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ALKUSANAT

Eldketurvakeskus on yhte i styd s sai tydmarkkinajzirjestdjen kan s s a aloit -
tanut laajan tutkirnussarjan tydntekijoiden elzikeikzikysyrnyksestd. tydelzikelakien
piiriin kuuluvilla eri arnrnattialoilla" Tutkirnuksen yleisenzi tavoitteena on sel-
vitellzi nykyisten elaikeikzisiiinndsten tarkoituksenrnukaisuutta" Tutkirnusta on

tarkoitus tehdei vaiheittain, yksi arnrnattiala kerrallaan. Tarvittavien tietojen
hankinta suoritetaan p:iziasiassa haastattelernalla kullakin alalla eri arnrnattei-
hin kuuluvia vanhernpia tydntekij6itzi, heidzin esirniehi;izin, yritysten johdon
edustajia ja eri arnrnateista jo eleikkeelle siirtyneitii. T:iten saatua aineistoa
tiiydennetiiiin tarpeen rnukaan rnuilla rnenetelrnillai hankittujen tietojen avulIa.

Tutkirnusta ohjaarnaan on asetettu kaksi ty6ryhrniiti, ns. ohjelrnaryh-
rnii ja suunnitteluryhrnii, joissa rnolernrnissa on ty6rnarkkinoiden keskusjair-
jest6jen ja Elzi.keturvakeskuksen edustajia" Ohjelrnaryhrni on vahvistanut tut-
kirnuksen yleiset suuntaviivat, ja suunnitteluryhrnain teht:ivzind puolestaan on

ollut yksityiskohtaisten suunnitelrnien laati.rninen ja tutkirnuksen jatkuva seu-
raarninen sen eri vaiheissa. Ty6ssiitin suunnitteluryhrnzi. kiyttai;i apuna asian-
tuntijoita, joista rnainittakoon erityisesti kull"oinkin tutkittavan arnrnattialan
ty6ntekij5- ja tyonantajajairjest6jen edustajat. Tutkirnuksen klyt5nnollisestai
suo rittarni s e s ta huolehtii Eltiketurvake skuks en tutkirnus o s a s to.

EnsirnrniiisenS tutkirnuskoh,teena oli graafinen teollisuus. T€irniin en-
sirnrniiisen vaiheen - jonka voidaan katsoa olevan sarnalla laaja-alainen koe-
tutkirnus - tuloksia selostetaan yksityiskohtaisesti valrnistuneessa tutkirnus-
raportissa. Sen liseiksi on katsottu tarpeelS.iseksi laatia oheinen lyhennetty
raportti, joka sisziltziii tutkirnuksen tavoitteen kannalta tzirkeirnrnait tulokset"
T aiydellis en rapo rtin voivat a sia sta kiinno stune et s aada Elzike turvake skuksesta "

Tf;.ssEi yhteydessf;. on osoitettava erityinen kiitos graafisen alan jair-
jest<iille, joiden rny6tiirnielinen ja avulias suhtauturninen on ornalta osaltaan
olIut suurena apuna nyt pzi:ittlmeen ensirnrnd.isen vaiheen toteutuksessa"

Helsingissii lokakutn Z p5ivei.n5 1967

Margaretha Aarnio
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I. GRAAFISEN ALAN ELAKEIIC:{.TUTKIMUI$EN TAVOITTEET

Tutkirnus pyrkii eelvitt:irnai,iin graafisen alan oealta:
- Alan eri arnmattien siseJtdrnii,n tydn ja tydolosuhteiden piirteitii, erityiaesti

eilrnii,lliipitflen niiden rasittavuutta vanhempien tydntekijoiden kohdalla.
- Alalla vallitsevaa nykyist{, tydntekijdiden ellikeikiikeytentde ja eld,keikd,ti

eekii erityieeeti niitii koekevia eri vastaajaryhrnien odotukeia.
- Amrnattien raeittavuuden ja rnuiden relevantteina pidettyjen tauetatekijoiden

yhteykeid, eI{,keiiin odotuksiin.

2, TUTKIMUSAINEISTO JA SEN ANALYYSI

Graafista alaa edustarnaan valittiin tutkirnuksessa kaikkiaan 3l alan
yrityst6. Niiyte pyrittiin valitsernaan niin, ettii se mahdollisirnrnan suuressa
miiiirin edustaa graafisen alan yrityksiii, ja niiytteessS, on nliin ollen mukana
eri suuruisia ja eri ikdisid. sek;i eri puolilla rnaata sijaitsevia yrityksid. Alkrr
perflisestii suunnitelmaeta ei kiiyt8nn6ssii aivan tiiysin voitu pitd.:i kiinni, koska
erd.istd, ennakkoon valituista yrityksistd ei l<iytynyt haastatteluun soveltuvia
vastaajia tarpeellista rnZitrii,S. Haastattelujen kohteena olleet yritykset, niiden
sijainti ja lorssakin suoritettujen haastattelujen rniid,rd vastaajaryhmittiiin nii-
kyy tarkemrnin liitetaulukossa Z. Yritysten jakautuma na,ytealueen ja yrityk-
sen pd,Sasialliseen tuotantoalan rnukaieesti oli seuraavanlainen:

Tauhkko 1. Yritylset sijatntialueeu Ja pnlasiallisen tuotartoale. rolkaisesti

StJatntialue
FJeaslalllnen tuotantoela

ffteense
Sanomalehtity6 StviiUtyo Kuvalaattalaltos Sitomo

Helslnki
Tampere-Turku
Etela-Suoml
PohJot*Suomt

3

.t
3

4

6

2

4
1

4 3 16

3

7
5

Yheeusn 11 13 4 3 31
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Tutkirnusniiytteeseen pyrittiin saarnaan kaik\i graafieen alan erillie-
arnmatit riittiiviissii rniiSrin rnukaan. Sarnalla kuitenkin pyrittiin mahdollieirn-
rnan pieneen rn^ii5rd.iin arnmattiryhrnili. Graafisen alan asiantuntijoiden avulla
ryhrnitettiin alan erillisamrnatit I4 eri ammattiryhrnttEi.n, joiden voidaan kat-
soa sopivaeti edustavan alan erillisarruhatteja. Ndytteen perustavoitteena oli
saada kustakin arnrnattiryhmdstzi noin 20 vanhempien tytlntekijOiden haastatte-
lua lukuunottamatta paria ryhrniiii; joista pliitettiin ottaa euurempi niiyte v?s-
taajien i;in mahdollisen vaikutuksen kontrolloimieeksi. Mukaan otettiin nirnit-
t5.in tydntekijdistii ainoastaan 45 vuotta tf,,yttdneet lukuunottarnatta niiitii kahta
ryhrniifl, joiden kohdalJ.a ikiiraja asetettiin 40 ikiivuoteen. Kunkin yrityksen
kohdalle rnikiritettiin haastattelukiintiO, joka kiisitti airia yrityksen johdon
edustajan, olosuhteieta riippuen yhden tai usearnpia tydnjohtajia ja mlif,,rzityn
miid,riin eri arnmateissa ao. yrityksess5 toirnivia vanhoja ty6ntekijoite, Haas-
tateltavien tydntekijdiden valinta tapahtui asianornaisessa yrityksessii oltaessa
poirnirnalla henkilOt urnpirntihkEiisesti yrityksen kortistosta. Vanhojen ty6nte-
kijdiden vai.hailukuisuuden vuoksi haastateltiin useissa tapauksissa kuitenkin
kaikki ao. yrityksen joissakin arnrnattiryhrnisse, toindvat vanhernmat tydnteki-
iet. Ty6ntekijoiden luottarnusrniehet olivat yleensii tavoitettavissa tydpaikal-

;,)h,^-taan, JoUoin heille voitiin selostaa ld.hernrni-n haastattelutydn suorittarnista.
Kunkin yrityksen tycinjohtajat taas pyrittiin valitsernaan niin, ettai vas-

taajaksi saatiin juuri niiden ty<intekijciiden esirniehet, joita yrityksessai haas-
tateltiin. Tutkimuksessa haastatellut vanhuusel5kelaiiset on poirnittu haastat-
telun kohteena olevien yritysten kortistoista. Alkuperdisena tavoitteena oli
poirnia el:ikeleiiset sarnoista ryhrnistii kuin rnissd tehtiin aktiivien haastatteluja
ao. yrityksessai. Kaiyt:inndllisistd. syistii, johtuen ei td.stti. periaatteesta kuiten-
kaan voitu t5ysin pitii:i kiinni. Tutkirnuksen eri amrnattiryhm5t ja ty6ntekij6i-
den, tycinjohtajien ja eliikelii,ieten jakauturninen kunkin arnrnattiryhrndn osalle
ndkyy taulukossa 2.

Kussakin yrityksessii haastateltiin johdon edustajana yhtii henkikiii,
jonka valinta jdi piid,asiassa yrityksen itsensil harkittavaksi. Vastaajat edus-
tavat kuitenkin poikkeuksetta kunkin yrityksen johtoporrasta. Ty6njohtajien
kohdalla on taulukogsa heidiin antarniensa arvioiden lukumii5rli kutakin aIaloh-
koa kohti eikii, haaetateltujen tydnjohtajien lukumiiiirii. Tarnii johtuu siitfl, ettii
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Tauiukko 2. Aktiivitydntekij6iden, ty6njohtajien ja elakelaisten haastattelujen lukum?ira tutl<imulsen eri am-
mattiryhmissli

Ammattiryhmirt Tyontekijet Tyonjohtajat Vanhuuseldkeleiset

Yhteensi.

