriin kas-

vaessa ja aktiivien miidrdn pienentyessd huollettavan viiestdn aiheuttama
kustannusrasitus aktiivia kohti kasvaa. Ellei tydvoimareservejii ole kiiytet-
tdvissii, seuraa eldkeiiin alentamisesta, ettii aikaisempaa pienemmiin ty6n-
tekijiijoukon on huolehdittava tuotannosta, mikii taas voi vaikuttaa tuotan-
non mddrddn jra rakenteeseen sekii kansantulon kasvuvauhtiin. Eliikeiiin
alentamisen tai korottamisen kokonaistaloudellista nettovaikutusta on kui-
tenkin hyvin vaikea aryioida erilaisten kerrannais- ja vastavaikutusten ta-

kia. On esirnerkiksi otettava huomioon ettii ikdiintyneiden ja osittain vajaa-
tytikykyisten henkildiden siiilyttiiminen tycivoimassa tulee jossakin vaihees-

sa epdtaloudelliseksi ja viihentiiii yritysten kannattavuutta ja kilpailukykyti.
Tiilliikin voi puolestaan olla vaikutusta tuotannon miiiiriidn ja rakenteeseen'

Etiikeiiin muutokset aiheuttavat muutoksia kiiytettdvissii olevien tulojen
jakautumiseen toisaalta eliikeliiisten, toisaalta tyossii olevan Yaest6n kesken.

|os kulutuksen ja siiiistdn-risen suhde tai kulutuksen rakenne ovat erilaiset
niiillii ryhmillii, saattaa mycis tiillii oll,a merkitystii kokonaistaloudellisen ke-

hityksen kannalta.
Kaiken kaikkiaan kysymys elakeikdratkaisujen taloudellisista seurauksis-

ta on monitahoinen ja erittiiin tiirkeii. Eliikeiiin alentaminen lisiiii jpka ta-

pauksessa eldkekustannuksia ja sarnalla - eliikejiirjestelmiin rahoitustavasta

riippuen - joko yritysten verorasitusta tai niiden sosiaalimenoja. Tiimh

taas vaikuttaa edelleen yritysten taloudelliseen tulokseen, toimintasuunni-
telmiin ia niiden mahdollisuuksiin palkkapolitiikassa. Eliikejiirjestelmien

15



rahoitus on yleensii jiirjestetty siten, etta kustannusten nousu tuntuu voimak-
kaimmin tycivoimavaltaisilla aloilla. Tiistii saattaa mm. seurata, ettii eliike-
iiin alentaminen, jonka periaatteessa tulisi lisiitii nuorsmmalle tycivoimalle
tarjolla olevien tyiipaikkojen miidrdd, kohonneiden kustannusten kautta hi-
dastaa tai estdii juuri tycivoimavaltaisten aloien kasvumahdollisuuksia ja
siten vaikuttaakin heikentdvdsti tycillisyysniikymiin.

Vaikka eliikeiiin muutosten kokonaistaloudellisia nettovaikutuksia onkin
erittiiin vaikea arvioid,a, voidaan sen sijaan muutosten suoranaisista vai-
kutuksista eliikekustannuksiin laatia arvioita vakuutusmatemaattisten me-
netelmien avulla. Tiimiin raportin liiteosassa on esitetty erditd Eldketurva-
keskuksen vakuutusteknillisellii . osaltolla tehtyje laskelmia siitd, rninkd suu-
ruusluokan lisdkustannuksia eldkeiiin alentaminen eri vaihtoehdoilla tydelii-
ke!irjestelmdssii merkitsisi. (Liite T. "Eliikeiiin alentamisesta aiheutuvat li-
siikustannukset"). Niiiden laskelmien tuloksista voidaan havaita, ettd sovel-
letun eliikeidn inerkitys eliikejiirjestelmien kustannustekijdnd ei suinkaan
ole vdhiiinen.

Eliikeikiiii koskevia ratkaisuja on taloudellisten vaikutusten ohella silti
tarkasteltava sosiraalipoliittisina toimenpiteinii mycis sanan suppeassa merki-
tyksessd. Eliikeikii kuuluu osana niihin jiirjestelyihin, joilla yhteiskunnan
jbsonille pyritddn takaamaan mahdollisirnman turvallinen ja viihtyisd van-
huus. Tiissd yhteydessii voidaan mycis kaikkein mielekkiiimmiillii tavalla pu-
hua sopivasta eliikeiiistd. Voidaan nimittdin ainakin teoriassa ajatella, ettii
eliikeikii mdardttiiisiin siten, ettd yksilcin fyysinen ja henkinen kunto, viih-
tyvyysniikcikohdat ja hdnen taloudellinen toimeentulonsa tulisivat optimaali-
sella tavalla huomioonotetuiksi. Kiiytiinndssd tdhiin on tietysti vaikea piiiis-
tei. Asiaan vaikuttavia tekijriitii on liiran paljon, jotta ne liaikki voitaisiin
ottaa huomioon.

Er6iissii mielessd voidaan sanoa, ettd sopivan eliikeiiin ,rnddrittdminen on
nykyisin vaikeampaa kuin ennen. Tiimii johtuu siita, ette suhtautuminen
eldkkeeseen on m,rn. ansioeliikkeiden kehittymisen mycitd muuttunut.

Eliikettii pidettiin kauan vain eriiiinlaisena avustuksena, joka annettiin
vanhuuden johdosta tycikyvyttdmiiksi tulleelle. Sopiva eliikeikii oli tiimiin
ajattelutavan mukaan sellainen ikd, jossa vanhuudesta johtuva tydkyvyttd-
myys jo on verraten tavallista. Nykyisin eliike traas katsotaan yhii yleisom-
min tycintekijiin itsensii aktiiviaikanaan ansaitsemaksi tuloksi, jonka maksa-
minen vain on siirretty ellkeaikaan. Avustuksen sijasta puhutaan tycinteki-
jiin oikeudesta eldkkeeseen. Tiillciin ei myciskiiiin sopivinta eliikeikiiii voi-
da endii mAiiritellii ty6kyvyttcimyyden kesitteestd liihtien. Erds tulkinta oli-
si, etti sopiva eliikeikii on ikii, iohon mennessd oikeus eldkkeeseen katso-
taan tdysin ansaituksi. Niiin tulkiten eliikeikiikysyrnys tulee entistd enem-
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men sopimuksenvaraiseksi.
Uudenlainen suhtauttrrminen eliikkeeseen on osaksi raiheuttanut mycis sen,

ettii eliiketurvaan liittyvid kysymyksiii on niin meilld kuin muuallakin alet-
tu ratkaista tydmarkkinajiirjestcijen vrilisissii tyciehtosopimusneuvotteluissa.
Eliike rinnastetaan yhd selvemmin palkkaan ja muihin tydehtoihin. Ilmeistii
on, ettii myds eliikeikiikysymys tulee teta kautta entistd kiinteiimmin liitty-
mii6n laajempaan yhteiskuntapoliittiseen keskusteluun.

1.2.2. Eltikeitistti yksildtasolla

1.2.2.1. Vanhenemisprosessista

Iiin mukana ihmisessd tapahtuu monia fysiologisia ja biologisia muutok-
sia. Eri ominaisuuksien heikentymisestii on olemassa melko tarkkojakin tie-
toja, joita tdssii ei kuitenkaan ole mahdollista tyhjentdviisti selostaa. Todet-
takoon vain, ettd esimerkiksi lihasvoima laskee keskimiiiirin noin prosentin
vuodessa 30 ikdvuoden jiilkeen, olillii on tietenkin merkitystd ruumiilli
sessa tydssri. Tunnettuja muutoksia ikiidntymisen yhteydessd tapahtuu mycis
aistitoiminnoissa. Kiiytdnndllisesti katsoen jokainen 40-vuotias ,tarvitsee jo
lukulasit. Samoin hermostolliset ominaisuudet, kuten reaktioaikra ja liike-
nopeus laskevat tasaisesti iiin rnukana (Heikkinen, teoksessa Alho 1971,
ss. 137-158).

Ihm,isen henkisessd suorituskyvyssd on niinikiiiin todettu tapahtuvan erdi
td muutoksia. My6s tiissii tapahtuu idn mukana tasaista taantumista. yk-
silcillinen hajpnta on kuitenkin henkisten ominaisuuksien muutoksessa tavat-
toman suuri ja vanhoilla henkilciillii on havaittu kehittyviin kykyii kompen-
soida eri tavoin puutteensa. Erds tiillainen kompens,aatiokeino on turvautu-
minen saatuun kokemukseen, jolla voidaan koryata esimerkiksi uusien asioi-
den oppimis' ja omaksumiskyvyssii ikiiiintymisen my6tii todettua hidastu-
mista.

Kuten tunnettua on vanhoilla ihmisillii usein my6s erilaisia qairauksia.
Niinpii ei aina olekaan helppoa erottaa toisaalta fysiologisen vanhenemisen,
kuten esimerkiksi voimien vdhenemisen, ja toisaalta sairauksien aiheutta-
maa toimintakyvyn heikkenemistei. Suuri osa sairauksista ja vaivoista, joita
vanhoilla henkildillii esiintyy, on pitkiiaikaisia. Ne ralkavat jo keski-iiissii ja
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ovat pereisin mm. silloisista elintavoista. Terveydentila riippuu paljolti myds
siitii, miten ihmiset hoitayat fyysistii kuntoaan. On havaittu esimerkiksi,
ettl liikuntaa harrastaneet ihmiset selviiivdt sydiinveritulpasta kolme kertaa
useammin hengissii kuin heidiin ns. istuvat ikiitoveri,nsa (Heikkinen, teok-
sessa Alho 1971, ss. 159-).

Vanhenemisen yhteydessii tapahtuvat muutokset ovat varsi,n tasaisia. Mis-
siidn kohdin ei voida hayaita mitiiiin selviii portaita tai hyppiiyksid tdssii
kehityksessd. Sairaudetkin ovat usein hitaasti etenevid ja ajoittain jopa ai-
van oireettom,ia. Fysiologisin, biologisin tai psykologisin perustein ei ole
lciydettdvissd mitean ikiirajaa, joka muodostaisi selviin vanhuuden taitekoh-
dan.

Vanhenominen ja sen mukanaan tuoma suorituskyvyn heikentyminen on
paitsi tasaista mycis erittiiin yksilcillistii. Samanikdiset ihmiset voivat olla
fysiologisesti, psykologisesti tai terveydentilan kannalta katsoen hyvinkin
erilaisia. Niiin ollen voi kahdesta 65-vuotiaana eliikkeelle siirtyviistd henki-
lbstii toinen olla thysin loppuunkulunut jp toinen vielii tiiydessii tycikunnossa.

Teta taustaa yasten naytteii kaikille sama eliikeikti vdhemmiin tyydyttiiviil-
td r,atkaisulta. Se ei ole sopusoinnussa vanhenemista koskevien, tutkimuksiin
perustuvien tosiasioiden kanssa.

1.2.2.2. Eliikeikiimielipiteistii ja niiden taustatekijdistd

Eliikeiiin tultua yhd useammin keskustelujen kohteeksi on sitii koskevia

mielipidetutkimuksia tehty sekd ,rneilld ettii muissa maissa. Suomessa teh-

clyistii tutkimuksista voidaan ensiksikin mainita, etta nyt kiisillii olevan elii-

keikhtutkimuksen tuloksista jo aikaisemrnin julkaistuissa, neljiiii eri ammat-

tiryhmiiii koskevissa osaraporteissa on jokaisessa osoitettu, ettd nykyistii
eliikeikiiii pidetiiiin kyseisen ryhmiin piirissii liian korkeana. Muita asiaa

sivuavia tutkimuksia ovat rnm. Eliiketurvakeskuksen vuonna 1964 suoritta-
rna mielipidetutkimus ja Terho Pulkkisen tutkimus "Eliiketurva ja toimeen-

tulo,', joissa molemmissa tulokset ovat eliikeiiin osalta samansuuntaisia eli
kuvastavat halua eliikeiiin alentarniseen. Suuntaus ei koske ainoastaan Suo-

mea, silld rnycis muualla (esimerkiksi muissa Pohjoismaissa, LdnsiSaksassa
j,a USA:ssa) tehdyissii tutkimuksissa on saatu vastaavanlaisia tuloksia.

Tutkimusten antama kuva on siinii miiiirin yhdenmukainen ja selvdpiir-

teinen, ettii voidaan puhua stroranaisen paineen olemassaolosta eliikeikdrajaa
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vastaan. Toiveet eliikeiiin alentamisesta ovat selviii ja mielipide vaikuttaa
sangon yleiseltii. Tulokset ovat kuitenkin osoittaneet myris, ettii erilaisten
ryhmien vtilillii mahdollisesti on eroa eliikeikiitoivomuksissa. Mielenkiintoi-
sen kysy,myksen muodostaakin se, minkiilaisia eroja toivornuksissa ja tar-
peissa on ja ,millii perusteilla muodostuyien ryhmien viilillii, miten ryhmittei-
set erot selittyvat ja mitkti tekijiit yleensii ovat "eliikeiktpaineen', takana.

Ahkeraa tycintekoa siihen asti kun voimat viihiinkin myciten antovat on
perinteisesti pidetty yhteiskunnassa tdrkeiinii ,arvona. Arvot ja uskomukset
ovat kuitenkin muuttuvia, ja vaikuttaa silt:i, ettii nyky-yhteiskunnan ihmi-
nen ei pidd "koneen viereen liaatumista" eniiii niinkiiiin jiirkeviinii ajatuk-
sena, vaan pikem,minkin mielessri on vapaa,aika eri toimintamuotoineen.
Eliikkeelle toivotaan pii5st2iviin mahdollisimman varhain ja vielii edes koh-
talaisessa kunnossa, jotta yoitaisiin toteuttaa kaikki se, mikii on jiiiinyt ajan
puutteen ym. syiden takia tekemiittii tydssd oltaessa. Eliikeikiimielipiteet
ovat epiiilematta yhteydessii yksildllisiin arvoihin kuten tycin ja vapaa-ajan
arvon merkitykseen. Pyrkimys runsaamllaan vapaa-aikaan on yhdistetty
myds vaatirmustason nousuun ja vaatimusten painopisteen muutosilmid6n.
Sosiaalipolitiikassa on elintason noustessa niihtiivissd painotuksen siirtymis-
ta puhtaasti taloudellisten seikkojen ohella yhti enemmdn mycis viihtyvyys-
ongelmiin, jplloin kysymys vapaa-ajasta tulee entistii tiirkedmmiiksi. Eliike-
poliittisesti tiimd merkitsee sit?i, ettii entistii korkeampien eliikkeiden ohella
vaaditaan yhii useam'lnin eliikeiiin alentamista.

Eriiissii tutkimuksissa on osoitettu, ettii henkild,n tydnsii krautta koke-
m,alla arvonannolla ja tydhcin liittyviillii asemalla on oma merkityksensii hii-
nen arvioidessaan eliikkeelle siirtymistii ty6,n jatkamisen vaihtoehtona. Tut-
kimustulokset osoittavat, ettii rutiininomaista tydtii tekeviit palkansaajat usein
pitiiviit tydteen vain ns. vdlinearvona muiden, tdrkeiimmiksi koettujen ta-
voitteiden saavuttamiseksi. Sen vuoksi ei tydn jiittiiminen ole heille yleensii
samanlainen ongelma kuin korkeammissa asemissa oleville, jotka usein ko-
kevat ty6n sisiinsii itselleen hyvinkin tiirkelksi (fyrkile 1963, s. 19, Simson-
McKinley 1966, s. 74, Alho 1971, s. 19-).

Eliikeikiikysymyksen kanraalta terkeii tekijii on edelleen yksilcin oma asen-
noituminen siihen eliimiinmuodon muutokseen, jpta eliikkeelle siirtyminen
merkitsee. Eriis tekijd, jolla on ollut tiissii suhteessa vaikutusta, liittyy elii-
keliiisen arvostuksen selviiiin kohentumiseen. Uudenlainon suhtautuminen
eliikkeeseen on luonut kuvan eldkkeensl ,ansainneesta, omillaan toimeentu-
levasta ihmisestii, ,mikii on jotakin aivan muuta kuin entinen huolto-
mentaliteetin leimaama vanhusrooli. Luonnollisesti temA on johtanut el6-
keliiisen nykyroolin kasvavaan hyviiksyntiiiin yksild,tasolla. Eldkelhisen ase-

m'a ja arvostus on noussut myds siitii syystii, ett?i eri tahoilla on alettu
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kiinnittiiii runsaasti huomiota jatkuvasti kasvavan eldkeliiisten joukon poliitti-
seen merkitykseen. Samaan suuntaan on vaikuttanut eliikeldisten piirissd
virinnyt jiirjest6toiminta. Tiiltii pohjalta on kehittynyt entistd mydnteisempi
asennoituminen eliikkeelle siirtymiseen ja tdmei puolestaan lisdnnee halua
vetdytyd tycieldrniistii entistii aikaisemmin.

1.2.2.3. Yksiltistii, tycistii ja eliikeiiistii

Eliikeiiin ja yksildn itsensii lisdksi kuuluu mukaan kuvaan luonnollisesti
my6s se ty6, jota ao. yksilci tekee. Nykyaikaisen teknologiian kehityksen seu-
rauksena on tycin luonne useissa am,rnateissa ratkaisevasti muuttunut, kull
tuotantoa on koneellistettu ja automatisoitu mahdollisimman tehokkaasti.
Monilla aloilla se on merkinnyt ratkaisevaa tycisuorituksen keventvmrsth ja
helpottumista. Samalla on kuitenkin syntynyt uusia ongelrnrra. Tekninen
kehitys on luonu,t lisiiii vaatimuksia, jotka ihmisen on pystyttiivii tiiyttilmiidn.
Niiistii yoidaan mainita aistitoimintoihin ja havaintojen tekoon liittyvdt vaa-
timukset sekd erilaisten tilanteiden nopeaan arviointiin ja tarkkailuun liitty-
yd,'t seikat. Tiissii yhteydessd on usein nlainittu nykyaikainen sarjatuotanto,
joka vaatii ty6ntekij6itrte monia, idn mukana tavallisesti herkentyviti fysic-
logisia ominaisuuksia. Tiilldin syntyy tydntekijiin vanhetessa hclposti erdan-
lainen "teknisen kykenemdttdmyyden" ongelma. Henkild voi muuten olla
kaikin puolin terve ja tydhdn kykenevii, mutta vanhenemisesta johtuva reak-
tionopeuden ja koordinaatiokyvyn heikentyminen uhkaavat tehdii htinestii
kuitenki,n rammatillisesti tycikyvyttcimiin. Samantyyppisiii esimerkkeiii l<iytyy
muitakin, joten fysiologisilla seikoilla on ilmeisesti merkityste eHkeikeir ar-

vioitaessa.
Kun eldkeikdkysymystii ajatellaan edelleen tyon suorittajan niik<ikulrrnasta,

niin tycin rasittavuus, kuluttavuus ja tytistii johtuva stressi voivat usein ol-
la keskeisellii sijalla. Rasittavuudella tarkoitetaan lahinnd site tunnetilaa,
jonka ty0n suorittaja tydssdiin kokee, ja kuluttavuudella taas enemmenkin
site objektiivista tulosta, joka on havaittavissa 'tydn va,ikutuksena sen suo-

rittajan terveydentilaan.
fokseenkin selviin kannanoton tydn rasittavuuden ja kuluttavuuden huo-

mioonottamisesta eldkeidn miidrittelyssd teki Valtion elZikeikiikomitea mie-
tinndssiiiin (Valtion eliikeikiikomitean rnietintti 1965:B 14, s. 15-). Sit-
temmin on yhii useammin puhuttu rasittavista ja keveistd tdistii my6s e15-
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keiiin yhteydessii. Rrasittavilla tdillii on yleensii ymmarretty sellaisia t6itii,
joissa vaaditaan suoranaista fyysistH voimaa tai joissa ulkoiset olosuhteet
ovat syyste tai toisesta keskimiiiiriiistii epiiterveellisemmiit. Toistaiseksi ei
kuitenkaan ole esitetty selviii mddritelmiii siitii, mikd on rasittavaa, tai vii-
hem,rniin rasittavaa tydtii. Lisiinii keskusteluun tydn rasittavuudesta ja ku-
luttavuudesta on tullut stressikiisite. Stressin ilmenemisestd ja sen suo-
ranaisista seuraamuksista ei kuitenkaan ole olemassa kovinkaan yksiselit-
teisie ja varmoja tutkimustuloksia.

Rasittumisen ja kulumisen tiedetiiiin vaihtelevan yksilcillisesti, mutta ylei-
sesti on myds oletettu, ettd teme vaihtelu kuitenkin riippuu ensisijaisesti
henkilcjn amrnatista. Niiihin oletuksiin perustuvat vaatimukset, joita on esi-
tstty ns. raskaiden ammattien normaalia alemman eliikeiiin puolesta. Luon-
nollista on, ettii jps eri ammatit ovat kuluttavuudeltaan erilaisia, niin ylei-
sen eldkeiiin ollessa kaikille sama, ovat eri ammateissa toimivat ihmiset
eliikkeelle siirtymisen suhteen erilaisessa asemassa. Kuluttavaa tyd,tii teke-
vdt "uhraavat" tavallaan tycissdiin itsestiiii'n suuremman osan kuin kevyem-
piiii ty6tii tekeviit ja heiddn jeljeile oleva vapaa,aikansa eliikkeellii ollessa
jiiii todenniik6isesti lyhyemmiiksi kuin muiden.

vaikkakaan toistaiseksi ei ole kdytettiivissii j,uuri lainkaan systemaattisia
tutki,rnustuloksia eri ammattien rasittavuudesta jra kuluttavuudesta, niin asi-
aan viittaavia tuloksia on kuitenkin saatu tutkittaessa sairastavuutta am-
m,attialoittain. Sairastavuuden on todettu kasvavan siirryttiiessii kevyiksi ole-
tetuilta aloilta raskaampiin. Edelleen on todettu sairastavuuden riippuvan
enemmdn ammatista kuin idstii, joskin niiiden molempien tekijdiden yhtei-
nenkin selitysosuus jiii ao. tutkimuksessa jokseenkin alhaiseksi (purola-Ka-
limo 1970, Happonen 1968). On.^ varsin luonnollista, ettii eroj,a a,mmattien
viilillti lciytyy, jos tarkastellaan am,mattien koko skaalaa. Toimistotyd on
varmasti erilaista kuin kaivostyii. Sen sijaan rasittavuus- ia kultlttavuus-
erojen ldytiiminen erilaisten tytintekij?iammattien viilillii voi olla hankalam-
paa. Ainakin se edellyttiiii my6s eri tdihin liittyvien tydolosuhteiden ja
muiden piirteiden tarkkraa tutkimista.

fotta ylip[iinsii voitaisiin puhua rasittum,isesta tai kulumisesta tytissii,
tiiytyy edellyttiiii, ettii henkil6 on ollut pitkiin aikaa alttiina rydstiiiin joh-
tuville rasitustekijdille. Ammatissa pysyvyydestii erilaisilla rammattialoilla ei
mydskiiiin ole kdytettiivissii kovin paljon tutkirnustuloksia. Yleisesti ottae,n
ammatin vaihtaminen on kuitenkin tavallisinta nuorissa ikiiryhmissii, joten
suurin osa eliikeikiiii liihestyvistii tytintekijtiistii lienee ty6skennellyt lo ver-
rattain pitkiiiin sanaalla alalla. Tiihiin suuntaan viittaavat my6s ne tiedot,
joita kiisillii olevan eliikeikiitutkimuksen yhteydessii saatiin tutkittujen van-
hojen tydntekijciiden tycihistoriasta. (Liite 6. "Ammatissa pysyvyydestii".)
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2. ELAKEIKAKAYTANNOSTA JA sTTA
rAyoExrAvtsrA MAHDoLLI-
SUUKSISTA TyOpTAuAssA

2.1. ELAKEIKAKAYTANTO: }ATKUVA KESKUSTELUNAIHE

Kysymys sopivasta eliikeiiistii ja tarkoituksenn-r,ukaisesta eliikeikiikiiytiin-
ndstii on antanut jatkuvasti pohtimisen aihetta eliikejiirjestelrnien suunnit-
telun ja kehittiimisen parissa tytiskenteleville kautta maailman. Asiassa on
aikojen kuluessa piiiidytty eri maissa ja eri jiirjestelmissd hyvinkin erilaisiin
ratkaisuihin. Se, ettii keskustelu on viimeisten kymmenen vuoden aikana
selvdsti voimistunut, osoittanee, ettei yleisesti hyviiksyttyd ideaaliratkaisua
vielii ole onnistuttu ldytiimiiiin.

Eliikeiiistii keskusteltaessa on taustalla kysymys siite, mite pidetiiiin van-
huuseliikkeen peri,rnmdisenii tarkoituksena. Tiistii on olemassa kaksi erilais-
tr niikemystii. Toisen mukaan vanhuus on katsottava erddksi muodoksi tyci-

kyrryttdmyyttii, joka tulee eteen mikiili henkilti eldd tarpeeksi kauan, jp
vanhuuseldkeen tarkoituksena on antaa taloudellista apua siinii vaiheessa,
kun tycikyky on loppunut. Toisen niikemyksen mukaan henkilci, joka on
tehnyt tydtii yhteiskunnassa sopivaksi ja riittiivtiksi katsotun ajan, on ty61-

ldiin ansainnut oikeuden eliikkeen avulla taloudellisesti turvattuun vrapaa-

aikaan loppueliimiinsii ajaksi. Kansainvdlinen Tydjiirjest6 toteaakin julkai-
semassaan kirjrassa "Introduction to Social Security" (ILO, 1970), ettd se,

kumpi niiistii niikemyksistii on ollut vallitsevana ratkaisuja tehteesse, auttaa
selittiimiiiin niitii suuria eroja, joita eliikeiktikiiytiinn6ssii eri jiirjestelmien vii-
lillii on.

Aikaisennmin edellinen niikemys oli yleensii vallitseva, ja tiistii jphtuen
eliikeik?irajpt pyrittiin usein yksinkertaisesti asettamaan sellaisen iiin kohdal-
le, jossa tydkyvyttcimyys tilastojen valossa oli jo hyvin tavallista. Nyttemmin
on jiilkimmiiinen niikemys noussut - useistakin syistii, joita edellisess6 lu-
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vussa on jo lyhyesti kiisitelty - voimakkaasti etualalle, ja tiimii on tuo-
nut eliikeik[kysymyksen eliikepoliittisen keskustelun polttopisteeseen eten-
kin niissii maissa, joisqa aikaisemmat ratkaisut puhtai,mmi,n oyat perustuneet
vanhaan niikemykseen ja joissa eliikeiiit niiin ollen ovat olleet suhteellisen
korkeat. Tyypillisiii esimerkkejii tdstii ovat naapurimaamme Ruorsi ja Norja,
jpissa eliikekysymyksestd viime vuosina kiiyty tiivis keskustelu on dskettiiin
johtanut muutoksiin eliikeikiikiiyttinndss6. (Neita muutoksia on selostettu
jiiljempiin?i kohdissa 2.4.4. - 2.4.6)

Niikomys eliikkeestii ty6llii ansaittuna oikeutena on nostanut my6s esiin
kysymyksen siitii, eik6 tiimdn ansaitun oikeuden saamisen pitiiisi ainakin
jossain miiiirin riippua siitii, nrilloin ao. yksilci sen tarvitsee ja haluaa, ei-
kii ollra sidottu sellaisiin jiiykkiin siiiinndksiin, jotka jiittiiviit kokonaan otta-
matta huomioon erot yksildiden ja ammattien viilillii. Kansaivdlisten jdr-
jest6jen piirissii kiiydyissii eliikeikiikeskusteluissa tdmii kysymys on tullut
toistuvasti esille. Ne jiirjestdt, joiden puitteissa eliikeikiikysymystii on eri-
tyisesti kiisitelty ovat Kansainviilinen Ty<ijjirjestd (ILo), Kansainviilinen so-
siaaliturvajiirjest6 (ISSA) sekii raloudellinen yhteistyci- jra Kehittiimisjtir-
jestci (oECD). Samat jiirjestcit ovat my6s tehneet tutkimuksia eri maissa
nykyisin sovelletusta el?ikeikiikiiytiinndstd ja julkaisseet niiitii koskevia ra-
portteja. seuraavasqa on esimerkinomaisesti esitetty muuta.ma lainaus eri
jiirjest<ijen julkaisuista.

"... On selviiii, ettii vanhemman henkil6n pystyminen tycinsii jatkami-
seen riippuu yhtii paljpn niistti vaatimuksista, joita ty6 hdnelle asettaa kuin
hdnen omasta fyysisestii kunnostaan. Niiin ollen jiirkeviiii politiikkaa olisi
suhteuttaa eliikeikii ammatin vaikeuteen ja niiden vuosien lukumdiiriiiin,
jotka henkild on siind ammatissa tyciskennellyt . . ." (ILO)

". . . Vanhenemisprosessi on hyvin yksilcillinen ja riippuu monista erilai-
sista tekijciistii, jotka vaikuttavat kunkin yksildn kehitykseen. yhdenm,ukai-
nen elSkeikd kaikille niiyttiiii olevan hyviiksyttiivissii oleva lehtdkohta jer-
jestelmdssii mutta ei lopullinen ratkaisu. Yhd eneneviissd mdiirin nousee
esiin probleema kuinka voitaisiin ottaa huomioon vanhenevien henkildiden
erilaiset yksildlliset tarpeet, jos samalla halutaan siiilyttiiii periaate, ettii sa-
moilla edellytyksillii annetut oikeudet ovat yhdenmukaiset. Toisin sanoen
nykyajan probleemana on se, kui,nka toisaalta eliikkeen saamisen edellytyk-
send olerrat ehdot, toisaalta eliikkeen rndiiriid koskevat oikeudet ja sddnndt
voitaisiin porrastaa sillii tavoin, ettii eliikkeelle siirrtymisessii voitaisiin
tyydyttiiii henkil<ikohtaiset tarpeet ja toivomukset ja sam,alla pysyttiiisiin
yhteiskunnan mahdollisuuksien rajoissa . . ." (ISSA)

".. . OECD:n tydvoim,a- ja sosiaaliasiain kom,itea on ilmaissut mielipitee-
niiiin, ettd yksiltillisi2i valinnan mahdollisuuksia tydn ja vapaa-ajan viilillii
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olisi lislittiivii nirnenomaan varttuneiden ja vanhojen tydntekijriiden kohdal-
la. . . . OECD on jo aikaisemminkin vakavasti kehottanut eliikejiirjestelmiii
pyrkimiiiin joustavuuteen tytistii eliikkeelle siirtyrnisessd .. ." (OECD)

Meillii Suomessa keskustelu eliikeikiikysymyksestd virisi 1960-luvun puo-
liv?ilissii eli melko pian tydeliikejiirjestelmiin voimaantulon jiilkeen. Edellii
esitetyn valossa tiimd on varsin luonnollista: se oli seurausta uudesta nd-
kemyksestii, jonka liipimurto meillii liittyi kiinteiisti tydeliikejiirjestelmiin
perustamiseen. Keskustelu Iiihti liikkeelle tyiintekijiijiirj,estdjen piirista, mut-
ta on nytternmin laajentu,nut niin, ettii tiillii hetkellti on esimerkiksi kaikkien
eduskunnassa edustettuina olevien puolueiden sosiaalipoliittisissa tavoite-
ohjelmissa jokin maininta joko eliikeiiin alentamisesta yleensii tai eliikeikii-
kiiytiinndn muuttamisesta joltakin kohdin.

Tyypillistii sekii rneillii ettii muissa maissa kiiydyille keskusteluille van-
hojen tydntekijtiiden vaikeuksista on viime vuosiin asti ollut se, ettd elii-
keiiin alentaminen ja eliikeiktikiiytiinn6n muuttaminen on ndhty ainoiksi
mahdollisuuksiksi parantaa tilannetta. Eittiim,iittii sn noudatettu eliikeikii-
kiiytiintti tiissii suhteessa keskeinen kysymys, mutta sen rinnalla voidaan to-
ki ajatella muitakin keinoja tilanteen helpottamiseksi. Viime aikoina onkin
sie[e teella noussut esiin kysymys siitii, missii rniiiirin voitaisiin esim. tycin
keventiimisellii, ty6ajan lyhentiimiselld, lomien pidentiim,isellii jne. viihen-
tiiii vanhojen tytintekijSiiden rasitusta ennen lopullista ratkaisua eli eliikkeel-
le siirtymistd |a mill?i tavoin niimii kaksi asiaa - tycin aiheuttaman rasituk-
sen helpottaminen ennen eliikkeelle siirtymistii ja eliikkeelle siirtymisen hel-
pottarninen - yoitaisiin kytke?i yhtenliseksi samaa piiiviimiiiiriiii palvele-
vaksi jiirjestelm-iiksi.

Luultavasti erdiind esteene si[e, ettei ntiisti erilaisista mutta samaan piid-
miiiirzi[n tehteevistA keinoista ole yhtiiaikaisesti jra samalla foorumilla yleon-
sii tiihiin asti katsottu voitavan keskustella, on ollut niikemys eriytyneestii
tydn- ja kustannustenjaosta yhteiskunnan eri sektoreiden viilillii. Eliikeikii-
ktiytiint6 on ollut yksinomaan eliikejiirjestelmid koskeva asia, kun taas sel-

laiset kysymykset kuin tydaika ja lomat eivdt ole kuuluneet eliikejiirjestel-
mien intressipiiriin. Siitii huolimatta, ette ty<imarkkinajiirjesttit ovat keske-

nddn neuvotelleet molemmista asiaryhmistii, nekin ovat ilmeisesti kunni-
oittaneet em,. sektorijakoa eiviitkii ole kytkeneet niiitii asioita yhteen. OECD
lienee se kansainvdlinen jiirjest6, joka ensimmdisenii sektorien raja-aidoista
piittaamatta otti esille vanhoj,en ty6ntekijiiin vaikeudet ja niiden helpotta-
mismahdollisuudet kokonai,svaltaisena kysyrnyksenii. ]o vuonna 1961 kirjoitti
OECD:n sosiaaliturvaosaston johtaja ]. Ribas seuraavaa:

"... Saattaisi olla suotavaa tarkastella eliikeikiiii uudesta ndkcikulmasta:
ei ainoastaan tydvoimakysymyksenii eikd ainoastaan sosiaaliturvakysymyk-

24



sene eli yhtene eliikejiirjestelmdn yleisistd ongelmista, vaan niissd laajem-
missa puitteissa, joihin kuuluu tyon ja vapaa-ajan tasapaino yksilcin koko
elinaikana koulutuskauden piiiityttyii . . ."

oECD:n syksyllii 1972 jdrjestdmdssd, tyciajan muutoksia kdsitelleessd kon-
ferenssissa oli eliikeik2ikysymys esillii ,muiden tyciaikaa koskevien kysymys-
ten kanssa rinnakkaisena asiana. Konferenssin keskustelujen yleinen aihe
jakaantui toisaalta kysymyksiin tydajan jdsentelystii uudella tavalla, toisaal-
ta kysymyksiin eri mahdollisuuksista lyhentiiii tyciaikaa. fiilkimmiiisten osal-
ta kesiteltiin vaihtoehtoisina mahdollisuuksina viikkotyciajan lyhentiimistd,
lomien pidentdmistzi ja eliikeikiirajan alentamista. Mitdiin suosituksia ei
konferenssi tdssd vaiheessa lqatsonut aiheelliseksi laatia.

Ajatellen tiillaista suuntausta asian kokonaisvaltaista kiisittelyii kohden
onkin seuraayassa - sen jdlkeen kun on esitetty lyhyt katsaus nykyisiin
kiiytcissii oleviin eliikeikiikiiytiinncin malleihin jra meilld Suqmessa voimassa
olevaan eliikeikiikiiytiint6cin sekii tarkasteltu jonkin verran yksityiskohtai-
semmin erilaisia eliikeiiin porrastus- ja jpustamismahdollisuuksia - kiisitel-
ty mycis muiden kuin eliikeikdkdytiinnd,n keinojen tarjoamia mahdollisuuk-
sia vanhojen tydntekijciiden tilanteen helpottamiseksi.

2.2. ERILAISIA ELAKEIKAKAYTANNON MALLEJA

Kuten edelld jo todettiin, on eri jdrjestelmissd piiiidytty eliikeikiikiiytiin-
ncin osalta hyvinkin erilaisiin ratkaisuihin. Taustaksi jiitjemp?inti suoritet-
tavalle pohdiskelulle on seuraavassa esitetty luettelo kdytdnncissd olevien
eldkeikiiratkaisujen perustyypeistii.

- Kiinteii eli ksikille vakuutetuille wma eltikeikti.

- Sukupuolen mukaan porrastettu eltikeikii. (Tiimii merkitsee kriytiinncissii
aina sitri, ettii naisten eliikeikii on alempi kuin miesten. Sukupuoleen
on lisiiksi voitu yhdistdii muita kriteerejii, esim. lapsiluku.)

- 'Tyburan pituuden perusteella miitirtiytyvii eltikeikti. (Tiimii merkitsee si-
te, elld tietyn palvelusvuosimddrdn jlirjestelmiin piirissd saavuttanut hen-
kilci on oikeuteftu siirtymiiiin vanhuuselhkkeelle idstii riippumatta. Tiil-
laisessa jeirjestelmdssii on lisdksi aina jokin kiinteii ikiiraja, jonka
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saavutettuaan nekin henkilcit, jotka vielii siihen mennessd eiv6t ole saa-
neet teyteen vaadittua palvelusvuosimiiiiriiii, piidsevdt elakkeelle.)

- Ammateittain porrastettu eliikeikti. (Tiim,ii on voitu toteuttaa joko ylei-
sen jdrjestelmdn puitteissa, niin ettd samassa jdrjestelm6ssd tietyt arn-
mattiryhmiit pdiisevdt aikaisemmin eliikkeelle kuin toiset, tai sitten. cttii
tietyille ammattiryhmille on peruste'ttu yleisen eliikejiirjestelm6n rinnal-
le om,at erityisjeriestelmiinsd, joissa eliikeikii on alhaisempi kuin yleises-
sii jiiriestelmiissii.)

- Y ksillllisesti joustavat eliikeikiiktiytiinndt

- Liukuva eliikeikti. (Tdllaisessa jdrjestelmdssd vakuutetulle on mddr6t-
tyjen rajojen puitteissa annettu mahdollisuus itse valita milloin siirtyy
eltikkeelle, ja eliikkeen suuruus on kytketty hdnen omaan ratkaisuunsa.
Eliikeik?i voi olla joko alaspiiin liukuva, jolloin eliikkeelle voi siirtyri
ennen normaalia eliikeikiid saaden alennetun eliikkeen, tai yldspiiin
liukuva, jplloin eliikkeelle siirtymisen lykkiiiiminen yli normaalin elii-
keidn krasvattaa eliikkeen miidriiii. My6s voivat molemm,at jiirjestelyt
olla kiiytcissii yhteaikaisesti, niin ettii normaaliksi katsottu eliikeikii
on sdiidetyn liukumisviilin sisiillii.)

- Tiettyihirt yksildllisiin kriteereihin kytketty eliikkeen saanti ennen nor-
maplia eliikeikiiii. (Tiimii merkitsee, ettd mdiirityn, normaalia eldke-
ikiiii alemnr,an ikiirajan sivuuttanut vakuutettu voi tietyillii edellytyk-
silld saada eldkkeen jo ennen normaalia ikiiii. Eliike voi olla joko heti
tdysimddrdinen tai sitten osaeleke, joka normaalissa eliikeidssd muut-
tuu tdysimiiiiriiiseksi eike jiiii pysyvdsti alennetuksi kuten 'alaspdin liu-
kuvan eldkeiiin jiirjestelrniissii. Edellytyksend voi olla esim. heikenty-
nyt terveys tai voimien viiheneminen, vaikka se ei vield olisikaan sitii
luokkaa, ettd se oikeuttaisi varsinaiseen ty6kyvyttcimyyseliikkeeseen.
Mddrdykset voivat olla varsin eriytyneitiikin, niin ettd esim. sokeilla
henkilcjillii on oikeus aikaisempaan eliikkeelle siirtymiseen kuin muilla.
Kriteerind voidaan kiiyttiiii myds tycimahdollisuuksia, niin ettd vanha
vakuutettu, joka on ollut tietyn vdhimmiiisajan tydttdmiinii, saa tdllii
perusteella oikeuden eliikkeeseen. Erds tdhdn ryhm66n kuuluva rnah-
dollisuus on edelleen se, ettd vanhoille vakuutetuille 'annetaan osa-

eldke ennen normaalia eliikeikiiii alentuneiden tydansioiden perusteel-
la riippumatta siite, mistd syystii ansiot ovat alentuneet.)
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Edellii kuvattujen perustyyppien eri piirteitd yhdistelemiilld on mahdol-
Iista muodostaa lukematon mdiirii erilaisia eliikeikiikiiytiinn6n malleja. Eri
maiden jiirjestelmiii kokonaisuutena tarkastellessaan voikin havaita, ette
vaikka eltikeikiiktiytiinncin vallitsevana piirteenii yleensd on jokin perustyy-
peistii tai kahden perustyypin yhdistelmii, niin liihes poikkeuksetta tdhdn
on lisdtty ,mycis muita piirteitti, joten itse asiassa jokseenkin kaikki nykyiset
sovellutukset voidaan katsoa yhdistetyiksi m,alleiksi, eikd kahta joka yksi-
tyiskohd,assa samanlaista mallia juuri pysty ldytiimiiiin.

2.3. NYKYISESTA ELAKEIKAKAYTANNOSTA SUOMESSA

|os tarkastellaan Suomessa nykyisin voimassa olevaa el6keikiikiiytiint6ii
yhtenii kokonaisuutena, niin voidaan sanoa, ettd vallitsevana piirteend siind
on ammatista ja sukupuolesta riippumaton ylei,nen 65 vuoden eliikeikii yh-
distettynd yltispiiin liukumisen mahdollisuuteen. TStd piiiisiiiintdii soveltavat
molem,mat suuret eldkejiirjestelmiimme, kansaneliikejiirjestelmii ja ty<ieltike-
jiirjestelmii. Piiiisddnncin tdydennykseksi on n6issiikin i.iiriestelmissd kuiten-
kin liitetty kuvaan eriiitd joustavuutta lisiiiiviii piirteitii, joista osa on aivan
viime aikojen tuotetta. Lisiiksi eriiillii henkilciryhmillii on erityisjerjestelmid,
joiden eliikeikiisiiiihndkset poikkeavat yleisestii kiiytiinncistii.

viimeksi mainituista ovat merkittiivimpi?i julkisen sektorin, valtion ja kun-
tien, eltikejiirjestelmdt. Niiissii molernmissa on kdytdssii eliikeiiin ammateit-
tainen porrastus, ja my6s yleinen eliikeikii on niissii alempi kuin em. suu-
rissa eliikejiirjestelmissii eli valtiolla ja suurimmalla osall,a kunnista 6j vuot-
ta mutta eriiillii kunnilla jopa 60 vuotta. (Kunnallisen eliikejiirjestelmiin
osalta mainittakoon lisdksi se sille omalaatuinen piirre, ette useammassa,
eliikeikdsiiiinncisten kannalta erilaisessa amrnatissa tydskennelleelle henkilcille
lasketaan varsin tarkka henkil6kohtainen eldkeikd painottamalla eri ammat-
tien eliikeiiit hdnen kussakin niistii tydskentelemiinsd ajan pituudella. Tiillai-
nen "painotetun eldkeiiin" jdrjestelmii on ammateittain porrastettujen eliike-
ji'irjestelmienkin piirissii erittdin harvinainen.) Kirkon eliikejiirjestelrndssd on
yleinen eliikeikii kuten valtiolla 65 vuotta. Lisiiksi on merimiehilld oma
eliikejiirjestelmiinsd, jpssa eltikeikd on porrastettu tydur,an pituuden mukaan
vaihdellen miehistcillii viilillii 55-60 vuotta ja ptiiillystdllii viililtii 60-65
vuotta.

Suurten yleisten eliikejiirjestelmiemme osalta on eliikeikdkdytiinncin
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peaseentda joustavammaksi tekevistii lisiipiirteistii ensinniikin mainittava tycit-
tomyyseliike, jota molemmat jiirjestelmdt nykyisin maksavat 60 vuotta tdytt6-
neelle tycitt6mdlle vakuutetulle, joka on 52 viimeisen viikon aikana saanut
tydtt6myysavustusta tai -korvausta vdhintiiiin 200 piiiviiltii ja jolle ei voida
osoittaa sellaista tydtii, jonka vastaanottamisesta kieltiiytyessiiiin hdn menet-
tdd oikeutensa tycittcimyyskorvaukseen. Tydttcimyyseliike on miiiiriiltiitin yhtii
suuri kuin samassa idssii saatu tyiikyvyttd,myyseldke eli ts. tdysi eliike. Tycitto-
myyseliikkeen k6yttddnotto on selvin kiiytiinntin toimenpide, jolla Suomessa
on pyritty toteuttamaan vaatimusta yksilcillisten olosuhteiden huomioonotta-
misesta eliikeikiikiiytiinncissS.

Toinen yksildllistii joustavuutta lisiiiivii piirre eliikeiiirjestelmissiimme on
tyoeliikejiirjestelmiissd vuoden 1973 alusta lukien voimaan tullut osatycikyvyt-
tcimyyseldke. Vaikka osatycikyvyttdmyyseliike periaatteessa on idstd riippu-
maton etuus vakuutetulle, joka sairauden, vian tai vamman johdosta on me-

nettenyt tycikyvystddn viihintiiiin 40 o/o mtfita alle 60 o/o, niin osaltaan se-

kin nimenomaan iauttaa niit6 vanhoja tytintekijditti, joiden heikentynyt ter-
veys esthii heitii tiiysitehoisesti tydskentelemdstd aikaisemmassa am,rnatissaan.

Tydkyvyttcimyydon mittana on nimittiiin paitsi tycintekijiin sairaus, vika tai
vamma ,rrycis hiinen kykynsii hankkia ansiotuloja sellaisella saatavissa ole-

valla tycillS, johon hiinen kohtuudella odotetaan pystyvdn, kun otetaan huo-

roioon hdnen koulutuksensa, aikaisempi toimintansa, ikdns6, asum.isolosuh-

teensa ja muut ndihin verrattavat seikat.
Kansaneldkejiirjestelmiidn puolestaan sisiiltyy eliikeikiikiiytiinndn piiiisiidn-

ncistd poikkeavana piirteenii sdiinntjs, jonka mukaan yksiniiinen pienituloinen
nainen voi saada kansaneliikkeen tuloharkintaiset etuudet ns. vanhuuden-

tuen muodossa jo 60 ikiivuodesta liihtien.
Lisiiksi voidaan todeta, ett6 tydeliikejiirjestelmdssd on yrityksille varattu

mahdollisuus jiirjestiiii tytintekijdilleen tai joillekin tytintekij?iryhmille alen-

nettu ekikeikii vapaaehtoisen lisdedun muodossa. LEL:n piiriin kuuluvien
tycintekijciiden osralta tdllaista mahdollisuutta ei kuitenkaan ole.

Yritysten vapaaehtoisesti jiirjestiimiin alennetun eliikeiiin yleisyydestii kiiy-
tzinndssd voidaan mainita, ettd Eliiketurvakeskuksessa suoritetun selvityksen

mukaan oli vuonna 1969 alennettu eliikeikii yhteensii 70 300 naispuolisella
ja 12 400 miespuolisella TEL-vakuutetulla. T,avallisin alennus oli naisilla
5 ja miehillii 2 vuotta (Mustonen-suomivuori 1972). Vuonna 1974 vanhuus-

eliikkeelle siirtyneistii TEl-vakuutetuista kaikkiaan 3.6 o/o siirtyi eliikkeelle
ennen 65 vuoden ikiiii. Naisilla tiimii luku oli 5.9 o/o (377 henkilcjii) ja mie-

hille 0.4 o/o (20 henkil6ii).
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verrattaessa Suomessa nykyisin voimassa olevaa yleistii eliikeikdd kansain-
viiliseen kiiytiintricin tarjoaa laajirnman vertailupohjan ILo:n vuonna 1967
suorittama tutkim,us yleisestii eliikeiiistii 84 eri maassa. sen tulos oli tiivis-
tetysti esitettynd seuraava:

Yleinen
eliikeik?i

Niiden tutkittujen maiden lukumddrd,
joissa ko. eliikeikii kdytcissii
a) miehillii b) naisilla

yli 65

65

6t-64
60

alle 60

6

29
3

34
12

5

15

2

29
33

yhteensii 84 84

Tdmrin tukimuksen antamaan kuvaan vaikuttaa kuitenkin olennaisesti
se, ettd suunnilleen puolet tutkituista jhrjestelmistd on Lati,nalaisesta Ame-
rikasta, Afrikasta ja Aasiasta. Niiiden alueiden maissa on useistakin eri
syistii johtuen tavallista, ettii el?ikeikii niiden jiirjestelmissii on erittiiin alhai-
nen elekkeiden tason ollessa vastaavaiti heikko. (syinii tiihirn ovat mm.
vdestcin alhainen ikiirakenne, huono terveystilanne, tycimahdollisuuksien
vdhyys ja jiirjestelmien usein varsin rajoitettu henkikipiiri.)

f os asiaa tarkastellaan Eliiketurrnakeskuksen vuonna 1970 suorittaman
tutkimuksen valossa, joka koski 20 maan eliikejiirjestelmiii Euroopassa ja
Pohjois-Amerikassa, saadaan seuraavanlainen kuva:

Yleinen
eliikeikii

v.

Niiden tukittujen maiden luku,rnri6rii,
joissa ko. eliikeikii kiiytcissii
a) miehillii b) naisilla

4

5

1

6

4
5

vli

alle

65

65
62
60
60

4
11

yhteensii 20 20
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Niiiden lukujen osalta on puolestaan todettava, ettd It6- ja Etelii- Euroo-
pan maat ovat Eliiketurvakeskuksen tutkimuksessa aliedustettuina. |os esim.
haluttaisiin saada kuva yleisen eliikeiiin keskimdiiriiiseste tasosta koko Eu-
roopassa, tultaisiin ilmeisesti jonkin verran alempaan keskitasoon kuin edel-
lii. esitettyjen lukujen perusteella, koska eliikeiiit yleensii ovat saanndnmukai-
sesti Ite- ja Etelii-Euroopan maissa alemmat kuin Pohjoismaissa ja Keski-Eu-
roopassa, jotka em. tutkimuksessa ovat jokseenkin tiiydellisesti mukana. Mie-
lenkiintoinen piirre yleisen eliikeidn tasoa Euroopan ia Pohjois-Amerikan
puitteissa tarkasteltaessa onkin, ette se niiyttiiii niiillii alueilla olevan maan-
tieteellisesti muuttuva suure: sen arvo alenee verrattain systemaattisesti siir-
ryttdessd luoteesta kaakkoon.

Selvyyden vuoksi lienee syytii vielii huom'auttaa, ette edellii kiiytetty termi
"yleinen eliikeikii" ei suinkaan tarkoita kiintedtii, kaikille sam,aa eldkeikiiii
jossakin maassa tai jiirjestelmdssd, vraan siihen liittyy ldhes aina jonkinlaista
porrastusta tai yksil6llistii joustavuutta. Esimerkiksi em. Eldketurvakeskuk-
sen tutkimuksen piiriin kuuluvista 20 maasta ei ainoassakaan ole nykyisin
kiiytcissd tdysin kiintedtd eliikeikiiii, jos maan eliikejiirjestelmiii katsotaan yhte-
nii kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki ko. m,aassa toimivat lakisiiiitei-
set elakejdrjestelmiit. Kiisitteellii "yleinen eliikeikii" onkin selostetuissa tut-
kimuksissa yksinkertaisesti tarkoitettu joko site ikea, jossa ne vakuutetut,
jotka eivdt tiiytii mitiiiin porrastuksen tai joustamisen edellytyksenii olevia
ehtoja, saavat ehdottoman oikeuden eliikkeeseen, tai liukuvaa eliikeikiiii so-

veltavien jdrjestelmien kohdalla ns. normaalia elZikeikiiii.
Ottaen huomioon tiiysin kiinteiin elekeiiin nykyisin jokseenkin teoreettisen

mahdollisuuden, ei seuraavassa erilaisten eliikeikiikdytiinn6n mallien tarkas-

telussa olekaan katsottu aiheelliseksi erikseen kiisitellii tiitii vaihtoehtoa, vaan

on keskitytty erilaisiin porrastus- ja joustamismahdollisuuksiin eliikeikiikiiy-
tiinncissii.
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2.4 ELAKEIAN PORRASTUS- IA JOUSTAMIS]\,IAHDOLLISUUKSISTA

2.4.1 . Sukupuolen mukaan porrastettu eltikeikt)

Eliikeiiin porrastaminen sukupuolen mukaan niiyttiiii kokonaisuutena ot-
ta.en olevan vielii nykyisinkin varsin yleista elakejiirjestelmissd. Edellii mai-
nitussa, 84 maan jiirjestelmiii vuonna 1967 koskevassa tutkimuksessa todet-
tiin suunnilleen puolessa tutkituista jiirjestelmistd eli yhteensd 40:ssd olevan
naisilla alempi yleinen eliikeikii kuin miehillii. Tutkimuksen tuloksia selos-
taessaan ILO tulkitsee tdmiin jiirjestelyn johtuvan vanhempien naisten tycin-
saantivaikeuksista.

ElSketurvakeskuksen em. tutkimukseen sisiiltyneistii 20 maasta tasan prlo-
lessa eli 10 maassa oli vuonna 1969 kiiytcissd sukupuolen mukaan porrastettu
eliikeikii. Yleensii naisten eliikeikii oli niiissri viisi vuotta alempi kuin rnies-
ten, kahdessa tapauksessa ero oli kolme vuotta. Kun tiimd,n tutkimuksen ai-
neistoa tarkastelee yksityskohtaisemmin, voi havaita selviid alueellista ka-
saantumista niiden maiden osalta, joissa sukupuolella ei ole vaikutusta eld-
keikiiiin. Yleinen eliikeikii on sukupuolesta riippurrlaton ensiksikin kaikissa
viidessd Pohjoismaassa t) sekii rnolemmissa tutkituissa pohjois-Amerikan
maissa eli USA:ssa jp Kanadassa. Keski-Euroopassa on lisiiksi kolmen maan
ryhmd, Hollanti, Liinsi-Saksa jra Ranska, jonka piirissd sukupuolen mukaista
eroa ei esiinny.

verrattaessa edellistii havaintoa aikaisemmin kohdassa 2.3. esitettyyn tar-
kasteluun yleisen eliikeibn tasosta voidaan todeta tiettyd yhtiiliiisyyttii. Nais-
ten eldkeikii on yleensd sama kuin miesten sielld, 'missri yleinen eliikeikii
miestenkin osalta on korkeimmillaan eli maantieteellisesti ottaen pohjoises-
sa ja ldnnessii. silmiinpistdviin poikkeuksen rnuodostavat kuitenkin Belgia
ja Englranti, joissa miesten yleinen eliikeikii - 65 vuotta - sopii hyvin tii-
hiin maantieteelliseen kuvaan ,mutta naisten eliikeiiiksi on syystii tai toisesta
siiiidetty 60 vuotta.

ILO:n kansainviilisissii suosituksissa ja sopimuksissa esiintyneistd eldke-
ikiiii koskevista kannanotoista voidaan havaita, ettii Kansainvdlisten Tyci-
konferenssien - joiden hyviiksymiii ILO:n suositus- ja sopimustekstit ovat

1) Ainoan-a pienene poikkeuksena voidaan Pohjoismaiden osalta mainita suomen jaTanskan kansaneliil<ejerjestelmisse esiintyvat, yksiltitlistii joustavuutta naisten osal[amerkitsevet seennaikset, joiden mukaan pienituloiset yksineiset naiset _ Tansk&ssamytis pienituloiset eltlkkeensaajien vaimot - voivat sbada tuloharkintaisen elii.kkeennorm&alia eliikeikiiii aikaisemmin. Perusteluna niiille siianntiksille on aikanaan ollutjuuri vanhojen naisten vaikea tydnsaanti.
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- ndkemyksen mukaan sukupuolen huomioonottaminen eliikeikiisiiiinnciksis-
sri todettiin vanhentuneeksi jo yli 20 vuotta sitten. Toimeentuloturvaa kos-
kevassa suosituksessa vuodelta 1944 suositeltiin vield miesten eliikeitiksi 65
jer naisten 60 vuotta, mutta sosiaaliturvan minimistandardej.a koskevaan
sopimustekstiin vuodelta 1952 ei sukupuolen mukaista jaottelua endii otettu.
fo silloin ndhtdvissd olleen kehityksen valossa - vanhojen ikdluokkien
osuuden kasvu ja naisten ansioeldkkeiden yleistyminen - ei eliikejiirjestelmi-
err muutenkin voimakkaasti kasvavia kustannuksia katsottu olevan syyta li
sdt6 heikosti perusteltavissa olevalla rraatimuksella naisten alennetusta elii-
keihstii. fohdonmukaisesti ei myciskddn ILO:n uusi, nimenomaan yanhuus-,

tycikyvyttcimyys- j,a perhe-eliikkeitii koskeva sopimus vuodelta 1967 sisiillii
rnitddn mainintaa sukupuolen mukaisesta porrastuksesta.

2.4.2. T ydur an pituuden perusteella mtitirtiytyvti eltikeikti

Ajateltaessa niitii kahta erilaista ndkemystii vanhuuseliikkeen tarkoituk-
sesta, joiden edellii todettiin vaikuttaneen eril,aisten eliikeikiiratkaisujen taus-

talla, voitaneen todeta jiilkimmiiisen katsantokannan heijastuvan ehkii puh'
taimpana sellaisessa jdrjestelmiissei, jossa oikeus eldkkeen saamiseen mdd-

ldytyy tycivuosien lukumddriin perusteella iiistii riippumatta. fos niikemys
on se, ettd henkilcj tehtyeen tyota yhteiskunnassa sopivaksi ja riittiiviiksi kat-

sotun ajan on ty<illiidn ansainnut oikeuden taloudellisesti turvattuun vapaa-

aikaan eldkkeellaiolon muodossa, niin on luorr^nollista, ettii hdnelle mycis

annetaan oikeus siirtye elakkeelle heti, kun tiillainen sopivaksi ja riittiiviiksi
meeritelty aika on tullut tdyteen.

Niiin ajatellen on itse asiassa hdrmmdstyttiiviiii havaita kuinka harvinaista
tiimiinkaltaisen eliikeikiikiiytiinncin soveltaminen ainakin toistaiseksi on.
Edellii mainittuun Eliiketurvakeskukssn tutkimukseen kuuluneista 20 maas-

ta \fain kahdessa, Italiassa ja fugoslaviassa, vakuutetuilla on oikeus eldkkee-

seen pelkdstiiiin tietynpituisen tyouran perusteella ilman mitdiin lisdkritee-
lejii. Tyoaikavaatimus on Italiassa 35 vuotta sekii miehillii ettii naisilla, fu-
goslaviassa miehillii 40 j,a naisilla 35 vuotta'yleisen eltikeidn ollessa molem"

missa ,maissa miehillii 60 ja naisilla 55 vuotta.
Lisdkriteerind tyiiaikavaatimuksen ohella voidaan kiiyttiiii tiettyii

viihimmiiisikiiii eldkkeen saamisen ehtona. Esim. Itiivallassa, jossa yleinen

eliikeikii on miehilld 65 jia naisilla 60 vuotta, eldke mydnnetii2in viisi vuotta
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tiitd aikaisemrnin vakuutetulle, jolla on takanaan J5 tycivuotta ja niiistii
20 on palveltu viimeisten 30 vuodsn kuluessa. Liinsi-Saksassa tuli vuoden
1975 alusta voimaan eliikeiktisiiiinndsten muutos, jonka rnukaan j5 vuotta
jiirjestelmiin piiriin kuulunut vakuutettu (merkitsee kiiytiinntissii j5 vuoden
ty6uraa) saa eliikkeen 63 vuoden iiissii normaalin 65 vuoden asemasta.
Ehtona kuitonkin on, ette asianomaisen henkiltin ansiotulot eliikkeelle siir-
tymisen jiilkeen eiviit ylitii tiettye enimmiiism,iiiiriiii kuukaudessa tai ettii
hiin ei tee tata suuremmat tulot tuottavaa ansiotydtii eneunpiiii kuin 75
piiiviiii vuodessa.

Viihimm?iisikiirajan lisiiksi voidaan tydaikavaatimukseen liittiiI erilaisia
tycivoimapoliittisia kriteerejii, niin ette tietty palvelusaika joillakin sellai-
silla tyoaloilla tai nrraantieteellisillii alueilla, joilla tydvoiman saanti on vaike-
aa, oikeuttaa normaalia alenapaan eliikeikiitin. Esim. Neuvostoliitossa, jossa
eliikeiiin porrastus erilaisten kriteerien mukaan on viety erittiiin pitkiille,
l:akuutetut, jptkra ovat tydskennelleet viihintiiiin 15 vuotta maan pohjoisissa
osissa tai viihintiiiin 20 vuotta vastaavanlaisissa olosuhteissa eriiillii muilla
alueilla, saavat vanhuuseliikkeen viisi vuotta normaalia aikaisemmin. Samoin
siellii tietyn pituinen tyiiskentely (miehillii 25 ja naisilla 20 vuotta) eriiillii
sellaisilla aloilla, joiden tuotteita pidetiiiin erityisen tiirkeinii, oikeuttaa eliik-
keeseen viisi vuotta aikaisemmin kuin samanpituinen tydskentely muilla,
muuten luonteeltaan samantapaisilla aloilla. Viimeksi vuonna 1968 tiillainen,
ilmeisesti tycivoirnapoliittisiin liihtdkohtiin perustuva siiiinnds tuli voimaan
ereiiden tekstiiliteollisuuden alojen naistytivoiman osalta.

Niissii olosuhteiltaan poikkeuksellisina pidettyj?i aloja varten peruste-
tuissa erityiseliikejiirjestelmissii, joita useissa maissa esiintyy yleisten eliike-
jiirjestelmien rinnalla ja joissa eliikeikii on alempi kuin yleissn jiirjestelmiin
mukainen, liittyy eliikeikekeytentddn yleensii aina tydskentelyn pituutta
kyseisellii ammattialalla koskevia sii?inntiksiii. Esim. meillii Suomessa on
,merimieseliikejiirj,es,telmiissii miehistdd,n kuuluvillo normaali eliikeikii 60 vuot-
ta, mutta vakuutettu, jolla on palvelusaikaa merimiestoimessa viihintiiiin 25
vuotta, saa eliikkeen jo 55-vuotiaana. Siirrytteesse talte alarajalta kohti
normaa'lia eliikeikiiii viihim,rniiispalvelusaikaa koskeva vaatimus pienenee
yhdellii vuodella kutakin ikiivuotta kohti, joten eliikkeen saamiseen 59-vuoti-
aana riittiiii 21 palvelusvuotta.

My6s niiss[ jiirjestelmissii, joissa eliikeiiin ammatillista porrastusta esiin-
tyy yleisen eliikejiirjestelmdn puitteissa, liittyy kuvaan siidnndnmukaisesti
myds kysymys palvelusajan pituudesta muodossa tai toisessa.
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2.4.3. Ammateittain portastettu eliikeikti

Lakisiiiiteisesti voidaan eliikeiiin ammateittainen porrastus toteuttaa kahta
erilaista linjaa noudattaen: joko niin, ettii yleisen eliikejiirjestelmiin puitteis-
sa tietyt amrnattiryhmiit piiiiseviit eliikkeelle aikaisemmin kuin toiset, tai
siten, ettii eriiille amanattiryhmille perustetaan omat erityisiiirjestelmiinsii,
joissa eliikeikii on alhaisempi kuin yleisessd jhrjestelmiissd. Kolm.as mahdolli-
suus asian hoitamiseen ovat yleistd eliikejiirjestelmdii tdydentayet, ty6ehto-
sopimuksiin perustuvat tai muut vapaaehtoiset jiirjestelyt tietyille amrnatti-
aloilla.

Erityisel2ikejiirjestelmien kiiyttd on ainakin toistaiseksi ldnsimaissa yleinen
menettely. Tavallisimpia erityisjerjestelmiit ovat kaivostydntekijiiillii, meri-
miehillii ja rautatieliiisillii. Tyypillisiii esimerkkejii useiden erityisiarjestel-
mien kdyt6std ovat Norja ja Ranska. Norjassa niiitii on kalastajilla, meri-
miehilld, metsiitycintekijdillii, rautatieliiisillii ja poronhoitajilla, Ranskassa
puolestaan kaivostycintekijdillii, merimiehillii, rautatieliiisillii sekii siihkci- ja
kaasualan tytintekijdillii. Ranskassa on tiimdn lisiiksi liitetty palkansaajien
yleiseen eliikejiirjestel,mddn senkaltainen ammateittainen porrastus, ette tie-
tyissii vaikeiksi luokitelluissa t6issii viihintiiiin 20 vuotta tydskennelleet saa-

vat jo normaalissa eldkeidssd eli 60-vuotiaina yhtii suuren eliikkeen kuin muut
vakuutetut vasta viiden vuoden yl6spiiin liukumisen jiilkeen 65-vuotiaina.

Neuvostoliitossa sekd useimmissa muissa ltii-Euroopan maissa on kdy-
tcissd eliikeidn amm,ateittainen porrastus yleisen eliikejiirjestelmdn puitteissa.
Ammatit on nriissii maissa jaettu joko kahteon tai kolrrneen eldkeiiiltEdn eri-
laiseen luokkaan niiden raskauden tai vaikeuden sekii niihin sisiiltyvien
terveydellisten riskien perusteella. Ldnsi-Euroopassa on toistaiseksi aino-
astaan Belgiassa vastaavanlainen jiirjestelmii. Esimerkkind niistd perusteista,
joita on keytetty amrnattien luokituksessa, voidaan mainita Neuvostoliiton
jiirjestelmii, jossa on kiiytcissii jako kolmeen ns. tydluokkaan. Eliikeiiiltiiiin
alimpaan eli ns. ensimmiiiseen tytiluokkaan (eliikeikti 10 vuotta alhaisompi

kuin normaali eliikeikii) kuuluvat tydt, joihin on katsottu liittyvdn suuria
terveydellisiii riskejii, kuten maanalainen kaivosty6 sekzi erdiit metallurgisen
ja kemiallisen teollisuuden tydalat. Toiseen tydluokkaan (eliikeikii viidellii
vuodella alennettu) kuuluu useita sellaisia tyoaloja, jotka on katsottu vaati-
muksiltaan vaikeiksi tai raskaiksi vanhoille tytintekijdille. Lisiiksi siihen
kuuluyat tydt er?iillii sellaisilla aloilla, joiden tuotteita pidetiiiin erityisen
tiirkeinii; ndiden osalta perustelu on liihinnii tydvoimapoliittinen.

Normaali eli kolmannen tydluokan eltikeikii on Neuvostoliitossa miehillii
60 ja nraisilla 55 vuotta. Eliikkeen saamiseksi 10 vuotta tiitd ennen edellyte-
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tdein ensimmiiisessii tyciluokassa miehiltii viihintiiiin 20 ja naisilta 15 palve-
lusvuotta, josta aj.asta ainakin puolet on palyeltu ensimmiiisen tydluokan
tyrissii. Toisessa tyciluokassa on yastaavasti viidellii vuodella alennetun elii-
keiiin edellytyksenii oniehillii 25 ia naisilla 20 palvelusvuotta.

Kuten edellii jo on mainittu, on meillii Suomessa julkisella sektorilla,
valtiolla ja kunnilla, kiiytdssii ammateittain pornastettu eliikeikii. Valtiolla eri
eldkeryhmien eliikeiiit vaihtelevat viilillii 55-65 vuotta. Ryhmityksestd on
siiddetty valtion eliikeasetuksessa (611/66). Eri eliikeikiiryhmien koostu-
muksesta mainittakoon esimerkkinii seuraavaa:

55 vuotta sukeltaja; veturinkuljettaja tai -lemmitteje, finja-auton kuljet-
taja; lennonjohtaja, luotsi rnerenrannikolla

58 vuotta mielisairaanhoitaja, sairaanhoitaja, kiitilcj sekii erddt muut
sairaanhoitohenkilcikuntaan kuuluvat; useat rautateiden lii-
kennepuolen henkiloryhmiit; erddt poliisin, tullivartiolaitok-
sen tai vankeinhoitolaitoksen palveluksessa olevat henkil6-
ryhmdt; erdiit koulukodeissa, kuurojen- tai sokeainkouluissa
taikka kuuromykkiiin ammattikouluissa, tycilaitoksessa tai
vaj,aamielislaitoksessa tyciskenteleviit henkilciryhmiit

60 vuotta: osastonhoitaj'a, erikoissairaanhoitaja yms. sainaa,nhoitohenkild-
kuntaan kuuluva; kuorma-auton, tiehdyliin tai raivaustrakto-
rin kuljettaja sekii raskaan kaivuukoneen tai radantukemisko-
neen kiiyttiijii; seppii ja valimotydntekij?i valtionrautateiden
piiiikonepajoissa, kattilaseppii, niittaaja, hitsaaja ja konelatoja;
valtionrautateiden rautatierakennusosaston ruumiillista tydtii
tekevii ty6ntekijii; naispuolinen tydntekijti raskaassa ruumiil-
lisessa ty6ssd tehtaassa, konepajassa, varikolla, varastossa

taikka rata-, tie- tai muussa rakennustydssii.

Kunnallisessa eliikejiirjestelmiissii eri eliikeikiiryhmien eldkeidt vaihtelevat
viilillii 53-65 vuotta (niissii kunnissa, jotka soveltavat 60 vuoden yleistii

eliikeikiiii, luonnollisesti viilillii 53-60 vuotta). Edellii jo mainittu menet

tely, jonka mukaan erilaisissa tehteyisse palvelleille v,akuutetuille lasketaan

palvelusajoilla painottaen henkiltjkohtainen eliikeikii, johtaa kuitenkin siihen'
ettii yksittiiisen vakuutetun eliikeikii voi kiiytdnndssd olla aivan eri kuin sen

ryhmdn eliikeikii, johon hdnen viimeinen ty6nsii kuuluu. Alennetun eldkeiiin
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ryhmat eli ns. poikkeukselliset eliikeikiiluokat 1) ovat kunnallisella sekto-
rilla koostumukseltaan seuraavanlaisia:

55 vuotta: sukeltaja

55 vuotta: linja-auton kuljettaja linjaliikenteessii; palornies

57 vuotta: mielisairaa,nhoitaja sekii muu hoitohenkilcikunta mielisairaa-
loissa ja vajaamielislaitoksissa; nuohooja

58 vuotta: sairaanhoitaj,a, kiitilij sekii eriiiit muut sairaanhoitohenkilcj-
kuntaan kuuluvat; raitiovaunun kuljettaja ja rahastaja; sata-
maluotsi sekii satamanosturin tai torninosturin kaytteje; kaa-
sulaitoksen kemiallisen ty6n tekijii; viemiirinpuhdistaja, kiiy-
miiliinpuhdistaja-siivooja, lannan ja jiitteiden kuljettaia; eriiiit
muut likaista tyi,td suorittavat puhdistuslaitostytintekijiit;
teurastaja; siiiinnd,llistii 3-vuorotydt?i tekevii henkil<i jne.

59 vuotta: liikennelaitoksen ratatydntekijii; koneporari kivitdissii

60 vuotta: yciylihoitaja, osastonhoitaja, erikoissairaanhoitaja, laborato-
riohoitaja yms. sairaanhoitohenkildkuntaan kuuluva; kunnal-
li,nen kodinhoitaja; kuorma-auton, tiehtiyliin tai raivaus-
traktorin kuljettaja ja raskaan kaivuukoneen kiiyttiijii; sata-
majdiinmurtajalla tyciskentelevii, haarukkanosturinkdyttiijii
satamassa; panostaia, sepelimyllytycintekijii, erdiit kaasulai-
toksen tydntekijiit, ruiskumaalari; palomestari ja apulaispalo-
mestari; tycilaitosvartija; vajaamielislaitoksen tai koulukodin
opettaja; siiiinndllistii 2-vuorotydtii tekevd henkilci jne.

61 vuotta: maan-, vesi- tai huoneenrakennustdissd ulkosalla ruumiillista
tycitii yhteensii vdhintiiiin 10 vuotta suorittanut tytintekijii;
ulkosalla kaivannoissa vesi- ja kaasujohtoasennustycitd suorit-
taya tytintekijii; siihkdavojohto- ja maakaapelitytintekijii;
sosiaalitarkkailija, lastentarhanopettaja

62 vuotta: haastemies, ulosottoapulainen.

1) Poikkeukseuisiin elakeikeluokkiin kuuluvat tehteviit on lueteltu kunnallisen el6ke-
laitoksen elAkesaanndn liitteessii.
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Ammattien eliikeikiiryh,miin luokittamisen perusteista on valtion osalta
maininta Eltikesiiiintdkomitean mietinndssii, jossa todetaan seuraayaa: ,,pe-

rusteena yleistii eliikeikiiii alemmalle eliikeiiille on yleensii viran tai ty6n
tavallista suurempi fyysinen tai henkinen kuluttavuus taikka sen vaatima
crityinen vireys ja nopea toimintakyky. Tdmiin mukaisesti eliikeikii on mirii-
ritelty siten, ettii ko. virassa tai tycissii tydskennelleen henkiltin fyysistii tai
henkistii kuntoa on pidettiivd hiinen tehtdviiiinsii vastaam,attomana juuri sii-
nii idssii mutta ei aikaisemmin." (Eldkesii?lntcikomitean mietintd 1964: A 13,
s. 32.)

Tarkasteltaessa edellii esitettyd esimerkkiluetteloa valtion eliikeikiiryhmistti
voitaneen todeta, ettii vireyden ia nopean toimintakyvyn vaatimukselle on
eliikeikiiryhmityksessti ilmeisesti pantu suurempi paino kuin ty6n fyysiselle
kuluttavuudelle, koska esim. erilaiset liikenteen palveluksessa ty6skentele-
viit henkildryhmat sijoittuvat ryhmityksessd varsin alas. Tiiss[ ovat ilmei-
sesti painottuneet yleiset turvallisuusntikdkohdat. Sairaaloissa, rnielisairaa-
loissa, vajaamielislaitoksissa ja koulukodeissa tydskentelevien kohdalla taas
lienee liihinnh kysymys ty6n henkisestii kuluttavuudesta.

Kunnallisen eliikejiirjestelmiin ryhmittely noudattelee monelta osin valtion
esimerkkiii, mutta myds selviii eroavuuksia on. Niiistii ehkii periaatteellisesti
tiirkein on vuorotydn huomioonotto el?ikeikiifi alentavana tekijiin?i kunnalli-
sella puolella. Lisiiksi pist?iii silmiiiin ulkotydn esiintulo sekii ryhmii kiiymii-
Itiiden ja viemdrien puhdistajat yms. puhdistustydntekijiit, joiden kohdalla
perusteena lienee liihinn?i epiimiellyttiiviit tydolosuhteet. osittain eroavuudet
selittynevHt silld, ettii kunnallinen ryhmitys on ajallisesti uudempaa perua
kuin valtion.

Ammatin luonteen huomioonottoa eliikeikiiii rneeritelteess5 on ILo suosi-
tellut jp 1930-luvulta liihtien. Kansainvzilisen Ty6konferenssin vuonna 19j3
hyviiksymiissii vanhuus-, tydkyvytt6myys- ja perhe-eliikkeitii koskevassa
suosituksessa kehotetaan suhteuttamaan eltikeikii rarmmatin vaikeuteen ja
niiden vuosien lukumiidriiiin, jotka henkild on ammatissa ty6skennellyt. Sa-
ma kehotus toisfuu toimentuloturvaa koskevassa suosituksessa vuodelta
1944. Kansainviilisen Tydkonferenssin vuonna 1967 hyv?iksymii, nykyisin
voirnassa oleva yleissopimus n:o 128 yanhuus-, tydkyvyttdmyys- ja perhe-
eliikkeistii edellyttiiEi nimenomaan anunatillista porrastusta ,niiden maiden
eliikejiirjestelmissd, joissa yleinen eliikeikti on 65 vuotta tai sitii korkeampi.
sen 15. artiklassa on seuraava miiiiriiys: "]os miiiiriitty ikii (tarkoittaa
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vanhuuseliikkeen yleistii ik?irajaa) on 65 vuotta tai sitii korkeampi, on ikiira-
jaa alennettava niiden henkil6iden osalta, lotka ovat ty<iskennelleet sellaisissa
ammateissa, jotka kansallisessa lainsdiidlinndss[ on nimenomaan vanhuus-
elekette sihiilliipitiien katsottu rasittaviksi tai epiiterveellisiksi." Tiimii miiii-
riiys, joka tuli sopimustekstiin varsin tiukan iiiinestyksen jiilkeen, on estanyt
eriiitd eltiketurvaltaan muuten korkeatasoisia Pohjois- ja Liinsi-Euroopan selkii

Pohjois-Amerikan maita toistaiseksi ratifioimasta ko. sopimusta.
Kannanottonaan valintaan toisaalta erityiseliikejiirjestelmien perustamis,on

toisaalta yleisen eliikej2irjestelmiin puitteissa tapahtuvan ammatillisen por-
rastuksen viilillii ILO edellii mainitussa kirjassaan "Introduction to Socjial
Security" asettuu jiilkirnm?iisen menettelyn puolelle rnainiten siitd seuraavaa:
"Tiillaisen jiirjestelyn edut ovat huomattavat verrattuna erillisten erityisjiir-
jestelmien systeemiin. Etuina ovat mahdollisuus laajempaan soveltamiseen,
joustavuus ja taloudellinen vakavuus. ]iirjestely on kuitenkin ristiriidassa
eriiiden luonteeltaan poikkeuksellisten tydalojen ikivanhojen ammattikunta'
traditioiden kanssa." Jiilkimmiiisellti viittauksella ILO ilmeisesti tarkoittaa
lfiinnii kaivostytintekij<iiden !a merimiesten erityiseliikej[rjestelrniii, jotka
hyvin useissa maissa ovat huomattavasti vanhempaa perua kuin yleir;et

eliikej iirjestelmiit.