9

9

7

5

8

16

13

17

4
9

10

15

11

5

8

13

1L

t2
10

10

L6

L7

13

329 136 110

7. Kas:iaia;ojat, sanomalehtityd
2. Kone'i.atojac -lr-
3. Rotaatiopainaj at (mycts rotaatiotyOntekij et)
4. Stereocypoijat
5. Postirtajat
6. Kasiniatojat, siviili,tyti
7 . Korelato;zt, -tr -
8. Pa:najat (myos painokoneaputraiset)
9. Syvap.rr,aajat (myos syvepainotydnrekijat)

10. Syc,vyffejat, kupa:oi,rsijat, kopistit
77. Litogra{it, graaf. valokuvaajat, retushoijat
12. Sitomon pirytelydnrekijat
73. Sitomon puo:i.a-.itom. koireen ty6nteki.jSt
74. Sitomon automaattikoneen ty6ntekijit

22

22

27

n
79

18

79

DJ.

L6

n
L7

47
n
t7

ylee;nsd. o; /;;c.-a tydnjohtaja,.la oliut joh<iettavarraan usearrrpia kuin yksi tutki-
.luksen z.r;i;a";:.:yarnai ja teiilaisessa tapauksessa pyydettiin ao. tydnjohtajan
a rvro a{alai.i s ;a :t:.,-;en j ohta rr:.i s taan a rnrnatti ryhroi s td.

I-Iaas;a;:e-u;yd aioitettiin touko-kesakuun vaihteessa 1956, ja sitai jat-
-rer;iin sa;lia1r vuoden lokakuun puoli.vziiiin saakka. Kaikki haastattelut suori-
tett:.in Eiaketu::vaiieskuksen tutkirnusosaston henkiLokunnan toirnesta. Tutki-
rnusraportin liittee;.rei oheistetaan eri vastaajaryhrnille tarkoitetut kyselylo-
rnakkeet. Niiden sisailtzirniit kysyrnyksec forrnuloitiin pitkailJ.isen ty6n tulokse-
13, jonka kuiuessa niitai tarkistettiin ja hiottiin useaan otteeseen rnrn. tutki-
rnuksen sur-inniuieluryhrnd.ssS, rninkzi lis;iksi, keiytettiin apuna asiantuntijoid.en
J-ausun;c;a. ---uiosten analyysi suoritettiin kokonaisuudessaan Elaketurvakes-
duksessa. Anaiyysissri keiytettyje rnenettelytapoja selvitet;itin lzihernrnin var-
sinaisen tulosten esittelyn yhteydessii. Fiuornattakoon kuitenkin jo tiissii, ettii
ennen vastausjakauturnien taulukointia on suoritettu rnikzili n:ahdollista vas-
tausjakauturnien erojen tilastollista testaai-nista johtopaiiitoksen tilastollisen
rne rkits evyyden selvitteirnis eks i.
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Tutkirnustulosten luotettavuuden parantarniseen ja virheiden arvioin-
tiin pyrittiin rnonin eri tavoin. Tulosten luotettavuuskysyrnykseen kiinnitettiin
huorniota rxun" jo lornakesurrnnittelussa, haastattelijakoulutuksessa ja lnuussa

tutkirnuksen valrni.stelutydss5" Lis;iksi suoritettiin norn puolen vuoden kulut-
tua varsinaisesta haastattelusta Helsingissd 30 uusintahaa,stattelua, joiden

avulla rnitattiin tycintekij5.vastaajien. antarnien vastausten luotetta.wuus ja pysy-

v)rys seitsernitssii keskeisirnrniiss:i kysyrnyksesszi. Kokonaisuutena ottaen voi-
daan sanoa haastattelutulosten olevan luotettavuudeltaan v5hint5tin tyydyttitviZi"

Koska tutkirnusaineisto on kuitenkin erd.in kohdin lukurniiSr5.isesti pieni, on

tiettyjfl tuloksia tarkasteltava varovaisesti" Lisdksi esiintyy titllaisissa tutki-
rnuksissa aina rnti.Suittyj;i tulkintavaikeuksi.a eri tcysymyskohdissa., jotka kui-
tenkin on analyysissf, pyritty rnahdollisimrnan tarkoin ottama.an huornioon.

3" TYON JA SEN OLOSUHTEIDEN RASITTAVUUS

Tutki.rnuksen eri arnm;a.ttiryhrnien tyon ja ulkonaisten tyOolosuhteiden

rasittawuus ja vaivaavuus sekli tycin vaatirnat fysiologiset orninaisuudet ovat

seikkoja, joihin tutkirnuksessa kiinnitettiin laajalti huorniota tutkirnuksen pe-

rustavoi.tteiden rnukaisesti. Seuraavassa selostettavan rnittauksen cleeLlisi::

periaate on se, ettEi. ty6n. ja olosuhteiden rasittarmuden rnittarniehinil ovat t:issd'

yanhat tycintekijzit itse, ts" rnittaustulokset pohjautuva.t vanhojen aktiivity6nte-
kij6iden kokernusvarastcorr" ErH.in kohdin t:iedustelt:iin rny6s tydnjohtajien kat-

sityksiti alaistensa tydntekijciiden ty6 stzi ja tytlolosuhteista.

3. l. Tydn eri piirteiden rasittavuus

Aktiivityontekijailornakkeen alkuosassa esitettiin vastaajille yhteensEi

15 kysyrnystii, jotka kaikki ornalla tavallaan liittyv5t tyon tekernisen yleisten

puitteiden, kuten tyoajan, tydtahdin, ylitOiden, vastuun jne " kartoitukseen
(t<ts. lornake lijtteessii)" Kutakin kysyrnyst:i ol.isi voinut tarkastel1a. itsenfli.-

senf aina yksi kysyrnys kerrallaan, rnutta ty6n a.iheuttarnan rasi.tuksen rnit-
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tauksessa katsottiin parernrnaksi pyrkizi aluksi systernaattisen kokonaiskuvan
saarniseen. Tiihzin rasittavuuden yleisrnittaukseen valittiin lopulta 11 kysy-
rnyskohtaa, joiden avulla katsottiin voitavan riittzivaisti kuvata asiaa.

Mittauksen tekniikasta rnainittakoon lyhyesti, ettzi aluksi varrnistau-
duttiin jeljernpen5 esitettlvien eri kysyrnyskohtien sopivuudesta kuvaarnaan

ty6n piirteiden rasitusta. Suoritetun tilastollisen tarkistuksen rnukaisesti ha-
vaittiin, ettzi jo alunperin valitut 1I osakysyrnystzi voitiin kaikki sziilyttd.zi rnu-
kana rnittauksessa.

Tyontekijdiden eri osakysyrnysten kohdalla antarnat va.sta,ukset ja ar-
viot rnuutettiin pistearvoiksi erityisen arvosteluasteikon avulIa. Tzissd. arvos-
telussa sai kukin vastaaja kunkin osakysyrnyksen kohdalla 0-2 rasituspistettii
sen rnukaan, rnillainen vaikutus ao" tekijzillzi voitiin katsoa kussakin tapauk-
sessa olevan" Esirnerkiksi vuorotycirasitusta kysyttaiessd sai norrnaalia pzii-
vaitydtai tekevd aina 0 pistettai ja vuoroty6tzi tekevlit I tai Z rasituspistettii riip-
puen siitzi, rniten rasittavana he itse asian kokev'at; vastaus tlvuorotyb rasit-
taa viihiinrr taistei lainkaantrtuotti I pisteen,ja vastaus firasittaa hyvi.n pa13'on1'

tai rrrnelko paljonrt tuotti 2 rasituspistett*i" Sarnantapaiben yleisperid.atteen
rnukaan annetti.in pisteitzi kaikissa rnittauksessa rnukana olevissa kohdi.ssa.
Laskernalla kr:nkin vastaajan eri osakysyrnyksistii sa.arnat pistemfl:ir:it yhteen
tuli jokainen vastaaja saarnaan vastauksistaan riippuen yhteisrasituspisteitzi.
v:iIilIai 0-ZZ pistettzi. Arnrnattiryhrnien viilisen rasittawuuden vertailua varten
laskettiin edelleen eri arnrnattiryhrnien tycintekijoiden jokaisessa kysytyssei
kohdassa saarnien pistearvojen keskiarvo, jota voitiin keiyttiii5 ryhrnien vaili-
seen vertailur:n" Eri osatekijdiden yleisen rnerkityksen kuvaarniseksi lasket-
tiin lisaiksi kaikkien vasta.ajien pistearvojen rnediaani, jonka per:usteella. voi.-

daan karkeasti arvioida eri rasitustekijoiden yleinen tzirkeysj:irjestys. Huo-
rnautettakoon erityisesti, ettS reisteidenantornenetelrndn ollessa siis td,ssd. se
pirnuksenvar&inen pzitevzit sen avulla johdetut tulokset valn tiirnain tutk.i.rnuksen
ta rko ituks iin.

TyOn eri piirteiden rasitusrnittauksen tulokset n;ikyvei.t ta,ulukossa 3.

Yleisesti ottaen rasittavin tekijei on taulukossa ylirnpainat. ja viihzirnerkityksisin
tekijzi alirnpana. Eri arnmattiryhrneit on taas asetettu rasittavuusjdrje stykseen
niiden eri osa,tekijdiden kohdalla saavuttarnien keskiarvojen sumrrran perus-
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Taulukko 3. Ty6n tekemiseen liittyvien tekijOiden kesldmaiixaiset rasituspistemaiirat ammattiryhmitein (mita
suurempi keskiarvo, site tasittavampi tekija on)

teella
Lukernalla taulukkoa eri suuntiin 6iite voidaan saada esiin rnonia ha-

vaintoja"
tvcirasitus,

Rasitta rteet raafisella alalla van 1i-

ty6tahdin rii ooumattornuus tvcintekiiiistZi. vuo wastuu aineel-
1i s1sta wahinsoista. henkinen rasitus twossa vleens2i ia tv6tahti vleensii. Mui-

den tekijd,iden rnerkitys on jo rnelkoisen vihiiistti, kuten taulukon luvuista voi-
daan ndhda. Ty6n piirteilt;if;.n rasittavin amrnattiryhrnd. on rotaatiopaina.iien

ryhrn2i, jonka rasittavuuteen ovat tZi.ssii ennen rnuuta vaikuttarnassa jatkuva

vuorotyo, tydtahdin rnf;.Srtiytyrninen koneen rnukaan, ylity6t ja vastuu aineelli-

3 4 9 2, I L4 8 7 TL 13 5 10 6 t2
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sista vahingoista"
leen svvd.oainaiilla.

Seuraavaksi rasittavin arnrnatti on stereotypoi.iilla ja edel-
sanornalehtikonelato iIIa ia kzisinlatoiilla ia sitornon auto-

rnaattikone tvdnt e ki i 6ilIa " Taulukosta voidaan nzihdii. rnvos niiiden ja kaikkien
rnuidenkin tutkirnuksen alnrnattirvhrnien tvon rasittavuuden koosturnus" Tul-
taessa rnittauksen rnukaan vzihernrniin rasittaviin arnrnattiryhrniin havaitaan
niiden kokonaisrasituksen rnuodostuvan piietasiassa yhdestzi tai kahdesta tiir-
keirnrniistai. tekijzistii rnuiden tekij6iden osuuden j;i5dessd. veihernrnd.n rnerkityk-
s ellis eks i " E s irne rkiks i postittajilla rnuodo stuu kokonais rasitus suurelta osal-
ta vuorotyOrasituksesta ja ty6tahdin epeiitsend.isestzi rnzizirzi.ytyrnisestei. Sito-
rnon poytaitycissd. rnuodostaa taas ylityorasitus laihes ainoan rnuista selvzisti
poikkeavan ras itustekijzin.

Todettakoon taulukon 3 luvuista vielzi se, ettd. keskirnai5rziiset rasitus-
pisternzizirait jiiiiveit useirnpien rasitustekij6iden kohdalla ja useirnrnissa ryh-
rnissai rnelko rnataliksi. Kuitenkin loytyy eri ryhrnien kohdalla sielle tealla
joitakin erityisseikkoja, jotka ovat nostaneet keskirneiairaiisen rasituspisterniiai-
rzin jossain kohdin yleistd. tasoa selviisti korkearnmalle, kuten on laita esi-
rnerkiksi rotaatiopainajien vuorotydrasituksen kohdalla. Huornattakoon viel2i,
ettai taulukossa esiintyy teki.joiti, joiden yleinen rnerkitys graafisen alan ty6n
rasitustekijoinzi on hyvin vdhiiinen. Neille luettelon alaosassa olevilla teki-
j 6i11e onkin rne rkity stei vain rnuutama s sa ha rva s sa arrrrnattiryhrnas s ai.

Rasittavirnpien tekijoiden rnerkitystzi voidaan kuvata edelleen tarkas-
telernalla niiden alkupe raiisid, vastausjakauturnia.

Ensinnalkin vlitoiden osalta, voidaan sanoa, ett5 niitS tehd;i.ein alaLLa

rnelko yleisesti kaikissa tutkituissa arnrnattiryhrniss;t" Eri arnrnattiryhrnien
vzilillzi on tosin kriyt:inndsszi jonkin verran vaihtelua ylityon tekernisen ja sen
rasittavuuden kohdalla, vaikka niirnei erot eivd,t suoritetun testauksen perus-
teeIla olekaan tilastollisesti rnerkitseviii. Taulukossa 4 on arnrnattiryhrnait
yhdistetty niin, ettd" vaserrlrnassa pystysarakkeessa neihdziiin keskirnziei.riiiseltai
rasituspisternzizirailtzizin vaikeirnrnat 'l arnrnattiryhrniiii ja oikealla rasituksel--
taan veihaiis ernrneit 7 arnrnattiryhrneizi"

Ylitoita tekevien rnizirai vaihtelee siis jonkin verran arnrnattiryhrn:istai
toiseen, rnutta yleensd voidaan sanoa, ettei noin 3/4 kaikista graaf isen al,an

tydntekijOistzi tekee ylitditS. Liseiksi voidaan todeta, ettd. arnrnattiryhrn5st;i
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Taulukko 4. YlitOiden tekeminen ja sen aiheuttama rasitus eri ryhmisse lo vastaajien lukurnaare$e (suluissa

luvut, joista %st on laskettu)

A-lomake: kysymys 16

riippuen vain noin 25-40% vastaajista pitaia nziiden ylitdiden tekernistd rasitta-
vana" Arviot irrasittaa paljontr eivdt nouse t2issii teirnain korkearnrniksi, vaikka
jo edellai on todettu ylitoiden tekernisen olevan alan ehk2i rasittavin tydhcin liit-
tyvzi piirre. Yhtenzi syynii siihen saattaa oIIa se, ettzi ylitoitEi tekevistii hiernan

yli puolet (57 %) tet<ee niitzi vain satturnanvaraisesti. Ylity6tuntien lukurn55rd.ii

yritettiin rnuuten kysyzi tzith varten eritellyn kysyrnyksen avulIa, rnutta tiistd,

huolirnatta ei vastausta syyst5 tai toisesta saatu lziheskaid.n kaikilta. Ylit6iden
tuntirndeirzi saatiin tarkasti ainoastaan 106 vastaajalt4ja sen perusteella las-
kettu ylityotuntien lukurniiiirii - ilmaistuna vuosikeskiarvoina kuukautta koh-

ti - vaihteli aivan vihiiisestii noin yhden tunnin ylity6stai. aina yli 20 tunnin

ylity<irruid,riin per kuukausi. Ern. 106 vastaajan antarnien tietojen perusteella

laskettuna saatiin keskirnittiraiiseksi ylitydtuntien lukurnd,iiriiksi kuukautta koh-

den 10.8 tuntia. Mielenkiintoista oli havaita, ettd niillii, jotka ilrnoittivat yli-
tdiden rasittavan itseiiZin viihiin tai ei lainkaan, saatiin keskirnaiairdiseksi yli-
tycittrntirnziiirdksi kuukautta kohden 8.8 tuntia, joka on selviisti viihemrnzin kuin

niiden kghdalIa, jotka ilrnoittivat ylit6iden rasittavan itseeitin paljon; vrn. tun-

tirrui:irzi oli nirnitteiin 12. I tr:ntia kuukautta kohden.

1) Ammattiryhmets 1. kasinlatojat (sa^nomalehti),2. konelatojat (sanomalehti)r 3. rotaatiopainajat,4. stereoty-
poijatr 8. painajatr g. qrv?ipainajat, t4." sitojat, autom"koner 5. postittajatr 6" kasinlatojat (siviili), 7. kone-
latojat (siviili), 10. syovyttajat ym., 11. litografit ym., 12" sitojat, pqrtety6, 13. sitojat, puoliautom.

Ylitoiden tekeminen ja niiden rasittavutu
Ammattiryhmet no. 1)

t-418+9+74 5-7+LO-t3

Tekee, rasittaa hyvin paljon
Tekee, rasittaa melko paljon
Tekee, rasittaa melko vilhiin
Tekee, ei rasita lainkaan tai e"o. s. miten paljon
Ei tee ylit6it:l

13

27

2t
t7
22

9

L6

18

24

33

100

(16e)
100

(160)
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Mahdollisuus iit;i itsenziise sti tvdtahtin SA on ty6ntekijalle ilrnei-
sesti tairkezi tekijzi, sillei taillaisen rnahdollisuud.en puutturnisen havaittiin 'jo
edelki olevan suhteellisen tei,rkeai rasitustekijei ty6sszi. Kuitenkin vaihtelee it-
send.isen ty6tahdin rnziSrittely:e rnahdollisuus graafisella alal1a selveisti arzl-
rnattiryhrnittziin- josta johtuen rny6s rasitusarviot teirn;in seikan kohdalla vaih-
televat arnrnattiryhrnzi stei toiseen.

Taulukossa 5 ovat n;ikyvissei kaikki tutkirnuksen arnrnattiryhrruit.
Ryhrni;i on kuitenkin yhdistelty niin, ettii vastausjakauturniltaan joko tziysin
samanlaiset tai hyvin taihellai toisiaan olevat ryhrnzi.t on yhd.istetty. Ryhrneiss;i
3 e1i rotaatiopainajilla lzihes puolet vastaajista on ilrnoittanut tyotahdin rneiri-
rziytyrnistavan rasittavan heitai paljon, kun taas toisessa Sziripiiiisszi, olevissa
ryhrnissd, vain n. joka kyrnrnenes vastaaja iknoit_ti'. td,rntin rasittavan itseiiti,n
paljon" Ei-itseneiisen tydtahdin rndairzi.ytyrnisen takana oli useirnrnissa ryh-
rnissd koneen tahti, joissakin tapauksissa rnyds toisten tycintekijo,iden tai tois-
ten osastojen tycitahti.