2.4.4. Liukuva eliikeikit

Paljon puhuttua yksildllistii loustavuutta elhkeikiik?iytZinndssd tavoitte-
levista jiirjestelyistii lienee ns. liukuvra eliikeikii sekt vanhin ettii toistaisel<si

tavallisin. Kuten edellii jo on mainittu, tarkoitetaan liukuvalla eliikeiiillii sit?i,

ettii vakuutetulle on annettu mahdollisuus mii?iriittyjen ikiirajojen puitteirsa
itse valita eliikkeelle siirtymisensd ajankohta, ja eliikkeen suuruus on kyt-
ketty sen- ralkamisik?i?in. Jos eliikeikii on alaspiiin liukuva, voi eliikkeelle siir-
tyii jo ennen normaalia eliikeikiiii saaden tiettyjen siiiintdjen mukaan alentre-

tun elakkeen. Yldspiiin liukuva eliikeikii puolestaan rnerkitsee site, ette eliik-
keelle siirtymisen lykkiiiiminen yli normaalin eliikeiiin kasvattaa eliikkeen
m5iiriiii. |os molemmat jiirjestelyt ovat kiiyt6ssd samassa ellkejiirjestelmdssh,
on normaaliksi katsottu eliikeikii, jota pidetiiiin liihtdkohtana eliikkeen suu-

ruutta laskettaessa, jollakin kohdalla liukumisviilin sisiillii.
Yltispiiin liukuva eliikeikii on verrattain yleisesti kiiytetty jhrjestely, alas'

piiin tai molempiin suuntiin liukwnista sen sijaan sovelletaan vain harvoissa
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eliikejiirjestelmissii. Eliiketurvakeskuksen tutkimukseen kuuluneista 20 maas-
ta oli vuonna 1969 seitsemiissii yltispiiin liukuvaa eliikeikiiii kiiyttiivii eliike-
jiirjestelmii. Niimii maat olivat Englanti, Islanti, Italia, Ranska, Suomi, Tans-
ka ja Tsekkoslovakia. Alaspiiin liukuva eliikeikii esiintyi Belgian ja yhdys-
valtojen jiirjestelmissii ja molempiin suuntiin liukuva ainoastaan Ruotsissa,
jossa eldkeikii oli liukuva viilill2i 63-70 vuotta noffnaalin elZikeiiin ollessa
67 vuotta. (Mydhemmin tuli myds Norjassa veiliaikaisesti kiiytt6tin alaspdin
liukuva eliikeik?i. Ruotsissa puolestaan on peatstty alentaa normaali eliikeikii
65 vuoteen 1.7.1976 lukien sekd pidentii?i samalla liukumisviili kiisittiimiian
ikiivuodet 60-70.)

Se seikka, onko eliikeikii miiiiritelty yl6s- vai alaspdin liukuvaksi, on eliik-
keiden suuruuden kannalta itse rasiassa periaatteessa yhdentekeviiii, mikiili
liukumisviili on molernmissa tapauksissa samalla kohdalla ikiiskaalalla, kos-
ka eliikkeen laskemista koskevat siiiinn6t voidaan tehdii sellaisiksi, ettd kun-
kin ikiivuoden kohdalla tullaan samaan lopputulokseen pidettiinpe lehtd-
kohtana liukumisviilin ala- tai yldrajana olevassa iiissii saatayaa eldkettii.
Kiiytiinncissii ero niiiden jiirjestelyjem viilill[ on siin?i, ettd yldsp?iin liukuvaa
eliikeikiiii soveltavissa eliikejiirjestelmissii on tavallisesti voimassa siiiinndk-
set, joiden mukaan norm,aalin eliikeiiin jiilkeen palveltuja tyd,vuosia ei enii?i
oteta huomioon eliikkeen miiiiriiii laskettaessa vaikka yakuutettu lykk?iisikin
eliikkeelle siirtymist[iin, kun taas alaspdin liukuvissa jiirjestelmissii liuku-
misviilillii palvellut vuodet katsotaan normaaleiksi palvelusvuosiksi. Sovel-
lettaessa alaspiiin liukuvaa etiikeikiiii sen tyyppisiin jiirjestelmiin kuin meilld
Suomessa ty6eliikejiirjestelmii, jossa huomioon otettavien palvelusvuosien
mziiiriillii ei ole kattoa, vaan jokainen tydvuosi kartuttaa osaltaan eliikettii,
onkin haittana se piirre, etta ero liukumisviilin alaosassa ja normaalissa eld-
keiiissii otettujen eliikkeiden viilillii pyrkii muodostumaan erittiiin suureksi,
koska aikaisemmasta eliikkeelle siirtymisestd johtuvan eliikkeen alennuksen
lisiiksi menetetdiin normaaliin eliikeikiiiin j?iljellii olevien vuosisn vaikutus
eliikkeeseen. Mitii korkearnpi eliikkeen karttumisprosentti vuotta kohti on,
sitd suuremmaksi ero muodostuu.

Sen alennuksen tai korotuksen suuruus, joka eliikkeisiin liukuvaa eliikeikZiii
soveltavissa jiirjestelmissii tehd?iiin, on aikaisemmin yleensii laskettu liihtien
siitd ajatuksesta, ettd odotettavissa olevat eliikekustannukset olisi pyrittiivii
pit?irniiiin samoina riippumatta vakuutettujen eliikkeelle siirtymistd koskevista
ratkaisuista. Tiilldin on pyritty arvioimaan kuinka suuri kussakin i6ssd al-
kavan eliikkeen tulisi olla, jotta siit[ jiirjestelmdlle .aiheutuva todenniik6inen
kokonaiskustannus olisi sama kui,n normaalissa eliikeiiiss[ otetun "normaa-
lisuuruisen" eliikkeen aiheuttama. Tiistii periaatteesta on kuitenkin nykyisissii
eliikejiirjestelmissii ntiht[vissii useita poikkeamia, niin ettii kiiytetyt eliikkeen
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korotus- tai alennussdiinndt ovat keskeniiiin hyvinkin erilaisia.
Meillii Suomessa liukumisvdli ulottuu sekd kansan- ettii tycieliikeiiirjestel-

mdssd normaalista 65 vuoden eliikeiiistii 70 ikiivuoteen saakka. Kansaneliike-
jiirjestelmiissii jokainen lykkiiysvuosi merkitsee 12.5 o/o:n korotusta eliikkee-
seen, joten 70 vuoden iiiss6 otettuun eliikkeeseen tulee 62.5 o/o korotus. Ty6,-
eliikejiirjestelmdssr nousu on suurernpi, niin ettii siind 70-vuotiaana eldkkeelle
liihtevii saa 72 o/o:n korotuksen.

Ranskassa, jossa liukumisviili on 60 vuoden eliikeiiistii kymmenen vuotta
ylSsp?iin, on 60-vuotiaana otettu el?ike normaalisti vain 25 o/o eldkkeen pe-
rusteena olevasta tulosta, mutta 65-vuotiaana eliikkeelle siirtyvii saa jo kak-
sinkertaisen mii[riin eli 50 a/o:n eliikkeen. Eliikkeelle liihtdii 70-vuotiaaksi
asti lykkiiiiviin eliike on 75 o/o ansiotulo.sta. Tiihiin etenkin liukumisvdlin ala-
osassa varsin jyrkkiiii asteikkoa edustavaan siiiintddu on - kuten edellii jo
on mainittu - kuitenkin liitetty sellainen ammatillinen porrastus, ett6 viihirr-
tiiiin 20 vuoden tytiskentely vaikeaksi luokitellussa tydssii, jonka katsotaan
aiheuttavan ennenaikaisen vanhensmisen, oikeuttoa jo 60 vuoden iiissii 50 o/o:rr

elEkkeeseen.
Ruotsin molempiin suuntiin liukuvassa jiirjestelmiissii jokainen kuukausi,

jolla eliikkeen alkamista lykiitiiiin yli norrnaalin eliikeiiin, antaa O.6 o/o,.n

korotuksen el?ikkeeseen, joten korotuskerroin on 7.2 o/o yuotta kohti eli huo.
mattavasti pienempi kuin Suomessa ja Ranskassa kiiytetyt kertoimet. Eliik.
keen alennuskerroin ennen nornaalia ikiiii eldkkeen ottaville on tiihiin asti
ollut samoin 0.6 o/o kuukaudelta. Samalla kun normaali eliikeikii 1.7.$7e,
alenee 65 vuoteen ja liuknrnisviilin alaraja 60 vuoteen lievennetiiiin kuiten.
kin my6,s eldkkeen alennuskerrointa siten, ettb se tiimiin jiilkeen on 0.5 o/o

kuulcaudelta eli 6.0 o/o wotta kohti.
Yhdysvalloissa alaspdin liukumisen vaikutus eldkkeeseen (liukumisviili

62-65 vuotta) on 6zfs o/o vuotta kohti sekii Belgiassa (liukumisviili nor-
maalisti miehillti 6(}_65 ja naisilla 5H0 vuotta) vastaavasti vain 5o/o.

Kuten aikaisemmin on mainittu, on Belgiassa lisiiksi kiiytdssii eliikeiiin
ammateittainen porrastus; kiiytdnn6ssii tiimii on toteutettu siten, ettii sekd
norunaali eliikeikii ettii liukurnisviilin alaraja ovat eriiillii epiiterveellisiksi
katsotuilla tytialoilla viisi vuotta edellii mainittuja alemmat.

Liukuvan eliikei[n tarkoituksena on tarjota vakuutetuille valinnanvaraa
eliikkeelle siirtymisessZi heidtin yksiliillisten tarpeidensa ja arvostustensa mu-
kaan. Tiimdn valinnanvaran todellinen merkitys kiiytiinn6ss2i riippuu kui-
tenkin siite, kuinka korkealla liukumisviili ikiiskaalalla on, kuinka pitka se

on ja millaiset ovat eliikkeen miiiiriiii koskevat sdiinndkset.

|os liukumisv?ilin alarajakin on niin korkealla, ette yaltaosa vakuutetuista
jo siinii iiissd haluaa joka tapauksessa ldhted eliikkeelle, iiiii liukumismah-
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dollisuuden kiiytiinncillinen ,merkitys viihiiiseksi vaikka eldkkeen korotus-
kertoimet olisivat suuretkin. Liukumismahdollisuuden kiiyttiimisen yleisyy-
destii meillii Suomessa mainittakoon, ettii vuonna 1974 TEl-vanhuuseldk-
keelle siirtyneist?i oli too/o yli 66-vuotiaita eli oli lyktinnyt eliikkeelle siirty-
mistiiiin viihintiiiin yhdellii vuodella. Kansaneliikejiirjestelmiin puolella ovar
lykkiiiimistapaukset olleet jatkuvasti erittiiin harvinaisia.

vaikka liukumisv?ilin alaraja olisi verrattain alhainenkin, voi tarjottu va-
linnan m,ahdollisuus muodostua useirnpien vakuutettujen kohdalia talou-
dellisista syistii pelkiistiidn teoreettiseksi, jos eliikkeen 1askusdiinndt ovat
sellaiset, ettii liukumisviilin alaosassa saataya eliike ei riitd kohtuulliseen
toimeentuloon. )iirjestelyii voivat tiilldin kiiyttiiii hyvdkseen liihinnii ne va-
kuutetut, joilla eliike ei ole piiiiasiallinen toimeentulon liihde vaan joilla
on sen lisiiksi muita tuloja tai omaisuutta. Laajempaa merkitystii yksilcillisen
joustavuuden tarjoajana voikin liukuvalla eliikeiiillii olla vain niissii jdrjes-
telmissii, ipissa eliikkeiden taso normaalissa eliikkeelle siirtymisidssd on
verrattain korkea. |os tiillaisessa jiirjestelmiissii liuktrrmisvdlin alaraja on
selvdsti sen iiin alapuolella, jossa vakuutetut keskimiiiirin haluavat siirtyii
ty6stean eliikkeelle, ja yliiraja saman iiin yliipuolella ja jos ero ko. idssd
maksettujen |a liukumisviilin alarajalla otettujen eliikkeidon viilillii on koh-
tuullinen, voidaan puhua todellisen valinnanyaran antamisesta yksilcillisten
tarpeiden mukaan.

2.4.5. Yksiltillisiin kriteereihin kytketty eltikkeen saanti

Niistii yksildllisistii kriteereist6, joiden perusteella eriiissd jdrjestelmissd
annetaan eliike ennen normaalia eliikeikiiii sellaisillekin vanhoille vakuute-
tuille, iotka eiviit ttiytii ty6kyvyttdmyyseldkkeen saamisen ehtoja, mainitta-
koon ensiksikin tydttdmyys. Edellii on jo todettu, ettd rneilld suomessa
on nykyisin kiiytlinnd,ssii tydttdmyyseleke 60 ja 65 ikdvuoden viilillii oleville
vakuutetuille, jotka ovat olleet viihintiiiin vuoden tyiittdminii. vastaavan-
l'ainen kiiytiintd on jo pitkiiiin ollut voimassa Itiivallassa ja Liinsi-Saksassa.
Myds Ruotsissa ryhdyttiin vuonna 1972 maksamaan eliikettd ty6tt6myyden
perusteella pitk?iiin tydtt6minii olleille vanhoille vakuutetuille.

Toinen kriteeri, jota voidaan kiiyttiiii mydnnetttiessii eliikkeitii yksil<illisen
harkinnan perusteella, on vanhan vakuutetun heikentynyt terveys tai voi-
tnien vdheneminen, vaikka se ei vield olisikaan sitii luokkaa, etta se oikeuttaisi
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varsinaiseen tycikyvyttcimyyseliikkeeseen. Tete koskeva sdiinncis onmm.
Tanskan kansaneliikejiirjestelmdssii, jossa yleinen eliikeikii on 67 vuotta
mutta el6ke voidaan mydntdii jo 60 vuoden iiistii liihtien mikeili vakuutetun
huono terveydentila tai muut erityiset olosuhteet antavat siihen aiheen. ElZike
on t2illdin kuitenkin tuloharkintainen normaaliin eliikeikiiiin saakka.

Varsin pitkiille eriytynyttii yksil<illistii kriteeri:i kiiytetiiiin Neuvostoliiton
ammateittain porrastetussa eliikejiirjestelmdssii, jossa tydntekijiin sokeus on
katsottu sellaiseksi yksilcilliseksi haittatekij?iksi, ettH sen perusteella on an-

nettu oikeus alennettuun eliikeikiiiin ja pienennettyyn palvelusaikavaatimuk-
seen ammattialasta riippurmatta. Sokeat miehet saavat siellii elaikkeen 50

vuoden iiissii mikiili heillii on 15 palvelusvuotta ja naiset puolestaan 40

vuoden iiissii 10 palvelusvuoden jiilkeen.
Ruotsissa, jossa tycikyvyttdmyyseliikkeestii kdytetiiiin nimitystii "ennen-

aikaiseldke", vdljennettiin t6m6n ennenaikaiseldkkeen saamisen ehtoja vuon-
na 1970 olennaisesti mm. eriiillii vanhoja, ansiotydssii olevia vakuutettuja
koskevilla siiiinndksillii. Muutosten perusteluissa todettiin, ettd vanhenemisen
ty6ntekiidille aiheuttamiin vaikeuksiin tycieldmiissii olisi perusteltua suh'
tautua toisin kuin aikaisemrnin. Henkiltille, joka ei eniiii jaksa jatkaa tytis'
sddn vaan haluaa lopettaa sen ja siirtyii eliikkeelle, olisi mydnnettZivd ennen'

aikaiseliike ellei hiinelle melko viilitt6miisti voida osoittaa sellaista kevy-

empiiii tyiite, josta hiin pystyy suoriutumaan ilman uudelleenkoulutusta.
Ruotsin siiiinntjsten mukaan voidraan eldke my6ntiiii vanhalle tydntekijiille

yksiliillisen harkinnan perusteella ensiksikin niissd tapauksissa, jpissa asian-

omainen kiirsii jostakin liiiiketieteellisestii haitasta ja joko menettdd ty6nsd

tai ei endii jaksa tyfiskennellii siinii, vaikka ko, haitta ei olisikaan niin suuri,
ettd se sindnsii aiheuttaisi varsinaisen tydkyvytttimyyden. Toisaalta voidaan
fyysisesti raskaassa tai psyykkisesti rasittavassa tycissii olevalle tydntekijiille
,rnycintdii eliike ilman tiillaista liiiiketieteellistd haittaakin, koska riittevene
perusteena pidetiiiin tiilloin site, ette asianornainen ei tydnsd kuluttavuuden
takia endii jaksa jatkaa siinii. Molemmissa tapauksissa el6ke mydnnetdiin
edellii jo mainitulla edellytyksellii, ettd kevyempiiai tydtii ilman uudelleen-

koulutusta ei voidia melko viilittdmiisti jiirjestiiii. fos henkilci, joka on saanut

tiiyden ennenaikaiseliikkeen, mytihemmin ottaa ansioty6tii, viihennetiiiitt
eliikettd tai se keskeytetiiiin kokonaan siksi ajaksi kuin ansiotyci jatkuu.

"Vanhana tycintekij?inii" on n?iitii siiiinn6ksiii sovellettaessa yleensii pidet-

ty 65 vuotta tiiyttiinyttii, ,rnutta tiimii ohjeikiiraj,a ei ole ehdoton vaan siitd

on voitu yksittdistapauksissa joustaa. Uusien siiiinndsten ensimm?iisenii voi-

massaolovuonna oli niiden mukaa'n mydnnetyistii eliikkeistd ntnsaat 4o/o

annettu alle 65-vuotiaille. vuoden 1976 eliikeikduudistuksen yhteydessd

ohjeikiiraja tulee alenemaan 60 vuoteen. Mainittakoon vielii, ettii kaikista
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uusiin seennciksiin perustuvista ennenaikaiseliikkeistd oli onsimmdisend vuon-
na yli 50oio myd,nnetty tycin fyysisen raskauden ja vajaat 5o/o tyon psyykki-
sen rasittavuuden perusteella.

2.4.6. Pyrkimyksiti asteittaiseen eltikkeelle siirtvmiseen

Uudenlaiseen ajatteluun perustuvia yksildllisesti joustavan eliikeikiikiiy-
t:inncin sovellutuksia edustavat toisaalta Norjassa vuoden 197i alusta toteu-
tettu uusi jiirjestely, toisaalta erityisesti eriidt Ruotsissa 1.7. 1976 lukien
voimaantulevaan eldkeikdkiiytiinndn uudistukseen liittyviit piirteet. Tavoit-
teena on molemmissa tapauksissa ollut pyrkiii siihen, ettd tiety,n i6n saavut-
tancelle vakuutetulle ei tarjottaisi pelkiistiiiin lopullista valintaa vaihtoehto-
jen "ty6" jp "eliike" viilillii, vaan my6s mahdollisuus itse harkita, haluaako
micluummin asteittain pienentiiii tydn aiheuttamaa rasitusta ja korvata
ttistii aiheutuvan ansionmenetyksen eliikkeen avulla. Tiillainen liihttjkohta
poikkeaa olennaisesti eliikeikiikiiytiinndn mallien pohjana yleensd olleesta
o.iattelusta, joten n?imd kaksi esimerkkiii ansainnevat tdssii esityksessii melko
yksityiskohtaisen tarkastelun.

Aikaisemmin Norjassa oli - eriiitii edellii kohdassa 2.4.5. lueteltuja am-
mattiryhmid lukuunottamatta - kiiytdssii maailman korkein eli 70 vuoden
vleinen eliikeikii, johon vuonna l97l liitettiin alraspiiin liukumisen mahdolli-
suus viilillii 67-70 vuotta. Vuoden 1975 alussa normaali eliikeikii alennet-
tiin 67 vuoteen, alaspdin liukuminen muutettiin yldspiiin liukumiseksi ja
oikeus aikaisernmitr 70 vuoden iiissii mydnnettyyn ns. teyteen eliikkeeseen
siirrettiin 67 ikdvuoteen. Samalla otettiin kuitenkin kiiytiint6iin sddnncikset,
jotka antavat vakuutetuille itselleen huomattavasti eriytyneemrniin yksilcilli-
sen harkinnanvaran kuin tavanomaisissa liukuvan eliikeiiin jiirjestelmissii.

Norjan uusien siiiinndsten mukaan voi 67 vuotta tdyttdvd vakuutettu vali-
ta, ottaako hiin eliikettii vielii lainkaan, ottaako tdyden vanhuuseliikkeen vai
ottaako eldkkeestii neljifurneksen, puolet tai kolme neljiinnestd. Ehtona kui-
tenkin on, ettii koko eldkkeen tai osan siitii valinneiden vakuutettuj,en koh-
dalla ei eliikkeen ja edelleen hankittujen ansiotulojen summa saa nousta
suuremmaksi kuin 80olo niistii keskimiiiiriiisist?i ransiotuloista, jotka vakuu-
tetulla oli ikiiviilillti 61-65 vuotta tai viilillii 65-65 vuotta, ,mikiili jiilkim-
miiisen ikiiv?ilin keskiarvo oli suurenapi kuin edellisen. Sellaisen vakuute-
tun kohdalla, joka ei ota eldkettii lainkaan tai ottaa vain osaeliikkeon, kasvaa
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ottamatta jiitettv eliike tai eldkkeen osa ns. odotuslisiin fohdosta 9 o/o

lykkiiysvuotia kohden. Normaalin 67 vuoden eliikeiiin jiilkeon hankitut
ansiotulot kartuttavat lisiiksi edelleen eldkkeen miidriiii, mutta tiihiin osaan
eliikkeestii ei kuitenkaan sovelleta odotuslisdii koskevia s6iinn<iksid.

]os tilarme ansiotulojen osalta olsnnaisesti muuttuu, voi vakuutettu my6s
muuttaa eliikette koskevaa ratkaisuaan. Ilman tiillaista tulojen muutostakin
hiin voi muuttaa ratkaisuaan kerran vuodessa edellii mainitun g0olo:n
siiiinndm puitteissa.

Koksmukset Norjan uudesta eliikeikiijiirjestelystii ovat vield varsin lyhy-
elta ajalta, ioten lopullisten johtopiiiitdsten teko sen kiiytiinndllisestii merki-
tyksestii eliikkeelle siirtyville henkildille lienee toistaiseksi ennenaikaista.
fiirjestelyn oltua voimassa kaksi vuotta, eli vuodon 1974 lopussa, oli tuol-
loin 67-vuotiaista miehistd 73o/o ja naisista 92o/o ottanut joko tiiyden tai
osaeldkkeen sekd 69-vuotiaista vastaavasti 85o/o ja 960/o. osaeliikkeelld ole-
vien osuus oli huomattavan pieni: kaikista tuona ajankohtana ikdluokkiin
67-69 vuotta kuuluvista miehistii oli 760/o t[yden vanhuuseliikkeen ja vain
4o/o osaeldkkeen saajia. Naisilla vastaayat luvut olivat 92o/o ja 2o/o. Missd
mddrin tiihiin ehkii ovat vaikuttaneet vaikeudet saad.a osa-aikatydtd tai muu-
ten osaeliikkeeseen sopivasti kombinoitavissa olevaa kevyempdd tytita, ja
missii miidrin taas asianomaisten oma halukkuus vetiiytyii kokonaan pois
ty<ieliirrniistii jo ennen 70 vuoden ikii?i, ei ole selvitettiivissii. Saattaa olla,
ettii ikiirajojen ollessa niin korkeat kuin Norjassa, ei tarjottuien valinnan-
mahdollisuuksien hyviiksikiiyttd jatkossakaan muodostu kovin yleiseksi.

Ruotsissa tehtiin vuoden 1974 lopulla piiiittis nykyisen 67 vuoden normaa-
lin eldkeidn alentamisesta 65 vuo'teen 1.7.1976 lukien. Keviiiillii 1975 piiii-
tettii'n, ett6 samassa yhteydessii toteutetaan joukko muitakin eliikeikiikiiy-
tdnt66n liittyvie uudistuksia. Lopputuloksena ndistd ratkaisuista voidaan
todeta, etth Ruotsissa on piiiidytty sellaiseen joustavaan eliikeiktijiirjestel-
miiiin, joka sisiiltiiii rinnakkain useita erilaisia mahdollisuuksia eliikkeelle
siirtymiseen normaalista poikkeavassa eliikeiiiss6. Kokonaiskurran saami-
seksi lienee aiheellista selostaa seuraavassa tiitii jiirjestelyii lyhyesti kokonai-
suudessaan, vaikka se merkitseekin eriiiden edellii muissa yhteyksissd jo
mainittujen Ruotsin jiirjpstelmiin yksityiskohtien toistam,ista.

Iiirjestelmdn tarjoamat rinnakkaiset mahdollisuudet voidaan kiteyttiiii
asiaa valmistelleen komitean kiiyttiim?in jaottelun mukaisesti seuraaviin
kolmeen vaihtoehtoon:

Ennenaikaiseliike ennen normaalia eltikeikiiti yksilcillisen harkinnan mu-
kaan vanhalle yakuutetulle, joka ei endd jaksa jatkaa tycintekoa joko
jonkin liiiiketieteellisen haitan tai tytin fyysisen tai psyykkisen rasitta-
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vuuden takia. Eliike on tuillciin sama krrin 65 vuoden idssd saata,ra van_huuseliike. vanhana vakuutettuna pidetiiiin 60 vuotta tiiyttiinyttii henki-
l6e.

2. Liukuva eliikeikii viilillii 60-70 vuottir. Liukuminen voi koskea jokokoko eldkettii tai puolta siitii. Ennen 6.i vuoden ikiid otettua eliikkeen
osaa alennetaan o.5o/o kuukautta kohti jrr yri 65 vuoden lykiittyii ekikkeen
osaa korotetaan 0.60/o kuukautta kohti vakuutettu voi liukumisvSlilld
';nilloin tahansa muuttaa ratkaisuaan ser.raavan kuukauden alusta rukien(esim' keskeyttea jo ottamansa eldkkeen tai eldkkeen osan, jplroin el6k-keen uudelleen alkaessa alennuksen tai korotuks.n .uu.uu, rasketaan
uudelleen ottama,a huomioon keskeyt.ls). Eliiketta koskevat varinnatovat taysin vakuutetun itsensri tehteyis;e eikii niihin liity jiirjestelmiin
taholta mittiiin yksikillistii harkintaa tai rrakuutetun muita tuio;a kos_kevia rajoituksia. vakuutetufla, joka on ottanut puor.t uurhuuselak-
keestd ennen 65 vuoden ikiiii ja jolra timiin ohella on ansiotuloja, ote-taan niimii ansiotulot 65 vuoden ikiiiin :rsti huomioon tycierdkkeen m6ii_rtih kartuttavina.

3. osaeliikkeen ja osa-aikatycin yhdistermii 60 ja 65 ikdvuosien vdliflii
olevalle palkansaajalle, joka on piene,t6nyt tycipanostaan vdhintiidnviitta viikkotuntia vastaavalla miiiiriilli mutta edelleen tyciskentelee
keskimiidrin viihintiiiin 17 viikkotuntia vastaavan ajan. oikeus osa-
eliikkeeseen tiilld perusteella on vakuute:u[a, jolra on olrut tycieleikkee-
seen oikeuttavaa palkkaturoa vdhintdiin kymmenelta vuodelta 45 ikii-
vuoclen jiilkeen ia joka on ollut palkkarycissii ainakin viisi kuukautta
viimeksi kuluneista kahdestatoista. osaeliikkeen suuruus on 650/0 siitd,
miiSriistii, millii asianomaisen palkka,Jn osa-aikatydhcin siirtymisen
johdosta pienentynyt. Tiillaisen osaeldkkeen saanti ei vaikuta alentavasti
65 vuoden iiistii liihtien saatavaan normaaliin vanhuuseliikkeeseen kuten
alaspiiin liukuvan eliikeidn hyviiksikiiyttci. vanhuuseliikettii aikanaan
laskettaessa otetaan sekii osa-aikatycistii saatu palkka ettd ,mycis osaeldk-
keen miiririi huomioon tycieliikettii kartuttayina.

osaeliike piiiittyy aina 65 vuoden iiissii. Niiden vakuutettujen osarta,jotka haluavat jatkaa osa-aikatycitii 65 ikdvuoden jiilkeenkin, todetaan
lakiesityksen perusteluissa, ettii niiillii on kdytettiivissiiiin mahdollisuus
ottaa piiiittyneen osaeldkkeen tilalle liukuvan eliikeiiin sddnncisten mu_
kaisesti puolet normaalista vanhuuseliikkeestii elleiydt vielii halua ottaa
taytte elekettii. Mydhemmin otettaya eliikkeen puolikas kasvaa tdllciin
normaalien korotussiidntcijen mukaan.
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Kohdat 2. ja 3. sisiiltiiviit eriiitd mielenkiintoisia piirteitd, joita on syytd

vield hieman liihemmin tarkastella.
Liukuvan eliikeiiin jiirjestekniiiin tehdyistii muutoksista niita ehdottanut

lluotsin eliikeikiikomitea totesi mietinncissiiiin: "Tiillii jiirjestelyllii annetaan

rnahdollisuus, siinii laajuudessa kuin asianomainen itse haluaa, 60 vuoden

iiistii liihtien vdhent6d ansiotydtii ja ottaa vanhuuseleke, kokonaan tai osit-

tain. Se, joka haluaa, voi myds lykate elekkeen ottamista ja ndin saada

korotuksen eliikkeeseen. Esimerkiksi sille, joka on ennen 65 vuoden ikii6

ottanut puolet vanhuuseliikkeestd, annetaan tiiten mahdollisuus, lykkiiiimiillii
elakkeen toisen puolikkaan ottamista 65 ikiivuoden jiilkeen, kompensoida

ensiksi otettuun elSkkeen puolikkaaseen kohdistuva alennus'"

Periaatteellinen tavoite, pyrkimys asteittaiseen eliikkeelle siirtymisen mah-

dollistamiseen, on sama kuin Norjan uudessa jiirjestelyssii, mutta ruotsalai-

nen sovellutus on selvdsti rohkeampi kuin norjalainen' Pitkii liukumisviili
ja mahdollisuus kompensoida aikaisin otetun eliikkeen puolikkaan alennus

lykkiiiimiillii toisen puolikkaan ottamista merkitsevdt vakuutetuille todellista

valinnanvaraa eldkkeelle siirtymisessiidn varsinkin, kun otetaan huomioon

oikeus milloin tahansa muuttaa tehtya ratkaisua yksilcillisten olosuhteiden

muutosten mukaan. Koska vakuutetun muita tuloja ei lisiiksi lainkaan kont-

rolloida kuten Norjassa, voidaan ruotsalaista liukuvan eliikeiiin mallia pitiiii

erittdin pitkiille menev66 joustavuutta edustaYana'

Kun liukuvan eliikeiiin rinnalle lisdksi on luotu kohdassa 3. selostettu

osaelakejdrjestely, voidaan todeta, ettii ruotsalaiselle palkansaajalle on uu-

clen etiikeikiikdytdnncin puitteissa annettu todella monipuoliset mahdollisuu-

det jiirjpstii2i siirtymisensd ty6ntekijiistii eldkkeensaajaksi joustavasti ja

hdnen henkildkohtaiseen tilanteeseensa parhaiten sopivalla tavalla. Tiimii

luonnollisesti kuitenkin edellyttiiii, ettii tyoeldmiillii myiis on tarjoftavana

riittdvdsti mahdollisuuksia osa-aikatytihdn siirtym'iseen'

Kysymys osaeliikkeestd osa-aikatydhcin siirtyville vanhoille ty6ntekijtiille

tuli Ruotsissa esille palkansaajajiirjest6jen raloitteesta. Eliikeikiikomitea eh-

dotti mietinncissddn, ettd tiillainen jiirjestely jatetteisiin alakohtaisesti tyci-

el.rtosopimuksin sovittavaksi mutta hoidettaisiin kSytdn'ncissd yleisen eldke-

jarjestelmanyhteydessii.Lainsiiddiintcivaiheessamy6stdm6jiirjestelmiikui.
ienkin pEdtettiin tehdii yleiseksi ja takisiiiiteiseksi. Asiiasta sdddettiin eril-

linen laki, ,,Laki osaeldkevakuutuksesta,,' osaeliikejlirjestelmdn kustannuk.

set rahoitetaan tyonantajilta t?ihiin tarkoitukseen perittiiviillii kollektiivisella

vakuutusmaksull,a,jorrkasuuruudeksionmiiiiriittyO.25o/opalkoista.Osa.
eliikkeiden rahoitusta varten perustetaan erityinen rahasto, johon vakuutus-

m.aksut kootaan. fdrjestelmdn kiiytiinnollisestii hoitamisesta vastaa yleisen

eliikejZirjestelmdn organisaatio.
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2.5. ELAKEIKAKAYTANTOA TAYDENTAVISTA MAHDOLLISUUK.
SISTA HELPOTTAA VANHOJEN TYONTEKIJOIDEN TILANNET-
TA

2.5.1. Viikko- t,ai peiivdty\ajan lyhenti)minen

Edellii on todettu erddksi joustavuutta eliikeikiikiiytiintci<in tuovaksi mah-
dollisuudeksi sellainen i,iirjestelmri, jossa tydntekijdlle annetaan tietystii ids-
td lrihtien tilaisuus valita ottaako tdysimiiiirdisen eliikkeen ja lopettaa tycin_
teon kokonaan, jatkaako teysitehoista tycintekoa ja siirtiiii eldkeen alkamis-
ta vai pienentiiiikd tycipanostaan ja korvaa tiistii aiheutuvan ansionmene-
tyksen osittain eldkkeen avulla.

Tdmdntapainen jiirjestelmii liihtee siite aiatuksesta, etta ihmisen kyky
suoriutua tietyistii tycttehteviste ei lakkaa yht,?ikkisesti jossakin iiissii vaan
alenee vanhenemisen mycitii viihitellen ja ettd td,m6n alenemisen alkamis_
ajankohta ja nopeus ovat yksilcillisi5 kuten tutkimusten avulla on selviisti
voitu osoittaa.

vastaavasti voidaan thllaisesta ajattelusta liihtien kysyii, eikci esimerkiksi
viikko- tai piiiviityciajan lyhontiiminen sindnsii - riippum,atta siiti, kor-
vataanko jpkin osa ansioiden alenemisesta eliikkeen muodossa ja millii
tavoin - olisi erds keino, jonka avulla voitaisiin jatkaa niiclen vanhene-
vien tycintekij<iiden mahdollisuutta pysyii mukana tycieliimii,ssii, jotka eiviit
eniid jaksa tyciskennelki yhte tiiviisti kuin nuorempana, mutta eivdt mycis-
kiiiin vielii haluaisi siirtyd kokonaan eldkeliiisen rooliin. fos tyciaikaa voi-
taisiin idn ja tydkyvyn mukaan asteittain lyhentiiii, viihenisi mycis tycin ai-
heuttama rasitus rasteittain ja sam,alla kasyaisi tycintekijiin kaytettiivissii ole-
va vapaa-aika ja sen mukanaan tuoma mahdollisutr,s erilaisten harrastusten
hankkimiseen tulerraa eliikeliiisaikaa silmiilliipitiien.

viime aikoina usein keskustelujen aiheena olleen eliikkeelle siirtymiseen
mukauttr,misen kannalta vdhittiiinen siirtyminen tiiysiaikaisesta tycistd tiiyteen
vapaa-aikaan ilmeisesti olisi varsin sovelias ratkaisu. Ios siihen lisdksi
kytkeytyy mahdollisuus korva(a osa tyciajan lyhenemisen aiheuttamasta an-
sionmenetyksestd osaeliikkeen avulla, muodostuu myds sopeutuminen talou-
dellisen tilanteen muuttumiseen helpommaksi kuin siirryttiiessd yhdellii ker-
taa tdydestii palkkatulosta pelkiin eliikkeen varaan, rnikd useim,rnissa elii-
kejiirjestelmissd vield nykyisin merkitsee verrattain jyrkkae muutosta.

Asian toinen puoli on luonnollisesti se, missii miiiirin ty6eldmiissd on
kdytdnndssri mahdollista toteuttaa tiillaisia jiirjestelyjii. Tiistii kiiydiidn mm.
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Ruotsissa parhaillaan vilkasta keskustelua osa-aikaty6n ja osaeliikeen yh-
distelm5n kiiyttcidnottoa koskevan uuden lain voirnaantulon iohdosta. Ylei-
nen kiisitys neyttAa olevan, ettd ty6markkinajiirjestdjen olisi vaikeuksista
huolimatta pyrittiivd ldytiimaiin keinojp, joiden avulla osa-aikatydte voitai
siin vanhoille ty<intekijciille eri aloilla riittiivdssd m?iiirin jiirjestiiii.

2.5.2. Lomien pidentiiminen

Viikko- tai peiyAtydajan lyhentiimisen ohella voidaan a.iatella mycis vuo-

sityciajan lyhontdmistii lomia pidenttim?illii. Tiillainenkin jiirjestely voisi eh-

kd edesauttaa vanhojen ty6ntekijtiiden pysymistii pitempiiiin ty6kunnossa
ja tdten osaltaan sekd viihentiiii eliikeiiin alentamisen tarvetta ettii pienen-

tee tydkyvyttcimyyseliiketaPaus'ten miiiiriiii.
pidennetyn vuosiloman edellytyksenii voi olla joko tytintekijiin ikii tai

pitkii palvelusaika. Edellisessd tapauksessa tydntekijiille annetaan jostakin

maariiiiistd liihtien oikeus normaalia pitempaiin lomaan, joka voi olla jo-

ko siitii eteenpdin vakiomittainen tai mytis edelleen asteittain tai tasaisesti

pidentyvii, niin ettd se saavuttaa enimmiiismdiiriinsii juuri eldkkeelle siir-

tymist6 edeltiiviinii vuotena tai vuosina. Tiettiiviisti on esimerkiksi Liinsi-

Saksassa jo nyt kdytdssii iiin perusteella piteneviii lomia.
Vastaavasti voidaan pitkiiiin palvelusaikaan perustuYa vuosiloman piden-

taminen toteuttaa joko niin, ettii tietyn palvelusvuosimiiariin jdlkeen an'

nettaya pitempi loma on siit2i alkaen samanmittainen, tai niin, ett?i se

edelleen asteittain tai tasaisesti pidentyy. Palvelusaikaan kytkettyjen lomien

osalta voidaan todeta, ettii aikaissmmin mainitussa oECD:n vuonna 1972

jdrjestiimdssii konferenssissa 'tuotiin esille kysymys siitii, mitii palvelusajal-

la olisi tiissii yhteydessii tarkoitettava. Siidnncikset, jotka edellyttiiviit pal'

velusaikaa saman yrityksen palveluksessa, asetettiin kyseenalaisiksi niiden

tycivoiman liikkuvuutta rajpittavien vaikutusten takia. Menettely, jossa ote-

taan huomioon koko tyduran pituus, katsottiin tiiltii kannalta - tycinteki-

jiin ikiiii perusteena keyttevien jiirjestelyjon rinnalla - paremmaksi vaihto-

ehdoksi. Samalla huomautettiin mahdollisuudesta tasata lomien aiheuttamia

kustannuksia yritysten kesken tiillaisia jerjestelyje sovellettaessa. Todetta'

koon vielii, ettii edellii mainittujen mahdollisuuksien viilimuotoa edustal'at

scllaiset jiirjestelyt, joissa otetaan huomioon kokonaispalvelusaika tietylle

alalla.
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vuosilomien pidentiimisen ohella on vanhojen tycintekijciiden tilannetta
pohdittaessa tullut eri yhteyksiss:i esille mycis mahdollisuus jiirjestiiii ns.
elpymislomia tietyn ikiiisille tai pitkiiiin palvelleille tydntekijriille. Elpymislo-
malla tarkoitetaan hyvin pitkiiii, yhdenjaksoista, kerran tai useampia ker-
toja tyriuran varrella annettayaa lomaa. Tiillaista jiirjestelyii on perusteltu
sillii, ettii vanheneya tycintekijii olisi syytii ikiiiinkuin "lad,ata,' kokonaan
uudelleen mriiirdtyssii vaiheessa perusteellisen suurloman avulla. Ajatus ko-
konaisen vuoden ,rnittaisen suurloman eli ns. sabattivuoden jdrjestdmisestii
50-55 ikdvuoden tienoilla oleville oli vilkkaan keskustelun aiheena mm.
Ruotsissa 1950-luvulla ja sai tuolloin melkoista kannatusta osakseen.

Ensimmdisen kiiytiinncin toteutuksensa elpymislomarajatus sai Australias-
sa, jossa nykyisin on voimassa jo lakisiiiiteinen jiirjestely tdllaisten lomien
osalta. Loma,n saamisen edellytykset vaihtelevat siellii jonkin verran tyci-
eldmiin eri sektoreilla. Tavallisin kiiytiintci on antaa kolrnen kuukauden
mittainen loma 15 vuoden jatkuvan palveluksen jiilkeen ja uusi, kahden kuu-
kauden mittainen loma seuraavien 10 vuoden jdlkeen. Toisena esimerkkind
voidaan mainita Yhdysvaltojen terdsteollisuuden piirissii kiiytetty elpymis-
lomajiirjestely, jossa kolmen kuukauden loma toistuu vanhemmilla tydn-
tekijciillii joka viides vuosi.

Pidennettyjen vuosilomien tai elpymislomien jrirjestiiminen vanhoille tycin-
tekij<iille aiheuttaa tietenkin yrityksille kiiytiinncin liirjestelyvaikeuksia ja li-
siikusta'nnuksia, mikii on mycis otettava huomioon neiitri mahdollisuuksia har-
kittaessa. Missd miiiirin puolestaan osa kustannuksista toisaalta korvaantuu
esimerkiksi parantuneen tydtehon, vdhentyneen sairastavuuden ja pienen-
pien eldkekustannusten muodossa, on yaikeasti arvioitavissa.

Mahdollisuudesta jiirjestdii pi:temmiit vuosilomat tai elpymislomat pal-
kattomina ja korvata ndistii tycintekij6ille aiheutuva ansionmenetys ainakin
osittain eliikeiiirjestelmien tai yleensii sosiaalivakuutusjdrjestel,mien taholta
ei tiihiin mennessd ole paljonkaan keskusteltu, mutta tiillainenkin menettely
lienee ajateltavissa.
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2.5.3. Tyi)n helpottaminen tai crmmatin vaihto

Itse tydhdn ja siihen viilittd,miisti liittyviin piirteisiin ja olosuhteisiin oli-
si niin ik?iiin kiinnitetteva huomiota ,ajateltaessa vanhenevan ihmisen tilan-
netta ty6eliimiissii. Aloilla, joilla tyd on luonteeltaan sellaista, ettd sen nor-
maalisti asettamien vaatimusten tdyttiimisen on voitu todeta idn mukana

vaikeutuvan, olisi aiheellista perusteellisesti selvittiiii, mitii mahdollisuuk-
sia voidaan ltiytii?i tytin jiirjestiimiseksi vanhojen tyontekijdiden osalta vaa-

timuksiltaan helpommaksi. Mahdollisuutta vdlttdii pitkdaikaista tydskentc-

lyii sellaisissa epiiterveellisissii tai muuten hankalissa olosuhteissa, joiden

vaikutus tytintekijiin terveydentilaan, tycikykyyn ja ty6haluun on ajan mit-

taan kasvava, olisi samoin syytd tutkia. Eliikeikiikysymyksen kannalta kat-

sottuna tdmiinkaltaiset jiirjestelyt voisivat osaltaan vaikuttaa siihen, ,:nissd

iesse tydntekijti itse tai hdnen tydnantajansa ndkee tycinteon kertakaikkisen

lopettamisen ja el?ikkeelle siirtymisen ainoana mahdollisena ratkaisuna ti-

lanteeseen.
Tycin vaatimusten tai tydolosuhteiden helpottaminen ei kuitenkaan kai-

kissa tapauksissa ole mahdollista. T?ill<jin tulee esille kysymys mahdollisuu-

desta sijoittaa tyiintekijii ennen eldkkeelle siirtymistd toiseen tycihcin eli

ns. viiliammattiin. vanhan tydntekijiin sijoittaminen toiseen tycihcin ennen

eliikeikiiii ei ole tytieliirntissd mikiiiin uusi ,ajatus, vaan tdllainen menettely

on erlillii aloilla jo pitkiiiin ollut kiiytiinndssii' Ongelmana tiillaisessa jiirjes-

telyssii on se, ette siirtyminen helpompaan tytihdn merkitsee samalla yleen-

sri sekii palkan pienentymistii ettii ty6n arvostuksen vdhenemistd. osaeliik-

keen avulla yoidaan niiissiikin tapauksissa lieventiid tulojen pienenemistd,

mutta aryostuskysymykseen tallA ei liene suurtakaan vaikutusta. Tdstd syys-

tii on etenkin korkeatasoisen ammattitaidon hankkineen tycintekijiin siir-

tyminen luonteeltaan kokonaan toisenlaiseen tydhtin varsin vaikea tapahtu-

,ma. Uudelleenkoulutuksen mahdollisuudetkfur lieneviit tiillaisissa tapauksis-

sa usein rajoitetut.
Ajateltaessa vanhojen tytintekij6iden keyttoe tycieldmiissd ja iiin heiddn

kohdallaan asettamia rajoituksia ansaitsee vielii eriis niikokohta huomiota'

Vanhemmat ty6ntekijiit kouluttavat jo nyt nuorempia ammatin vaatimiin

tciihin, mutta tassii suhteessa lienee edelleen kehittiimisen mahdollisuuksia.

Siit[ huolim atta, ette nopea teknillinen kehitys asettaa tiissa rnielessai joi-

denkin alojen kohdalla omat rajoituksensa, olisi niissii amrnateissa, joiden

kohdalla tiitii voidaan ajatella, syyte selvittAii missii laajuudessa olisi mah-

dollista sijoittaa niitii vanhoja tydntekijtiitii, jotka eiviit endii kohtuudella

jaksa tyoskennellii normaalissa tydrutiinissa, om'an ammattialansa opetusteh-
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tiiviin.

Kaikkia edellii esitettyje - niin hyvin itse eliikeikiikiiytiintriii koskevia
kuin sit[ tiiydentiiviii tai sen ohella vanhojen tydntekijtiiden tilanteeseen
vaikuttavia - jiirjestelymahdollisuuksia olisi syytd tarkastella rinnakkain
pohdittaessa keinoja, joiden avulla tytistii el?ikkeelle siitymisen prosessi voi-
taisiin jiirjestiiii vanhojen tycintekij6iden itsensii, heidiin tydnantajiensa ja
koko yhteiskunnran kannalta mahdollisirnman tarkoituksenmukaisella tavalla.
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3. ELAKEIKATUTKIMUKSEN TAUTO.
KOHDAT JA TyOvaIHEET

Kuten jo edellii on todettu, on nyt suoritettu eliikeikltutkimus maassam-
me lajissaan ensimmiiinen, joten tydtii aloitettaessa ei ollut aikaisempaa
kokemusta tiimiin kaltaisen tutkimuksen ongelmista. Myciskddn muista rnais-
ta. ei juuri liiytynyt esimerkkejii, joita olisi voitu kiiyttiiii hyviiksi tutki-
muksen suunnittelussa. Tutkimuksen kuluessa jouduttiinkin ,nriin ollen te-
kemiiiin monia kokeiluja sekii menetelmien valintaan etth tutkimusaineiston
hankintaan ja kiisittelyyn liittyvissd asioissa.

Tutkirnuksen yleiset puitteet tosin hahmottuivat suurelta osin jo syksyl-
Ia 1965, jolloin Eliiketurvakeskuksen hallitus teki piiiit6ksen eliikeikiikysymys-
td koskevan kenttiitutkimuksen suorittamisesta tydeliikejiirjestelmiin piiriin
kuuluvien erilaisten ammattiryhmien keskuudessa. Pddtcis perustui toisaalta
eriiiden alojen ammattiliittojen esittdmiin toivomuksiin eliikeikiikiiytiinnrin
tarkistamisesta ottaen huomioon ammatin kuluttavuus ja sen erityisolosuh-
teet, toisaalta Ekiketunrakeskuksessa tehtyihin alustaviin selvityksiin asiaa
kiisitteliviin tutkimuksen tarpeellisuudesta ia suorittamismahdollisuuksista.
Ttiltii pohjalta muodostui jo tutkimuksen aloittamista koskevan pzidt6ksenteon
yhteydessii selvdnd pidetty niikemys siita, etta tutkimuksen piidtarkoitukse-
na oli vastata kysymykseen onko ,ammatilla ,rnerkitystii eliikeikiikysymyk-
sen kannalta vai ei.

Paiitteesseen eliikeikiitutkirnuksen suorittamisesta Eleiketurvakeskuksen hal-
litus asetti ty6markkinaosapuolia edustavista jiisenistdiin kokoonpannun ns.
ohjelmaryhmiin kiisittelemiiiin tarkemmin tutkimusohjelman yleisid suunta-
viivoja. Sa,rnalla tehtiin periaatepiiiitds toisen, tydmarkkinoiden suurimpien
keskusjiirjestiijen edustajista muodostettavan pienehkcin tydryhmdn asetta-
misesta tutkimusta varten. Ensimmiiisessii kokouksessaan ohjelmaryhmd ni-
mesikin tyd,markkinajiirjestdjen esitysten perusteella eliikeikiitutkimuksen
suururitteluryhmiin valmisteleunaan tutkimusohjelman yksityiskohtia ja osal-
listumaan tutkimukseen sen varsinaisena tyciryhmiimii sekii antoi eriiitii oh-
jeita suunnitteluryhmdn tydtii varten. Huhtikuussa 1966 ohjelmaryhmii hy-
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vdksyi suunnitteluryhmiin esityksen tutkimuksen suuntaviivoista. sen mu-
kaan tutkimus olisi ensi sijassa haastattelututki,rnus, joka kohdistuisi luon-
teeltaan erilaisissa ammateissa tydskenteleviin 40 vuotta tziyttdneisiin hen-
kilciihin ja krsittelisi toisaaha niiiden omia mielipiteitii eliikeikiikysymykses-
tii, toisaalta heidiin tycinsii laatua, tydolosuhteita ja muita tydhcin liitty-
viii erityispiirteitii. Lisaksi pyritt?iisiin mahdollisuuksien m,ukaan kerii[mriiin
mycis muuta asiaa osaltaan valaisevaa aineistoa, kuten eri amrnattiryhmiin
kuuluvien vanhojen tydntekijciiden tydkykyii tai tydkyvyttdmyyttd koskevia
tietojp.

3.1. TUTKIMUSSUUNNITELMAN MUOVAUTUMISESTA

Tutkimuksen suorittaminen am,rnattiryhmittein ja tutki,muqaineiston han-
kinta haastattelujen avulla olivat siis jo alunperi,n sovittuja asioita. selviiii
oli mycis se, etta tavoitteena oli tutkia nykyisen eliikeikiikiiytiinndn tarkoi-
tuksenmukaisuutta erityisesti siltd kannalta, onko tdssd suhteessa havaitta-
vissa eroja erilaisten ammattiryhmien v?ilifiii .

T'avoitteen katsottiin joka tapauksessa edellyttdvdn ainakin eliikeikiiii
koskevien mielipiteiden sekd tutkittavissa ammattiryh,missd vallitsevien tyd-
olosuhteiden ja tydn Esettamien vaatimusten kartoittamista. Mitii muuta
olisi siinei yhteydessd selvitettiivii ja miten suunnitelmat voitaisiin kiiytiin-
ncissii toteuttaa muodosti kysymyksen, jota alettiin pohtia Eliiketurvakeskuk-
sessa kiintedssii yhteistycissii eliikeikiitutkimuksen suunnitteluryhmdn kanssa.

O,n syytri tiihdentii?i, ette nfunenomaan mielipiteiden todettiin muodosta-
van velftamettcimdn ja varsin keskeisen osan taryittavasta tietoaineistosta
tdmiin tyyppistii ongelmaa liihestyttiiessii. Ilman mielipiteiden kartoitusta muut
am,mattiryhm,iii kuvaavat tiedot, kuten tydolosuhteet, ty6n vaatimat ominai-
suudet jne. ovat eliikeikiikysymyksen kannalta vain irallisia toteamuksia
vailla selviiii yhteytte tutkittavaan asiaan. |os taas eliikeikiimielipiteissd ha-
vaitaan olevan eroja tyciolosuhteiltaan tai muilta piirteilteen erilaisten am-
rnattiryhmien viilillii, ja tdmiin voidaan olettaa kuvastavan eliikeikiiiin liitty-
vien tarpeiden erilaisuutta niiissii ryhmiss[, niin mielipide-erot tarjoavat pe-
rustan, johon niihden muita tietoja voidaan vertailla j,a analysoida ja sitoa
ne ndin yhdeksi kokonaisuudeksi.

Teoreettisten olettamustsn paikkansapitrivyyden alustavaksi selvittdmisek-
si suoritettiin ennen varsinaiseen tutkimustydhdn ryhtymistii tavanomaista

53



laajempi koetutkimus, jonka kohteeksi valittiin graafinen teollisuus. Tiissd
liihdettiin siitii ajatuksesta, ett6 jos tycin vaatimusten ja tydolosuhteiden kan-
nalta kokonaisuutena ottaen verrattain neutraalina pidetyn ammattiryhmiin
piirissii voitaisiin todeta eroja m,ielipiteissii ja niiden yhteyksissii erilaisiin
taustatekijciihn sa,maan ammattiryhmddn kuuluvien, erilaista tyciti suoritta-
vien tydntekijiiryhmien vtilillii, niin samalla mittausmenetelmtillii ilmeisesti
saataisiin vield varmemmin esiin erot toisistaan kokonaan poikkeavien am-
mattiryhmien viilillii.

Perusteellisesti suoritettu koetutkimus ja sen tulosten johdosta tehdyt
,muutokset tutkimussuunnitelmaan veivEt varsin runsaasti aikaa, mutta jdl-
kikiiteen tarkastellen voidaan todeta tdllS menettelyll6 olleen koko tutki-
muksen kannalta erittlin suuri merkitys. Tiirkeimmiit liihtcjoletukset var-
mistuivat koetutkimuksen avulla. mutta samalla havaittiin tutkin.russuun-
nitelman monien yksityiskohtien kaipaavan vielii huomattavasti paranta-
,rnista.

Tiissii yhteydessii on erdiind mielenkiitoisena havaintona aihetta maini-
ta, ettii siinii vaiheessa, kun eliikeikiitutkimuksen toteuttamisen yksityiskoh-
dat oli jo jokseenkin .yalmiiksi suunniteltu, julkaistiin Ldnsi-Saksassa en-

simmiiinen l2ihtrjkohdiltaan samantapainen, joskin piiriltiidn rajoitetumpi
tutkimus. Se koski eliikeikiikysymystii neljiillii teollisuuden alalla Nordrhein-
Westfalenin alueeltra (Kaser 1966), ja siihen tutustuttaessa voitiin todeta
sekii kiiytettyd tutkimusmenetelrrniiii ettii jopa useita kyselylomakkeen yk-
sityiskohtia koskevat ratkaisut samoiksi kuin mihin Suomessa oli tiimdn
tutkimuksen osalta siihen msnnessd piiiidytty.

Aineiston keruu suoritettiin kolmella koetutkimuksen idlkeen ensiksi
tutkitulla alalla edelleen henkildkohtaisten haastatteluien avulla. Tycin kes-
tdessii havaittiin kuitenkin ,ettii menetelme oli varsinkin maaseutuhaastatte-
lujen osalta erittdi,n tydl2is ja tutkittavien a'armattiryhmien suurta lukumiid-
rdii ajatellen liian hidas, minkii jphdosta piidtettiin kokeilla postikyselyii.

Postikysely eroaa henkildkohtaisesta haastattelusta siten, etta kyselylomak-
keet ldhetetiidn vastaajille postitse ja he palauttavat ne taytettyinii lehettaiel-
le. Postikyselyn heikkoutena on se, etta vastaustilannetta ei voida miten-
k56n kontrolloida eikii myciskddn voida varmistaa, ettii vastaaja on kdsittd-
nyt kysymykset oikein. Joidenkin tietojen keriiiimiseen postikysely saattaa
muun muassa naistd syistii olla tiiysin sopinr,aton, joten aineistonkeruumenc-
telmiin valintaa on syytd perusteellisesti harkita. Varsinkin suurta aineistoa
keriittdessii postikysely on kuitenkin nopearnpi ja huo;nattavasti halvenrpi
menetelma kuin haastattelututkimus.

Postikyselyn m'ahdollisuuksien selvittdmiseksi suoritettiin jiilleen laajahko
koetutkimus. Sen tulokset osoittautuivat siinii mddrin positiivisiksi, etti'i
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menetelmAe voitiin pitiiii kiiyttokelpoisena. Postikyselyllii tiedot voitiin ke-
idtd sa'manaikaisesti kaikista tutkittavista ammattiryhmistd, mikd huomat-
tavasti nopeutti eliikeikiitutkimuksen valmistumista.

Selvitettdesse millaista muuta materiaalia kyselytutkimukse'n tulosten tdy-
dennykseksi ja vertailuaineistoksi voitaisiin hankkia, kiiytiin 16pi useita
erilaisia mahdollisuuksia. Suunnittelun alkuvaiheessa keskusteltiin ,mm. mah-
dollisuudesta kontrolloida vastaajien terveydentilastaan rantamia arvioita
samoihin vastaajifur kohdistettujen liiiiktirintarkastusten avulla. Tiiltii osin
jouduttiin kuitenkin toteamaan, ettd Eliiketurvakeskuksella ei ollut tiihiin
kiiytiinncillisid mahdollisuuksia. Mytihemmin voitiin, joskin erittiiin rajoi-
tetusti, suorittaa jonkin verran tiillaista kontrollia kahden ammattiryhmdn

- sukeltajien ja metsiitydntekijdiden - osalta, koska kiiytettdvissii oli ty6-
eldkekassojen suorittamien lii2ikdrintarkastusten tuloksia samoista henki-
lciistii, jotka olivat vastaajina eliikeikiitutkimuksessa. Vertailussa oli erditd
vaikeuksia, m,utta ainakin voitiin havaita, ettii tulokset eivdt niiyttdneet
keskendiin ristiriitaisilta. Lisiiksi l6ydettiin asiaa k:isitteleviiS tutkimusma-
teriaalia liipikiiytiiessii tiitii kysymystd osaltaan valaiseva, Yhdysvalloissa suo'
ritettu tutkimus, jonka tulokset osoittivat, etii henkildiden arviointej,a omas-

ta terveydentilastaan voitiin erilaisten keriit'tyjen kontrollitietojen valossa pi-
trid yleensd varsin todellisuuspohjaisina (Rosencranz-Pihlblad 1970).

Sensijaan asia, josta voitiin ,ajatell'a saatavan aineistoa, oli tycikyttcimyys-
ja kuolintapausten yleisyys tutkituissa ammattiryhmissd ja niiden viilillii
tdssd suhteessa mahdollisesti esiintyvdt erot. Kyselytutkimuksen rinnalla pdd-

tettiinkin toteuttaa tilastollinen tutkimus ty6kyvytttimyys- ja kuolintiheyk-
sistd samoissa toimipaikoissa, joista kyselytutkimuksen vastaajat valittiin.
Aineisto tutkimuksen tiihiin osaan oli hankittava suoraan toimipaikoista,
koska ammattitietoja ei ollut saatavissa valmiista rekistereistS' Tytikyvyttd-
myystapausten osalta tietojen keruu onnistui verrattain hyvin, mutta kuo-
lintapausten kohdalla tulos jiii heikoksi.

Tutkimustycin aikana on mielenkiinto site kohtaan ollut melko suuri ja
odotukset tutkimuksen tuloksista ovat saattaneet kasvaa suuremmiksi kuin
mite tulokset voivat tutkimustehtiiviin ja aineiston osoittamissa rajoissa to-
dellisuudesta kertoa. Tutkimuksella piiiistiiiin kaikissa asioissa vain niin
pitkiille kuin aineisto antaa my6ten. On selviiii, ette on olemassa paljon
eliikeikiiiin liittyyia kysymyksiii, joihin tiimiin 'tutkirnuksen avulla ei voida
viastata. Eriiisiin keskeisiin seikkoihin antanevat saadut tulokset kuitenkin
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lisiivalaistusta.
Tiivistiien voidaan todeta, eftli tutkimuksessa

- Tarkastellaan ammattiryhmittiiin vanhempien henkilciiden tydkyvyttd-
miiksi tulemista ja siind esiityviii eroja sekii tydkyvyndmyyden syitd.

- Tarkastellaan erilaisissa amm,attiryhmissd tydskentelevien vanhempien
henkildiden eliikeikiimielipiteitii ja analysoidaan niiden taustatekij<iitii.

- vertaillaan niiillii kahdella tarkastelutavalla saatuja tutkimustuloksia
pyrkien selvittdmiiiin tukevatko tulokset toisiaan vai ovatko ne kes-
keniiiin ristiriitaisia.

Tutkimuksen liihtdkohtana on ollu,t joukko oletuksia, ioita on ioudut-
tu osittain tarkistamaan tyd,n kestdessii. oletukset eli hypoteesit ovat palvel-
leet nimenomaan ns. ty6hypoteeseina. Ne on johdettu osittain muunlaatuis-
ten, asiaa sivuavien tutkimusten tuloksista, osittain nyt suoritetun tycin
kestdess6 saadusta tiedosta ja kokemuksesta. Tutkimuksessa on tehtv aina-
kin seuraavat l?iht6oletukset:

- Ammattiryhmiit ovat ty6n kuluttavuuden ja tydh6n sisdltyvien riskien
suhteen erilaisessa asemassa. Tdmd saattaa ndky6 mycis am,mattiryh-
mittdisissd ty<jkyvyttcimyys- ja kuolevuusluvuissa. Niiiden lukuj.en taus-
talla vaikuttavia tekijd,itii ei kuitenkaan tdmdn tutkimuksen puitteis-
sa ole mahdollista tarkemmin yksil6idii.

- Mielipiteet sopivasta eliikeiiistii ovat sikdli yhdensuuntaisia, ettd ne
kauttaaltaan osoittavat halua liihteii eliikkeelle nykyistii aik,aisemmin.
Tiiss?i heifastunevat yleiset asenteiden ja taloudellisten tekijciiden muu-
tokset koko yhteiskunnassa.

- Eliikeikiim,ielipiteiden yhdensuuntaisuudesta huolimatta voidaan niissd
havaita eroja sekii yksildiden ettd erilaisten ryhmien viilillii. Ndmii erot
eiviit ole sattumanvaraisia, vaan ne kuvastavat monista taustatekijciis-
td johtuvien, eliikeikiiiin liittyvien tarpeiden erilaisuutta.

- Ios eliikeikZiZi koskevat tarpeert ovat eri ammattiryhmissh erilaisia, td-
mii niikyy eliikemielipiteiden ammattiryhmittdisten keskiarvoien vdlisind
eroina. Tiill<iin on todenniik6istii, ettii ndmd erot ainakin suurelta osir.r
johtuvat ty6,hcin ja'tydolosuhteisiin liittyvisth tekijciistii.
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Eliikeikiinr,ielipiteiden ja niiden taustatekijciiden vdlinen yhteys on
monimutkainen ja vaikeasti seritettdvissd oleva kokonaisuus, johon
vaikuttavat osittain sellaisetkin tekijet, joita ei tutkimuksen avulla
pystyte 'mittaamaan. Tiistd huolimatta lienee mahdolrista lciytdd ne
tekijiit, jotka keriittiivissd olevan aineiston puitteissa parhaiten selittii-
vdt mielipiteiden eroja, sekii niihdii, ovatko ne etupdiissh amnrattiin
liittyviii vai tdysin yksildllisiii.

.J.2. TUTKITTAVIEN RYHMIEN VALINNASTA

Tutkimukseen mukaan otettavien anunattiryhmien valinta muodosti erddn
keskeisen ongelman, jota pohdittiin pitkiiiin eliikeikiitutkimuksen suunnitte-
luryhmdssd. Erhtinlaisina peruslehtcikohtina voidaan pitiiii piiiitciksid, joiden
mukaan tutkimuksen tuli ulottua vain silloisten tycieldkelakien (TEL ja
LEL) piiriin pddosiltaan kuuluviin ammattiryhmiin i,a sen tulisi koskea vair.r
40 vuotta teyttaneite henkilciitii. Ikdrajoitusta perusteltiin sillii, ettd nuo_
remmilla tydntekijdillii ei ole riittiivdsti kokemusperdistd tietoa osatakseen
suhtautua realistisesti eliikeikiikysymykseen.

|o aikaisessa vaiheessa tuli selvdksi, ette yksittaisen ammatin kdyttcl ana-
lyysiyksikkcinr veisi tutkimuksen ylivoimaisiin vaikeuksiin. Liian pientd yk-
sikk<jii oli syytii yelttae, ja pian vakiintuikin kdsitys siite, etta pienin mah-
dollinen yksikkri olisi kokonainen am,mattiryhmd eli tietty teollisuuden ala
tai muu vastaaya kokonaisuus.

Tutkittavien ammattiryhmien valinnassa olivat perustietoldhteind poh-
joism'ainen ammattiluokittelu sekd Teollisuustilaston i,a Vdestcilaskennan tie-
dot. Karsinta aloitettiin Pohjoismaisen amrnattiluokittelun perusteella laa-
ditusta varsin pitkdstii ammattialojen luettelosta poistamalla siitd aluksi tyo-
eldkelakien ulkopuolelle jiiiiviit alat. |iiljelle jddneet alat ryhmiteltiin sis6ises-
ti nrahdollisimman homogeenisiksi piiiiryhmiksi, joiden lukumdiirdksi tuli g7.

vielii tiill<iin aj.ateltiin, ett6 aineisto tultaisiin edelleen keriidmddn haas-
tattelujen avulla. osittain tdstii syystd ja osittain muista kiiytdnncillisistd
seikoista johtuen ei tutkimusta voitu ajatella ulotettavan n6in moneen erilli-
send kdsiteltdvdiin ryhmiidn, joten suunnitteluryhrndssd jatkettiin aloipn kar-
sintaa. Tutkimus pddtettiin rajoittaa vain osaan edellii mainituista g7 ryh-
mdstd kui'tenkin niin, ettii mukaa,n otettavat ammattiryhmdt antaisivat urah-
dollisimman n.ronipuolisen kuvan kokonaisuudesta. Tiissd vaiheessa
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piiiidyttiin erddnlaisten tyyppilohkoien muodostamiseen.
Lohkotukseen ryhdyttiiessd aineistosta poistettiin aluksi sellaiset ammat-

tialat, ioissa tyontekijciiden Lrkumddrii oli tilastojen mukaan alle 500 hen-

ked. Tdten pyrittiin varmistum,aan siitii, ettii tycir-rtekijdmridrdltddn suuret,
toisistaan poikkeavat alat tulisivat mahdollisimmau hyvin cdustetuiksi tut-
kimuksessa ja ettri aineiston pirstoituminen liian pieniin, lopulta tutkimus-
I<elvottomiksi todettaviin osiin voitaisiin esteiS.

Iiiljelle jddneet am,mattirvhmdt iaettiin tyyppilohkoihin kiiyttden kritee-
reind muun muassa seuraavia kolmea tekijiiii:

- Tyci on henkistd/ruumiillista

- Tyo on siseityotd/ulkotydtii

- Tydn koneellistamisaste

Arnmattiryhrnien tultua sijoitetuiksi tyyppilohkoihinsa aloitettiin kussakin

lohkossa ryhmicn jatkokarsinta. Tavoitteena oli, ett6 nriin pzidstdisiin noin
30-40 o/o:iin alkuperdisestd ryhmien lukumriSrastd. Aluksi pyrittiin edelleen

karsimaan aloja, jpiden tyontekijiimiidrat olivat suhteellisen viihiiisiii, lu-

l<'.runottamatta kuitenkaan sellaisia pieni6 aloja, ioissa todettiin esiintyviit.t

tiiysin poikkeuksellisia olosuhdetekijcjitii. I(aikkien alojen kohdalla pyrit-
tiin siihen, ettd tutkimukseen saataisiin mukaan karsinnan kohteeksi joutu-

vaa alaa mahdollisimm,an hyvin cdustava, olosuhteiltaan ja ,;r.ruilta piirteil-
uiiin siiheu rinnastettavissa oleva ammattiala. Teollisuuden osalta kiinnitet-
tiin lisdksi erityistd huomiota siihen, ettd suurimmista teollisuuden pzi:iryh-

rnistd tulisi jokaisesta mukaan ainakin yksi siihen kuuluva teollisuuden ala.
-fiimdn tycivaiheen tuloksena tuli tydelekelakien piil'iin kr"ruluvia anlmat-

tialoja edusta,maan l<aikkiaan 56 ammattiryhmiiii.
SuunnitteluryhrnAn tyci ei tiittii osin pddttynyt kr-ritenkaarl tiihiin, v,aan

ryhmdssii suoritettiin jatkuvasti rralinnan lisakehittelyii ja tdslnennystii. Va-

lintoja suoritettaessa kiiytiin neuvotteluja eri aloja cdustavien tyontekijii-
jiir.j.estcijenkanssa.Tdlliitavallapl,rittiinottalnaanhttomiootreriammatti-
liittojen edustajien lrAkemys oman liittonsa piiriin l<uttluviett rvhnl,ren tut-

kimistarpeesta, ikdrakenteesta, r.lahdollisuuksista erdiden r)'hnlier-r pcista-

,iniseen jne. Srnranaikaisesti pyrittiin toisaalta tasapainottamaan tutkimukseen

otettavien ryhrnien valikoimaa siten, ettd ennakolta vaikeina piclettyjen alo-

jen lisiiksi tulisi mukaan myds olosuhteiltaan tai varatin.ruksiltaan helpom-

pina pidettyjci arnmattiryhmiri, jottei kokonaisuudesta saatu kuva olisi yksi-

puolinen.
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Postikyselyyn siirryttiiessii oli mahdollista vield tarkistaa mukaan otetta_
vien ammattiryhmien lukumddriid ia keskiniiistd tasapainoa. foidenkin ryh-
mien lisdiimistii ja toisten poistamista tutkimuksesta pohdittiin ndin ollen
suunnitteluvaiheen loppuun saakka. Tiill6in otettiin huomioon rnycis ne kiiy-
tHnndlliset rnahdollisuudet, joita eri ryhmissd oli tutkimuksen suorittami-
seen .Mainirttakoon m,m. ettii Rakennusalan tycielhkekassa,n toimesta oli noi_
hin aikoihin alkamassa tutkimus sukeltajien tydkyvystii ja terveydentilasta,
mikii aiheutti sen, ettii sukeltajat piiiitettiin toisaalta helposti saatavan tut-
Iiimusaineiston, toisaalta poikkeuksellisten tydolosuhteidensa takia ottaa ryl.r-
miin pienuudesta huolimatta mukaan tutkimukseen. Kiiytiinncillisistd syistd
tutkimus tehtiin vielii heidiin osaltaan trraastatteluina Ratekin tutkimuksen
yhteydessd, vaikka periaatepdiitds postikyselyyn siirtymisestd oli jo tehty.

Toisena esimerkkind,mainittakoon, ettd autonkuljettajjen kohdalla rajoi-
tuttiin ns. pitkiin linjan kuorma-auton kuljettajiin ja linja-auton kuljettajiin.
Yksityisessd tyd,suhteessa olevia, kaupunkiliikenteessd toimivia kuorma-au-
tonkuljettajia todettiin olevan vaikea tavoittaa ja ikiirajan ylittdneiden hen-
kilciiden lukumddrd osoittautui heidiin os.altaan pieneksi. Mycis taksinkuljet-
tajien kohdalla tutkimusmahdollisuudet kariutuivat ralkuunsa t6std syystd.

Toimihenkilciistii otettiin erilliset neyfteet toisaalta varsinaisista roirnis-
totydntekijtiistii eli ns. alemmista toimihenkilciistd, toisaalta esimiesasemassa
tai korkeaa ammattitaitoa edellyttdvissa erityistehtiivissii olevista eli ns. ylem-
mistd toimihenkilciistii. Tiimii jako perustui mrn. TVK:n edustai,ien kanssa
khytyihin keskusteluihin. Teollisuuden tycinjohtajat yhdistettiin toimialasta
riippu,matta yhdeksi itsendiseksi tutkimusryhmiiksi.

Tutkimukseen valittujen ammattiryhmien luettelo esitettynd niissd tydn
tyypeissii, m,itd ao. ryhmien katsottiin liihinnii edustavan, muodostui lopulta
seuraavaksi:

Henkinen tyti
- Kauppa ja teollisuus, alemmat toimihenkilcit

- Kauppa ja teollisuus, ylemrniit toimihenkilot

- Raha- ja vakuutuslaitokset, alemmat toimihenkilcit

- Raha- ja vakuutuslaitokset, ylemrndt toimihenkilcit

- Sanomaleh,tien toimittajat

- Teollisuuden tycinjohtajat

2. "Osittain henkinen", palveluluonteincrr tyo
- Anniskeluravintoloiden tarjoilijat

- Vehitteiskaupan myyjiit
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3. Kuljetustyci
- Kuorma-auton kuljettajat

- Linja-auton kuljettajat

4. Pitkiille koneistettu
- Lakka- jra maalitehtaat

- Paperitehtaat

- Selluloosatehtaat

- Tekokuitutehtaat

- Trikootehtaat

- Typpi- ja lannoitetehtaat

tehdastyci

5. l(oneen avulla tehtavd erilainen sisdtyd
- Huonekalutehtaat

- Konetehtaat

- Lasitehtaat

- Leipomot

- Liiiiketehtaat

- Makeistehtaat

- Meijerit

- Metallien perusteollisuuden tehtaat

- Panimot

- Posliinitehtaat

- Siihkcikonetehtaat

- Teknokemialliset tehtaat

- Teurastamot ja makkaratehtaat

- Tiilitehtaat

- Vaneritehtaat

6. Osittain ulkona tehtiivii tyci

- Ahtaajat

- Sahat ja htiyliiiimdt

- Telakat

7. Ruumiillinen ulkotyti
- Metsdtydntekijet

- Rakennustycintekijiit

8. Maan- ja r.edenalainen tyci

- Kaivokset (sisiiltiiii kuitenkin mycis louhokset ja rikastamot)
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- Sukeltajat

Tutkimuksen alkuvaiheessa, jolloin tiedot vielii keriittiin haastatteluilla,
haastateltiin tytintekijciiden lisiiksi my6s heidiin liihimpiii esi,miehiiidn, ty6n_
antajpn edustajaa kussakin toimipaikassa sekii tutkimuksen kohteena ole-
vista ammattiryhmistii eliikkeelle siirtyneitd henkil<iitii. Tycintekijciiden an_
tamien vastausten luotettavuutta pyrittiin kontrolloimaan vertaamalla nii-
tii heidiin esimiehiltiiAn saatuihin tietoihin. Eliikeliiisten haastattelemista pi-
dettiin aiheellisena siksi, ettd ainqastaan heillii on kokemukseen perustu-
vaa tietoa eliiketapahtu,masta. Tycinantajien edustajilta keriittiin tietoja yri-
tysten eliikepolitiikasta, niiden mahdollisuuksista jiirjestiiii kevyempdii tyci-
tii itikkiiille tydntekijdille jne.

Postikyselyyn siirryttiiessii edellii mainitut henkil<iryhmet jetettiin tutki-
muksen ulkopuolelle liihinnii seurraavista syistd.

Kun haastattelut tehtiin tyripaikoilla, voitiin tayoittaa nimenomaan ndyt-
teeseen poimittujen tycintekijciiden liihimmiit esimiehet. postikyselyii kriytet-
tiiessii tdhiin olisi ollut erittein vaikeaa tai jopa m,ahdotonta piiiistii. Kah_
delta taholta keriittyjen tietojen keskindistii vastaayuutta ei olisi voitu kont_
rolloida. Toisaalta tycintekijciiden ia heidiin esimiestensd vastausten vertai
lua ei eniiii pidetty kovin tarpeellisenrakaan. Niillii neljiill d alalla (graafi-
sessa teollisuudessa, kaivosteollisuudessa, metallien perusteollisuudessa ja
myyntityossa), joilla esimiesten haastatteluja suoritettiin, voitiin nimittiiin
todeta, ettd esimiesten arviot heidiin alaisilleen tycitehon kannalta sopivim-
masta eliikeiiistii, tyiiolosuhteista jne. noudattelivat varsin tarkasti tycinte-
kijciiden om,ia mielipiteitii. Mikiiiin ei antanut aihetta olettaa, ettd rrimii
yleiskuva muodostuisi joillakin aloilla toisenlaiseksi.

Riittevan suuren, nimenomaan tutkittuja a,mmattiryhmid edustavan elH-
keliiisten joukon etsiminen postikyselyli varten osoittautui mycis liian vai-
keaksi ja tytiliiiiksi. Edellii mainituilla neljiiilii alalla eliikeliiiset esittiviit kes-
kimiiiirin jonkin verran korkeampia eliikeikiimielipiteitti kuin aktiivity6n-
tekijiit. Heille esitetyt eliikeikiikysymykset oli kuitenkin pakko muotoilla
toisin kuin aktiiyitydntekijdiden vastaavat kysymykset, joten vastaukset ei-
viit ole suoraa'n verrattavissa toisiinsa. Edelleen voitiin havaita, ettii eliike-
lEisten vastaukset olivat haastattelijoiden rantamien arvioiden mukaan satun-
naisernpia ja vdhemmiin harkittuja kuin aktiivitycintekij<iiden vastaukset,
osaksi kiisitteellisten vaikeuksien takia, osaksi ehk?i siksi, ettii eliikeldiser
eiviit ilmeisestikiidn tunteneet samanlaista mielenkiintoa tutkimusta
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kohtaan kuin aktiivitycintekijiit. Oli my6s perusteltua syytii epiiillii eliikeliiisten
vastausalttiutta postikyselyssd, koska haastattelijat joutuivat usein totea-
maan, ettd vastausten saarninen eliikeliiisiltii henkilcikohtaisestikin esitettyr-
hin kysymyksiin oli verraten vaikeaa.

T'y6nantajien edustajien henkilcikohtaisista haastatteluista luovuttiin lii-
hinnd siksi, etta yritysten piiristii todettiin olevan vaikeahkoa lciytiiii hen-
kil6ite, jotka ottaisivat vastatakseen nimenomaan mielipidekysymyksiin yri-
tyksen edustajina. Neljiillii ensiksi tutkitulla alalla tycinantajien edustajina
haastatellut henkilcit olivatkin tdstii syystii lausunnoissaan verraten varovai-
sia. Periaatteessa he suhtautuivat yleensii mycinteisesti vanhojen tycintekijcii-
den tycin helpottamiseen tahtaaviin jiirjestelyihin, mutta totesivat yritysten
mahdollisuudet tdssd suhteessa kiiytiinncissii melko rajoitetuiksi.

Tiedot yritysten nykyisistd eliikejiirjestelyistii koottiin kuitenkin mytis
niillii aloilla, joilla tycinantajan edustajien henkilcikohtaisia haastatteluja ei

tehty, samalla kun yrityksiltii pyydettiin tilastotiedot vanhuus- ja tycikyvyr
tcimyyseliikkeelle siirtyneistii sekii tytisuhteen kestiiessii kuolleista.

3.3. TUTKIMUSAINEISTON HANKINNASTA

Tutkimuksen liihtcikohta - ammattiryhmittdinen tarkastelu - aiheutti
sen, etti tutkimusaineiston hankinnassa ei yoitu kayttaii hyviiksi mitiiiin
valmiiksi olemassa olevia rekis;tereitd, vaan ainoaksi mahdollisuudeksi jhi

kiiiintyii suoraan eri alojen toimipaikkojen puoleen.
Tutkimuksen aineisto hankittiin tutkimuksen kohteeksi valittuihin am,rnat-

tiryhmiin kohdistetulla otannalla. Otanta suoritettiin kahdessa vaiheessa,
joista ensimmiiisessd kunkin alan toimipaikoista valittiin niiyte. Ndytetoi-
mipaikkoihin liihetettiin kysely, jossa pyydettiin luetteloa toimipaikan kai-
kista niistd tarkastelun piiiiryhmiin - esi,merkiksi valmistustydntekijiit, tycin-
johtajpt, toimihenkilcit - kuuluvista henkil6istii, joita toivottiin tavoitetta-
van ko. toimipaikalta. Amrnattinimikkeen perusteella toimipaikkojen anta-

rnista luetteloista poistettiin tutkimuskohteeseen kuulumattomina pidetyt hen-

kil6t ja jaljelle jiiiineistii yli 40-vuotiaat tulivat kyselytutkimuksen henkilti
ndytteen pohjaksi.