Taulukko 5' Tydntekijan mahdollisuudet maarittee itse tyotahti ja ei-itsenaisen mi.iirityksen aiheuttama rasitus
eri ryhmissd. lo vastaajien lukum4drlsti (zuluissa luvut, joista !o* on lasketEu)

A-lomake: kysrrmys 10

1) Ammattiryhmat: 3. rotaatiopainajatr 4. stereotypoijatr g. srvepairajat, 1. kasinlatojat (sanomalehti),
2. konelatojat (sanomalehti)r 5. postittajat, 10. syovynejatym.r ll. Utografitym.r 14. sitojat, autom,kone,
7' konelatojat (siviili)r 8. painajat, 13. sitojat, puoliautom., 6. kiistuxlatojat (siviili), 12. sitojat; poytary6

Tyotahdin m d.iiritbyminen Amm hmat no.
3 4+9 1+2+5+10 It+14 7+8+13 6+72

Ei-itsendisti, rasittaa hyvin paljon
Ei-itsendista, rasittaa melko paljon
Ei-itsendistzt, rasittaa vahan
Ei-itsenaisia, ei rasita lainkaan tai
e. o, s. miten paljon
Voi itse maarittaa {6tahdin

le (4)

2e (6t

14 (3)

2e (6\

e (2)

10

?a

L7

t7
?a

8

23

t2

22

35

6

15

23

L2

M

L

12

74

t7
56

5

5

7

)
80

100

(21)
100

(36)
100

(aa)
100

(34)
100
(so;

100
(os1



Vuoroty6 ja sen rasitus
Ammattfuyhmat no. 1)

3 t+2+7 4+*14 9
| 

8+10+u+13 
I

6+tz

Vuorotyo rasittaa byvin paljon
Vuorotyo rasittaa melko paljon
Vuoxotyd rasittaa melko vahaa

Vuoroty6 ei rasita tai ei osaa
sanoa miten paljon
Ei ole vuorotytlssii

28 (6)

s2 (ttl
10 (2)

10 (2)

27

24

8'

22

L9

27
16

l6

27

l4

L3 (21

6 (1)

t3 (2)

18 (3)

so (8)

2

6

5

8

81

2

3

3

92

100

(ztl
100
(63)

100

(s6)
100

(16)
100

(108)
100
(6s)

1A

Jos tarkastellaan graafisen alan vuorotv6rasitusta, niin on aluksi to-
dettava, ett;i tyo tapahtuu alaIla pilii,asiassa kolrnen ty6aikaryhrniin puitteissa.

Ensinniikin tehdii,iin normaalia piiivzitycitii, sitten sd,zinndllistii kaksivuorotydta
ja lisziksi jossain rnziSrin seenn6llistd ydty6tii. Johtuen erilaisista tydaikajiir-
jestelyistzi eri yrityksis sei todettiin haastateltujen ty6ntekijciiden tyOaikojen

vaihtelevan - paitsi arnrnattiryhrnaistd, toiseen - rnyds sans.an arnrnatin si-
sei]lii" Arnrnatit voidaan kuitenkin luokitella ern. tydaikaryhrniin, kun otetaan

leihtcikohdaksi tyypillisin eli tavallisin tyciaikaryhrnui kussakin arnmatissa.

Taululko 6. VuorotyO ja sen rasittavuus eri ammattiryhmissa. /ejakautumia (zuluissa luvut, joihin %!t pemstuvat)

A-lomake: kyqrmys 5

Te116in voidaan tyypitellzi puolet arnrnattiryhrnistti vuoroty6ryhrniksi norrnaa-

lin ptiiviityon ollessa tyypillisintii toiselle puolelle arnrnateista. Varsinaista

sii2inn61list 6t2i tekevd.t l:ihes yksinornaisena postittajat ja rotaatiopaina-

jat. Stereotypoijista ilrnoitti lisiiksi puolet tekevitursei tydnsei siizinndllisesti

yci}le toisen puolen ollessa tiissii ryhrniissii s55nnollisessii kaksiwuorotyoss2[

tai piiiveityossS. Kaksi san,omalehtity6n kzisinlatojaa ilrnoitti niinik2liin olevan-

sa ycity6ssS. PSSasiassa sddnndllistzi kaksivuorotv6tii tekeviit taas sanorrra-

1) Ammattiryhmat: 3" rotaatiopainajat, 1. kasinlatojat (sanomalelti)r 2. konelatojat (sanomalehti),7. konela-
tojat (siviilt),4. stereotypoijatr 5. postittajat, 14. sitojat, autom.koner 9. qruapainajat, S. painajat, l0- .$t6-
vyftajat ym., 11. litografit ym., L3. sitojat, puoliautom., 6. kesinlatoSat (siviili), 12. sitojat, p0ytetyo
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len'tilatojat, siviil.ipuolen konelatojat ja autornaattikoneen sitojat" Norrnaali
odivdtwci on tvwo illisintai kaikis sa rnuissa arnrnattirv hrnis sd., vaikka rnuutarnat
neiidenkin ryhrnien tyontekijoist;i kylla voi.vat olla rnyos sdainndllisessd. kaksi-
vuorotyds sai jois sakin yrityksis szi"

Kahta vastaajaa lukuunottarnatta katsovat kaikki ha.astatellut rotaatio-
painajat y6tydn rasittavaksi" Sen sijaan postittajat eiviit jostain sy'ystai valita.
y6tyorasitusta leiheskeizin niin suuressa rniiiirin" Huornatta.koon vielfr., ettd tyy-
pillisiss:i kaksivuorotyon arnrnattiryhrnisszi pitaizi noi.n puolet vastaajista rny6s
t:illai sta vuorotyotzi ra sittavana "

3 " Z" Tydolosuhteiden rasittavuus

Itse ty6hon liittyvistzi rasitustekijciist2i irrallaan tutkirnuksessa kd.si-
teltiin ulkoisten tydolosuhteiden vaivaavuutta ja rasittavuutta" T5h;tn kuvauk-
seen, tarkoitetut kysyrnykset ovat A-lornakkeessa kysyrnykset I9-27" Keskeis-
tf;. osaa neiissai kysyrnyksissii naiytt;elee kysyrnys 20, joka sisziltzizi yhteens:i 18

eri alakysyrnyst;i eli olosuhdetta. Joka alakysyrnyksen kohdalla vastaajalta
tiedusteltiin, joutuuko hein tydskentelerntiEi.n :mainitussa olosuhteessa ja jos jor-u.

tuu, paljonko hd.n arvelee sen itseduin vaivaavan" Tydolosuhdetekijoiden luet-
telo on siniinsS kovin t5ydellinen johtuen siit5, ett5. Iuettelo on alunperin py-
ritty laatima.an soveltuvaksi usearnpien eri alojen tutkirnukseen. T';istd. joh-"

tuen on tietoja saatu rny6s sellaisista seikoista", joiden rnerkrtys graafisen alan
vaivalloisena tyoolosuhteena on liihes olernatonta, rnutta. sarnalla tietenkin var-
rnistuttiin siitei, ettd rnitzizin rnahdollisesti tatrkeitii. olosuhdeseikkoja. ei tut:ki-
rnukse ssa rnyoskzizin o1e unohdettu.

Ty6olosuhterden rasittawuud.en rnittauksessa rneneteltiin. periaa,tteessa
sarnalla tavoin kuin jo edellzi rnainitussa tyon piirteiden rasi.ttavuusrnittauk*
sessa. PyrittaiessS sarnoin kuin edellti yleiskuvan saarniseen rasittavuusteki-
j6istai tutkittiin aluksi tilastollisesti kysyttyjen olosuhdetekijoiden relevantti*
suutta rnittauksen suhteen. Tzirnzin analyysin tuloksena voiti.in hyvziksyd rnu-
kaan lopulliseen rn:itta.ukseen vain Il olosuhdetekijziti, joita jiiljernpdna esitel-
Liid.n. Tzisszi karsinnassa putosivat alkuperetisesse asussa kysytyistai olosuh-
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dekohdista pois sellaiset, joilla ei ole rnerkitystii graaf.isella aIalla. . Jii,ljern-

pzine esitettavistil I I eri tydolosuhdetekij;iste on kuifenkin.' edelleen osa "

5.e11aisia, i ettii, .niiden ,'ylein6n rnerkitys graafisella a1al1a on hyvin vaih5i-

nen ja ettei niiden kokerninen rasittawuustekijdnd, rajoittuu usein vain johonkin

rnziZi rii,ttyyn arnrnattiryhrnilfln.

- Seuraavassa ulkoisten tyciolosuhteiden rasittavuutta koskevassaylei*
taulukossa olevat luwut ovat j:illeen keskirniiiirtiisiii, rasituspisterniiiiriii arn-

rnattiryhrnitt;iin. Niirnei keskiarvot on saatu laskernalla jiilleen niin, ettii ty6n-

tekijdiden tyoolosuhteistaan lausumat arviot on rnuutettu aluksi pistearvoiksi
ja kunkin arnrnattiryhrnain edustajien saarnista tyoolosuhteiden pistearvioista

on sitten laskettu keskiarvo. Tyontekijdiden arviot eri olosuhdetekij6istit
pisteistettiin siten, ettii kukin vastaaja sai kunkin eri olosuhteen kohdalla, joka

Tauh:kko 7" Ulkoisten tyoolosuhteiden keskim. rasituspistemaaret ammattiryhmittein (mita suurempi keskiarvo,

sitl rasittavampi ao. olosulrde on)
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hiinen oman arvionsa rnukaan vaivaa hd,ntii paljon, 2 pistette. Arviosta, jonka

rnukaan olosuhde vaivaa rnelko vtih€in, hzin sai l pisteen ja rnuissa tapauksissa
0 pistett:i"

Tauluko s sa 7 ovat tutkirnuksen amrnattiryhrnzit j2[11een vaikeusjairje s-
tyksess5, joka perustuu niiden eri olosuhteissa saamaan yhteispisterniiii,riliin.
Olosuhteiltaarr suhteellise sti vaike ryhrniii, ovat siis swtirrainaiien ia
stereotvpoijien ryhrndt, jotka erottuvat aika selvilsti rnuista ryhrnistd.. Tii,rniin
jailkeen seuraavat j:irjestykses sti, sanomalehtilato.iat, paina.iat, sitornon auto-
rnaattikonetv6ntekiiii.t ia rotaatiopaina t sekii litosrafit ia s.raafiset valoku-
vaajat, joiden ty6olosuhteista saarnat keskirnd,iirSiset rasituspistemiiSrien
surnrnat ovat suunnilleen sarrlaa luokkaa.

Pystysuorilta sarakkeilta n;ihdzizi.n jiilleen, rnist5 olosuhteista kus-
sakin ryhrniissfl, saawitettu yhteisrasituspisternzi,iird on perei.isin" Taulukos-
sa ylirnpiinii esiintyvfi.t yleisesti ottaen vaikeirnrnat tydolosuhdetekijd.t. Tel-
laisia ovat rnelu. veto ia hensitysilrnan epiipuhtaus - p6lyistzi ja kaasuis-
ta johtuen". Ainakin jonkin asteista rnelua niiyttiiii esiintyvd.n kaikissa arr-
rnattiryhrniss5, rnutta rnuita selviisti enernrnf;,n se niiyttziS haittaavan syvii-
painajia ja konelatojia" Vetoa esiintyy rnyciskin varsin yleisesti, ja suurin
vaiva siitzi tulee jiilleen syviipainajien osalle, seuraavaksi eniten asia vai-
vaa sitornotycintekijtrite ja postittajia" P6lyinen ilma taas vaivaa erityises-
ti painajia ja sitornotydntekij6,itzi,, ja epdterveelliset kaasut ovat erityinen
vaivatekijti rnlrr. syvilpainajilla ja stereotypoijilla. Ty6olosuhdeluettelon
aLaptifis se olevat - alalIa yleensii harvinaisernrnat - tyOolosuhdetekijzit
keskittyv;it j;illeen tiettyihin arnrnattiryhrniin, kuten esirn. htily, jota esiin-
tyy ennenkaikkea latojilIa" Arslrttflviei aineita taas kiisitteleviit litografit
ja valokuvaajat, jatkuvasti korkeasta liirnp6tilasta k5rsivtit eniten stereoty-
poijat ja rnyrkyllisistii aineista syvd,painajat. Litografeja ja valokuvaajia
vaivaavat taas voirnakkaat valoiirsytykset"

Tydpaikan rnelu oli siis useassa tapauksessa ty6ntekijdit;i eniten
vaivaava olosuhde. Taulukossa 8 esitetZi.iln eri arnrnattiryhrnien vastaajien
suorat vastausjakautumat teihain kysyrnykseen"

Taulukossa on vastausjakauturniltaan samanlaiset arnrnattiryhrndt
yhdistetty toisiinsa" Voidaan todeta, ettii vaikka rnelua esiintyykin eri ryh-
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Taulukko 8. Melu ja sen vaivaavuus eri ammettiryhrniss?i. lrjaka:utr,umia (suluissa luvut, joista %zt on laskettu)

A-lomake: \rsymys 2O

rnien tydssai rnelko yleisesti, on sen kokerninen hyvin vaivalloiseksi rnelkoisen

veihd.istd.. Arviot Itvaivaa paljontr vaihtelevat 15 -29 %:in eri ryhrnissii. Ylei-
sin reaktio tiisszi kohdin n;iytt55kin olevan se, ettii vastaajat kyUe rnainitsevat
rnelua esiintyviin, rnutta toteavat samalla usein sen vaivaavuuden olevan v5-

hii.istii tai olernatonta, si115 rrsiihen tottuurl kuten asia usein ilrnaistiin. Esiin-
tyvEi rnelu on tydnjohtajien antarnien vastausten perusteella arvioituna perliisin
kaikis sa tapauks is sa e rilaisten koneiden kS.yttdrnise stii ty<i s s i[.

Vetoa, jota esiintyy aika yleisesti alan eri amrnattiryhrnissii,valittaa
niin ikdd,n arnrnattiryhrneistd, riippuen 1f 3 kaikista vastaajista. Vetoa ilrnoitet-
tiin syntyven ennen kaikkea olosuhteiden vaatirnista voimakkaista tuuletusjiir-
jestelrnistii tai ilrnanvaihtolaitteiden puutteellisuudesta, jonka vuoksi ovet ja

ikkr:nat o1i pidettiivii auki yrnp;iri vuoden.

Pdlvn esiintyrrrinen ja sen vaivaavuus on selvd,ssd riippuvuussuhtees-

sa arrrrrrattiryhrniiiin. Painajista ja sitornon autornaattikonety6ntekijdistilvalit-
taa jopa 4I % tyrintekij6istii p6lyisyyden vaivaavan itseii5n paljon, rnutta rnui+'

sa ryhrnissd vaivaawuusaste kylla pienenee, kuten taulukon 9 luwuista voidaan

nihdai.

1) Ammattiryhmat: 7. konelatojat (siviili), 9. ryvapainajat,2. konelatojat (sanomalehti),3. rotaatioPainaiat,
12. sitojat, pffiety(, 14. sitojat, autom.kone, 1. kasinlatojat (sanomalehti),.4. stereotypoijet, 13. sitojat,
puoliautom., 5. postittajat, 6. kasinlatojat (siviili),8" paiaajat, 10. syovyftiljetyn., 11. litografit ym,

Joutuuko tydskentelemeen me-
lussa ja sen vaivaavuusaste

lt no. 1

7+9 2+3+t2+14 t+4LZ 5+6{8+10+11

Joutuu, vaivaa hyvin paljon

Joutuu, vaivaa melko paljon

Joutuu, vaivaa vilh{rr
Joutuu, ei vaivaa lailkaan
Ei joudu, ei vastausta

15

13

3L

27
L4

9

n
43

L4

t4

10

TL

27

24

?a

4

IL
13

N
32

100

(35)
100

(ton
100

(621

100
(t2s)
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Taululko 9, Tycintekij6iden arviot hengitysilman pdlyiqrydesta ja sen aiheuttamasta vaivasta. lrja,kautu:loia
(zuluissa luvut, joista %zt on laskettu)

A-lomakec kyqrmys 20

Hengitysilrnassa tavattava ptly on pereiisin piiSasiassa paperin ja
pahvin pOlystei ja rny6s erilaisista pulverirnaisista kiinnite- trns. aineis-
ta. Lis;iksi voidaan rnainita erilaisten viiriaineiden ja vanhojen kirjojen
poly jne.

Muiden olosuhdetekij6iden esiintyrnistei eri arnrnattiryhrniss2i, voidaan

tarkastella edelleen edell5 esitet]rn yleistaulukon lukujen awulla" Mainituista
tekijdistzi huomautettakoon tzisszi vain, ettzi esirn" epdterveellisten kaasujen ja
rnyrkyllisten aineiden luettelo rnuodostuisi tiiydellisesti esitettynzi aika pitkaik-
si, joten tdssit riittainee rnuutama kornrnentti nliden aineiden laadusta. SyvS-

painon ja stereotypointity6n kohdalla on lomakkeissa rnainintoja erityisesti
tolueeni- ja ksyleeni -nirnisten rnyrkkyjer esiintyrnisestd.. Lisd.ksi voidaan

rnainita stereotypoijilla viiridljykaasu. Myrkyllisten kernikalioiden kanssa

ovat ehkit eniten tekernisiss;i litografit sekii sytiwyttejSt ja kuparoitsijat. Ke-
siteltztvistii aineista voidaan rnainita esirn" rikki -, typpi- ja suolahapot,

syankaliurn, rautakloridi, erilaiset lipetit, tdrpzitti jne. Lis:iksi voidaan to-
deta esirn" sanornalehtilatojien kohdalla hengitysilrnan pilaanturnisen syynd

1) AmmattiryhmAit: 8" painajat, t4. sitojat, autom"koner 4. stereotypoijat, t2" sitojat, poYtailo, 1. kesinlato-
jat (sanomalehti)r 3. rotaatiopainajatr g" syvepainajat, 13. sitojat, puoliautom.r 2. kooelatojat (sanomalelr

ti), 5. postittajatr 6. kasinlatojat (siviiliL 7" konelatojat (siviili), 10. syovyttejetylra", 11" litogafitym"

Joutuuko ty(bkenteleme?in p6lyi-
sessil ilmassa ja sen vaivaavuus

Ammattirflrnet no" 1)

8+14 4+L2 1+3+9+13 2+!F7+tO+Lt

Joutuu, vaivaa hyvin paljon
Joutuu, vaivaa melko paljon
Joutuue vaivaa vahan

Joutuu, ei vaivaa lainkaan
Ei joudu

L9

22

18

29

l2

3

27

19

55

18

9

tt
L6

32

32

2

10

8

23

57

100
(68)

100

(67)
100

(7el
100

( 11s)
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olleen usein lyijy-, tina- yrns" aineiden iknaan synnyttd.rnii katku ja rnetalli-
p61y. MyOs painotycisszi l6ytyy erilaisia rnyrkyllisi5 ja SrsyttSvi2i aineita rnel-
koisesti esirn. erilaiset viiri- ja puhdistusaineet. Erilaiset liirna-aineet voi-
vat olIa ihoa iirsyttdvizi, ja niitd. esiintyy rrrrn. erelissii sitornon t6issEi. Graa-
fisten valokuvaajien valotirsytykset johtuvat ptitiasias sa suurten kaarilarnppu-
jen kirkkaudesta.