Toimipaikkanaytteen koko miihrdytyi siten, ettii aluksi miiiiriittiin aloit-
tain jra ammattiryhmittdin tarkoituksenmukaiseksi katsottu henkildndytteen
koko. Sen jiilkeen arvioitiin kuinka paljon valittavissa toirnipaikoissa tulisi
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olla kulloinl<in kyseessdolevaan henkilciryhmddn kuuluvia yhteensd, jotta
yli 40-vuotiaita jiiisi riittiiviisti annetun ndytekoon saavuttamiseksi. Henki-
lcindytteen kokoa mriiiriittdessd kiiytettiin apuna eri liihteistii hankittuja, ko-
ko maassa ko. ryhmddn kuuluvien miiririd koskevia tietoja. Toimipaikkaotosta
poimittaessa oli teollisuuten liittyvien henkilciryhmien kohdalla tukena teol_
lisuusryhmittiiin jiirjestetty toimipaikkojen Iuettelo; muissa ryhmissd sopi_
va otoksen kehys jouduttiin perustamaan laadultaan varsin erilaisiin luet
teloihin.

Kyselytutkimuksen ndyte poimittiin saaduista henkilcjluetteloista. posti-
kyselyii suoritettaessa ldhetettiin naytteeseen tulleille henkilciille kyselyloma-
ke kotiosoitteella, joka niin ikiiiin saatiin toimipaikasta. vastaukset saatiin
kahden uusintakyselykierroksen jiirkeen yli g5 prosenttisesti, m,itei on pi-
dettdvd postikyselyssii eritteiin hyviind tuloksena.

Tilastoaineiston kerddmisessii periaatteena oli, ettii jokaiselle toimipaikal-
lc, jolta oli saatu henkilcindytteen perustaa kartuttava henkilciluettelo, osoi-
tettiin kysely, jossa pyydetriin luettelemaan toimipaikan henkilcikunnasta
vuosina 1966 - 1970 vanhuusel6kkeelle siirtyneet, tyrikyvyttcimiiksi tulleetja tycisuhteen kestdessii kuolleet sekri mainitsemaan henkilcitietojen ohella
mycis tycikyvyttdmyys- ja kuolinsyyt. Toimipaikkojen vastausalttius oli kes-
kimiiiirin varsin hyvd - hieman yri 90 o/o toimipaikoista rrastasi kyselyyn.
Tosin tdhrin tarvittiin teltekin osin kaksi uusintakyselyd.

Tutkimusaineiston hankintaa on selostettu yksityiskohtaisemmin liittees-
sd 2. "Aineiston keruu ja rakenne,,.

3.4. TUTKIMUSTYON KULUN PAAVAIHEET

Tutkimushistoriaa voitaisiin esitere monellakin eri tavoin. yksi tapa
on jakaa sen eri vaiheet kolmeen osaan, koska se vastaa hyvin tutkimuk-
sen tapahtu,mia. Niiitii vaiheita ovat:

1. Alkusuunnittelu- ja kokeiluvaihe

2. Haastrattelututkimusten vaihe

3. Varsinaisen kysely- ja tilastotutkin.ruksen vaihe
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Alkusuunnittelu- ja kokeiluvaihe kesti syksysta 1965 syksyyn 1967. Alus-
tavat suunnitelmat saatiin valmiiksi keviiiillii 1966, jolloin niiden pohjalta
voitiin aloittaa tutkittavien ammattiryhmien valinta sekd ryhtyd koetutki-
mukseen kentiillii. Kuten jo on mainittu, sen kohteeksi valittiin graafinen teol-
lisuus. Suoritetun haastattelukierroksen jdlkeen 'aloitettiin koetutkimuksen
analyysity6, jonka tuloksena val,mistui ensimmdinen tutkimusraportti, ns.

graafisen teollisuuden lyhennetty raportti syksyllii 1967. (Myiihemm,in tdltd
alalta julkaistiin mycis laajempi tutkimusraportti.) Tiihiin voidaan katsoa
paettyneen mycis tutkimuksen alustavan suunnittelu- ia kokeilutycin.

Tutkimuksen toinen vaihe eli haastattelututkimusten vaihe alkoi vuoden
1968 alusta, jolloin seuraaviksi tutkimuskohteiksi valittiin metallien perus-

teollisuus, kaivosteollisuus ja myyntityd. Niiiden haastattelututkimusten suo-

ritta,miseksi jouduttiin tekemdiin laajaa valmistelutycitd, johon kuului tutki-
mussuunnitelman yksityiskohtien - kuten kyselylomakkeiden sisdlldn -
hiominen koetutkimuksen antamien tulosten perusteella sekii haastattelijoi-
den koulutus. Haastattelukierros suoritettiin kes?illii 1968 samanaikaisesti

kaivosteollisuuden ja metallien perusteollisuuden yrityksissii sekd myynti-
tycin piirissii eri puolilla suomea. Aineiston keruu piiia'ttyi syksyllii 1968

ja sen analysointi saatiin pddtcikseen vuoden 1969 aikana. Saman vuoden

aikana suoritettiin lisiiksi postikyselyyn siirtymistd valm,istelevaa kokeilutut-
ki,musta ja kyselylomakkeen muokkaamista postikyselyyn soveltuvaksi. Haas-

tattelussa ja postikyselyssii kdytetyn lomakkeen muoto on erilainen, mikii
aiheutti huomattavasti lishttjitti. Varsin suuren tycimS6rdn vaati ndytteen-

otto, johon kuului mm. toimipaikkandytteen valitseminen, henkilcikunta-
luettelojen hankinta tutkimukseen valituista toimipaikoista, luettelojen tar-

kistaminen sekd ndytteeseen tulevien henkilcjiden poiminta ja niiiden osoit-

teiden hankkiminen.
Vuoden 1970 alussa raloitettiin aineiston keruu postikyselymenetelmiillii

samanaikaisesti kaikilla vield tutkimatta olevilla ammattialoilla. Kyselyn ol-

lessa kdynnissd valmistuivat lopullisesti tutkimusraportit aikaisemmin tut-

kituilta kolmelta alalta ja ne julkaistiin saman vuoden aikana. Tycinteki-

jciihin itseensd kohdistuvan postikyselyn rinnalla suoritettiin toimipaikkoihin
kohdistuva tilastokysely tyiikyvyttoonyys- ja kuolintietoj,en saamiseksi- Tut-

kimuksen viimeisen, laajan osan vaatima aineiston keruu jatkui vuodsn

1970 loppuun saakka, jolloin voitiin aloittaa kertyneen aineiston alkukii-

sittely. Varsinainen tiimdn vaiheen ranalyysityci alkoi vuoden 1971 keviiiillti
ja saatiin valmiiksi vuonna 1973.
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4. TILASTOAINEISTON TARKASTELU

4.1. TTLAST'OKYSELYSTA IA SEN SUORTTUKSESTA

Tutkimuksessa kerdttiin sen piiriin kuuluvista ammattiryhmistd mycis ti-
lastotietoja, jotka omalla tavallaan valaisevat eliikeikiikysymystd. Tilasto-
tietojen avulla pyrittiin kuvaamaan onm. ryhmien sukupuoli- ja ikiiraken-
netta sekii ty6kyvyttdmaksi tulemista, kuolevuutta ja tycikyvyttcimyyden syi-
tA ammattiryhmitt?iin.

Edellii on jo todettu, ettd tilastotiedot kerdttiin samoista yrityksista, jois-
ta kyselytutkimuksen neiyte poimittiin. Kutakin ammattialaa on tarkaste-
lussa edustarnassa alasta riippuen yaihteleva meera toimipaikkoja.

Aineiston hankinnassa esiintyi mycis joitakin erityistapauksia. Tycieldke-
kassoja kiiytettiin edustamaan ereite tutkittuja ammattiryhmiii, joista ei voi-
tu saada suoraa tietoa. Niinpd rakennustydntekijciitii ja metsdtycintekijciitii
koskevat tiedot ovat periiisin Rakennusalan tycieldkekassan (Ratek) ja Met-
sdalan tycieliikekassan (Metek) aineistoista. Sukeltajien aineisto saatiin alan
tycimarkkinajdrjestciistd. Alat, joista jo aikaisemmassa vaiheessa on julkais-
ttr erilliset tutkimusrraportit eli kaivokset, rnetallien perusteollisuus ja myyn-
tity6, pyrittiin ottamaan uudestaan mukaan analyysiin, vaikka niit6 kos-
kevat tiedot olivat varhaisemmalta ajaltra ja niiden vertailumahdollisuus muu-
hun ai,neistoon ndin ollen vaikeutui. Erityisesti tuli vaikeuksia myyntitycin
aineiston suhteen, Koska sitd ei saatu tilastollisesti tyydyttayeen muotoon,
paatettiin myyntityd jtittiiii pois tarkastelusta.

Toimipaikkoihin liihetetyssii lomakkeessa tiedusteltiin toimipaikan henki-
lcikunnasta vuosina 1966 - 1970 tycikyvyttdmyys- ja vanhuuseldkkeelle siir-
tyneitii sekii tydsuhteen kestAessii (ilman eliikettii) kuolleita tycintekijditii,
tydnjohtajia ja toimihenkilciitii. Tilastokyselyn palautusprosentit saatiin eri
toimenpiteiden tuloksena nousemaan yleensii hyvin korkeiksi - eriiissd
ryhmissii kaikki toimipaikat palauttivat kyselylomakkeen. Tuloksen saa-
vuttamincn cdellytti kuitenkin mm. kahden erillisen uusintakyselyn
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suoritusta, useita puhelinkontakteja jne. Luonnollisesti ndinkin suureen jouk-
koon toimipaikkoja sisiiltyi mycis rnuutamia sellaisia jotka kielttiytyiviit an-
tamasta pyydettyjii tietoj,a. Lisiiksi on huomattava, ette kaikkia palautettu-
ja lomakkeita ei ollut teytetty kyllin huolellisesti, josta johtuen aineistoa
jouduttiin karsimaan vield melkoisesti ennen laskelmia.

Vastaanotetun tilastoaineiston kiisittelyssii muodosti eriiiin laajan tycivai-
hesn aineiston karsinta, jonka tuloksena aktiiveista ja vastaavista eliikeliii
sistii poistettiin tutkim,ukseen kuulumaton henkilcimateriaali. Mukaan otet-
tiin teollisuustycintekijtiistti vain varsinaiset valmistustyOntekijiit. Toirnihen-
kilOiden kohdalla suoritettiin luokitus ns. alempiin ja ylempiin toimihen-
kilciihin erikseen raha- ja vakuutuslaitosten sekii ,teollisuuden ja kaupan koh-
dalla. Ylempiin toimihenkilciihin, joista seuraavissa taulukoissa tullaan
kayttema:in lyhennettd "ylemm.", luettiin kaikki akateemisen loppututkin-
non suorittaneet ja johtayassa tai selviisti esimiesasemassa olevat (piiiillik6t
yms.) sekii vielii harkinnan mukaan erAet erittein korkeaa ammattitaitoa
vaativaa erityistycitii tekevdt henkil<jt. Muut toimihenkilcit on luokiteltu ns.

alempiin toimihenkildihin, joista kiiytetiiiin lyhennettii "alemm.". Aineiston
laajuudesta jon'tuen muodostui karsinta ja luokittelu mittavaksi tyciksi, jos-

sa luormollisesti esiintyi monenlaisia pulmia. Esimerkiksi kansainvdlinen
tautikooditus muuttui kesken tarkasteluajaniakson vuonna 1969. Osa koo-
dimerkinnciiste jouduttiin sen seurauksena uudistamaan, anikd merkitsi suu-

ren aineistomiiiirdn uudestaan liipikiiyntiii jne.
Karsinta-, tarkistus-, luokitus- ja koodausvaiheen jiilkeen aineisto vietiin

magneettinauhoille tietokonekiisittelyli varten.

4.2. TILASTOLUKUJEN LASKENNASTA JA LUOTETTAVUUDESTA

Tilastollisessa tarkastelussa kuvataran aluksi ammattiryhmien rakennetta
sukupuolen ja iiin mukaan jonka jiilkeen tarkastellaan ty<ikyvyttcimiiksi tu-

lemista eri ryhmissii.
TytikyvptOmiiksi tulemisen tilastollisessa arvioinnissa on oltava erityi-

sen varovainen virhepiiiitelmien viilttiirniseksi. Niinpti on vertailuja tehtees-

sii aina otettava huomioon ryhmien koko ja ikdrakenne. Suurista ryhmistii

tulee luonnollisesti lukumii?iriiisesti enemmdn tydkyvyttdmiii kuin pienistii,

mutta myds ty<ikyvyttdmyystapausten suhteellinen osuus aktiiveista tydnte-

kijtiistii pysyy suurissa ryhmissii tasaisempana kuin pienissii, joissa vuosit-
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taiset heilahtelut tycikyvyttdmien suhteellisessa rniiiiriissii voivat olla hyvin-
kin suuria. Ikdrakenteeltaan vanhenrmasta ryhmiistii tulee yleensd enemmiin
tycikyvyttcimiii kuin muuten vastaavasta nuoresta ryhmiistd. |otta tuloksia
voitaisiin vernata ammattiryhmittdin, on muut vaikuttavat tekijiit pyrittiivii
tarkastelussa vakioimaan. Iiin lisiiksi on tiissii otettava husmioon ainakin
ammattiryhmien sukupuolirakenne.

Ty6kyvyftcimiiksituloa on tdssd tutkimuksessa kurrattu laskemalla ensin
suoria suhdelukuja ty<ikyvytt6myystiheydest?i jp sen jiilkeen ikiivakioituja
tydkyvyttcimyyden indeksilukuja, joita kiiytettiiessii harhapdiitelmien vaara
vertailussa pienenee oleellisesti. Tydkyvyttcimyystiheyttii laskettaessa on yli
4O-vuotiaana tycikyvyttdmiiksi tulleiden henkildiden lukum66rdt eri amrnat-
tiryhmissii suhteutettu vastaaviin aktiivie,n lukumdiiriin.

Tiheysluku ilmoitetaan promillelukuna vuotta kohti. Tydkyvyttcimyystie-
dot koskevat viiden vuoden ajanjaksoa eli vuosia 1966 - 1970. Kaikkien
vastaavien vuosien aktiivien lukumdiirid ei kuitenkaan ollut saatavissa, yaan
perustana kiiytettiin aktiivien tytintekijdiden miiririid vuonna 1969. Eri alo-
jen mahdollisesti erilainen henkilcimriiirien vuosittainen muutos pyrittiin
kuitenkin ottamaan huornioon teollisuustilaston tietojen avulla.

Tiheyslukuja hyviiksi kiiyttiien laskettiin edellen ns. tycikyvyttcimyysindek-
siluku joka ryhmiille. Indeksilukujen ,avulla ryhmiit tulevat suoraan vertai-
lukelpoisiksi kesken66n, koska ikiirakenteen erilaisuus on otettu lukuja
Iaskettaessa huomioon. Kuitenkin on huomattava, ettri indeksiluvut eiviit
ole absoluuttisia suureita, vaan ne kuvaavat ainoastaan ryhmien suhteellisia
eroja. Tilastolukujen laskentaa selostetaan vielii yksityiskohtaisemmin jtil-
jempiinii.

Tulosten luotettavuuden kannalta on lisiiksi huomattaya, ettd lasketut tyci-
kyvyttcimyyden tiheysluvut ovat tycieliikekassojen raineistosta laskettuja ar-
voja lukuunottamatta otosarvoja ja siis ryhmissii todella vallitsevien tydky-
vyttdmyystiheyksien estimaatteja. Niiiden oikeellisuus riippuu tiilldin kiiy-
tettdvissii olevan aineiston koosta. Tdmiin satunnaisvaihtelusta johtuvan
epiitarkkuuden suuruuden miidriiiimiseksi on tiheysluvuille laskettu 95 pro-
sentin luottamusyiilit. Ne mearittAviit tarkasteluryhmittdin sen alueen, jol-
le todellinen tiheysluku 95 prosentin tilastollisella todenniik6isyydellii si-
joittuu. Kun ty6kyvyttdmyysindeksikin riippuu tydkyvytt<imyystiheydestii, on
mycis indeksiluvuille laskettu luottamusviilit. Keytetyt laskukaavat on esitet-
ty raportin liiteosassa. (Liite 4. "Tydkyvyttrimiiksitulon tarkastelussa kiiyte-
tyt tiheys- ja indeksiluvut.")

Ryhmiit, joita koskevat tiedot vaikuttivat luottamusviilin pituuden tai
ryhmiin lukumiiiiriiisen pienuuden takia liian epiiluotettavilta, jatettiin jat-
kotarkastelujen ulkopuolelle. Eriis osoitus siitii, ettii'esitetyt tyiikyvyttcimyys-
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luvut lienevtt suunnilleen oikealla tasolla on se, ette koko tutkimusaineis-
tosta - josta oli poistettu LEL-alat - laskettu tydkyvyttomyystiheysluku
oli lfiell5 koko TEl-kantaa edustavasta tilastoaineistosta laskettua vastaa-

vaa lukua.
Kuolleisuustietojen antamisen oletettiin jo alunperin olevan toimipaikoil-

le vaikeaa. Tiistii huolimatta tiedot yritettiin saada mahdollisimman tiiy-

dellisinii. Monista sitkeistii yrityksistii huolimatta toimipaikat eiviit kuiten-

kaan pystyneet antamaan kuolintapauksista tilastollisesti luotettavia tietoja

-- joitakin poikkeuksia lukuunottamatta. Tiimii luonnollisesti heikensi tu-

losten antoisuutta.

4.3, AMMATTIRYHMIEN RAKENTEESTA SUKUPUOLEN IA IAN
MUKAAN

Tilrastokyselyssd saatiin tiedot tutkituissa ammattiryhmissii vuonna 1969

tyiiskennelleistii kaikenikiiisistii henkil6istii. Kuitenkin pidettiin selvimpdnii

rajoittaa tilastotietojen tarkastelu, kuten koko tutkimuksen osalta oli sovit-

tu, kdsittelemiidn vain vanhimpia ikiiryhmiii - el2ikeikiiongelrnahan kos-

kee liihinnii juuri heitii. Niiin ollen piiiitettiin suorittaa laskelmat vain 40

vuotta teytteneiden aineistosta.
Useissa ammattiryhmissd tytiskentelee sekd naisia ettii miehiii, mutta tun-

netusti on olemassa my<is ns. naisten ja miesten aloja. Taulukossa I on

esitetty 40 vuotta tiiyttiineiden naisten ja miesten suhteelliset osuudet tut-

kituissa ryhmissii.
Taulukossa esitetysH jraottelusta nais- ja rniesvaltaisiin ammattiryhmiin ja

,,sekaryhmiin,, nakyy, miten my6s teollisuudessa esiintyy usein varsin sel'

viii naisten aloja. Trikoo-, l66ke- ja makeistehtaiden sekii teknokemiallisten

tehtaiden kohdalla on naisten osuus yli 90 o/o kaikista. Erittiiin selvdsti

naisvaltaisia ryhmiti on mytis elintarviketeollisuudessa. Miesvaltaisina tule-

vat esiin useat perinteisesti raskaina pidetyt tydalat sek?i lis?iksi ylempien

toimihenkiltiiden ja tytinjohtajien ryhmiit. Sineinsii mielenkiintoinen piirre

niiyttiiisi olevan - tarkasteltaessa 40 Yuotta taytteneite tytintekijtiite - se,

ettl ns. sekaryhmiii on ainakin tiissii raineistossa vdhemrniin kuin nais- tai

miesvaltaisia ammattiryhmie.
|atkettaessa rakennetarkastelua iiin suuntaan, on edelleen kiiytetty edellii

mainittua jaottelua. Ensisijaisesti jompaakumpaa sukupuolta edustavilla

68



AmmatUryhmii
Prosenttlosuudet

Miehet

Yll r0-vuotiaita
aktiiveJa
yhteens$

TAULUKI(O 1. NAISTEN JA MIESTEN PBOSEI\TTIIOSUUDET TAIKISTA
40 VUOTTA TAYTTANEISTA AKTITVEISTA ERI AMMATIIBYEMISS}L

Naisvaltaiset
ammattiryhmdt

1)

Miesvaltalset
ammattiryhm6t

Vaneritehtaat
Posliinitehtaat
Panimot
Meijerit
Leipomot
Raha ja vak. alemm.
Makeistehtaat
Teknokemialliset teht.
LSSketehtaat
Ttikootehtaat
Tarjoiltjat

Kaivokset fne.
Sukeltajat
Kuorma-auton kulJ.
Typpi- Ja lannolteteht.
Ahtaaf at
Linja-auton kulJ.
Telakat
Konetehtaat
Kauppa ja teoll. ylemm.
TY6njohtalat
Metsiity6ntektJEl 2)
Selluloosatehtaat
Raha ja vak. ylemm,
Rakennustydntekljiit
Metalllen perusteoll.
Sanomalehtien tolm.
Siihk6konetehtaat
Paperitehtaat
riititetrEat-
I-akka- ja maalitehtaat
Sahat ja hdyl5Em6t
Lasitehtaat
Teurastamot, makka-
rateht.
Tekokuitutehtaat
Kauppa ja teoll. alemm.
Ifuonekalutehtaat

36.1

70.3
75.6
78.2
83.s
88.8
90.6
91.3
92.6
sL4
97.4
98.2

4.7
7.2
7.8

10.7
(11.7)
t2.2
13.3
15.6
17.0
23.9
29.8
32.4

38.4
38.7
44.3

45.1
15.7
53.3
59.8

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
r00.0
s3.3
92.8
92.2
89.3
88.3
87.8
86.7
84.4
83.0
76.1
70.2
67.6
63.9
61.6
61.3
55.7

54.9
54.3
#.7
40.2

627
56

169
229
845
081

2235
1 810
1 585
1 615

48 635
2625

725
124002

L292
272
369

2281

574
230

3182
82

25.7
24.4
21.8
16.5
tt.2

9.4
8.7
7.4
5.6
2.6
1.8

575
49it
303
393
676
1?8
677
443
287
804
834

I

237
372
59{

1) Ammattiryhma on luokiteltu nais/miesvattaiseksi, jos 40 v, tliyttlineite naisia/mie-hia on aineistossa v6hint5?in 2/g kaikista tydntekij6istii. Muisti on mvteiti irimi-tyst5 sekeryhmE.
2) Metsety6ntekijiiistii on otettu tutkittaveksi vain miespuoliset tyt ntekijat. Metst-alan tytieltikekassan piiriin kuuluvat naistyiintekijet te-keviit kotionaan iolsentatiiety6te, esim, kemppeemEntinii seka metsiiirparanrius- ja taimitarhatoisse.

69



aloilla on kuitenkin jiitetty viihemmistdnd olevat toisen sukupuolen edusta-
jat mukaan ottam'atta. Tiilldin ehkii saadaan selkedmpi kuva kyseisen ryh-
rniin tilanteesta.

Eriis tapa kuvata ryhmien ikiirakennetta on Iaskea vanhempien ikiiluok-
kien osuus ryhmiin kaikista jiisenistii. Ndin on menetelty taulukossa 2, jos-
sa tarkastelun kohteena ovat jdlleen 40 vuotta tdyttdneet. Tdst6 joukosta
on eri ryhmissd laskettu 55 vuotta tiiyttlneiden osuudet.

Vanhimpien ikiiluokkien osuus on suurin muutamilla naisvaltaisilla ja seka-
aloilla, kun taas vanhoja on vlhiten eriiillii puhtaasti miesvaltaisilla aloil-
Ia. Vanhimpien ikiiluokkien suhteellinen osuus vaihtelee melkoisesti ammat-
tiryhmittiiin, kuten taulukon luvuista voidaan havaita. Esi,merkiksi miesyal-
taisilla aloilla on 40 vuotta tiiyttdneistd kuorma-auton kuljettajista vain noin
jpka kymmenes ehtinyt vrihintiidn 55 vuoden ikddn, kun taas telakoilla ja
rakennustycissd vastaavasti hieman yli kolmannes on jo tdmdn idn saa-

Yuttanut.
Korkeimmillaan vanhimpien ikiiluokkien osuus on posliinitehtaissa ylir

tiien 40 prosenttia kaikista 40 vuotta tdyttdneistd naisista. Yleensii yli
55-vuotiaiden osuus on korkeintaan noin kolmannes - tavallisesti kuitenkitr
tiitii pienempi. Useimmissa rylunissd se yaihtelee 20 ja 30 o/o:n viililld. Van-
himpien ikiiluokkien osuus on selvdsti pienin kuorma-auton kulip tajilla,
mutta myds linja-auton kuljettajissa sekii typpi- ja lannoitetehtaiden, kaivos-
ten ja panimoiden tycintekijciissii on suhteellisen vShdn 55 vuotta thyttdnei-
tii. Niin ikdiin raha- ja vakuutuslaitosten toimihenkilOistii - sekd alemmista
ettii ylemmistd - vain alle viidennes kuuluu vanhimpiin ikiiluokkiin.

4.4. TYOKYVYTTOMYYSTAPAUKSIA
TYOKYVYTTOMYYSTIHEYDET

KOSKEVA AINEISTO IA
ERI AMMATTIRYHMISSA

4.4.1. Tybkyvyttdmyystapauksia koskeva aineisto

Ammattiryhmiit, joista ty6kyvyttcimyystiedot alunperin kerdttiin, ndkyviit
taulukosta 3. Kaikkia ryhmiii ei kuitenkaan voitu kelpuuttaa jatkotarkaste-
luun.

Useimmissa mies- tai naisvaltaisissa ryhmissii toisen sukupuolen edusta-
jien miriirii jiii niin pieneksi, ette sen ei katsottu riittiiviin luotettavien
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Naisvaltaiset
ammattiryhmdt

2)

Miesvaltaiset
ammattiryhmAt

Sekaryhmiit

AmmattiryhmH
55 vuotta

t6yttdneiden
pros€nttiosuus 1)

Yli 4O-vuottaita
aktllveJa

Naisia
375
600
27L
410
404
783
618
819
328
067
237

I

Posliinitehtaat
Leipomot
L6Sketehtaat
Teknokemialliset teht.
Vaneritehtaat
Trikootehtaat
Makeistehtaat
Tarjoilijat
Meijerit
Rah,a ja vak. alemm.
Panimot

43.2
36.7
35.8
gt.2
29.5
27.1
26.5
22.2
21.0
18.6
17.3

35.1
34.1
33.3
29.5
29.0
28.0
27.5
27.1
25.0
23.6
22.7
22.7
20.8
18.8
1?.1
17.0
15.2
9.5

37.5
34.9

31.1
30.4
28.2
27.8
23.4
23.0

Telakat
Rakennustydntekijdt
Tytinjohtajat
Ahtaajat
Siihktikonetehtaat
Selluloosatehtaat
Paperitehtaat
Metallien perusteoll.
Sukeltajat
MetsdtyiintekijEt
Kauppa ja teoll. ylemm.
Konetehtaat
Sanom,alehtien toim.
Raha ja vak. ylemm.
Kaivokset jne.
Typpi- ja lannoiteteht.
Linja-auton kulj.
Kuorma-auton kulj.

Lakka- ja rnaalitehtaat
Sahat ja htiylS6m6t
Teurastamot, makka-
rateht.
Lasitehtaat
Huonekalutehtaat
Tiilitehtaat
Tekokuitutehtaat
Kauppa ia teoll. alemm.

Miehl6
2 086

104 646
1 442

845
259

2 306
1 529
1072

56
42 960
t827
1 666

207
632
527
2W
981
169

yhteensS
x37
372

574
594
82
319
230
4823

,IAULUKKO 2. VANHIMPIEN IKALUOKKIEN (55 VUOTTA TAYTT]I-
NETDEN) PROSENT"TTOSUUS 40 VUOTTA TAYTTANEISTA AETIMISTA
ERI AMMATTIRYHMISSA.

1) Naisvaltaisissa ammattiryhmissa prosenttiluku on laskettu vain naisten osalta,
miesvaltaisissa vain miesten osalta ja sekaryhmiss[ kaikista tytintekijtiistn.

2) Ryhmien meerittely, kts. taulukko 1.
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TAI'LUTT,O 3. ryUKYYNTOIVTTYSTAEKASTELUJEN POEJANA OLEVA
ATNEISTO

Naiset Miehet

Ammattiryhmfi

Naisvaltai-
set ammat-
tiryhmAt

1)

Raha ja vak. alemm.
Tarjoilijat
Trikootehtaat
Makeistehtaat
Leipomot
Teknokemialliset teht.
Vaneritehtaat
Posliinitehtaat
Meijerit
Liitiketehtaat
Panimot

Rakennustydntekijdt
Metsiitytintekijdt
Selluloosatehtaat
Telakat
Konetehtaat
Paperitehtaa:
Kauppa ja troll. ylemm.
Tltinjohtajat
Metallien p( rusteoll.
Linja-auton ku1j.
Ahtaajat
Raha ja vak ylemm.
Kaivokset jn:.
Sdhktikonetel taat
Typpl: ja larrnoiteteht.
Sanomalehtie r toim.
Kuorma-autorr kulj.
Sukeltajat

Kauppa ja teoll. alemm.
Lasitehtaat
Teurastamot, makkara-
teht.
Huonekaluteht aat
Sahat ja htiylidmtit
Tiilitehtaat
Lakka- ja maalitehtaat
Tekokuituteht:rat

1 51
25
43
42
44
23
37
27
2tII

388

54
t7
45

127
3
6

:
2

;
1

79
37

20
20
30I
10I

067
819
toJ
618
600
410
404
3?5
328
271

2j,5
288tu
115
91

105

11
I
5I

13
5

%)
B
8
1

t2

111
15
2l
59
?6
33

171
tzl
65
10
66

Miesvaltai-
set ammat-
tiryhm[t

19 356

319
149
r44
732
124
173
220

97

1;
65

{ 059
I ?10

340
an
210
210
56

181
161
60

181
52
81
40
30
6

14
11

104 6{6
42 960
2 306
2 086
1 666
I 529
1$r
L{*2
t072

981
8rl5
632
521
259
225
207
169

56

315
194
28
2M
146
L%i

SekaryhmEt

1) Ryhmien meiirittely, kts. taulukko 1.
2) Aktiivit: Toimipaikkojen 40 vuotta teytteneet tytintekijet vuonna 1969 (metsii- ja

rakennustyiintekijat ao. tytieli[kekassoista).
3)

1 855
263

L627
331

107
39

36
14
74
16
0
6

Tyokyvyttdmet
myyselekkeelle
tydntekijiit &o.

Toimipaikkojen henkildkunrusta vuosina 1966-19?0 tyiikyvyttii-
siirtyneet 40 vuotta teytteneet tyontekijiit (metsii- ja rakennus-
ty0elekekassoi$ta).
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johtopiiiitcisten tekoon. Tiillaiser ryhm[t jouduuiin niiin ollen jtittiimtiiin jar
koanalyysin ulkopuolelle. Tiimii oli valitettavaa, koska miesten ja naisten
vdliset vertailut tycikyvyttcimyyden suhteen olisivat olleet monessakin mie-
lessii kiinnostavia. Poikkeuksen muodostivat miesvaltaisissa ryhmissd raken-
nusalalla sekii selluloosa- ja paperitehtaissa tyciskentelevdt naiset, joiden
kohd,alla aineiston suuruus oli riittiivii mycis jatkotarkasteluun.

Sekaryhmistii jouduttiin ryhm6n pienuuden takia jiittiimdiin tarkastelun
ulkopuolelle lakka- ja maalitehtaiden sekd tekokuitutehtaiden tydntekijiit
kokonaisuudessaan, samoin sahojen ja hdyliiiimcijen sekd tiilitehtaiden nais-
tycintekijiit ja huonekalutehtaiden miesty6ntekijdt. Liian pieniksi tilastolli-
seen tarkasteluun osoittautuivat kiiytettyjen luotettavuuskriteerien mukaan
mycis sukeltajien ja kuorma-auton kuljettajien ryhmrit, jotka koostuivat yk-
sinomaan miehistii.

4.4.2. Tydkyvyttdtmyystiheydet eri ctmmattiryhmissii

Tydkyvyttcimyyden tiheysluvut niissii ryhmissii, jotka kelpuutettiin mu
kaan jatkoanalyysiin, on esitetty taulukoss,a 4.

Tarkastelussa on kuitenkin otettava vielii huomioon ryhmien erilaiset
ikiirakenteet, josta johtuen ammattiryhmiit on taulukossa luokiteltu kolmeen
Iuokkaan sen mukaan, miten suuri on 55 vuotta tdyttdneiden osuus kaikis-
ta 40 vuotta tdyttiineistii. Keskeniidn jokseenkin vertailukelpoisina voidaan
pitiiii saman luokan sisdllii olevia ryhmiii. sen sijaan ikdrakenteeltaan eri
luokkiin kuuluvien ammattiryhmien vdlistii vertailua on vielii syytd tdssii
vaiheessa viilttiiii.

Piiiihavainto taulukosta 4 on selkeii: tycikyvyttcimyyden tiheysluvuissa on
suuria ryhmien viilisiii eroja. Toisissa am,rnattiryhmiss6 tullaan ilmeisesti
paljon useammin tycikyvyttdmiksi kuin toisissa ryhmissii. Kuten taulukosta
havaitaan, tame toteamus pitiiii paikkansa erikseen kaikissa taulukon ik6-
rakenneluokissa.

Ikdrakenteeltaan vanhimpien ammattiryhmien luokassa erottautuvat muis-
ta sahojen ja hiiyliiiimdjen miehet, joilla tydkyvytttimiiksi tuleminen on huo-
mattavasti yleisempiid kuin muissa ryhmissd. varsin selvdsti toisella sijalla
ovat rakennusmiehet.

Luokassa "keskiryhmiit", johon suurin osa tutkimusaineiston ammatti-
ryhmistii sijoittuu, ovat tyclkyvyttcimyystiheyden suhteen korkeimmalla tilalla
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Vanhlmmat
ammatti-
ryhmiit
(55 v. t6yt-
tiineiden
osuus yli
40-vuotiais-
ta n. 33-
43 %)

Keskiryh-
m5t (55 v.
tiiyttiinei-
den osuusyli tl0-vuo-
tiaista n.
23-32 %)

Nuorimmat
ryhmdt (55
v. tiiyttlnei
den osuusyli 40-vuo-
tiaista n.
15-22 Vo\

TAULUKI(O 4. TYOITYVITTOMYYSTIEEYS EBI AMMATTTBYEMISSA.
Luvut ovat promillelukuja (0/00), jotka ilmaisevat kuinka monta henkiliiS
ao. ryhm5n tuhannesta 40 ruotta tdytt6neestd tulee tytikyvytttimlksi yhdessii
vuodessa. (Keskeniiiin vert;rilukelpoisia ovat vain ikdrakenteeltaan samanlai-
set ammattiryhmiit.)

Ammattiryhmii

Sahat ja hiiytii5mtit, miehet
Rakennusty6n tekijdt, miehet
Ty6njohtajat, miehet
Telakat, mieltet
Leipomot, nalset
Posliinitehtaat, naiset
LiiSketehtaat, naiset

Ahtaajat, miehet
MetsatytintekijH.t, miehet
Paperitehtaat, naiset
Selluloosatehtaat, naiset
SAhktikonetehtaat, miehet
Selluloosatehtaat, miehet
Metallien perusteoll., miehet
Paperitehtaat, miehet
Lasitehtaat, ni'Liset
Konetehtaat, rriehet
Teurastamot, rrakkarateht.,
rniehet
Lasitehtaat, miehet
Vaneritehtaat, naiset
Rakennustytintekijiit, naiset
Teurastamot, ntakkarateht.,
naiset
Kauppa ja teoll. alemm.,
miehet
Makeistehtaat, naiset
Tiilitehtaat, mir:het
Huonekalutehtaat, naiset
Trikootehtaat, naiset
Teknokemialliset teht., naiset
Kauppa ja teoll, alemm.,
naiset
Kauppa ja teoll, ylemm.,
miehet

I(aivokset jne., miehet
Typpi-
Raha j

ja lanno..teteht.,
a vak. ylemm., miehet

Meijerit, naiset
Linja-auton ku1j., miehet
Raha ja vak. al,:mm., naiset
Panimot, naiset
Tarjoilijat, naisert
Sanomalehtien toim., miehet

Tytikyvyt-
tdmyys-

tiheys

68.2
38.8
25.1
21.3
14.7
14.4

6.6

42.8
39.8
34.7
33.9
32.4
30.3
30.0
28.8
28.L
28.5

24.0
23.6
20.2
20.1

16.2

t4.5
14.3
14.1
13.9
t2.t
11.8

Tiheysluvun 95 %:n
luotettavuusviili

Alaraia Yliiraja

55.2
3B.B
20.9
11.8
10.7
9.6
3.4

82.2
38.8
28.1
25.6
19.3
20.5
12.5

8.3
39.8
41.4
43.5
42.8
34.1
35.4
32.9
37.4
30.2

33.3
31.6
27.3
22.6

22.0

L7.7
19.2
22.4
2t.2
16.4
77.2

11.6

tt.2

36.9
36.9
2t.5
18.3
16.1
72.7
16.3
9.0

12.4

9.4

8.4

30.?
26.2
16.5
12.2
t2.2
9.6
8.7
6.1
5.8

24.3
18.1
72.2

7.6
9.7
7.0
4.0
3.9
2.7

37.5
39.8
28.5
25.7
23.7
26.2
26.0
24.8
20.1
22.7

l.D

6.2

10.0

17.0
17.0
t4.2
18.4

11.6
10.2
8.2
8.6
8.8
7.5
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ahtaajat ja metsiitycintekijiit. Tydkyvyttd,myystiheys niiyttbii olevan verra-
ten korkea myd,s selluloosa- ja paperitehtaissa, siihkcikonetehtaissa ja me-
tallien perusteollisuudessa. pienimmilliiiin se on kaupan ja teollisuuden toi-
mihenkil6illii.

Ikiirakenteeltaan nuorimmissa ammattiryhmissi nousevat kaivosmiehet 1)

ia typpi' ja Iannoitetehtaiden tydntekijiit selviisti muita ryhmid ylem,rn?iksi.
Kaivosmiesten tiheysluku on noin kuusinkertainen miespuolisten sanorna-
lehden toimittajien vastaayaan lukuun verratturLa.

4.5. TYOKYVYTTOMYYDEN AMMATTIRYHMITTAISET INDEKSI
LUVUT

Harkittaessa keinoja, joilla eri ammattiryhmien tiedot saataisiin parem-
min vertailukelpoisiksi, piiiidyttiin ty6kyvytt6miiksituloa kuvaaviin indeksi_
lukuihin, joita laskettaessa voitaisiin eliminoida ikdrakenteen erilaisuus ryh_
missii. Indeksiluvuille laskettujen luotettavuusrajojen nojalla kelpuutettiin
tyd,kyvyttdmyyden indeksilaskelmiin mukaan sarnat ryhmiit kuin aikaisem-
min tiheyslukuja laskettaessa.

Taulukossa 5 ja kuviossa 1 on esitetty mukana olevien ammattiryhmien
suhteellinen asema tydkyvytt6myyden indeksiluyun avulla ilmaistuna. Ky-
seessd ovat edelleen 40 vuotta tdyttdneet. Indeksin perusluku 100 vastaa sith
tydkyvyttdmyystapausten miiiiriiii, joka olisi kussakin ammattiryhmdssii sat-
tunut tutkittuna S-vuotiskautena, jos ty6kyvyttdmyystiheys olisi ollut kun-
kin 5-vuotisikiiryhmiin kohdalla sama kaikissa ammattiryhmissii. Ammatti-
ryhmiin indeksiluku osoittaa paljonko todellisuudessa sattuneiden tyokyvyt-
tdmyystapausten lukumdiirii poikkeaa teste perustasosta suuntaa,n tai toi-
seen.2)

Taulukosta ja kuviosta voidaan nyt tehdii joitakin selviii johtopiiiitdksiti.

- Tydkyvyttdmiiksi tuleminen on merkittiiviisti erilaista eri ammattiryh-
miss?i. Arnmattiryhmien Siiripiiiden vdlinen ero on tyd,kyvyttcimyys-

1) .Kaivosteollisu.udessa.-tyiiskentelevistii on tess5 keytetty lyhyytten vuoksi nimitystdkaivosmiehet, vaikka tiihtin ammattiryhmtilin kuuluvat mi6s avbiouhoksissa ja rikaita-moissa tytiskentelevat.
2) Indeksiluk ljen laskennasta tarkemmin liiteosassa. (Liite 4. "Tyttkyvyttijmtiksitulontarkastelussa kaytetyt tiheys- Ja indeksiluvut',.)

75



TAULUTTO 5. TYOKY1 TTTOMJTTil TUI,EMISEN ERILAISUUS.

Ammattiryhmiin indeksilul:u osoittaa ryhmiissl todettujen tyd-kyvyttdmyys-
At"ili;- m6tuiin suhdett:: siihen mti6riiiin, joka olisi tarkasteluajanjaksona

".it.-"i1"i ammattiryhmir;s6, jos tytikywtt6myystiheys olisi ollut jokaisessa
S-""otiritaU"okassa 4d vuotta 

- tdyttdneill6 yht6 suuri kaikissa ammatti-
ryhmissii.

Ammattiryhmii

1. Sahat ja htiyl66mtjt, miehet
2. Ahtaajat, miehet
3. Metsiity6ntekijdt, mi:het
4. Kaivokset jne., mieltet
5. Rakennustytintekijlt, miehet
6. Typpi- ia lannoitete.ht., miehet
7. Sdhk6konetehtaat, miehet
B. Metallien perusteoll. , miehet
9. Paperltehtaat, naiset

10. Selluloosatehtaat, naiset
11. Selluloosatehtaat, mi,:het
12. Konetehtaat, miehet
13. Paperitehtaat, miehel
14. Lasitehtaat, naiset
15. Teurastamot, makkar ateht. , miehet
16. Lasitehtaat, miehet
1?. Tytinjohtajat, miehet
18. Raha ja vak, Ylemm., miehet
19. Rakennustytintekijit, naiset
20. Linja-auton kulj. , nriehet
21. Vaneritehtaat, naiset
22. Te1akat, miehet
23. Kauppa ja teoll. alernm. , miehet
24. Makeistehtaat, naiset
25. Meijerit, naiset
26. Teurastamot, makkarateht., naiset
27. Huonekalutehtaat, naiset
28. Tiilitehtaat, miehet
29. Raha ja vak. alemm., naiset
30. Leipomot, naiset
31. Panimot, naiset
32. Trikootehtaat, naiset
33. Teknokemialliset teh1., naiset
34. Posliinitehtaat, naiset
35. Kauppa ja teoll. alenrm., naiset
36. Kauppa ja teoll. ylerrrn., miehet
37. Sanomalehtien toim., miehet
38. Tarjoilijat, naiset
39. Liiiiketehtaat, naiset

Tytjkyvytttj-
myysindeksi

269
196
189
176
r67
167
153
151
151
747
L44
137
135
122
111
110
107
100
92
88
87
86
75
67
67
66
66
65
64
57
55
55
50
50
49
43
35
34
27

vun
95 Vo:n

luotettavuusvEli
YlSraja

218
171
189
139
167
115
1t2
131
t24
111
121
116
116
87
to
80
89
74
84
67
61

60
48
42
4r
41
38
47
4t
25
40
32

38
31
13
22
12

324
22t
189
ztt
167
235
202
178
180
189
162
155
154
162
154
14:l
122
131
104
116
118
103
ot
90

101
100
101
r03
85
75

103
74
73
77
60
57
75
50
51
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KTIVIO T. TYOKYVYTTOilTTYSNII)EK.SIT ERI AMMAITIR,YHMISSA.

(Pylv6iden pituus ilmaisee ammattiryhmien suhteellisen aseman toisiinsa niihden.)

150 200 250 300100500

KAUPPA JA 'I'EOLL, ALEMM,, MIEHET

MAKEISTEHTAAT, NAISET

MEIJERIT, NAISET

TEURASTALIOT, MAKKARATEHT., NAISET

HUONEKALUTEHTAAT, NAISET

TIILITEHTAAT, MIEHET

HAHA JA VAK. ALEMM., NAISET

SAHKOKoNETEHTAAT. M!EHET

METALLIEN PEBUSTEOLL,, N,4IEHET

PAPERITEHTAAT, NAISET

SELLULOOSATEHTAAT, NAISET

SELLULOOSATEHTAAT, I\,4 IEHET

KONETEHTAAT, MIEHET

PAPERITEHTAAT, MIEHET

LASITEHTAAT, NAISET

TEUBASTAMOT, MAKKARATEHT,, MIEHET

LASITEHTAAT, MIEHET

TYONJOHTAJAT, MIEHET

RAHA JA VAK. YLEII,IM,. MIEHET

RAKENNUSTYONTEKUAT, NAISET

LINJA.AUTON KULJ., MIEHET

AHTAAJAT, MIEHET

METSATYONTEKUAT, MIEHET

KAIVOKSET. MIEHET

RAKENNUSTYONTEKIJAT, MIEHET

TYPPI- JA LANNOITETEHT,, MIEHET

SAHAT JA HOYLAAMOT, MIEHET

VANERITEHTAAT. NAISET

TELAKAT, MIEHET

LEIPOMOT, NAISET

PANII\4OT, NAISET

TRIKOOTEHTAAT, NAISET

TEKNOKEMIALLISET TEHT,, NAISET

POSLIINITEHTAAT, NAISET

KAUPPA JA TEOLL. ALEN4M,, NAISET

KAUPPA JA TEOLL. YLEI\4IVl., MIEHET

SANOMALEHTIEN TOIM. t!4lEHET

TARJOILIJAT. NAISET

LAAKETEHTAAT. NAISET
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indeksillii ilmaistuni aivan olennainen: suurin indeksiluku on pienim-
piiiin verrattuna kyrnmenkertainen.

- Tyrikyvyttcimiiksi tulemisen riski niiyttiiii yleensd olevan suurin ras-
kaissa ulkotcjissii. l yypillisiii esimerkkejii tiillaisista ammateista ovat
ahtaus-, metsd- ja r akennustyrit. Sahojen ja hciyliiiimtijen tycintekijiit,
joiden tycikyvyttciml,ysindeksi on selvdsti kaikkia muita korkearnpi,
tekevdt myds osaksi ulkotyd,tii. Tutkituista ulkotydryhmistii ainoastaan
telakkatycintekijiit eiviit sijoitu kZirkijoukkoon. Kaivosmiehet, joiden
indeksiluku niinikiirin kuuluu kaikkein korkeimpiin, tyciskenteleviit
suureksi osaksi aivr.n poikkeuksellisissa olosuhteissa.

- Varsin korkeita indeksilukuja esiintyy eriiilld Enemmiin rai vdhem-
miin kemiallista proressia kiiyttiivillii ammatl.iryhmillii kuten typpi- ja
lannoitetehtaiden, st,lluloosatehtaiden ja paperitehtaiden tycintekijciil-
16, samoin kuin kaikilla tutkituilla metalliteollisuuden aloilla eli me-
tallien perusteollisurrden, konetehtaiden ja siihkcikonetehtaiden tyti,n-
tekijOillti.

- Kaikkien naisvaltaisiksi luokiteltujen ammattiryhmien tyiikyvyttdmyys-
indeksit ovat perustr son ralapuolella.

- Toimihenkilcjamrnateissa tytikyvyttdmiiksi tulemisen riski on yleens?i

vdhdinen. Poikkeuksina ovat teollisuuden tycinjohtajat sekd raha- ja
vakuutuslaitosten mi:spuoliset ylemmiit toimihenkiltit, joiden indeksi-
luYut ovat keskitaso,l.

Indeksilukujpn keskindilren vertailu voi olla jonkin yerran hankalaa joh-
tuen m,in. ryhmien paljou<lesta. Eriis selventiivii vertailukeino on laskea in-
deksilukemien etdisyys toi iistaan ia ilmaista tiimii ero prosenteissa. Seuraa-

vassa asetelmasqa on laske Ltu yhdeksiin indeksin yliipiiiihiin sijoittuneen ryh-
miin indeksilukujen keskirriiiset erot.
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Ammattiryhmd:

Tytikyvyttdmyysindeksin arvojen prosenttiset erot

t. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

0
40

11 7
L7 13
17 13
28 24
30 25
30 25

1. Sahat ja hdylddmtit, miehet ....2. Ahtaajat, miehet3. Metsdty<intekij6t, miehet ... ...4. Kaivokset jne., miehet5. Rakennustytintekijdt, miehel6. Typpi- ja lannoiteteht., miehet7. Sihkiikonetehtaat, miehet .. ....8. Metallien penrsteoll., miehet ..9. Paperitehtaat, naiset

0
5
5

15
L7
t7

0
0I

11
11

0
I

11
11

0

37
47
55
55
69
72

010100
Lukemalla prosentteja pystysuoraan voidaan todeta, miten suuri on ao.ryhmiin ja vastaavalra kohdafla oreyan vaakasuor,aan ruettavan ryhmiin in-

deksiluvun prosenttinen ero. Esimerkiksi sahojen ja hciyliiiimdjen miesten in-deksi on 72 0/o suurempi kuin paperitehtaiden naisten. Luonnollisesti onmitattu indeksien ero kaikkien ammattiryhmien iiiiripiiiden viililii jo erit-tiiin suuri. Ryhmdvertailuja voidaan tarpeen mukaan suorittaa muilta osil-taan edelleen prosenttilaskelmien avulla.
Taulukon 6 avulla on tarl@steltu liihemmin tycikyvyttcimyysindeksin ja

sukupuolen viilistii yhteyttii. voidaan havaita, ettii indeksin arvot ovat yleen-
sd miesrraltaisilla aloilla huomattavasti suurempia kuin naisvaltaisilta aloil-la. Tycikyvyttcimiiksi tuleminen on siis suurelta osaltaan miesten ongerma.
Sitiikin mielenkiintoisempia ovat tdstd yleissuunnasta poikkeavat havainnot.

sellaisia ryhmiii, joissa aineisto riitti sekii miesten ettii naisten indeksi_
luvun laskemiseen oli kuusi. Niiistii kolmessa nimittein rakennustycintekijciil-
ld, teurastamoissa ja makkaratehtaissa sek6 kaupan ja teoli:uuden alemmil-la toimihenkil6illii miesten indeksiluku oli selviisti suurempi kuin naisten.
Selluloosatehtaissa miesten ja naisten indeksiluvut ovat suunnilleen samalla
tasolla, mutta paprritehtaissa ja lasitehtaissa naisten indeksiluvut ovatkin
hiem,an korkeammat kuin miesten.

Todettakoon lopuksi, ette suuret tydkyvyttcimyysluvut siniinsii eiviit ilman
muuta aina ole suoranainen seuraus tydsta ja sen olosuhteista. Suomalais-
ten sairastavuus on yleensdkin valitetiavan yleistii, kuten asiaa koskevissa
tutkimuksissa on selvdsti voitu todeta (purola ym. 1967 ja l97l). Sen si-jaan edellii havaihrt suuret ammattiryhmien vdliset erot selittyneviit ainakin
osittain nimenomaan tycin ja ty6ymperistdn vaikutusten ravulla, joskaan tiitd
ei kiiytettiivissii olevan aineiston perusteella pystytii tiismiillisemmin osoit-
tamaan,
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TAULI'trTO 6. NAISTEI{ JA I}IIDSTEN TYO]trY\TITIUMTYSIIIDEtr,SI-
LIryUT AIVIMATUBYEI}TITTAIN.

IYdkyvytt0myYs-
indeksl

Ammattirybmii

Naisvaltaiset
ammattirYhmEt

1)

Mlesvaltaiset
ammattiryhmiit

SekaryhmAt

Vaner.Jehtaat
Makeiltehtaat
Meijerit
Raha ta vak. alemm.
Leiporrot
Panimot
Trikootehtaat
Teknol<emialliset teht.
Posliinitehtaat
Tarjoilijat
LSSketehtaat

Ahtaajat
Mets5tytintekijAt
Kaivokset Jne.
Raken nustyi5ntekiJ5t
Typpi- ja lannoiteteht.
Siihhiilronetehtaat
Metallien Perusteoll.
Selluloosatehtaat
Konetrfitaat
Paperitehtaat
lYtinjohtajat
Raha ;a vak. Ylemm.
Linja-rruton kulj.
Telakat
Kauppa ja teoll. Ylemm.
Sanomalehtien toim.

Sahat ia h6Yl56mtit
LasitetJaat
Teurastamot, makkarateht'
Huonelralutehtaat
KaupP:r ja teoll. alemm'
Tiilitet,taat

8?
a7
87
64
57
55
55
50
50
3{
2'.1

92

117

151

1) Ryhmien mEiirittely, kts' taulukko 1'

,i ..': ,"u"o"ilukua ei ole ryhmen pienuuden takia laskettu'

MiehetNalset

2t

196
189
1?6
167
167
153
151
r44
137
135
107
100
88
86
4,?
35

269
110
111

75
05

122
66
66
40
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4.6. TYOKYVYTTOMAKSITULOIKJ4.

Tycikyvyttcimyystapauksia koskevan aineiston perusteella voidaan tarkas-
tella ,myds eri ammattiryhmiin kuuluvien tycikyvyttcimiiksituloikiii. Taulu-
kossa 7 on esitetty saadusta aineistosta lasketut keskimiidrdiset tycikyvyttd-
miiksituloiiit huomioonottaen mycis amrnattiryhmien erilaiset ikii- ja suku-
puolirakenteet, joilla voisi olla vaikutusta asiaan.

Taulukosta havaitaan, ettii tycikyvyttcimeksituloiSn ammattiryhmittiiiset
keskiarvot sijoittuvat yleensd 55 ja 58 vuoden viilille. Tiimii niiyttiiii pitii-
vdn paikkansa sekii miehillii ettii naisilla, eikti myciskiidn ammattiryhmdn
ikiirakenteella tunnu olevan mainittavaa vaikutusta keskim;iiiriiiseen tyciky-
vyttcimiiksituloikiiiin.

Ikiirakenteen vaikutus on ndhtdvissd vain kaikkein nuorimmissa tutkit-
tavina olevissa ammattiryhmissH, nimittdin typpi ja lannoitetehtaissa, linja'
auton kuljettajissa sekd kaivosten tycintekijciissii. Ndissii ryhmissd keskimiiii-
rdinen tycikyvytt6mdksituloikd on alempi kuin muissa, mutta niissd myds van-
hojon tycintekijoiden osuus on huomattavan pieni. Selvimmin muista poik'
keava ryhmd on sanomalehden toimittajat, joilla keskimiiiiriiinen tycikyvyttd'
miiksituloikii on huomattavan korkea, vaikka ryhm;i kuuluu ikdrakenteel-
taan nuorimpiin.

4.7. TYOKYVYTTOMYYDEN SYYT

Kaikista tydkyvyttcimyystapauksista kysyttiin mycis tytikyvyttcimyyden
aiheuttajaa t). Yleisesti ottaen tdmii tieto saatiin melko hyvin, mutta jouk-

koon mahtui my6s toimipaikkoja, joista tyiikyvyttdmyyden syitii ei toistu'
vista pyynndistii huolimatta joko saatu lainkaan tai taytetty kyselylomakc
oli hyvin puutteellinen. Muutama ryhmii jouduttiin taman johdosta edelleen

poistamaan tarkastelusta. |oissakin tapauksissa ilmoitettiin saman henkildn
kohdalle useampia kuin yksi tyokyvytttimyyden syy. Laskentaan otettiin
kuitenkin mukaan vain yksi syy ja sellaiseksi yalittiin yleensd ilmoituksessa

ensimmaisenii mainittu. Syiden luokituksessa kSytettiin pohjana Kansain-

viilisen tautiluokituksen mukaista jakoa sairauspdiiryhmiin. Aineisto

koskeva,t tiedot on metsli- i& rakennuBtytintekiio,iden lisak-
osalta tyoelekekassoista.
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TAULUKKO ?. KESKIMAAR,AINEN TYOKYVYTTOMAKSIAULOIKA EBI
AMMATTIRYHMISSA

Yli 40-vuotiaana tydkyvyttdm?iksi tulleet.

Tyt ky-
vyttti-
m6ksi
tuloi6n
keski-
arvo

Tydky-
vytt6-

Naiset

ammatti-

(55 v. t6yt-
tdneiden
osuus yli
40-vuotiaista
n.33-43 9|)

Ryhmien yhteiskeskiarvo

Vaneritehtaat
Trikootehtaat

Keskl-
ryhmit
(55 v. tEiyt-
tHneiden
osuus yli
40-vuotiaista
n.23-32 %\

Lasitehtaat
Selluloosatehtaert

Kauppa ja teoll.
alemm.
Teurastamot,
makkarateht.

Tydnjohtajat
Sahat ja hitylii?imtit
Telakat
RakennustytintekijAt

Lasitehtaat
Kauppa ja teoll.
ylemm.
Teurastamot,
makkarateht.
Siihktikonetehtaat
Kauppa ja teoll.
alemm.
Selluloosatehtaat
Paperitehtaat
Ahtaajat
Konetehtaat
Tiilitehtaat
MetsiitydntekijEt
Metallien perusteoll.

teht.

57.90
55.83
55.46

56.40

58.81
58.45
57.38
57.33
57.09
56.94
56.75

56.33

56.00
55.86
55.76

56.9?

56.50

Miehet
mAksl
tuloitin
keski-
arvo

57.31

58.85

58.414

57.78
57.75

57.20
57.L4
5?.08
56.?3
56.63
55.47
55.12
54.80

56.92

62.50
54.95

52.67
51.92
49.10

54.23

6t

Ryhmien yhtelskeskiarvo

Ryhmien yhteiskeskiarvo
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58.85
57.65
56.??
55.96

Sanomalehtien toim.
Raha ja vak. ylemm.
lYppi- ja lannoite-
teht.
Linja-auton kulj.
Kaivokset Jne.

(55 v
Tarjoilijat

ia vak ale:mm,

58.33
57.26
55.50
55.15osuus yli

40-vuotiaista
n.15-22 %)



pilkkoutui tiillcjinkin jo niin pieniin osiin, ettd tarkasteluun voitiin ottaa vain
tavallisimmat tytikyvyttdmyyden aiheuttajat.

4.7.1. Tavallisimmat tydkyvyttbntyyclen syyt - prosenttijakautumiq

l.askemalla tyctkyvytt6myyden syynri olevien eri sairauksien suhteelliset
osuudet kunkin ammattiryhmdn tycikyvyttcimyystapauksista saadaan kuva
siitii, millaisia syitii eri ryhmissd esiintyy ja miten yleisiii ne niissii ovat.
Sen sijaan jakautumista ei voida tehdti piiiitelmid ammattiryhmiin riski-
alttiudesta jollekin tautiryhmiille, koska vaikuttavana tekijiinii on huomattava
mycis ryhmiin koko, ts. se kantajoukko, josta tapaukset ovat perdisin. |os
esimerkiksi kahdessa ryhmdssd on tydkyvyttcimyystapauksia yhtii paljon ja
niiistd on molemmissa yhtd monta sydiintautitapausta, mutta toisessa ryh-
mdss6 on aktiiveja kymmenen kertaa niin paljon kuin toisessa, on "sydiin-
tautitilanne" ndissd tyhmissri luonnollisesti aivan erilainen.

Sekii ryhmien ikarakenne ettd niihin kuuluvien henkildiden sukupuoli
voivat vaikuttaa tycikyvyttomyyden syiden jakautumaan, jonka vuoksi ne
on otettava syiden tarkastelussa huomioon. Taulukossa 8 on esitetty tyci-
kyvyttcimyystapausten jakautuminen syyn mukaan ammattiryhmittiiin erik-
seen miehilld ja naisilla sekii jakaen ammattiryhrniit ikdrakenteen mukaan.

Prosenttiluvuista havaitaan ensinniikin sydiin- ja verenkiertoelinten tau-
tien suuri osuus tycikyvyttcimyyden aiheuttajina. Tilanne on tiissd aineistossa
sama, minkd jo aikaisemmat suomalaisten sairastavuutta koskevat tilastot
ovat osoittaneet. Tautiryhmii sydiin- ja verenkiertoelinten taudit sisaltae
useita erillisnimikkeitii, kuten angina pectoris, syddninfarkti, sydeimen toi-
mintavajavuus, verenpainetauti sekd erilaiset valtimo- ja laskimotaudit jne.

Toinen varsin selvdsti erottuva tyiikyvyttcimyyden aiheuttaja on tuki- ja
liikuntaelinten taudit. Erdissii aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, etth
n?iistii taudeista muodostavat noin kolme neljdsosaa erilaiset reumaattiset
oireet ja selkiiviat (Purola ym. 1967, 82-).

Taulukosta ilmenee, miten em. kahden piiiisyyn merkitys tycikyvyttcimyyden
aiheuttajana on varsin huomattava. Loppuosa tydkyvyttcimyyden syistii
jakaantuu eri ammattiryhmissii vaihtelevasti mielenterveyden hdiricjiden,
hengityselinten tautien, hermoston ja ,aistimien tautien sekii kasvainten
osalle. Taulukon "rnuut"-s,arakkeeseen sijoittuu eri ryhmissri joukko erilaisia,
harvemmin esiintyviii tauteja. ]oillakin kohdin tiimiin sarakkeen osuudet
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TAULUKKO 8. TYOKYYYTTONL}IKSI TULEMISEN TAET.EIMM'IT SYYT EEI Ar}I-
MATTIBYIIMISSA.

Eri tautiryhmien prosenttiosuudr:t kunkin ammattiryhmdn tytikyvyttdmyystapauksista.

Vanhimmat
ammattiryh-
miit (55 v.
tiiyttiinei-
den osuus
y1i tl0-vuo-
tiaista n.
33-43 Eo)

Keskiryh-
miit (55 v.
tliyttiinei-
den osuus
yli 40-vuo-
tiaista n.
23-32 7o)

Nuorimmat
ammattiryh-
mAt (55 v.
tdyttiinei-
den osuus
yli 40-vuo-
tiaista n.
t5-22 %)

naiset
naiset

Rakennustydnteki-
jet, miehet 1)
Sahat ja htiyliiiimtt,
miehet
Telakat, miehet
Tytinjohtajat, miehet

Be

u
tr
s
F

100
100

100

100
100
100

100
100
100
100

100
100

100
100
100

100

100
100
100
100
100
100

100
100

100

100

100

100
100
100

100

100

100
100

1) MetsE- Ja ralennustyontekijbita seke ahtaajia koskevat luvut on saatu ao. tyiielekekassoista,
2) Laskettu 1970 mytinnetyistE elekkeiste.

h9;
ok
ir !a!6.(
.9f;
ad

:=cF6'

*E

rEtfiiE

OEt?
0J -ii
{cbgkco.il>6

E
.},.Ex
'6Q
b.Erio

.E
trOa
aO)
E'E *
EHE
Er'6 .g

o
.E(!
a
(d

M

ta
3
aa
H

35
M

32

39
29
47

6
8

11

4
I

3

32
16

18

23
22
13

3
8

t2

7
L4
8

j
3

6
3
3

3
I
5

6
7
5

18
16

19

15
18
2L

3

3
4

3
4

11
6
6

4

,
I
4
6
6
3

3

,

8

35
2L

3,,
13
2t

32
L7
I

29

2l
I

15
20
16
19

15
25

15

L2

Makeistehtaat, naiset
Paperitehtaat, naiset
Rakennustytinteki-
jdt, naiset
Selluloosatehtaat, n aiset
Teknokemialliset
teht., naiset
Trikootehtaat, naiiet
Vaneritehtaat, nai;et
Kauppa ja teoll.
alemm., miehet
Kauppa ja teoll
ylem., miehet
Lasitehtaat, miehet;
Metsdtytintekij6t, nriehet
Paperitehtaat, mie.ret
Selluloosatehtaat, :niehet
Konetehtaat, mieh,:t
Metallien perusteoll.,
miehet
Ahtaajat, miehet
SAhk6koneteh-
taat, miehet
Teurastamot, makkara-
teht., miehet

20
29
35
20

32
33

26

3B

46

54
44
33
40
42
45

a
31

39

40

2

24

32
33

28
1B

2t
25
4L

4
t4
2L
16
L4
19

24
16

10

28

Kauppa ja teoll.
alemm., naiset
Lasitehtaat naiset

I
12
72
10

15
7

5
19
6

11I
t2
3
4
3

11

7

5

4
I

t2
t2
L4
6

15
11

22

1

12
5

6
I

5

8

I

8
6
3
6

2
I
5j
4

4
6
3
3
4
5

4
3

2

4

Meijerit, naiset
Raha ja vak.
alemm., naiset
I(aivokset jne., mir:het
Linja-auton kulj., rniehet
Raha ja vak.
ylemm., miehet
Typpi- ja lannoite.
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TEl-kanta, miehet 2)
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4
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4
4
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I

4
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6
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4
4
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nousevat melko suuriksikin. Yleense ao. ammattiryhmissii esiintyy tiill6in
useita erilaisia ty6kyvyttrimyyden aiheuttajia.

Sydiin- ja verenkiertoelinten tautien suuri osuus tytikyvyttdmyyden syiden
ioukossa niikyy erityisesti miesten kohdalla. Miehill2i ovat tiimiin piiiiryhmiin
taudit jokaisessa ammattiryhmiiss?i tavallisin tyd,kyrrytt6myyden syy. Niiiden
tautien suurimmat osuudet miehill2i ltiytyviit muutamista toimihenkiltiryh-
mistd, joissa noin joka toinen tytikyvyttdmyystapaus aiheutuu edellii maini-
tuista taudeista. Kaivoksissa ja useissa teollisuuden ammattiryhmissii on
sydiin- ja verenkiertoelinten tautien osuus niinikii?in huomattavan korkea.
Teollisuusammattiryhmistii nousevat tiiss?i suhteessa esiin typpi- ja lannoite-
tehtaiden, konetehtaiden, lasitehtaiden, metallien perusteollisuuden ja sellu-
loosatehtaiden miehet, joilla sydiin- ja verenkiertoelinten tautien osuus on
,vli 40 o/o kaikista tydkyvytttimyystapauksista.

Tarkasteltaessa miesten ammattiryhmien muita tydkyvyttcimyyden aihe-
uttajia havaitaan, ette syd?in- ja verenkiertoelinten tautien jiilkeen toiseksi
yleisimpiii syitd useissa ryhmissii ovat tuki- ja liikuntaelinten taudit. Korkeita
prosenttilukuja l6ytyy usean ammattiryhmiin kohdalla myds sarakkeessa
"muut taudit". Muutamia poikkeuksia lukuunottamatta jbdviit sen sijaan
neljiissii muussa sarakkeessa olevien tautien suhteelliset osuudet eri ammatti-
ryhmissii verrattain pieniksi.

Tuki- ja liikuntaelinten taudit ovat toiseksi yleisin tyiikyrrytt6myyden syy
seitsemiissii miesten ryhmiissii. Selvimmin tulevat tiissii yhteydess?i esiin
teurastamot ja makkaratehtaat sekh typ.oi- ja lannoitetehtaat, joissa tuki- ja
liikuntaelinten taudit aiheuttavat runsaan nelj?isosan kaikista ty6kyvytt6-
myystapauksista. Runsaan viidesosan miesten tydkyvyttdmyystapauksista n6-
mii taudit aiheuttavat metallien perusteollisuudessa, sahoilla ja hdyl?i?im6issii,
telakoilla ja mets[rydntekijdillzi.

Kohdassa "muut taudit" niikyvdt miesten ryhmistii ennen muuta linja-
auton kuljettajat ja lisiiksi kaupan ja teollisuuden alemmat toimihenkildt
sekii ahtaajat, joiden kohdalla v?ihintii?in joka nelj?is tydkyvytttimyyden syy
tulee tiih?in luokkaan. Linja-auton kuljettajien ja ahtaajien kohdalla on syytii
erikseen mainita tapaturmat, sillii niiden seurausta on noin joka kymmenes
niiiden ryhmien ty6kyvyttdmyystapaus.

Edellii mainitusta yleissuunnasta poikkeavasti ovat hengityselinten taudit
toiseksi yleisin tydkyvyttdmyyden syy sdhkdkonetehtaissa ja kaivoksissa,
joissa niimii taudit aiheuttavat noin viidesosan tyiikyvyttiimyystapauksista.
Hengityselinten taudeilla niiytttiti olevan lis?iksi merkitystii metallien perus-
teollisuuden ja selluloosa- ja paperitehtaiden miestyiintekijtiiilii sek[ koko-
naan tai osaksi ulkotydtii tekevillii ahtaajilla, mets6- ja rakennustyrinteki-
jdillii sekii telakkatytintekijdifl4.
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Raha- ja vakuutuslaitosten ylempien toimihenkildiden kohdalla kiintyy
huomio ylempien toimihr:nkiltjiden mielenterveyden hiiirioiden ja hermos-

ton ja aistimien tautien suhteellisen suuriin osuuksiin. Mielenterveyden
hiiiridillb on huomattava merkitys my6,s kaupan ja teollisuuden ylempien

toimihenkilciiden sekii mt:tsii- ja rakennusty6ntekijciiden ja ahtaajien ty6-

k1'vyttcimyystapauksissa.
Sydiin- ja verenkiertoelirtten taudeilla on suuri merkitys tydkyvyttdmyyden

aiheuttajana myds naisten keskuudessa. Ne ovat tdrkein tydkyvyttdmyyden
syy viidessii 15:sta ammattiryhmdsta, mutta niinikdiin viidessa ammattiryh-
mlssd ovat suurimpana syynd tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Syden- ia
verenkiertoelinten taudit ja tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ovat yhdessii

aiheuttaneet useimmissa n,nisten ryhmissii yli puolet tycikyvyttcimyystapauk-

sista.
Sydzin- ja verenkiertoelinten tautien kohdalla erottuvat ensinndkin posliini

tehtaiden naiset, joilla ndiden tautien osuus ylittiiii 40 o/o ty1kyvytt<imyys-

tapauksista. Seuraavaksi suurin osuus on vaneritehtaiden naisilla (38 o/o).

Leipomoissa, makeistehtais;a ja selluloosatehtaissa on niiiden tautien osuus

niinikiiiin viihintiiiin kolmas osa kaikista tapauksista.
Tuki- ja liikuntaelinten lauteja esiintyy yleisimmin meijereiden ja vaneri-

tchtaiden naisilla. Niiissii ryhmissii niiden osuus on yli 40 o/o tycikyvyttcimyys-

tapauksista. Noin joka kolmanteen tydkyvyttdmyystapaukseen ndmd taudit
ovat syynd paperi-, lasi- ja rnakeistehtaiden sekd leipomoiden naisilla.

Sydiin- ja verenkiertoelilrten sekii tuki ja liikuntaelinten tautien osuus

thrkeimpind naisten tydkyvyttdmyyden aiheuttajina ei ole kuitenkaan aivan

ehdoton. Selvimmiin poikkeuksen muodostavat raha- ja vakuutuslaitosten
alemmat toimihenkildt, joilla on suurin prosenttiluku (31 o/o) sarakkeessa
"muut taudit" ja toinen l ihes yhtii suuri osuus (29 ok) mielenterveyden
hiiirididen kohdalla. MyOs taupan ja teollisuuden alempien toimihenkildiden
ja teknokemiallisten tehtaidr:n naisilla ovat korkeimmat prosenttiluvut "muut
taudit" sarakkeessa.

Tiihiin luokkaan kuuluu tietysti erilaisia sairauksia, jotka eivdt muodosta
liiiiketieteellisesti yhteniiistzi kokonaisuutta. Molempien toimihenkildryhmien
osalta voidaan kuitenkin nrainita aineenvaihduntasairauksien rnelko suuri
osuus tdssd luokassa.

Meijereicien naisilla ovat kasyaimet poikkeuksellisesti toiseksi yleisin tyci-

kyvyttdmyyden syy. Posliinitehtaiden naisilla taas on "muut taudit" sarak-
keessa yhtii suuri prosenttiluku kuin tuki- ja liikuntaelinten tautien koh-
dallakin.

Naisten ammattiryhmissa tulevat lisiiksi esiin mielenterveyden hdiriciiden
korkeahko osuus trikootehtaissa ja rakennustydssti, hengityselinten tautien
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osuus makeistehtaissa ia kasvainten osuus teknokemiallisten tehtaiden nais'
ten tycikyvyttdmyystapauksissa.

Tycikyvyttcimdksi tulemisen syitd voidaan tarkastella erikseen mycis samo-
jen ammattiryhmien miehillii ja naisilla, kuten on menetelty seuraavassa
asetelmassa. Ammattiryhmdt on keriitty siihen taulukosta 8 ja ne ovat raken-
nustycintekijditd lukuunottamatta ikiirakenteeltaan samantasoisia, ts. kuulu-
vat faulukon 8 mukaisessa luokituksessa keskiryhmiidn.

Rakennus- Miehet
tytintekij2it Naiset

Kauppa ja Miehet
teoll. alemm. Naiset

Lasitehtaat Miehet
Naiset
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8.8E6

I
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O!>:ok '1.o,I

.98
ZB

16

'X E,:TC-.E
ro

,*c
HO
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6)>q
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ro
Qo:(, €
Yo)
a,y

{41499699100
2932126-2t100
42144144616100
3318789421100

.: IQ
E,gE'E

.4E9:EH5:ME>,
5 19 100
3 13 100

4 29 100
3 35 100

Selluloosa-
tehtaat

Paperi-
tehtaat

Miehet
Naiset

Miehet
Naiset

321811723
32281562
462784
2024918

4016312362010020331056422100

Asetelmasta havaitaan, ettd rakennusty6td lukuunottamatta on miesten
sydhn- ja verenkiertoelinten tautien osuus selvdsti suurempi kuin saman
ammattiryhmiin naisilla. Flengityselinten tauteja on jokaisessa ammattiryh-
mdssd miehilli,i suhteellisesti useammin kuin naisilla. Sen sijaan tuki- ja
liikuntaelinten tauteja ja mielenterveyden hiiiritiita on taas jokaisessa asetel-
lnan ammattiryhmdssd naisilla suhteellisesti useammin kuin saman ammatti
ryhmdn miehillii. Tycikyvyttdmyyden syyt riippuvat siis selviisti mytis hen-
kilcin sukupuolesta. Miesten ja naisten tycikyvyttdmyyden aiheuttajat ovat
usein erilaisia samassakin ammattiryhmiissd.
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4.7.2. Sydiin- ia verenkiertoelinten taudit eri ammattiryhmltsd - sydtin-
lauti-indeksiluvut

Kuten edellii todettiin, tytikyvytt6myyden syistii esitettyjen prosenttijakau-
tumien perusteella on varottava tekem?ist6 liian pitk2ille meneviii johto-
p5iitdksi2i johonkin ryhmiiiin kuuluvien riskist[ tulla tydkyrrytttimiiksi miiii-
riityn sairauden takia. Kuitenkin kysymys siit6, miten ammattiryhm6t ero-
avat toisistaan t?issii suhteessa, on hyvin mielenkiintoinen. Koska sydiin- ia
verisuonitaudit ovat suurin tydkyvytt6myyden aiheuttaja, pii?itettiin laskea
erityinen sydiintauti-indeksi, ioka kuvaa ammattiryhmien asemaa toisiinsa
verrattuna nliden sairauksien suhteen. Laskentamenettely oli periaatteessa

tiiysin samanlainen kuin edellii tydkyvytt6myyden indeksiii laskettaessa.

Valitettavasti jouduttiin tiissii vaiheessa edelleen rajoittamaan kesitelta-
vien ryhmien lukum?iiir5?i. Tiim?i iohtui liihinn6 eriiiden toimipaikkojen puut-
teellisesti ilmoittamista tydkyvyttdmyyden syistii. Laskettaessa sydiintauti-
indeksiii ei mukaan voitu ottaa lainkaan ryhmiii, joissa tydkyr.yttdmyyden
syyt puuttuivat vaikka vain osittain, sillii laskelma olisi t?illtiin antanut var-
masti virheellisen tuloksen. Sen perustanahan on mii?iriittyyn tautiin sairastu-
neiden lukumiiiir?i suhteutettuna aktiivien lukumiiiiriiiin eri ryhmissii. Kar-
sinnan oli siis oltava ankarampaa kuin edellii esitettyjen prosenttilukujen
tarkastelussa. Sydiintautiindeksiluvut niissii ammattiryhmissii, joissa ne pys-

tyttiin laskemaan, on esitetty taulukossa 9.
Yleisesti ottaen ammattiryhmiit sijoittuvat sydiintauti-indeksin suhteen

samantapaiseen jhrjestykseen kuin edellii esitetyn tydkyvytt6myysir-deksin
suhteen. Eriiitii mielenkiintoisia poikkeamia indeksisarjojen viilill?i kuiten'
kin esiintyy. Taulukosta 9 voidaan tehdii mm. seuraavat johtopeeidkset:

- Sydiin- ja verenkiertoelinten tautien johdosta ty6kyvyttd,miiksi tuleminen
on merkitt?ivdsti erilaista eri ammattiryhmissii. Ero ii?iripdissd olevien

ryhmien viilillii on suuri.

- Korkeita indeksilukuja esiintyy paljolti samoilla ryhmillii, joilla tyti'
kyvyttd,myysindeksikin oli korkea. Useimmat kokonaan tai osaksi ulko-
tyd,tii tekev?it rytrmiit ovat my6s sydiintauti-indeksin kiirkipddssii. Kor-
keita indeksilukuja esiintyy samaten kemiallista prosessia kiiyttiivillii
ammattiryhmillii sekii metalliteollisuudessa. Indeksin yl?ipiiii ei kuiten-
kaan tiiysin vastaa tyrikyvytt6myysindekseistii saatua kuvaa, sillii ahtaa-
jat ja kaivostycintekijiit sijoittuvat sydiintauti-indeksillii huomattavasti
alemmaksi kuin tydkyvyttdmyysindeksilld.
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YliirajaAlaraja
Ammattiryhm6

Indeksiluvun 95 %:n
luotettavuusvdliSydiintauti-

indeksiluku

TAULUTKO 9, SYDANTAUTI-INDEKSILUVUT ERAISSA AMMATTIBYH-
MISSA.
(Laskelman liihtijkohtana on sydfln- ja verenkiertoelinten tautien johdosta
tydkyvytttimiiksi tulleiden suhteellinen mdiirii kussakin ammattiryhmiissa.)

Sahat ja h6yliidmiit, miehet
Metsdtytintekijiit, miehet 1)
fyppi- ja lannoiteteht., miehet
Siihktikonetehtaat, miehet
RakennustydntekijAt, miehet
Konetehtaat, miehet
Selluloosatehtaal miehet
Paperitehtaat, miehet
Metallien perusteoll., miehet
Lasitehtaat, miehet
Kaivokset jne., miehet
lYdnjohtajat, miehet
Selluloosatehtaat, naiset
Ahtaajat, miehet
Raha ja vak. ylemm., miehet
Lasitehtaat, naiset
Rakennustydntekijdt, naiset
Vaneritehtaat, naiset
Linja-auton kulj., miehet
Paperitehtaat, naiset
Telakat, miehet
Kauppa ja teoll. ylemm., miehet
Posliinitehtaat, naiset
Raha- ja vak. alemm., naiset
Meijerit, naiset

1) Metsa- ja rakennustytintekijijitii seke ahtaaiia koskeva aineisto on saatu ao. tyti-
eliikekassoista.
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325
195
2t6
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198
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102
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tt7
61
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119
195
742
148
Lzt
118
80
96

110
77
98
7t
53
86
54
55
54
60
49
33
t2
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236
oDo

205
195
180
1?6
155
148ta
140
139
136
123
119
109
102
101

92
87
79
75
66
30
22
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-- Sydiin- ja verenkiertoelinten taudit aiheuttavat tydkyvyttdmyytta nimen-
omaan miehillii. Indeksisarjan kaksitoista ensimmdistd ryhmiiii ovat kaik-
ki eri alojen miesten ryhmiii. Selluloosa- ja paperitehtaissa, joissa syddn'
tauti-indeksi voitiin laskea sekd miehille ettii naisille, sukupuolet eroavat
selviisti toisistaan. Kummassakin ammattiryhmdssd miesten indeksiluku
on korkeahko. Selluloosatehtaiden naisty6ntekijtit sijoittuvat huomatta-
vasti lShemmiiksi perusarvoa ja paperitehtaiden naistyrintekijdt jopa sen

alapuolelle. Ty<ikyvyttdmyysindeksin suhteen sekd miehet ettd naiset
sijoittuvat ndissd ammattiryhmiss6 suunnilleen samalle tasolle.

- Mukana olevat toimihenkildryhmiit sijoittuvat indeksisarjan keski'
vaiheille ja alapiiiihiin. Mielenkiintoisena yksityiskohtana voidaan pannl
nrerkille, ettd raha- ja vakuutuslaitosten ylempien toimihenkildiden syd:in-
tauti-indeksiluku on selvlisti korkeampi kuin kaupan ja teollisuuden
vastaavan ryhmiin indeksiluku.

4.8. KUOI-LEISUUSLUVUISTA

Edelle todettiin, ettd tietojen saanti tycisuhteen kestdessii kuolleista henki-
li;istii oli vaikeaa. Suoritetuissa kontrollilaskelmiss,a havaittiinkin, ettd aineis-
to oli tdltd osin epdluotettavaa. Vertailukohteeksi valittiin koko TEl-kanta
vuonna 1970 ja lisiiksi tilanne koko v5est6n osalta samana vuonna. Kuolin-
tiheys - ioka laskettiin samalla tavoin kuin aikaisemmin tycikyvyttomyys-
tiheysluvut - sai koko TEl-aineistossa 40 vuotta teytteneille miehillii arvorr
14.97 0t00 ja naisilla 5.55 0/00. Koko 40-64-vuotiaan vdestcjn osalta
vastaavat luvut ovat 16.35 ja 6.96 0/00. Tahan tutkimukseen kerdtystd
aineistosta lasketut Iuvut olivat miehillii 8.11 0/00 ja naisilla 2.7J 0loo s1i

noin puolta pienemmiit. Niiin ollen voitiin todeta, ettii kuolintietoja koske-
vassa aineistossa oli systemaattista vajausta. Tiimii johtui ilmeisesti siitii,
ettd toimipaikoilla ei ole tarvetta pitiid rekisterid tycisuhteen aikana kuol-
leista henkikiistii ja varsinkin suuressa toimipaikassa on mahdotonta jalki-
kdteen muistaa tarkasti viiden vuoden aikana sattuneita kuolintapauksia.

Yritykset saada tarvittava ai,neisto eliikelaitoksista kariutuivat mycis. Saa-

cluista tiedoista puuttuivat mm. ne tapaukset, joissa kuolleelta henkil<jltir
ci jiiiinyt perhe-eliikkeeseen oikeutettuja omaisia. Osalla laitoksista oli mui-
takin vaikeuksia tdydellisten tietojen toimittamisessa. Aineiston epiiluotetta-
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vuuden takia piiiitettiin luopua kuolleisuustietojen yksityiskohtaisesta tar-
kastelusta.

Muutama yleinen havainto voitiin kuitenkin tehdd. Ensinniikin todettiin,
ettii ryhmissd, joissa esiintyi viihiin tycikyvytt6myystapauksia, oli sen sijaan
suhteellisen usein melko paljon kuolintapauksia. Esimerkiksi tekokuitu
tehtaiden, lakka- ja maalitehtaiden ja sanomalehtien toimittajien kohdalla
oli ilmoitettujen kuolintapausten lukumiidrii suurempi kuin ilmoitettujen
tvdkyvyttdmyystapausten miiiird. Epiivarmuustekijdistii huolimatta tiimd voi
olla oireellinen havainto. Niissii ryhmissii, joissa oli paljon tydkyvyttcimyys-
tapauksia, ei taas niiyttdnyt olevan kovinkaan runsaasti kuolintapauksia.
T'ydkyvyttcimyys ja kuolleisuus eiviit ehkd olekaan yhdensuuntaisia, sillH se,
ettii tvcintekijat sirrtyvet ajoissa tydkyvytttimyyseliikkeelle pienentdnee osal-
taan tydsuhteer-i aikana kuolleiden miiiiriiii.

Lisiiksi voitiin etsid ne ryhmiit, joissa kuolintiheys ainakin on suurempi
kuin TEL:n piirissii keskimiiiirin. Kuolleisuusluvut ylittivdt vastaavan TEL:n
koko piiristd lasketun arvon seuraavissa ryhmissd:

Sukeltajat
Tekokuitutehtaat, miehet
Posliinitehtaat, miehet

l-akka- ja maalitehtaat, miehet
Teurastamot ja makkaratehtaat, naiser
Tekokuitutehtaat, naiset

fos saadut kuolleisuustiedot olisivat olleet teydellisiii, olisi tdhdn joukkoon
ilmeisesti tullut muitakin ammattiryhmiii. siinii nyt esiintyviit ryhmht olivat
kaikki siksi pieniii, ette yhte poikkeusta lukuunottamatta ne eivdt tulleet
mukaan aikaisempaan tycikyvytt6mdksitulon tarkasteluun.
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5. KYSELYAINEISTON ANALYYSI

Kyselytutkimuksen kohteena olivat ne ammattiryhmiit, jotka on lueteltu
edellii kohdassa 5.2. Kutakin ammattiryhmiifl edustamaan poimittiin niiyte
ao. alan toimipaikoista saaduista henkildluetteloista, kuten kohdassa 3.3.

sc'kd raportin liiteosassa on tarkemmin selostettu. Ndyte raiattiin kesittemeen
vain 40 vuotta tiiyttdneitii henkilciitd, joita joko haastateltiin (kaivosteolli-

suus, metallien perusteollisuus, myyntity<i ja sukeltajat) tai pyydettiin vas-

taam,aan postitse liihetetyn kyselylomakkeen avulla' Todettakoon, ettd

postikyselyssii nousi vastausprosentti erittein korkeaksi eli yli 85:n. Se vaih-
teli hieman ryhmiistd toiseen. Tytintekij6illii se oli keskimdiirin 84.4 ia
toimihenkil6illii periiti 87.

Niiytteen koko sekd sukupuoli- ja ikzirakenne ammattiryhmittiiin on esi-

tetty taulukossa 10.

5.1. TULOSTEN LUOTETTAVUUDESTA

Kyselytutkimuksella pyrittiin selvittdmiiiin vastaajien eliikeikiimielipiteitii
ja niihin vaikuttavia tekijdite. Ennen kaikkea haluttiin tutkia sitd, onko
eliikeikiimielipiteissii eroa erilaista tycitii tekevien ammattiryhmien viilillii
ja mitkii ammatin tai tydn piirteet ovat niiiden erojen selittdjinii merkityk-

Mielipidetutkimuksen tuloksia saatetaan helposti tulkita ohi sen, mitd
tutkimuksessa on tarkoitettu. Siksi on syytii erityisesti korostaa, ettii
sellisiii. Mielipiteitii mitattiin ensisijaisesti kysymyksellii: "Mikii olisi Teille
henkilcikohtaisesti sopivin ikii siirtyii nykyisestd ammatistanne eliikkeelle?".
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TAULUI(KO IO, NAYTTEEN KOKO SEKA SUKUPUOLI- JA ItrAEAK.ENNE A}I-
MATTIEYHMTrIAIN.

N6yte
kaik-
kiaan

Yli 54-vuotiaat
Ammattiryhmd Miehet Naiset

Miehet Naiset

Nais-
valtaiset
ammatti-
ryhmdt

1)

Myyjiit
Leipomot
Tarjoilijat
Raha ja vak. a1emm.
Meijerit
Teknokemialliset teht.
Vaneritehtaat
Panimot
Trikootehtaat
Posliinitehtaat
Liiilketehtaat
Makeistehtaat

95
161

B3
66
52
81
56
36
63
56
6l
22

4
32

3
11
11
4

19
22

1
7
2
6

384
394
307
267
228
,tt
r77
181
rB9
122
131

BO

120
58
I

35
54
32
70
48
6

27
o

15

504
452
315
302
282
254
247
229
195
149
137
95

L34
B8
38
46
35
38
32
L7

167
43
54
s7
at
15
B
11

Ty6njohtajat
Konetehtaat
Kauppa ja teoll. ylemm,
Linja-auton kulj.
Paperitehtaat
Selluloosatehtaat
Kaivokset jne.
Metallien perusteoll.
Sdhktikonetehtaat
Telakat
Rakennustyiintekijdt
Sanomalehtien toim.
Raha ja vak. ylemm.
Ahtaajat
Typpi- ja lannoiteteht.
Kuorma-auton kulj.
Metsdty6ntekijiit
Sukeltajat

948
599
528
477
44t
392
352
316
251
245
209
165
158
137
136
99
75
62

ryhmdt

Mies-
valtaiset

875
544
484
474
291
358
340
25L
180
239
186
122
729
137
136
99
75
62

t5
55
M

150
34
L2
65
7t

6
23
43

2

335
145
106
92
87

118
39
80
60
9?
48
N
37
49I
t2
26I

25
13
14

52
10
4

24
2t

1
5I

Seka-
ryhm6t

Kauppa ja teoll. alemm.
Sahat ja hiiylddmdt
Huonekalutehtaat
Teurastamot, makkarateht,
Lasitehtaat
Tiilitehtaat
Lakka- ja maalitehtaat
Tekokuitutehtaat

139
326
266
238
212
166
734
122

529
2L3
105
139
110
103
77
75

610
113
161
99

702
63
57
47

1

1) Ryhmien miierittely sama kuin tilastollisessa tarkastelussa keytetty.
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eliikeikiimielipiteite tai niiden keskiarvoja ei tule kiisittiiii ohjeeksi siitii, mikii
eldkeidn pitiiisi todellisuudessa olla. Sopivan eliikeiiin miiiirittdminenhhn on

monitahoinen ongelma, jonka ratkaisuun vaiktr,ttavat useat, osittain vastak-

kaiset sosiaaliset ja taloudelliset niikdkohdat. Eliikeikiimielipiteiden kartoitta-
mista ei tdssd tutkimuksessa ole tarkoitettu kansan6hnestykseksi eliikeiiin
tasosta, vaan tydviilineeksi eli mittariksi ryhmien viilisiii eroja selvitettiiessii.

Eliikeikiimielipiteitii tiissdkin mielessii tutkittaessa oletetaan luonnollisesti
kuitenkin, ette ne eiviit ole pelkkiii satunnaisia lausahduksia vaan ette ne

todella heijastavat sellaisia tarpeita, jotka tycintekiididen kannalta katsottuna
pitiiisi eliikeikiikysymystii harkittaessa ottaa huomioon. Samaten tiiytyy voida
otaksua, ette elekeikemielipide on verraten vakaa muuttuja, joka riippuu
enemmtin pysyvistii taustatekij6istii kuin esimerkiksi vastaajan kunkinhetki-
sestd mielentilasta.

Edellinen oletus koskee mittarin validiteettia eli piitevyyttii ja jirlkimm?iinen

sen reliabiliteettia eli pysyvyyttii. Molemmat niik6kohdat on otettava huo-

rnioon silloin, kun arvioidaan mittarin luotettavutta. Seuraavassa tarkas-

tellaan liihemmin eliikeikiimielipiteiden kiiytttikelpoisuutta mittarina tiissd

tutkimuksessa.

5.1.1. Eliikeikiimielipiteiden pysyvyys

Mittarin pysyvyyden tarkastelulla yritetiiiin tiissd yhteydess5 vastata kysy-

mykseen, ovatko eliikeikiiii koskevat mielipiteet aivan sattumanvaraisia vai

mittaavatko ne luotettavasti jotakin. Asian selvittdmiseksi on liihinnd tar-

jolla kaksi keinoa: uusintamittaus ja kontrollikysymykset.
Uusintamittauksella tutkitaan sitii, vaihtelevatko saman henkil<in vastauk-

set ajankohdasta toiseen eli ovatko ne sattumanvaraisia siind mielessd, ettii

'riihin vaikuttaa esimerkiksi vastaajan mielentila enemmdn kuin pysyviimmdt

taustatekijdt.
Eliikeikiitutkimuksen alkuvaiheessa tehtiin koetutkimus graafisen teolli-

suuden piirissd. Koetutkimuksen ensisijaisena tarkoituksena oli j,uuri sopi-

vien muuttujien etsiminen ja niiden testaaminen.
1'dssd yhteydessii tehtiin mycis uusintamittaus siten, ettd noin puolen Yuo-

den kuluttua ensimmdisestii haastattelukerr,asta 50 aikaisemmin haastatellulle
henkilolle esitettiin uudestaan samat kysyrnykset. Eri mittauskertojsn viili-
nen korrelaatio sopivinta eliikeikiiii koskevassa kysymyksessii oli .76. Siihen
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lUheisesti liittyvissh kontrollikysymyksissd se nousi jopa yli .80:n. T6tii voi-
riaan pitiiii erittdin tyydyttiiviinii tuloksena.

Kontrollikysymykset perustuvat siihen ajatukseen, ette jos samaa asiaa
voidaan mitata useammalla mittarilla ja jos tulokset ovat yhtiipitiiviii, niin
nrittaus on luotettavampaa kuin kdytettdessd vain yhtd mittaria.

Eliikeikiitutkimuksen kyselylomakkeeseen sijoitettiin sopivinta eliikeikiiii
koskevan mielipiteen kontrolloimiseksi useampiakin kysymyksiii, joista liihim-
rnin tutkittavaan muuttujaan liittyviii olivat kysymykset korkeimmasta ja
alimmasta mahdollisesta eliikeiiistii asianomaisen nykyisessd ammatissa. (Lii-
tc 1. I(yselylomake, kysymykset 22 ja 23).

Kun ndiden eri perusteilla annettujen arvioiden ammattiryhrnittriiset keski-
aryot asetetaan rinnakkain, niin havaitaan, ett6 sopivimman eldkeian arvio
sijoittuu jphdonmukaisesti aina alimmasta ja korkeimmasta eliikeidstd anne-
tun arvion viiliin (kts. kuvio 2, sivu 105). Korkeimman ja sopivimman eliike-
i6n arvion erotus on noin kolme yuotta melkein ammattiryhmiistd riippu-
r.natta samoin kuin sopivimman ja alimman eliikeiiin arvioiden erotuskin.

Edelld rnainittujen lukusarjojen viilille laskettiin mycis jiirjestyskorrelaatio-
kertoimet erikseen miehillti ja naisilla sekd erikseen kahdessa ikiiryhmiissii
(40-54-vuotiaat ja yli 54-vuotiaat). Sopivinrman ja korkeimman eliikeidn
arvioiden viilillii kertoimet vaihtelevat ryhmiistii riippuen viilillii .79-.91
ja sopivimman ja alimman eliikeidn arvioiden viilillii vastaavasti .77-.90,
rnikd merkitsee erittiiin suurta systemaattisuutta saaduissa vastauksissa.

Muita kontrollikysymyksi2i, jotka useammaltakin kannalta mittaavat sita,
ovatko eliikeikiimielipiteet sattumanvaraisia vai harkittuja, kasiteueen jel-
iernpdnii kohdassa 5.1.3.

5.1.2. Eliikeiktimielipide eliikeikiiiin kohdistuvien tarpeiden mittarina

Eliikeikiimielipiteellii pyrittiin tiissd tutkimuksessa mittaamaan sitd, ovatko
eliikeikiiii koskevat tarpeet erilaisia eri yksilciillii tai ryhmillii. Oletettiin,
etta tydn aiheuttamasta rasituksesta irtautumista koskevat eriasteiset tar-
peet ilmenevdt eroavuuksina eliikeikiid koskevissa mielipiteissd.

Tiissri yhteydessh on ehkii jiilleen syytii korostaa sitii, ettd "sopiva el6ke-
ike" on erittiiin sopimuksenvarainen kiisite, jonka sisiiltci riippuu siitii,
mitii niikcikohtia sen yhteydessii painotetaan. Miiiiriitylle yksil<ille tai ryh-
miille sopiva eliikeikii voi olla erilainen sen mukaan, katsotaanko asiaa
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l6rikerieteelliseltd, sosiaaliselta vai taloudelliselta kannalta tai katsotaanko

siH tydntekijiin itsensd, hiinen tycinantajansa vai esimerkiksi yleisen ty6-

loirnapolitiikan kannalta. Tiedusteltaessa yksi16n henkiltjkohtaista mieli-

pidettii hiinetle sopivasta eliikeiiistii on selvd6, ettii mietipide mittaa asiaa

nirnenonraan tycintekijiin niikdkulmasta'
Se taas, mitd katsotaan kuuluvaksi kasitteeseen ,,tarpeet',, on tietysti suu-

r'essamdsrinarvostuskysynrys.Eliikeikiiiikoskevilletarpeilleeioleolemassa
sellaistayksiselitteistiimearitelmea,efidniidenmddradtaisuuruuttavoitai.
siin t6sm6llisesti mitata. olettamus eliikeikiinlielipiteiden eroista erilaisten

tarpeiclenkuvastajanasisiiltiiiiilmanmuutasenrajoituksen,ettetarpeilla
tiilloin I'iisitctiian kunkin tyontekijiin itse kokemia' hdnen omiin tuntemuk'

siinsa ja arvostuksiinsa pohjautuvia tarpeita'

Henkil<ikohtaisettarpeetvoivatollaluonteeltaanhyvinerilaisiaeiviitkii
ne kaikki ole eliikeikiikysymyksen kannalta samanarvoisia. Eliikeikiimieli-

piteet voivat osittain rlmentaii sellaisia yksiliillisiii toiveita ja mieltymyksiii'

ioita tuskin voidaan ottaa htromioon e16keik66 mddrdttiiessS' Koska elSk-

keelle siirtymisessii kuitenki'n on kysymys nimenomaan tydnteon ja sen aihe-

tlttamanrasituksenloppumisesta,onperusteltuaolettaa,ettiiikaiintyvdn
tycirrtekijiinmielipiteeseensopivastaeliikeiiistiijokatapauksessavaikuttaa
voirnakkaasti my6s hdnen kokemusperiiinen kiisityksensii rasituksen lisdiin-

tymisesta idn karttuessa. Tiiltii osin eliikeikdmielipiteiden heijastamat tarPeet

ovat sen laatursia, etta niita ei voida eliikeikiikysymyksen yhteydessii sivuut-

taa.
lkddntyvdn ihmisen mahdollisuudet iatkaa tydntekoa riippuvat luonnolli'

sesti my6s ty6n luonteesta. Tytihon liittyviii rasitustekijtiitii ja niiden vaiku'

tuksia v.oidaan ainakin erdiltS osin mitata esimerkiksi ergonomian piirissii

liehitetvillii menetelmill6, fysiologisilla tutkirnuksilla ja liiiikiirintarkastuk'

silla.Suurta,heterogeenistaaineistoatutkittaessandidenmenetelmienkiiyttii.
minenonkuitenkinkiiytiinndssiimahdotonta.Niiderrkorvaaminenihmisen
omalla mielipiteelld ..,".ki,."" tinkimistii mittauksen tasosta, sillii ihminen

eiolernittarinakovinkaantarkka.Koskahiinttsekuitenkinonjuurise,
jokatydssiiiinkuluu,rasittuujaviisyy,niinvoidaantoisaaltavaittee,ette
hentunteeparhaitensenkokonaisvaikutuksen'jotaerimittausmenetelmiit
voivat kukin osaltaan kuvata, ja pystyy lisiiksi lisiiiimaiin kuvaan sellaisten-

kir tekijdiden vaikutuksen, joiia ei muilla keinoin kyetii mittaamaan. T6ssd

mielessd voidaan - tosin tietyin varauksin - jopa sanoa' ettii ihminen

on itse omien tarpeidensa paras asiantturtija'
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5.1,3. Eltikeiktimielipiteet kontrollikysymysteru yalossa

Kyselylomakkeeseen sijoitettiin mycis eriiitii sellaisia kysymyksiii, joiden
avull,a on mahdollista kontrolloida sit6, miten harkitusti vastaajat ovat
eliikeilidmielipileensii esitteneet ja miten keskeisestii asiasta siinii heiddn
kannaltaan on kysymys. Samaa tarkoitusta varten kysyttiin myds tydnjphto-
portaan arvioita tycintekijciiden sopivasta eliikeiiistd niillii aloilla, joilla ai-
neisto kerzittiin henkilcikohtaisilla haastatteluilla.

Niiltd vastaajilta, jotka halusivat nykyistii alempaa eliikeikiiii, kysyttiin
ensinniikin, pitiiisiviitkci he el6keian alentamista viilttiimiittdmdnai siinakin
tapauksessa, ettd he joutuisivat itse osallistumaan elekeiiin alentamisesta
aiheutuviin kustannuksiin. Kysymykseen mycinteisesti vastanneiden osuus
ammattiryhmittdin on esitetty taulukossa 11, jossa ammattiryhmat on ase-
rettu keskimedrdisen eliikeikiimielipiteen mukaiseen jdrjestykseen. Taulukosta
nrikyy, ettd raha- ja vakuutuslaitosten toimihenkilciitzi lukuunottamatta yli
puolet vastaajista kaikissa ammattiryhmissd olisi valmiita osallistumaan
eldkeikr.insd alentamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Halukkuus osallistua kustannuksiin niiytldei sitdpaitsi olevan jossakin miih-
rin yhtcydessd eldkeikdmielipiteen tasoon, vaikka lukusarjojpn viilill?i ei
voidakaan havaita kovin selvhd sridnncinmukaisuutta. Ne seitsemdn ammatti-
ryhmdii, joissa vain alle 60 o,b vastaajista olisi valmiita osallistumaan kustan-
nuksiin, edustavat kaikki verraten korkeita eliikeikiimielipiteite (58 vuotta
tai yli). Toisaalta taas niistd 21 ryhmiistd, joissa keskimddrdinen elekeika-
rnielipide on tdtd alhaisempi, on 16 sellaisia, jorssa yli kaksi kolmasosaa
vastaajista olisi valmiita osallistumaan kustannuksiin.

Vastaajia py),dettiin mybs ilmaisemaan kantansa vditteeseen: "Eldkkeiden
korottaurinen olisi tdrkedmpdd kuin eliikeiiin alentaminen". Taulukosta 12
(s. 101), jossa on esitetty erdiden keskeisten muuttujien korrelaatiot eliikeikii-
rnielipiieeseen, kiiy ilmi, ettei niitii, jotka asettavat eldkkeiden korottamisen
etusijalle, on vdhemmdn matalan eldkeirin kannattajissa kuin korkeam-
pia eliikeikiimielipiteitii edustavien keskuudessa. Voidaan vieltipii todeta,
ettd tdmrinsuuntainen korrelaatio on hieman voimakkaampi yli 54-vuotiail-
la kuin 40-54-vuotiailla, vaikka vanhemman ikdryhmdn eliikkeet jiiiiviir
lleskimddrin pienemmiksi kuin nuoremman.

Molemmissa edelld esitetyissd tapauksissa eliikeikdmielipiteen ja talo,l-
dellisen kontrollikysymyksen rinnakkainasettaminen antaa siis samansuun-
taisen tuloksen. Ne, jotka haluaisivat alentaa eliikeik?iiinsZi mddriillisesri
eniten, ovat keskimdiirin valmiimpia asettamaan tiimdn tavoitteen my6s
eriiiden taloudellisten seikkojen edelle kuin ne, joiden eliikeikiimielipiteet
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TAI'LI'trKO 11. AMMATTIRYHMNTAISET ELAX,EITJ{MIELIPITEIDEN
TESKIABVOT SETA NIIDEN OSUUS, JOTKA OIISIVAT VAI,IIIITA ITSE
OSAI,LISTUMAAN EL}IKEIAN ALEN TAMISESTA AIHETIIITIIN KUSTAN-
NI'TSIIN.

Ammattiryhml

98

Elikeik[-
mlelipiteiden

keskiarvo

52.3
53.0
54.8
55.2
55.5
55.9
56.1
56.2
56.5
56.8
56.9
56.9
57.0
57.1
57.2
57.3
57.4
57.4
57.4
57.5
57.5
57.8
57.9
5?.9
58.0
58.0
58.1
58.1
58.2
58.5
58.8
58.8
58.9
59.1
59.2
59.?
60.2
60.6

Alentaminen
vAltt6mStdntA,
osallistuisi itse
kustannuksiin

Vo L)

70

81
73
73
61
79
69
69
75

67
70
61
73
63
65
68
75
77
78
75

61
55
7L
76
73
61
55
37
59

70
56
52
a2{t

Sukeltajat
Kaivokset jne.
Mets5tydntekijiit
Kuorma-auton kuli.
TYPPi- ja lannoiteteht.
Tarjoilijat
Rakennustydntekijiit
Linja-auton kulj.
Tiilitehtaat
Tekokuitutehtaat
Metallien perusteoll.
Panimot
Vaneritehtaat
Meijerit
Sahat Ja h6Yl5[m6t
Teknokemialliset teht.
Huonekalutehtaat
Teurastamot, makkarateht.
Lasitehtaat
Konetehtaat
Ahtaajat
Telakat
MyyjAt
Itikootehtaat
MakelsGhtaat
Siihkdkonetehtaat
Selluloosatehtaat
Paperitehtaat
Leipomot
Liiiketehtaat
Raha Ja vak. alemm.
Lakka- ja maalitehtaat
Ty6njohtajat
Posliinitehtaat
Kauppa ja teoll alemm.
Sanomalehtien tofun
Kauppa ja teoll. Ylemrn-
Raha ja vak. ylemm.

1) prosentit laskettu niistE, Jotks haluava,t_ alentaa eliikeikiiiinBe, Pisteellii merkityt
rvhmet kuuluvat aikaisemmin keriittyyn aineistoon, jossa tiita kysymystfl. ei kysytty
liint<aan. (Mytis tytinioht&Jilla osa aineistosta kuuluu tahin ryhmiian.)



ovat lehempiinii nykyistii yleistii eliikeikiiii.
Jos tarve irrottautua rasittavaksi koetusta tycistd on kyllin voimakas, sen

tulisi ilmetii myds valmiutena kiiyttiiii muita kuin eliikkeelle siirtymisen
suomia mahdollisuuksia tycirasituksen v?ihentiimiseen. Tiim6n selvittiimiseksi
vastaajilta tiedusteltiin heidiin halukkuuttaan siirtyii toiseen, kevyempiiiin
tydhdn ennen eliikeik?iii (liite 1, kyselylomake, kysymys 18). Arvio ammahn
vaihtamisen tarpeellisuudesta korreloi eliikeikiimielipiteeseon siten, ettd ne,
jotka haluaisivat matalaa eliikeikiiii, pitiiviit kevyempiiiin tytihiin siirtymistii
keskimiiiirin tarpeellisempana kuin ne, joiden eliikeikiimielipiteet sijoittuvat
korkeammalle (kts. taulukko 12, s. 101). Koska ammatin vaihto ei yleensii
ole iiikkiiiille ihmiselle helppoa, voitaneen olettaa, ettii valmius siirtyii toi-
seen ty6hcin osoittaa hyvin voimakasta tarvetta tyd,rasituksen vdhentiimiseen.

Ensimmiiiseksi tutkituilla neljiillii alalla eliikeikiimielipiteiden todellisutis-
pohjaisuutta tutkittiin my<is kuten sanottu ulkopuolisen arvion avulia.
Haastateltujen tycintekijtiiden liihimpiii esimiehiii pyydettiin esittiimiiiin arvi-
onsa omille alaisilleen tydtehon kannalta sopivimmasta eliikeiiistii. Tydn-
johtoportaan arviot osuivat keskimiidrin erittiiin hyvin yksiin heidiin alais-
tensa omien eliikeikiimielipiteiden keskiarvojen kanssa. Tulos on merkittiivii
ensinniikin siksi, ettii tydnjohtajien arviot ovat toisen henkildn antamia,
eikii niihin siis sisiilly henkil6kohtaista intressiii samassa merkityksessii kt,in
tyontekij<iiden omiin mielipiteisiin, mutta mycis siksi, ette tydnjohtajien
arviot koskevat nimenomaan tycitehon kannalta sopivinta eliikeik?iii. Tydn-
tekijdiden omia mielipiteid kysyttiiessii vastaajia ei ohjattu ajattelemaan
asiaa minkSSn snnakkoehtojen mukaisesti.

Kaikki suoritetut tarkistukset viittaavat siis siihen, ettA eHkeikamielipiteet
ovat yleensd harkittuja ja liittyviit vastaajien kokemuspiirissii keskeisellii
sijalla oleviin tarpeisiin.

5.2. ELAKEIKAMIELIPITEIDEN LIITTYMINEN AMMATTIIN

Tarkoituksena oli tdss?i tutkimuksessa nimenomaan selvitt?iii, onko erilais-
ten ammattiryhmien v?ilillii havaittavissa eroa eliikeikiiii koskevien tarpeiccn
osalta. Keskeiseksi mittariksi valittiin tytintekij6iden omat mielipiteet sopi-
vimmasta eliikeiiistii heidZin ammatissaan. Koko tutkimuksen kannalta on
ndin ollen oleellista se, onko eliikeikiimielipide yhteydessa arnmattiin ja tyi
hdn liittyviin taustatekij6ihin vai vaihteleeko se puhtaasti yksildllisten
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seikkojen mukaan.
Eliikeikiimielipiteen liittymistii ammattiin todistaa melko vahvasti jo se

havainto, ett6 ammattiryhmittdin lasketut eliikeikiimielipiteiden keskiarvot
cloavat merkitseveisti toisistaan, kuten seuraavassa luvussa osoitetaan. Tdy'
sin aukoton todiste tdmii ei kuitenkaan ole, sillii voisihan olla niin, etrli
erilaisissa ammateissa toimivilla henkilciillii olisi mycis erilainen yksil<ikoh-

tainen tausta, joka saattaisi heijastua tuloksissa.
On siis osoitettava, ettii eliikeikiimielipide riippuu nimenomaan ammattiin

liittyvistd tekij<iistii sen lisdksi, ettii sillii oletettavasti on yhteyksid mytis

tydelzimdn ulkopuolelle kuuluviin taustatekijciihin.
Ne tekijiit, joilla on yhteyttii eliikeiktimielipiteeseen voidaan ldytiiii laske-

rnaila r.nuuttujien viilisiri korrelaatioita. Analyysi aloitettiinkin laskemalla
Laikki kyselylornakkeeseen sisdltyvdt muuttujat klisittlvd korrelaatiomatriisi.

Tutkimuksessa oli zrlunperin mukana kaikkiaan 84 rnuuttujaa, joten korre-
laatiomatriisin karsinta ja eliikeikiimielipiteeseen liittyvien muuttujien valinta
jatl<oanalyysia varten aiheutti runsaasti tydtii. Paitsi sita, etta matriisista
poirnittiin r.re rnuuttujat, joilla oli suhteellisen korkea korrelaatio tutkittavaan
rnuuttujaan, oii myds otettava hnomioon ndiden muuttujien mahdoiiiset
korrelaatiot toisiinsa. Lisiiksi oli yritettdvd arvioida, mitkd muuttujat ovat
varsinaisessa syysuhteessa tutkittavaan muuttujaan ja minkii kohdalla kysv-
myksessii on pelkkii ndenniiiskorrelaatio.

'I6md koko aineistoa yhtend kokonaisuutena koskeva tarkastelu osoitli,
etlei ainakin vastaajan ikii on selvdsti yhteydessd eliikeikiimielipiteescen
(korrelaatiokerroin .571)). On rnahdollista, ettii myds ne tekijat, jotka vai-
ktrttavrrt eliikeikiimielipiteeseen ovat eri ikiiryhmillii erilaisia. Samoin saattaa

olla, ettA tiillaisia eroja on mycis rniesten ja naisten mielipiteiden tausta-
tekijciissii, vaikkakaan sukupuolen vaikutus eliikeikiimielipiteeseen ei ole
ldlreskridn yhtd selvd kuin iiin vaikutus (vrt. kohta 5.3.2.).

Tdstd syyst6 aineisto jaettiin korrelaatiotarkastelua varten miehiin ja nai-
siin sekd kairteen ikrir.vhmeiiin (40-54-vuotiaat ja yli 54-vuotiaat). Niiissi
neljrissl ryhmdssii laskettiin 26 keskeisen muuttujan korrelaatiot eliikeikl-
rnielipiteeseen.

Loppujen lopuksi ndmiikdiin muuttujat eiv?it kaikki korreloineet merkitse-
vdsti eldkeikdmielipiteeseen mainituissa ryhmissd, joten luettelosta karsrttiin
vield yhdeksdn muuttujaa pois. Niiin piiiidyttiin oheiseen 17 muuttujaa sisiil-
tdvlidn korrelaatiotaulukkoon (taulukko 12).

1) Korrelaatiokerroin on tunnusluku, joka osoittaa ka.hden muuttujan velista yhteycte.
Jos muuttujilla ei ole miteiin yhteytta keskenAen, kertoimen aryo on 0; jos niidon
keskineinen riippuvuus on teydellinen, kerroin on 1.
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TAULUKKO 12. ERAIDEN MUUTTUJIEN KOBBELAATIOT EIJA.K,EIKA]UIEIIPI.
TEESEEN SUKUPUOLEN JA IAN MUKAISISSA EYHIIIISSA. 1)

Muuttuja

Ammattiasema

VHliammatin tarve

Muuttujan
kasvusuunta

1 = tydntekij6
{ = ylempi toimih.
1 = tarpeellinen
3 = ei tarvita

.18 .)o

Miehet
(n=6805)

Naiset
(n=4519)

!
40-54-

vuotiaat
vastaajat
(n=7947)

YU 54-
vuotiaat
vastaajat
(n=3377)

.2.5

.25

.29

.21 .26 .19

Palkkaustapa

1}tiaikaryhmH 1 = vuorotyd ym.
2 = pdiviityti

1 = ei aikapalkka
2 = aikapalkka
0 = ei lainkaan
2 = paljon

0 = ei lainkaan
2 : paljon

.19

.16

.16

.t4

.15

.15

.18

.16

Tyti vaatii
voimavaroja
Ilti vaatii
kehon hallintaa

-.25

I_,1

-.21

-.13

-.27 -.26
_.19

-.16
Tytiolosuhteet

Onko esiintynyt
hermosto-oireita

Onko esiintynyt
sydiinoireita

Onko esifurtynyl
reumaattisia oireita

Rasittuneisuuden
tunne

Koulutustaso

1 = hankalat
4 = helpot

0 : ei lainkaan
7 = paljon

0 = ei lainkaan
4 = paljon

0 = ei lainkaan
4 = paljon

1 = pieni
5 = suuri
0 = matala
4 : korkea

.25

-.17

-.18
_.16

-.20
_.16

-.25

.16

.18 .25

-.15 -.18 -.23

-.28

tt

-.29

.26.27

-.25-.22

-.35

.25

Omaisten mielipide
elSkeiSst5

"ElHkkeiden korottami-
nen tlrke6mpdd kuin
elHkeidn alentaminen"

Asenne elSkkeelle
siirtymiseen
Tyiin arvostus

Onko vapaa-aikaa 
Iriittlv5sti 
I

1 = matala
3 = korkea

I = eri mieltd
5 : samaa mielta
1 = liian viihln
5 = riitt6viisti
1 = mydnteinen
5 = kielteinen
1 = pieni
5 = suuri

.33

.29

.30

.27

.20

.32

.24

.22

.18

.29

.27

.26

.21

.31

.27

.27

.21

.24

.18

.18

1) Korrelaatiokerroin on positiivinen silloin, kun muuttujan matala numeroa,rvo Iiitttry mats-laan eliikeikemiellpiteeseen ja korke4 numeroarvo korkeaan eldkeik?imielipiteeseen.-Peinval-
taisessa tapauksessa se on ne8atiivinen.



Taulukon ensimm[iset seitsemen muuttujaa liittyvet kaikki tavalla tai
tc.isella tydh6n tai ammattiin. Ammattiaseman korrelaatio on naisilla hietrran

matalampi kuin miehillii. Ammattiryhmd siniinsa ei ole muuttujana mukana,
koska se ei puhtaasti luokittelevana muuttujana sovellu korrelaatiolaskelmiln.

Seuraavat neljd muuttujaa mittaavat terveydentilaa ia rasittuneisuutta.
Tdllaiset tekijiit voivat olla puhtaasti yksiltikohtaisia, mutta ne voivat mytis

heijastaa ammatin seurauksia (vrt. taulukko 15).

Hermostollisten, reumaattisten ja syd?imeen viittaavien oireiden esiinty-
rninen korreloi melko vahvasti elZikeik?imielipiteeseen. N?iiden lisiiksi vastaa-
jilta tiedusteltiin erdiden muidenkin oireiden esiintymist?i, mutta koko aineis-

ton tasolla suoritetussa korrelaatiotarkastelussa niiden yhteydet eliikeikS-

mielipiteisiin eiv?it tulleet esiin.
Taulukossa rasittuneisuuden tunteeksi nimitetty muuttuja on muodostettu

laskemalla yhteen kuuden rasittuneisuutta mittaavan veittemen vastausten
numeeriset arvot. Tdllii tavoin muodostettua mittaria sanotaan summa-astci-

koksi. Tiissii analyysissa on kiiytetty summa-asteikkoja muissakin yhteyk-
siss6, mm. korrelaatiotaulukon sairausoireita osoittavat muuttuiat on muodos-
tettu summa-asteikon tapaan. Tutkimuksessa kiiytetyt asteikot ja niihin
kuuluvat muuttujat on esitetty liiteosassa (liite 5. "Kyselyaineiston 'analyy-

sissa kriytetyt summa-asteikot"). Taulukosta niihdddn, ettZi rasittuneisuuden
tunteen korrelaatiot el?ikeikiimielipiteeseen kuuluvat koko aineiston kor'
keimpiin.

Seuraavat kaksi muuttujaa, koulutustaso ja omaisten mielipide ao' henki'
l6n eliikeiiistzi, ovat liihinnii henkildkohtaisia taustatekijditii, joskin koulutus-
taso tavallisesti on varsin kiinteiissii yhteydessii ammattiin. Koulutustason
korrelaatiot eliikeikiimielipiteeseen vaihtelevat eri ryhmissii aivan samalla
tavalla kuin atnmattiaseman korr:elaatiot. Niiiden muuttujien keskindinen
l<orrelaatio or .67.

Omaisten mielipide ja vastaajan oma mielipide eliikeiiistii liittyviit hyvin
vahvasti toisiinsa kaikilla ryhmillii. Omaisten mielipiteen taustatekijtiistd
tutkimus ei anna tietoa.

Muilla henkilcjkohtaisilla taustatekijdill?i, kuten siviilisiiiidyllii tai lasten
Iukumiiiiriillii, ei osoittantunut olevan merkitseviid yhteyttii eliikeik[mieli-
piteeseen, kuten ei mydskiiiin vastaajien sosiaalisella aktiivisuudella tai
harrastustoiminnalla, joita pyrittiin kartoittamaan neljiillii ensiksi tutkitulla
alalla.

'laulukon 12 viimeiset neljii muuttujaa kuvastavat vastaajien arvostuksia
ertiistii asioista, joiden voidaan olettaa olevan eliikeikiimielipiteiden kannalta
rnerkityksellisiii. Viiitettii "Eliikkeiden korottaminen on terkeempiiii kuin
eldkeiiin alentaminen" kesiteltiin jo edellii puhuttaessa eliikeikiimielipiteiden
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luotettavurrdesta. Tdmd kuten my6s kolme seuraavaa, niinikdiin melko hyvin
korreloivaa muuttujaa ovat loogisesti liihellZi eliikeikiimielipidettii ja niitii
voidaan pitiiii mycis kontrollikysymyksinii. Niitii, joiden mielestd vapaa-aikaa
ei ole riittlviisti ja jotka suhtautuvat mycinteisesti eliikkeelle siirtymiseen,
on enemmdn matalan kuin korkean eliikeiiin kannattajissa. Ty6n arvostus
liittyy sekin samaan asiaryhmiiiin, vaikka ei ehkii yhtii selviisti kuin edelliset
tekijiit. Myds niitii, jotka arvostavat tydtiiiin vain viihdn, on enemmdn mata-
jan kuin korkean eliikeiiin kannattajissa. Niimii muuttujat vahvistavat osal-
taan kuvaa eliikeikiimielipiteiden pysyvyydestii ja luotettavuudesta.

Eliikeikiiii koskevien tarpeiden luonnetta kuvaavana korrelaatiotaulukko
on varsin valaiseva. Eritoten jos katsotaan ensimmiiistii ja toista muuttuja-
ryhmd6, niin havaitaan, ettd yelittdmasti tydhtin ja ammattiin liittyviit muut-
tujat selittaviit eliikeikdnrielipidettd ainakin yhtii hyvin ja eriiiltii osin parem-
rnin kuin yksildkohtaiset sairausoireet. Lisiiksi puhtaasti ammattiin liittyviZi
muuttujia on korkeasti korreloivien muuttujien joukossa huomattavan paljon.
Tiimiin havainnon arvoa ei viihsnn?i se, ettli korkeita korrelaatioita esiintyy
rn.v-cis arvostuskysymyksiss?i, koska niiiden taustalla saattavat vaikuttaa sa-

mat tekijet kuin eliikeikdmielipiteen taustalla.
Toisaalta voidaan osoittaa, ettii myds sairausoireet ja rasittuneisuus ovat

yhteydessii anrmattiin. Tiimii niikyy alla olevasta taulukosta.

TAULI]TI'O 19. SAIEAUSOIEEIIA JA BASTTIUNEISUI'DEN TUNNET-
TA KIIVAAVIEN SUMMA-ASIEIKKOJEN TDStr'IABV(yI AMMAITIASE-
MAN MI'TAISISSA BYIIMISSA.

Ammattiasema

Ylemmfit toimihenkilOt 2.N 0.86

Alemmat toimihenkiltit

Ty6,njohtajat

IYtintekijEt

Rasittunel-
suuden
tunne

0.20 0.60

Hermosto-
oireet

Eeumaatti-
set oireet

Syd5n-
oireet

2.73 1.01 0.23 0.86

1.112.78

3.39 1.3{

1-5 0-7

0.72

0.tto 0.94

1.58

0--4 0-lVaihteluv?ili
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Taulukko osoittaa erittiiin selkeiisti, ettii rasittuneisuus ja sairausoireet
lisiiiintyvdt systemaattisesti kun siirrytddn ylemmistii toimihenkild,ist2i tydn-
tekijdihin peiin. Korrelaatiotaulukon antamiin tietoihin yhdistettynii tiim.ii
merkitsee site, ette vdlittcjmiisti ammattia kuvaavat muuttujat siiiiteleviit
voimakkaasti eliikeikiimielipidettii ja ainakin erddt siihen yhteydessii olevat
yksildkohtaiset tekijiit ovat mycis melko vahvasti ammatista riippuvia.

5.3. ELAKEIKAMIET,IPITEET ERI AMMATTIRYHMISSA, IKA JA
SUKUPUOLI

Kuviossa 2 on esitetty kaikkien tutkittujen ammattiryhmien keskimdiiriii
set arviot alimmasta mahdollisesta, sopivimmasta ja korkeimnrasta mah-
dollisesta eliikeiiistii heidiin amm'atissaan.

Ensimmiiinen huomiota kiinnitteva seikka kuviossa on eliikeikbmielipitei-
den yleinen alhaisuus. Kaikissa tutkimuksen kohteena olleissa ammattiryh-
missii haluttaisiin kyselytutkimukseen saatujen vastausten mukaau^ piidstii
eliikkeelle keskimiidrin jo huomattavasti ennen nykyistii 65 vuoden el6ke-
ikZiii. Tdmiinsuuntainen tulos oli eriiiden aikaisempien tutkimusten perusteel-
la odotettavissakin ja se sisSltyi jo tiimiin tutkimuksen liihtdoletuksiin.

Toinen keskiarvoista ndkyvii seikka on se, ette ammattiryhmien viilillii
on selvie eroja eliikeikdmielipiteissii. Tiimii havainto on tutkimuksen pdii-
tarkoitukseksi jo toimeksiannon yhteydessii tullutta kysymyksenasettelua
ajatellen huomattavasti tdrkeiimpi kuin edellinen. Korkeimman ja matalim-
man ammattiryhmittdisen keskiarvon viilillii on noin kahdeksan vuoden ero.

fos jiitetiiii,n toimihenkilciammatit huomioonottamatta, niin ns. ruumiillisen
tydn piirissdkin ylimmdn ja alimman keskiarvon viilillii on eroa noin seitse-
m6n vuotta ja esimerkiksi pelkiistdiin tehdasteollisuuden ammattiryhmien
ylimmiin ja alimman keskiarvon viilillii liihes nelj:i vuotta. Ndin suuret erot
ovat silmdmiidrdisestikin arvioiden merkillepantavia, ja ne osoittautuivat
myd,s tilastollisten testien valossa kiistattomasti merkitseviksi. 1)

Tiimii ilmi6 on sekin ennakko-oletusten mukainen, mutta 'tdssd vaiheessa
on tietenkin mycis muistettava, ette kuviossa 2 esitetyt ammattiryhmdt eivdt

1) Sukeltajien ja posliinitehtaiden tytintekijiiiden vdlinen ero on merkitseve gg prosen-tin todennekiiisyydellii. Jos katsotaan pelkkiii tehdasteollisuuden ammattiryhmiii, niin
typpi- ja lannoitetehtaiden ja posliinitehtaiden velinen erokin on merkitseva 99 prosen-tin todennekirisyydell6.
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ehkd sellaisinaan ole vertailukelpoisia. Esimerkiksi ikii- ja sukupuolijakau-
tumat ovat erilaisia eri ryhmissii ia ne puolestaan saattavat vaikuttaa eldke-

ikdmielipiteisiin, kuten edelld on jo todettu.

5.3.1. Eliikeilciimielipide ia ikii

vastaajan idn ja heinen eliikeikiimielipiteensd vzilinen yhteys oli erhs sel'

vimpiii riippuvuussuhteita, joita edelld selostetussa yleisessd korrelaatio-

tarkastelussa tuli esiin. Vanhemmat vastaajat olivat yleensd taipuvaisia esit-

tdm:iiin korkeampia eliikeikiimielipiteitii kuin nuoremmat. Iiin ja el?ikeikii-

mielipiteen vdlinen korrelaatio oli koko aineistosta laskettuna .37, ioka
on tdssd yhteydessii melko korkea.

Trimdn suuntainen yhteys i6n ja eliikeikiimielipiteen viililld saattaa eusi-

ndkemiiltd tuntua ylldttiiviiltii, mutta se on kuitenkin luontevasti selitetta-

vissd. Siihen vaikuttaa ensinndkin se puhtaasti psykologinen tekiid, ettd usei-

den henkilcjiden on vaikea antaa arviotaan heille itselleen sopivimmasta

eldkei6stii todellisen tilanteen vastaisesti. Esimerkiksi 60'vuotiaan saattaa

olla vaikeata vastata, ettii sopivin hetki siirtyii eliikkeelle olisi ollut jo

kaksi vuotta aikaisemmin, vaikka tiillainen vastaus olisikin loogisesti aivan

iiirkevii.
Eclelliseen liiheisesti liittyen voidaan todeta, ettd vanhemmilla henkiloillii

on ilman muuta todellisuuspohjaisempi kdsitys tycin vanhoille asettamista

vaatinruksista. Nuori tai keski-ikiiinen ihminen voi olettaa, etta hen ei jaksa

tehda tybtAen vanhemmaksi kuin esim. 58-vuotiaaksi as'ti. Kun hdn sitten

tiiyttiiii mainitun iiin, niin hiin joutuu korjaamaan otaksumaansa, jos hiin

cdelleen tuntee olevansa hyviissd kunnossa.
Lisiiksi on otettava huomioon taloudellisten tekijoiden vaikutus, iota

t:issd tutkimuksessa tosin ei pystytty mittaamaan. Eliikkeelle siirtyminenhdn

n.rerkitsee yleensd olennaista tulotason laskua, ja saattaa olla, ettii tdlle tosi-

asialle annetaan suLlrempi paino eliikeikiiii liihestyttiiessd kuin nuorempana'

Ty<ieliikejiirjestelmdn ollessa vielii kehittymisvaiheessa on myds otettava

huomioon, ettii ldhivuosina vanhuusekikkeelle siirtyvat ioutuvat tyytymdiin

pienempddn eldkkeeseen kuin ne, ioilla el?ikkeelle siirtyminen on vasta kau-

kana tulevaisuudessa.
vastaajan iiin ja eliikeik?imielipiteen viilinen yhteys niiyttaii foka tapauk-

sessa varsin sddnncinmukaiselta. Taulukosta 14 voidaan havaita, ettd yhteys
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TAULITtrKO 14. IAN MUKAISET (kahilessa fkiiryhmiissnl EBOT EIrilI(E-
IK]TMIELIPIIETSSA AMMATIIEYEIUI]rTTIN MIEHILLA JA NAISILLA.

Naiset

Kaivokset jne.
Rakennustyiintektjit
Tiilitehtaat
Tekokuitutehtaat
Metallien perusteoll.
Vaneritehtaat
Meijerit
Sahat ja htiylAAmtit
Huonekalutehtaat
Teurastamot, makkarateht.
Lasitehtaat
Konetehtaat
Myyjet
Makeistehtaat
SEhktikonetehtaat
Selluloosatehtaat
Paperitehtaat
Leipomot
Raha ja vak. alemm.
Lakka- ja maalitehtaat
Tydnjohtajat
Posliinitehtaat
Kauppa ja teoll. alemm.
Sanomalehtien toim.
Kauppa ja teoll. ylemm.
Panimot
Sukeltajat
Mets6tydntekijAt
Kuorma-auton kulj.
IYppi- ja lannoiteteht.
Linja-auton kulj.
Ahtaajat
Telakat
Raha ja vak. ylemm.
Tarjoilijat
Teknokemialliset teht.
Trikootehtaat
LiiAketehtaat

+
+
+
+
+
a
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
f

+
+
+
-t-
+
+

+
+
a

+
+
+
T
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
a
+
+
+

+
+
+
+

Merkkien selitykset:
* - yli 54-vuotiaiden elAkeik{.mielipide on merkitsevisti korkeampi kuin

40-54-vuotiaiden.
0 - ikii4'hmien valilla ei ole merkitsevaa eroa.
.. - tieto puuttuu (havaintoja liian viihin).

MiehetAmmattiryhmE
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nekyy yhte lukuunottamatta kaikissa niissd tutkituissa ammattiryhmissd,
joissa aineistoa oli riitt6vesti johtopeetdsten tekoa varten, sekii miehillti
etth naisilla.

Todettakoon kuitenkin selvyyden vuoksi, etta ammattiryhmien vdliset
erot eivdt missiiiin tapauksessa selity niiden ikiirakenteen erilaisuudeila.
Mycis kummassakin ikiiryhmiissii erikseen tarkasteltuna osoittautui ammatti'
ryhmien viilillii olevan tilastollisesti merkitseviii eroja.

Edellii esitetyn perusteella piiiidyttiin lopulta siihen, ettd seuraaviin tar-
kasteluihin otettiin mukaan vain vanhempi ikiiryhmii eli 54 vuotta taytt6-
neet. Tiihdn vaikutti mycis se, ettii eliikeikiimielipiteiden hajonta on ammat-
tiryhmittiiin tarkasteltuna nuoremmalla ikiiryhmiillii systemaattisesti suu-

rempi kuin rranhemmalla. Keskittyminen vanhempaan ikdryhmiiiin lisiiiikin
ilmeisesti analyysin luotettavuutta siitii huolimatta, ettd kiiytetty aineisto
tiillciin pienenee. Lisiiksi saavutetaan se etu, ettii vastaajien ikdd ei tar-

vitse aina erikseen vakioida verrattaessa ammattiryhmiii keskeniidn.

5.3.2., Eltikeikiimielipide ja sukupuoli

Sukupuolen vaikutus eliikeikiimielipiteeseen on paljon epdmiidrdisempi
kuin iiin vaikutus. Koko aineistosta laskettuna sukupuolen korrelaatio elii-

keikiimielipiteeseen ei ole merkitsevii. On tosin huomattava, ett6 sukupuoli-
jakautumat ovat erilaisia eri ammattiryhmissd, joten koko aineistosta laske-
tussa korrelaatiokertoimessa saattaa heijastua mycis ammatin vaikutus.

Taulukossa 15 on esitetty sukupuolen mukaiset erot eliikeikdmielipiteissd
kummassakin ikiiryhmiissii'ammattiryhmittiiin.

Useimmissa ammattiryhmissd sukupuolten vdlistii eroa ei esiinny lain-
kaan. Nuoremmilla vastaajill'a miesten ja naisten eliikeikiimielipiteet eroa-

vat merkrtsevasti toisistaan 12 ammattiryhmiissii. Iiin mukana tiimii ero
ilmeisesti tasoittuu, sillii yli 54-vuotiailla se esiintyy vain neljiissd ryhmdssii.
Lakka- ja maalitehtaissa se on sitiipaitsi yleissuunnan vastainen.

Voidaan tietysti kysyii, miten suurelta osin miesten ja naisten eliikeikii-
mielipiteet pohjautuvat samoihin motiiveihin tai taustatekijoihin. Ainakin
siviilisiiiity vaikuttaa naisten sosiaaliturvaan toisella tavoin kuin miesten.
Nykyisten perhe-eliikejiirjestelmien voimaantulon jiilkeen naimisissa oleva
nainen on yleensii turvatummassa asemassa kuin naimaton.

Eliikeikiitutkimuksen haastatteluvaiheessa tutkittuien ammattiryhmien
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TAULIIKTO ffi. SUKUPUOLEN MUtrAISET EB(}T EL}ItrEIKAIUIELI.PITEISSA A]IIMATTIN,YIIMITTATN KAIIDESSA TTATTMUESSN

AmmattiryhmE Yli 54-vuotiaat
vastaajat

Panimot
Sahat ja htiyliiiimtit
Rakennustytintekij iit
Huonekalutehtaat
Konetehtaat
Myyjdt
Selluloosatehtaat
Raha ja vak. ylemm.
Tytinjohtajat
Kauppa ja teoll. alemm.
Leipomot
Ttikootehtaat
Raha ja vak, ylemm.
Lakka- ja maalitehtaat
Tarjoilijat
Tekokuitutehtaat
Metallien perusteoll.
Meijerit
Teurastamot, makkarateht.
Lasitehtaat
Sdhk<ikonetehtaat
Paperitehtaat
Posliinitehtaat
Sanomalehtien toim.
Kauppa ja teoll. ylemm.
Tiilitehtaat
Vaneritehtaat
Teknokemialliset teht.
Telakat
Makeistehtaat
Sukeltajat
Kaivokset jne.
Metsdtytintekijiit
Kuorma-auton kulj.
Bppi- ja lannoiteteht.
Linja-auton kulj.
Ahtaajat
L66ketehtaat

+
+
0
0
0
0
0
0
0
0
+

_
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Merkkien selitykset:
4 : miesten mielipide on merkitsevdsti korkeampi kuin naisten.
- - naisten, mielipide on merkitsevdsti korkampi- kuin mi"rten.--0 - ei merkitsevdi eroa,.. - tieto puuttuu (havaintoja liian v6h6d.

40-Sthvuotiaat
vastaajat

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

:
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mielipiteitti analysoitaessa voitiin havaita' ettd ne' joilla on nykyisin mah-

dollisuus siirtye elakkeelle ennen yleistii eliikeikiiii, esitteYat usein alempia

eliikeikiimielipiteitii, kuin ne samaan ammattiryhmddn kuuluvat' joilla ei

tiitii mahdollisuutta ole. Toisaalta tiedetiian, etta ereet yritykset ovat por-

rastaneet eliikeiiin nimenomaan sukupuolen mukaan siten, etta naiset piiii-

seviit eliikkeelle jonkin veman nuorempina kuin miehet'

Siviitisiiiidynjanykyiseneliikeiiinmerkityksenvalottamiseksitutkittiin
naispuolisten vastaajien elrikeikiimielipiteitii niiiden taustatekiioiden mukai-

sissa luokissa. Tulos niikyy taulukosta 16'

TArrLUrro 16. NATSVaETAAJTEN P-losENTrtNDN rAralrrl'r[rNEN
soprvrMuAN ElAKiiifi"-a;.vro-n_fiBAAN NYKyISEN ELITELIIN
ii- SivirrlsaaDYN MrmArsrssA Bvrltrrgs*

Sopivin
eliikeikA,
vuotta

Ei tiede

mii6n kuuluvien miesten'

110

Nykyinen eltikeikfi ia siviilis66ty

Muut

Taulukkoosoittaa,ettiimolemmillatekijiiilliionjonkinverranvaiku.
tusta naisten eliikeikiimielipiteisiin. Siviilisiiiidyn vaikutus niiyttiiii hieman

suuremm'alta kuin nykyisen eliikeiiin'
TaulukonlukujatarkasteltaessaonkuitenkinhuomattaYa,ettatoimi

henkilijammatit ovat niiytteessii kokonaisuutena ottaen yliedustettuina' Niiis-

siipuolestaanesiintyynormaaliaalempaaeliikeikiiiihuomattavastiuseam-
.nin t,rin tytintekijdillii. Nykyinen eliikeikii tarkoittaa taulukossa sitii ikiiii,

jonka vastaajat itse ovat kyselyssl maininneet nykyiseksi eliikeiiikseen'

Edellii esitettyjen seikkojen perusteella voisi olettaa, ettii naisten keski-

miidriiinen mielipide olisi lonkin veffan alempi kuin samaan ammattiryh-

65 vuotta tai Yli

MuutMuut Naimi-
sissa

Naimi-
sissa
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Koska miesten ja naisten mielipiteissd ammattiryhmittiiin tarkasteltuna
ei kuitenkaan havaittu systemaattista eroa, t6ytyy oletta a, ettd, muut seikat
tasoittayat siviilisiiiidyn ja nykyisen eliikeiiin vaikutusta naispuolisten tycin-
tekijciiden vastausten keskiarvoihin. Tiillaisena tekijiinii voidaan mainira
esimerkiksi palkkataso. se lienee naisilla useimmissa ammattiryhmissii kes-
kimeieirin matalampi kuin miehillii, mikii ehk6 tekee eliikkeelle siirrymiseen
liittyviin tulojen pienenemisen vaikeammaksi vapaaehtoisesti hyviiksyii. Li
siiksi on mahdollista, ett6 saman ammattiryhmiin sisiilliikin miesten ja nais-
ten tycit ovat esim. raskaudeltaan erilaisia, ja niiin ollen mycis ty<ihcin liitty-
viit tekijiit, jotka vaikuttavat eliikeikiimielipiteeseen, muodostuvat erilai-
siksi' Analyysissa ei kuitenkaan piiiisty tdssii yhteydessii pitemmdlle.

Ammattiryhmien eliikeikiimielipiteitii ja niiden taustatekijciitii tarkastelta-
essa onkin seuraavassa kiisitelty ryhmiii kokonaisuuksina jakamatta niita
sukupuolen mukaan. Kuitenkin lakka- ja maalitehtaista on otettu tarkaste-
luun mukaan vain miehet ja makeis- ja posliinitehtaista vain naiset toisen
sukupuolen mielipi;teiden keskiarvojen luotettavuutta hdirinneiden poikke-
uksellisten tekijdiden johdosta.

5.4. AMMATTIRYHMIEN LUOKITUS ELAKEIKAMIELIPITEIDEN
MUKAAN

Kuten kuviosta 2 (sivu 105) voidaan havaita, nouseyat ammattiryhmien
keskimiiiiriiiset eliikeikiimielipiteet matalimmasta korkeimpaan melko tasai-
sesti ilman huomattavia hyppiiyksiii.

fos kuitenkin tarkastellaan pelkiistiiiin vanhemman ikiiryhmiin (yli 54-vuo-
tiaiden) mielipiteitii, niin kuva hiukan muuttuu. vanhemman ikiiryhmiin
eliikeikiimielipiteiden ammattiryhmitteiset keskiarvot on esitetty kuviossa 3.
Kun verrataan keskeniidn kuvioita 2 ja 3, niin niiyttiiii silte, etta keskityttii-
essd vanhempaan ikiiryhmdiin ammattiryhmien viiliset erot eldkeikiimieli-
piteissii ainakin erdissd kohdin korostuvat.

Ensinndkin aivan selviisti muista poikkeava ryhm6 on sukeltajat, joiden
sopivan eliikeiiin mielipiteen keskiarvosta (54. I vuotta) on yli kahden ja
puolen vuoden hyppiiys seuraavaksi alimman ryhmiin keskiarvoon.

Asteikon yliipiiiissii puolesraan on kolme ryhmiiii, joiden eliikeikiimielipi-
teiden keskiaryot oyat 63 vuoden ympiirillii. Tiihiin joukkoon kuuluvat toi-
saalta kaupan ja teollisuuden, toisaalta raha- ja vakuutuslaitosten piirissii
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toimivat ylemmdt toimihenkildt sekii edellisistii tiiysin irrallisena ryhmiind
sanomalehtien toimittajat.

Edelleen kuviosta voidaan silmiimriiiriiisesti erottaa 57-57.5 vuoden tie-
noille ryhmittynyt joukko, johon kuuluu viisi ammattiryhmiiii.

Loput ammattiryhmiit jakautuvat melko tasaisesti 58 ja 6l vuoden viilille,
joskin kasautumia ndyttiiii olevan liihinnii 58.5, 59.5, 60 ja 60.5-61 ike-
vuoden kohdalla. Niiiden ryhmien mahdollisen luokittamisen kokeilemiseksi
eliikeikiimielipiteiden asteikko katkaistiin suu,nnilleen puolesta valista eli
60 vuoden kohdalta. Sen jiilkeen kokeiltiin testaamalla, mitkd ammattiryh-
miit olivat niitii, joiden keskimiiiiriiiset eliikeikiimielipiteet erosivat merkitse-
yasti toisaalta 60 vuodesta, toisaalta 57 tai 63 vuodesta. Testin tuloksena
nbytti silte, ettd tutkitut ammattiryhmiit voidaan perustellusti jakaa kuuteen
luokkaan, jotka kiiyviit ilmi taulukosta 17. Luokituksen onnistuneisuutta
testattiin lopuksi varianssianalyysilla, joka osoitti, ettd luokkien viilinen
varianssi on merkitsevdsti suurempi kuin luokkien sisdinen varianssi. Luoki-
tusta voidaan siis pitiiii tdssii mielessd onnistuneena.

Yleisvaikutelmana luokituksesta voidaan sanoa, etta sen yliipiiiihiin sijoir
tuvat, korkean eliikeikiimielipiteen luokat ovat varsin homogeenisia. Luoki-
tuksen alaosa taas antaa sekavamman vaikutelman,

Ylimpiiiin luokkaan, jossa eldkeikiimielipiteet siioittuvat liihelle 63 vuotta,
kuuluvat tutkituista ryhmistd kaupan ja teollisuuden sekii raha- ja vakuutus-
laitosten ylemmiit toimihenkilcit ja ndiden lisiiksi sanomalehtien toimittajat.

Toiseksi ylin luokka, jossa eliikeikdmielipiteet ovat hyvin liihellii 6l vuotta,
muodostuu alemmista toimihenkildistii.

Useita seuraavaan luokkaan (eliikeikiimielipide ,noin 60 v.) kuuluvia am-
mattiryhmiii voitaneen luonnehtia sanoilla pitkiille koneellistetun tehdas-
teollisuuden tydntekijiit. Lisiiksi siihen kuulurrat teollisuuden tycinjohtajat
ja yehitteiskaupan myyjiit sekd kaikki tutkitut elintarviketeollisuuden am-
mattiryhmdt.

Taulukon luokka 3, jossa eliikeikiimielipiteet sijoittuvat 58-59 vuoden
tienoille, onkin jo koostumukseltaan heterogeenisempi ja vaikeammin luon-
nehdittavissa. Siihen kuuluu osaksi jossain mdiirin samantyyppisiii ryhmiti
kuin edellii kiisiteltyyn luokkaan 4, kuten panimoiden ja teknokemiallisen
teollisuuden, tekokuitutehtaiden sekd vaneritehtaiden tycintekijiit. Toisaalta
siihen kuuluu yleisesti raskai,na pidettyje ukotoitii suorittavia henkil6'itii,
kuten rakennus- ja satamatycintekijiit, sahojen ja hdyliiiimdjen tycintekijiit
seke telakkatydntekijiit. Metallien perusteollisuus ja tiili- sek6 lasitehtaat
edustanevat puolestaan tehdasteollisuuden raskaimpia tai tydolosuhteiltaan
vaikeimpia aloja. Linja-auton kuljettajat jiiiiviit tdssei luokassa omaksi erikois-
ryhmdkseen, jota ei voi suoralta kiideltii yhdistiiii suurempiin kokonaisuuksiin.
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TAULUKKO 17. AMMAITIRYEM.EIT LUOIgTELTI'INA TUTITEEN LUOK-
KAAN ELATDItrA.I}IIELIPIIEIDEN KESKIABVOJEN PEBUSTEELIIL
Luokitukseen on otettu mukaan vain vanhempi ikiiryhme (yli 54-vuotiaat).

5 %:rt
alle

Linja-auton kulj.
RakennustytintekijAt
Ahtaajat
Metallien perusteoll.
Tekokuitutehtaat
Sahat ja h6ylii?imdt
Vaneritehtaat
Tiilitehtaat
Panimot
Lasitehtaat
Teknokemialliset teht.
Telakat

58.0
58.3
58.5
58.6
58.6
58.?
58.8
59.0
59.1
59.3
59.4
59.4

3.2
3.0
3.3
3.0
3.4
3.1
3.4
3.0
3.6
3.1
2.8
3.0

Eroaa
57 v:sta

59.5
59.5
59.6
59.6
59.7
50.8
60.0
60.0
60.0
60.1
60.1
60.3
60.6
60.6
60.6

3.1
3.3
2.6
3.0
d0
3.0
2.7
3.0
3.1
2.8
3.3
2.9
2.1
3.1
3.2

2.7
2.7

2.7
3.2
3.8

1.
Kesklarvo 5 %:n

Luokka

v
alle

2.5
4.1
3.8
2.5
3.2

IlajontaAmmattiryhmii

s4.1 2.8Sukeltajat

Ei eroa
57

56.8
5?.3
57.4
5?.6
57.6

Kuorma-auton kulj.
Kaivokset jne.
Tarjoilijat
Metsiitydntekijdt
Typpi- ja lannoiteteht.

5 Von'
alle 60
merkit-
v:sta

ElSkeik6-
mieli-
piteiden
keskiarvo

62.4
62.5
63.1

Teurastamot, makkarateht.
Huonekalutehtaat

Myyjiit
fttinjohtajat
Posliinitehtaat (naiset)

5 ?o:n

Kesklarvo el

vasd 63 v:sta
merkitse-

. Ei eroa
60

60.9
61.1

Kauppa ja teoll. ylemm.
Raha ja vak. ylemm.
Sanomalehtien toim.

Raha ja vak. alemm.
Kauppa ja teoll. alemm.

Lakka- ja maalitehtaat (miehet)
Lii6ketehtaat

5 %oii
alle 63
merkit-
v:sta

riskitasolla alle 63
v. Eroaa merkitse-
v6sti 60 v:sta

Meijerit
Konetehtaat
Leipomot
Sdhkdkonetehtaat
Selluloosatehtaat
Makeistehtaat (naiset)
Trikootehtaat
Paperitehtaat
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Luokkaan 2 (eliikeikiimielipide noin 57 v.) kuuluvat viisi arnmattiryhmiiii
edustavat mitd suurimmassa miiiirin erilaisia aloja. on esim. ilmeistii, ettd
kuorma-auton kuljettajien ja tarjoilijoiden eliikeikiimielipiteet perustuvat ko-
konaan erilaisiin taustatekijtiihin. Kaivqs- ja metsiittiitii on taas totuttu pita-
mtiiin tyypillisind esimerkkeinii fyysisesti rasittavista ammateista. Typpi- ja
lannoitetehtaiden tydntekijdiden sijoittumisesta samaan luokkaan niiiden
ammattiryhmien kanssa voi tuskin sanoa mitiiiin ilrnan tarkempaa analyysiii.

Matalinta eliikeikiimielipidettii edustavat lopulta sukeltajat, jotka ainoana
ammattiryhmdnii muodostavat luokan l. sukeltajista voitaneen todeta paitsi
se, ette heidiin ammattinsa on olosuhteiltaan ja rasitustekij6iltdiin poikkeuk-
sellinen, mycis se, ettii heidiin kohdallaan on olemassa ILo:n kansainvali-
nen suositus 53 vuoden eliikeiiistii. Mycis meillii suomessa on jo kiiytiinnossii
alennettu eliikeikii valtion ja kuntien palveluksessa olevilla sukeltajilla.

5.5. AMMATTIRYHMITTAISTEN ELAKEIKAMIELIPITEIDEN
TAUSTATEKIJAT

Vaikka eliikeikiimielipiteiden ja yksittiiisten taustatekijriiden viiliset korre-
laatiokertoimet eivdt koko aineistosta laskettuina tulekaan kovin korkeiksi
(vrt. taulukko 12, sivu 101), niin tiimii ei etenkiiiin ammattiin tai tytihdn liit-
tyvien taustatekijciiden osalta merkitse sitd, etteikii eliikeikirmielipiteiden
viilisiii eroja voitaisi selittiiii mukana olevilla muuttujilla. Koko aineiston
tasolla huonosti korreloiva muuttuja saattaa hyvinkin selittiiii joidenkin
ammattiryhmien viilisiii eroja, mutta selitys ei tule korrelaatiokertoimen
avulla niikyviin siksi, ettii useimmat ammattiryhmiit ovat kyseisen muuttu-
jan suhteen suunnilleen samassa asemassa. Toisaalta vahvasti korreloiva
muuttuja voi itse asiassa selittiiii hyvin viihiin, kuten esimerkiksi koulutus-
taso, jonka kohdalla korrelaatio johtuu voimakkaasta yhteydestd ammatti-
asemaan. on huomattava, ette eriiillii muuttujilla on merkitystti vain joille-
kin ryhmille, j,a jos kyseiset ryhm?it ovat kooltaan pieniii, niin tdllaisten
muuttujien vaikutus ei juuri tule niikyviin koko aineistosta lasketussa korre-
Iaatiossa.

Yksityiskohtaisemman tarkastelun pohjaksi otettavia ammattiryhmittaisten
eliikeikiimielipiteiden taustatekijditii valittaessa ei liihdettykiidn yksinomaan
yleisen korrelaatiotarkastelun tulosten pohjalta, vaan mukaan otettiin my6s
er6itd sellaisia huonosti korreloivia muuttujia, joilla voitiin olettaa olevan
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eliikeikiikysymyksen kannalta ainakin joissakin ryhmiss6 merkitystii. Kysy-
mykseen tulevat taustatekijiit voidaan analyyttisesti jakaa kahteen luokkaan:

l. Tydh<in liittyviit konkreettiset tekijet.

2. Niiiden tekijOiden yksilcissii aiheuttamat seuraukset (mielipiteet, stres-

saantuminen, rasittuneisuus, sairaudet ja vaivat).

Sellaisia luokkaan I kuuluvia tekijdite, joiden vaikutusta eliikeikiimieli-
piteeseen tdssl tutkimuksessa on yritetty selvittdii, ovat:

1. Tytin vaatimat ominaisuudet

2. Tydolosuhteet

3. Tytin erityispiirteet:

- tytiaika

- ylitydt ja tytin sitovuus vapaa-aikana

- palkkaustapa

- tyotahti

Kaikkia mainittuj,a tekij<iitii ei tosin seuraavassa ktisitellti yksityiskohtai-
sesti erikseen, sillii ne osoittautuivat merkitykseltiiiin hyvin erilaisiksi. Tycin

vaatimat ominaisuudet, tyOolosuhteet ia tydaika muodostuivat analyysissii

terkeimmiksi. Niite tarkastellaan seuraaYassa yksityiskohtaisemmin. Ylitbita
ja tydn sitoyuutta vapaa-aikana kiisitelliiiin lyhyesti tydajan yhteydessii. Ku-
ten jiiljempiinii (kohta 5.5.a.) kiiy ilmi, palkkaustapa ja tytitahti saattaYat

etenkin teollisuusammattien piirissd vaikuttaa rasittuneisuuden tunteeseen
ja stressaantumiseen, mutta eldkeikiimielipiteiden selittiimisessd niillii ei silti
niiyttiinyt olevan merkitystii. Tiistd syystii niitii koskevia tuloksia ei myciskiidn

ole tarkemmin esitetty.
Voidaan myds aja.tella, ettii vaikka edellii lueteltujen kaltaiset konkreetti-

set tekijiit eiyiit siniinsii suoraan vaikuttaisi mitiiiin ihmisten eliikeikiimieli
piteisiin, niin niillii voi olla seurauksia, jotka puolestaan saattayat vaikuttaa
asiaan. Tiillaisina "toisen polven" vaikuttajina on tutkimuksessa kokeiltu
seuraavia tekij6it?i:
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1. Rasittuneisuuden tunne (kuudesta osiosta koottu summa-asteikko)

2. Stressaantuminen (seitsem6stii osiosta koottu summa-asteikko)

3. Terveydentila, yaivat ja oireet

On kuitenkin huomattava, ettii jos vaikutusketju "konkreettiset tekijiit -seuraukset - eliikeikiimielipiteet" todella on piitevii, yhteyden pitiiisi olla
myds suoraan havaittavissa konkreettisten tekij6iden ja eliikeikiimielipiteiden
viilillii. Tiitii kysymystli kiisitelliiiin viel6 kohdassa 5.5.

5.5.1 . Tydn vaatimat omiruisuudet

Kyselylomakkeessa vastaajilta tiedusteltiin, vaatiiko heidiin tycinsd miiii-
rattyj'd. ominaisuuksia. Lomakkeessa esitetty ominaisuuksien luettelo on
laadittu sillii perusteella, ettii mukaan otettujen ominaisuuksien on eriiissd
muissa tutkimuksissa todettu iiin mukana yleensii heikkenevdn. (Liite 1.
Kyselylomake, kysymys 15.) Kysytyistd ominaisuuksista todettiin sorminiippii-
ryyden vaatimus sellaiseksi, joka ei niiyttiinyt loppujen lopuksi olevan juuri
lainkaan yhteydessii kesitelteviien ongelmaan, minkii lisiiksi site oli vaikea
yhdistiiii suurempaan kokonaisuuteen. Se jetettiin niiin ollen tarkastelun
ulkopuolelle.

Muista tydn vaatimista ominaisuuksista muodostettiin neljii erillistii sum-
ma-asteikkoa 1) seuraavasti:

Asteikko Osiot

Voirnavarat - Vaatiiko ty6 huomattavia ruumiinvoimia?

- Vaatiiko tyti ruumiillisen rasituksen pitkiiaikaista
kestokykyti?

Kehon hallinta - Vaatiiko tyti erityistii ketteryytte?

- Vaatiiko ty6 herkkiiti tasapainokykyii?

1) Asteikkojen muodostamisesta tarkemmin liiteosassa. (Liite 5. ,'Kyselyaineiston 8Da-lyysisse keytetyt summa-asteikot".)
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TAT'LUKKO 18. TTON VAATIMAT OMINAISUUDET. SI'MMA-ASTEIK.
rOJEN AMMATIIBYEMITT.?ilSET TESKIARV(yI.

Keskiarvot on laskettu vanhemmasta ikiiryhmiistii (yli 54-vuotiaat)

Ammattiryhmii Voima- Kehon Aisti-
Pryko-
fyysiset
ominai-
suudet

varat hallinta toiminta

Sukeltajatls4.l 11.?8 11.56 11.00 12.56
Kuorma-auton kulj.
Kaivokset Jne.
Tarjoilijat
Mets6tydntektjHt
Typpi- Ja lannoiteteht.

Linja-auton kull.
RakennustydntekuEt
Ahtaajat
Metallien perusteoll.
Tekokultutehtaat
Sahat ja h6ylii6m6t
Vaneritehtaat
Tiilitehtaat
Panimot
Lasitehtaat
Teknokemlalliset teht.
Telakat

Teurastamot, makkarateht.
Huonekalutehtaat
Meijerit
Konetehtaat
Leipomot
Siihkdkonetehtaat
Selluloosatehtaat
Makeistehtaat (naiset)
Ttikootehtaat
Paperitehtaat
MnrjEt
Tytinjohtajat
Posliinltehtaat (naiset)
Lakka- ja maalitehtaat
(miehet)
Liidketehtaat

Raha ja vak. alemm.
Kauppa Ja teoll. alemm.

Raha ja vak. ylemm.
Sanomalehtien toim.

58.0
58.3
58.5
58.6
58.6
58.7
58.8
59.0
59.1
59.3
59.4
59.4

56.8
57.3
57.4
5?.6
57.6

60.9
6r.1

62.5
63.1

1.75
1.02
L.2t
0.62
0.48

0.92
0.83
1.23
0.65
0.61

1.75
0.85
1.15
0.15
0.61

2.58
1.83
2.80
0.73
2.00

0.58
1.25
r.27
r.13
0.54
1.20
1.17
0.90
1.03
0.97
0.62
0.99

1.04
0.78
1.08
0.17
1.03
0.90
0.66
1.14
0.69
0.71
0.59
0.36
0.91

0.53
0.49

1.55
7.02
0.69
0.85
0.40
o.77
0.65
0.58
0.70
0.?1
0.53
0.?8

1.59
0.71
0.94
0.61
0.43
0.56
0.58
0.{9
0.50
0.76
0.59
0.76

0.3{
0;t2
0.38
0.84
0.34
0.71
o.72
0.41
0.81
0.70
0.6?
0.54
0.76

0.63
0.70

o.44
0.41
0.17
0.09
0.24

2.53
1.32
1.71
1.?8
1.68
t.52
1.30
1.90
1.58
1.{6
1.19
1.41

1.08
1.12
1.33
1.69
1.36
1.40
0.62
1.18
1.06
1.66
2.77
2.36
0.97

1.95
1.93
1.93
1.76
2.21

59.5
59.5
59.6
59.6
59.?
59.8
60.0
60.0
60.0
60.1
60.1
60.3
60.6

60.6
60.6

0.58
0.64
0.52
0.51
0.?0
0.42
0.53
0.82
0.50
0.58
0.56
0.37
0.57

0.04
0.13

0.31
0.59

0.17
0.21
0.07
0.07
0.13

1.F3
1.51

Muuttujat: Vaatiiko tyti
voilEvaroja 0 - eilainkaan

2 - paljon
kehon hallintaa0 = ei lainkaan

2 - paljon

-.65 -.79

tarkkaa aisititoim.

psykofyysisi6 omin.

-.46 -.13

0 - ei lalnkaan
2 - paljon
0 - ei lainkaan
3 - paljon

mieli-
plteiden

0.04
0.07

JArjestyskorrelaatio
elSkeikiimiellpiteeseen



Aistitoiminta

Psykofyysiset
ominaisuudet

- Vaatiiko ty6 erityisen tarkkaa ntiktikykyii?