3.3" Tydntekijoiden ja ty6njohdon arvioiden vertailusta

Haastateltujen tydntekijoiden tydnjohtajille esitettiin osa ty6n eri
piirteitzi, ja ty6olosuhteita koskevista kysyrnyksistS tarkoituksella p:izistii

- vastauksia vertailernalla - tutkirnaan jossain rnii2irin tulosten luotet-
tavuutta. Tiillaisen vertailun tuloksiin oli kuitenkin rnonesta syystzi aihet-
ta suhtautua hyvin varovaisesti. On nirnittiiin olernassa suuri joukko ver-
tailun rajoituksia ja virhelzihteitii.' Esirnerkkinii vertailusta esltetaiZin tiis-
sai yksityiskohtaisernrnin yksi tulos, jonka kohdalla vertailurnahdollisuus oli
aika hyvii. Aktiivilornakkeen kysyrnyksessd 11 vastaajilta tiedusteltiin, rni-
te rnieltzi he ovat ty6tahdin kovuudesta sindnsfl, ja tyonjohtajille esitettiin
vastaavasti arviointikysyrnys heidzin alaisryhrniensd tydntekijciiden ty6tah-
dista.

Taulukosta 10 voidaan todeta, ettZi tydntekij6iden ja tydnjohtajien ar-
viot tydtahdista ovat. rnelko tavalla sarna"nsuuntaiset. Jos nirnittH.in otetaan

kurnrnastakin vastaajaryhrnaistd huornioon vastaajien enernrnistOn arvio, niin
sen havaitaan osuvan saman vaihtoehdon kohdaIle. Luonnollisesti on yksityis-
ten arviovaihtoehtojen valinnassa vastaajaryhrnien v:ilillei kuitenkin vaihteluja-
kin. Ne eivdt kuitenkaan ole svstemaattisesti samansuuntaisia esirnerkiksi
niin. ettii tvdntekii5t olisivat aina arvlo ineet tvdtahtinsa kovernmaksi kuin rni-
tzi tv6niohtaiat ovat arvioineet. Edellei rnainitulla tavoin on tilanne ryhrruiyh-

distelrniiss?i Z*3*4, rnutta jo toisessa ryhrniissii on tilanne piiinvastainen, ts.
siinit ovat

iait itse "

tv6niohtaiat puolestaan piteineet citahtia kove rnDana kuin tvonteki-
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Taulukko 10. Ty6ntekij6iden ja ty6njohtajien arviot eri ammattiryhmien tyOtahdista yleens?i" lejakaaturlria
(suluissa luvut, joiden perusteella !o* or laskettu)

A-lomakee lry'sfm)rs 11

Flomake, esimiehets lcysymys 7

Vertailun vaikeuksista huolirnatta niite yritettiin tehdai rnyos ty6-
olosuhteiden kohdalla. Tzil16in havaittiin, ett5 tyontekij€it ovat useirnrnis-
sa kohdin reagoineet herkernrnin kuin tydnjohtajat ja ilrnaisevat niiitei usealn-
rnin jonkin vaivalloisen olosuhteen esiintyrnisen ty6paika1la" Tzist;i ei kui-
tenkaan voida varrnasti tehdzi. sitai johtopeetdste, ettei tydntekijzit olisivat liioi-
telleet olosuhteitaan, koska ei ole rnitzi5n varrnuutta siitai, etteivaitkd ty6n-
johtajat voisi vastaavassa rnd.d,rin niit;i v;ihzitell;i. Tydolosuhteiden vertai-
lussa oli ehkzi keskeisin havainto kuitenkin s€, ettd err arnrnattiryhrnien vei-

liset erot eri olosuhteiden kohdalla sei,ilyiv5t kutakuinkin sarnanlaisina, tar-
kasteltiinpa asiaa sitten tycinteki.ioiden tai tydnjohtaiien antarnien vastausten
perusteella.

Arvioiden vaihtelua esiintyi puoleen ja toiseen eri vastaajaryhrnissii,
rnutta tutkirnuksessa ei saatu esiin rnititin todisteita siitii, ettii esirn. ty6nte-
ki.i6iden vastaukset olisivat systernaatti sesti vinoia.

1) Ammattiryhmets 2" konelatojat (sanomalehti),3" rotaatiopainajatr 4" stereoty'poija.t, 1. kesinlatojat (saaoma-
lehti), 5" postittajat, 9. syvipainajat, 11" Litografit ym", 6. kasinla.tojat (siviili), 7. konelatoja,t (siviili),
8" painajat, 10. sytivytt<ljat ym., 12. sitojat, p6ytatyd, 13, sitojat, p-tro.liautom., 14. sitojat, autom.kone

Yleuanvio
tytitahdista

Ammattiryhmat 1.)

Vastaajaryhmet

2+3+4 1+5+9+1 1 6-.g+t0+tz-L4

Tydntekijat Tyonjohto Tyontekijat Ty6njohto Tyontekijet Tytlnjohto

Itrrnn kova
Melko kova
Sopiva
Verklainen tai ei osaa sanos
millainen

22

48

30

5 (1)

s8 (11)

37 (71

8

43

43

6

22

37

33

8

5

27

64

4

2

37
57

4

100

(63)
100

(1s)
100

(74)
100

(271
100

(te21
100

(6n
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3" 4" TyOn fysiologiset vaatirnukset

Tyontekijathaa s tatteluje n yhteyde s s ii e s itettiin ky syrnyks e s s ii ZZ }:aa s -

tateltaville luettelo erilaisia fysiologisia orninaisuuksia ja tiedusteltiin vas-
taajaLta, vaatiiko hinen tyonszi tzillaisia orninaisuuksia. Vastaavanlainen luet-
telo esitettiin rnyos ty6njohtajille (kysyrnys 3). Mainitut tyon vaatirnukset ovat

sellaisia, $oissa ihrnisen vanhetessa on todettu tapahtuvan heikentyrnistzi.

Tyontekijoiden ja tyonjohtajien antarnien vastausten perusjakauturnien tarkas-
telu osoitti orninaisuuksien rnaininnoissa esiintyvain yksi1611isen ndkernyksen

rnukaista hajontaa, josta kuitenkin voitiin pelkistiai yleiskuva taulukossa 11

esitetyn tapaiseksi.

Tardukko 11. Tyt5ssil vaadittavat ominaisuudet ty6ntekijdiden ja tytlnjohtajien arrioimina eri ammattiryhruissa

AB=vr}rinteil'1Puoletgl@katsooao"ryhmassavaadittavanlqrseistaominaisuufta

A = yrhint{lla puolet tvonteklio:Lstakatsoo ao. lyhrnZiss:i vaadittavpr kyseiste ominaisuutta

B = vahlntlen puolet WOnjottqiist4 katsoo ao. ryhmessa vaadittavan lcyseiste ominaisuutta

AMMATTIRYHMAT

VAADITTAVAT
OMINAIST'IIDET

3 9 8 13 2 t 14 7 4 10 tt 12 5 6

FoFl

B-]
o
B
2

-l

CA

{b:ts

2
P
E.l

B
2,

E
".,

(/)
-lo
E5
EcoFH
rl
o
3

o
2,
rd
E.l
o
E-l

I
o

!:
U'
zH
"lo
E-l
T
o
-

u,
-lo
E
ts
c-lo
F
ozH

o
z.
ld
E-lo
E-l

U,

HFlt,o-t
FU

oE
*l

U'
r4
o:
T-l-l
>:
>:-l

r{
-lIF
Fll

-l
"(
F

U)
-lo
>i
FU

o:r(,l
>:
{
o:

tsu

o(a
-,
-lrl

-l

!:
(

zF
-to
-t
q

Tarkkaa huomiolcykya
Erityisen tarkkaa ne.ko e

Eritf iste sormin itppiiryyttil
Nope aa re agointilcylcya
Huomattavaa ketteryyttd
Etityisen herl&ee kurloa
ffuomattavia ruumiinvoimia

AB
AB
A
AB
A
A
AB

AE

AB
B

AB
A
B

A

AB
AB
A
AB
A
B

AB
A
AB
AB
AB
B

AB

AB
AB
A

AB

AB
AB
AB
A
A

AB
A
AB
AB

B

AB
AB
AB
AB

B

AB
AB
AB
A

AB
.AB

AB
A

AB
AB
B

A

AB

AB
AB

AB
AB
AB

AB

AB
AB
AB

I\4erkintdja ylteensl 7 7 6 6 5 5 5 4 4 4 4 4 3
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Tauluko sta voidaan todeta, etti tarkka huorniokyky on orninaisuus jota

vaaditaan ilrneisesti kaikkien arnrnattiryhrnien t6iss5" Toinen verrattain ylei-
sesti vaadittu orninaisuus on erityisen tarkka nikokyky ja vielzi voidaan rnaini-
ta erityinen sorrninippSryys. Graafisen alan ty6t vaativat henkist;i kestokvkvd

s uur ernrna s sa rnii5r in kuin fyys i s tai vo irnaa.