- Vaatiiko ty6 erityisen herkktiii kuuloa?

- Vaatiiko tyd nopeaa reagointikykyii?

- Vaatiiko ty6 tarkkaa huomiokykyii?

- Vaatiiko ty6 erityisen hyvii?i muistia?

Taulukossa 18 on summa-asteikkojen keskiarvot asetettu kussakin ammatti-
ryhmiissii eliikeikiimielipiteidan keskiarvojen rinnalle sekd laskettu niiden
ja eliikeikiimielipiteiden viiliset jiirjestyskorrelaatiot r). [iirjestyskorrelaatiot
ovat varsin korkeita lukuunottamatta psykofyysisid ominaisuuksia, joilla ei
ainakaan sindnsii niiytd olevan suoraa yhteytt?i eliikeikiimielipiteisiin. par-
haiten eliikeikiimielipiteisiin korreloivat sellaiset tekijtit kuin voimavarat ja
kehon hallinta.

Havainnollisemman kuvan saamiseksi ty6n vaatimien ominaisuuksien ja
eliikeikzimielipiteen suhteesta laadittiin taulukko 1 9. Ammattiryhm?it ovat siinii
jiilleen el?ikeikiimielipiteen mukaisessa jiirjestyksessii ja kunkin ominaisuu-
den kohdalle on merkitty rasti silloin, kun viihintiiiin 50 prosenttia ammatti-
ryhm?in vastaajista oli sanonut tydnsd vaativan sit?i.

Taulukkoa tarkasteltaessa voidaan - jos tiillaisessa tutkimuksessa luon-
nolliset hajatapaukset jeteteen ottamatta huomioon - tehdii seuraavat ha-
vainnot:

- Voimavarat ja kehon hallinta
Alhaisen eliikeikiimielipiteen luokkiin (luokat 1-i; eliikeikiimielipide

merkitseviisti alle 60 v.) keskittyviii ja toisaalta niissd yleisesti esiintyviii
tydn vaatimia ominaisuuksia n?iytt?iviit olevan huomattavat ruumiinvoimat
ja ketteryys. Samaan ryhmiiiin liittyy liiheisesti my6s vaatimus ruumiillisen
rasituksen pitkiiaikaisesta kestokyvystt, joskin tiim6 vaatimus ulottuu
yleisesti koettuna vielii jonkin matkaa neljiinnen luokan puolelle. Kette-
ryyden lisiiksi "kehon hallinta'lryhm?iIn otettu vaatimus herkdstii tasa-
painokyvystii niiyttiiii olevan vain sukeltajien arnmatissa ty6ntekijdiden
yleisesti tarpeelliseksi kokema ominaisuus.

1)-_Jdrjestyskorre,laatiokerroin osoittaa, kuten korrelaatiokerroinkin, muuttujien keskl-nlijste y-hteytt6. Se ei ota huomloon haveintojen tarkkaa numeroarvoa, vasn-ainoastaannii-qen jerjesty-ksen kyseisten muuttujlen suhteen. Jos havaintojen jiirjestys motdm:milla..muuttujllla on tesmElleen sama tai tesmElleen painvastain6n, riiin Juijestystoi-relaatiokertoimen arvo on vastaavasti +1 tei -1.
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-Aistitoiminta
"Aistitoiminta"-ryhm6dn kuuluvista kahdesta ominaisuudesta erityisen

tarkka niikdkyky ei ndytii liittyviin eliikeiktimieripiteeseen, vaan sen tyds-
siiiin vaadittavaksi ominaisuudeksi katsovat ammattiryhmiit sijoittuvat
epiisiiiinncillisin vdlein yli luokkien 2-4. Keskittyneesti tete yaatimusta
esiintyy sellaisissa teollisissa ammateissa, jotka eliikeikiimielipiteeltdiin si
joittuvat skaalan puoliviiliin eli luokkien 3 ja 4 rajan ympiirille.

Erityisen herkkii kuulo puolestaan on ominaisuus, jota enemmistci tycin-
tekijdistii on katsonut vaadittavan vain niissii neljiissd huomattavan alhai-
sen eldkeikiimielipiteen ammattiryhmdssd (sukeltajat, tarioilijat. kuorma-
ja linja-auton kuljettajat), joille on tyypillistii useiden aistitoimintaan liitty-
vien tai "psykofyysisiksi" luokiteltujen ominaisuuksien tarpeen kasautu-
minen - yleensii liittyneend puhtaasti fyysisten ominaisuuksien tarpee-
seen,

-- Psykof yysiset ominaisuudet

Kysytyistii kolmesta "psykofyysisestii,, ominaisuudesta _ nopea rea-
gointikyky, tarkka huomiokyky ja erityisen hyvd muisti - ei mikddn ndy-
td olevan ainakaan suoraan yhteydessd eliikeikiimielipiteeseen. Tarkkaa
huomiokykyii tarvitaan vastaajien mielestii ldhes kaikissa tutkituissa am-
m'attiryhmissii, joten t6md ominaisuus ei selvdstikddn ole vaikuttanut elr-
keikiimielipiteen muodostumiseen.

Hyvdn muistin vaatimus keskittyy toisaalta eliikeikiimielipiteelt6dn
alimpien, toisaalta korkeimpien ammattiryhmien piiriin. Alimmissa luo-
kissa se nousee esiin nimenomaan niissii neljiissii ammattiryhmiissii, .ioissa

edellii todettiin erilaisten vaatimusten kasautuminen, ylimmissd luokissa
taas kaikissa toimihenkildryhmissd (myyjiit, tydnjohtajat, alemmat ia
ylemmdt "varsinaiset" toimihenkikit, toimittajat). Teollisissa ammateissa
tdmiin ominaisuuden korostaminen rajoittuu muutamiin harvoihin, eliike-
ikiimielipiteiltddn toisistaan poikkeaviin ammattiryhmiin.

Nopean reagointikyvyn kokevat vaatimukseksi toisaalta yhdeksdn al-
haisen eliikeikiimielipiteen luokkiin kuuluvaa ammattiryhm6d (joukossa
em. neljd "kasautuvien vaatimuston,, ryhmiiii), toisaalta neljei luokkaan
4 sijoittunutta ryhmiiS, joista kaksi (myyjiit ja tydnjohtajat) kuuluu taval-
lisesti toimihenkiliiihin luettujen ja kaksi teollisten ammattien piiriin. Li-
sdksi tdmiin ominaisuuden tarpeellisuuden on esittanyt encmmistci sanoma-
lehtien toimittajista. Tiit?i tulosta tarkasteltaessa tulee ilmeisend esille se
seikka, ettii erilaisissa ammateissa toimivat vastaajaryhmdt ovat 'rnopeaa
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reagointikykyd" ajatellessaan yhdistiineet tiimiin vaatimuksen erityyppi-
siin reaktioihin. Eriiissii ammattiryhmiss?i on selvdsti kysymys nopeista

fyysisistii reaktioista esimerkiksi uhkaavan onnettomuuden torjumiseksi
(sukeltajat, autonkuljettajat ja useat teolliset ammatit), toisissa taas ty6n
kannalta tlrkeistii, pelk?istiitin psyykkisist?i reaktioista (tarjoilijat, myyjiit,
toimittajat).

- Yhteenvetona voidaan todeta, ettii taulukon 19 tarkastelu vahvistaa suu-

relta osin jiirjestyskorrelaatioiden antamaa kuvaa ty6n vaatimien ominai-

suuksien ja eliikeikiimielipiteiden viilisistii yhteyksistii, joskin se lis[ii ku-
vaan eriiitii uusia piirteitii.

Ilmeisesti ainakin niistii ammateista, jotka tydntekij6iden enemmistcin

mielestii ovat fyysisesti raskaita tai vaativat erityistd ketteryytte, halutaan
piiiistii el?ikkeelle aikaisemmin kui'n muista.

Lisiiksi voidaan kuitenkin todeta, ettii erityisesti sellaiset, luonteeltaan
muuten varsin erilaiset ammattiryhmtit, joissa ty6n fyysisen raskauden

lisiiksi vaaditaan useita aistitoimintaan liittyviii tai tdssd tutkimuksessa
"psykofyysisiksi" luonnehdittuja ominaisuuksia, ovat niitii, joista tytin-
tekij6iden mielipiteiden mukaan pitiiisi pii?istii eliikkeelle huomattavan
varhain.

Sen sijaan yksittiiisten, aistien tai psyyken toimintaan liittyvien ominai-
suuksien osalta on todettavissa, ettii mikiili niiden tarpeellisuus ty6ssii

esiintyy irrallisena, liittymiittii useiden erilaisten ominaisuuksisn vaatimi-
seen, ne eivdt ilmeisesti ainakaan taten tarkasteltuina ole selviisti yhteydessii

tydntekijoiden eldkeikdmielipiteisiin.

5.5.2. Tydolosuhteet

Tyohcin liittyviii ulkoisia olosuhteita ja niiden yhteytte eliikeikiimielipitei-
siin on seuraavassa tarkasteltu periaatteessa samalla tavalla kuin tydn vaa-

timia ominaisuuksiakin.
Kyselylomakkeessa (kysymys 42) olleista tyciolosuhdekysymyksistd muodos-

tettiin korrelaatiotarkasteluja varten yksi summa-asteikko (kts. liite 5). Tiis-

sA on huomattava, ettd luonteeltaan varsin erilaisia tydolosuhteita koskevan

tiedon yhdistdminen tdysin korrektilla tavalla on erittdin vaikeata. Kysely-

lomakkeesta niikyy millaisten eri tyoolosuhteiden esiintymistd vastaajilta
tiedusteltiin. Luettelo sisiiltiiii 16 kohtaa, joilla on yritetty mahdollisimman

122



TAT'LUTTO 20. TTOOLOSUEIEET. SI'MMA-ASTETKON AMMATTIR,YII-
MITT.trISET KESKTAR,VOT.
Keskiarvot on laskettu vanhemmasta ikiiryhmdstii (yli 54-vuotiaat).

AmmattiryhmE piteiden
keskiarvo

Tytiolosuhteet

Sukeltajat 54.1 2.22

Kuorma-auton kulj.
Kaivokset jne.
Tarjoilijat
Metsdtydntekijit
lYppi- ja lannoiteteht.

Linja-auton kulj.
Rakennustydntekijdt
Ahtaajat
Metallien perusteoll.
Tekokuitutehtaat
Sahat ja htiylddmtit
Vaneritehtaat
Tiilitehtaat
Panimot
Lasitehtaat
Teknokemialliset teht.
Telakat

56.8
57.3
57.4
57.6
57.6

58.0
58.3
58.5
58.6
58.6
58.7
58.8
59.0
59.1
59.3
59.4
59.4

7.92
1.85
1.66
1.62
2.t't

1.82
2.15
2.L4
2.04
2.tt
3.21
2.05
2.16
3.10
2.r8
1.53
2.52

Teurastamot, makkarateht.
Huonekalutehtaat
Meijerit
Konetehtaat
Leipomot
SEhktikonetehtaat
Selluloosatehtaat
Makeistehtaat (naiset)
Trikootehtaat
Paperitehtaat
Myyjiit
Tyiinjohtajat
Posliinitehtaat (naiset)
Lakka- ja maalitehtaat (miehet)
Liiiiketehtaat

Raha ja vak. alemm.
Kauppa ja teoll. alemm.

60.9
61.1

59.5
59.5
59.6
59.6
59.?
59.8
60.0
60.0
60.0
60.1
60.1
60.3
60.6
60.6
60.6

1.68
1.67
1.70
1.99
3.36
1.84
1.88
3.36
1.67
1.65
1.10
1.50
1.75
1.59
7.U

1.07
1.17

Kauppa ja teoll. ylemm.
Raha ja vak. ylemm.
Sanomalehtien toim.

62.4
62.5
63.1

1.13
1.07
1.11

JHrjestyskorrelaatio el6keikiimielipi-
teeseen

Muuttuja: Tytiolosuhteet
-.51
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hyvin peittiiii erilaatuisissa tciissd esiintyviit terveydelle haitalliset tai muu-

ten kiusalliset olosuhdetekij?it. vaikeus on ensinndkin siin6, ettii kun ndin

erilaiset asiat yhdistetiian painottamatta yhdeksi summa-asteikoksi, niin
kaikille tekijoille tulee annetuksi tdsmdlleen yhtd suuri merkitys. Paino-

systeemin lciytiimiselle ei kuitenkaan analyysin tdssii vaiheessa ollut saata-

vissa perusteita. Lisaksi on huomattava, ette esim. metallien ptily, puup6ly
ja puuteri ovat luultavasti vaikutuksiltaan aivan erilaisia, mutta tdssii yhtey-

dess6 ne kaikki sistiltyvat kasitteeseen "pcily". Niiistii rajoituksista jphtuu,

ettd eri olosuhdetekijciistii yhdistetty summa-asteikko on hyvin karkea ty6-

olosuhteiden alustava mittari. Yleistii suuntaa antavana se kuitenkin puo-

lustanee korrelaatiolaskelmissa paikkaansa.
Summa-asteikko laadittiin neliluokkaiseksi sen perusteella, kuinka monia

haitallisia olosuhdetekijoitii tycissii esiintyy ja kuinka usein tydntekijii jou-

tuu niiden alaisena tydskentelemddn (vaihtoehdot: "ldhes koko ajan", "mel-
ko usein", "vain harvoin" ja "ei lainkaan"). Asteikon numeroarvojen saa-

mat ammattiryhmittdiset keskiarvot on taulukossa 20 asetettu eliikeikiimieli
piteiden rinnalle ja laskettu niiden ja eliikeikiimielipiteen viilinen jiirjestys-

korrelaatio. Korrelaatio on verrattain korkea (-.51).
Samalla periaatteella kuin edellii tytin vaatimia ominaisuuksia kiisiteltees-

sd on edelleen laadittu taulukko 21, jossa kunkin tydolosuhdetekijiin koh-
dalle on merkitty rasti, mikdli vdhintiiiin 50 prosenttia ammattiryhmdn vas-

taajista on sanonut sitd esiintyvdn ty6ssddn lahes koko aian tai ainakin
melko usein.

Edellisestd rastitaulukosta poiketen tyciolosuhdetekiiiit on kuitenkin ase-

tettu sellaiseen jdrjestykseen, ettd eniten rasteja kerdnnyt tekijii on sijoi-
rettu vasemmalle, ensimmiiiseksi eliikeikiimielipidesarakkeen viereen, ja vd-

hiten rasteja saanut puolestaan diirimmiiiseksi oikealle. fos tydolosuhteiden

ia eliikeikiimielipiteiden viilillii vallitsisi selvd yhteys siten, etta mita enem-

man haitallisia olosuhdetekijditii ty6ssd esiintyy, sitii alempaa eliikeikiiii
sen piirissii kannatetaan, niin rastien pitdisi muodostaa kolmiom'ainen ku-
vio, joka kapenisi ylcispiiin vasemmalta oikealle tnentdessd. fos jiittiiii eriiiit
hajarastit ottamatta huomioon, niin taulukkoa katsellessa siitd hahmottuu-
kin mieleen liihinnii kuva tdllaisesta kolmiosta joskin tdynnd erisuuruisia
aukkoja.

Taulukkoa yksityiskohtaisemmin tarkasteltaessa voidaan ensiksiki'n ylei-
sesti todeta, ette ne ammattiryhmiit, jpiden kohdalla esiintyy useiden tervey-

delle haitallisten tai kiusallisten olc,suhteiden kasautumista, nayttiivet sijoit-
tuvan liihes poikkeuksetta eldkeikhmielipiteeltiidn alimpiin luokkiin (1-3).
Neljdnnessd luokassa olevista 15 ammattiryhmiistd ainoastaan kolmella -
konetehtaissa, leipomoissa ja posliinitehtaissa tyciskentelevillii on
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rnerkinte yhteaikaisesti neljtin olosuhteen kohdalla.
Tutkimukseen otettujen olosrrhdetekijciiden luonteesta johtuu, ette niite

ei esiinny tutkittujen toimihenkilciryhmien ty6ssii. Ainoastaan tydniohtajista,
jotka otettiin nayfteeseen teollisuuden piiristd, enemmisto joutuu tycisken-

telemiiiin melussa. Huomiota kiinnitttiii tiissii yhteydessa se, etta vahitteis-
kaupan myyjist?ikiiiin ei enemmistci vastaajista ole maininnut ihmisistii joh'
tuvaa hiiliniiE.

- Melu ja veto

Melu ja veto esiintyviit liipikiiyviinii piirteenii kaikissa muissa paitsi

toimihenkildammateissa. Teknokemiallisissa tehtaissa sekii lakka- ja maa-

litehtaissa tydskentelevid lukuunottamatta on ty<intekijdiden enemmistti

kaikissa tyontekijiiryhmissa nraininnut niimti molemmat tekijiit tai ainakin
jommankumman niistii. Eri qycintekijiiryhmien vtitisiti eroja eliikeikiimieli-
piteissii eiviit niimii tekijiit niiin ollen ainakaan siniinsii selitii.

Ilman epepuhtaudet ja lika

Sarakkeeseen "ilman epiipuhtaudet" on taulukossa 21 sisiillytetty sekii

prily ettii myrkylliset kaasut ja muut ilman epdpuhtaudet' Hengitysilman
epiipuhtaus niiyttiiii olevan sangen tavallista alimpiin mielipideluokkiin
kuuluvien ammattiryhmien ty.ciss6. Neljiinnessii luokassa ttitii haittatekijhii
esiintyy yleisemmin liihellii kolmannen luokan rajaa olevissa ryhmissd

kuin muissa. Niiyttiiiikin siltii, etta joutuminen tyciskentelemiiiin epiipuh-

taassa ilmassa on erds niitii tekij6itii, jotka saattavat heijastua tytintekijcii-
den eliikeikiimieliPiteissii.

Ne ammattiryhmiit, jotka joutuvat jatkuvasti tyoskentelemiibn likaisissa
olosuhteissa, sijoittuvat yhte poikkeusta (konetehtaiden tycintekijiit) lu-
kuunottamatta luokkiin 1-3. joskaan likaiset olosuhteet eiviit n?iissii

luokissa ole yhtii yleisiii kuin epiipuhdas ilma, on ilmeisesti mahdollista,
ette ne osaltaan liittyvtit keskimiiiiriiistii alhaisemman eliikeikiimielipiteen
taustatekijciihin.

- Ulkotyohdn liittyviit olosuhteet

Kuten ammattiryhmien luc,kitusta tarkasteltaessa on jo voitu havaita,
sijoittuvat kaikki ulkotycjtii tekeviit tutkitut ryhmiit kolmeen eliikeikii-
mielipiteelt?iiin alimpaan luokkaan. Niiin ollsn on selv66, ettd my6's taulu-
kossa 21 ulkoty6ssii esiintyvdt olosuhteet (siiiin vaihtelut, kylmyys ja osit-

tain myds kosteus) IiittyvZit alhaisiin eliikeikiimielipiteisiin.
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* Kuumuus ja kosteus teollisessa ty6ssii

Tehdasteollisuuden piirissii kuumuus on tekij6, joka liittyy useammin
keskimiiiiriiistii alhaisempaan kuin korkeaan eliikeikiimielipiteeseerr-. Luo-
kassa 5, johon yhtii poikkeusta (typpi- ja lannoitetehtaat) lukuunotta-
matta kuuluvat varsinaisen tehdasteollisuuden alimpia eliikeikiimielipiteitii
edustavat ryhmdt, on kuumissa olosuhteissa tyciskentely tavallista joka toi-
sessa niiistii (metalli-, tekokuitu- ja lasitehtaissa). Sen sijaan luokassa 4,
johon kuuluu suurin osa tutkituista tehdasteollisuuden aloista, kuumuutta
esiintyy yleisesti vain kahdella teollisuuden alalla kolmestatoista (leipo-
moissa ja posliinitehtaissa).

Kosteassa ilmassa tyoskentely sisdtycissii tulee taulukossa esiin ainoas-
taan kolmella elintarviketeollisuuden alalla eli teurastamoissa, meijereissii
ja panimoissa, joissa kaikissa eliikeikiimieripide on jonkin verran teolli-
suuden keskitasoa alempi.

Eriiiit erityisolo suhteet

Eriiisiin ammatteihin liittyviii erityisolosuhteita edustavat taulukossa
valoiirsytykset, tiirinii ja ihmisten aiheuttama hiilinii. Erilaatuinen tiirinii
on ominaista neljiin eliikeikiimielipiteeltiiiin hyvin alhaisen ryhmiin ty6lle.
Sen ovat maininneet sukeltajat, metsiitydntekijet ja autonkuljettajat. vii-
meksimainitut ovat korostaneet my6s valodrsytyksiii. Lisiiksi yalon aiheut-
tamaa iirsytystii esiintyy yleisesti lasitehtaissa ja telakoilla tyciskentelevilld,
jotka ovat sijoittuneet eltikeikiimielipideluokkaan j. Hiiliniin ovat mainin-
neet haittatekijtinii linja-auton kuljettajat seka mielipideluokkaan 2 sijoit-
tuneet tarjoilijat.

Listiksi voidaan mainita, ettii sellaisen kyselylomakkeeseen sisiiltyneen
erityisolosuhteen kuin "tydskentely hyvin ahtaissa tiloissa,, oli maininnut
vastauksissaan enemmistd telakkaty6,ntekijtiiste.

Yhteenvetona voidaan vielii lopuksi todeta, ettei poikkeuksellisen monia

- viisi tai enemmdn - kysytyistii haitallisista tydolosuhteista ovat yleensii
maininneet ne ulkotydtii tai siihen liiheisesti verrattavaa, luonteeltaan
erikoislaatuista tytitii suorittavat ryhmiit - sukeltajat, telakkatydntekijiit,
kaivos-, metsd-, rakennus- ja ahtaustycintekijiit sekii pitkiin linjan kuorma-
auton kuljettajat - jotka mytis eliikeikiimielipideskaalalla ryhmittyvat
- ainoana poikkeuksena telakkatycintekijet - ainan skaalan alapiiiihiin.
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Tehdasteollisuuden piiristd ainoastaan kahdella ryhmiill?i - metallien
perusteollisuuden ja lasitehtaiden tytintekijtiillii - esiintyy viiden haital'
lisen olosuhteen kasautuma. Molemmat alat ovat eliikeikiimielipiteeltiiiin
selvdsti teollisuuden keskitasoa alempana.

Voitaneenkin pitiiii sangen todenndk6isenii, ettii monien haitallisten tai
kiusallisten olosuhteiden esiintyminen saman tydntekijiin tytissii on mui'
den asiaan vaikuttavien tekijttiden ohella omiaan painamaan hiinen eliike-
ikiimielipidettiiiin alaspiiin.

5.5.5. Tydailw

Ulkoisten tyciolosuhteiden ja tydn vaatimien ominaisuuksien lisiiksi on
tietysti muitakin tydhcin liittyviii seikkoja, ioilla voi olla eliikeikiikysymyk-
sen kannalta merkitystei. Niikyvimpiii niistd on ehke tytiaian jiirjestiimis-

tapa eli se, tekeekd tytintekijii normaalia piiiviitycitii, vuorotydtii vai esimer-

kiksi ytitytitii.
Taulukossa 22 on esitetty vastaajien jakaantuminen ammattiryhmittiiin

tyciajan suhteen. Taulukossa on, kuten yleensiikin ttissii tarkastelussa, mu-

kana vanhempi ikiiryhmii, yli 54-vuotiaat.
Eriiissd ammattiryhmissti, erityisesti tarjoilijoissa sekd selluloosa-, teko-

kuitu- ja typpi- ja lannoitetehtaiden tycintekij<iissii, normaalia piiiviitytitii te-

kevi6 on vain hyvin viihdn tai ei lainkaan. Toimihenkildiden piirissii Yuoro-
tyci on yleistii vain sanomalehtien toimittajilla ja teollisuuden tyonjohtajilla.

Taulukosta voidaan silmdmiiEiriiisestikin havaita, etta Yuorotyd on ylei-

sempdii niissd ammattiryhmissii, joissa keskimiiiirdinen eliikeikiimielipide on
matala ja harvinaisempaa niissii ryhmissii, joissa se on korkea. Vuorotyd-
liiisten yhteinen osuus kolmessa alimman eliikeikiimielipiteen luokassa on
55 o/o, kun se kolmessa ylimmiirr eliikemielipiteen luokassa on vain 23 o/o.

Tyciaikakysymystii yksityiskohtaisemmin tarkasteltaessa voidaan tehdii seu-

raavat havainnot. Vuorotyci ei ndyttele erityisen merkittevee osaa niissii
matalaa eliikeikiimielipidettii edustavissa ammateissa, joita edellii on luon'
nehdittu raskaiksi ulkotcjiksi. Ahtaajista, metseitydntekijdistii ja rakennus-
tydntekijdiste vain noin 10-20 o/o tekee muuta kuin normaalia piiiviityiitii.
Sukeltajistakin kaksi kolmannesta tekee piiivdtydte. Metsatydntekijtiitii lu-
kuunottamatta vuorotyci on sen sijaan vallitsevana eldkeikiimielipideluokkaan
2 kuuluvissa ammattiryhrnissii. joissa piiiviitydtii tekevien osuus on
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TAULUKI(O 22. TYOAIKABYHMAT.

Yli 54-vuotiaiden vastausjakaumat ammattiryhmittiin prosentteina.

Ammattiryhmii

Eldke-
ika-

mieli-
piteiden
keski-
arvo

Pdiv6-
tyti

2-vuo-
rotyd

3-vuo-
rotyti Ytityti Muu

Vastaa-
jien

luku-
mAiir6

Sukeltajat 54.1 6? 22 11 I
Kuorma-auton kulj.
Kaivokset jne.
Tarjoilijat
Metsitytintekijiit
typpi- ja lannoiteteht.

56.8
57.3
57.4
57.6
57.6

33
28

88
I

25
46
72

13

I,:

?8

L7

22

t7
5
6

t2

t2
43
86
25
23

Linja-auton kulj.
Rakennustytintekij 6t
Ahtaajat
Metallien perusteoll.
Tekokuitutehtaat
Saha't ja htiyld6mtit
Vaneritehtaat
Tiilitehtaat
Panimot
Lasltehtaat
Teknokemialliset teht.
Telakat

58.0
58.3
58.5
58.6
58.6
58.7
58.8
59.0
59.1
59.3
59.4
59.4

26
92
82
38
4

43
13
57
19
38
84
92

57
6

24
14
57
48
l5
58
10
11

7

:
31
82

39
28
23
52

1
1

15
2

18
I

4

92
53
49

104
28

130
75
53
57
63
85
97

Teurastamot, makkarateht.
Huonekalutehtaat
Meijerit
Konetehtaat
Leipomot
Sdhktikonetehtaat
Selluloosatehtaat
Makeistehtaat (naiset)
Trikootehtaat
Paperitehtaat
Myyjdt
tytinjohtajat
Posliinitehtaat (naiset)
Lakka- ja maalitehtaat
(miehet)
Liiaketehtaat

59.5
59.5
59.6
59.6
59.7
59.8
60.0
60.0
60.0
60.1
60.1
60.3
60.6

60.6
60.6

96
77
78
89
89
88

36
88
23
89
67
96

88
98

3
20
11
11
6

11
6

59
5

26
4

13
4

6
2

1j
I

86
5
6

51
1

1

1

2

:

2
6

4

1

1

1
:

6

82
90
63

157
192
80tn
22
64

138
138
360

56

32
63

Raha ja vak. alemrn-
Kauppa ja teoll. alemm.

60.9
61.1

100
96 1 2

77
301

Kauppa ja teoll. ylemm.
Raha ja vak. ylemm.
Sanomalehtien toim.

62.4
62.5
63.1

9?
93
50 2l J

3
7

26

12fi
46
38
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korkeimmillaan yksi kolmannes. Pelkiistiiiin tehdasteollisuutta edustavien am-
mattiryhmien osalta tydaikajiirjestelyn yhteys eliikeik?imielipiteeseen on varsin
ilmeinen. Eliikeikiimielipideluokkiin 2 ia 3 kuuluvista kahdeksasta tehdas-
teollisuuden ammattiryhmiistd seitsemiissii vuorotytiliiisten osuus on yli puo
let. Neljiinteen luokkaan kuuluyista tehdasteollisuuden ammattiryhmistii
kymmenessii on piiiviityti vallitsevana tytiaikajiirjestelyn muotona ja vain
kolmessa ryhmiissii yli 50 o/o vastaajista tekee vuorotycitii.

Lomakkeessa kysyttiin listiksi paria muuta tydaikaan liiheisesti liitty-
vdii seikkaa, nimittiiin sitd, joutuvatko vastaajat olemaan yaralla vapaa-ai-
kanaan ja missii miiirin tiillaista vapaa-ajan hiiiriintymistd esiintyy sekii
sitii, kuinka paljon he keskimiiiirin tekeviit ylitdita kuukaudessa.

Varallaolo vapaa-aikana ei niiyttiinyt olevan tyrieliimiissii mitenk:idn yleis-
t6. Sellaisissa ammattiryhmissii krrin kuorma- ja linja-auton kuljettajat se-

kri tarjoilijat sitd kuitenkin esiintyi yli puolella vastaajista. Ndmii ryh-
miit edustavat, kuten muistetaan, matalaa eliikeikiimielipidette.

Teollisissa ammateissa varallaol.osta aiheutuyaa vapaa.ajan hdiriintymis-
tA esiintyi merkittiiviissii mdiirin ainoastaan tyiinjohtajilla (60 prosentil-
la vastaajista). Tiimiin lisiiksi se oli verraten yleistii ylemmill?i toimihenki-
l6illii ja sanomalehtien toimittajilla.

S6dnncillisesti esiintyviit ylityot ovat edellistdkin harvinaisempia. Ainoas-
taan kuorma-auton kuljettajilla ja ahtaajilla ylitOite oli keskimiiiirin yli
kymmenen tuntia kuukaudessa.

5.5.4. Rasittuneisuuden tunne ia s:tressaantuminen

Taulukossa 23 on esitetty keskiarvot ammattiryhmittiiin summa-asteikois-
ta, joille on annettu nimeksi rasittuneisuuden tunne ja stressaantuminsn
(kts. liite 5).

Rasittuneisuuden tunnetta mittaava asteikko on koottu seuraavista vdit-
tiimistii, joista kustakin vastaajia pyydettiin sanomaan, ovatko he samaa vai
eri mieltd vditteen kanssa (numerot viittaavat liitteenii olevaan kyselylo'
makkeeseen):

Kys. 14a 'Iydni vie jo nykyiselliidn voimat siinii miidrin, ette olisi vaikea
pystye enemPeen
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Ammattiryhm6
ElSkeikii-

mielipiteiden
keskiarvo

Rasittunei-
suuden
tunne

Stressaantu-
minen

Sukeltajat 54.1 4.22 1.33

Kuorma-auton kulj.
Kaivokset jne.
Tarjoilijat
Metsdtytintekijiit
Typpi- Ja lannoiteteht.

56.8
57.3
57.4
5?.6
57.6

4.42
3.17
4.22
4.73
3.52

3.00
1.29
2.72
1.85
2.65

tinja-auton kulj.
Rakennustytintekijet
Ahtaajat
Metallien perusteoll.
Tekokuitutehtaat
Sahat ja htiyliiimtit
Vaneritehtaat
Tiilitehtaat
Panimot
Lasitehtaat
Teknokemialliset teht.
Telakat

58.0
58.3
58.5
58.6
58.6
58.?
58.8
59.0
59.1
59.3
59.4
59.4

3.46
4.38
4.10
3.90
3.79
4.20
4.26
3.93
4.07
4.35
4.08
4.13

2.99
2.72
2.51
2.62
2.50
2.73
2.73
2.60
2.57
2.37
2.L7
2.86

Teurastamot, makkarateht,
Huonekalutehtaat
Meijerit
Konetehtaat
Leipomot
SAhktikonetehtaat
Selluloosatehtaat
Makeistehtaat (naiset)
Trikootehtaat
Paperitehtaat
Myyjdt
Tytinjohtajat
Posliinitehtaat (naiset)
Lakka- ja maalitehtaat
(miehet)
Lddketehtaat

59.5
59.s
59.6
59.6
59.7
59.8
60.0
60.0
60.0
60.r
60.1
60.3
60.6

60.6
60.6

4.18
4.08
4.03
3.89
4.30
4.05
3.59
L23
4.22
3.94
3.36
3.43
4.43

3.16
3.95

2.78
2.70
2.67
2.94
2.72
2.54
2.43
2.50
2.50
2.67
1.54
2.49
2.48

2.34
2.38

Raha ja vak. alemm.
Kauppa ja teoll. alemm.

60.9
61.1

3.10
3.19

2.58
2.6r

Kauppa ja teoll. ylemm.
Raha ja vak. ylemm.
Sanomalehtien toim.

62.4
62.6
63.1

2.90
2.65
2.90

2.78
2.85
2.37

Jirjestyskorrelaatio
elSkeikimielipiteeseen .47 .08

TAULUtrT,O 23. EASMIUNEISUUDEN TUNNE JA STRESSAANTUMINEN
SI'MMA.ASTEIKtr,OJEN AMMATTIBYHMITT.IISET KESKIARVOT,
Yli S4-vuotiaat vastaajat.

Muuttujat: Rasittuneisuuden tunne

- Stressaantuminen

I
5
I
5

pieni
suuri
pieni
SU Lrri
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Kys. 24c faksaisin kyllii nykyistd rasittavammassakin tytissii

Kys. 27a fokaisessa tycissii on omat rasitustekiiensa, mutta minun tytissiini
niitd on tavallista viihemmd,n

Kys. 55b Yleensii olen normaalin ty6ajan piitityttyii jo jokseenkin lopussa

Kys. 36a Tytini kiiy liikaa voimille
Kys. 44a Ty6ni on siksi voimille ktiypiiii, etta jo keskelld tyciviikkoa tun-

nen itseni varsin viisYneeksi.

Kuten taulukosta niikyy, rasittu.neisuuden tunne korreloi niiin mitattuna

melko vahvasti eliikeikiimielipitees;een. Keskiarvojen perusteella niiyttiiii sil-

ta, etta rasittuneisuuden tunne on ensisijassa periiisin ty6n fyysisestd ras-

kaudesta; pienimmiit arvonsa sitii kuvaavat luvut saavat toimihenkilciryh-

mien kohdalla.
Asteikon osioista kysymykset 24c ja 27a ovat viiittiimiimuodoltaan sel-

laisia, ettii niiden hyviiksyminen viittaa viihiiiseen rasittuneisuuden tuntee-

seen. Syystti tai toisesta neme yeittemiit eiviit myciskiiiin yksittdin tarkastel-

tuina erotelleet ammattiryhmiii toisistaan, joten niitd voidaan pitdii rasittu-

neisuuden tunteen ammattiryhmittiiisten erojen kannalta merkityksetttjminii'
Muut asteikon veittemat ovat muodoltaan piiinvastaisia, ts. 'niiden hyviiksy'

minen viittaa voimakkaaseen rasittuneisuuden tunteeseen. Niiden suhteen

ammattiryhmiitkin eroavat hieman toisistaan. Nema veittemet on otettu yk-

sityiskohtaisemman tarkastelun 1,:ohteeksi taulukossa 24. Taulukossa on

kunkin ammattiryhmiin kohdalle merkitty rasti, jos miiiiriityn suuruinen osa

ryhmiin vastaajista on ilmaissut olevansa samaa mieltii viiitteen kanssa'

Taulukossa viimeisend olevalle veittema[e (kys. l4a) rastiin oikeuttava

prosenttiraja on korkeampi kuin muilla, koska sen vastausjakautuma poik-

kesi huomattavasti muista ja koska taulukossa on yritetty tuoda esiin ne

ryhmiit, joilla rasittuneisuuden tunne kuvastuu kunkin vaittemen perusteel-

la kaikkein selvimmin.
Taulukkoon otetuista vdittiimistii voidaan todeta, ette ne melko selviisti

liittyviit eliikeikiimielipiteeseen. Poikkeukset muodostuYat liihinnii sellaisis-

ta ryhmistii, loissa eliikeikdmielipiteeseen vaikuttavia seikkoja on aivan il-

meisesti etsittiiviit muualta kuin tycin fyysisestd rasittavuudesta (kaivosteolli-

suus, typpi- ja lannoitetehtaat, linja-auton kuljcttajat ja tekokuitutehtaat).

stressaantumista kuvaava sunrma-asteikko, jonka ammattiryhmittdiset

keskiarvot mycis on esitetty taulukossa 23, on muodostettu seuraavista
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TAULUKKO 24. BASITIUNEISUUDEN TUNNE AMMAITINYIIMITTAIN.

Kunkin ammattiryhmiin kohdalle on merkitty rasti, jos sarakkeessa ilmoitettu pro-
senttimd[rd ao. ryhmdn vastaajista on ollut samaa mieltii esitettyjen rasittuneisuuden
tunnetta mittaavien viiittimien kanssa. Yli S4-vuotiaat vastaajat.

Ammattiryhmd

Eleke-
ika-

mieli-
piteiden
keski-
arvo

Rasittuneisuuden tunneviiit-
tiimiit 1) Merkin-

t<ijen
luku-
mdErii1.

>60%
,

>60%
3.

>60%
4.

>85%

Sukeltajat 54.1 x x x 3

Kuorma-auton kulj.
Kaivokset jne.
Tarjoilijat
Metsdtydntekijiit
lYppi- ja lannoiteteht.

56.8
57.3
57.4
57.6
57.6

x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x
x

4

4
4

Linja-auton kulj.
Rakennustyrintekijdt
Ahtaajat
Metallien perUsteoll.
Tekokuitutehtaat
Sahat ja hriylddmtit
Vaneritehtaat
Tiilitehtaat
Panimot
Lasitehtaat
Teknokemialliset teht.
Telakat

58.0
58.3
58.5
58.6
58.6
58.7
58.8
59.0
59.r
59.3
59.4
59.4

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x

4
J
3

4
4
2
3
3
3
3

Teurastamot, makkarateht.
Huonekalutehtaat
Meijerit
Konetehtaat
Leipomot
Sdhk<ikonetehtaat
Selluloosatehtaat
Makeistehtaat (naiset)
Trikootehtaat
Paperitehtaat
Myyjet
Tytinjohtajat
Posliinitehtaat (naiset)
Lakka- ja maalitehtaat
(miehet)
LiiSketehtaat

59.5
59.5
59.6
59.6
59.7
59.8
60.0
60.0
60.0
60.1
60.1
60.3
60.6

60.6
60.6

x
x
x
x
x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

,
J,
1
4,

4l
2

1

Raha ja vak. alemm.
Kauppa ja teoll. alemm.

60.9
61.1

Kauppa ja teoll. ylemm.
Raha ja vak. ylemm.
Sanomalehtien toim.

62.4
62.5
63.1

1) 1. = Yleense olcn no'maalin tydajan piiiityttyii jo jokseenkin lopussa (kyselylomake,kys.33 b).
TyQni. o1 siksi rcimille klypiiii, ette io keskelle tydviikkoa tunnen itseni varsin viisy-neeksi (kys. 44 a).
Ty6ni kiiy liikaa voimille (kys. 36 a).
Tyiini _vie. jo nykyiselleen voimat siina mdiirin, ettA olisi vaikea pystye enempeen(Irys.14 aJ.



kysymyksistii

Tuntuuko Teistd kiusaavalta, ettii
Kys. l9a tydt kasaantuvat ja aikataulu on liian kired
Kys. 19b tydasiat painavat mielte vielii kotonakin
Kys. I9c Teiltii vaaditaan tycissiinrre enemmdn kuin itse pidiitte kohtuulli-

sena ja sopivana
Kys. 3la eteenpiiinpiiiisyynne tai palkkaanne ei vaikuta se, teettekd tycin-

ne hyvin vai huonosti
Kys. Slb ette voi itse vdikuttaa tyt'tahtiinne juuri mitenkddn, vaan se mdd-

riiytyy toisten ihmisten, koneen tai muiden ulkopuolisten tekijdi-
den mukaan

Kys. 3ld joudutte tekemdiin itseniiisid ratkaisuja, joissa virhearviointi voi
tulla yritykselle kalliiksi

Kys.4ld Teidiin ty6ssdnne ei ole juuri lainkaan varaa tehdii erehdyksid.

Asteikko ei korreloi eliikeikiimi,elipiteisiin juuri lainkaan. Sen osioita
yksityiskohtaisemmin tarkasteltaessa voidaan heti todeta, ettd kysymys 31a
on verraten epdonnistunut. On vaikeata sanoa kumpi on stressaavampaa,
sekd ettii tytipanos vaikuttaa palkkaan vaiko se, etta tydpanos ei siihen vai-
kuta. Tdmii kysymys ei mydskiidn yksindiin tarkasteltuna tuo esiin syste-
maattisia eroja ammattiryhmien viilillii.

Kun kysymysten 19c j,a 3lb vastausjakautumia tarkastellaan ammattiryh-
mittiiin (taulukko 25), niin havaitaan, ettii niiiden seikkojen kiusaavuus
liittyy lahinnd teollisuusammatteihin. Ty6tahtia pidetii6n ndissii ammatti-
ryhmissii usein kovana, jonka lisdksi niissd esiintyy tavallista runsaammin
urakkapalkkausta tai sen sukuista palkkaustapaa. Niiiden tekijciiden esiin-
tymistd on taulukossa 25 tarkastelt.u rinnan. kysymyksiin 19c ja 3lb saa-

tuien vastausten kanssa. Tycitahdilla ja urakkapalkkauksella ndyttdd olevan
verrattain selvii yhteys niiiden kysyrnysten mittaamaan stressiin, ioten tun-
tuu tarkoituksenmukaiselh keyttaa koko tdstd kysymyskompleksista nimi-
tysta "tydtahti ja sen aiheuttama stressi".

Toisaalta tyotahdilla ja sen aiheuttamalla stressilld niiyttiid olevan yh-

teys rasittuneisuuden tunteeseon sellaisena kuin se ryhmittiiin esiintyy tau-
lukon 24 valossa. Ios otetaan huomioon pelkiit teollisuusammatit ia verra-
taan kunkin ammattiryhmdn taulukossa 24 rasittuneisuuden tunteesta saa-

mien rastien lukumdiiriiZi sen ty6tahtia ja stressiii kuvaavien rastien luku-
mdiiriiiin taulukossa 25, niin ndin saatujen lukusarjojen viiliseksi jiirjes-
tyskorrelaatioksi saadaan perei .72. Tiimiin perusteella niiytthii silte, ettii
rasittuneisuuden tunnetta selittaii teollisuuden piirissii suurelta osalta
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TAULUKKO 25. TYOTAETI JA SEN AIHEUTIAMA STBESSI AMMATTI-
II,YIIMITTAIN.
Kunkin arnmattiryhmen kohdalle on merkitty rasti, jcs sarakkeessa ilmoitettu pro-
senttimdiirii ao. ryhmiin vastaajista on sanonut kyseisen stressitekijiin heitd kiusaavantai ilmoittanut tytiskentelev6nsd kovan tytitahdin alaisena tai muulla kuin aikapal-
kalla. Yli 54-vuotiaat vastaajat.

Ammattiryhmii

Eldke-
ik6-

mieli-
piteiden
keski-
arvo

Stressi 1)
I(ova

tytitahti

>50%

Ei aika-
palkka

>50%

Merkin-
ttijen
luku-
mddrii

1.
>40%

2.
>40%

Sukeltajat 54.1 x 1

Kuorma-auton kulj.
Kaivokset jne.
Tarjoilijat
Metsdtytintekijiit
TYPPi- ja lannoiteteht.

56.8
57.3
57.4
57.6
57.6

x

x

x

x

x
x

2

2
1
1

Linja-auton kulj.
RakennustyiintekijAt
Ahtaajat
Metrllien perusteoll.
Tekokuitutehtaat
Sahat ja hciylaiimtjt
Vaneritehtaat
Tiilitehtaat
Panimot
Lasitehtaat
Teknokemialliset teht.
Telakat

58.0
58.3
58.5
58.6
58.6
58.7
58.8
59.0
59.1
59.3
59.4
59.4

x

x
x

x
x

x

x

x
x
x
x
x
x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

I
I
3
2
I
4
4
1
3
3

2

Teurastamot, makkarateht.
Iluonekalutehtaat
Uleijerit
Konetehtaat
Leipomot
Sdhkcikonetehtaat
SeUuloosatehtaat
Makeistehtaat (naiset)
Tlikootehtaat
Paperitehtaat
Myyjet
Tytinjohtajat
Posliinitehtaat (naiset)
Lakka- ja maalitehtaat
(miehet)
LAdketehtaat

59.5
59.5
59.6
59.6
59.7
59.8
60.0
60.0
60.0
60.1
60.1
60.3
60.6

60.6
60.6

x
x

x
x

x

x

x
x
x
x
x

x

x

x

x
x
x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x

3
3
2
3
3
2
I
2
3
1

I
3

Raha ja vak. alemm.
Kauppa ja teoll. alerruri.

60.9
61.1

Kauppa ja teoll. ylemm.
Raha ja vak. ylemrn.
Sanomalehtien toim.

62.4
62.5
63.1

l) 1. = Tuntuuho Teiste liiusaavalta, ette Teilte vaaditaan enemmen kuin itse pidiitte kohtuul-
- lisena ja sopivana? (Kysclylomake, kys. 19 c.)2' = Tuntuulio Teistii kiusaavaita, ette eite voi itse. vaikutraa tyotahtiin juuri mitenkiiiin,vaan , se--meAre.yt-yy toisten ihmisten, koneen tai muiaen uliopuoiisieri tef<iiOla;-;;:kaan? (Kys. 3l b.)



TAULI'KKO 26. HENKINEN PAINE AMMATTIBYEIUITTAIN

Kunkin arunattiryhmen kohdalle on merkitty rasti, jos sarakkeessa ilmoitettu pro-
senttimdiiri ao. ryhman vastaajista on rlanonut kysymyksissA esitettyjen asioiden kiu-
saavan itsediin. Yli 54-vuotiaat vastaajat.

Ammattiryhmt

EISke-
ike-

mieli-
piteiden
keski-
arvo

Henlinen paine 1)
Merkin-

ttijen
luku-
miiiird1.

i>- 50 Vo Vo

2.
30

3.
>50vo

4.
>30 %

Sukeltajat 54.1

Kuorma-auton kulj.
Kaivokset jne.
Tarjoilijat
Metsltyijntekijdt
Typpi- ja lannoiteteht.

56.8
57.3
57.4
57.6
57.6

x

x
x

x

x

x

x

3

1
1
2

Linja-auton kulj.
Rakennustydnteki jtit
Ahtaajat
Metallien perusteoll.
Tekokuitutehtaat
Sahat ja hdyltiiimtit
Vaneritehtaat
Tiilitehtaat
Panimot
Lasitehtaat
Teknokemialliset teht.
Telakat

s8.0
58.3
58.5
58.6
58.6
58.7
58.8
59.0
59.1
59.3
59.4
59.4

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

2
3
2

1
I
2

2
1

4

Teurastarhot, makkarateht.
Huonekalutehtaat
Meijerit
Konetehtaat
Leipomot
Sdhl(ikonetehtaat
Selluloosatehtaat
Makeistehtaat (naiset)
Trikootehtaat
Paperitehtaat
Myyjiit
Tytjnjohtajat
Posliinitehtaat (naiset)
Lakka- ja maalitehtaat
(miehet)
!-ddketehtaat

59.5
59.5
59.6
59.6
59.7
59.8
60.0
60.0
60.0
60.1
60.1
60.3
60.6

60.6
60.6

x
x
x
x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1
2
2
3
I
2
1

2
2

4
I

I

Raha ja vak. alemm.
Kauppa ja teoll. alemm.

60.9
61.1

x
x

x
x

x
x x

3
4

Kauppa ja teoll. ylemm.
Raha ja vak. ylemm.
Sanomalehtien toim.

62.4
62.5
63.1

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

4
4
2

1) t. = Tuntuuko Teiste kiusaavalta, ette tydt kasaaDtuvat ja aikataulu on liian
(Kyselylomake, kys. 19 a.)

2. = Tuntuuko Teiste kiusaavalta, ette tyoasiat painavat mielte viel[ kotonakin? (Kys.
3. : Tuntuuko Teiste kiusaavalta, ette Teiden tyossenne ei ole juuri lainkaan varaa

erehdyksie? (Kys. 41 d.)
4. = Tuntuuko Teiste kiusaavalta, ette joudutte tekeme6n itsenuisiii rstkeisuja,

virhearviointi voi tulla yritykselle kalliiksi? (Kys. 31 d.)

kireii ?

19 b.)
tehda
joissa



tyotahti ja sen aiheuttama stressi.
fiiljelle jiiiivien neljdn stressikysymyksen tuottama tulos on vielii esitetty

rasteilla taulukossa 26. Niiiden kysymysten muodostamaa kokonaisuutta voi-
daan, erotukseksi edellisestii, kutsua esimerkiksi henkiseksi paineeksi.

Taulukko osoittaa, ette teten mitattua henkistii painetta esiintyy erityi-
sesti kaikilla mielipideasteikon yliipiiiissd olevilla toimihenkilciryhmilld se-
kh tydnjohtajilla. Lisiiksi se nousee esiin kuorma-auton kuljettajien, raken-
nustycintekijciiden sekii teiakoiden ja konetehtaiden tycintekij<iiden kohdal-
la' Todettakoon, ettd viimeksi mainitut ovat kaikki ammattiryhmiii, jois-
sa vastaajat ovat katsoneet tydhdnsii liittyviin tapaturmavaaran suureksi.
Tiimii viitannee siihen, ettd taulukon 26 kysymykset eiv6t muodosta yksi-
ulotteista henkisen paineen mittaria, vaan ette ne rekisterciiviit sekd riski-
alttiin ruumiillisen tycin ettd vaativan ja vastuullisen henkisen tycin aiheut-
taman stressaantumisen tunteen,

5.5.5. Terteydentila

Vastaajien terveydentilan tarkastelu on ehkd sopivinta aloittaa kysymyk-
sestii, jossa tiedusteltiin vastaajien omaa arviota heidEn nykyisestd tervey-
dentilastaan. Taulukossa 27 on esitetty ammattiryhmittein niiden vastaajien
osuudet, jotka ovat pit6neet terveydentilaansa joko oikein hyvdnd tai mel-
ko hyvdn6. Prosentit on esitetty erikseen miehillii ja naisilla, mikd on si-
kdli perusteltua, ette kuten taulukosta ndkyy, sukupuolten vblillii on melko
suuriakin eroja.

Tiimdn kysymyksen perusteella on vield hieman vaikea sanoa mitiiAn
terveydentilan yhteydestd eliikeikiimielipiteeseen. Silti voidaan todeta, ettii
ammattiryhmien viililld on terveydentila-arvioinneissa eroja. Ainakin toimi-
henkilcit ndyttdviit tiimdn perusteella tuntevan itsensd keskimdiirin huomat-
tavasti terveemmiksi kuin tycintekijiit. Toisena 6dripd6nd raas ovat kuor-
ma-auton kuljettajat ia metsdtycintekijiit. Niiiden ryhmien vastaajissa ei
ollut lainkaan niit6, jotka olisivat pitaneet nykyistti terveydentilaansa hyvdnd.

Yleisen terveydentilakysymyksen lisdksi vastaajilta tiedusteltiin yksityis-
kohtaisesti erilaisten vaivojen ja oireiden esiintymistd. Luettelo kysytyistd
vaivoista (kyselylomake, kysymys 32) laadittiin yhteistycissd l;idkdriasiantun-
tij,an kanssa. Tarkoituksena oli saada esiin tiirkeimpiin sairausryhmiin viit-
taavia oireita. Ndmii sairausryhmiit ja niihin viittaavat oireet, joita
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Ammattiryhmii

Elike-
ike-

mieli-
piteiden
keski-
arvo

Naiset Miehet

Sukeltajat 54.1 1) 72

Kuorma-auton kulj.
Kaivokset jne.
Tarjoilijat
Metsf tytintekijSt
Typpi- ja lannoiteteht.

56.8
57.3
57.4
5?.6
57.6

;

;
Linja-auton kulj
R.akennustytin teki j dt
Ahtaajat
Metallien perusteoll.
Tekokuitutehtaat
Sahat ja htiyltiiimtit
Vaneritehtaat
Tiilitehtaat
Panimot
Lasitehtaat
Teknokemialliset teht
Telakat

58.0
58.3
58.5
58.6
58.6
58.?
58.8
59.0
59.1
59.3
59.4
59.4

29

72
I

13
1l

l1
7

23
4

l0
t4
6
7

16
I

L3
I

l9

Teurastamot, makkarateht.
Huonekalutehtaat
Meijerit
Konetehtaat
Leipomot
SAhkiikonetehtaat
Selluloosatehtaat
Makeistehtaat (naiset)
Trikootehtaat
Paperitehtaat
Myyjiit
Tytinjohtajat
Posliinitehtaat (naiset)
Lakka- ja maalitehtaat
(miehet)
Lidketehtaat

59.5
59.5
59.6
59.6
59.?
59.8
60.0
60.0
60.0
60.1
60.1
60.3
60.6

60.6
60.6

19
t7
2l
27,,

5
10
18
16
t7
45
47
l6

18

20
l0
36
20
I,,
i:
l3
34

i:
28

Raha ja vak. alemm.
Kauppa ja teoll. alemm.

60.9
61.1

4s
{6

55
29

Kauppa ja teoll. ylemm.
Raha ja vak. ylemm.
Sanomalehtien toim.

62.4
62.5
63.1

?9 5l
70
55

TAULUKKO 27. VASTAAJIEN
TILASTAAN.

ARVIOT NYKYISESTJ{ TERVEYDEN-

Terveydentilaansa oikein tai jokseenkin hyv5n6 pitdneiden prosenttiosuudet
ammattiryhmittain. Yli 54-vuotiaat vastaajat.

1).. = tieto puuttuu (lravainloja Iiian vdhiin lai rri lairrkilarr)



lomakkeessa tiedusteltiin, olivat ssuraavat

Hermoston sairaudet

- piiiinsiirky

- unettomuus

- huimaus

- muistihiiiridt

- hermostuneisuus

- henkinen ahdistuneisuus

- masentuneisuus

Sydiin- ja verisuonitaudit

- hengenahdistus tycissii

- hengenahdistus tavallisessa kiivelyssii

- rintakipu ruumiillisten ponnistusten yhteydessii

- pohiekipu ruuriiillisten ponnistusten yhteydessii

tlengityselinten sairaudet

- yskii

- yskdkset

Ruuansulatuselinten sairaudet

- vatsakipu

- ruokahaluttomuus

Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet (taulukossa lyhyyden vuoksi
set oireet")

- ristiselkii- ja iskiasvaivat

- niska-, hartia- tai olkapiiiisiirky

- nivelkipu tai jiiykkyys kdsissd

- lonkka- tai polvinivelvaivat

"rcumaatti-

Kun yksittdisten oireiden perusteella halutaan tehdil piiiitelmiE suurem-
mista sairausryhmistii, niin se kiiy jiilleen parhaiten piiinsii laskemalla sa-
maan sairausryhmiiiin viittaavat oireet yhteen, ts. muodostam,alla niistii
summa-asteikko. Niiin tehtiinkiin kaikkien edellii mainittujen sairauksien
piiiiluokkien suhteen. Summa-asteikkojen ammattiryhmittiiset keskiarvot on
esitetty taulukossa 28. Taulukon alimmalle riville on laskettu summa-ersteik-
kojen keskiarvojen jiirjestyskorrela'atiot eliikeikiimielipiteiden amnrattiryhmit-
tiiisiin keskiarvoihin.
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TAULI'K,KO 28. OIR,EET JA VAryAT. SUMMA-ASTtsIKI(OJEN AMMATTIRYIIMIT-
TAISET KESKIAa'VOT,
Keskiarvot on laskettu vanhemroasta ikiiryirmiistii (yli 54-vuotiaat).

Muuttujat: Onko toistuvasti esiintynyt
hermosto<ireita 0 = ei lainkaan

Z = patjon
sydEnoireita 0=eilainkaan

4 : paljon
keuhko-oireita 0=eilainkaan

2 = paljon

ruuansulatusoireita

reumaattisia oireita

0 = ei lainkaan
2 = paljon
0 = ei lainkaan
4 = paljon

Ammattiryhm5 T'Jiikeikd-
mielipiteiden

keskiarvo

Her-
mosto-
oireet

Syddn-
oireet

Keuhko-
oireet

Ruuan-
sulatus-
elinten
oireet

Reu-
maat-
tiset

oileet

Sukeltajat 54.1 3.22 1.11 r.00 o.22 2.22

Kuorma-auton kulj.
Kaivokset jne.
Tarjoilijat
MetsiitydntekijSt
Typpi- ja lannoiteteht.

56.8
5?.3
57.4
57.6
57.6

1.92
0.84
1.89
1.65
1.13

1.42
0.69
1.05
1.73
0.61

0.50
0.36
0.35
0.35
0.30

0.42
0.19
0.29
0.35
o.s2

2.67
1.24
1.83
2.38
1.96

Linja-auton kulj.
Rakennustytintekij tit
Ahtaajat
Metallien perusteoll.
Tekokuitutehtaat
Sahat ja htiyldSmdt
Vaoeritehtaat
Tiilitehtaat
Panimot
Lasitehtaat
Teknokemialliset teht.
Telakat

58.0
58.3
58.5
58.6
58.6
58.?
58.8
59.0
59.1
59.3
59.4
59.4

0.97
r.66
1.08
1.58
2.04
1.60
1.79
r.22
l.55
2.17
1.58
1.59

0.62
1.34
1.20
0.93
0.79
1.01
1.09
0.87
1.08
r.25
0.91
0.91

0.13
0.28
0.4r
0.35
0.18
0.34
0.36
0.30
0.27
0.29
0.22
0.37

0.25
0.32
0.4r
0.33
0.50
0.33
0.40
0.38
0.27
0.38
0.26
0.4r

1.68
2.23
1.92
t.47
1.79
2.20
t.s2
1.68
1.?9
2.09
1.73
1.76

Teurastamot, makkarateht,
Huonekalutehtaat
Meijerit
Konetehtaat
Leipomot
Sdhktikonetehtaat
Selluloosatehtaat
Makeistehtaat (naiset)
Trikootehtaat
Paperitehtaat
MyyjAt
Tytinjohtajat
Posliinitehtaat (naiset)
Lakka- ja maalitehtaat
(miehet)
Ldiiketehtaat

59.5
59.5
59.6
59.6
59.7
59.8
60.0
60.0
60.0
60.1
60.1
60.3
60.6

60.6
60.6

1.48
1.90
1.40
1.44
1.69
1.41
1.40
1.68
1.66
1.55
0.84
1.17
1.54

t.25
1.38

1.30
1.11
0.60
1.00
0.91
0.86
0.97
0.81
1.12
0.92
0.43
0.56
1.00

0.91
0.67

0.37
0.26
0.13
0.32
0.20
0.27
0.43
0.14
0.34
0.23
0.08
0.18
o.22

0.34
0.13

0.25
0.40
0.33
0.30
0.29
0.22
0.33
0.23
0.26
0.33
0.14
0.22
0.24

0.25
0.17

2.08
t.t7
1.98
1.70
1.87
1.76
r.57
2.27
2.06
1.71
1.06
0.9?
2.24

1.87
0.62

Raha ja vak. alemm.
Kauppa ja teoll. alemm.

60.9
61.1

1.13
1.r8

0.26
0.38

0.32
4.20
0.60

0.09
0.10

0.13
0.18

0.78
1.09

Kauppa ja teoll. yremm.
Raha ja vak. ylemm.
Sanomalehtien toim.

62.4
62.5
63.1

0.99
0.54
1.29

0.17
0.02
0.r3

0.16
0.11
0.26

0.68
0.59
0.68

Jdrjestyskorrelaatio
eHkeikamielipiteeseen -.4t -.56 -.65 -.56 -.52



Taulukosta 28 ndhdAIn, ettii kaikki oireryhmdt korleloivat varsin selvds-
ti eliikeikiimielipiteeseen. Hermostollisten oireiden jdrjestyskorreiaatio on hie-
man matalampi kuin muiden.

Taulukot 29 j,a 30 antavat puolestaan jonkinlaisen kiisityksen siitd, min-
kdlaisista erillisistA oireista summa-asteikkojen ammattiryhmitteiset keski-
arvot ovat muodostuneet. Erilaisten oireiden esiintymistiheys ammattiryh-
mittein on esitetty niissd erikseen miehillii ja naisilla. Prosenttiluvut on
merkitty ndkyviin silloin, kun oiretta. esiintyy viihintdiin 40 prosentilla
ryhrndn vastaajista.

'l'aulukot osoittavat selvdsti, ettA tuki- ja liikuntaelimiin viittaavat vai-
vat ovat erittdin yleisiii liihes kaikissa tydntekijiiryhmissd sekii miehillii et-
td naisilla. Keskim66rin niite neyttaa kuitenkin esiintyvdn enemmdn nai-
silla kuin miehillii. I(aikkia neljiiii tiihiin ryhmddn kuuluvaa oiretta esiin-
tyy yleisesti miehistd kuudella ryhmdll6, joista viisi, nimittdin kuorma-
auton kuljettajat, metsdtycintekijiit, ahtaajat, sahojen ja hdyliiiimdjen sekd
lasitehtaiden tydntekijiit, kuuluu eliikeikiimielipiteidense perusteella kolmeen
alimpaan luokkaan. Taulukosta 28 voidaan niihdii, ettii niii[ii ammattiryh-
millii mycis reumaattisia oireita mittaavan summa-asteikon keskiarvot nou-
sevat keskimiiiiriiistii korkeammiksi.

Naisilla niitd ryhmid, joissa esiintyy yleisesti kaikkia neljdd reumaattisik-
si luokiteltua oiretta, on yhdeksiin. Niistii vai,n kolme, nimittdin sahojen
ja hdyliiiimcijen, vaneriteht.aiden ja tiilitehtaiden tydntekijiit sijoittuvat ma-
talan eldkeik6mielipiteen luokkaan 3. Loput kuusi ryhmdd kuuluvat luok-
kaan 4. Tdssd niin kuin muissakin oireryhmissd sairausoireiden yhteys eld-
keikiimielipiteeseen on naisilla vdhemmdn selv6 kuin miehillli.

Sydiin- ja verisuonitauteihin viittaavista oireista on otettu taulukoihin
29 ja 30 mukaan vain kolme, sillii neljiittii, hengenahdistusta tavallisessa
kdvelyssd ei esiintynyt missddn ammattiryhmdssd merkittdvdssii mddrin.
Kaikkia kolmea oiretta esiintyy yleisesti metsdtycintekijdillii ja kahta niis-
td kuorma-auton kuljettajilla. Muutoinkin ndiden oireiden esiintyminen niiyt-
tdd kasaantuvan matalaa eldkeikiimielipidette edustaviin arnmattiryhmiin,
kuten niistd kootun summa-asleikon ja eldkeikdmielipiteen komelaatiokin
osoittaa. Yhtd mainituista oireista esiintyy miesten osalla yleisesti raken-
nustydntekijciillii ja ahtaajilla sekii metallien perusteollisuuden, vaneritehtai-
den ja lasitehtaiden tycintekijciillii. Naisten osalla yhtd oiretta esiintyy niin-
ikdiin metallien perusteollisuuden tycintekijriillii sekii lisiiksi tarjoilijoilla ja
sahojen ja hciyliiiimojen, panimoiden sekd sdhkcikonetehtaiden tycintekijciil-
ld. Vastaavan summa-asteikon keskiarvon perusteella syddntautien oireita
ndyttiid esiintyvdn runsaahkosti mycis teurastamojen ja makkaratehtaiden
tydntekijciillii, vaikka mikiidn yksittiiinen oire ei heillii nousekaan niikyvdsti
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esiin. Syddntautien oireita esiintyy enemmdn mies- kuin naisvaltai-
silla aloilla. Niistii l5 ammattiryhmdstii, joissa vastaavan summa-asteikon
keskiarvot nousevat yhteen tai siitii yli, on yhdeksiin miesenemmistciistii. Sa-
maan viittaavat yksittSisten oireiden esiintymistii kuvaavat taulukot.

Hermostoon viittaavista oireista on taulukoihin 29 ja 50 otettu mukaan
vain unettomuus, hermostuneisuus ia piiiinsiirky. Muut neljii oiretta osoit-
tautuivat yleisesti ottaen yarsin viihiimdrkityksisiksi. Mukaan otetuista oireis-
ta esiintyy yleisesti kaikkia kolmea vain sukeltajilla, tekokuitutehtaiden mies-
ty<intekij<iillii ja lasitehtaiden naistycintekijdille. Lasitehtaiden miestycinteki-
jciillii puolestaan esiintyy yleisesti kahta oiretta. Myiis summ,a-asteikon an-
tamassa tuloksessa ndmd ryhmdt nousevat selviisti esiin, vaikka asteikon
keskiarvoa laskettaessa ei miehiii ja naisia olekaan erotettu toisistaan.
Sukeltajilla eliikeikiimielipiteiden keskiarvo on matalin kaikista ja tekokui
tu- ja lasitchtaiden tycintekijiit edustavat niinikiiiin matalahkoa eliikeikii-
mielipidettii.

Taulukoissa 29 ja 30 on viimeisend sairausoireena otettu esiin suonen-
veto, jota ei summa-asteikkoja muodostettaessa saatu yhdistetyksi suurem-
piin kokonaisuuksiin. Site nAyttee esiintyvdn yleisesti monilla ammattiryh-
millii, naisilla kuitenkin enemmdn kuin miehillii. Sekin niiyttiii ionkin ver-
ran kasautuvan matalan eliikeikiimielipiteen luokkiin.

Yksittiiisiii sairausoireita kuyaavista taulukoista on jStetty kokonaan pois
hengitys- ja ruuansulatuselinten sairauksiin viittaarrat oireet, koska niitii ei
yleensd merkittiiviissii miiiirin esiinny. Kannattaa kuitenkin mainita, etta yli
54-vuotiaista sukeltajjsta periiti 78 prosentilla on toistuvasti esiintynyt ys-

kdd. Ruuansulatuselinten oireita mittaavan summa-asteikon keskiarvot ovat
korkeimmat kemialliseen teollisuuteen kuuluvissa tekokuitu- sekii typpi-
ja lannoitetehtaissa. Yksittdisten oireiden esiintyminen ei kuitenkaan kum-
massakaan tapauksessa nouse yli 30 prosentin.

Kun verrataan taulukkoja 29 ja 30 taulukkoon 27, jossa on esitetty vas-
taajien oma kiisitys nykyisestd terveydentilastaan, niin havaitaan, ettii ylei-
nen terveydentila-arvio vastaa nlelko hyvin sitii kuvaa, joka saadaan yksit-
tdisten oireiden esiintymisestd. f os otetaan esimerkiksi miehistii esiin ne
ammattiryhmtit, joilla esiintyy yleisesti vdhintiiiin kuutta yksittiiistii sairaus-
oiretta, niin voidaan todeta, ettii ndissd ryhmissii (sukeltajat, kuorma-auton
kuljettajat, metsiitycintekijiit, ahtaajat sekd tekokuitu- ja lasitehtaiden tydn-
tekijet) on huomattavan vdhin niitii, jotka pitevat nykyistii terveydentilaan-
sa hyvdnd. Sukeltajissa nditd on 12 prosenttia, ahtaajissa kymmenen pro-
senttia ja muissa ryhmissd alle kymmenen prosenttia. Naisilla subjektiivi-
sen terveydentila-arvion ja yksittiiisten sairausoireiden esiintymisen keski-
nEinen vastaavuus on jostakin syystii heikompi kuin miehillii, mutta
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yleisesti ottaen tulokset ovat samansuuntaisia. Myds yksittdisten oireiden esiin-

tymisen suhteen toimihenkil<it, sekd miehet ette naiset, ovat keskimddrin
terveempiri kuin tycintekijiit, mikii myiis tulee esiin heiddn subjektiivisista
arvioinneistaan.

5.6, ELAKEIKAMIELIPIl'EIDEN EROJA ERI AMMATTIRYHMISSA
SELITTAVAT TEKIJAT

Tarkasteltaessa erilaisten tutkittujen taustatekijoiden mahdollista yhteyttd

eliikeikiimielipiteiden muodostumiseen yksi kerrallaan, voitiin havaita, ettd

mikdiin yksittdinen tekijd sindnsd ei kovin hyvin pystynyt selittamaan el6ke-

ikiimielipiteiden eroja eri ammattiryhmien viilillii. Sen siiaan sellaisten tekijd-

ryhmien kuin tycin vaatimat ominaisuudet ja tyciolosuhteet kohdalla kiivi
jo edellii esitetyssii karkeassa tarkastelussa ilmi, ettii useiden niiihin ryhmiin
kuuluvien tekijoiden kasaantumisella saman ammattiryhmdn osalle ndytti
olevan yhteyttii eliikeikiimielipiteen muodostumiseen keskimiidrdistii alhai
semmaksi. Selitystii eliikeikiimielipiteiden eroavuuksille olisikin ilmeisesti

ehittave useiden erilaisten taustatekijdiden yhdistelmdnd, jossa siihen kuulu-

villa tekijdillE todenndkciisesti olisi erisuuret painot.
selityksen lciytdmiseksi kokeiltiin kyselyaineiston analysointitycin alku-

vaiheessa useita erilaisia yhteiskuntatieteellisessii tutkimuksessa tavanomai-

sia monimuuttujamenetelmiii, mutta milliiiin niiistd ei piiiisty tyydyttdviidn
tulokseen. Kesitelteve aineisto oli siksi komplisoitu, ette se ei hevin ndyttd-

nyt alistuvan standardimalleihin sovitettavaksi. Niiiden kokeilujen tuloksia

ei olekaan katsottu aiheelliseksi tdssii raportissa yksityiskohtaisemmin kiisi-

tellS; mainittakoon vain, ettd osaltaan ne kuitenkin antoivat vihjeitii siitii,
mitd taustatekijditii ainakin olisi otettava huomioon eliikeikiimielipiteiden
selitysmallia etsitteesse.

se menetrely, jota eliikeikiimielipiteiden selittiimisessii analyysin loppu-

vaiheessa noudatettiin ja jonka avulla selkeimmiiltd vaikuttava lopputulos

voitiin saavuttaa, pohjautui seuraavaan ajatteluun:

- Eliikeikiimielipide liittyy saatujen tulosten valossa ilmeisen vahvasti hen-

kil<in ammattiin.

- Ios eliikeikiimielipide kerran liittyy ammattiin, niin sen taustalla vaikut-
tavat jotkin nimenomaan ammatissa suoritettaYaan tycihdn tai
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tyciolosuhteisiin liittyviit tekijiit. Nzimii tekijiit voivat olla joko ilmiselviii
tosiasioita, joiden kohdalla eri henkiltjt eiviit voi oman arvostelunsa perus-

teella antaa erilaisia vastauksia (tyiiaika, palkkaustapa, osa tydolosuh-

teista jne.), tai viihemmdn selvia tosiasioita, joiden osalta eri henkilcit
voivat noteerata ko. tekijiin esiintymisen tycissiiiin eri tavoin (ty6n vaati-

mat ominaisuudet, erddt ty6olosuhteet, tytitahti, tapaturmaT aara jne').

- Koska eliikeikiimielipiteet kuitenkin ovat ty<intekij6iden henkilokohtaisia
kiisityksiii, niin niitii selittiivien tekijtiiden mittarina voidaan viihemmdn

selvienkin tosiasioiden osalta parhaiten kayttee samojen tycintekijdiden
omia aryiointeja siitii, missii miiiirin niiitii tekijditii heidiin tydssiidn esiin-

tyy tai ei esiinnY.

- Ne seuraukset, joita erilaiset eri ammateissa esiintyvdt tekijtit ehkii aihe-

uttavat (rasittuneisuus, str€ssi, sairaudet jne.) ovat vain heijastusta am-

mattiin liittyvistii piirteistii eiv?itkii itseniiisid mielipiteiden selittiijiii. Ne

voivat kdrjistiiii eliikeikiimielipidettii yksiltitasolla (esim. niin, ettd itsensd

pahimmin rasittuneiksi tuntevien yksild,iden mielipiteet sopivasta eliike-

ieste ovat matalampia kuin muiden), mutta eivet selittee sitd koko

ammattiryhmdn puitteissa ilman esiin tulevaa yhteyttii taustalla oleviin

tosiasioihin. Yksittdisen henkilijn voidaan toki hyvinkin ajatella havain-

neen kohdallaan jonkin seuraustekijdn ilman ettd olisi noteerannut sen

aiheuttajaa. Ei kuitenkaan vaikuta jiirkeviiltii kuvitella enemmistcin jos-

sakin ammattiryhmdssii kiirsiviin jonkin tytihonsii liittyviin piirteen seu-

rauksista ilman ettd monikaan ryhm?in jiisenistii olisi havainnut tiimiin
taustalla olevan piirteen esiintymistii ty6ssdiin. Seuraustekijiin eliikeikii-

mielipiteitii kiirjistiiviin vaikutuksen yoidaankin ilmeisesti ajatella tulevan

selityksessd esiin siten, ettii sen aiheuttanut seikka saa mielipiteiden

selittejena suuremman painon kuin mitii se saisi siinii tapauksessa, etta

siitii ei olisi aiheutunut tiillaista seurausta. Ndin ollen seuraustekijiit
voidaan selitysmallia rakennettaessa jiittiiii ulkopuolelle ja etsiei selittiiviit
tekijet yksinomaan ty6h6n liittyvien tosiasioiden joukosta.

- Pelkiistiiiin amm,attiin liittyviin tosiasioihin pitiiytymisestd seuraa lisiiksi,

ettd mallia eiviit piiiise hiiiritsemiiiin sellaiset edellii mainittujen seuraus-

tekijciiden kaltaiset mutta yksildllisistii taustatekijciista eikii ammatista

aiheutuneet ilmicit, joita ei tutkimusaineistossa pystytii erottamaan amma-

tin seurauksista. Voidaan esimerkiksi ajatella, ettii johonkin ammatti-
ryhmiiiin on syystii tai toisesta - vaikkapa siksi, ettii tyd on helppoa ja

kevyttii - valikoitunut erityisen paljon heikkoja ja sairaalloisia yksilditii.
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Tiimd todenndkdisesti heijastuu sekii ryhmiin eliikeikiimielipiteisse ette
rasittuneisuutta ja terveydentilaa koskeyissa tuloksissa. |os jiilkimmiiiset
kuitenkin suljetaan selitysmallin ulkopuolelle, ei tiillainen poikkeukselli
nen ryhmii heikennii yleistii selitysmallia, vaan seurauksena on ainoastaan
mallin huono selityskyky juuri tiimiin ryhmiin kohdalla.

-- Koska tutkimuksessa kokonaisuuksina kiisitellyt ammattiryhmiit eriiiltii
osin ovat sisiiisesti siind mielessii heterogeenisia, ettd samoja tekij<iitii ei
esiinny kaikkien samaan ammattiryhmiidn kuuluvien henkilciiden ty6ssd,
on eldkeikdmielipiteiden ammattiryhmittAisten keskiarvojen eroja seli-
tettdessd otettaya huomioon kunkin selittiiven tekijiin esiintymistiheys
ammattiryhmdssd.

- Eri tekijciiden vaikutukset eiviit ehkii ole toisistaan riippumattomia, vaan
jokin tekijii voi vaikuttaa eliikeikdmielipiteeseen suuremmalla painolla
esiintyessddn liittyneend joihinkin toisiin tekijdihin kuin mitii se siniinsii
yaikuttaa yksiniiiin.

Tiiltii pohialta liihtien suoritettiin lukuisia kokeiluja eliikeikiimielipiteitii
nrahdollisimman hyvin selittdvdn mallin ldytiimiseksi. Osoittautui, etth par-
haaseen tulokseen piiiistiiiin ottamalla tutkituista tekijtiistii malliin mukaan
seuraavat:

1) Tydolosuhteet

- Lika, pdly, muut hengitysilman epiipuhtaudetl) seke tyciskentely iho,a

iirsyttbvien aineiden parissa

- Kuumuus ja kosteus sisiityiissd

- Ulkotydolosuhteet sek[ tyciskentely maan tai veden alla

- I anna, nallna

2) Tycin asettamat fyysiset vaatimukset

- Huomattarrat ruumiinvoimat, rasituksen pitkZiaikainen kestokyky, ket-
teryys ja tasapainokyky

3) Tydn vaatima valppaus

- Kuulo, ndkci, muisti, huomiokyky, reagointikyky; esiintyvdt korostu-
neina silloin, kun ne liittyviit suureksi koettuun tapaturmavaaraan

1) Muihin hengitysilman epapuhtauksiin on luettu yhdistettyine kyselylomakkeessa
erikseen tiedustellut "myrkylliset kaasut" ja "muita epiipuhtauksia sisiiltiivti ilma",
koska naiden erottelu neyttl tlrottaneen vastaajille vaikeuksia.
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4) Tyriaika

- Kolmivuorotyd, ycityci, kaksivuorotyd, muu normaalista piiiviitydstii
poikkeava ty6,aika

Osoittautui mycis, ettd eriiiit tekijiit toisiinsa liittyneinii todella niiyttiiviit
vaikuttavan eliikeikiimielipiteisiin suuremmalla painolla kuin yksindSn esiin-
tyess66n. Tydolosuhteiden kohdalla tiillaisia ovat ensi sijassa lika, pcily, muut
hengitysilman epdpuhtaudet ja kuumuus. Ammattiryhmissii, joiden tydssd
esiintyy yhteaikaisesti viihintiiiin kolme ndistd haittatekijciistd, ne saavat
mielipiteiden selittiijinii suuremman painon kuin muutoin. fos tdhiin olosuh-
dekasautumaan lisdksi liittyy kosteus ja ihoa iirsyttiivdt aineet, saavat ndmd-
kin tiillcjin normaalia suuremman painon.

Tycin asettamat fyysiset vaatimukset saavat mycis kukin sitii suuremman
painon, mitd useampia erilaisia vaatimuksia samassa tycissii esiintyy. Ni-
mikkeen "tydn vaatima valppaus" kohdalla lueteltujen tekijciiden paino
taas on ammattiryhmissd, joissa ty6ntekijciiden enemmistci on katsonut ta-
paturmavaaran suureksi, suurempi kuin muissa ammattiryhmissii. Erityi-
sen hyvzin niikcikyvyn vaatimuksen yaikutus tulee esille vain silloin, kun
se liittyy suureen tapaturmavaaraan.

Korkeimpaan selitysasteeseen pddstiin antamalla eri tekijciille tai tekijii-
ryhmille seuraavassa luetellut painoluvut. (Tydolosuhteiden kohdalla on
esitetty se painoluku, jonka olosuhde saa kun tydntekijet ovat ilmoittaneet
sitri esiintyvdn tycissddn "lahes koko ajan". Vastauksen ollessa "melko usein"
on painoluku puolet tdssd esitetystei.) Painoluvut mearitettiin mallin kehit-
telyn loppuvaiheessa kdyttden puolen yksik6n tarkkuutta. Hienojakoisem-
paa systeemid ei pidetty aiheellisena enaa yrittea, koska tdllainen laskelm,a
joka tapauksessa jdd varsin karkeaksi ja on luonteeltaan ldhinnii suuntaa
antava.