Lisuihuo rnautuks e na rna inittakoo n tauluko s s a e s ite ttyje n orninai s uuk -

sien lisdksi tarkan vdriaistin vaatirnus, jota tyonjohtajat ovat korostaneet ryh-
rnissd 8, l0 ja I l.

Miiiirzitynlaista runsaiden vaatirnusten kasauturnista neiyttiizi esiinty-
viin juuri niissA ryhrnisszi, jotka jo edelI:i todettiin tydn piirteiden ja rny6s tyo-
olosuhteiden kohdalta vaativiksi t6iksi" Tzirnd vastaavuus ei tietenkiiin ole
aivan tziydellist5, rnutta sineinszl kuitenkin tarkoin rnerkillepantava viite.

3. 5. Arnrnattiryhrnien rasittavuuden yleiskuvausta

Arnrnattiryhrnien kokonais rasituks en e s iinsaarniseks i laskettiin kus -

sakin arnrnattiryhrnissd sen tyon piirteiden rnittauksessa saarniin keskirnziii-
rziisiin rasituspisternii2iriin yhteen vastaavan arnrnattiryhrnin ty6olosuhteiden
rasittavuusrnittauksessa saarna keskirnA5rd.inen pisternzi.iirzi, Nziin saatua yh-
teispisterniliiritit voidaan taisszi kziyttzizi asianornaisen arnrnatin kokonaisrasituk-
sen rnittarina vaikka rnenetelrnii onkin sikztli karkea, ett:i kaikille tekijoille
tulee annetuksi sarrra paino. Oheisessa kuviossa I on esitetty arnrnattiryhrnien
nziin rnitattu kokonais rasittavuus "

Kuviossa stis p.lilvaiden .korkers lkrrv.aa .yhtriisra'eituepietern;ier:ia,
vaalea osa on tyoolosuhteiden osuutta ja sen aIla oleva turnrna osa tyon piir-
teiden osuutta. Arnrnattiryhrnien pylvzi.zi.t on kuviossa jarjestetty yhteispiste-
rniZtrien rnukaiseen jzirjestykseen niin, ettZi rasittavin arnrnatti on vasernrnalla
ja kevyernrniit tzistzi oikealla. Kuviossa on arnrnattiryhrnzit jaettu sarnalla kol-
rrreen suurerrrpaan ryhrn;izin, sillii jo tzi.ssd. vaiheessa oli analyysin rnycihernpien
vaiheiden tarpeisiin tehtzivd ratkaisu siitei, rniten ryhrni2i rnyohernrn5ssii
vaiheessa tullaan kzisittelernzizi.n. Neljzista eniten vasernrnalla olevasta arnrnat-
tiryhrniistS tullaan k;iyttzirnzizin yhteisnirnitystzi rtrasittava tyor', ryhrnistii 5-9



26 Kuvio i

Arnrnattirwhrnien rasittavuus
Tydn piirteiden ja tydolosuhteiden perusteella
laaketut kokonaieraaituspisteet eri ryhrni""e t)

a. Rasituspisteit;i
fyoolosuhteiden osuus
(I I eri olosuhdetekijaa)
tyon piirteiden osuus
(t t eri kohtaa)a yhteensd,t4

I3

tz

I1

t0

9

8

7

5

5

4

3

z

I

tz34
1. = Stereotypoijat

s67 8

8.-
9-

I0 =
li =
lZ=
13 =
14=

91011t213L4
Litografit Yrn.
Konelatojat, siviili
Sitojat, puoliautorn. kone
Postittajat
Sycivyttejat Yrn.
Sitojat, PtiYtiitYd
Kiisinlatojat, siviili

Z = Rotaatiopainajat
3 = SyvEipaingjat
4 = Konelatojat, sanornalehti
5 = Kzisinlatojat, sanornalehti
6 = Sitojat, autorn. kone
7 = Painajat

1) Tydolosuhteet ja ty6n piirteet ovat pisteitii laskettaeasa aaaneet yhtli suuren painon



z7

nirnitystii rrvailiryhrniit' ja oikeassa ei.;i.rip:iiissii olevista ryhrnistii 10- 14 nimi-
tystai f tkevyt ty6t'. On tietenkin huornattava, ettii niirnzi nirnityskysyrnykset ei-
v;it viittaa rnihinkzizin absoluuttiseen asiaan, vaan kuvaavat nirnenornaan ryh-
rnien suhteellisia rasittavuuseroja.

Kuviosta neihdeizin, ettd suoritettu.jen rnittausten rnukaan naiyttziai alan
rasittavirnoia rvhrniS olewan stereo i iien. rotaatiopaina iien ia svvd.paina iien

tE!, joihin on kuvion ryhrnityksessa luettu rny6s sanornalehtity6n konelato -
.iat, vaikka heidzin kohdallaan rasituspistern;izirdt jziSvzitkin edellzi rnairiittuja
alhaisernrniksi. Sanornalehtikonelatojien lukerninen ns" rrvaikeaan ryhrniidnrl
johtuu piiiiasiassa analyysiteknillisistai. seikoista. Kuhunkin ryhrniiitn oli ni-
rnittiiin saatava kyllin paljon tapauksia, jotta jatkoanalyysisszi voitiin tehdzi

siinzi v5ltt:irnzittdrniei luokituksia" KentiiltI saadut viitteet puoltavat sitiipaitsi
selvatsti t2itzi ratkaisua.

Kuviosta voidaan tehda rnyoskin eri arnrnattiryhrnien kohdalla vertai-
luja siinzi rnielessS, rnitS osuutta sen kokonaisrasituksessa nalyttelevzit toisaal-
ta ty6n piirteet ja toisaalta tyOolosuhteet" My6s voidaan havaita, ettzi koko-
naisrasitukseltaan kewwirnrnS.n ary'rryra eli siviilikd sinlato iien ia wai -
keirnrnan r hrnein eli stereo 1 su

rasittavUqesre., Vielzi voidaan huornata, ettzi kokonaisrasituksessa on useirn-
pien arnrnattiryhrnien kohdalla asianlaita niin, ettd, painqEislLe on enernrnan tvon
eri oiirteiden kuin tv6olosuhteiden rasittawrntdessa Tai.rn;i johtopzizitds sai tu-
kea rnyos erdiden varbinaisten rnielipidekysyrnysten tuloksista. Tiedustel-
taessa esirn" tyokokonaisuuden kiusallisirnpia piirteitzi (A-lornake kys " 4) lna-

vaittiin, ett;i j.tse ty6hdn ja sen suoritukseen liittyviit piirteet saivat noin kaksi
ke rtaa enernrnd.n rna ininto ja kuin ty6olo suhteis iin liittyvzit tekijat.

NYKYINEN ELAKEIK}iK}iYTANTO JA ELAKEIKTi SEICi NIITA KOS-
KEVIA ARVIOINTEJA

Tutkirnuksen td.ssa osassa kerrotaan aluksi lyhyesti siiti, rnillzi ta-
voin tycielzikelakien rnukainen eliiketurva on haastattelun kohteena olleissa yri-
tyksiss2i jzirjestetty, sen jilkeen kaisitellzizin eleikkeelle siirtyrnisen k;iytdntozi,

4
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ts. niitd periaatteita, joita noudatetaan eliikeik;irajan kiinteyden ja joustavuu-

den suhteen, , i.L-opuksi selostetaan tuloksia varsinaisesta eliikeiiistzi ja eri
vastaajaryhrnien siitzi lausurnista arvosteluista" T;ihain yhteyteen on liitetty
rnyds kerzittyihin tilastotietoihin ja haastatteluihin perustuvia tietoja elaikkeelle

siirtyrnisestzi ja vanhuuselekelaisista"

4, l. E1eke jar je stelyt eri yrityksis sii

Tyonantajahaastattelujen alkupuolella tiedusteltiin sitii, rninkii el;ike-
laitoksen viilitykselle yrityksess2i on jiirjestetty tyoel;ikelakien rnukainen elii-
keturva. Vastaajien ilrnoituksen rnukaan ndyttiei tilanne taulukossa 12 esite-
tyn rnukaiselta"

Taulukko 12. Haastatteluaineiston yritysten valitsema elekelaitos ty6nantajien ilmoitulaen mukaisesti

B-lomake, johdon edustajat: kyspnys 1

Tyonanta jien va1 its elrrana elSkelaitoks ena on n5yte jouko s sa us eirnrni-
ten vakuutusyhtid, joka on valittu pienisszi yrityksissii usearnrnin kuin suuris-
sa, joissa taas esiintyy usein elikesiieti6ita. Taulukon lukuja ei kuitenkaan

voida sellaisenaan kiyttzizi suoraan edustarnaan tilannetta koko graafisella
ala1la, sillzi nlytejoukossa ovat suuret yritykset eliikes5iitidineen ilrneisesti
jonkin verran yliedustettuina"

Ty6nantajilta tiedusteltiin t:isszi yhteydessii rnyos sita, sisziltyykd
el;ikej:irjestelyyn rnahdollisesti elzikeikiiEi tai vanhuuselzikkeen rnSiiriiii koske-
via erityisrniiiriiyksiii, jotka poikkeavat TEL:n rnukaisesta nornaalikeiytzinnostii"