Lltikeikiimielipidettd selittiivd telciiii Painoluku

Lika, prily, rruut hengitysilman epdpuhtaudet ja kuumuus yhteen-
sh, jos niiitii kaikkia esiintyy samassa tydssd 6.51)

Ulkotyciolosuhteet yhteensd ammatissa, jossa ulkotycitii tehdiiiin
s66std riippumatta 5.5

1) Jos lisAksi kosteus ja ihoa iirsyttavet aineet liittyvet tiihen kasautumaan, saa-vat !rel{in nonnaalia suuremman painon eli yhteensii 1.5. Erilaisten epaterveellis-
ten tai epamiellyttavien sisetydn olosuhteiden yhteense saama enimmAispaino onnAin ollen 8.0, jos kaikki kuusi tekijee esiintyvet samassa tytissA. Tutkimus-
aineistossa tellaisen kasautuman mahdollisuus tuli esille vain yhdessA ammatti-
ryhmasse ja siinekin harvinaisena.
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Ruumiinvoimat, rasituksen kestokyky, ketteryys ja tasapainokyky
yhteensii, jos niiitii kaikkia vaaditaan samassa tycissd

Lika, pcily, muut hengitysilman ep6puhtaudet ja kuumuus yhteensd,
jos ndistd kolmea esiintyy samassa tycissd 4.5',)

I(uulo, ndkci, muisti, huomiokyky ja reagointikyky yhteensii, jos
niiitii kaikkia vaaditaan tydss6, johon liittyy suuri tapaturmavaara 4.0

Ruumiinvoimat, rasituksen kestokyky ja ketteryys yhteensii, jos
nditd kolmea vaaditaan samassa tycissd

5.0

Sdiin vaihtelut ulkotycissd, jota ei tehdii pakkasella

l\4aanalainen tyd (lisiiyksen6 muihin sen olosuhteisiin)

Vedenalainen tyci (lisiiyksenii muihin sen olosuhteisiin)

Tdrinii

Hiilinii

Kuulo, muisti, huomiokyky ja reagointikyky yhteensd, jos niiitd
kaikkia vaaditaan tycissii, jossa tapaturmavaara ei ole suuri

Kolmivuoro- tai ydtyd

Ruumiinvoimat ja rasitukson kestokyky yhteensd ty<issii, jossa vaa-
ditaan ndistd molempia mutta ei ketteryyttd

Kaksivuorotyci tai sellainen muu normaalista p?iiviitycistii poikkeava
tydaika, joka ei ole vuoroty6tii eikii ytitytitii

Lika (tycissii, joss,a ei esiinny em. epiimiellyttdvien olosuhteiden
kasautumista)

3.0

2.0

2.02)

2.02)

2.0

2.0

2.0

2.0

1.5

1.5

1.0

1) Kts. etleUisen slvun alaviite 1.
2) Niiiden lisepisteiden antaminen maan- tai vedenalaisesta tytistii oli varsin har-kinnanvaraista, koska ne koskivat vain kahta ammattiryhmeii. Ne kuitenkin hie-man paransivat selitysastetta etenkin kaivostyon osalta.

149



Pcily (kuten lika) 1.0

Muut hengitysilman epdpuhtaudet (kuten lika) 1.0

Kuumuus (kuten lika) 1.0

Kosteus ulkotydssd, jota ei tehdii pakkasella 1.0

Kuulo tydssd, johon liittyy tapaturmavaara 1.0

Nluisti ty6ssii, johon liittyy tapaturrnayaara 1.0

Reagointikyky tycissii, johon liittyy tapaturmavaara 1.0

Ihoa drsyttiiviit aineet (ty<issii, jossa ei esiinny em. epiimiellyttii-
vien olosuhteiden kasautumista) 0.5

Kosteus sisiity6ssii (kuten ihoa iirsyttiiviit aineet) 0.5

Ruumiinvoimat (irrallisena vaatimuksena) 0.5

Rasituksen kestokyky (irrallisena) 0.5

Ketteryys (imallisena) 0.5

Tasapainokyky (irrallisena) 0.5

Niik<ikyky ty6ssd, johon liittyy tapaturmavaara 0.5

Huomiokyky tydssii, johon liittyy tapaturmavaara 0.5

Kuulo tydss?i, johon ei liity tapaturmavaaraa 0.5

I\{uisti tydssii, johon ei liity tapaturmavaaraa 0.5

Reagointikyky tydssd, johon ei liity tapaturmavaaraa 0.5

Eri selitystekij<iiden vaikutusta ilmaisemaan laskettiin kullekin ammatti-

ryhmiille ns. selityspisteet. Niimii saatiin siten, ettii selitystekijen edellii esi-
tetty painoluku kerrottiin niiden ammattiryhmiiiin kuuluvien henkildiden
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suhteellisella lukumiiiiriillii, joiden vastauksissa kyseinen tekij?i esiintyi' Ty<i

olosuhteiden kohdalla otettiin lisiiksi huomioon se, olivatko vastaaiat ilmoit-

taneet olosuhteen esiintyviin tycissiian "liihes koko ajan" vaiko vain "melko

usein". (Jiilkimmiiisessd tapauksessa olosuhteen painolukuna keytettiin puol-

ta edellii esitetystii.) Amrnattiryhmiissii harvinaisina esiintyneet tekijiit (ne'

jotka alle 20 o/o oli maininnut) jiitettiin kokonaan laskelman ulkopuolelle,

koska niiytti siltii, ettii tiillaiset harvinaiset vastaukset usein saattoivat joh'

tua joko kysymyksen vd?irin kasittemisestii tai viiiiriiiin kohtaan lomakkeessa

tehdystii merkinniistd. Lopuksi erilaisten selitystekijtiiden ammattiryhmiille

antamat selityspisteet laskettiin yhteen, jolloin saatiin niiden yhteisvaiku-

tusta ryhmiin eliikeikiimielipiteeseen kuvaava kokonaispistemddrii.
Keytettye laskentamenettelyd voitaneen parhaiten havainnollistaa esimer-

kin avulla. |os oletetaan, ette ammattiryhmiissii 75 o/o vastaaiista oli ilmoit-

tanut olevansa kolmivuorotydssii ia 25 o/o normaalissa piiiviitydssii, tuli tyii-

ajasta ryhmiille 0.75 x2.o : 1.50 selityspistette. Jos samassa ryhmiissa 50 o/o

tytintekijtiistii oli katsonut tydnsii vaativan sekd huomattavia ruumiinvoimia
ettii ruumiillisen rasituksen pitkiiaikaista kestokykyd, 40 o/o oli maininnut
yain rasituksen kestokyvyn ja 10 o/o ei ollut maininnut kumpaakaan, ryhmii
sai tycin asettamista fyysisistii vaatimuksista 0.50x 1.5 * 0'40x0'5 = 0'95

selityspistettS. Oletetaan edelleen, ette 50 o/o ryhmdn vastaajista oli ilmoit-

tanut tydskenteleviinsti "liihes koko ajan" olosuhteissa, joissa esiintyy likaa'
ptily:i ja kuumuutta, la 40 o/o "l?ihes koko ajan" olosuhteissa, joissa esiintyy

likaa ja p6lyii mutta ei kuumuutta, kun taas 30 o/o oli maininnut tyiisseen

esiintyviin "melko usein" likaa ja ptilyii. Tytiolosuhteista tiillaiselle ryhmiille
kertyi 0.30x4.5 * 0.40x(1.0 * 1.0) + 0.50x0'5(1'0 + l'0):2'45
selityspistettii. Oletetaan lopuksi, ettii kaikki ryhmiin vastaajat olivat kat-

soneet ty6nsii edellyttiiviin tarkkaa n[k6ti ja huomiokyky?i sek6 nopeaa

reagointikykyii, mutta vain 12 o/o oli ilmoittanut pitevense tapaturmavaataa

tyossiiiin suurena. valppauden osalta esimerkkiryhmii sai Yain 1.00x0.5 :
0.50 selityspistettii, mik[ tuli tydn vaatimasta reagointikyvyst2i' (Niiktiii ja

huomiokykyii koskevat maininnat eiv?it tuottaneet pisteitd, koska tapaturma-

vaaran maininneita oli ntin viihiin ja koska huomiokyky ei mytiskiiiin liitty-
nyt riitteven monien, tekijiiryhmiiiin "valppaus" kuuluvien vaatimusten

kasautum,aan.) Yhteens?i esimerkkiryhmiin selityspistemiiiiriiksi tuli 1.50 +
0.95 + 2.45 + 0.50 : 5.40 selityspistetta.

Selityspistemiidrien laskennasta saatu tulos on esitetty taulukossa 51, jo-

hon on my6s merkitty kunkin selitystekijiiryhmdn osuus yhteispistemiiiiriistii

eri ammattiryhmissii. Kaupan ja teollisuudern sekd raha- ja vakuutuslaitosten
toimihenkildt samoin kuin sanomalehtien toimittajat on jiitetty taulukkoon

merkitsemdttd, koska loydetyt selitystekijht olivat yleensii luonteeltaan sellaisia,
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Valppausl Tydaika

Selitystekijd

Fyysiset
vaati-

mukset

7.00 4.18

3.34
1.55
3.06
2.64
0.37

3.46
1.88
1.71
0.68
2.06

0.38
2.84
1.30
1.78
0.42
1.?9
1.69
1.36
1.51
1.51
0.52
1.46

3.19
7.52
1.97
1.78
0.48
1.48
0.16
0.30
0.48
0.36
0.33
1.56

0.90

0.98
1.85
0.86
1.50
0.78
1.33
1.19

Linja-auton kulj.
RakennustytintekijEt
Ahtaajat
Metallien perusteoll.
Tekokuitutehtaat
Sahat ja htiyliiiim6t
Vaneritehtaat
Tiilitehtaat
Panimot
Lasitehtaat
Teknokemialliset teht.
Telakat

Teurastamot, makkarateht.
Huonekalutehtaat
Meijerit
Konetehtaat
Leipomot
Sdhkiikonetehtaat
Selluloosatehtaat
Makeistehtaat (naiset)
Trikootehtaat
Paperitehtaat
Myyjtit
Tytinjohtajat
Posliinitehtaat (naiset)
Lakka- ja maaliteh-
taat (miehet)
LAdketehtaat

0.59
1.35
0.50
1.50
1.62
1.16
1.46
0.00
1.48
0.80
0.00
0.54
1.70

Kuorma-auton kulj.
Kaivokset jne.
Tarjoilijat
Metsltydntekijdt
Tvppi- ja lannoiteteht.

56.8
57.3
57.4
57.6
57.6

3.16
6.20
2.26
5.56
3.94

3.06
4.50
6.t4
4.02
a$
3.58
2.90
3.62
0.48
3.02
0.76
5.20

58.0
58.3
58.5
58.6
58.6
58.7
58.8
59.0
59.1
59.3
59.4
59.4

1.76
0.55

59.5
59.5
59.6
59.6
59.7
59.8
60.0
60.0
60.0
60.1
60.1
60.3
60.6

60.6
60.6

t.52
0.93
1.51
0.56
1.63
1.05
0.50
1.81
0.M
0.57
0.46
0.00
0.90

0.29
0.39

1.06
0.17
0.35
1.80
0.42
0.37
0.46
0.32
0.28
0.45
0.85
0.71
0.00

1.81
0.98

1.41

0.56

0.30
0.42

TAULUKKO 3I. ELAKEIKA"I}IIEI.IPITEIDEN SELITYSPISTEMAABAT.

Ammattiryhmii

Eltikeik[-
mieli-

piteiden
keski-
arvot

Sukeltajat 54.1 2.84

Koko-
nais-
piste-
mdiirA

14.0

0.88
1.15
7.52

l-75

10.8
10.8
8.6
8.9
8.1

7.5
8.9
9.4
8.6
6.0
7.7
6.2
6.1
3.8
6.1
1.6
8.2

3.2
2.4
2.4
3.9

2.6
4.2
3.1

3.2
1.3
1.8
2.6

2.4
7.4
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etta niite ei juuri lainkaan esiinny ndiden ryhmien tydssii eiviitkii ne
niiin ollen mydskiiiin pysty selittiimd6n niiiden ryhmien keskiniiisiii mieli-
pide-eroja.

Laskettaessa tydolosuhteiden antama'n selityspistemiiiiriin ja eliikeikiimieli-
piteen vElinen jiirjestyskorrelaatio saatiin tulokseksi -.73, mikii on selviisti
korkeampi kuin aikaisemmin esitetty kaikkien tutkittujen olosuhteiden pai-
nottamattoman summa-asteikon antama jiirjestyskorrelaatio -.51. Kun ku-
vaan lisiitiidn tycin asettamien fyysisten vaatimusten, valppauden ja tytiajan
osuus, saadaan jiirjestyskorrelaation arvoksi -.87, jota voidaan pitiiii erittiiin
korkeana.
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6 TUTKIMUKSEN LOPPUTULOS

Ammattiryhmien viilisiii eroja eliikeikiikysymyksessd on edelld tarkasteltu
kahden erilaisen aineiston antamien tulosten valossa. Toimipaikoista kerdt'
tyjen tilastotietojen avulla on voitu verrata vanhempien tycintekijtiiden tyG
kyvyttdmyystiheyksiii eri ammattiryhmissd. Kyselytutkimukseen saatujen

vastausten avulla taas on voitu yerrata eliikeikiimielipiteitii suunnilleen sa-

moissa ika- ja ammattiryhmissii sekd etsiii niiden eroja tdmiin tutkimukseo
aineistossa parhaiten selittdviit tekijiit. faljeila on vielii kysymys siitui, kuinka
hyvin niimd eri tavoin saadut tulokset sopivat yhteen, tullaanko niiden
perusteella samantapaisiin johtopiiiittiksiin vai ovatko ne ehkii keskeniiiin

t[ysin ristiriitaisia.
Kumpikin aineisto, mutta erityisesti kyselyaineisto, antoi runsaasti eri-

laista, edellii kohta kohdalta kesiteltye tietoa. fotta saatujen tulosten viilinen
vertailu ja samalla eliikeikiitutkimuksen kokonaisuudessaan tuottama loppu-
tulos kuitenkin voitaisiin tehdii mahdollisimman selkeiiksi ja vain olennai-

simpaan pitiiytyviiksi, on seuraavassa ensiksi pyritty kiteyttiimddn tutkimuk-
sen kummankin osan antama tdrkein tulos tiitd ajatellen sopivaan muotoon.
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6.l.KYSELYAINEISTO: AMMATTIRYHMIEN LUOKITTUMINEN
ELAKEIKAMIELIPITEIDEN IA NIITA SELITTAVIEN TEKIJOI-
DEN MUKAAN

Kyselyaineiston analyysin alkuvaiheessa tehtiin aikaisemmin esitelty
ammattiryhmien luokitus eliikeikiimielipiteiden mukaan (taulukko 17, s. 114).
Tiimii luokitus, joka perustui pelkiistiiiin ammattiryhmitteisten eliikeikii-
mielipiteiden keskiarvojen alustavaan tarkasteluun, palveli liihinnii tyo-
viilineend analyysin seuraavissa vaiheissa tarkasteltaessa mielipiteiden
taustatekijdite ja etsittaessii niiden joukosta eltikeikiimielipiteiden erojen
selittejie.

T,aulukossa 31, jossa on esitetty Iciydettyjen selitystekijdiden yhteen-
sd eri ammattiryhmille antamat selityspistemiidrdt, on ammattiryhmiit vielti
ryhmitelty alkuperiiisen mielipideluokituksen mukaisesti, jolloin ne jiirjesty-
vdt suoraan eliikeik2imielipiteiden keskiarvojen suuruuden mukaiseen jiirjes-
tykseen. Taulukon viimeisessii sarakkeessa olevia selityspisteiden yhteis-
miiiiriii tarkasteltaessa niiyttiiii kuitenkin siltii, ette niiden mukaan selvim-
mdt luokkaraiat eiviit ilmeisesti asetukaan aivan samoille kohdille kuin
nielipideluokituksessa keytetyt. Lis?iksi muutamat ammattiryhmiit niiyttiiviit
olevan saatujen selityspistemiiiirien valossa sijainniltaan viiiiriillii kohdalla
muutoin erittiiin systemaattisesti eteneviissii asteikossa. Tiillaiseen mahdolli-
suuteen on jo edellii kohdassa 5.6. viitattu selostettaessa selityspistemiidrien
laskennan pohjana olevan menettelyn perusteita.

fos halutaan tiivistii?i kyselytutkimuksen tulosten yhteensii antama kuva
tutkittujen ammattiryhmien vdlisistii eroista siten, ettd pyritltin yhdistiimiiiin
samoihin luokkiin ne ammattiryhmiit, jotka saatujen tulosten valossa niiyt-
tiiviit olevan eliikeikiikysymyksen kannalta keskeniiiin rinnastettavissa, pitiiisi
luokituksen perusteena luonnollisesti mieluimmin olla koko se aineisto, jon-
ka on voitu todeta liittyvdn asiaan. Vaikka juuri eliikeikiimielipidettii onkin
tiissii tutkimuksessa keytetty mittausviilineend tarkasteltaessa muiden tutkit-
tujen tekij6iden merkitystH, ei mielipiteen yksinomainen kiiyttd luokituksen
pohiana en?iii ole perusteltua sen jiilkeen, kun sen avulla on ldydetty koko-
nainen tekijiijoukko - tytiolosuhteet, tydn fyysiset vaatimukset, tycin vaa-
tima valppaus ja tytiaika - jonka yhteisvaikutus varsin selviisti niiyttiiii
liittyviin kuvaan.

Ammattiryhmiin eliikeikiimielipide on joka tapauksessa vain yhteen kysely-
tutkimuksessa tiedusteltuun asiaan saatujen vastausten keskiarvo. Siite
huolimatta, ettii mielipiteiden ilmeistii kiiyttdkelpoisuutta mittarina ja niiden
antamien tulosten johdonmukaisuutta yoidaan suoritetun analyysin jiilkeen
pitiid ennakko-odotuksiin verrattuna jopa ylltittiiviin hyviinii, on eliikeikii-
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mielipiteiden keskiarvo yksittiiisiii ammattiryhmiii ajatellen silti altis htiiriti-
tekijoille. Ioillakin aloilla - etenkin, jos niiltii on tullut ndytteeseen vain
yksi tai hyvin harvoja yrityksiii - saattavat tutkimuksen avulla selvitti-
nriittii jiiiiviit yrityskohtaiset tai vastaavat erityistekijiit vaikuttaa tulokseen.
Sen sijaan mielipiteiden erilaisuutta eri ammattiryhmissd selittiivien teki-
jciiden valikoimaan tuli tdssd tutkimuksessa yli 20 eri tekijeii, joita jokaista
crikseen tiedusteltiin kyselylomakkeessa. Ndin suuren, varsin erilaatuisista
tekijciistii koostuvan muuttujajoukon antama yhteistulos on ilman muuta
huomattavasti vhhemmiin altis muutamiin harvoihin alan yrityksiin liitty-
vien erityispiirteiden vaikutukselle.

Eliikeikiimielipiteiden kiiyttiiminen keskeisend mittarina tdssd tutkimuk-
sessa pohjautui siihen ajatteluun, ettii mielipiteiden viilill2i mahdollise;ti
havaittavien ammattiryhmitteisten erojen oletettiin kuvastavan eliikeikiiii
koskevien tarpeiden erilaisuutta eri ammattiryhmissd. Analyysin avulla on
voitu todeta, ettii keskimddrriisissii mielipiteissd on erilaisten ammattiryhmien
viilillii selviii, tilastollisesti merkitseviii eroja. Sen sijaan se, kuvastavatko
rnielipiteiden erot todella tarpeiden erilaisuutta, on kysymys, johon ei tutki-
mnksen keinoin pystytii vastaamaan. K6site "tarpeet" on arvostuskysymys,
sen sisdlliin hahmottaa kukin omalla tavallaan, eikii sille voida antaa sel-

laista yksiselitteiste meeritelmaa, ettd tarpeiden jonkinlaista ehdotonta, objek'
tiivista mdiirdii tai suuruutta voitaisiin tutkimuksen avulla mitata. Olettamtrs
eliikeikiimielipiteiden ammattiryhmittaisten keskiarvojen eroista ammatti-
ryhmien erilaisten tarpeiden kuvastajana sis?iltiiii joka tapauksessa sen rajoi-
tuksen, ettii tarpeilla tiilltjin kiisitetiiiin juuri kunkin ammattiryhmiin ty6n-
tekij6iden keskimriiirdisiin tuntemuksiin ja arvoasetelmiin pohjautuvia eikii
ulkopuolisten henkilciiden arvostusten mukaan miiiiriteltyjii tarpeita. fos-
kaan olettamusta mielipiteistii tarpeiden kuvastajana ei, kuten sanottu, pys-

tytii tutkimuksen keinoin sitovasti todistamaan oikeaksi, on sitd yhtii mah-
dotonta myciskdiin kumota.

Koska eliikeikiimielipiteiden eroja selittiivdt tekijiit ja niiden saamat pai-

not etsittiin juuri sillii tavoin, ettii niiden antama yhteistulos (taulukossa 31

esitettl, selityspistemaiirii) mahdollisimman kiintedsti noudattelee eliikeikli-
rnielipiteiden ammattiryhmittaiste vaihtelua ja koska samalla pyrittiin sulke-
maan ulkopuolelle amm'atista riippumattomien tekijtiiden hdiricivaikutus,
voidaan - jos liihtciolettamus edelleen pidetiiiin voimassa - katsoa mycis

selityspistemiidrien olevan yhteydessd eri ammattiryhmien tarpeisiin eldke-
ikiikysymyksessii. Tdssd on vain se ero, ettd kun eliikeikiimielipiteiden eroa-

vuutta voidaan pitdii seurauksena tarpeiden erilaisuudesta, niin selitysteki-
jciiden puolestaan voitaneen katsoa olevan ainakin osittaisena syyn6 el6ke-

ikdd koskevien tarpeiden erilaisuudelle.
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Tutkimuksessa kdsitellyt ammattiryhmiit muodostavat, vaikka niiden luku-
rrddrd onkin melko suuri, silti vain ndytteen kaikista erilaisista ammatti-
lyhmistii. Mikeli tutkimuksen tuloksia halutaan kiiyttiiii hyviiksi pohditta-
essa eldkeikiiiin liittyviii tarpeita neytteen ulkopuolelle jiiiineiden ammatti-
ryhmien osalta, on tdllaisten ryhmien vertaaminen tutkittuihin ryhmiin ja
niiistii saatuihin tuloksiin ainakin jossain mddrin mahdollista, jos perusteena
voidaan kiiyttiiii tarpeiden syitii, jotka ovat konkreettisia, verrattain helposti
havaittavissa olevia tekijditii. Tarpeiden seurauksena syntyneiden mieli-
piteiden vastaavaa vertailemista ei sen sijaan voida suorittaa ilman, etta sita
varten tehdddn mielipiteitii koskevia tutkimuksia myds nyt tutkimatta jiiii-
neiden ammattiryhmien osalta.

Lisiiksi voidaan todeta, ettii eliikeikiimielipiteiden ammattiryhmittdinen
keskiarvo on - vaikkakin siind voidaan todeta selvid eroja mielipideastci
kolla toisistaan kaukana olevien ryhmien viilillii - joka tapauksessa verrar-
tain vhhitellen ja ilman selvid portaita muuttuva suure. Alkuper:iisessd
rnielipideluokituksessa jouduttiinkin luokkarajoja etsittiiessd nojautumaan
varsin harkinnanvaraiseen p66ttelyyn. selitystekijciiden antama pistemiiiirii
sen sijaan niiyttiiil - siitii huolimatta, ettii se yleissuunnaltaan noudattelee
eliikeikiimielipiteiden kanssa samaa linjaa - olevan useissa kohdin selviisti
portaittain muuttuya, joten ammattiryhmien luokittaminen sen perusteella
on huomattavasti vdhemmiin harkinnanvaraista, jopa niin, ettd luokittamisen
asemasta voidaan puhua ryhmien luokittumisesta.

Edelld esitetyn perusteella on selityspistemiiiiriii koskevaan tarkasteluun
sisdltyneistii ammattiryhmistd muodostettu niiden saamien selityspisteiden
avulla kuyiossa 4 esitetyt seitsemiin eri luokkaa. Kuviossa on pyritty havain-
nollistamaan selityspistemiiSrdn suuruus ja siinzi esiintyviit erot eri luokkien
viilillh sekii pistemdririin koostuminen erityyppisistii selitystekijciistii. Lisiiksi
siihen on merkitty eliikeikiimielipiteiden keskiarvo kussakin ammattiryh-
mdssd. Ammattiryhmdt on luokkien sisdllii edelleenkin jiirjestetty eliikeikii-
mielipiteiden mukaiseen jdrjestykseen, jotta niikyisi, millii viilillii mieli-
piteet kussakin luokassa vaihteleyat.

Kyselytutkimuksen antaman lopputuloksen edelleen tiivistiimiseksi ja
yksinkertaistamiseksi on laadittu taulukko 32, jossa yksittiiisiii ammatti-
ryhmid koskevia lukuja ei eniiii erikseen luetella vaan esitetiidn ainoastaan
eliikeikiimielipiteiden sekii selitystekijdiden antamien pistemeiiirien luokit-
taiset keskiaryot. Niiiden keskiarvojen sijoittumista koko aineiston keski-
tason ylii- tai alapuolelle sek6,niiden suhteellista etdisyyttd siita tasosta, jota
tutkimuksen piiriin kuuluneiden ammattiryhmien joukossa voidaan pitd6
jonkinlaisena keskitasona, on lisiiksi pyritty sanallisesti kuyaamaan. Esimer-
kiksi selityspistemiidrdn osalta on keskitasona pidetty luokan 5 keskiarvoa J.7,

157



KTIVIO 4. AMMAI,IIII,YEIUIEN LUOKITTUMINEN EI,.IIKEIKAMIELIPITEITA SEIITTAVIEN
TErIJOIDEN MUKAAN

EldkeikA- Selityspistemeara
mielipide 024 6 8 10 12 14

SUKELTAJAT

KUORMA-AUTON KULJ.

KAIVOKSET JNE.

TARJOILIJAT
METSATYUNTEKIJAT
TYPPI- JA LANNOITETEHT
LINJA-AUTON KULJ.

RAKENNUSTYONTEKIJAT
AHTAAJAT
METALLIEN PERUSTEOLL.

SAHAT JA HOYLAAMOT
TELAKAT

TEKOKUITUTEHTAAT
VANERITEHTAAT
TIILITEHTAAT
LASITEHTAAT

PANIMOT 59.1

TEURASTAMOT, MAKKARATEHT. 59.5

KONETEHTAAT
LEIPOMOT
SELLULOOSATEHTAAT

54.'l

56.8

57.s 
1

s7.4 1

57.6

57.6

58.3@l
58.3

58.5

se.o

s8.7@
59.4

58.6

58.8@se.oru
ls.s@

3- -*-'tf--'
3*----"E,ii...Fl

sg.aru#,,W*i]jF'l1
59.7

60.0

PAPERITEHTAAT 60: reF{_-1
HUONEKALUTEHTAAT
MEIJERIT
SAHKOKONETEHTAAT
TRIKOOTEHTAAT
POSLIINITEHTAAT (NAISET)

LAKKA- JA MAALITEHT. (MlEl-lET)

TEKNOKEMIALLISET TEHT.
MYYJAT
TYONJOHTAJAT
LAAKETEHTAAT

ss.s34
5s.63m$
ss.sZ'4".11
60.0m
60.6-vz
60.6m
5s.4 

-7460jvmrffi
60.3IilllilTl
60.6 3ff4

SELITYSTEKTJIT:
TYOOLOSUHTEET

FYYSISET VAATIMUKSET

VALPPAUS

TYOAIKA

r
m
ffi
E



57.2

6.1

Matala

SuuriMatalahko 59.0

Hyvin suuri 8.3

Erittiiin
suuri 10.8

TAULUKKO 32. AMMATTIRYHMIEN LUOKITIUMINEN ITYSELYAINEIS-
TON ANTAMIEN TULOSTEN MUKAAN.

Luokka Ammattiryhmii

Kuorma-auton kulj
Kaivokset jne.

Tarjoilijat 1)
Metsiitytintekijht
TYPpi- ja lannoiteteht.
Linja-auton kulj.
Rakennustyiintekijiit
Ahtaajat
Metallien pe.rusteoll.
Sahat ja htiylAdmtit
Telakat 1)

Tekokuitutehtaat
Vaneritehtaat
Tiilitehtaat
Lasitehtaat

Panimot
Teurastamot, makkarateht.
Konetehtaat
Leipomot
Selluloosatehtaat
Makeistehraat (naiset)
Paperitehtaat

Huonekalutehtaat
Meijerit
Siihktikonetehtaat
Trikootehtaat
Pcsliinitehtaat (naiset)
Lakka- ja maaliteh-
taat (miehet)

Eldkeikiimielipide
sen

keskiarvo luokassa

Selitystekijtiiden
antama pistemAiird
ja sen numeerinen
keskiarvo luokassa

,

3.

sellisen
matala 54.1

Matala 58.4

Keski-
tasoinen

Poikkeuk-
sellisen
suuri 14.0

3.7

2.5

4.

5.

6.

Keski-
tasoinen59.7

Korkeahko 59.9 Pieni

o.

Teknokemialliset teht. 1)
Myyjdt
Tydnjohtajat
Ldiiketehtaat

Toimihenkiltit:
Raha ja vak. alemm.
Kauppa ja teoll. alemm.
Kauppa ja teoll. ylemm.
Raha ja vak. ylemm.
Sanomalehtien toim.

Korkeahko 60.2 Hyvin pieni 1.6

Korkea 61.6 Merkityksettin
(ei lask.)

1) Ryhmiin eleleikemielipiteiden keskiarvo poiklteaa merkitsevasti alaspein (tarjoilijat.
teknokemialliset tehtaat) tai yldsp6in (telakat) luokan keskiarvosta.



koska se on hyvin lzihellii kaikkien tutkittujen ammattiryhmien mediaani-

pistemadrdd eli sitii pistemaeraa, jonka ylii- ja alapuolelle sijoittuu piste-

madrien perusteella tarkastellen yhtii monta ammattiryhmdii. Samoin on

eliikeikiimielipiteiden keskiarvoja verrattu mediaanimielipiteeseen (59.5).

Kuviossa 4 esitettyjen ammattiryhmien lisiiksi on taulukkoon otettu mu-

kaan mycis ne toimihenkilciryhmiit, jotka eiviit sisiiltyneet selityspistemiiiiriii
koskevaan tarkasteluun. Koska - kuten aikaisemmin on todettu - ldydetyt

selitystekijiit ovat luonteeltaan sellaisia, etta ne eivdt pysty selittamaen enaa

nliden ryhmien keskiniiisiii eroja, on ryhmiit sijoitettu kaikki samaan

luokkaan (luokka 8). Eliikeikiimielipiteet ovat joka tapauksessa ndissd

toimihenkilciryhmissii, niiden keskiniiisistii eroista riippumatta, selviisti koi-
keampia kuin muihi'n luokkiin kuuluvissa ammattiryhmissd.

sen seikan selventiimiseksi, rnissii miidrin selityspistemddrien perusteella

tehty luokitus edelleen kuvastaa mycis elakeikiimielipiteiden samankaltai-

suutta samaan luokkaan tulleiden ammattiryhmien viilillii, on taulukossa

tuotu esiin luokkien 1-7 osalta ne ammattiryhmiit, joiden keskimiiiiriiinen

eliikeikiimielipide poikkeaa merkitseviisti luokan keskiarvosta. Koska tiillai-
sia ryhrnia l<iytyi vain kolme, voidaan taulukossa 32 esitetyn luokituksen -
verrattaessa tuonnemPana kyselyaineiston lopputulosta tilastoaineiston anta'

maan tuloks katsoa kuvaavan myds ammattiryhmien eliikeikiimieli-
piteitii ja niiden vdlisid eroja.

6.2. TILASTOAINEISTO: SUUREN JA PIENEN TYOKYVYTTOMYYS.
TIHEYDEN AMMATTIRYHMAT

Tilastoaineiston antama keskeisin tulos sisiiltyy taulukkoon 5 (s. 76),

jossa on tarkasteltu tycikyvyttcimiiksi tulemisen erilaisuutta eri ammatti-

ryhmissa. Erilaisuuden mittana on kiiytetty tutkituilta toimipaikoilta kerii-

tyista tilastotiedoista laskettuihin tyiikyvyttcimyystiheyksiin perustuvia indek-

silukuja, joita laskettaessa ammattiryhmien erilaisen ikiirakenteen vaikuttrs

on pyritty eliminoimaan.
Tutkimuksen kohteeksi tulleissa toimipaikoissa tyciskennelleiden henki'

lciiden osuus kaikista samaan ammattiryhmdiin kuuluvista henkildistii koko

lnaassa vaihtelee kuitenkin varsin suuresti ammattiryhmiistd toiseen, samoin

vaihtelee sen henkilcipiirin lukumiidriiinen suuruus, josta ker6ttyihin tilas-

toihin tulleet tyokyvyttdmyystapaukset oYat pereisin. Siitzi huolimatta, etta
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pienimmiit ja epdvarmimmat ryhmdt jiitettiin kokonaan indeksilaskennarr
ulkopuoielle, ovat vielii taulukossa esitetytkin indeksiluvut tdstii syysti
Iuotettavuudeltaan erilaisia.

Seuraavassa on pyritty edelleen selkiinnyttiimbiin ja tiivistiimiiiin indeksi
lukujen antamaa kuvaa luokittelemalla ammattiryhmiit sen mukaan, ndyt-
tiiiikci niiden tydkyvyttcimyystiheys olevan saatujen tulosten valossa selvdsti
keskitasoa suurempi, selviisti sitii pienempi vai suunnilleen koko kerdtyn
aineiston keskitasoa vastaava. |otta erdiden ryhmien pienehkdstii koosta
aiheutuva satunnaisvirheiden mahdollisuus ei piiiisisi johtamaan vddriin
johtopiiiitciksiin, on luokittelua tehtaesse kiinnitetty enemman huomiota
indeksilukujen luolettavuusrajoihin kuin itse indeksilukuihin siniinsd.

Tarkasteltaessa taulukon 5 keskimmiiistii lukusarjaa, joka esittee indeksi-
lukujen 95 o/o:n luotettavuusvdlien alarajoja amm.attiryhmiin ja sukupuolen
rnukaisissa ryhmissd, voidaan siind havaita varsin selvii porras itse indeksi-
luvun suuruuden mukaan jiirjestetyistd ryhmistri kolmannentoista ja neljiin-
nentoista viilillii. Tdmdn portaan yliipuolella olevissa ryhmissi on kaikissa
indeksiluvun luotettavuusviilin alarajakin yli 10 o/o koko aineiston keski-
miidrdistd tycikyvyttdmyystiheyttii kuvastavaa indeksin perusarvoa 100 suu-
rempi ja sen alapuolella taas kaikissa ryhmissii yli l0 o/o indeksin perus-
arvoa pienempi. Tiimii merkitsee, ettd taulukossa ensimmdisind olevat 13

lyhmiiii ovat sellaisia, ettri niissii tydkyvyttcimyystiheyden o\ 95 o/oin yar-
muudella yoitu todeta ylittiiviin aineiston keskitason enemmen kuin 10 pro-
sentilla - tosin sillii varauksell,a, ettii aineistoon ei ndiden ryhmien osalta
ole pddssyt muita kuin satunnaisvaihtelusta johtuvia mahdollisia virheitei.
Tdllaisten virhemahdollisuuksien osalta voidaan viitata ,aikaisemmin selos-
tcttuihin, aineiston ltrotettavuutta koskeviin tarkistuksiin. Raja tyokyvyttci-
myystiheydeltddn keskitasoisten ja keskitason ylittiivien ryhmien v2ilille
katsottiinkin voitavan perustellusti asettaa juuri em. portaan kohdalle.

Rajan alapuolelle jiiiivistii 26 ryhmiisth on seitsemdn sellaista, ettei niiden
indeksiluvun luotettavuusviilin yliiraja ylittiiii keskitason enemmdn kuin 10

prosentilla. Ndissd voi niiin ollen olla ryhmid, jotka todellisuudessa vielii
kuuluisivat edelld mainittujen 13 ryhmdn kanssa samaan joukkoon. Suurin
n:ahdollisuus tiihdn on ilmeisesti rajan alapuolella ensimmdisend olevan
ryhmdn - lasitehtaiden naiset - kohdalla, jonka indeksiluyun luotettavuus-
viilin yliiraja on huomattavan korkealla (162) ja alarajakin verrattain liihellZi
keskitasoa. Koska varmuus tdllaisten ryhmien todellisen tycikyvyttcimyys-
tiheyden sijainnista keskitasoon niihden kuitenkin on olennaisesti pienempi
kuin ensimmiiisten 15 ryhmiin kohdalla, ei niitii pidetty aiheellisena eniiii
Itihteii harkinnanvaraisesti erottelemaan keskitasoisen tyrikyvyttcimyystihey
den luokasta.
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Vedettiiessii rajaa tycikyvyttcimyystiheydeltiiiin keskitasoa alernpana olevien
ja keskitasoisten ryhmien viilille meneteltiin periaatteessa samalla tavoin
kuin edelld, kiiyttiien kuitenkin nyt kriteerinii tycikyvyttomyystiheyden in-
deksilukujen luotettavuusv?ilin ylii- eikii alarajaa. Pienen ty6kyvyttdmyys-
tiheyden luokkaan luettiin taten ne ryhmiit, joissa indeksiluvun luotettavuus.
viilin yliirajakin alitti indeksin perusaryon enemmdn kuin 10 o/o:lla. Sellaista
selviiii porrasta kuin edelki luotettavuusviilin alarajan osalta voitiin todeta,
ei sen ylldrajaa tiissii yhteydessii tarkasteltaessa tosin ollut havaittavissa.
Todettakoon lisiiksi, ettii "keskitasoisten" luokkaan jiii rajanvedossa nytkin
useita ryhmiii, jotka todellisuudessa voiyat olla pienen tycikyvyttcimyystihey-
den luokkaan tulleisiin ryhmiin rinnastettavia.

Niiillii kriteereillii jakaantuivat indeksitarkastelun kohteena olleet 39 ryh-
nriiii siten, ettd keskitasoa pienemmiin tyciklvyttcimyystiheyden luokkaan
tuli 10 ryhmdd, keskitasoa edustavaan luokkaan 16 ja sen ylittevaan luok-
kaan 13 ryhmii:i.

Viimeksi mainitussa luokassa, joka monessakin suhteessa on mielen-
kiintoisin, olivat indeksiluvun luotettavuusviilin alaraian erot ryhmien vd-
lillii vielti huomattavan suuria, joten sen edelleen jakaminen vaikutti aiheelli-
selta. Koska toisaalta kovin tiheiiii jaottelua pieniin luokkiin oli suoritetta-
vaa aineistojen vertailua ajatellen syyte valtteA, pddtettiin pyrkiii kahteen.
ryhmien lukumiiiiriin osalta mahdollisimman yhtii suureen luokkaan. T?illai-
nen jako nriytti mycis sikiili sopivalta, ette toiseen luokista tuli ndin mene-
tellen seitsemiin ryhmiiii, joissa indeksiluvun alaruja vaihteli niinkin kape-
alla viilill2i kuin 111-124. Toinen eli keskitasosta selvimmin erottuya
luokka muodostui niistd kuudesta ryhmristd, joissa tycikyvyttcimyystiheys
95 o/o;n varmuudella ylittiiii aineiston keskitason enemmdn kuin 30 prosen-
tilla.

Raj,anvedon osalta on tiiss6 kohdassa syytd korostaa sen harkinnanvarai-
suutta. Rajan yliipuolelle viimeisenii tullut metallien perusteollisuus olisi
jotakin toista kriteeriii kiiyttiien yoinut sijoittua samaan luokkaan eriiiden
nyt rajan alapuolelle jiiiineiden ryhmien kanssa. Niiissii puolestaan saattal
toisaalta hyvinkin olla sellaisia ryhmiii, jotka todellisuudessa kuuluvat tyci-

kyyyttomyystiheydeltiiZin aivan kiirkijoukkoon mutta joiden osalta tdtii ei
ole aineiston pienuudesta johtuvan epiivarmuuden takia voitu pitiiii selviin.i.
Esimerkkinii m'ainittakoon, ettd typpi- ja lannoitetehtaiden ty<intekijciiden
indeksiluvun luotettavuusviilin yliiraja (255) jopa ylitteA aineiston kiirjessii
oleyan ryhm?in - sahojen ja hOyliiiim6jen miehet - indeksiluvun alarajan
(218). Indeksilukujen luotettavuusviilin laskennassa kiiytetylld. 95 o/o:n yar-
muudella ei voidakaan sanoa, missa mdiirin niiiden kahden ryhmiin ty6-
kyvyttcimyystiheydet lopulta todellisuudessa poikkeavat toisistaan. Sen sijaan
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TAULUKKO 33. AMMATTIBYIIMIEN LUOIilTUS TYOKYVYTTOMYYSTI-
EEYDEN EBIIIUSUUDEN MUKAAN:

Tytj-
kyvyttti-
myys-
tiheys

Suuri

Suurehko

Keskitasol-
nen (tai
epSvarma)

Ammattiryhmi

Sahat ja htiyliiiimtit, miehet
Ahtaajat, miehet
Metsiitytintekijdt, miehet
Kaivokset jne., miehet
Rakennustytintekijiit, miehet
Metallien perusteoll., miehet

Typpi- ja lannoite-
teht., miehet
Sdhktikonetehtaat, miehet
Paperitehtaat, naiset
Selluloosatehtaat, naiset
Selluloosatehtaat, miehet
I(onetehtaat, miehet
Paperitehtaat, miehet

Lasitehtaat, naiset
Teurastamot, makkara-
teht., miehet
Lasitehtaat, miehet
Tltinjohtajat, miehet
Raha ja vak. ylemm., miehet
Rakennustyiintekij iit, naiset
Linja-auton kulj., miehet
Vaneritehtaat, naiset
Telakat, miehet
Kauppa ja teoll.
alemm., mietret
Makeistehtaat, naiset
Meijerit, naiset
Teurastamot, makkara-
teht., naiset
Huonekalutehtaat, naiset
Tiilitehtaat, miehet
Panimot, naiset

Tydkyvyt-
tdmyys-
indeksi

16?
153
151
t47
L44
137
135

269
196
189
176
167
151

Pieni Raha ja vak. alemm., naiset
Leipomot, naiset
TYikootehtaat, naiset
Teknokemialliset teht., naiset
Posliinitehtaat, naiset
Kauppa ja teoll.
alemm., naiset
Kauppa ja teoll
ylemm., miehet
Sanomalehtien toim., miehet
Tarjoilijat, naiset
Liiiiketehtaat, naiset

1) Temen alapuolella kaikissa ryhmisse korkeintaan 84.
2) TEmEn ylEpuolella kaikissa ryhmissa vAhintiien i22.

L22

111
110
107
100
92
88
87
86

75
67
67

66
66
65
55

64
57
55
50
50

49

43
35
34
27

aYlEraj

Indeksiluvun 95 Voin
luotettavuusvdli

115
1t2
r24
111
L24
116
116

Alaraja

218
171
189
139
167
131

87

78
BO

89
74 t) 2)131

104
116
118
103

s2
90

101

100
101
103
103

85
75
74
73
7l

60

57
75
50
5l
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voidaan samalla varmuudella sanoa, ettd tycikyvyttcimyysel5kkeelle siirtymi-
siij on sahoilla ja hdyliiiimtiissii tiimiin tutkimuksen aineiston mukaan yli
kaksinkertainen miidrii koko aineiston keskitasoon yerrattuna, kun taas
typpi- ja lannoitetehtaiden osalta tiedetiiiin vain, ettd tydkyvytt6myystapaus-
ten yleisyys niiissii ylittiiii keskitason ainakin 15 prosentilla, joskin ylitys
luultavasti on huomattavasti teta suurernpi.

Luokituksen tulos on esitetty taulukossa 33. Siin?i on niistd edell:i
nrainituista ryhmistii, joissa tydkyvyttdmyystiheys asetetulla 95 o/otn varmuu-
della ylittee keskitason enemmein kuin 30 prosentilla, kiiytetty sanallista
luonnehdintaa "tydkyvyttcimyystiheys suuri". Seuraavasta luokasta on ero-
ttrksena edellisestii kiiytetty sanontaa "ty6kyyyttdmyystiheys suurehko". Ku-
ten juuri on todettu, ei tutkimusaineisto anna varmuutta siita, etteivbtkci
jotkin tiihiin luokkaan tulleet ryhmiit itse asiassa kuuluisi pikemminkin
edelliseen luokkaan. Sama epiivarmuus on vielii yleisempi luokan "tydky-
vytttimyystiheys keskitasoinen" kohdalla. Yhdenkiiiin tiih?in luokkaan tul-
leen ryhmdn indeksiluyun luotettavuusviili ei ole niin kapea, etta se poikke-
aisi korkeintaan 10 o/o suuntaan tai toiseen indeksin perusarvon kuvasta-
nrasta keskitasosta. Kokonaisuutena ottaen luokitus on niiin ollen - aineis-
ton asettamista rajoituksista johtuen - varsin karkea, mutta osaltaan se silti
selvent[nee kuvaa siitd, ettii tycikyvyttcimyyseliikkeelle siirtymisessd voidaan
osoittaa olevan erittiiin suuria eroja erilaisten ammattiryhmien viilillii. Aina-
kin ero toisaalta kahteen ylimpiiiin luokkaan tulleiden ryhmien ja toisaalta
alimpaan luokkaan kertyneiden ryhmien vtilillii on tutkitun aineiston avulla
ilmeisen selvdsti voitu varmistaa. Luokitusta voidaankin ndin ollen perus-

tellusti kiiytt?iii myds apuneuvona verrattaessa tilastoaineiston antamaa tu-
lcista kyselyaineistosta saatuun lopputulokseen.
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6.J. KYSELY. JA TILASTOAINEISTON ANTAMIEN TULOSTEN VER-
TAILUA

6.5.1 . Aineistojen yleinen yhteensopivuus

Kyselyaineiston analyysiss2i piiiidyttiin siihen, ettii eliikeikiimielipiteiden
ammattiryhmittaiset erot ja niiitii parhaiten selittavet tekijet liittyviit ensi-
sijaisesti kussakin ammatissa suoritettavaan ty6hcin, sen erilaisiin piirteisiin
tai tydolosuhteisiir.r, sekd ettd niiden rnolempien yhdessii voidaan - vaikka-
kin syy- ja seuraussuhteita ajatellen eri tavoin - ilmeisesti olettaa kuvasta-
van eri ammattiryhmien tytintekijdiden eliikeikdd koskevien tarpeiden erilai-
suutta.

Toisaalta lienee varsin johdonmukaista olettaa, ett6 se, kuinka suuri on
selvdsti miellettiivissd olerna riski joutua tycikyvyttdmyyseliikkeelle ennen
nykyistd vanhuuseliikeikiiii, voi vaikuttaa eliikeikiimielipiteeseen. Ios tdm2i

riski on erilainen eri ammattiryhmissd - kuten tilastoaineiston avulla on
voitu todeta olevan - niin sen vaikutuksen pitdisi niikyii my6,s eliikeikii-
mielipiteissd sen suuntaisina eroina, ettii mielipiteiden keskiarvot ovat suuren
tyiikyvyttcimyystiheyden ammattiryhmissd matalammat kuin pienen ty6-
kyvyttdmyystiheyden ryhmissii.

Mikeli tiimiin suuntainen yhteys ty6kyvyttdmyysriskin ja eliikeikiimieli-
piteiden viilillii voidaan havaita, ja jos toisaalta eldkeikdmielipiteille voidaan
I6ytiiii selviii selitystekijtiitd ammattiin liittyvien piirteiden ioukosta - kuten
kyselyaineiston avulla on voitu ldytii2i - on hyvin lZihellii kysymys siitii,
onko my6s eliikeikiimielipiteiden selitystekijdillii ja tydkyvyttiimyysriskillii
jonkinlainen syy- ja seuraussuhde keskeniiiin. Voisiko oll'a niin, ettii samat
tytihdn liittyviit tekijiit, jotka selittiiviit el?ikeik2imielipiteiden eroja, ainakin
osaltaan vaikuttaisivat myds erisuurten tydkyvytttimyyslukujen taustalla?

Viimeksi mainittuun kysymykseen ei tiimiin tutkimuksen aineisto pysty
vastaamaan, vaan se iiiii kysymykseksi. Sen sijaan voidaan tutkimusaineiston
avulla tarkastella, onko tdllainen kysymys aiheellinen, eli voidaanko kysely-
aineiston ja tilastoaineiston antamien tulosten viilillii havaita sellaista yhden,
suuntaisuutta, joka osoittaisi jonkinasteista yhteytt?i ty<ikyvyttdmyyslukujen
ia eliikeikiimielipiteiden - sekd samalla niiden selitystekijtiiden - viilillii.

Kysely- ja til,astoaineistojen erikseen antama lopputulos on edelld esitetty
jak.malla tutkitut ammattiryhmiit useampiin luokkiin ensin kyselyaineiston
tulosten ja sen jiilkeen tilastoaineistosta laskettujen, tydkyvyttdmyystiheyden
erilaistrutta kuvaavien indeksilukujen perusteella (taulukot 32 ja 33, s. 159 ja
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163). Niiden ammattiryhmien osalta, jotka sisiiltyiviit kumpaankin aineistoon,
on taulukossa 54 esitetty niiden lukr.rmiidriiinen jakaantuminen molempien
Iuokitusten yhteensii muodostamaan ruudukkoon. valitettavasti vertailun
ulkopuolelle jiiii viisi ammattiryhmiiE - sukeltajat, kuorma-auton kuljettajat,
tekokuitu- sekii lakka- ja maalitehtaiden tydntekijtit ja viihittdiskaupan myy-
jet - joiden kohdalla ,aineisto ei antanut mahdollisuutta ty6kyvyttcimyys-
indeksilukujen laskemiseen. Etenkin kolme ensimmiiistd ryhmiiii olisi kysely-
aineiston tulosten valossa ollut mielenkiintoista saada mukaan my6s vertai-
luun.

Kyselyaineiston analyysissd ammattiryhmiii ei jaoteltu sukupuolen mukaan,
koska tiimii ei tutkimusaineiston valossa niiyttiinyt aiheelliselta. Ty6kyvytt6-
rnyysindeksiluvut sen sijaan laskettiin erikseen miehille ja naisille mikiili
ryhmiin suuruus oli kummankin sukupuolen osalta tehan riittevd. Muissa
ammattiryhmissii ty6kyvyttdmyystarkasteluun otettiin mukaan vain enemmis-
t6nd olevan sukupuolen aineisto. Kahdessa niistd ammattiryhmistd, joissa
tyd,kyvytt6myysindeksin arvo oli voitu laskea erikseen mies- ja naispuolisille
tydntekijdille, joutuivat miehet ja naiset tyokyvyttcimyystiheyden mukaisessa
luokituksessa eri luokkiin. Ntiissii ryhmissii (rakennustydntekijiit sekd kaupan
ja teollisuuden alemmat toimihenkil6t) laskettiin aineistojen vertailua rrarten
sukupuolten yhteen painotetut tydkyvyttdmyysindeksiluvut kiiyttiien painoina
niiden osuuksia ndytteessii. Kummassakin tapauksessa voitiin todeta tultavan
tiiten samaan tulokseen kuin kiiytettiiessii pelkiistii[n sen sukupuolen sijain-
tia luokituksessa, jonka osuus ndytteessii oli suurempi.

|os molempien aineistojen antamat tulokset, toisaalta eri amnrattiryhmien
tydkyvyttdmyystiheydet ja toisaalta samojen ryhmien keskimdiiriiiset eliike-
ikiimielipiteet sekd niiitii selitt?ivien tekij6iden yhteisvaikutukselle saadut
pistemiiiiriit, olisivat toisistaan tdysin riippumattomia, pitiiisi ammattiryhmien
lukumiiiiriin jakaantua jokseenkin tasaisesti yli koko taulukossa 34 esitetyn
ruudukon. Taulukkoa tarkastellessa voi kuitenkin havaita, ettii ndin ei ilmei-
sestikdiin ole, vaan tiettye yhdensuuntaisuutta on luokitusten viilillii niihtii-
vissii. Selvimmin tiimd niikyy luokitusten ii?iripdissii. fos tarkastellaan niitii
taulukon vlSosassa olevaa 13 ryhmiiii, joissa kyselytutkimuksen mukaan
eliikeikiimielipide on keskitasoa matalampi ja selitystekijciiden antama piste-
miiiird keskitasoa suurempi, niin todetaan, ettd niiistii seitsemlissii tydkyvyttd-
myystiheys on keskitasoa suurempi ja vain yhdessd sitii pienempi. Kaikki
kuusi "suuren tydkywttdmyystiheyden" luokkaan tullutta ammattiryhmdii
kuuluvat tiihiin joukkoon. |os taas tarkastellaan keskitasoa korkeamman
eliikeikiimielipiteen ja keskitasoa pienemmtin selityspistemiiiiriin ryhmid tau-
lukon alaosassa, joita niitiikin on 13, niin niiistii kahdeksan sijoittuu pienen
tyokyvyttdmyystiheyden luokkaan ja vain yksi on tydkyvyttcimyystiheydeltddn
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"suurehko".
Ammattiryhmien sijaintia kummankin luokituksen mukaan vertailevan

idrjestyskorrelaatiokertoimen arvoksi saatiin .69, joten luokitusten viilinen
yltteys on senkin valossa varsin rrahva.

Tarkasteltaessa vertailuruudukossa esitettyjii tycikyvyttcimyystiheyden luok-
kia, voidaan selveisti niihdii, ettd "keskitasoisen tyrikyvyttcimyystiheyden"
luokkaan kuuluvat ammattiryhmdt jakaantuvat tasaisimmin kyselyaineiston
perusteella erityyppisiksi osoittautuneisiin luokkiin eikd selviiii kasaantumista
kyselyaineiston mukaisen keskitason kohdalla esiinny. Tdssii on kuitenkin
syytii muistaa se aikaisemmin todettu seikka, ettd aineiston asettamista
ra.ioituksista ja luokituksessa kiiytetystd menettelysth johtuen juuri "keski-
tasoisten" luokkaan joutuivat tydkyvyttcimyysluokituksessa kaikki ne ammatti-
ryhmiit, joiden kohdalla sijoittelu oli epiivarmaa, kun taas muihin luokkiin
tulleiden ammattiryhmien osalta voitiin ainakin keytettyjen kriteerien mu-
kainen poikkeaminen keskitasosta varsin hyvi,n varmistaa. Tulosten vertaile-
miseksi vain tydkyvyttcimyystarkastelun varmimpien eli keskitasosta poik-
keaviksi luokitettujen ammattiryhmien osalta on vielii laadittu seuraava
tiivistetty asetelma.

Niiden ammattiryhmien lukumiiiirfi, joissa

Tycikyvyttci-
myystiheys
l<eskitasoa
suurempi

Tydkyvvttci-
myystiheys
keskitasoa
pienempi

Selityspistemdiird keskitasoa suurempi,
el2ikeikiimielipide matala
Selityspistemiidrd keskitasoinen,
elijkeikiimielipide keskitasoinen
Selityspistemddrd keskitasoa pienempi,
eliikeikiimielipide korkea

Asetelman antama kuva on varsin selked. Molempien toisistaan riippu-
mattomasti kiisiteltyjen tutkimusaineistojen antamat tulokset ndyttdvdt kuu-
luvan selviisti samaan kuvaan. Vanhojen tydntekijciiden tilanne on ilmeisesti
tutkituissa eri ammattiryhmissd erilainen ja thmii heijastuu seke tydkyvyttd-
myysluvuissa etta elekeikemielipiteissd. Vaikkakin kysymys siitd, vaikutta-
vatko ty6,kyvyttdmyyslukujel- taustalla ia missii miiiirin ne samat, tydh<in ja
tyd,olosuhteisiin liittyviit tekijiit, jotka kyselyaineiston mukaan parhaiten
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selittevet eliikeikiimielipiteitii, jiiti tiissii tutkimuksessa vastausta vaille, niin
joka tapauksessa ndmd tekijdt ovat ilmeisen ristiriidattomasti mukana tutki-
muksen antamassa kokonaiskuvassa.

6.3.2. Y ksitttiisiti ammattiry hmiii koske vfu havain toi a

Edellii esitetyssd yleisluonteisessa vertailussa voitiin todeta ilmeinen yhteys
kyselyaineiston ja tilastoaineiston antamien tulosten viilillii. Seuraavassa on
tulosten yhteensopivuutta tarkasteltu yksityiskohtaisemmin kiinnitthen huo-
rniota etenkin niihin amm,attiryhmiin, jotka tutkimusaineistossa syystii tai
toisesta nousivat selvimmin esille.

Liihdettdessd tarkasteluun kyselyaineiston lopputulosta kuvaavassa taulu-
kossa 32 (s. 159) esitetyn ammattiryhmien luokituksen mukaisesti, voidaan
tehdii ainakin seuraavat havainnot:

-- Kokonaan omaa luokkaansa olivat kyselyaineistossa sukeltajat, joiden
eliikeikiimielipide oli poikkeuksellisen matala ja selityspistemddrd mybs
poikkeuksellisen suuri. Sukeltajien tydkyvyttdmyystiheydestd ei tarkaste-
lussa kiiytettyjen varmuusvaatimusten edellyttdmhn suuruista aineistoa
ollut ryhmiin pienuudesta johtuen saatavissa. Saatu aineisto kuitenkin
viittasi siihen suuntaan, ette tydkyvyttomyystiheys ei tesse ryhmdssd voi
olla pieni.

- |iirjestyksessi toisen luokan muodostivat kuorma-autojen linjaliikenteen
kuljettajat sekii kaivosteollisuuden tydntekijiit. Niiiden eliikeikiimielipide
oli matala ja sen selityspistemiiiird keskitasoon verrattuna ldhes kolmin-
kertainen. Kuorma-auton kuljettajista ei myciskdiin saatu tycikyvyttcin.ryys-
tarkasteluun riittevee aineistoa. Kaivosteollisuus kuului tilastoaineistossa
suurimman tycikyvyttcimyystiheyden Iuokkaan.

-. Seuraavaan luokkaan, jossa eldkeikiimielipide oli myciskin matala ja seli-
tyspistemiiiird oli keskitasoon verrattuna ru,nsaasti kaksinkertainen, tuli
yhdeksrin ammattiryhmeid: metsd- ja rakennustycintekijiit, ahtaajat, s,aho-

jen ja hciyliidmciien seke telakoiden tycintekijiit, linja-auton kuljettaiat,
metallien perusteollisuuden ja typpi- ia lannoitetehtaiden tycintekijiit sekii
anniskeluravintoloiden tarjoilijat. I(oln.rea poikkeusta lukuunottamatta

169



niimii ryhmdt ovat kaikki niite, jotka mycis tycikyvyttcimyystarkastelussa
nousivat aineiston kSrkeen. Linja-auton kuljettajat ja telakkatycintekijiit
sijoittuivat tycikyvyttcimyysluokituksessa keskitasoisiin, kun taas tarjoili-
joiden tytikyvyttcimyystiheys oli koko aineiston toiseksi pienin. Tarjoilijat
ovatkin se ammattiryhmii, jonka kohdalla tutkimuksen tulokset ovat
ristiriitaisimmat. Tarjoilijat ovat tutkimusaineistossa my<!s aivan erityis-
laatuinen ryhmii, jonka r:salta aineisto ei tarjoa mitiiiin vertailumahdolli-
suutta muihin, ty6n laadun tai tydolosuhteiden kannalta siihen rinnas-
tettavissa oleviin ryhmiin.

-- Viimeisen sellaisen luokan, jossa eldkeikiimielipide oli keskitasoa mata-
lampi - joskaan ei yhtai selvdsti kuin edellisessd luokassa - muodosti-
vat lasi-, tiili-, vaneri- ja tekokuitutehtaiden tycintekijiit. Ndistd ei teko-
kuitutehtaiden osalta saatu tycikyvyttdmyystarkasteluun riittdvdn luotetta-
vaksi katsottua aineistoa. Muut kolme ammattiryhmdd sijoittuivat tyci-
kyvyttcimyysluokituksessa keskitasoisiin. Lasitehtaiden tycintekijciiden osal-
ta on kuitenkin todettava, ettd ndiden tycikyvyttcimyystiheys oli keski-
tasoisiksi luokiteltujen ryhmien suurin. Eliikeikiimielipiteiden selityspiste-
miiHrii oli tdssd neljdn ammattiryhmdn luokassa runsaasti puolitoista-
kertainen keskitasoon verrattuna ja poikkesi keskitasosta selvemmin kuin
eliikeikiimielipide. Selityspisterniiririiiin vaikuttaa kaikissa neljdssii ryh-
mdssd eniten erilaisten vaikeiden sisdtyon olosuhteiden kasautuminen,
jossa nimenomaan kuumuudella on ndiden ryhmien kohdalla poikkeuk-
sellisen suuri merkitys. Tdmd antaa aiheen epiiillti, ettd kuumuus mah-
dollisesti on - etenkin muiden olosuhteiden kasautumaan liittyessiiiin

- saanut eliikeikiimielipiteiden selitysmallissa liian suuren painon.

-'- E,ldkeikdmielipiteeltaen ja selityspistemhdrdltddn keskitasoisten luokkaan
tulleista ammattiryhmistH vain leipomoiden tycintekijiit sijoittuivat tyd-
kyvyttcimyysluokituksessa keskitasoa pienernmdn tycikyvyttomyystiheyden
luokkaan. Mycis leipomoissa kuumuudella oli selityspistemiizirln muodos-
tumisessa huomattava osuus, joten tdssrikin saattaa olla kysymys samasta
heikkoudesta selitysmallissa kuin edellisessii kohdassa.

- Kolme kyselyaineiston keskitasoisten luokkaan sijoittunutta ryhmiid,
paperi-, selluloosa- ja konetehtaiden tycintekijdt, osoittautui tycikyvyttti-
rnyystiheydeltddn keskitason ylittaviksi. Selityspistemziiiriin muodostumi-
sessa on paperi- ja selluloosatehtaiden kohdalla vuorotycilld huomattavan
suuri osuus, kun taas konetehtaissa korostuu tapaturmavaaraan liittyvri
valppauden vaatimus. On mahdollista, ettd niimii tekijiit ovat saaneet

170



selitysmallissa liian pienen painon. Mielipiteiden ja selityspistemddrdn
yhteensopivuus oli niiissii ryhmissii kuitenkin varsin hyv6.

- Niistii luokista, joissa eliikeikiimielipide oli keskitasoa korkeampi ja seli
tyspistemiidrd pieni, nousivat siihkdkonetehtaiden tycintekijdt ainoana
ammattiryhmiinii tycikyvyttcimyystiheyden tarkastelussa selviisti keskita-
son yliipuolelle. Ryhmiin selityspistemriiirii poikkesi keskitasosta selvem-
min kui'n sen eldkeikdmielipide. Sdhkdkonetehtaiden tyrintekijiit olivatkin
toinen niistd tutkimuksen ammattiryhmistd, joissa voitiin todeta ilmeinen
ristiriita kysely- ja tilastoaineiston tulosten viilillii. Tete ammattiryhmiiii
edusti tutkimuksessa kuitenkin vain yksi yritys, joten sen kohdalla voi
vat heijastua yrityskohtaiset tekijiit.

-- Kaksi ammattiryhmdd, joissa eliikeikiimielipide oli huomattavan korkea,
sijoittui tycikyvyttOmyysluokituksessa keskitasoisten luokan yldosaan. Nii-
mii olivat raha- ja vakuutuslaitosten ylemmiit toimihenkilcit sekd teolli-
suuden tydnjohtajat.

-. Muiden kuin edelld tarkasteltujen ammattiryhmien osalta todettakoon
vain, ettii kysely- ja tilastoaineiston tulokset olivat niissd johdonmukai-
sesti samansuuntaiset. Osa niiistii 15 ryhmdstd edusti kummankin aineis-
ton mukaan keskitasoa, kun taas toisissa keskitasoa korkeampi el?ikeikii-
mielipide ja alhainen selityspistemiiiirii liittyi pieneen tycikyvyttcirryys-
tiheyteen.

b.4. YHTEENVETO

Suoritettu eliikeikiitutkimus jakaantuu itse asiassa kahteen irralliseen
osaan. Siind keriittiin kaksi kokonaan erilaista, asiaa eri puolilta valaisevaa
aineistoa, ja ndmd kasiteltiin toisistaan riippumatta, minkii jiilkeen voitiin
tarkastella tulosten yhteensopivuutta.

Tutkimuksen t6rkein tehteve oli selvittdd, onko erilaisten ammattiryhmien
vdlilld h'avaittavissa eroa seikoissa, joita eliikeikiikysymyksen kannalta voi-
daan pitriS merkityksellisinii. Niiin ollon myds molemmat tutkimusaineistot
keriittiin ammattiryhmittiiin. Kaikkiaan tutkimuksen kohteeksi tuli i8 eri
ammatriryhmdd. Ne on lueteltu sivuilla 59-61.
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Tycikyvyttcimdksi tulemista eri ammattiryhmissa kartoitettiin keriiiimiillii
toimipaikoista tilastotietoja tycikyvytt6myystapauksista viiden vuoden ajalta
(1966-1970). Niiden avulla voitiin tutkia tydkyvyttdmyystiheyksiii sekii

ionkin verran - ioskin rajoitetusti - myds tydkyvytttimyyden syitii. Tarkas-
telu koski vain yli 4O-vuotiasta tydvoimaa. My6s kuolintilastoja yritettiin
kerdtri, mutta tulos iei telta osin heikoksi.

Tycikyvyttcimyystiheyden amm'attiryhmitteisten erojen mittaamiseksi kehi-
tettiin erityinen tycikyr.yttcimyysindeksi, jota laskettaessa ryhmien erilainen
ikiirakenne tuli elirninoiduksi. Tutkituista ammattialoista viideltti ei saatu

indeksiluvun laskemiseksi riittavee aineistoa, joten tydkyrryttdmyyslukujen
vertailu voitiin suorittaa 33 ammattiryhmiin viilillii. Useilla niiistiikin aineisto
oli siksi suppea, ettd indeksiluvun luotettavuusviili muodostui melko pit'
kiiksi. Voidaankin todeta, ettE laskettujen indeksilukujen avulla saatu kuva
tl,cikyvyttdrnvystiheyden vaihtelusta on verrattain karkea mutta silti suuntaa
antava.

Tycintekijciiden omia kiisityksiii heille sopivasta elekeiesta sekii niiden taus-

talla vaikuttavia tekijditii selvitettiin kyselytutkimuksen avulla. Kyselyt suo-
ritettiin aluksi haastatteluina, mutta suurin osa aineistosta keriittiin postikyse-
l1'nd. Vastaajat olivat samojen toimipaikkojen tydntekijtiitii, joista ty<iky-

vyttcimyystilastot kerdttiin. Vastausprosentti nousi postikyselyssii varsin kor-
keaksi eli keskimddrin 85:een. Tdssd suhteessa tutkimuksen voidaan katsoa
onnistuneen erittiiin hyvin.

Kyselytutkirnus kohdistui sekin yli 4O-vuotiaisiin tytintekij<iihin. Lopulli-
scssa analyysissii keskityttiin kuitenkin kesittelemiiiin heistd vanhimpien eli
yli 54-vuotiaiden henkiliiiden vastauksia, koska niiiden eliikeikiimielipiteet
olivat keskinrddrin korkeampia ja niiden hajonta pienempi kuin samaan
amnrattiryhmiidn kuuluvilla nuoremmilla vastaaiilla. Tutkimuksessa nouda-
tcttiin ndin ollen t.ilte osin varovaista liniaa.

On syytd korostaa, ette elekeikemielipiteiden avulla ei tutkimuksessa py-
ritty saamaan selville site, mille hsolla eliikeiiin tulisi olla. Eliikei2in alenta-
mista koskevat vaatimukset ovat meilld kuten monissa muissakin maissa
ollcet siksi yleisesti esilld. ettii jo etukdteen voitiin odottaa mielipiteiden
olevan kautta linjan varsin alhaisia. Sen sijaan tutkimusta suunniteltaessa
katsottiin tycintekiiciiden omien mielipiteiden heille sopivasta eldkeiiistii ole-
van paras saatavissa oleva mittausvdline pyrittdessd mittaamaan yksiltiiden
ir ryhmien viilisiii eroja eldkeikdd koskevissa tarpeissa sekii ldytiimiiiin niitii
parhaiten selitteivet tekijiit. ElZikeikiiii koskevilla tarpeilla on tiilldin luonnolli-
sesti tarkoitettu tyontekijdiden itse kokemaa tarvetta irtautua tydstiiiin ja
siiltyd eliikkeelle.

Tiisszi yhtecnvedossa on tuonnempana lyhyesti lueteltu tiirkeimmeit kum-
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mankin aineiston perusteella tehdyt yleisluonteiset havainnot. Kokonaisuu-
dessaan tutkimus tuotti siksi runsaasti sekd suoraan eliikeikiikysymykseen
liittyviiii ette muissa suhteissa mielenkiintoista tietoa, ettei kaikki tutkimus-
tulokset edes suurin piirtein kattavan yhteenvedon laatimiseen katsottu ole-
van aihetta pyrkiii. Yksityiskohtaisempien tutkimustulosten ja muiden tiihdn
raporttiin koottujen tietojen osalta, joiden mielenkiintoarvo varmastikin on
eri lukijoille erilainen, todettakoon raportin sisiillcistii seuraayaa.

Tilastoaineiston yksityiskohtainen tarkastelu sisiiltyy lukuun 4. ja kysely-
aineiston analyysi lukuun 5. Tiimrin jiilkeen on saatu tulos pyritty kumman-
kin aineiston osalta tiivistdmddn mahdollisimman selkedksi ja tutkimuksen
pdziasiallisen tarkoituksen kannalta vain olennaisimman sisdltdvbksi luvun
6. alkuosassa (kohdat 6.1. ja 6.2.). Lopuksi on kohdassa 6.J. tarkasteltu
tulosten keskindistd yhteensopivuutta.

Tycikyvyttcimyystiheyden vaihtelu tutkituissa ammattiryhmissd selviiid par-
haiten taulukoista 5 (s. 76) ja 33 (s. 165). Kyselyaineiston analyysin tulok-
sena syntynyt ammattiryhmien luokitus eliikeikiimielipiteiden ja niitii par-
haiten selittdvien tekijciiden mukaan ndkyy puolestaan taulukoista J1 (s. 152)
ja 32 (s. 160) sekii kuviosta 4 (s. 158). Tutkimuksessa ldydetry eliikeikti-
mielipiteiden selitysmalli on esitetty kohdassa 5.6.

Suoritetun empiirisen tutkimuksen lisiiksi on raportissa kiisitelty erilaisia
eliikeikiikiiytiinndn malleja kiinnittden huorniota yarsinkin eliikeiiin porras-
rus- ja joustamismahdollisuuksiin. Tfrmii tarkastelu sisiiltyy lukuun 2. Erityi-
sen rnielenkiintoisena voidaan pitaa tekstiin aivan viime vaiheessa lisiittyii
selostusta Ruotsissa t6nd vuonna siiiidetyistii ja 1.7.1976 voimaan tulevista
niuutoksista eliikeikiikiiytiintcirjn. Niimd kohdassa 2.4.6. esitellyt Ruotsin uudet
siirinncikset tahteavet siihen, etta tlcintekijiillti olisi mahdollisimman monia
valinnan mahdollisuuksia harkitessaan missd iiissd haluaa liihteii eliikkeelle
ja siirtyykci eliikkeelle suoraan tiiysipiiiviitydstd yai asteittain osa-aikatycin
ja sen rinnalla maksettavan osaeliikkeen kautta.

Paitsi eliikeikiikiiytiintdii ja sen osalta tarjolla oleyia mahdollisuuksia on
luvussa 2. tarkasteltu mycis muita keinoja, joita voidaan ajatella kriytettiiviin
pyrittdessii helpottamaan vanhojen ty<intekij<iiden tilannetta tydeliimiissd.
Tiillaisiksi todetaan viikko- tai piiiviitydajan lyhentiiminen, lomien pidentii-
minen iiin ja tycivuosien karttuessa, itse tycisuoritusten helpottaminen tai
siirtyminen kokonaan toiseen, kevyemp:iiin ammattiin eli niin sanottuun viili-
ammattiin ennen eliikkeelle jiiiimistii.

Raportin liitteessd 7. on esitetty laskelmia eliikeiiin alentamisen kustan-
nusvaikutuksista. Laskelmat on tehty useille ikdjakautumaltaan ja tycikyvyttci-
rnyystiheydeltiiiin erilaisille teoreettisille esimerkkiryhmille. Niiden tuloksena
todetaan, ettii eliikeiiin alentamisen aiheuttama eldkekustannusten lisiiys on
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ajan mycitd jyrkiisti nouseva. Esimerkiksi eliikeiiin alentaminen 60 vuoteen
rnerkitsisi kymmenen ensimmdisen vuoden aikana kustannusta, joka ryhmtin
ikiijakautumasta ja tydkyvyttdmyystiheydestii riippuen vaihtelisi valiffi
0.7-2.7 o/o palkoista. |o seuraavan kymmenvuotiskauden aikana kustannuk-
set muodostuisivat ldhes kaksinkertaisiksi ja kohoaisivat edelleen TEL:n
tdysimddriiiseen voimaantuloon asti, jolloin ne vastaisivat 4.5-7.8 o/o pal-
kcrista. Laskelmissa on otettu huomioon ty6eliike ja kansaneliikkeen perus-

osa.

Tdrkeimpind havaintoina, joita suoritetun tutkimuksen tuloksista on tehta-
vissii, voidaan ehkti pitiiii seuraavia:

T yci kyvytt cimyys ti heys

- Ammuttiryhmien viilillii on erittiiin suuria eroia tytikyvyttdmyystihey-
dessrj. Erojen mittaamiseksi laaditun ty6kyvytt6myysindeksin perusteella
ammattiryhmiit jaettiin neljiiiin luokkaan. Suurimman tydkyvytt6myys-
tiheyden luokassa indeksiluvun arvo vaihteli viilillii 15l-269, kun se

pienintii tydkyvyttdmyystapausten miiiiriiii edustavien ammattiryhmien
luokassa oli 27-64 indeksiluvun 100 kuvatessa koko tutkitun aineiston
keskitasoa.

-- Tydkyvyttbrnyysliheys on suurimmillaan lyysisesti raskaissa tdissii, joita
tehdiiiin kokonaan tai osittain ulkowlla. Ty6kyvyttdmyysluokituksessa,
tuli tutkituista kuudesta liihinnii ulkotydtii edustavasta ammattiryhmiistii
viisi - sahojen ja htiylaiimiijen tydntekijiit, ahtaajat, mets[tytintekijiit,
rakennusty6ntekijiit sekii kaivosteollisuuden tydntekijet - ensimmdiseen
eli suuren tydkyvyttcimyystiheyden luokkaan. Tutkimukseen otetuista
ulkotyciryhmistd vain telakkaty6ntekijiit jiiiviit tiimiin luokan ulkopuo-
lelle.

-- Tydkyvyttiimtlksi tuleminen on yleistii myds tutkituilla metalliteollisuuden
aloilla. Metallien perusteollisuuden tytintekijiit sijoittuivat tyttkyyyttti-
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lnyystarkastelussa ainoana tehdasteollisuuden ammattiryhmiinii ensimmdi-
seen luokkaan ja kone- ja siihkcikonetehtaiden tydntekijiit toiseen eli
suurehkon tydkyvyttdmyystiheyden luokkaan.

- A4uista tutkituista tehdasteollisuuden ammattiryhmistti on tydlcyvyttl-
rrtyl'stiheys suurin typpi- ja lannoitetehtaiden sekii paperi- ja selluloow-
tehtaiden tybntekij1ilki., Mainitut ammattiryhmiit sijoittuivat suurehkon
tycikyvyttcimyystiheyden luokkaan. Niiillii aloill,a on yhteisend piirteend
ainakin kemiallisen tuotantoprosessin kiiyttd ja kolmivuorotyOn yleisyys.

- Naisvaltaisissa ommattiryhmissti ty\kyvyttdmyystiheys on keskitasoinen
tai pieni. Kaikki ne tutkitut ammattiryhmdt, joissa naisia oli viihintiiiin
kaksi kolmannesta tydntekijciistii, sijoittuivat keskitasoisen tai pienen
tycikyvyttcimyystiheyden luokkaan. Toisaalta niistii kuudesta ammatti-
ryhrndstzi, joissa voitiin laskea indeksiluvut sekii naisille ette miehille,
nousi kolmessa naisten indeksiluku jopa hieman korkeammaksi kuin sa-
rnaan ammattiryhmdiin kuuluvien miesten. Ero nais- ja miesvaltaisten
ammattiryhmien viilillii saattaakin niiin ollen my6,s johtua eroista ty6n
luonteessa eikii sukupuolesta.

- Tointihenkildammateissa tydkyvyttdmyystiheys on yleensii keskitasoa pie-
nempi. Poikkeuksena olivat tutkimusaineistossa teollisuuden tydnjohta-
jat sekii raha- ja vakuutuslaitosten ylemmiit toimihenkiliit, joiden indeksi-
luvut olivat keskitasoa. Tutkituissa kaupan ja teollisuuden yrityksissd ei
ylempien ja alempien toimihenkildiden viilillii ollut tydkyvytttimyystihey-
dessd eroa kuten raha- ja vakuutuslaitoksissa, \r'aan se oli kauttaaltaan
pieni.

- sydtin- ja verisuonitautien takia ty\kyvytt\miiksi tuleminen on yleisintii
sumoissa omma.ttiryhnrrssa, ioissa tyi)kyvytt\myystiheys muutoinkin on
korke,e. sydiin- ja verisuonitaudeista laskettiin samanlaiset indeksiluvut,
joiden avulla tycikyvyttdmyystiheyttiikin tarkasteltiin. sydiintauti-indeksin
kdrkeen tulleet ammattiryhmiit olivat kaikki niitii, joissa my6s yleisen
tydkyvyttdmyysindeksin arvo oli korkea. Miesten sydiintautiindeksi oli
korkeampi kuin naisten niissii kolmessa ammattiryhmiissii, joissa miestenja naisten tycikyvyttdmyystiheydet olivat suunnilleen samalla tasolla.
Kaikkien ammattiryhmien osalta sydiintauti-indeksiii ei kuitenkaan voitu
laskea.
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Uliikeikiimie1ipiteet ja niitd seIittevet tekijiit

- Eltikeiktimielipiteiden keskiarvoissa on eri ammattiryhmien viililki sel'

uii), tilastollisesti merkitseviii eroja. Tutkimukseen sisiillytettyjen kontrolli-
kysymysten valossa mielipiteet vaikuttivat harkituilta ja niiden erot joh-

donmukaisesti muodostuneilta. Esimerkiksi valmius osallistua itse eliike-

iiin ,alentamisesta aiheutuviin kustannuksiin sekii halukkuus siirtyii toi-
seen, kevyempiiiin tyohcin ennen nykyistii eliikeikiiii kasvoivat siirryttii-
essii korkeammista eliikeikiimielipiteistd alhaisempiin. Rasittuneisuuden

tunne oli yleensii suurempi ja vastaajien terveydentila heidiin oman arvi-
onsa mukaan huonompi alhaista eliikeikiimielipidettti edustavissa ammatti'
ryhmissd kuin niissd, joissa mielipiteet sopivasta eldkeiiistii olivat suh-

teellisen korkeita. |o analyysin alkuvaiheessa kiivi ilrni, ettti eltikeikii-
mielipiteet ovat ilmeisesti selvemmin yhteydessii tytihdn ja ammattiin
liiuyviin kuin niihin puhtaasti yksilokohtaisiin taustatekij<iihin, joita

tutkimuksessa voitiin selvittaa. Havainto vahvistui analysoitaessa yksi-

tyiskohtaisesti ammattiryhmitteisten eliikeik2imielipiteiden eroja ja niitii
selittevie tekij6itti.

-- Eliikeiktimielipiteiden ammattiryltmitttiiset erot selittyviit useiden erilais'
ten tekijt)iden yhteisvaikutuksen avulla. Tutkimuksessa lciydettyyn selitys-

malliin tulivat mukaan seuraavat tekijiit:

1. Tyciolosuhteet

- Lika, pdly, muut hengitysilman epiipuhtaudet seka ty6skentely ihoa
drsyttdvien aineiden Parissa

- Kuumttus ja kosteus sisiity6ssii

- Ulkotybolosuhteet sekii tyoskentely maan tai veden alla

- I anna, nallna

2. Tycin asettamat fyysiset vaatimukset

- Huomattavat ruumiinvoimat, rasituksen pitkiiaikainon kestokyky,
ketteryys ja tasaPainokYkY

3. Tycin vaatima valppaus

- Kuulo, ndkci, muisti, huomiokyky, reagointikyky; esiintYviit koros-

tuneina silloin, kun ne liittyv?it suureksi koettuun taPaturmavaa-
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4. Tyciaika

- Kolmivuorotyd, ycityci, kaksivuoroty6, muu normaalista piiiviitydstti
poikkeava tydaika

-- Eldkeiktimielipiteiden selittiijinti eri selitystekijiit saavat erisuuruiset pai-
nor. Samankin selitystekijiin paino voi olla erilainen riippuen siit6, esiin-
tyykci se irrallisona vai toisiin saman pdiiryhmiin tekijtiihin liittyneen?i.
Selitysmalliin tulleiden tekij<iiden painot on lueteltu kohdassa 5.6. (sivut
148-150), jossa mycis on selostettu milld tavoin arnmattiryhmien eliike-
ikiimielipiteille saatu selityspistemdiirii on laskettu.

- Ttirkeimmtit alhaista eliikeiktimielipidettti selittiiviit tekiitit li)ytyviit tyti
olosuhteista. Useimmissa niistii ammattiryhmistri, joissa eliikeikiimielipide
oli alhaisin, sitii selittiiviistii pistemdiiriistii viihintiidn puolet kertyi tyti-
olosuhteista.

- useiden epiiterveellisten tai eptimiellyttiivien tydolosuhteiden kasasntu-
minen saman tybn kohdalle kasvattaa niiden merkitystii.
Niissd sisiitycin ammattiryhmissii, joiden ty6olosuhteisiin liittyy likaa,
pdlyii, muita hengitysilman epdpuhtauksia tai kuumuutta, viihintiiiin kol-
men tiillaisen tekijiin yhtdaikainen esiintyminen samassa tycissti antoi
niiille selitysmallissa suuremman painon kuin muutoin.

- Raskas ulkotyd ia halu pddstii aikaisin eliikkeelle liittyvtit yhteen. Kai-
kissa tutkituissa ulkotydryhmissd eliikeikiimielipide oli keskitasoa alhai-
sempi. Selitysmallissa ulkoty6n olosuhteet tciissd, joita tehdiiiin siiiistii
riippumatta, saivat huomattavan suuren painon. Ty6n asettamien fyysis-
ten vaatimusten antama selityspistemiiiirii oli useissa ulkoty6n ammatti-
ryhmissii varsin korkea.

- Ailcaisimntin toivovat piiiiseviinsii eltikkeelle sukeltajat, pitkiin linjan
kuorma-auton kuljettaiat ja kaivosteollisuuden tydntekijtit. Kyselyaineis-
ton'analyysin lopputuloksena syntyneessii luokituksessa eliikeikiimieli
piteen ja sen selityspistemiiiiriin mukaan niimd kolme ammattiryhm[ii
muodostivat kaksi selvristi muista poikkeavaa luokkaa. Muut kokonaan
tai osittain ulkotydtii tekeviit ryhmiit olivat seuraavaksi sijoittuneessa
luokassa enemmist6nii.

- Tutkituista tehdasteollisuuden amrnattiryhmistii parhaiten selittyvii toivo-
mus alhaisesta eliikeitistii on metallien perusteollisuuden ia typpi- ia tan-
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noiteteht,aiden ty,ntekiiiiilld. Alhaisen eliikeikiimielipiteen ja selitysteki-

jciiden antaman korkean pistemdiiriin nojalla n6mii ryhmiit tulivat ainoina

tehdasteollisuuden ammattiryhminii ulkotydta tekevien ryhmien kanssa

samaan luokkaan.

- Toimihenkiliiiden mielipiteet sopivasta eliikeitistii ovat korkeampia kuin

tydntekilt)iden ia ylempien toimihenkil\iden rnielipiteet korkeampia kuin

alempien. Lciydettyjen selitystekijtiidar luonteesta johtuen analyysissii ei

pystytty selittdmaiin toimihenkildryhmien mielipiteiden viilisiii eroja.

- samaa ty,tii tekevien miesten ia naisten eltikeiktimielipiteet ovat yhfipitii-
viii. Ldhes kaikissa tutkituissa ammattiryhmissd voitiin todeta, ettei ana-

lyysiin otettujen vanhimpien tyontekijdiden eliikeikiimielipiteissd ollut
ammattiryhmiin sisiillii merkitsevad eroa miesten ja naisten viilillii.

Lopputoteamuksia

Vertailtaessa keskeniiiin eliikeiktitutkimuksessa keriittyien kahden, toisis-

taan riippttntatta ktisitellyn aineiston antamia lopputuloksia voitiin todeta nii-
den selvijsti tukevan toisisan. Toisaalta ammattiryhmen tyt kyYyttcimyys-

tiheys, toisaalta tycintekijciiden eliikeikiimielipiteet ja niitii parhaiten selittd-

viksi osoittautuneet, tycihcin liittyviit piirteet niiyttliviit tutkimustulos'
ten valossa kuuluvan samaan kokonaiskuvaan.

Niissti ammattiryhruissii,ioisst tydkyvytt\myystiheys on suuri, korostuu

my6s halu piiiistii aikaisin eltikkeelle ia sitii selittiiviit ensisiiaisesti tydn

laatu ja tydolosuhteet - joko raskas ulkoty6 tai useiden epdterveellisten tai
epiimiellyttdvien olosuhteiden kasaantuminen saman tyon kohdalle sisdtydssii.

Vastaavasti pieni tyokyvyttdmyystiheys, keskimiiiirdistd korkeampi eliikeikii-
mielipide ja fyysisesti kevyt, helpohkoissa olosuhteissa tehty tyo liittyviit
usein yhteen.

Tutkitun aineiston keskitasosta varmimmin poikkeavien ryhmien osalta

tulosten yhdensuuntaisuus on ilmeisin. Verrattaessa niiden 21 ammattiryh-
rndn sijoittumista kyselyaineiston tulosten perusteella muodostuneisiin luok-

kiin, jotka tilastoaineiston luokituksessa oli todettu tydkyvyttomyystiheydel-
tiiiin keskitasosta suuntaan tai toiseen selvdsti poikkeaviksi, ainoastaan kah-

clen ryhmiin (anniskeluravintoloiden tarjoilijat ja siihktikonetehtaiden tytin-
tekijii$ kohdalla tulokset olivat ristiriidassa keskeniiiin. Valtaosan eli 15 ryh-
rniin kohdalla aineistojen yhteensopivuus oli vakuuttava, muiden neljiin
ammattiryhmdn osalta se jiii hiimiiriiksi.
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Tydkyvytt<imyystiheydeltiiSn keskitasoisiksi luokitelluissa ryhmiss?i oli
muutamia, joiden osalta tulokset niinikiiiin jiiiv?it jossakin suhteessa epdsel-

viksi. Enemmistd tiihiinkin luokkaan tulleista ryhmistii niiytti silti varsin hy'
vin sopivan tutkimuksen antamaan yleiskuvaan. Kolmessa sellaisessa ammatti-
ryhmiissii, ioissa eldkeikiimielipide oli matala ja sen selittyvyys kyselyaineis-

ton valossa hyvli (sukeltajat, kuorma-auton kuljettajat ja tekokuitutehtaiden
ty6ntekijiit), ei aineiston koko riitt2inyt tytikyvytttimyyslukujen laskemiseen,

ioten vertailu jiii niiiden osalta suorittamatta.
Yleiskuvasta poikkeavien ryhmien sijoittuminen on eriiiltii osin vaikeasti

selitettdvissd, mikii johtunee siitii, ettii tutkimuksessa ei pystytty kartoitta-
maan kaikkia asiaan ehkii vaikuttavia, esimerkiksi ryhmiin erityislaatuisuu-
desta iohtuvia tai yrityskohtaisia tekijiiit5. Myds ldydettyyn eliikeikiimieli-
piteiden selitysmalliin on saattanut jii2idii er?iit?i heikkouksia. Tulosten vertai-
luvaiheessa tuli esiin mahdollisuus, ett[ tyd,olosuhteista kuumuus on voinut
saada selitysmallissa hieman liian suuren ja vuoroty6 liian pienen painon.
I(oska tdm6nkaltainen malli kuitenkin on l2ihinnd suuntaa antava, ei sen tar-
lientamiseen endd katsottu oleyan syyt?i pyrki2i.

Tutkimustulosten yleinen yhteensopivuus ia johdonmukaisuus on selittii-
rniittii jiiiineistd kohdista huolimatta vakuuttava. Suoritettu tutkimus antaa

- joskaan tiitii ei sen puitteissa pystyt?i todistamaan - aihetta olettaa, ettd
tycintekijdiden eldkeikiimielipiteitii parhaiten selittiiviit, tydhdn ja sen olo-
suhteisiin liittyv?it tekiiiit osaltaan vaikuttavat myds ammattiryhmittaisten
tvcikyvyttdmyyslukuien taustalla.

Tutkimus osoittaa ammattiryhmien v?ili1l6 selv2isti olevan eliikeikiikysy-
myksen kannalta huomionarvoisia eroja. Vanhoien tydntekijtiiden tilanne on
ilmeisesti eri ammattiryhmiss?i erilafuren, ja tiim?i heijastuu seke tydkyvyttd-
myysluvuissa ettii ty6ntekijdiden omissa kiisityksissii siite, misse iiissii heid?in
olisi sopivinta siirtyii eliikkeelle. Taustalla n[yttii?i vaikuttavan tydn laadun
ia tydolosuhteiden erilaisuus. Se, mite tilanteen helpottamiseksi voidaan vai-
keiden ammattien kohdalla tehdii, jii2i piiiitd,ksentekijtiiden harkittavaksi.

Saattaa olla, ettii parhaat ratkaisut eiviit l6ydy katsomalla asiaa yksinomaan
eliikeikiikysymyksenii. Kaikkia erilaisia - niin hyvin eliikeikiikiiytiintd,ii kos-
kevia kuin sita teydenteviii tai sen ohella vanhojen ty6ntekijtiiden tilantee-
seen vaikuttavia - j6rjestelymahdollisuuksia olisikin syyt?i tarkastella rinnak-
kain pohdittaessa keinoja, joiden avulla tyiistii eliikkeelle siirtymisen pro-
sessi voitaisiin iiirjestiiii tydntekijdidon itsensii, heidiin ty6nantajiensa ja koko
yhteiskunnan kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.
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e Liite I
ELAKETURVAKESKUS

TY6SUHTEESSA OLEVIEN
ELAKEITATUTKIMUS

Kyselylomake

Vastaajalle:

Temdn lomakkeen kysymyksiin ei yleensi ole olemassa mitaan ((oikeica<< tai (vaerii<< vastauksia, koska

ihmiset ovat hyvin erilaisia. On vain vastauksia, jotka pitavat paikkansa Teidan kohdallanne. Vastauksenne

kesitellaan luottamuksellisesti. Tilastoista ei Teidin vastauksianne kukaan saa erikseen selville. Lomaketta
teytteessanne pyydiimme Teita kiinnittamiiin huomiota seuraaviin seikkoihin:

1. Alkee hypetk6 yhdenkiin kohdan yti. Yrittiikie vastata iokaiseen kysymykseen, vaikka
jotkut niistii saattavat tuntua hieman oudoiltakin.

2. Alkaa kayttak<i keskitien vastauksia <<Vaikea sanoa<< ja <<En osaa sanoa( muuten kuin siini tapauksessa,
etta tuntuu aivan mahdottomalca antaa muutakaan vastausta.

3. Vastauksista ei kannata neuvotella muiden kanssa. Haluamme saada selville juuri Teidtin oman mieli-
piteen ne.

4. Lomakkeessa olevista numeroista ei tarvitse velittae. Ne ovat vain vastausten reikdkorteille siir-
tiimiste varten.

5. Merkitkiii vastauksenne selvdsti. Mikiili haluatte tehdii korjauksia, niin kayttakea kumia tai vetakea vii-
voja virheellisen merkinnin piiiille.

6, Useimmissa kysymyksissi on annettu valmiiksi useampia eri vastausvaihtoehtoja. Kun olet-
te valinnut vaihtoehdon, joka pitii paikkansa Teidin kohdallanne, niin merkitkiiii rasti sen
vieressi olevaan ruutuun niin: li. Merkitkiii rasti kunkin kysymyksen kohdalla vain yhteen
vaihtoehtoon, ellei kysymyksen yhteydessii ole neuvottu toisin.



Kysymykset

1. Oletteko 1. I Mies 2. irr Nainen

2. Mind vuonna olette syntynytl

3. Oletteko 1. ll Naimisissa 2. [l Naimaton 3. [] Leski 4. ll Eronnut tai asu

4. Onko Teilla huollettavia lapsial
0. !Ei ole 1. f On kpl

5. Millainen koulutus Teillii onl
Merkitkili rasti alla olevan luettelon kaikklin tarpeellisiin kohriin
1. ! Kansa- tai kansalaiskoulu
2. I Oppikoulua .. . luokkaa
3. ! Ylioppilas
4. ! Ammattikoulutusta yhteensd .. ..... vuotta

6. Mika on nykyinen ammattinne?
(Merkitkaa ammatti mahdollisimman tarkasti ,ia yriftakaa kuvailla lyhyesti siihen kuuluvaa
ty<itiin ne.)

7. Kuinka monta vuotta olette ollut nykyisessii ammatissanne?
vuotta.

8. Montako vuotta olette ollut sen yrityksen palveluksessa, lossa nykyisin tyoskentelette?
... vuotta.

9. Oletteko 25 ikavuoden jiilkeen ollut muissa ammateissa kuin nykyisessiil
0. ! En ole 1. I Olen

10. (Tema kysymys koskee vain niite, jotka ovat olleet muissa ammateissa. Muut jatkavat kysy-
myksesti 11.) Missa muissa ammateissa olette ollut 25 ikiivuoden jiilkeen ja kuinka kauanl
Luetelkaa muut ammatrinne lahtien nykyisestii taaksepiin.

vuotta
vuotta
vuotta
vuotta
vuotta

11. Mira mielra olette nykyiseste ty6s-
tanne?
Oikealla on allekkain useampia vas-
tausvaihtoehtoja. Mikii niistii par-
haiten vastaa Teidin mielipidettan-
ne?

12. Enta mita mielth olette toimipai-
kastan ne?

Olen siihen hyvin tyytyviiinen
Olen siihen melko tyytyviiinen
En osaa sanoa
Olen siihen hieman tyytymaton
En pidii siiti juuri lainkaan

1.tr2.u3.n
4.!s.u
1.tr
2. t]3. I4.us. t]

Olen siihen hyvin tyytyviiinen
Olen siihen melko tyytyvdinen
En osaa sanoa
Olen siihen hieman tyytymaton
En pida siitii juuri lainkaan

2



13. Tassa on luettelo eriiisti henkilcikohtaislsta ominaisuuksisra, joita tyo voi vaatia. Merkitkee
rasti kaikkien niiden ominaisuuksien kohdalle, ioita mielestanni vaaditaan Teidin tycis-
sinne,
1. D Huomattavia ruumiinvoimia
2. ! Ruumiillisen rasituksen pit-

kaaikaista kestokykyd
3. E Erityista ketteryyttd
4. E Erityisd sorminepperyytta
5. ! Erityisen tarkkaa nakcikykye

Onko vielii muita ominaisuuksia; mitll

6. [] Erityisen herkkiii kuuloa
7. Ll Herkkea tasapainokykyi
8. f Nopeaa reagointikykyi
9. ! Tarkkaa huomiokykyi

10. ! Erityisen hyvii muistia

14.

Vaitteet

Tycini vie jo nykyisellaan voimat
siini midrin, etta olisi vaikea pys-
t/a enempean.

b, Minua kiinnostaa tyonteossa vain
se, pallonko siite maksetaan palkkaa.

c. Nykyisin on ty6ssa kayville ihmisille
iarjestett/ ,o aivan riitrevasti lomia
ja vapaa-aikaa.

15. Miti uskoisitte lihimpien. omaisten-
ne aiattelevan elakkeelle siirtymi-
sestannel Uskotteko heidin toivo-
van, etta voisitte

!amaa
ml.ltl

r.cnkin
lama
mlclti

Olcn
hicman Gri

mlaltil

Seuraavassa on kolme veitette, jotka koskevat erilaisia tyohdn liittyvia asioita. Ke/kla vaitteet
lepi yksi kerrallaan. Miettikfi jokaisen kohdalla erikseen, oletteko siira samaa vai eri
mieltS. Merkitknii rasti siti vastausvaihtoehtoa osoittavaan ruutuun, joka pitiiii
paikkansa Teidin kohdallanne.

Vastausvai htoehdot
't. 2.

Ol.n tiiyrin Olcn iok-

l.

Valke
lanoa

1. 5,

Olcn
ulyrln rrl
mlclti

a.

u ! I!

!trtrtr I
1. ! Olla tyossii mahdollisimman vanhaksi
2. fl Siirtye kohtalaisen aikaisin elikkeelle
3. E Siirt)"a mahdollisimman aikaisin eliikkeelle
0. ! En osaa sanoa

3

Satutteko tietamean, miki on yleinen elakeika tyoelikelakien (TEL ja LEL) mukaan?1. ! Tiedtn, vuotta 2. fl En tiede
16.

17. Mita ajattelette 65 ikiivuodesta eli-
keikinii ammatissanne? Onko se

1.!
7, I3.D
4. fls. I

Aivan liian alhainen
Hieman liian alhainen
Jokseenkin sopiva
Hieman liian korkea
Aivan liian korkea

',l8, Tuntuisiko Teista tarpeelliselta peasta kevyempidn tyoh6n ennen el5kkeelle siirtymistinne,
jos eltikeikii pysyisi muuttumattomanal
1. {l Kylla 2. Lr Ei

(Vain <<Kylli<<-vaihtoehtoon vastanneille.)
Uskoisitteko haluavanne siirtyi tuollaiseen kevyemp2iiin tyolrcin, vaikka tyo olisi vaatimat-
tomampaa ja palkka pienempi?
1. fl Kylla 2. E En
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Kiusallisilta tuntuvat asiat

Tyrit kasaantuvat ja aikataulu on
liian kirei.

b. Tyciasiat painavat mielta viela koto-
naki n.

Teilti vaaditaan tyossinne enem min
kuin itse pidiitte kohtuullisena ja
sopivana.

3.

Y.lkaa
lanoa

5,

Ei kiuE
leinkan

Seuraavassa on nelia asiaa, jotka ioidenkin henkilciiden mielesti ovat kiusallisia heidiin ty<!ssii5n.
Mirenkehen on Teidiin kohdallanne? Kiusaavatko seuraavat asiat Teita ia miten paljon? Mer-
kitkaa rasti jokaisen neljln asian kohdalla sita vastausvaihtoehtoa osoittavaan ruutuun,
joka pirae paikkansa Teidan kohdallanne. Ellei iotakin tai joitakin luetelluista asioista ty6s-
iinne lainkaan esiinny, merkitkiii sellaisten kohdalla rasti vastausvaihtoehtoon 5.

Vastausvai htoehdot
t.

Kiuru
hyvin
palion

2.

Kiulaa
m.lko
palior

1.

aike
Kiuru
vihin

LltrTfl

T

E

c.

t_ln
d Tyotehtavat ia valtuudet on epiisel-

vasti meeritelt/.

Nyt tiedustelisimme lihemmin mielipiteitanne elikkeelle siirtymisesta ia sen ajankohdasta.
Vastatessanne pyydiimme Teita aiattelemaan jalleen asiaa nimenomaan omalta kannaltanne.

?0. Miki olisi Teille henkiltikohtaisesti sopivin ike siirtye nyklisesta ammatistanne elakkeelle?
vuotta. (Merkitkaa tarkka ikdvuosi.)

71. Voisitteko liihemmin perustella, mista slyste valitsitte edellimainitun iiinl

Ifl

22. Jos ajattelette tata asiaa edelleen, niin mikiihin olisi korkein
iota voisitte ajatella eliikeiiksenne nykyisessii ammatissanne?
... vuotta. (Merkitkiia tarkka ikivuosi.)

mahdollinen ike,

73, Enta sitten vastaavasti alin mahdollinen elikeiki, .iota voisitte aiatella?
vuotta. (Merkitkea tarkka ikiivuosi.)

24. Seuraavassa esiretaan kolme viiitetti. Merkitkia iSlleen rasti jokaisen viitteen kohdalla
siihen ruutuun, joka Pitea Paikkansa Teidan kohdallanne.

Vastausvai htoehdot
t.

Olen tiy.in
Samaa
mielti

2.

Olen jok-
reenkin
samaa
mielti

3.

V.ikGa
tanoa

4.

Ol.n
hicman eri

mielti

s.

Olcn
tiysin.ri

mi.lti
Viitteet

d. Minun tyotani tekeville on lepo
Paras vaPaa-aian harrastus.

b. Liian suuri osa ihmisen elemaste
kuluu tyoti tehdessi.

Jaksaisin kylla olla nykyistii rasitta-
vammassakin tyossi.

IT
II !tr

T

c.

4

tr



25. Tiedetteko, mike on Teidin elikeikdnne sen yrityksen siiint<ijen mukaan, jossa nykyisin
tytiskentelette? Toisin sanoen, missi iissii Teilli on mahdollisuui siirtyd vanhuuselaki<eilte?
1. ! Tiedin, eliikeikdni on . . .. vuorta. Z. ! En tieda.

(Vastatkaa tiihin kysymykseen vain, jos haluaisitte alentaa nykyisti elekeikeenne. El-lette halua alentaa nykyisti.eliikeiktiinne, siirt/kae suoraan ieur"""aan kysymykseen.)
Jos joutuisitte itse tyossioloaikananne osallistumaan elekeian alentamisesta aihiuiuviin kusl
tannuksiin, niin Pitaisittekci siiniikin tapauksessa elekeien alentamista velttamett6mene?
1. n Pitaisin. 2. ! En osaa sanoa. 3. I En pitiiisi.

27. Vastatkaa jdlleen jokaiseen seuraavaan viiitteeseen.

Vastausvai htoehdot

26.

Vaitreet

Jokaisessa tycissi on omat rasituste-
kijiinsii, mutta minun ry6ssani niita
on tavallista viihemmiin.

b. On miellyttiviii ajatella elikkeelle
siirtymista.

c.

Olcn tiytin Olcn iok-iamu iccnkin
YalkGa
rahoe

Olcn
hloman orl

miGltimiclti
mielti

2.

Samu

3. 1. 5.

Olon
tlyrin crl
mlGlti

a.

!tr tr

28. Millaiseksi arvioisitte terveydenti-
lanne nykyisin? Onko se mieles-
tanne

29. Millainen on mielestinne tyostenne
johtuva sairastumisvaara?

Ainoastaan tycissii kiyvi ihminen
voi tuntea itsensa tarpeelliseksi.

! Oikein hyve
Ll Joks€enkin hyve
I Kohtalainen
I Aika huono
! Varsin huono

1. I Hyvin suuri
2. ! Melko suuri
3. ! Pieni
4. fl Ei vaaraa

(Jos sairastumisvaara on olemassa.) Millaisia sairauksia tyonne saattaa aiheuttaa?

trT

!

!

1.
2.
3.
4.
5.

30. Millainen on mielestdnne tycistinne
iohtuva tapatu rmavaaral

1. ! Hyvin suuri
2. I Melko suuri
3. i_l Pieni
4. ! Ei vaaraa

5
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a.

Vastatkaa iokaisen seuraavan asian kohdalla, kuinka paljon ne mahdollisesti kiusaavat
Teiti tytisiinne. Ellei jotakin tal Joitakin luetelluista asiolsta ty6ssinne lainkaan esiinny, mer'
kitklt sellaisten kohdalla rasti vastausYaihtoehtoon 5.

Vastausvai htoelrdot
t.

Kiuia

1.

Kluru
elke
Ylhln

7. 3. 5.

XlurD
mclko
prUon

V.lk6
tlnol

El kluru
hinkrn

Kiusallisilta tuntuvat asiat
hyvin
p.lion

fltr

Eteenpainpaesyynne tai palkkaanne
ei vaikuta se, teettekci tycinne hy-
vin vai huonosti,

b. Ette voi itse vaikuttaa tycitahtiin
iuuri mltenkaen, vaan se meereytyy
toisten ihmisten, koneen tai muiden
ulkopuolisten tekll<iiden mukaan.

c. Toiminnastanne voi riiPPua muiden
tu rvall isu us,

d. Joudutte tekemiiin itsenaisia rat-
kaisuia, joissa virhearviointi voi tulla
yritykselle kalliiksi. tr

32.

11. r

Ttssi on lueteltu erilaisia vaivoja ja oireita. Voisitteko kelda koko iuettelon yksityiskohtai'
sesti lepi ja merkite rasrilla ne vaivat, ioita Teilli on - mista tahansa syysta - viime aikolna
toistuiaiti esiintynyt. (Aivan tilapiisesti esiintyneita vaivoia ei merkitl')

Ttr

!
tr
tr
tr
t_l!
D
TI

!TT

trutr

1.!2.tr3.!4.!s.tr6.n

7.tr8.tre.tr
10. n

raansarKya
Unettomuutta
Huimausta
M u istiheiri6ita
Hermostu neis u utta
Henkisti ahdistuneisuutta
(sielullisia pelko- tai tuska-
tilola)
Masentu neisu utta
Hengenahdistusta tycissi
Hengenahd istusta taval lises-
sa kivelyssi
Rintakipua ruumiillisten
ponnistusten yhteydessii

Pohiekipua ruumiillisten ponnistusten yh-
teydessi
Yskaa
Yskciksiii
Vatsaki pua
Ruokahaluttomuutta
Ristiselki- tai iskiasvaivoia
Niska-, hartia- tai olkapeaserkYe
Nivelkipua tai ielkkyltta kasissa
Lonkka- tai polvinivelvaivoia
Suonenvetoa

1?..
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21 . ! Muita toistuvasti esiintyneite vaivoia

6

22. ! Ei mitdin toistuvasti esiintyneite Yaivoia



33. Vastatkaa taas sopivan vaihtoehdon avulla jokaiseen seuraavaan viitteeseeo,
Vastausvai htoehdot

2.

Olcn iok-
sccnkin
5amu
miGlti

3. 1,t. 5.

D

Ol.n tilysin
iama
miCltl

V.ikG.
lanoa

Olcn
hiGman cri

ml.ltl

n

tr

Olcn
tly3ln crl

mlclti
veitteet

a. Elakeikae pitaisi alentaa kautta linjan

b. Yleensi olen normaalin tyoajan pee-
tyttyA jo lokseenkin <<lopussa<<.

c. ElSkkeelle siirtyminen tuntuu mi-
nusta pelottavalta eliminmuutok-
selta.

34. Mihin vieressa mainituista tyciaika-
ryhmisti tycinne kuuluu I

!n tr

n
'1. I2.f3.tr
4. ils.n

Normaali paivetyo
Kaksivuorotyci
Kolmivuoroty<i
Jatkuva ycityci
Jokin muu, mikel

35. Miten
Onko

palkkauksenne on ierjestett/?
Teilla

1. ! Kokonaan tai peaasiassa aikapalkka
2. I Piiasiassa urakkapalkka
3. [] Piiasiassa provisiopalkka tai vastaava
4. I Jokin muu, miki?

36. Vastatkaa liilleen jokaiseen seuriulvaan viitteeseen.
Vastausvai htoehdot

Olcn tiysin Olcn iok-
samaa
mielti

tcGnkin
iama
mlGlti

3.

Vaikea
aanoa

Olan
hiGm.n cri

miclti

2.t. 1.

TI

5.

Olcn
tiyrln cri
mlclti

tr

I

vairteet

^. Tyoni kay liikaa voimille.

b. Mielestani elakkeiden korottaminen
olisi terkeampiii kuin elikeiin alen-
tamlnen.

c. Luulen, erta ihmiset eiviit eliikkeelle
siirryftyani eniii pidti minua niin
suuressa arvossa kuin nykyisin.

37. Millaisena pidette ty6tahtia yleensa
ty6ssanne? Onko se mielestinne

38. Liittyykci tyohonne vapaa-aikana va-
rallaoloa tai muuta sidonnaisuutta
tydhon varsinaisen tydajan ulkopuo-
lella?

tr
1. ! Kova
2. I Keskinkertainen
3. ! Verkkainen

1. I Usein
2. I Silloin tiilloin
3. f Ei koskaan

II

tr

7



39. Montako tuntia teette ylit6itt keskimiiirin kuukaudessal
1, .. ..... tuntia kuukaudessa 2. [] En tavallisesti tee ylit6ite

(Vain niille, iotka tekevat ylitciita.)
Tuntuuko ),lit6iden tekeminen Teis-
te

b. Teidiin tycissiinne on seurattava ai-
kaansa ia opiskeltava iatkuvasti
uutta.

c. Joudutte palvelemaan asiakkaita.

1. E Erittein rasittavalta
7. E Melko rasittavalta
3. D Vain vehan rasittavalta
4. I Ei lainkaan rasittavalta

2. E Ei ole.
40. Onko Teillii alaisia?

1. E On. Kuinka monta? ........... henkiloi.

41

l(lue

Kiusallisilta tuntuvat asiat

a. Teidln ammatissanne voi helposti
loutua ty6tt6maksi.

Vastatkaa ttilleen jokaisen seuraevan asian kohdalla, kuinka paljon ne mahdollisestl kiu-
saavat Teiia tytissanne. Ellei jotakiri tai ioitakin luetelluista asioista ty6ssinne lainkaan esiin-
ny, merkitkiii sellaisten kohdalla rasti vastausvaihtoehtoon 5.

Vastausvai htoehdot
3,

V.ikar
lanoa

s.

El klus
hinkan

1.l.

.lk.

2.

Klus
mGlko
pelion

Kiuru
Yehin

hyYin
prlion

trtr
T

d Teidin ty6ssinne ei ole juuri lain-
kaan varaa tehdi erehdyksii. trT

42. Sitten muutama kysymys tyoolosuhteistanne. Alla on lueteltu eriiti hankalia olosuhteita,
joissa ihmiset voivat-loutua tyciskentelemiin. Kiykiii n9 ]ii_qi yksi kerrallaan. Merkitkii
iastilla jokaisen tytiisinne esiintyven olosuhteen kohdalla se Yaihtoehto,.ioka pitii
paikkansa Teidliir kohdallanne. Rastia ei merkite sellaisen olosuhteen kohdalle, iota ei

tycissinne lainkaan esiinny' 
vastausvaihtoehdot

Joud utteko ty6skentelemiin

t.
Lihcr

koko ajen

a. Korkeassaliimpcitilassa

b. Alhaisessalimpcltilassa

c. Suuresti vaihtelevissa limpotiloissa tr tr
d. Kovassa vedossa

e. Kosteassa ilmassa

f. Pcilyisessiiilmassa

c. Myrkyllisia kaasuja sisiiltivissi il-
massa

Muita epipuhtauksia sisiiltiivissA il-
massa (savu, noki yms.)

t
MGlko
u3cln

3.

V.in
harvoin

Mehdollish lisihuom.u-
tukria

tr

lI

h.

tr
tr

tr

D
i. lhoa arsyttavien aineiden parissa

8

tr
(Kysymys jatkuu viereiselli sivulla)



Vastau svai htoeh dot

Joud utteko tyciskentelemiin

J. Alttiina valoiirsytyksille (heikaisy
yms.)

k. Alttiina tarinalle

L Kovassa melussa

m. Hyvin ahtaissa tiloissa

2. 3.

Llhcr l.lclko Veln Mehdollisie lirlhuomru-
koko eien u:cin h.rvoin tuktla

tr
tr tr

l.

ntrr
t]trtr

n. Kovassa htliniissii (ih m isistii johtuvaa)

o. Yleensi varsin likaisissa paikoissa

p. Alttiina si2invaihteluille (ulkotyci) tr
Jos Teidiin tyossiinne esiintyy sellaisia hankalia olosuhteita, jotka puuttuvat edellii olevasta
luettelosta, niin merkitkdi ne vastaavasti seuraaville riveille.

2-

Lih6 Melko Vain M.hdollisir lisihuomau.
koko aien usGin harvoln tukrie

!.

trtrtrq.

tr
s.

43. Jos nyt alattelette tyotanne kokonaisuudessaan, niin mika siine on rasittavinta tai vaivalloi-
si nta?

44. Lopuksi viela kolme vaitetta. Vastatkaa jiilleen iokaiseen seuraavruln veittecseen.

Vastausvai htoehdot

Olen teyiln
sama
micltii

2-

Olen iok-
rGCnkln
aama
mielta

3. 1. 5.

Olcn
tlyrln crl

mlGlfii

Velkee
slnoa

OlGn
hiGman Grl

mieldl

a.

vaitteer

Tyoni on siksi vcimille ka/paa, efta
jo keskellii tyciviikkoa tunnen itseni
varsin visyneeksi.

Suurimman tyydytyksen elimSssi
antaa minulle hyvin tehty tyci.

trf
b

lx
c. Nykyisin elakelaisia pidetaan

suuressa arvossa kuin muitakin
salaisia.

yhta
kan-

9



Jos haluatte selventii jotakin kohtaa lomakkeessa, niin merkitkii huomautuksenne tihin.

ilr*ll:r.r,rksenne 
koskevat iotakin tiettyi kysymysti, niin merkitkdi mycis kysymyksen

Pyydimme Teiti vieli tarkistamaan, etti olette Yastannut iokaiseen kysymykseen.

Olkaa hyvi ia postittakaa lomake mahdollisimman pian oheisessa kiriekuoressa,
jonka voitte iattee postin kulietettavaksi ilman postimerkkii.

Kiitimme Teiti antamistanne tiedoista. Olette suuresti auttanut tutkimustamme.

10
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AINEISTON KERUU JA RAKENNE

PAAPIIRTEET

Tutkimuksen pddasiallinen aineisto on hankittu tarkasteluryhmiin kohdis-
tetulla otannall,a. Otanta suoritettiin kahdessa vaiheessa, joista ensimmdi-
sessd kunkin tarkasteluryhmdn toimipaikoista valittiin ndyte. Ndytetoimi-
paikkoihin ldhetettiin kysely, jossa pyydettiin luetteloa toirnipaikan kaikista
niistii tarkastelun piiiiryhmiin (esim. teollisuudessa valmistustycintekijAt,
tycinjohtajat ja toimihenkilot) kuuluvista henkilciistii, joita toivol.tiin tavoi-
tettavan ko. toimipaikalta. Luetteloon pyydetliin merkitsemdiin henkilcin
nimen ja osoitteen lisiiksi myds hdnen ammattinsa ja syntymhaikansa. Am-
mattinimikkeen perusteella toimipaikkojen anrtamista luetteloista poistettiin
tutkimuskohteeseen kuulumattomina pidetyt henkikit ja jiiljelle jd6neistd
yli 40-vuotiaat tulivat henkil<inriytteen pohjaksi.

Toimipaikkaneytte€n koko mdirdytyi siten, ettd aluksi mSdrdttiin tarkas-
teluryhmittdin tarkoituksenmukaiseksi katsottu henkilcindytteen koko. Sen
jiilkeen arvioitiin kuinka paljon valittavissa toimipaikoissa tulisi olla kul-
loinkin kyseessd olevaan henkiltiryhmiidn kuuluvia yhteensH, jotta yli 40-vuo-
tiaita jiiisi riittdvdsti annetun ndytekoon saavuttamiseksi. Henkilcinaytteen
kokoa m66r€ittaesse kdytettiin apuna kuhunkin tarkasteluryhmdiin kuulu-
vien henkikjiden lukumridrdd koko maassa. Toimipaikkaotosta poimittaessa
oli teollisuuteen liittyvien henkilciryhmien kohdalla ruken,a teollisuusryhmit-
tiiin jdrjestetty toimipaikkojen luettelo, muissa ryhmissd sopiva otoksen ke-
hys jouduttiin perustamaan laadultaan varsin erilaisiin Iuetteloihin.

Enne,n lopullista aineiston hankinnan kdynnistdmistd suoritettiin esitutki-
mus suu'nnitellun kaksivaiheisen postikyselyn onnistumismahdollisuuksien
selvittiimiseksi, samalla saatiin tietoja kdytettyjen tilastokihteiden sopivuu-
desta otoksien perustana. Toimipaikkojen vastausalttius osoittautui varsin
tyydyttiiviiksi. Henkilcikohtaiseen kyselyyn vastanneiden osuus nousi puo-
lestaan ilman uusintakyselydkin 65 o/o:n tienoille. Esitutkimusrraiheessa
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kertynyttii aineistoa ei kuitenkaan ole liitetty tutkimuksessa analysoituun ai'
neistoon.

Kun henkilcitasoinen postikysely oli liihes paettynyt, kSynnistettiin tilasto'
aineiston hankintaan tehteaye koekysely. Osalle henkilciluettelonsa toimit'
taneista toimipaikoista liihetettiin kysely, jossa pyydettiin tietoja toimipaikan
eliikejiirjestelyistii ja sattuneista eliiketapauksista. Toimipaikat oli valittu
niin, ettd huomattava osa koekyselystii osui hajanaisimpina pidettyihin toi-
mipaikkaryhmiin. Koekyselyn perusteella toimipaikkojen kyky ja halu toi-
mittaa tilastotietoja vaikutti varsin lupaavalta, ja kysely piiiitettiin postittaa
kaikille henkilciluettelonsa antaneille toimipaikoille. Koekyselyn tuottama
aineisto on sellaisenaan mukana tutkimuksen tilastoaineistossa.

POSTIKYSELYAINEISTO

Postikyselyaineiston hankinta suoritettiin neljiissd p6iiryhmdss6: teolli-
suuden valmistusty6ntekijiit, erillisryhmtit, tycinjohtajat ja toimihenkilcit.
Seuraavissa taulukoissa piiiiryhmiit on jaettu tarkasteluryhmiin, jotka vas-
taavat postikyselyaineiston analyysin ryhmityst6. Tycinjohtajien ja toimi-
henkilciiden kohdalla taulukot on paikoin esitetty tarkasteluryhmHn osien
tarkkuudella. Taulukot eiviit sisSlld analyysivaiheessa aineistoon liitettylii
ryhmid (metallien perusteollisuus, kaivosteollisuus, myyntity6 ja sukeltajat),
koska niitd koskeva aineisto oli hankittu jo aikaisemmin erillisiii, haastat-
teluin suoritettuja tutkimuksia varten.

T eollisuuden valmistustydntekiitit

Otannan ensimmdisessd vaiheessa kiiytettiin kehyksend vuoden 1966

Teollisuustilaston teollisuusryhmittdin jiiriestettyii toimipaikkojen luetteloa,
josta ilmeni kunkin toimipaikan tytintekijdiden mddrd. Tavoineeksi asetetun
henkilcindytteen saavuttamiseksi tarvittava toimipaikkaotoksen suuruus jou-
duttiin maaritt6mean ldhes arviona, koska koekysely osoitti, ette tilaston
ilmoittama tycintekijciiden lukumii6rd oli yleensii suurempi kuin varsinais-
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ten valmistustycintekijciiden mddrd ja toisaalta yli 40-vuotiaiden osuutta
tilastossa ilmoitettujen ty6ntekijdiden miiiirdstii ei tiedetty,

Kun pienten toimipaikkojen vastausalttiuden arveltiin olevan huomatta-
vasti heikompi kuin suurten, niiytetoimipaikat poimittiin useimmissa 'tar-

kasteluryhmissd siten, ettii jokaisella oli yht?i suuri valituksi tulemisen toden-
niikciisyys. Luetteloista poimittiin toimipaikkoja kunnes niiden yhteenlas-
kettu tycintekijiimiiiirii katsottiin riittiiviiksi. Muutamissa tarkasteluryhmissd,
joissa toimipaikkoja oli viihiin ja ne olivat huomattavan erikokoisia, valinta
suoritettiin pelkiistiiiin toimipaikan koon sopivuuden mukaan.

Liihetettyihin 576 kyselyyn saatiin kaikkiaan 497 vastausta, jpista kaksi
hylettiin. Hyviiksytyistii oli 31 sellaisia, ettd ne eiviit kartuttaneet varsinaista
tutkimusaineistoa lainkaan. Kyseiset toimipaikat olivat nimittiiin joko koko-
naan lopettaneet toimintansa tai toimiyat vain kausiluontoisesti. Toimintansa
lopettaneista suurin osa oli meijereitii. Kausiluontoista toimintaa esiintyi
liihinnii tiilitehtailla.

Saaduissa luetteloissa oli yhteensii noin 46 000 toimipaikan valmistustycin-
tekijiiksi ilmoittamaa henkildii, joista irin ja arnmattinimikkeen avulla muo-
dostettiin henkilciotoksen perusta. Yli 40-vuotiaita oli ryhmdstd riippuen
28-58 o/o. Ammattinimikkeen perusteella 40 vuotta tdyttiineistri karsittiin
yhteensd 6.5 o/o.

Ensimmdisen vaiheen tuottama aineisto toisen vaiheen perustaksi oli yh-

teensd noin 16 400 henke2i ja toisen vaiheen tavoiteotos noin 7 650 henkeii.
Tarkasteluryhmittiiin tavoiteotosta ei saavutettu meijereiden ja leipomoiden
kohdalla. Alite katsottiin kuitenkin niin pieneksi, ettei pidetty tarpeellisena
hankkia lisdmateriaalia. Otannan toisessa vaiheessa postitettiin 7 511 teol-
lisuuden valmistustycintekijiille kysely, vastaukset saatiin kahden uusinta-
kyselykierroksen jdlkeen hieman yli 85 prosenttisesti. Tarkasteluryhmittiiin
vastausalttiudessa esiintyi jonkin verran eroja. Suurin vastausprosentti (89.4)

oli lasitehtaiden tydntekijciillii, pienin (80.3) makeistehtailla. Saaduista vas-

tauksista kelpuutettiin postikyselyaineistoon 87 .2 o/o. Hyliityt vastaukset oli-
vat piiiiasiassa sellaisia, joista kiivi ilmi, ettii vastaaja ei kaikesta huolimatta
kuulunut kohdejoukkoon. Edellii esitetyssii aineiston kertymisprosentissa
on lisdksi huomioitu reikdkorteille viennissd sattuneiden virheiden takia
poistetut havainnot (n. 50 tapausta). Kun tarkastellaan toisen vaiheen tulos-
ta vertaamalla postitettujen kyselyjen ja aineistoa kartuttaneiden vastausten
mddri6, voidaan todeta, ettd kertymisprosentti oli koko aineiston osalta
74. Suurin se oli lasitehtaissa (81 o/o) ja pienin makeistehtaissa (68 o/o). Posti-
kyselyaineiston hankintaprosessi teollisuuden valmistustydntekij6iden osal'
ta on esitetty tarkemmin taulukkojen 2,3 ia 4 osissa 1.
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Erillisryhmiit

Erillisryhmien (kuorma- ja linja-auton kuljettajat, tarjoilijat, ahtaajat sekii
metsii- ja rakennustydntekijii$ aineiston hankinnassa pyrittiin noudatta-
maan samoia periaatteita kuin teollisuuden tycintekijdaineiston hankinnassa-
kin. Metsii- ja rakennusty<intekijciiden kohdalla ei ryhmien luonteen takia
pidetty mahdollisena perustaa henkildotosta toimipaikoilta pyydettiiviin tie-
toihin. Muilta osin erillisryhmien henkilciotanta suoritettiin toimipaikkojen
henkildluetteloista. (Taulukot 2-4 osa 2; keytetyt tietoliihteet on lueteltu
taulukon 2 osan 2 viitteinii.)

Tytiniohtdiat

Postikyselyaineistoon tulleet tydnjohtajat ovat periiisin samoista toimipai-
koista kuin teollisuuden valmistustycintekijiitkin. Koska Teollisuustilaston
toimipaikkaluettelossa ei ollut lukumHiiriitietoja tytinjohtajista, ei niiihin
kuitenkaan kiinnitetty mitiiiin huomiota otannan ensimmdisessii vaiheessa.

Sen jiilkeen kun toimipaikkojen otos oli valittu siten, ettii sen odotettiin
tarkasteluryhmittiiin tiiyttiiviin tydntekijenaytteen asettamat vaatimukset,
pyydettiin kaikista otoksen toimipaikoista tiedot seka tydntekijtiistii ettii
tydnjohtajista (taulukot 3 ja 4, osa 3).

Toimihenkildt

Aineiston hankinta tapahtui samoin kuin edellisisshkin ryhmissd kahdessa

vaiheessa. Ensimmiiisen vaiheen tavoitteeksi asetettiin 25 o/o kaikista tar'
kasteluryhmiin (esim. teollisuuden toimihenkilcit) toimihenkildist?i ja toisessa

vaiheessa henkiliiniiytetavoite oli 2.5 o/o kaikista kyseisen tarkasteluryhmiin
toimihenkiltiist6.

Rahalaitosten toimipaikkanHytteeseen katsottiin aiheelliseksi valita ensin-
nd seuraavat toimipaikat: Helsingin Osake-Pankin, Kansallis-Osake'Pankin
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ja Pohjoismaiden Yhdyspankin piiiikonttorit, Osuuspankkien Keskuspankki
sekii Siiiistcipankkien Keskus-Osake-Pankki. Tiimdn jiilkeen poimittiin kai-
kista maan pankkitoimipaikoista systemaattisesti joka viides. Kehyksenii kiiy-
tettiin osuus- ja siiiistcipankkien osalta Liiketydnantajien Keskusliiton jiisen-
luetteloa (1. 4. 1961) ja liikepankkien osalta niiden omia vuosijulkaisuja.

Vakuutusyhticilain mukaista toimintaa harjoittavista vakuutusyhtidistd va-
littiin kuuden yhticin satunnaisotos niin, ettd yhticin valituksi tulemisen
todenndkdisyys oli suhteutettu sen toimihenkiloiden lukumiiiiriiiin. Kehyk-
senii kiiytettiin Vakuutusvuosikirjaa 1969, toimihenkilciiden miiiirdd kos-
kevat aryiot saatiin Eldketuryakeskuksen aikaisemmin muihin tarkoituksiin
kerddmiistii aineistosta.

Kauppaa edustamaan valittiin keskusliikkeet ja tavaratalot, joiden toimi
henkil<ilukum?iiirii Liikety6nantajain Keskusliiton jdsenluettelon mukaan oli
sopivasti 25 o/o koko kaupan toimihenkilijist?i. Toimihenkilciluettelopyyntci
liihetettiin kaikille jiisenluettelossa oleville keskusliikkeille ja tavarataloille.

Teollisuuden edustajiksi valittiin l6 teollisuusryhmiiii (Teollisuustilas-
tossa nelinumeroisella koodilla merkittyjii), joista osa on mukana my6s tycin-
tekijiiaineistossa. Ensimmdisen vaiheen kysely osoitettiin jokaisen mukaan
tulleen teollisuusryhmiin kaikille Teollisuustilaston luetteloon merkityille
toimipaikoille. Muutamat toimipaikat saivat siten sekii tycintekijii- etta
toimihenkilciluettelopyynn6t, mutta tdmd ei ndytd vaikuttaneen vastaus-
prosentteihin ajallisesti mycihemmin suoritetussa toimihenkilciiden otannan
ensimmiiisessd vaiheessa.

Kun toimihenkilciluettelot oli saatu, suoritettiin kohdejoukkoon kuulu-
mattomien karsinta, joka tapahtui kuten tycintekijiiaineistossakin ammatti-
nimikkeen tai -koodin perusteella. Tiissd vaiheessa poistettiin luettelosta
mm. kaikki tydnjohtajat ja yritysten korkein johtajisto. Karsinnan jiilkeen
luettelot jaettiin kahteen osaan siten, ette toisen osan muodostivat ylemmdt
ja toison alemmat toimihenkiltjt. Henkiliiniiyte poimittiin tarkasteluryhmit-
tiiin kumpikin toimihenkiliiryhmii omana kokonaisuutenaan. (Taulukko 1,

osat 3A ja 38, taulukko 3, osa 3, taulukko 4, osat 4A ja 48.)
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TILASTOAINEISTO

Kun postikyselyaineiston hankinnan toinen vaihe oli piiiittymiissd, kiiyn-
nistettiin tilastokysely. Periaatteena oli, ettii jokaiselle toimipaikalle, jolta
oli saatu postikyselyaineiston perustaa kartuttava henkilciluettelo, l6hetet-
tiin kaksiosainen kysely. Ensimmiiisessd osassa pyydettiin tietoja toimipai-
kan eliikejiirjestelyistd ja toisessa pyydettiin luettelemaan toimipaikan hen-
kilcikunnasta vuosina 1966-1970 vanhuuseliikkeelle siirtyneet, tycikyvyttci-
miksi tulleet ja tydsuhteen kestdessii kuolleet. Luetteloon pyydettiin henki-
lciiden nimen, ammatin ja syntymiiaian lisiiksi merkitsemiidn tycinjdtcin ajan-
kohta sekd tydkyvyttdmyys- ja kuolinsyyt.

Ennenkuin tilastokyselyn toteutus koko suunnitellussa laajuudessaan aloi-
tettiin, suoritettiin pieni koekysely (20 toimipaikkaa). Telle pyrittiin kartoit-
tamaan toimipaikkojen vastausalttiudesta riippumatonta kykyii toimittaa
halutut tiedot. Koekysely oli muuten samanlainen kuin lopulliseksi tarkoi-
tettu kysely, mutta siihen oli liitetty muutama annettujen tietojen liihdettii
koskeya kysymys.

Tilastokysely Hhetettiin yhteensii hieman yli tuhannelle toimipaikalle.
Vastauksia saatiin 926, joista aineistoon voitiin hyviiksyii 898. Vastauksia
jouduttiin jiittiimiiiin pois lopullisesta aineistosta useimmiten siitri syystd,
ettii niissii esitetyt eldketapaukset eiviit olleet ammattinimikkeitten puuttu-
essa rinnastettavissa postikyselyssii tarkoitettuun henkilciryhmiiiin. Ilman
ammattinimikkeideir tiiydentiimiseksi suoritettujp tarkennuskyselyjii lopul-
linen aineisto olisi jiiiinyt noin 800 toimipaikan varaan.

Kaikki tilastokyselyn tuottamat eliiketapaukset, joissa ammattinimike oli
ilmoitettu, vietiin reikdkorteille. Sitii ennen suoritettiin ammattiaseman mu-
kainen luokitus, jolloin saatiin luokat: tytintekijiit, tydnjohtajat, alemmat
toimihenkiltit, ylemmdt toimihenkilcit ja karsitut. Karsittujen ryhmddn vie-
tiin kaikki ne tapaukset, joissa ammattinimike ja kyselyssd tarkoitettu am-
mattiasemaryhmii olivat ilmeisessii ristiriidassa. Karsinnassa otettiin huomi-
oon my6s postikyselyn perustaa muodostettaessa suoritettu karsinta. Tilasto-
aineiston ja postikyselyaineiston ammattiasemaluokat pyrittiin siten ammatti-
nimikesis?ilt6nsii puolesta saamaan samanlaisiksi. Eldketapauksia saatiin
yhteensii 11 650, jolsta 77 jiii koodaus- ja liivistysvirheiden tal.-ia pois lopulli-
sesta aineistosta, ja kiiytettiiviiksi jiii siten ll 573 havaintoa. (Taulukko 5,
osat 1, 2, 3, a ja 5.)

Toimipaikkojen antamissa tytikyvyttdmyystapauksissa syytieto puuttui
noin 30 o/o:ssa tapauksista. Tilanteen korjaamiseksi kiiiinnyttiin elZikevakuu-
tusyhti6iden puoleen, ioiden avustuksella syytietoja saatiin tiiydennetyksi
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niin, ettii lopulliseen aineistoon tydkyvyttcimyyseliikkeelle siirtymisen syy

saatiin noin 80 prosenttisesti. Tytikyvytttimyyden syyt aiheuttivat muutoin-
kin hankaluuksia. Kun kansainviilisen tautinimikkeistdn luokitusjiirjestelmii
oli muuttunut vuonna 1969 ja uuden tautikoodin k2iyttcidnotto oli tapahtu-
nut varsin epiim[iirdisenii ajankohtana, jouduttiin koodin yhtenaiistdmisvai-
heessa vielii tiedustelemaan koodien laatua miltei kaikilta niiltii toimipai-
koilta, jotka olivat ilmoittaneet 'tydkyvytt6myyden syyt kansainviilisen tauti-
Iuokituksen koodeina.

Poikkeuksena tilastoaineiston hankintakaavasta ovat mesta- ja rakennus-
tydntekijiit sekii sukeltaj'at. Metsii- ja rakennustycintekijciistii ei saatu lainkaan
henkilcitasoisia tietoja. N?iitti ryhmiii koskevat tyokyvyttcimiiksitulon tarkas-
telussa kiiytetyt tunnusluvut muodostettiin Eldketurvakeskuksen ja Tycielii-
kekassojen rekisteritilastojen avulla. Sukeltajien eliiketapaukset j,a niiit?i
vastaavat aktiivit saatiin alan ammattijiirjestd,ltti.
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POSTIKYSELYAINEISTON EANTII\1IAAN LIITTYVAT TAULUKOT

Taulukko 1 Eltikeikiitutkimuksessa mukana olevat henkil6ryhmdt:
pS6ryhmEt, tarkasteluryhmdt ja niiden sisiltii

Osa 1:
Osa 2:

Teollisuuden valmistusty6ntekijlt
Erillisryhmdt, tydnjohtaiat ja toimihenkiliit

Taulukko 2 Otannan 1. vaihe

Osa 1:
Osa 2:
Osa 3 A:
Osa 3 B:

Teollisuuden valmistustytintekijiit
Erillisryhmit
ToimihenkiliinEytteen tavoitteet
Toimihenkiltit

Taulukko 3: Otannan 2. vaihe

Osa 1:
Osa 2:
Osa 3:
Osa 4:

Teollisuuden valmistustytintekijAt
Erillisryhmiil
Tyiinjohtajat
Toimihenkiltit

Taulukko 4: Postikyselyaineisto tarkasteluryhmitt5in

Osa 1:
Osa 2:
Osa 3:
Osa 4 A:
Osa 4 B:
Osa 5:

Teollisuuden valmistustyOntekijiit
Erillisryhmdt
Tytinjohtajat
Alemmat toimihenkiliit
Ylemm[t toimihenkiltit
Yhteenveto

TIIIISTOAINDISTON EANKINTAAN I..IITTTVAT TAULUKOT

Taulukko 5: Tilastokysely

Osa 1:
Osa 2:
Osa 3:

fttintekijlt ja tytinjohtajat
Erillisryhmiit
Toimihenkildt
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IAULUKKO 1: ELAKEIKATUTKIMUKSESSA MUXANA OLEVAT HENKI-
LORYHMAT: PAARYEMAT, TAEKASTELUR,YEMAT JA NIIDEN SISALTO

OSA l: TBOLLISUITDEN VALMISTUSTYONIEKIJAT

OsaryhmAt tai muu
Teolll-
sulls-

tilaston
koodi

2011
2013

TeoIIi-
suuden
valmis-
tustytin-
tekijdt

TarkasteluryhmiiPee-
ryhmE

Teurastamot
Makkaratehtaat

ja makkara-

-_2068

2132

-251I-2512
2513

-2523--2610-
-n13-2774

2320

Erilliset sahat
Erilliset ht yHemdt

Sulf aattiselluloosatehtaat

a

Lannoitetehtaat

Saippua-, pesuaine- ja kynttilii-
tehtaat

3315--ltze-
3150

3170

-3311-- sszl
-33ii-

3872

-3lrr-

3620
3630
3641

3412
3413
3422

1220

1510

Maatalouskonetehtaat
Moottoritehtaat
Muut konetehtaat
Itsen6iset konekorjaamot

@
nauta- JE terestavalmffiavat-
tehtaat
Rauta- ja terdsvalssilaitokset
Rauta- ja teriisvalimot
Kuparivalimot
nautaEaFotrset riEaitarnoineen
Muut malmikaivokset
moineen. Kalkkikivikaivoksetja louhokset

Vaneritehtaat

Fos1in-illt-Iaiallsiliai.

a

Lasitehtaat

Konetehtaat

tehtaat

RtivoFat
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TAULUKI(O 1: ELAKEIKATUTKIMUKSESSA MUI(ANA oLEvAT IIENKI.LORYHMAT: PAARYIIMAT, TARKASTELUR,YHMAT JA NIIDEN SISALTU

OSA 2: ERILLISRYEM.FTT, TTONJOHTAJAT JA TOTMTEENKILOT

Pee-
ryhmH

Erillis-
ryhmet 1)

Tarkasteluryhmd

Kuorma-auton kuljettajat
Linja-auton kuljettajat
Tarjoilijat
Toimittajat

Osaryhmdt tai muu tarken
nus

Teolli-
suus

tilaston
koodi

Ahtaajat

Myyntityti
Metsiitytintekijiit
Rakennustydntekijiit

Sukeltajat

Tydnjohtajat
johtajat

Toimi- Raha- ja vakuutuslaitosten
ylemmdt toimihenkiltit

Teollisuuden valmistustyiin-
tekijtiiden esimiehinH toimi-
via kaikista alaryhmistd

Rahalaitokset
Vakuutuslaitokset

Raha- ja vakuutuslaitosten
alemmat toimihenkiltit

Ja
toimihenkiltit

EEilpan -- la
alemmat toimihenkiltit

Rahalaitokset
Vakuutuslaitokset

Tavaratalot
Juurikassokeritehtaat
Makeisteollisuus
Panimot
Vaneritehtaat
Sulf iittiselluloosatehtaat
Sulf aattiselluloosatehtaat
Kartonki- ja pahvitehtaat
Kuitulevytehtaat
Rdjiihdysainetehtaat
Lakka- ja maalitehtaat
Ldiiketehtaat
Kivitilj ynpuhdistamot
Posliini- ja fajanssitehtaat
Sementtitehtaat
Rauta- ja teriistehtaat
Konetehtaat

207t
2080
2732
2523
2713
27L4
2716
27r7
3126
3742
3160
3210
3331
3340
3411
3630

1) Tarkennukset liitteessa :l



TAULITtrKO 2: OTANNAN 1. VAIEE

OSA 1: TEOLLISUUDEN VALMISTUSIYONTEKIJAT

TarkasteluryhmH

Toimipaikkoja

Kyse-
ly ld-
hetet-

ty

Liite 2, s. 11

tu 3)

o
!o
h

(0aa

o
c,

Koko
maas-
sa 1)

Teurastamot ja makkarateht.
Meijerit
Leipomot
Makeistehtaat
Panimot
Trikootehtaat
Sahat ja h<iyld5mcit
Vaneritehtaat
lluonekalutehtaat
Selluloosatehtaat
Paperitehtaat
Typpitehtaat
Tekokuitutehtaat
Lakka- ja maalitehtaat
Teknokemialliset tehtaat
Liiiiketehtaat
Tiilitehtaat
Lasitehtaat
Posliini- ja fajanssitehtaat
Konetehtaat
Sdhktjkone- ja muuntajateht.
Telakat

Yhteensd

4

5

o

1

I
6

72

o

4

6

1

I
I
1

20

2

o

844

028

988

503

374

617

742

294

775

501

574

380

590

661

729

419

1 661

2125

3 530

738

471

2795

5 001

3 350

1847

2 697

2917

310

200

230

552

568

8 332

888

3 523

320

409

678

1.42

317

269

482

321

355

519

562

178

1s4

t77
362

160

367

601

11

16

93

475

723

30
o

t

27

70

11

80

10

1

JD'

11

20

62

74

81

5

16

32

I
6

33

31

29

5

I
12

68

11

39

1

45

I

53

70

62

5

16

24

I
5

3t
28

5

1

12

60

11

27

6

I
47

1

5

1 768

sg2

1 678

1 890

1 038

2 350

1 1s4

1 473

1 193

5 472

5 990

687

501

465

1 189

466

392

1 314

7 012

7 030

I 120

7 775

e

236

664

691

t82
255

266

803

342

338

108 169 266 2 532 s76 4957 649 46 349

1) Teollisuustilasto 1966 (SVT XVIII A:82).
2) Luvut saatu kertomalla kaikkien valmistustybntekijtiiden niri.itrii 0.4:lla.
3) I,ukuihin siseltyvat kaikki hyviiksytyt vastaukset, hyveksytylisi l(atsottiir.. ml'tistoiminnan lopettamista koskeya jlmoitus.

Kaik-
ki 1)

Valmistus-
tyijntekijtiitii
koko maassa

v

neitd
2)

3#ho:(B>Cr!



tnaass.a
Koko

or3
50:d>c(!

932
256
004
88?
363
286
669

105
9?

180
30
4 6)

7)
8)

I 812 8 397

tu

6)

615 416

2
2

1

Toimipaikkoja

Vasta-
us

Saaduissa
luette-
loissa

195
118
265

33
4

ly lii-
hetet-

ty

Liite 2, s. 12

TAULUKKO 2: OTANNAN I' VAIHE

OSA 2: ERILLISBYEM.}TT

Tyiin-
tekijttitii

koko maassa
Tarkasteluryhm6

Kaik-
ki

40 v.
t6yttd-
neitl

Kuorma-auton kuli.
Linja-auton kuli.
Tarjoilijat
Toimittajat
Ahtaajat
MetsdtytintekijAt
Rakennustyiintekij iit

Yhteensl r 601

1) Toimipaikkaneytteen poiminnassa keytetyisse liihteisse yhteens?i

Liihteet:

2) Suomen tavaralinjaliikenne 1968
UlkornaanliikenteCnharjoittajat r.y :n jiisenluettelo 1. 1. 1969
Seilidautoliikenntiitsijiit r.y:n jesenluettelo 1. 1. 1969

3) Linja-autoliitto r.y:n jasenluettelo 1. 5. 1968

4) Sininenkirja 1966 (anniskeluravintoloita)
5) Ilmoitushinnasto 1969
6) Suomen lastauttajain liiton suosittelemat (mukana vain vakinaiset ahtaaiat)
?) Iuetsealan tyoelekekassa, metsatyontekijtiiden terveystutkimukseen valitut
8) Rakennustydliiisten liitto r.y:n ieseniuettelo 6. 9. 1970, satunnaisotos 0.67 o/o

154
615
431
23L
170

594 2)
556 3)

yli 600 a)
62 6)
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TAULITIX,O 2: OTAITINAN 1. VAITTE

OSA 3A: TOIMIEDNKII.T,NAYTTEEN TAYOITIEET

1) Ei sisEile tyiinjohtajla
2) Koko kauppa ja tehdasteollisuus (Teollisuustilaston yksinumerotason koodit ?--g)3) Palkkatilasto 1968 (pA 1969 :11)
4) Teollisuustilasto 1966 (S\rT XVIIi A :82)

Raha- ja vakuutuslaitokset
Kauppa ja teollisuus

Tarkasteluryhmd

2L782
72238 2)

5 700
18 000

Toimihenkilditd 1)

Tavoite

1. vaihe 
I 

z. vafre

545
982

23 700 2527

1

Koko
maasa

Tarkasteluryhmien osaryhmlt

94 020Yhteensi

Rahalaitokset
Vakuutuslaitokset
Kauppa
Tehdasteollisuus

14?11 3)
? 071 3)

23 140 3)
49092 4)

368
L77
579
403

000
700
800
200 1

4
I
5

t2
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TAULUKKO 2:0IANNAN 1. VAIHE

OSA 3B: TOIMITTnNKILOT

Raha- ja vakuutuslaitokset
I(auppa ja teollisuus 2)

2t 782
72238

luette-
loissa

kiliiite
ilmoitettu

6)

8072
20 064

Yhteensi 94 020

TarkastelurYhmien osarYh-
mdt 4)

Rahalaitokset
Vakuutuslaitokset

Keskusliikkeet
Tavaratalot

Juurikassokeritehtaat
Makeistehtaat
Panimot
Vaneritehtaat
Sulf iittiselluloosatehtaat
SuIf aattiselluloosatehtaat
Kartonki- ja Pahvitehtaat
Kuitulevytehtaat
Rdjiihdysainetehtaat
Lakka- ja maalitehtaat
Ldiiketehtaat
Kivitil j ynpuhd istamot
Posliini- ja fajanssitehtaat
Sementtitehtaat
Rauta- ja teriistehtaat
Konetehtaat

1) Lukuihin ei sisiiliv tvtinjohtajat
2) Koko kauppa- ja tehdasteollisuus
3) Noin 26 o/o edeilisen sarakkeen miiiiriistii
4) ElekeikAtutkimuksen tarkasteluryhmien osat'. joiden yhtcincn

teollisuutlen osalta toteuttaa l'. vaiheen tavoitteer!
5) Lukuihin sisiiltyy tviinjotrtajia
6) Teoltrsuustilasto 1966 (SVT XVIII A:82)

6)

14711
? 071

5 800

183
368
393
558
876
949
420
129
98

411
580
363
269
693
422

s 472

toimihenl(ildmeere

Toimipaikkoja

xb
oo
xo\,. EH icl

I
(U(!oq

Koko
a

sa

a

(B

H.

@TarkasteluryhmA
Koko

maassa

Toimi-
henkilditii 1)

105
6

1l
3

5
11
15
25
18
15
13
11

5
19
11
2,
3
I

83

104
6

11
3

5
I

12
23
18
l5
13
11
5

77
11

2,
3
I

78

244
409

324
531
661
729
527
964
563
176
r42
502
577
460
367
154
909
825

110
245

23700 28 1363?1 355

5

6

700
000

5
18

111
260

5 048
3024

5
11
16
28
18
15
74
11
6

27
13

q

,
3
I

146



TAULITKtrO 3: OTANNAN 2. VAIHE

OSA 1: TEOLLISUUDEN VAI,MISTUSTYOI{IEKIJAT

Saaduissa
luetteloissa
valmistus-

tydntekijtiitH
40 v.
t5ytt.
arnrn.

nimikk.
perus-
teella

poistettu

Tarkasteluryhm6
40 v.

neitH

Teurastamot ja makkara-

ki

Henkiliiniyte

tunut
(kyse-
ly lii- kyse-
hetet- lyjii

7 sll 6 394

Liite 2, s. 15

Palau-
tettuja

tehtaat
Meijerit
Leipomot
Makeistehtaat
Panimot
Trikootehtaat
Sahat ja htiyl?i2imtit
Vaneritehtaat
Huonekalutehtaat
Selluloosatehtaat
Paperitehtaat
Typpitehtaat
Tekokuitutehtaat
Lakka- ja maalitehtaat
Teknokemialliset tehtaat
LEiiketehtaat
Tiilitehtaat
Lasitehtaat
Posliini- ja fajanssiteht.
Konetehtaat
Sdhkdkone- ja muuntaja-
tehtaat
Telakat

1 768
992

1 678
1 890
1 038
2 350
1 154
1{13
1 193
5 472
5 990

687
501
465

1 189
466
392

1 314
1 012
7 030

1 120
7 t75

648

640
713
378
833
579
562
470

2 583
2 086

203

244
475
270
225
606
477

2288

381
2329

562
366
637
611
358
805
{t6
531
455

2497
2023

202
2L5
228
416
269
qrF

571
47L

1 931

267
312
54tl
114
27t
230
396
277
297
M7
487
L52
134
156
302
153
188
236
186
672

286
283

tv)

321
366
635
t42
377
268
475
32t
355
520
564
178
t54
177
364
182
225
264
218
786

341
338

320
4109

678
t42
317
269
482
327
355
519
562
778
L54
777
362
782
255
266
218
803

342
338

7 649

86
16
3

102
20
28

103
31
15
86
63

1
7

16
59

1

35
6

357

{o
76

Yhteensi 46 349 17 594 1 151

341
2253

16 44:l

Perus-
ta

Iavoi-
te
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TAITLUKEO 3:0IANNAN 2. VAIEE

OBA 2: EBILI,ISBYEMIIT

Et€eDsl

11?
509
357
t82
150
113
282

161
785
845
312
877
126
337

161
785
845
317
877
L2.6
337

3 44353 4,tB8 397

932
22ti6
2M

887
1 363

286
669

200/6 1 ?10

Henkil6niyte

.g rql

tla
E-e

luetteloissa
tytintekii6it6

ki
40v
neitd

{0 v.
teytt.
atrutl.

nimikk.
perurl-
teella

poistettu

Perus-
ta

Iavoi-
te

Esg

Tarkasteluryhmi

5

Kuorma-auton kulj.
Linja-auton kulj.
Tarjoilijat
Toimittajat
Ahtaajat
Metsiity6ntekijdt
Rakennr:stytintekij At

154
815
ttr}1
231
r72
ta
337
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TAULIIKKO 3: 0TANNAN 2. VAIEE

OSA 3: TYONJOETAJAI

Tarkasteluryhml

Saaduissa
luetteloissa
tytinjohtajia 40 v.

tdytt.
arnm.

nimikk.
perus-
teella

poistettu ta te
Ea$
gs#

Tytinjohtajat 932637 1 076

Teurastamot ja makkara-
tehtaat
Meijerit
Leipomot
Makeistehtaat
Panimot
Tlikootehtaat
Sahat ja hiiyliilmdt
Vaneritehtaat
Iluonekalutehtaat
Selluloosatehtaat
Paperitehtaat
Typpitehtaat
Tekokuitutehtaat
Lakka- ja maalitehtaat
Teknokemialliset tehtaat
Liiiiketehtaat
Tiilitehtaat
Lasitehtaat
Posliini- ja fajanssiteht.
Konetehtaat
Siihktikone- ja muuntaja-
tehtaat
Telakat

OsaryhmAt

127
129
125
88
s0

108
51
72
91

3?3
329
106
38
38
92
49
30
63
59

363

70
146

1 460

7t
51
N
47
3B
56
35a
53

214
153
46
t7
19
47
24
15
L3
44

274

38
93

I
18
5

l0
I
2

-5
11

I
:
I

20

1

1 367

62
33
35
37
37
5{
35
37a

204
153
46
17
19
47
24
15
t#|
L3

254

37
93

62
33
35
37
37
54
35
37u

100
100
46
17
19
47
24
15
43
4i,

153

3?
60

:d
ch'PTEg

908
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TAULUTKO 3: OfTANNAN Z. VAIIIE

oSA 4: TOIIIIIEENKILOT

luetteloissa
toimihenkiltiitd 40 v.

teytt.
amm.

nimikk.
perusi-
teella

poistettu

Henkil6nlyte

Toteutunut
(kysely

liihetetty)TarkasteluryhmA

Raha- ja
laitokset
Kauppa ja teollisuus

Kaikki

8072

20 064 1)

40 v.
tBytt6-
neitS

ta 3) te (2.
Kaik-

ki
ATH YTH

2r4,3

5 981 1)

561

t220

2)2)

812

192

620

10
t4
t4

161

Yhteensti

TarkastelurYhmien
osaryhm5t

Rahalaitolset
Vakuutuslaitokset
Keskusliikkeet
Tavaratalot
Juurikassokeriteht.
Makeistehtaat
Panimot
Vaneritehtaat
Sulfiittiselluloosa-
tehtaat
Sulfaattiselluloosa-
tehtaat
Kartonki- ja Pahvi-
tehtaat
Kuitulevytehtaat
Rii j ?ihdysainetehtaat
Lakka- ja
Liiiiketehtaat
Ifivitiljynpuhdista-
mot
Posliini- ja fajanssi-
tehtaat
Sementtitehtaat
Rauta- ja
Konetehtaat

8r24 1 ?81

1 398
745

L 452
175
135
198
158
251

168
80

283
r844

28 136

ta
50

r97

4
18
17
18

72

2L
5
7

l6
37

5
3
5

225

309

t82
51
rl0

150
211

69

048
024
2M
409
324
531
661
729

527

964

563
176
t42
502
577

460

367
154
909
825

I

6

1) Lukuihin siseltyy tyiinjohteiat
2) ATH = Alemm&t toimlhenkildt

YTII = Ylemmdt toimihenkilart
g) 40 v. tEyttiirreiste vehennetty ammattinimikkeen perusteella poistetut yli 40-vuotiaat

368
t77
579

26
58
62
70

184

54
t4
15
51
72

26

36
63
52

621

583

25
58
62
70

184

54
14
15
51
72

26

36
63
52

821

6 343 2527 2 533

lt39

1

52

L26
63

210
556

7 582

476L

5tls

1 982

54J

1 986

1 014
568

1 106
148
114
t22
119
2t0

368
179

168
45
24

113
146

355

1 366

L72L

226
129

386

2t
40
45
52

LLz

33I
8

35
35

l?

26
6t
38

460

384
177
346

27
2t
76
39
4L

95

t4
6

16
37
65

t7

42
17
rJ

288
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TAULITXTO 4: POSTIILYSELYAINEISTO TAB,KASTELIT*YEMITIAIN

OSA 1: TEOLIISUUDEN VALMISTUSTYONIEKIJAT

Teurastamot ja makkara-
tehtaat
Meijerit
Leipomot
Makeistehtaat
Panimot
Trikootehtaat
Sahat ja hdyliiiimiit
Vaneritehtaat
Huonekalutebtaat
Selluloosatehtaat
Paperitehtaat
Typpitehtaat
Tekokuitutehtaat
Lakka- ja maalitehtaat
Teknokemialliset tehtaat
LAAketehtaat
Tiilitehtaat
Lasitehtaat
Posliini- ja fajanssiteht.
Konetehtaat
Siibkdkone- ja muuntaja-
tehtaat
Telakat

Yhteens{

321
366
635
L42
317
268
4t5
32t
355
520
564
178
154
L77
364
782
225
264
278
786

341
338

?.39
284
452
96

230
195
326
247
266
392ru
136
t22
134
254
137
166
213
149
600

25r
28

5 579

28
28
96
18
4l
35
70
30
31
55
43
16
t2,,
48
16
,.)
23
37
72

35
37

81585.1

267
312
548
114
271
230
396
277
297
447
487
t52
134
156
302
153
188
236
186
672

286
283

83.2
85.2
86.3
80.3
85.5
85.8
83.4
86.3
83.7
86.0
86.3
85.4
87.0
88.1
83.0
84.1
83.6
89.4
85.3
85.5

74.5
77.8
7L.2
67.6
72.6
72.8
68.6
76.9
74.9
75.4
78.7
76.4
79.2
75.7
69.8
?5.3
?3.8
80.7
68.3
76.3

73.6
72.8

83.9
83.7

6 394? 511 74.3

1) Hylkeemissyyt.: .a) vastauksesta ilmeni, ette vastaaja ei kuulunut kohdejoukkoon,b) asiattomasti tai epameeriiisesti tiiytetty vastauslomake
Lukuihin..sisel_t-yy. myiis reikakorttivaiheen alussa koodB,us- ja levistysvirheidentakta hylEtyt (44 tapausta).

Tarkasteluryhmii g.e
tEs,
(! 5:(6AR

E

Kyselyjii Aineisto

,l
: izt
S.: H

6
o

I

(!
6HH
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TAULUKEO 4: POSTIKYSELY.iINEISTO TABKASTELURYEMEIAIN

OSA 2: nRrr-r.rSBYEl[]lT

KysetyjE Aineisto

Tarkasteluryhmd

toja
Kerty-
mispro-
sentti

Kuorma-auton kulj.
Linja-auton kulj.
Tarjoilijat
Toimittajat
Ahtaajat
MetsiitydntekijEt
RakennustydntektjEt

YhteensB 2 066 1 710

154
615
431
z3L
t72
126
337

117
509
357
L82
150
113
282

64.3
77.6
73.3
?1.9
79.7
59.5
62.0

99
4t7
316
166
13?

75
209

18

4l
16
13
38
73

1) Ifylkailimissyyt: a) vastauksesta rlmeni, ettii vastaaia ei kuulunut kohdejoukkoon,
b) esiattomasti tai epamiiiireisesti teytetty vastauslomake.
Lukuihin sisiltyy myds reikekorttivaiheen alussa koodaus- ja l?ivistysvirheiden
takia hyltityt (11 tapausta).

TAUITITKIO 4: POSTIKYSELYAINEISTO TA$,KASTELIIBYEMITIAIN

OSA 3: ryUNJOSTAJAT

79.7

1) Hylkliiimissyyt: a) vastauksesta ilmeni, ettti vastaaja ei kuulunut kohdejoukkoon,b) asiattomasti tai epamiiiireisesti teytetty vastauslomake.
Lukuihla sisitltyy mytis reikdkorttiveiheen alussa koodaus- ja levistysvirheiden
tekis hyl$tyt (n. 5 tspausta).

2) Ilman kaivosteollisuuden ja metallien perusteollisuuden tytinjohtajia.

Palau-
tettu

Palau-
tetuista
hyliitty

1)

Palau-
tus
sentti

Laihe-
tetty

76.0
82.8
82.8
78.8
87.2
89.7
83.?

82.8 231 | 479 ?r.6

Kyselyjii Ainelsto

TarkasteluryhmE Palau- Palau-
tetuista
hyliitty

Kerty-LIhe-
tetty

Palau-
tettu pro- Havain-

tojasentti senttl
1)

Teollisuuden ty6n-
Johtajat D 1 076 908 84.4 50 B5B



KyselyjS

TarkasteluryhmH
Liihe-
tetty

Palau-
tettu

Palau-
tus pro-
sentti

Palau-
tetuista
hyliitty

1)

Aineisto

Havain-
toja

Kerty-
mispro-
sentti

302
I 144

85.1
83.7

Yhteensl 82 84.0

Liite 2, s. 2l
TABtrASTELUtr,YEMITIATNTAULUKK.O 4: POSTIKYSELYAINEISTO

OSA 4A: ALEMMAT TOIYIIEnNIULOT

Raha- ja vakuutus-
laitokset
Kauppa ja teollisuus

355
366

327
t20l

92.7
87.9

25
57

| 721 r 528 88.8 7 446

Tarkasteluryhmien osa-
ryhmiit

Rahalaitokset
Vakuutuslaitokset
Kauppa
Juurikassokeritehtaat
Makeistehtaat
Panimot
Vaneritehtaat
Selluloosatehtaat
Kartonki- ja pahviteht.
Kuitulevytehtaat
RAjdhdysainetehtaat
Lakka- ja maalitehtaat
L66ketehtaat
Kivi6ljynpuhdistamot
Posliini- ja fajanssiteht.
Sementtitehtaat
Rauta- ja terdstehtaat
Konetehtaat

226
t29
386

2L
40
45
52

112

I
I

35
JD
77
26
49

460

194
108
312

18
32
37
#
9?
30
I
B

25
27
t7
22
46
34

384

16
I

t7

I
1
tj
3
I

;
1
I

23

210
t17
ato

18
34

47
99
31
I
8

28
29
t7
24
47
36

407

1) Hylkeiimissyyt: a). vas_tauksesta ilmeni, etr:a vaslaaia ei kuulunut kohatejoukkoon,b) asiattomasti tai epemeiiriiisesti teytetty vastauslomake.
Lukuihin.. sisiiltyy. my6s reikiikorttivaiheen alussa kootlaus- ja l2ivistysvirheidentekis hylttyt (13 tapausta).
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TAUI,I,EtrO 4: POSTIKYSELYAINEISTO TARKASTELUBYHMITTAIN

OSA lB: YLEMM.IIT TOIMIHENBIIITT

Aineisto

86.3 84S

Rahalaitokset
Vakuutuslaitokset
Kauppa
Juurikassokeritehtaat
Makeistehtaat
Panimot
Vaneritehtaat
Selluloosatehtaat
Kartonki- ja pahviteht.
Kuitulevytehtaat
Riijihdysainetehtaat
Lakka- ja maalitehtaat
Liiiiketehtaat
Kiviiilj ynpuhdistamot
Posliini- ja fajanssiteht.
Sementtitehtaat
Rauta- ja terdstehtaat
Konetehtaat

118
44

174
4

16
14
t7
60
18

5
7

15
30

8
10
t4
13

134

t42
50

197
4

l8
t7
18
72
2l

5
7

16
3?

9
10
t4
14

161

4

1

;

1

114
4

173
4

16
14
t7
57
18

5
7

l5
29
I

10
L4
13

131

1) Ilylkaamissyyt: a) vastauksesta ilmenl, ette vastaaJa ei kuulunut kohalejoukkoon,b) a.siattomasti tal ep5meiireisesti taytetty vastauslomake.
Lukuihin siseltyy my6s reikekorttivaiheen alussa koodaus- Ja llivistysvirhelden
takia hyletyt (1 tapsus).

Kyselyj6

Palau-
tetuista
hyl6tty

1)

.rlavatn-
toja

Palau-
tus pro-
senttl

Liihe-
tetty

Palau-
tettu

Tarkastdtrryhmi

84.4
86.9

Raha- ja vakuutus-
laitokset
Kauppa ja teollisuus

192
620

812

t62
539

?01

158
531

689

Kerty-

sentti

823
85.8

4I

t2

Tarkasteluryhmien osa-
ryhmIt



TAULUKtrO 4: POSTIKYSELYAINEISTO

OSA 5: YEIEENYEIIO

Ryhmh

Liite 2, s.23
TABISASTELUBYEMITI AIN

Kyselyjd

Teolllcuuden tyiintekij6t
Erillisryhm[t
Tytinjohtajat
Alernmat toimihenkiltit
Ylemmlt toimihenkildt

? 511
2 066
1 076
t72l

812

Yhteense 13 186

1) HylkEBmissyyt: a) vastauksesta ilmeni, ette vasteaja ei kuulunut kohdejoukkoon,b) asiettomasti tai epdmeereisesti teytetty vastauslomake.
Lukuihin siseltyy myds reikiikorttivaiheen alussa koodaus- ja l6vistysvirheiden
t&kl8 hyltityt (yhteense n. 75 tapauste).

2) Haastatteluin kerettyje aineistoja

Aineisto

Kerty-
mispro-

sentti
Liihe-
tetty

I 
"",.,,-Itus pro-

I 
sentti

Palau-
tettu

Palau-
tetuista
hyliitty

1)

1r"..,",o-

l"'"
815
231

50
82
t2

394
710
908

'At?01

1 190 10 059tt24L 85.2

6
1

1

5 579
I 479

858
14J,6

689

85.1
82.8
84.4
88.8
86.3

74.3
71.6
'19;t
84.0
84.9

76.7

Postikyselyn tuottama aineisto
Vanha aineislo 2l - kaivos tj,

- metalli tj.
- kaivos tt.
- metalli tt.
- myynti tt.
- sukeltajat

051
67
41

352
316
506

63

11 306Koko aineisto

10
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TAllrLIrKfO 5: fiLASIOKYSELY

OSA T: TYONTEKJAT JA TYUNJOETAJAT

KyselyryhmE

Toimipaikkoja

Kysely
liihe-
tetty

Vastaus
saatu

Vasta-
uspro-
sentti

Vastan-
neista

toimin-
tansa

lopetta-
neita

Hyldt-
tvi6

vasta-
uksia

sessa
aineis-
tossa

tr'eurastamot ja
tehtaat
Meijerit
Leipomot
Makeistehtaat
Panimot
Trikootehtaat
Sahat ja htiyliiSmdt
Vaneritehtaat
Huonekalutehtaat
Selluloosatehtaat
Paperitehtaat
Typpitehtaat
Tekokuitutehtaat
Lakka- ja maalitehtaat
Teknokemialliset tehtaat
L66ketehtaat
Tiilitehtaat
Lasitehtaat
Posliini- ja fajanssiteht.
Konetehtaat
Sihktikone- ja muuntaja-
tehtaat
Telakat

4L
28
49

5
10
19
6
3

16
23
25

5
1

10
47
10
l3
6
1

34

t43
28
49

5
t0
19

I
3

17
25
25

5
1

11
50
10
13

6
1

35

{9
30
56
5

l1,,
I

3
2t
26
26

5
1

11
54
l0
t4
6
1

40

87.8
93.3
87.5

100.0
90.9
86.4

100.0
100.0
81.0
96.1
96.2

100.0
100.0
100.0
92.6

r00.0
92.9

100.0
100.0
87.5

1

q

5

I

1
3

I
,
5

,
5

100.0
100.0

391.43?0 8 359Yhteensii {05
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TAULUKKO 5: TILIISTOKYSELY trYSELYBYEIItrTIAIN

oSA 2: EBILLISRYIIMITT

Toimipaikkoja

sessa
aineis-
tossa

Kuorma-auton kulj
Linja-auton kulj.
Tarjoilijat
Toimittajat
Ahtaajat

YhteensH

81
85

159
35

4

72
6'.1

t44
31
4

88.9
78.8
90.6
88.6

100.0

4

4

q

;
70
67

131
31
4

364 318 87.3 11 303



Liite 2, s. 26

TAIILITKKO 5: TIIIISTOKYSELY KYSELYB,YHMIHAIN

OSA 3: TOIIIIIIENKILOT

Kyselyryhmii

Toimipaikkoja

Kysely
lehe-
tetty

Vastaus
saatu

Vasta-
uspro-
sentti

Vastan-
neista
toimin-
tansa

lopetta-
neita

HylAt-
tyja

vasta-
uksia

seSSa
aineis-
tossa

2
7

109
194

I 303

Raha- ja vakuutuslai-
tokset
Kauppa ja teollisuus

113
2tL

111
201

98.2
94.9

312 96.3Yhteensii

Kyselyryhmien osa-
ryhmet

Rahalaitokset
Vakuutuslaitokset
Keskusliikkeet tTavaratalot j
Juurikassokeritehtaat
Makeistehtaat
Panimot
Vaneritehtaat
Selluloosatehtaat
Kartonki- ja pahviteht.
Kuitulevytehtaat
RdjEihdysainetehtaat
Lakka- ja maalitehtaat
Laaketehtaat
Kivitiljynpuhdistamot
Posliini- ja fajanssiteht.
Sementtitehtaat
Rauta- ja terAstehtaat
Konetehtaat

324

98.1
100.0

100.0

100.0
88.9
87.5

100.0
100.0
90.0

100.0
100.0
92.3

100.0
100.0
50.0

100.0
100.0
92.9

103
6

t4
4I
I

2L
23

8
7
4

12
I,
I
3
7

64

107
6

t4
5
I
I

2t
25
10

8
4

14
I,
2
3
I

70

105
6

t4
5
8
7

21
25
I
I
4

13
I
2
1
3
7

65

:

l
2
1
1

1

I
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ERAIDEN AMMATTIRYHMIEN
TARKENNUKSIA

Tutkimusaineiston hankintaa ja rakennetta on selostettu edelld tekstin
kohdissa 3.2. ja 3.5. sekii liitteessii 2. Er'dat tutkimuksessa mukana olevat
ammattiryhmiit vaativat kuitsnkin miiiirittelyn tasmentamistii, koska ryh-
mlstii kiiytetty nimitys ei vielii kerro kaikkea sen sisiil16,std.

T eollisuuden valmistustyiintekiitit

Teollisuusammattien ryhmittelyssd pidettiin liihtdkohtana teollisuustilas-
ton luokitusta. Kussakin ammattiryhmdssd rajoituttiin kuitenkin vain val-
mistusty6ntekij<iihin eli henkil6ihin, jotka viilitttimiisti osallisturrat tuotteiden
valmistusprosessiin. Apuosastojen hearkildkunta, kuten korjaus-, huolto- ja
varastoty6ntekijiit, on siis jiitetty tutkimuksen ulkopuolelle. Erdiden ty6n-
tekijiiryhmien kohdalla rajanveto oli tosin tehtiivii sopimuksenvaraisesti;
esimerkiksi pakkaajat luettiin kaikissa ammattiryhmissd valmistustydnteki-
jciihin kuuluviksi.

Kaivokset jne: Aineisto koostuu m.aanalaisten kaivosten, avolouhosten ja
malmin rikastamoiden ty<intekijtiistii. Mukana on sekii malmi- ette
kalkkikaivoksia.

Leipomot: Ryhmii muodostuu leipomoiden ja pehmeiileipatehtaiden tydn-
tekijtiistii. Pddosiltaan aineisto on perdisin pienehkciistii leipomo- ja
konditorialiikkeistii.

Metallien perusteollisuus: Ai,neisto on perdisin kahdeksasta suurcsta metallien
perusteollisuuden tehtaasta. Tiihiin ryhmiitin kuuluvat tydntekijiit suo-
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rittavat malmin pelkistykseen sekii metallien valmistukseen, muok-
kaukseen ja kiisittelyyn kuuluvia tydvaiheita.

Sah3t j,a hciyliiiimcit: Tiihiin ryhmiiiin kuuluvat sahojen ja hciyliiiimdjen sekii
niiden yhteydessd olevien lautatarhojen tytintekijiit. Uittotytintekijiit
jiitettiin kuitenkin tutkimuksen ulkopuolelle.

Telakat: Ndyte edustaa teriislaivaveistdmciiden j,a telakoiden tydntekijditii.
Aineisto on keriitty neljiistii suuresta toimipaikasta. Telakkatydntekijiit
ovat amm'atillisesti heterogeeninen ryhm6, johon kuuluu eri alojen ,am-' mattiniiehiii puuiepistd ja maalareista hitsaajiin ja koneaseritajiin. Osa
heistii tekee sddnndllisesti sisiityiitii, osa taas ajpittain ulkotytitii.

Tiilitehtaat: Ndytetoimipaikkoja valittaessa kiivi ilmi, ettd osa tiilitehtaista
on toiminnassa vain kausittain. Kausiluontoisesti toimivien tiilitehtai-
den tycintekijat jetettiin tutkimuksen ulkopuolelle.

Erillisryhniit

Teollisuuden ulkopuolisista ammateista valittiin tutkimuksen kohteeksi
seuraavat, varsin erityyppisiii toitii edustavat ammattiryhmiit.

Ahtaajat: 'Iutkimukseen otettiin mukaan vain ns. vakinaiset ahtaajat. Puo-

livakinaiset ia tilapiiiset ahtaajat jiiteniin tutkimuksen ulkopuolelle.
Niiyte perustui neljiin ahtausliikkeen toimittamiin tyontekijiiluetteloi-
hin. An'tausliikkeet valittiin yhteistydssd Satama-alan Ty6eliikekassan
ja Suomen Lastauttajain Liiton kanssa.

Kuorma-auton kuljettajat: Tutkimus rajoitettiin koskemaan vain kuorma-
autoj,en linjaliikenteessii toimivia kuljettajia. Aineisto saatiin liiker-r-

teenharjoittaj,ien toimittamista luetteloista.

Linja-auton kuljettajat: Aineistona ovat yksityisessd tyiisuhteessa olevat,
sekii kaupunkiliikenteessii toimivat ettd ns. pitkiin linjan kuljettajat.
Niiyte on poimittu liikenteenharjoittajien toimittamista tytintekilii-
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luetteloista. Yritysten koko vaihtelee suuresti

Metsdtycintekijet: Mehatycintekijditti edustava ndyte on alunperin poimittu
Metsdalan Tycieliikekassan yuonna 1969 toimeenpanemaa metsdtycimies-
ten terveystutkimusta varten. Aineisto koostuu pdiiasiassa hakkuumie-
histii. Metsiitycintekijtiitii koskevat tilastot on mycis saatu Metsdalan
Tycieliikekassalta.

Myyjiit: Niiyte sisiiltiia vahitteiskaupan myymdlciissii ja tavarataloissa toi-
mivia myyjjii sekii lisiiksi Oy Alko Ab:n, apteekkien ja huoltoasemien
myyntihenkil6kuntaa.

Rakennustydntekijiit: Rakennustydntekij6itii edustava ndyte on. poimittu Ra-
kennustycildisten Liiton jiisenluettelosta. Tilastotieclot saatiin Raken-
nusalan Tyiieliikekassalta.

sukeltajat: Sukeltajien haas'tatteluaineisto kerdttiin Rakennu;alan Tycieldke-
kassan vuonna 1970 suorittaman sukeltajien terveystutkimuksen yhtey-
sessi. Mainittuun tutkimukseen kutsuttiin kaikki silloisen suomen Su-
keltajain Liiton jiisenet. Liittoon kuului sekd yksityisessd tycisuhtees-
sa olevia ettd kuntien palveluksessa olevia sukeltajia. vanhempi ikii-
luokka koostuu kuitenkin pelkiistiiiin yksityisessd tycisuhteessa olevis-
ta, koska kuntien palveluksessa olevat sukeltajat p6[sev6t jo 53-vuo-
tiaina elaikkeelle. Mycis tilastotiedot saatiin Suomen Sukeltajain Liiton
kortistosta. (Liitto oli tosin jo silloin yhtynyt Rakennusrycildisten Liit-
toon.)

Tarjoilijat; Aineistona ovat anniskeluravintoloiden tarjpilijat. Mukana ei
ole hovimestareita, portiereja eikd keittidhenkil<jkuntaa.

Toimittajat: Ryhmiiiin "toimittajat" on luettu sanomalehtien koko toimirus-
kunta. Siihen kuuluu varsinaisten toimittajien lisdksi peatoimitrajia,
toimitussihteereiti, arvostelijoita, pakinoitsijoita jne.
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7'ydniohtajat

Tutkimuksessa mukana olevien teollisuuden alojen tycinjohtajat, valmistus-
tytintekijtiidsn liihimmiit esimiehet, on yhdistetty omaksi ammattiryhmiik-
seen. Tydnjohtajia edustava niiyte ja heitii koskevat tilastotiedot on keriitty
eri toimipaikoista samalla tavalla kuin valmistustydntekijditiikin koskevat

tiedot.

'l'oimihenkiltit

Toimihenkil6ammattien edustajat valittiin kaupan jp teollisuuden sekd ra-

ha- ja vakuutuslaitosten piiristii. Kaupan ja teollisuuden toimihenkilttitA ka-

siteltiin oma.na ryhmiiniiiin ja raha- ja vakuutuslaitosten toimihenkiltjitii
omana ryhmiindiin. Molemmat ryhmiit jaettiin edelleen ylempiin ja alem-

piin toimihenkild,ihin.
Ylemmiksi toimihenkilciiksi laskettiin johtavassa asemassa olevat tai kor-

keaa koulutusta vaativia erikoistehtiivid suorittavat henkildt, kuten ak-

tuaari, ATK-suunnittelija, isiinntiitsijii, kamreeri, lakimies, vakuutusmate-
maatikko jne.

Muu toimistohenkildkunta, ilman esimiesvastuuta olevat ja vdhemmiin
itsen?iistii tydtii tekevdt henkil<jt, luettiin alemmiksi toimihenkiltiiksi. (Toi-

mihenkiltiniiytteen alkuperdii on selostettu tarkemmin liitteessii 2.)
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TYOKYvYTTOMAKSITULoN
TARKASTELUSSA TAyTpTYT TIHEYS.
JA INDEKSILUVUT

Tilastoaineistosta on tarkasteluryhmittain laskettu kahdenlaisia ty6kyvyt-
tdmeksituloa kuvaavia suhdelukuja. Tydkyvyttcimijksitulon taso esitetii6n
tydkyvyttiimyystiheuden avulla. Ryhmien asema koko tilastokyselyn tuotta-
man ai'neiston tycikyvyttomiiksituloon niihden osoitetaan tydkyvyttdmyysin-
deksillii. Koska sekd tyokyvyrtdmyystiheyden ettii -indeksin arvoja on pi-
dettiivii otosarvoina, on molemmille suhdeluvuille tarkasteluryhmittiiin las-
kettu 95 o/o:n luotettavuusvdlit.

Tydkyvyttdmyystiheys

Keytetty ty6kyvyttomyystiheys on periaatteeltaan muotoa

X vuonna i tyokyvytttimiksi tulleet
i

tihcysluku :
^f, vastaavien aktiivien keskimiiiirii
i vuonna i

I 000,

jpssa i : 1966, 1967, 1968, 1969, 1970

Koska aktiivien vuotuisia keskimiiiiriii ei ole ollut saatavissa on laskcn-
nassa menetelty seuraavasti.

Liihtdkohtana on ollut vuoden 1969 jiilkimmiiiselle puoliskolle ajoittu-
vista tilastokyselyyn vastanneiden toimipaikkojen henkilOluetteloista saatu
aktiivien miidrii. Kun tiillii luvulla jaeraan vuosina 1966-1970 tyiikyvyt-
tcimiiksi tulleiden rniiiirii ja saatu luku jaetaan edelleen viidellii, saadaan ti-
heysluwn arvo, joka voi olla virheellinen kolmesta syystii. Se on virheelli-
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nen, jos vuoden 1969 aktiivien keskimiiiird ei ole jakson 1966-1970 kes-

kiarvo, tai jos vuoden 1969 keskimiiiirii on koko jakson keskiarvo, mutta
kiiytetty henkilciluotteloista laskettu miiiirii poikkeaa Yuoden 1969 keski-
mddriistii ja kolmanneksi siinii tapauksessa, ettii mainitut virheliihteet esiiri-
tyviit yhdessii.

Tiheysluwn laskennassa on varauduttu tilanteeseen, jolloin vuoden 1969

aktiivien keskimiiiirii ei ole jakson 1966-1970 keskiarvo. Niissii tarkastelu'
ryhmissh, joille Teollisuustilastossa on vastine, on viidellii jakaminen eli ker-
roin 0.2 korvattu vuosien 1966-1969 Teollisuustilastoien antamien tieto-
jen perusteella lasketulla suuruusluokaltaan 0.2:n paikkeille osuvalla ker'
toimella. Se on muodostettu Teollisuustilaston taulun "Henkildkunta, palkat
ja tycitunnit" (SVT XVIII A taulu 4) antamista valmistustytintekijiiin miiii'
ristii suhteuttamalla vuosien 1966-1970 arvot vuoden 1969 arvoon, laske-

malla saadut suhdeluvut yhteen ja jakamalla tiillii summalla luku 1. Ti-
lastotietojen puutteen vuoksi woden 1970 tyiintekijiimtiiiriit on otettu vuo-
den 1969 miiiirinii.

Kausivarhtelun vrikutusta kiiytetyn tiheysluvun nimittdjlissii ei ole voitu nu-

merollisesti arvioida. Henkiltiluetteloista lasketut aktiivien miiiiriit eivdt kui-
tenkaan poikenne kovin paljon vuoden 1969 keskimiiiiristii. Otaksumalle
on saatu tukea tiedustelemalla pistokokeen luonteisesti muutamalta henki-
lciluettelon antajalta heidiin kiisitystiiiin luettelon ilmoittaman tycintekijiimiiii-
rdn suhteesta vuoden keskiarvoon. Koko aineiston tasolla henkiltiluetteloi-
den ajoittuma niiyttii[ jakautuneen varsin tasaisesti yuoden jiilkimmiiiselle
puoliskolle, vaikka jonkin asteista tiivistymiiii on tosin havaittavissa elo-,
syys- ja lokakuulla.

Tycikyvyttcimyystiheydet on laskettu kaavan

aR : 1000 .aC
F,a a6'lvx t
tx
FaDarx
x

mukaan, jpssa t : ty6kyvyttdmiiksitulovuosi; 1966, 1967, 1968, 1969, 1970

x : ikiiluokka, 40-44, ..., 60-64, 65-
a : tarkasteluryhmd
O : tyiikyvyttdmiksi tulleet
P : aktiivit (vuonna 1969)
C : edelld esitetyllii tavalla laskettu 0.2:n korvaava kerroin.
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' l' y d ky ry t t 6myy sindeksi

Koska tycikyvyttcimiiksitulo on ilmeisesti henkilcin iiistii ja sukupuolesta
riippuva ilmi6, on henkilciryhmien tydkyvyttcimdksitulon vertailussa joten-
kin poistettava ryhmien mahdollisesti erilaisten ikii- ja sukupuolijakautu-
mien hiiiritsevii vaikutus.

Tiissd tutkimuksessa sukupuolen vaikutus on poistettu valitsemalla tar_
kasteluryhmiit niin, etta ne sisdltdviit joko pelkiistiiiin miehiii tai pelkiis-tiiiin naisia. Idn vakioinnin ensiaskeleena on tarkastelu rajattu vain 40
vuotta tdyttaneisiin.

Kun tycikyvyttdmyystiheydet on laskettu yli 4O-vuotiaille, saattaa kahden
samaa sukupuolta sisiilteivdn tarkasteluryhmiin tiheyslukujen ero vielii selit-
tyti iktijakautumien avulla. Tdmiin mahdollisuuden pienentdmiseksi on las-
kettu ns. ephsuoraa vakiointitapaa kiiyttiien tarkasteluryhmille tycikyvyttci-
myysindeksit. Kiiytetty tycikyvytt<imyysindeksi on muodostettu esim. coxin
esittiiman kuolleisuusindeksin periaatetta noudattaen (cox 1966, s. r23).

Tycikyvyttcimyysindeksin laskentaa varten on vertailuun otettaville tar-
kasteluryhmille valittu yhteinen standardijoukko, jonka tytikyvyttcimiksi tul-
leet ja aktiivit on jaettu ikiiruokkiin viisivuotisluokitusta @0J4,..., 60-
64' 65-) kiiyttden. Yhden tarkasteluryhmdn indeksin arvo on saatu jaka-
malla kyseisen ryhmiin yri 4O-vuotiaina tycikyvyttdmiiksi tulleiden koko-
naismiidrd summalla, jonka yhteenlaskettavat ovat tarkasteluryhmiin aktii-
vien ikdluokan ja standardijoukon kyseisen ikiiluokan ty6kyvyttcimyystiheyk-
sien tuloja. Eli

J,@*
xaI:100. oo_

t'aD2'x oD
x^

jossa x : ikaluokka, 40-44, . . ., 60-64, 65_
a : tarkasteluryhmii
o : standardijoukko
O : tycikyvyttdmiksi tulleet
P : aktiivit

Indeksi on tarkasteluryhmiissai ilmenneen - tydkyvyttdmien mriiirdn suhde
siihen miiiirdiin, joka olisi ilmennyt, jos tarkastelujoukon aktiivien eri ikii-
luokissa olisi vallinnut srandardijoukon kyseisten ikiiluokkien tydkyvyttri-
myystihey&t.
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Indeksien laskenta on suoritettu nyt kiisillti olevaan aineistoon sopivan

kaaYan

aC2',I'a@*t
txsI = 100 '--ocz oO t *

faDr rx
x oDrx

mukaan, jossa t
x
a

o
o
P

C

tytikyvyttdmiiksitulovuosi; 1966, 1967, 1968, I 969, I 970

ikiiluokka; 40-4,4, ..., 60-64, 65-
tarkasteluryhmii
standardijoukko
ty6kyYytttimiksi tulleet
aktiivit (vuonna 1969)

kasvukerroin, joka on saatu tiheysluvun laskennan yh-

teydessii esitetyllti tavalla

Tyiilcyvy ttdmyy stihey den luotettovuusrai at

Esitetyt tiheysluvut ovat tarkasteluryhmissii todella vallitsevien tytikyvyt
ttimyystiheyksien estimaatteja, joiden osumatarkkuus riippuu k?iytettiivissii

olevan aineiston koosta. Tiimiin pelkiistiiiin satunnaisvaihtelusta johtuvan

epdtarkkuuden suuruuden miiiiriiiimiseksi on tiheysluvuille laskettu 95 o/on

luottamusviilit. Ne osoittavat tarkasteluryhmitt?iin sen aluegn, iolle todelli-

nen tiheysluku 95 o/on todenniikiiisyydellii sijoittuu.
Kun tyokyvyttcimyysindeksi riippuu tuonnempana osoitettavalla tavalla

tyiikyvyttdmyystiheydestii, on my6s indeksiluvuille laskettu eriiiinlaiset luot-

tamusvdlit kiiyttiimiillti indeksin laskennassa tiheysluvun 95 o/otn luotta-

musvdlien ala- ja yliiraja-arvoja.
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Tiheysluvun luottamusviili on laskettu binomiaalijakautunaan perustuen
kaavoilla:

Ylliraja

R
(xo+ 1)v?

'-Pr Ir : 2(xo*l\,

lz : Z(n-xo\,n-xs*1v6*Dv?1r

Alaraia

R- .fg lt : 2(n-xo+l),

lz : 2xo.

(Hald, s. 698)

xo*@-xs*Dvf,,

joissa x6 = tyiikyvytttmiksi tulleet : ,,, tO*
tx

n = aktiivit vuonna 1969 : rtP
xx

Luottamusviilin rajapisteiden saamiseksi tiheysluvun kanssa samaan skaa-
laan on em. kaavojen antamat luvut kerrottu luvulla 1000 . C.

Tycikyvyttdmyysindeksi oli

aC ^I2 uO, ttxaI 100 oCJ oO1 *
l'aD
x

t
oDrx

jossa osoittajan summaosa tarkoittaa kaikkia vuosina 1966-1970 tycikyvyt-
ttjmiiksi tulleita. Merkitiien sitd aO, vastaavia vuoden 1969 aktiiveja aP ja
nimittiijii[ A, jolloin indeksi voidaan kirjoittaa muotoon

ac ao ac aP(aoleP)aI:100' A :100' 
A

jossa termi aO,/sP on tarkasteluryhmiin karkea tydkyvyttitmyystiheys. Sijoit-
tamalla em. kaavaan karkean tytikyvytt6myystiheyden paikalle kyseisen ti-
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heysluvun 95 o/o;n luottamusviilin ylii- ja alarajat saadaan indeksille erii6n-
lainen 95 o/o:n luottamusviili. Tdlldin aktiivien miiiiriiii aP kokonaisuutena
ja ikiiluokittain sekii standardijoukon ikiiluokittaisia tydkyvytt6myystiheyk-
siii on pidettdvl rrakioina. Satunnaisvaihtelun ajatellaan esiintyviin vain tar-
kasteluryhmiin ty<ikyvyttcimbksi tulleiden miiiirdssii.



Liite 5

KYSELYAINEISTON ANALYYSISSA
KAYTETYT SUMMA.ASTEIKOT

Tutkimuksessa kiiytetyt summa-asteikot on muodostettu ensi sijassa loo-
gisen piiiittelyn perusteella, ts. kuhunkin asteikkoon on otettu mukaan ne
muuttujat, jotka niiyttiiviit kuuluvan miiiiriittyyn asiakokonaisuuteen. Seu-
raavassa on esitetty asteikkojen koostumus sekii osioiden korrelaatiot toi-
siinsa ja koko asteikkoon, mike antaa mahdollisuuden kontrolloida asteik-
kojen empiiristii luotettavuutta.

Tydn vaatimien ominaisuuksien ja sairausoireiden osalta korrelaatiolas-
kelmiin otettiin kuitenki,n mukaan vain kokonaiset asteikot sekii ominai-
suuksien ja sairausoireiden kokonaislukumdiiriit. Kaikki ndiden asteikko-
jen osiot ovat kaksiluokkaisia. Osioiden numerot viittaavat lryselylomakkee-
seen (liite 1).

Tydn vaatimia ominaisuuksia ntittsavat qsteikot

Voimavarat

Osiot;
Kysymys 13. 1. Vaatiiko tyd huornattavia ruumiinvoimia

13.2. Vaatiiko ty6 ruumiillisen rasituksen pitkiiaikaista kes-
tokykyii

Asteikon vaihteluviili: 0-2
Korrelaatio vaadittujen ominaisuuksien lukumiiiirtiiin .49.
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Kehon hallinta

Osiot:
Kysymys 15.5. Vaatiiko tyii erityistti ketteryyttii

13.7. Vaatiiko ty6 herkkiiii tasapainokykyii
Asteikon vaihteluviili: 0-2
Korrelaatio vaadittujen ominaisuuksien lukumiiiirliin .68.

Aistitoiminta

Osiot:
Kysymys 15.5. Vaatiiko tyri erityisen tarkkaa niikdkykyii

15.6. Vaatiiko tyti erityisen herkkiiii kuuloa
Asteikon vaihteluviili: $-2
Korrelaatio vaadittujen ominaisuuksien lukumiiiireiin .68.

Psykofyysiset ominaisuudet

Osiot:
Kysymys 15.8. Vaatiiko tyti nopeaa reagointikykyii

15.9. Vaatiiko ty6 tarkkaa huomiokykyii
15.10. Vaatiiko tyii erityisen hyviiii muistia

Asteikon vaihteluviili: G-5
Korrelaatio vaadittujen omi,naisuuksien lukum[[r'didin .64,



T erveydentilaa rnittoavat asteikot,

Hermostolliset oireet

Osiot:
Kysymys
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esiintynyt piiiinsiirkyii
,, unettomuutta
,, huimausta

,, muistiheirit ite
,, hermostuneisuutta

,, henkistd ahdistuneisuutta
,, masentuneisuutta

esiintynyt hengenahdistusta ty6ssii

,, hengenahdistusta tavalli-
sessa kdvelyssii

,, rintakipua ruumiillisten
ponnistusten yhteydessii

,, pohjekipua ruumiillisten
ponnistusten yhteydessii

32.1.
32.3.
32.3.
32_ 4.
32.5.
32.6.
32.7.

Onko toistuvasti

Asteikon vaihteluviili: 0-7
Korrelaatio sairausoireiden lukumiiiir'ddn .21.

Sydiin- jp verisuonitautien oireet

Osiot:
Kysymys 32.8. Onko toistuvasti

32.9. ,, ,,

32.10

32. tt.

Asteikon naihteluviili: 0-4
Korrelaatio sairausoireiden lukumi?iriiiin .14
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Hengityselimiin viittaarrat oireet

Osiot:
Kysymys 32.12. Onko toistuvasti esiintynyt yskee

32. 13. ,, ,, ,, ysk<iksid
Asteikon vaihteluviili: 0-2
Korrelaatio sairausoireiden lukumiiiiriiiin .09.

Ruuansulatuselimiin viittaavat oireet

Osiot:
Kysymys 32. 14. Onko toistuvasti esiintynyt vatsakipua

32.15. ,, ruokahaluttomuutta
Asteikon vaihteluviili: 0--2
Korrelaatio sairausoireiden lukumS6r'ddn .12.

Tuki- ja liikuntaelimiin viittaavat oireet

Osiot:
Kysymys 52. 16. Onko

32. 17.

32. 18. ,,

32. 19. ,,

toistuvasti esiintynyt ristiselkii- tai iskias-
vaivoja

,, niska-, hartia- tai olka-
peegeirkyii

,, nivelkipua tai jaykkyyttn
kiisissii

,, lonkka- tai polvinivel-
vaivoja

Asteikon vaihteluviili: 0-4
Korrelaatio sairausoireiden lukumddriiiin .35
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Muut asteikot:

Stressiii mittaava asteikko

Osiot:
I(iusaako ja miten paljon se, ettd
Kysymys 19a. tydt kasaantuvat ja aikataulu on liian kireii

19b. tydasiat painavat mieltii viel[ kotonakin
19c. Teiltii vaaditaan ty6ssiinne enemmdn kuin itse pidiitte koh-

tuullisena ja sopivana
5la. eteenpiiinpliisyynne tai palkkaanne ei vaikuta se, teettektj

tydnne hyvin vai huonosti
51b. ette voi itse vaikuttaa tytitahtiin juuri mitenkiiiin, vaan

se mii5rdytyy toisten ihmisten, koneen tai muiden ulko'
puolisten tekij6iden mukaan

3ld. ioudutte tekem[iin itseniiisiii ratkaisuja, joissa virhearvioin-
ti voi tulla yritykselle kalliiksi

41d. Teidiin ty6sslnne ei ole juuri lainkaan varaa tehdii ereh'
dyksil

Asteikon vaihteluviili: 1-5. |okaisessa osiossa vaihtoehdot 1-5. Asteik'
ko luokitettu uudelleen seuraavasti:

30-55:1
24-29:2
19-23=3
15-18:4
7-12:5

Korrel'aatiot:

19a 19b l9c 3la 31b 5ld 4ld
Asteikko

19a
19b
19c
3la
3lb
51d
4td

.67 .61

.47

.60

.26

.21

.51

.59

.26

.28

.24

.27

.27

.43

.59

.25

.29

.20

.27

.27

.65

.35

.24

.39

.43

.66

.55

.39
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Rasittuneisuuden tunnetta mittaava asteikko

Osiot:
Vastaajia pyydetiiiin ilmaisemaan viisiluokkaisella asteikolla mielipiteensd
seuraavista viiittiimistii:

Kysymys 14a.

24c.

27a.

33b.

56a.
44a.

Ty6ni vie jo nykyisellii?in voimat siinii miiiirin, ette ofsi
vaikea pystyii enempiiiin.
|aksaisin kyllii olla nykyistii rasittavammassakin ty6ssii.
(Kiiiinnetty)
|okaisessa tydssii on omat rasitustekijiinsii, mutta minun
tyd,ssiini niitii on tavallista vdhemmdn.
Yleensd olen normaalin tydajan peetyttye jo jokseenkin
"lopussa".
Tytini kiiy liikaa voimille.
Tyd,ni on siksi voimille kiiypiiii, ettii jo keskellii tytiviik-
koa tunnen itseni varsin viisyneeksi.

Asteikon vaihteluvdli: 1-5. Luokitettu uudelleen seuraavasti
26-30:l
2l-25:2
16-20:3
11 - 15 : 4
6-10:5

Korrelaatiot:

27a 33b

74

44a

.79

.53

.40

.16

.68

.08

36al4a 24c

.62

.46

Asteikko
l4a
24c
27a
35b
36a
44a

.01

.18

.17

.80

.60

.44

.16

.78

.54

.42

.19

.64



Haitallisia tyOolosuhteita mittaava asteikko

Osiot:
f oudutteko tydskentelemdiin
Kysymys 42a. korkeassa ldmpcitilassa

b. alhaisessa ldmpcitilassa
c. suuresti vaihtelevissa liimpdtiloissa
d. korrassa vedossa
e. kosteassa ilmassa
f. pdlyisessii ilmassa
g. myrkyllisiii kaasuja sisiiltiivdssii ilmassa
h. muita epiipuhtauksia sisdltiiviissii ilmassa
i. ihoa iirsyttiivien aineiden parissa
j. alttiina valoiirsytyksille
k. alttiina tiiriniille
I. kovassa melussa
m. hyvin ahtaissa tiloissa
n. kovassa hiiliniissii
o. yleensii varsi'n likaisissa paikoissa
p. alttiina saAnvaihteluille

Asteikon vaihteluviili: 1-4. |okaisessa osiossa vaihtoehdot
luokitettu uudelleen seuraavasti:

53-64:l
4l-52=2
29-40:3
16-28:4

Liite 5, s. 7

1-4. Asteikko
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Korrelaatiot:

abcdefghijkl mnop
.56 .56 .48 .51 .56 .56 .55 .31 .64 .43
.22 .20 .24 .20 .17 .30 .22 .lt .23 ..05

.26 .24 .20 .23 .28 .23 .27 .tt .3t .38

.27 .26 .26 .27 .27 .29 .27 .17 .29 .27

.50 .50 .25 .27 .31 .43 .31 .18 .36 .15

.42 .50 .53 .59 .47

.18 .22 .27 .20

.29 .33 .38

.39 .30
.52

.34 .35 .27 .26 .30 .44 .30 .08 .50 .15

.35 .43 .27 .32 .29 .27 .08 .42 .2t
.23 .39 .27 .50 .30 .22 .40 .24

.25 .15 .25 .12 .27 .30 .25 .04 .29 .29

16 .18 .26 .26 .10 .35 .18

Asteikko .56

.28

.22

.27

_41

.14

Osiot:
Vastaajia pyydetiiiin ilmaisemaan viisiluokkaisella asteikolla mielipiteensd
seuraavista veittemiste:
Kysymys 14c. Nykyisin on tycissd kiiyville ihmisille jiirjestetty jo aivan

riittiivtisti lomia ja vapaa-aikaa.
24b. Liian suuri osa ihmisen eliimiistii kuluu tytitii tehdessii.

(Kiiiinnetty)
Asteikon vaihteluvdli: 1-5. Luokitettu uudelleen seuraavasti:

9-10:1
7-
5-
3-

42a
b

c
d
e

f
ob
h
i
j
k
I
m

.38 .26 .27 .26 .26 .23

.35 .29 .17 .32 .28
.31 .13 .38 .12

.27 .39 .23

.06 .t2
.31

n
o
p

Onko vapaa-aikaa riittiiviisti?

8:2
6:3
4:4
2:5
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Korrelaatiot:

Asteikko
l4c
24b

14c 24b
79 .75

.25

Tycin arvostus

Osiot:
Vastaajia pyydetiiiin ilmaisemaan viisiluokkaisella asteikolla mielipiteensii
seuraavista veittemiste:
Kysymys 14b. Minua kiinnostaa tydnteossa vain se, paljonko siitd mak-

setaa,n palkkaa. (Kiiiinnetty)
27c. Ainoastaan ty6ssii kiiyvS ihminen voi tuntea itsensii tar-

peelliseksi.
44b. Suurimman tyydytyksen eliimiiss['antaa minulle hyvin teh-

ty ty6.

Asteikon vaihteluvH,li: 1-5. Luokitettu uudelleen seuraavasti
15-15:1
l0-12:2
7- 9:3
4- 6:4

3=5

Korrelaatiot

14b 27c 44b

.53Asteikko .63

-.10 -.o2
.52

.24
14b
27c
44b
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Asenne eliikkeelle siirtymiseen

Osiot:
Vastaajia pyydetiiiin ilmaisemaan viisiluokkaisella asteikolla mielipiteensii
seuraavista veittemiste:
Kysymys 27b. On miellyttiiviiii ajatella eliikkeelle siirtymistii.

35c. Eliikkeelle siirtymi'nen tuntuu minusta pelottavalta eldmiin-
muutokselta. (Kiiiinnetty)

Asteikon vaihteluviili: 1-5. Luokitettu uudelleen seuraavasti:
2:l

3- 4:2
5- 6=3
7- 8:4
9-10:5

Korrelaatiot

Asteikko
27b
33c

33c

.79

.40

27b

.84
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AMMATISSA PYSYVYYDESTA

Eliikeikiitutkimuksessa voitiin jonkin yerran kartoittaa mycis tyntekijcii-
den ammatissa tai ammattialalla pysyvyyfte kyselylomakkeeseen sisiiltyviin
muutaman kysymyksen avulla. Kun kyselyssii oli tiedusteltu vastaajien ny-
kyistii ammattia, kysyttiin edelleen kuinka monta yuotta vastaajat olivat
olleet nykyisessd arnmatissaan ja montako palvelusvuotta heille oli kerrynyt
siinii yrityksessd, missii he kyselyii tehtaesse ohvat. Lisiiksi kysyttiin, oli-
vatko vastaaj,at olleet 25 ikiivuoden jdlkeen muissa ammateissa kuin ny-
kyisessd. Muissa ammateissa olleilta tiedusteltiin vielii ,niiitii muita ammat-
teja ja tyciskentelyaikaa niissii kussakin. (Vrt. kyselylomake, kys. 7-10.)
Seuraavissa taulukoissa on esitetty em. kysymysten perusteella saatuja lu-
kuja. Tarkastelu on rajoitettu koskemaan 54 vuotta tiiyttiineitii henkil<iitii
eri ammattiryhmissd eli samaa joukkoa, jota kyselyaineiston analyysissii on
rnuutoinkin tarkasteltu. Taulukoista puuttuu muutamia sellaisia ryhmiii, jois-
ta ei saatu riittevesti vastauksia niiihin kysymyksiin.

Taulukosta I niihdiiiin kuinka pitkiiiin eri ammattiryhmiin kuuluvat, 54
vuotta tayttaneet vastaajat olivat ehtineet keskimdiirin olla nykyisessii am-
matissaan. Keskiarvot on laskettu erikseen miehille ja naisille vuoden tark-
kuudella ja ammattiryhmdt on asetettu taulukossa keskiarvon mukaiseen
laskevaan jiirjestykseen.

Taulukossa 2 esitetiiii,n vastaavasti ammattiryhmittiiin keskimddriiiset pal-
velusvuodet siinii yrityksessii, jossa vastaajat olivat kyselyajankohtana.

Taulukossa 3 on esitetty keskimiiiiriiisten ammatissaoloaikojen ja yrityk-
sessiioloaikojen erotukset eri ammattiryhmien kohdalla. Erotus on positii
vinen keskimddrdisen ammatissaoloajan ollessa suurempi kuin yrityksessd-
oloajan keskiarvo ja negatiivinen piiinvastaisessa tapauksessa.

Taulukossa 4 ja 5 on pyritty karkeasti kuvaamaan mies- ja naispuolisten,
54 vuotta tiiyttiineiden tydntekijtiiden tydhistoriaa. Eri ammattiryhmien vas-
taajat on niissd luokiteltu kolmeen joukkoon sen mukaisesti, missii ammatissa
he ovat olleet pdiiosan, eli yli puolet tycissiioloajastaan 25 ikiivuodesta liih-
tien. Ensimmiiiseen joukkoon kuuluvat (1. sarake) ovat olleet 25 ikiivuoden
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jiilkeen piid,asiassa nykyisessd ammatissaan. Toiseen joukkoon kuuluvat ovat
vaihtaneet ammattia tai tehtiiviiii yhden tai useampia kertoja, mutta oYat

silti pysytelleet suurimman osan ty6ssiioloajastaan nykyisellii ammattialal-
laan. Kolmannen joukon vastaajat taas o'rat olleet 25 ikiivuoden jiilkeen
piiiiasiassa kokonaan muulla tai muilla aloilla kuin nykyisellii. Taulukoista
voidaan niihdii mytis yhteenlaskettuna piidasiassa nykyisellii alallaan tyds-

kennelleiden osuudet eri ammattiryhmissii.
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TAULUKK,O 1. YLI s{-VUOTIAIDEN VASTAAJIEN AMMATISSAOLOAITA.

Keskiarvot ammattiryhmitthin miehilld ja naisilla.

Miehet Naiset

Ammatissa-
oloajan

keskiarvo
(vuotta)

Ammattiryhmii

Metsitydntekij&it
Teurastamot, makkarateht.
Kuofma-auton kuljettaj at
Lasitehtaat
Toimittajat
Linja-auton kuljettajat
Huonekalutehtaat
Konetehtaat
Raha ja vak. ylemm.
Siihkdkonetehtaat
Telakat
Rakennustydntekijat
Ahtaajat
Kauppa ja teoll. ylemm.
Paperitehtaat
Sa.hat ja h6yliiiimtit
$6njohtajat
Kauppa ja teoll. alemm.
MyyjEt
Lakka- ja maalitehtaat
Kaivokset jne.
Metallien perusteollisuus
Selluloosatehtaat
Tekokuitutehtaat
Tiilitehtaat
Typpi- ja lannoitetehtaat

AmmattiryhmE
Ammatissa-

oloajan
keskiarvo
(vuotta)

39
34
30
28
at
27
28
26
25
25
25u
23
?2
22
?2
22
20
20
19
18
18
16
16
14
t2

Tarjoiltjat
MYYiet
I(auppa ja teoll. alemm.
Raha ja vak. alemm.
Paperitehtaat
Lakka- ja maalitehtaat
Makeistehtaat
Posliinitehtaat
Teurastamot, makkarateht.
Leipomot
Trikootehtaat
Meijerit
Liiiiketehtaat
Sahat ja hdylAlmdt
Vaneritehtaat
Panimot
Teknokemialliset tehtaat
Lasitehtaat
Huonekalutehtaat

31
27
28
%
2L
?A
l9
10
19
18
18
L7
16
16
16
l5
15
14
t2
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TAULUKKO 2. YLI BI-VUOTIAIDEN VASTAAJIEN YN,ITYKSESSAOIOAITA.

Keskiarvot ammattiryhmittiin miehillii ja naisilla.

Ammattiryhm6 Yrityksess$-
oloajan

kesktarvo
(vuotta)

AmmattiryhmE

NaisetMteDet

kesklarvo
(vuotta)

Lasitehtaat
Paperitehtaat
Sahat ja h6ylAdmiit t'
lYiiniohtajat
IGuppa ja teoll. alemm.
Raha ja vak ylemm.
S[hkdkonetehtaat
Kauppa ja teoll. ylemm.
I(onetetrtaat
Ahtaaiat
Metallien perusteoll.
I(aivokset jne.
Telakat
Toimittajat
Lakka- ja maalitehtaat
Selluloosatehtaat
Tekokuitutehtaat
Teurastamot, makkarateht.

Kuorma-auton kuli.
Myyjet
Linja-auton kuli.
Metsftydntekijlt
Euonekalutehtaat
Rakennustydntekij6t

3ir
3l
30
30
27n
27
26
28
25
25
24
2L
2t
20
20
20
19
19
19
18
18
t7
l?
10I

Tiilitehtaat
IYppi- ja

Raha ja vak demr.
Kauppa ja teoll alemm.
Paperitehtaat
Posliinitehtaat
Sahat ja hdyliif,mdt
Lakka- ja maalitehtaat
Vaneritehtaat
Makeistehtaat
Ll?iiiketehtaat
Meijerit
Panimot
Lasitehtaat
MyyjEt
Teknokemialliset tehtaat
Teurastamot, makkarateht.
Leipomot
Huonekalutehtaat
ltikootehtaat
Tarjoiliiat

ann
2,5
2A8
z2
N
17
t7
1?
16
t6
r0
16
14
13
13
11
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TAULUKKO 3. YLI 54-VUOTIAIDEN VASTAAJIEN AMMAMISSA- JA YNITYK.
SESSAOLOAIKOJEN EROTUS.

Taulukoissa 1 ja 2 esitettyjen keskiarvojen erotukset ammattiryhmittdin miehillii ja
naisilla.

Miehet Naiset

AmmattiryhmH

Metsltydntekijiit
R akennustytintek ij iit
Teurastamot, mal:karateht.
Kuorma-auton kulj.
Linja-auton kulj.
Huonelalutehtaat
Toimittaja
Telakat
MyyjEt
Konetehtaat
Kauppa ja teoll. ylemm.
Lakka- ja maalitehtaat
Siihktikonetehtaat
Ahtaajat
Raha ja vak. ylemm.
Tekokuitutehtaat
Selluloosatehtaat
Lasitehtaat
Tiilitehtaat
Kaivokset jne.
Kauppa ja teoll. alemm.I}ppi- ja lannoitetehtaat
Metallien perusteoll.
lYtinjohtajat
Paperitehtaat
Sahat ja htiyliiiimtit

Tarjoilijat
Myyjdt
Trikootehtaat
Leipomot
Teurastamot, makkarateht.
Meijerit
Makeistehtaat
Huonekalutehtaat
LSSketehtaat
Teknokemialliset teht.
Kauppa ja teoll. alemm.
Panimot
Raha ja vak. alemm.
Lasitehtaat
Lakka- ja maalitehtaat
Vaneritehtaat
Posliinitehtaat
Paperitehtaat
Sahat ja h6yliiiimtit

22.0
15.6
14.5
t2.2
t0.2
10.0

7.0
4.1
2.6
0.4

-1.0
-1.1
-t.7
-2.1
-2.1
-3.9
-4.1-4.4
-5.0-4.2
-6.9--{.9
-7.0
-7.2
-8.5--{.7

20.6
11.0
5.1
4.3
2.6
0.2

---0.4
--{.7
-t.2
-1.3
-1.6
-1.6
-1.6
-2.0
-2.t-4.4
--6.6
---8.7

-8.0

Ammatissa-
oloaika -yrityksessd-

oloaika

Ammatissa-
oloaika -yrityksesA-

oloaika

Ammattiryhm6



laan sa-
massa tai

%

Vo

P6[asiassa PSSasiassa Vastaajien

ammatis-
olleet

lukum[6riinykyisessE alal-

yhteensi
Vo

muilla
aloilla
olfeet

1oaIhIIlS.-
olleet

P6Iasiassa
nykyiselle
alallaan
oUeet,

ammattia

Ammattiryhmii

100
94
94
87
95
94
89
91
88
83
95
98
92
86
92
86
80
62
89
7t
89
90

;
6

13
:)
6

l1
I

t2
17

5

I
14

B
t4
20
38
11
29
11
10

Ne,jotkaovatolleetkokotydssiioloaikansa.pddasiassa.nykv.sess.Aammatissaantai
""i' J*-rtuissa samalla araua seta ne, iotki ovat olleet piilasiassa muilla aloilla
prosentteina kaikista ryhmiin vastaajista'
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TAULUI(KO 4. YLT s4.VUOTIAMEN MIESTEN TYUMSTORIA.

Mets6tytintekijHt
Lturja-auton kuU.
Huonekalutehtaat
Teurastamot, makkarateht.
Konetehtaat
Ahtaajat
Lasitehtaat
Telakat
Siihktikonetehtaat
RakennustydntekijEt
Kauppa ja teoll. Ylemm.
TYdnjohtajat
Paperitehtaat
Kauppa ja teoll. alemm.
Sahat ja hdYlS6mtit
Toimittajat
Raha ia vak. Ylemm.
Lakka- ja maalitehtaat
Kaivolcset jne.
Tiilitehtaat
Metallien perusteoll.
Selluloosatehtaat

2A
90
37
{6

743
49
35
96
60
48

106
340

87
134
88n
35
32
35
38
94

118

4
6

10
14
11
13
t2
I

t]
29
25
20
26
2l
1?
3

32
16
39
,10

100
90
88
87
85
80
78
78
76
74
72
09
67
66
66
65
63
59
57
55
50
50
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TAULUKKO 5. YLI s4-VUOTIAIDEN NAISTEN TYOIIISTOBIA.

Ne, jotka ovat olleet koko tycissiioloaikansa pAhasiassa nykyisessd ammatissaan tai
eri ammateissa samalla alalla sekA ne, jotka ovat olleet piiiiasiassa muilla aloilla
prosentteina kaikista ryhmiin vastaajista.

AmmattiryhmE P66asiassa
nykyisessE
ammatis-

saan olleet
Vo

PS6asiassa
nykyisel16
alallaan
oUeet,

ammattia
vaihtaneet

%

PEdasiassa
alal-

laan sa-
massa tai

amma-
olleet

yhteens[
%

PlSasiassa Vastaajien
muilla
aloilla
olleet

/o

lukumiiEirti

Tarjoilijat
Raha ja vak. alemm.
Myyjet
Teurastamot, makkarateht.
Kauppa ja teoll. alemm.
Lakka- ja maalitehtaat
Makeistehtaat
Panimot
Meijerit
Leipomot
Ttikootehtaat
Vaneritehtaat
Ldiiketehtaat
Posliinitehtaat
Lasitehtaat
Teknokemialliset teht.
Sahat ja hdylS6mdt
Huonekalutehtaat

83
67
96
37

167
23
22
36
52

161
63
55
61
56
28
80
43
55

1
1
6

11
2

17
23
28
2L
25
19

6
25
I

2r3
32

7
33

99
99
94
89
98
83
77
72
7g
15
81
94
75
91
72
68
93
67

I
7
5

15

:
10

7
l4
29
11
27
11
I

35
25

99
90
87
84
83
79
77
72
69
68
67
65
64
64
61
60
58
42
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ELAKEIAN ALENTAMISESTA
AIHEUTUVAT LTSAKUSTANNUKSET

I. YLEISTA

Eliikeiiin muuttaminen on mitii suurimmassa miibrin kustannuskysymys,
tarkastellaanpa sitten jonkin ryhmiin, esimerkiksi yhden 'ammattialan ty6n-
tekijiiin eliikeiiin alentamista tai eliikeiiin yleist[ alentamista. Seuraavassa
tarkastellaan eliikeiiin ,alentamista iuuri kus,tannuskysymyksena erityisesti
yksittiiisten ryhmien osalta. Eliikeiiin korottaminen on hyvin harvinaista.

i.1. Lisiikustannusten mittaustapa

Eliikeiiin alentami,nen tuo lisiiii eliikeliiisiii ja ntiin ollen lisiiii kustannuk-
sia. Niiitii voidaan miitata joko sillii lisiillii, minkti muutos aiheuttaa vuo-
sittain maksettaviin el?ikkeisiin tai sitten pitkejenteisemmin vakuutus-
maksun korotustarpeella. ]os kustannuslisiiH mitataan pelkiistiiiin eliikeme-
noilla, vaikeuttaa kustannuslukujen vertailua se, ettl eliikemenot ovat alku-
aikoina jatkuvasti kasvavia. TEL:n mukainen vakuutusmaksu jakaa kus-
tannusrasituksen tasaisemmin ja antaa vuosittaisiin eliikemenoihin verrattu-
na paremman kuvan eliikeiiin alsntamisesta aiheutuvien lis?ikustannusten
tasosta. Vain tiimii jiilkimmiiinen tapa ottaa huomioon ne muutokset, jotka
alennus saattaa aiheuttaa tydntekijiipiiriin. Kustannukset voidaan kum-
massakin tapauksessa esittee joko markkamiiiiriiisinii tai prosentteina pal-
koista. Prosenttiesitystii puoltaa se, ette siihen eiviit sanottavasti vaikuta
rahanarvon ja ansiotason muutokset ja se mahdollistaa keskeniiiin erisuur-
ten ryhmien lisdkustannusten vertailun. ]dljempdn6 esitetlitin lisiikustannuk-
set prosentteina vastaavan tytintekij2ipiirin palkkasummasta.
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1.2. Lisiikustannuksiin vaikuttavia tekijditti

Eliikeiiin alentamisesta aiheutuvat lisiikustannukset riippuvat siitii,
minkiilaiselle tyd,ntekijiipiirille eli ryhmiille eliikeiiin alennus toteutetaan.
Ryhmtin sisiiisessii rakenteessa erityisesti kaksi ominaisuutta ovat merkit-
tavia: ryhmassii vallitseva tydkyvyttiimyysalttius ja ryhmiin ikiirakenne. Mi-
ktili ryhmiin tytikyvyttdmyysalttius on kovin suuri, on eliikeiiin kynnyksel-
lii suhteellisen moni tytintekijii jo saamassa eliikett?i. Tiilltiin elhkeikiiii alen-
nettaessa ei eliikeliiisten miiiirii, eiviitkii siis kustannukset, kasva niin pal-
jon kuin lievemmiin tytikyvyttd,myysalttiuden ryirmiissii. Toisaalta ty6,nteki-
jciiden miiiirii pienenee vanhuuseliikkeelle siirtymisen johdosta. Telle on mer-
kitystii silloin, kun eliikeiiin alentamisen vuoksi eliikkeelle siirtyneiden
ty<intekij6iden tilalle ei ty6voiman rajallisuuden vuoksi saada vastaavaa miiii-
riiii uusia ty<intekijtiitii: kustannusten vertailupohjana oleva tytintekij<iiden
palkkasumma pienenee, joten suhteellinen kustannusrasitus kasvaa. Ryh-
miin ikiirakenne ei siniinsii vaikuta lisiikustannusten lopulliseen tasoon,
rnutta kylldkin kusta,nnusten ajoittumiseen. Jos ryhmiin ikdrakenne on muu-
toshetkellii hyvin nuori, niin alkuvuosina eliikeiiin alentamisella ei ole sa-

nottavaa merkitystii eldkemenoon, kun piiinvastaisessa tapauksessa ryhmhn
ikiirakenteen ollessa vanha, eltikemenot nouseyat hyvinkin jyrkiisti jo heti
alkuaikoina.

Eldketasolla on keskeinen merkitys kustannuksiin. Eliikeikiiii alennetta-
essa eldkeaika pitenee ja ansainta-aika lyhenee. Mikeli eltikeikiiii alenne-
taan, ei ll/s o/o:n vuotuinen eliikkeen karttumisvauhti riite seilyttemaen
eliikkeen tasoa. fos ekiketaso halutaan siiilyttiiii, joudutaan eliikkeen kart-
tumista kiihdytteimiiiin.

Kokonaiseldketurva muodostuu tydeHkkeestii ja kansaneldkkeeste. Mikeli
TEL:n mukainen vanhuuseliike alkaa aikaisemmin kuin 65 vuoden iiist6,
jii6 vakuutetun kokonaiseldke ennen 65 vuoden ikiiii matalammaksi kuin
65 vuotta tiiytettyd, jos hiin vasta silloin saa kansaneliikelain mukaisen
eliikkeen. Kokonaiseliikkeen aleneminen on estettdvissd liitthmiillii ty6eHk-
keeseen lis5osa, joka korvaa kansaneliikkeen puuttumisen.

Mikali eliikeikiii porrastetaan ammattialoittain, syntyy joukko vaikeasti
ratkaistavia ongelmia, ennenkaikkea ammattialalta toiselle tydurallaan siir-
tyneen vakuutetun eliike-edun miiiiriiiimisessii. Kustannusten kannalta on
merkityst?i sillii, miten eliikkeen karttuminen tiill<jin miiiiritelliiiin ja siiilyykd
tytintekijiin alennetun eliikeiiin alalla ansaitsema eliike-etu tiiysin koske-
matta.

Er?is, joskin eliikemenon kasvuun niihde'n viihempiarvoinen lisiikustannus-



Liite 7, s. 5

tekijii muodostuu hoitokustannuksista. Eliikeiiin alentaminen, etenkin sil-
loin, jos se toteutetaan ammattialoittain, lisii[ eliikelaitosten ty6td huomatta-

vasti, mikii puolestaan lisiiii eliikelaitosten hoitokustannuksia.

2. LASKENTAOLETUKSET

2.1. Tutkittqvat ryhmdt

Lisiikustannukset on laskettu erilaisille teoreettisille tutkimusryhmille
eliikeiiin muutoshetkeste runsaat 40 vuotta eteenpiiin. ElZikeikinii on kiiy-
tetty ikiii 55, 60 ja 62 vuotta. Muiden mahdollisten eliikeikien lisdkustan'
nukset voidaan n?iistd tarvittaessa'arvioida.

fotta kustannusvertailu olisi saatu riittiiviin kattavaksi, on valittu kum-
mallekin sukupuolelle erikseen 12 teoreettista esimerkkiryhmiiii. Tutkimus-
ryhmissii on kiiytetty kolmea erilaista liiht6tilanteen ikiij'akautumaa ja neljiiii
eritasoista tytikyvyttdmyysalttiutta.

Tutkimusryhmiii, joiden liiht6tilanteen ikiijakautuma vastaa suunnilleen
"l'EL:n alaisen tycivoiman ikiijakautumaa, on nimitetty ikiijakautumaltaan
normaaleiksi. Keski-ililtiiiin niiitii nuorempia ja vastaavasti keski-iiiltiiiin van-
hempia tutkimusryhmiii on nimitetty ik?ijakautumaltaan nuoriksi ja vastaa-
vasti vanhoiksi. Pyrkimyksenii oli valita ikajakautumat siten, ctte ne vast;ri-
sivat raportissa olleiden ryhmien ikiijakautumien iiiirirajoja (taulukko 2).

Tutkimusryhmiii, joissa on kiiytetty TEl-piirin vuosilta 1969-1973 las-

kettuja keskimiiiiriiisiii tycikyvyttiimyyseliikkeiden alkamistiheyslukuja, on
nimitetty tytikyvyttcimyysalttiudeltaan tavallisiksi. Pienempdii tydkyvyttd-
myysalttiutta edustavat ryhmiit, joissa tiheysluvut ovat puolet TEL-piirin
tiheysluvuista (lievii). Suurempaa tytikyyytttimyysalttiutta edustavat ryhmht,
joissa vastaavat tiheysluvut ovat puolitoista- tai kaksinkertaiset TEl-piirin
tiheyslukuihin verrattuna (suuri tai erittiin suuri).

Laskentatulokset koskevat niiitii teoreettisia tutkimusryhmiii. Niistd saa-

daan painottamalla arvioiduksi my6s muiderr kuin tutkittujen ryhmien
lisikustannukset.



Liite 7, s. 4
2.2. Tydntekijtipiiriti koskeyat oletukset

|os vallitsee tiiystycillinen tycivoimatilanne, niin eliikeiiin alentaminen vai-
kuttaa tycivoiman mdHrtidn viihentdvristi. Ovathan alennetun eliikeiiin ia
65 vuoden iiin viilillii olevista ikiiluokista nykyisin tydssd olevista useat
silloin vanhuuseliikkeellii ja siten poissa tycivoimasta. Tydvoiman pienenty-
essii jakautuu eliikkeistii aiheutuva kustannusrasitus entistii pienemmiin
tycintekijiijoukon maksettavaksi, mikii niikyy palkkasummaan verrattuna
kustannustear nousuna.

Minkii tahansa ammattialan osalta eliikeidn alentamisen vaikutus luon-
nollisesti siiteilee tydvoimaan, mutta vaikutus jakautuu ilmeisesti my6s
ammattialan ulkopuolelle. Kysymys on siit?i, kuinka kyseinen ala pystyy
saamaan muilta aloilta tydvoimaa, jolloin erikoisammattitydvoiman tai muu-
ten pitkiin koulutusuran vaatiman tycivoiman tarve on merkityksellinen.

Tutkimusryhmien osalta ei laskelmissa kuitenkaan ole tycivoiman mhiiriin
vtihenemistii otettu kustannuksia lisiiiiviinii tekijiinii huomioon. Sen vaiku-
tus koko jiirjestelmiin kustannuksia kohottavana tekijiinti voidaan yksittiii-
siss?i tapauksissa erikseen laskea, kun tiedetdiin kyseessd olevan ryhmiin
koko verrattuna TEL:n alaisten tydntekijdiden mbiiriiiin.

Tutkimusryhmien osalta laskelmassa on liihdetty siite, ettA tydntekijdiden
m?iiirissii ei tapahdu muutoksia: kun osa ty6ntekiitiistii siirtyy vanhuus-
eldkkeelle, tai muuten poistuu piiristii, niin heidiin tilalleen oletetaan pal-
kattayan vastaava miiiird uusia tydntekijditii. Tytintekijdiden palkkasumma
siis siiilyy vakiosuuruisena ja on se peruste, johon kustannuksia verrataan.
Mikali todellisuudessa tydntekijtiiden miiiirii on kasvamassa, niin on luon-
nollista, ettd kustannukset niiin verrattuna ovat esitettyE pienempih ja p:iin-
vastaisessa tapauksessa, kun tytintekijepiiri supistuu, kustannukset muo-
dostuyat esitettyii suuremmiksi.

2..3. Eliikkeen mtiiirti

Laskennassa on liihdetty siite, ette eliiketaso ei alene eliikeikhii alennetta-
essa. Yksityisen vakuutetun eldkkeen miidrd on alennetun eliikeiiin ryh-
miissii laskettu 1.7.1975 voimassa olevan lain mukaan siten, ett6 eliikkee.
seen oikeuttavaksi palvelusajaksi luetaan my6s alennetun elrkeiiin ia
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65 vuoden iiin viilinen aika. Tiilltiin on siis kiiytetty eliikkeen llz o/otn karttu'
mista sekii 33 o/o v'dthimrniiiseldketasoa. (Tarkemmin "Laskentamenetelma",
s. 10.)

Kansaneliikkeen puuttumisen korvaavana lisdnii on keybtty kansaneldk-
keen perusosaa (taulukossa KEL-lis[). Tarvittaessa tdm6n avulla voidaan
arvioida muunkin suuruisen lisiin kustannukset.

3. TULOKSET

3.1. Tiivistelmii tuloksista

Vakuutusmaksun lopullinen korotustarve vaihtelee tutkituilla ryhmillh
seuraavasti:

eliikeikii

62

60
55

tycieliikkeen osalta
o/o palkoista

2-4
4-7

11-15

tydeliikkeen ja KEL-
lisiin osalta o/o

palkoista
2-4
5-8

12-16

Eliikeiiin muutoshetked seuraavan kymmenen ensimmdisen vuoden kus-
tannuskeskiarvot ovat vakuutusmaksun lopullisesta korotustarpeesta nuo-
rella ikiijakautumalla noin 14 o/o, normaalilla noin 20 o/o ia v'an.halla
noin 30 o/o. Kymmenen seuraavan vuoden kustannuskeskiarvot muodostuvat
miltei ikiijakautumasta riippumatta 40 o/o:ksi vakuutusmaksun lopullisesta
korotustarpeesta.

Kymmenen ensimmdisen vuoden keskimdiiriiinen eliikemeno vaihtelee
eliikeiiillii 62 vuotta 0.2-1J o/o palkoista riippuen ikiijakautumasta ja tyo-
kyvytttimyysalttiudesta, eliikeiiillii 60 wotta 0.7-2.7 o/o palkoista ja eliike-
iiillA 55 vuotta 1.9-5.6 o/o palkoista. N?iihin lukuihin on sisiillytetty kansan-
eliikettii vastaava lisiiosa.

Naisryhmien lisiikustannukset ovat noin 10 7o suurempia kuin miesryh-
mien, mikd liihinnii johtuu naisten pienemmdstii kuolevuudesta. Liitteeseen
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on otettu vain miesryhmid vastaavat luwt. fos eltikeikii alennetaan koko
TELpiirissii saadaan lisdkustannus taulukosta 1, kun tarkastellaan taval-
lista tydkyvytttimyyttii vastaavia kustannuksia. Lukuja sovellettaessa on
huomattava, ettii niiissii ei eliikeiiin alentamisesta johtuvaa tydvoiman supis-
tumista ole huomioitu, ja ett6 luvut koskevat miesryhmiii, joilla lisiikustan-
nukset ovat pienemmiit kuin naisryhmillii, joten TEL:n osalta kustannukser
ovat nditd lukuja korkeammat. TEL-LEl-YEL-MYEL-piiriii vastaavat
kustannukset ovat alkuvuosina TEl-piirin kustannuksia korkeampia, mikii
johtuu vanhemmasta ikiijakautumasta.

Taulukon 1 luvut on laskettu olettae,n, ettii aktiivipiiri pysyy vakiona.
]os kuitenkin esimerkiksi eliikeiiillii 60 vuotta tavallisen ty6kyvyttiimyys-
alttiuden ryhmiissii tapahtuisi aktiivipiirissii 15 o/o'.n supistuma, jossa on
silloin oletettu muutakin kuin eliikkeelle siirtymisen aiheuttamaa vdhenemist5,
nousisi lopullinen lisiikustannustaso 6.2 o/o:sta 7.3 o/o:iin palkoista, eli lisi-
kustannukset olisivat samansuuruiset kuin lieviiii tydkyvyttdmyytta edusta-
vassa ryhmHss6.

3.2. Kustannuslukuien soveltamisestq

Taulukon I Iuvut ovat keskiarvoja. Todellisuudessa menonlisdys voi
ryhmdn koosta riippuen satunnaisesti vaihdella. Pienten ryhmien kustannuk-
set saattavat poiketa hyvinkin merkittiiviisti keskiarvoista (vrt. "Eri simu-
lointitulosten vaihtelusta", s. 14). Tiissd esitetyt kustannusluvut ovat netto-
kustannuksia, jotka eiviit sisiillii hoitokuluja.

4. YHTEENVETO

Laskelmatuloksiin vaikuttavat monet epevarmuustekijtit, joista merkittti-
vimpiE ovat

- tytintekijiipiiriii koskevat oletukset

- eliiketason mddrittely
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- tutkittavien ryhmien ikiiiakautumat sek2i

- tydkyvyttdmyystason mii?irittely.

Kustannuskehitys on jyrkiisti nouseva. Kymmenen ensimmaisen vuoden

keskikustannusluwt pysyviit yleensa viela varsin kohtuullisina. |o seuraa-

van kymmerwuotiskauden aikana kustannukset muodostuvat liihes kaksin'

kertaisiksi kymmenen ensimm?iisen vuoden kustannustasoon verfattuna.

Kustannukset kohoavat tiistii edelleen TEL:n tdysimiidriiiseen voimaantu-

loon asti. Tiirkein syy niiin jyrkkiiiin kustannuskehitykseen on vdest6n vi-

nossa ikiijakautumassa. Sutlret ik?iluokat eivht ole viel6 eliikekustannuksia

lisdiimdssii. Toisaalta TEL:n asteittainen voimaantulo osaltaan pitee alku-

vuosien kustannukset pieninii. ]os esimerkiksi koko TEL-LEL-YEL-
MYEl-jiiriestelm?in eliikeikii laskettaisiin 62 vuoteen olisivat muutosta seu-

raavan toisen vuosikymmenen keskimHHriiiset lisiikustannukset arviolta
800 milj. mk vuodessa, kun taas muutoshetkee velittdmesti seuraavina vuc-

sina olisivat lisiikustannukset 300-400 milj. mk luokkaa wosittain.
Kustannuslukujen tarkastelussa onkin piiiipaino pantava muutoksen tiiysi-

mddrdisiin kokonaiskustannuksiin, jotta alkuvuosien kustannuslukujen poh-

jalta tehty eliikeiiin alentamisphiitds ei mydhemmin kustannuspaineen vuok-

si johtaisi kiiytiinndssii liihes mahdottomilta tuntuviin eliikeiiin korottamisiin.
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KELlise Tytieliike KELJisii

Eliikeikii Tydkyvytt6myys

55 Ileva
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3.3
2.7
1.9
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14.2
12.9
11.6

7.3
6.2
5.2
4.2

3.7
3.1
2.5
1.8
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TAULUKKO l- Eliikeiiin alentamisesta aiheutuva eliikemenon kasvu
tasapainotilassa prosentteina palkoista miesryhmillii

1.1
1.1
1.0
0.9

0.5
0.5
0.4
0.3

TAULUKKO 2
vat oletukset)

0.5
0.2
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0.1

Laskennassa kiiytetyt ikiijakautumat (vuotta 1970 koske-
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5
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9
7

100Yhteemsii 100 100
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LASKENTAMENETELMA

1. Yleistti

Laskennan toteutus on kuvattu tiissii liitteess[ vain peepiirteittein. Kovin
yksityiskohtaiseen tarkasteluun ei mennd menetelmiin teknisen luonteen
vuoksi.

Laskentarraihtoehtojen lukuisuuden woksi varsinainen laskutyci suoritet-
tiin tietokoneella. Tietokonelaskenta puolestaan mahdollisti nykyaikaisen
simulointiajattelun hyviiksikiiyttin, millii tarkoitetaan sellaisten laskenta-
menettelyjen kepde, jotka jiiljitteleviit todellisuutta hyvin tarkasti.

2. Malli

Tdssd kustannuslaskennassa kdytetty simulointimalli koostui alunperin
500 aktiivityiintekijiin ryhmiistii, jota voitiin "eldttad".

"Eliittiiminen" alkoi vuodesta 1962, jolloin kaikki 500 tytintekijiiii olivat
terveite ja alle eliikeiiin 65 vuotta. Kun malli simuloi vuoden eteenpdin,
eli "eletti" ryhmiiii yhden vuoden, "siirtyiviit" 65-vuotiaat vanhuuseldkkeelle,
osa "tuli tyrikyvyttdmiiksi", osa "kuoli" ja osa "erosi" ryhmdstd. TdmEn
jiilkeen malli "palkkasi" ryhmdstii poistuneiden tilalle uusia ty<intekij6ita
niin paljon, ettii jiilleen oli yhteensd 500 aktiivitycintekijiiii. "Elettamista"
voitiin iatkaa periaatteessa kuinka pitkiille tahansa, mutta tdssd tyydyttiin
ennustamaan yuoteen 2020 asti.

Erityinen piirre mallin ty6skentelylle on se, ettd se suoritti kaikki todelli-
suudessa epdvarmat asiat arpomalla. Niinpii ryhmiin jiisenten kuoleminen
tai ty6kyvytt6miiksi tulo riippui kunkin kohdalla arpaonnesta. Arpominen
oli jiirjestetty siten, ettd esimerkiksi "kuolleiden" suhde aktiivitycintekijdihin
siiilyi oikeana.

Toinen tyypillinen piirre simulointimallilla on se, ettii yksilcitasolla voi-
daan kiiyttiiti hyviiksi hyvinkin yksityiskohtaista tietoa. Niinpii nyt kiiytetty
malli "palkatessaan" aktiivipiiriin lisiiii tyd,ntekijditii merkitsi muistiin tydn-
tekijiin syntymiivuoden (joka sekin syntyi arpomalla tietyissd mielekkiiissii
rajoissa) ja tycisuhteen alkamisvuoden. Vastaavasti, kun tytintekijii jei
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eliikkeelle tai erosi ryhmiistii, merkittiin vuosiluku muistiin. Neite tietoja
hyviiksikiiyttiien pystyttiin sitten eldke laskemaan.

3. Eliikkeen miiiirii

Edellti olevan nojalla on selviiii, ettd myciskin eliikkeen mdiirii void,aan
kuvata tarkasti. Seuraavassa kiiydii?in liipi luettelonomaisesti mallin kiiyttii-
mdt kaavat.

3.1. Vuonna v maksussa oleva el6ke EM

EM : min (E.k(xo, v, sp), 0,54.5), missii

S - palkka
E : eliikkeen miiiirii, joka on selitetty kohdassa 3.2
k (xs, v, sp) : lapsikorotuskerroin

Lapsikorotuskerroin saadaan kaavasta:

k (xo, v, sp) : a(v-xo,sp) * (1*e)b (v-x6,sp) + (1*2e)c (v-x6,sp),missii

(20-(xo-t9t9)+)+E: 
- 

roo
sp : sukupuoli
v : maksuvuosi
xo : syntymdvuosi
a (v-xs, sp) : (v-x6)-vuotiaiden Glapsisten osuus vastaavan ikiiisistii suku-

puolittain
b (v-x6, sp) : (v-xs)-vuotiaiden l-lapsisten osuus vastaavanikiiisistd

sukupuolittain
c (v-xs, sp) : (v-x6)-wotiaiden 2- tai useampilapsisten osuus vastaavan-

ikiiisistii sukupuolittain
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3.2. Eliike ilman lapsikorotusta ennen yhteensovitusta

E : max (A, M) S, miss6

A : eliikkeen ansaittu miiiirii (kohta 3.3.)
M = eliikkeen minimimdiire (kohta 3.4.)

Mikeli on kyse ryhmiistii eronneen eliikkeestii, niin

E : max(A, M).S.k,missii
w

k -' alennetun eliikeiiin normituskerroinw

5.5. Eltikkeen ansaittu miiiirii A

A : 0,015 (xo * 65 - vs), missii

vs : tydsuhteen alkamisvuosi

fos on kyse ryhmiistd eronneen eliikkeestii kiiytetiiiin kaavaa

0,015 min (xo * 65-vo, 65-23) min v-vq, (v-(xo * 25) )+1 mrssaA_ min (xs * w-ve, W-25)

W : eliikeik6
v : eroamiswosi

3.4. El?ikkeen viihimmiiismiidrd M

(xo+w-v)
M : 0,33 * w - 1962)



Liite 7, s. 12

Mikeli on kyse ryhmesta eronneen eliikkeestii

M : 0,55
(y - max (xo + 23, vo) )+

(xo+w-1962r-

4. Koejiiriestely

Simulointimalli oli rakennettu siten, ettd siinii voitiin eliikeikii valita va-
paasti. Eliikeikiiii alennettaessa siirsi malli kaikki yli alermetun eliikeiiin
olevat aktiivitycintekijiit kerralla eliikkeelle, jonka jiilkeen alennettu eliikeikii
jiii voimaan. Kun nyt samalla ryhmiillii laskettiin ennuste ensin eliikeiiillii
65 vuotta ja sitten jollakin 'alemmalla eliikeitillii, saatiin eliikeiiin alsnnuk-
sesta aiheutuvat lisiikustannukset kokonaiskustannuslukujen erotuksena.

Koska malli suoritti arpomista, oli luonnollista, etteiviit tulokset olleet
tarkalleen yhtd suuret samaa ennustetta toistettaessa. Mutta tiimii pitiiii to-
dellisuudessakin paikkansa. Vaikka edellytykset siiilyviit tarkalleen samoina
voiyat toisella kerralla arpomistulokset poiketa,aikaisemmin saaduista.

|otta tdmii tulosten satunnaisvaihtelu olisi saatu vdhennettyii minimiinsii,
suoritettiin kokeet useampaan kertaan ja laskettiin niiistd keskiarvo. Poikkea-
mia tiistii on tarkastelu seuraavassa.

ERI SIMULOINTITULOSTEN VAIHTELUS'I'A

Kuten edellii on esitetty, saattoivat eri simulointikerroilla tulokset vaih-
della jonkin verran. Tiitii vaihtelua on pyritty havainnollistamaan seuraa-
vissa kahdessa kuviossa. Kuvien 0-taso vastaa usean eri simulointikerran
vuotuista keskiarvoa 50 ensimmiiisen tarkasteluvuoden aikana. yksittiiisen
simulointikerran poikkeamat tiistii keskiarvotasosta on esitetty murtoviivana,
jonka etiiisyys 0-tasosta kurraa havaittua poikkeamaa prosenttiyksikktiinii.
Esimerkiksi ensimmeisessii kuviossa on ensimmiiisen vuoden kustannus
ylempiiii kiiyriiti vastaavassa yksittiiistuloksessa ollut 0.4 o/o-yksikk6d korke-
ampi kuin on vastaava usean kerran keskiarvo.
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Kumpaankin kuvioon on otettu kaksi eri yksittdistulosta. Ensimmaisessii

kuviossa ryhmien koko on ollut 1500 aktiivityttntekijiiii ja toisessa 5fi)
aktiivitydntekijiiii. Kuten kuvioista voidaan havaita, kasvavat yksittiiistu'
losten poikkeamat keskiarvotasosta pienemmillii ryhmillii enemmin kuin
suuremmilla ryhmillii. Simuloinnin luonteesta johtuen voidaan kutakin yksit'
tiiistulosta pitiiii tietyss[ mielessd oikeana eli siis todellisuudessakin mah'
dollisena tuloksena. Keskiarvotulos edustaa vain kaikkein todenniikdisintii
tulosta. Kaikki taulukoissa olevat listikustannusm6iirdt ovat tiillaisia keski'
arvotuloksia.
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