Yritylaen valitsema e liikelaitos
Suuri yritys Pieni p'itys Ylteens4

Iulfl::r $ol lulorm 9ol lulcum. (V,l

Vakuutusyhtio
Elskesaeti6

8

6

57

43

L4

3

82
18

22

9

77

29

t4 100 77 100 31 100
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Tzill6in todettiin, ettii n:iitzi esiintyy I6 yrityksessa, joista 12 voitiin luokitella
kooltaan suuriksi yrityksiksi. ErityisrndeirSyksiii lOytyy nirnenornaan eliike-
seati6iste" Vakuutusyhtididen kautta jlrjestetyistd tapauksista niitai sisiilsi
tiissd aineistossa noin koi.rnasosa" Erityisrniiiirziysten siszilt6 vaihtelee kui-
tenkin rnelkoisesti yrityksestd toiseen. 16:sta erityisjeirjestelysti siszilsi 6

rntiZirziyksi;i tziyteen elaikkeeseen vaadittavista palvelusvuosista, 3 ainoastaan
elzikeikdrn:izir:iyksizi ja 7 sek;i elzikeik:i;i ett:i palvelusvuosia koskevia rnzizirayk-
sizi. IkiisziSnn<ikset poikkesivat 65 vuodesta:kurnpaankin suuntaan koko henki-
ldkunnan tai sen rniiiiriityn osan kohdaIla, ja elzikkeen rnddrd.ssei esiintyy poik-
keuks ia T EL:n s iiiinnoks is td s ekzi tiiyte en elzikke e s e en vaadittavan palvelusa jan
kohdalla ettii tziysirnzizird.isen elzikkeen prosenteissa. Etuuksiltaan parhaissa
saizitioiss5 oli siiiint6n2i tt6} % ja 30 palvelusvuottatt.

4"2" Elakeikaikziytei.nt6 ja sen arviointeja

El aike ikzikziytdntozi ko s ke van rnie lenkiinto is e n ko hdan pe rus ky syrny s o n

s iind, ioutuvatko vanhat tvontekii2it lopettarnaan ty6ns5 orrrassa arnrnatissaan
aina'sarnanikzlisinzi, ts. s 5 d.nn6nrnuka i s e s t i rniiii r 2ityn ikii vuo d e n s aa vutettr.aan
vai sallitaanko tiissii arnrnatin ia /tai vksilon rnukaista vaihtelua. Yrityksis sd

noudatettu kiiytdnto tyonantajien ilrnoittarnana on taulukossa l3 esitetyn rnu-
kainen. Taulukon lukuihin sisSltyy rnuutarna vastaaja, jolla ei ollut varsinais-
ta kokernusper2iistii tietoa asiasta eliiketapausten v:ihiilukuisuuden vuoksi, rnut-
ta niirnai vastaajat ovat osanneet ennakoida tilanteen ja otettu siksi rnukaan.

Taulukko 13 " Yritysten ell&eikakap:i:rtO tl.Onantaj ien ilmoittamana

Vanhuuseliiklceelle siirzyta aa
Yritykset

tukum %

Aina samaoileishe ammatista ja ylsiltlstil riippurnatlta
&i tkeisine yksil6$e riippr.ren
Eri ikei$ina ammatista rfippuen
Eri ikeisina ammatista ja ylailii*a rfi14nren
Ei osaa sanoa

LL

13

1

4
2

36

42
3

13

6

31 100

Flomalce, johdon edustajats kysrTmys 9
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Elzikeikiikiiytdnnostd voidaan todeta, ettii vain noin Lf 3:ssa tapauksista
I:ihdetzizin eleikkeelle aina sarnanikSisind jonkin kiinteiin ikZirajan perusteella ja

suurirnrnassa osassa vritvksizi tapah tuu e1zi.kkeelle siirtvrninen vksilollisen
harkinnan rusteella. Myds arnrnatti ndytti rnuutarnassa - tosin harvas-
sa - tapauksessa vaikuttaneen asiaan. Tiedusteltaessa tutkirnuksen tyonjoh-
tajilta tdtit sarnaa asiaa ja rnahdollisen vaihtelun suuntaa voitiin todeta, ettii
tyonjohtaja-arviot vahvistivat t?iysin edelIa rnainitun tyonantajien kohdalla saa-

dun tuloksen. Tyonjohtajahaastattelut paljastivat rnyos sen rnerkittiivai.n seikan,

ettd tapahtunut elSkeizin vaihtelu tai .iousto on suuntautunut pitiiasiassa norrrlaa-

lista, ts. yleisirnrnin kziytetyst;i elzikeizistzi yl6spziin. Pienissii yrityksiss;i ta-
pahtuu vanhuuseliikeiSn joustoa yl6spziin usearnrnin kuin suurissa yrityksissei.
ICiyt;into on kuitenkin ilrneisesti pakottanut jonkinlaiseen joustavuuteen rny6s

alaspiiin pzi5tellen siit;i, ettii 18 lo tyonjohtaja-arvioista on tiirninsuuntaisia.
Er i ky s elylornakke iden s is iiltarnien ky syrnysten avulla voidaan ta rka s-

tel1a rnyos eri vastaajaryhrnien suhtauturnista elskeik2ikiytiint66n.Ty6nantajien
kbhdalla pdzitelrndt fzlste perustuvat kysyrnyksistii !-11;ja l!'15 saatuihin vastauk-
siin, tydnjohtajien kohdatla oli kiiytettzivisszi heille esitetty kysyrnys n:o 13 ja

tyontekijoille esitettiin vastaava kysyrnys A-lornakkeessa, kysyrnys n:o 30.

Mielipiteet kaiytiinntjstii laskettiin vain kahden vaihtoehdon, nirnitt:iin kiinte:in
ikajerjestelrniin ja jollain tavoin vaihtelevan id.n kannatuksen suhteen. Taulu-

kossa 14 esitetiiein niiiden vastaajaryhrnien kannanotot elakeikakdytdnn6n ern.

vaihtoehtoihin.

Taulukko 14" Eri vastaajaryhmien mielipiteet kiinteiiste ja vaihtelevasta eliikeik:ikaytiinn6ste" Vaihtoehtoja
kannattaneet lo ao. ryllm'aa vastaajista (suluissa luvut, joista %zt on laskettu)

Pitaa parempana Tyt5ntekijat Tydnjohtajat Ty6rantajat

Kiinteii, kaikille samaa elekeikaa
Yks$tllfisestt ja/ tai ammatillisesti vaihtelevaa ikaa
Ei osaa sanoa

39

57
4

35

62

3

35

55

10

100
(32e)

100

(6e)
100

(3 1)
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Vaikka eri vastaajaryhrnien edustajat tarkastelevatkin ty6ntekijdiden
el2ikeikeik:iytzintozi kukin ornalta kannaltaan, niin on todettava, ett5 vastaukset
ovat rnelko tavalla sarnansuuntaisia. Joustavuutta elaikeikiiein haluaa enerrr-
rnist6 kaikis sa vastaa iaryhrnis sii Kiinte5, kaikille sarna eliikeik;i saa kyllzi
sekin kannatusta, rnutta selvisti veihernrnain kuin joustava jai.rjestelrnzi. Saatua

kuvaa heikentzizi kuitenkin pari seikkaa, joita ei oIe voitu tiissd yhteydessd. tar-
kentaa kunkin ryhrniin osalta. Mielipiteitzi ei ole nirnittziin voitu eritellii elii-
keizin joustavuuden suunnan rnukaisesti, jolloin on rnahdotonta sanoa, ovatko
eri vastaajaryhrnien jdsenet ajatelleet nirnenornaan vaihtelua yl6spiiin, alas-
pziin vai ehk:i rnolernpiin suuntiin ja rnissii rniiSrin nziitii eri vaihtoehtoja kus-
sakin tapauksessa. Lisdksi jaa jonkin verran epeiselvziksi se, kannatetaanko
ftisszi vaihtelevassa systeernisszi nirnenornaan yksi16llistzt vai arnrnatillista
vaihtelua. Ainoa vastaajaryhrnii, jonka kohdatla tii.ssd. voidaan kiistattornasti
ja selviisti eritellai yksilollistd ja arnrnatillista vaihtelua el:ikeizisszi, on tutki-
rnuksen tydnantajat. Tiedusteltaessa heilti, pitzivzitko he ensinnekin elzikei5n
yksil6l1istzi vaihtelua yrityksen kannalta edullisena vai epiedullisena ratkaisu-
r?, voitiin todeta eleikeizin yksil6Ilisen vaihtelun saavan todella kannatusta
tydnantajilta.

Taulukko 15. Tyttxantajien mielipiteet elSlcei:ia yksildllise$e vaihtelusta nytcyisen keytann6n mukaisesti jaotel-
tuina

B-lomake, johdon edustajat: kysymys 16

Kuten neihdiizin, niin aivan selvi enernrnistO alan ty6nantaiavastaaiista
pitaa elaike i;in vks i1611ist;i vaihtelua vritv ksen kannalta edullisena ratkaisuna.
Asiaa kannatetaan voimakkaarnrnin yrityksisszi, joissa vaihteleva ika on jo

Elakeiain yksilolli.en vafitdu on
Nykyisin kiintea ika Nykyisin vaihteleva ik1 Yhteensa

lukum Wo) lukum. $t tukum 9ol

Edullista
Ep:iedullista
Y'hdentekevSii

7

5

L

&
27

9

73

4
I

72

22

6

N
7

2

69

24

7

Lt" 1@ 18 100 29 100
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kiiytosszi,, rnutta huornattakoon, ettd rnyos kiintedn izin yrityksissii on vastaa-
jien enernrnisto kuitenkin valrnis rnydntiirnizin yksi16llisen ratkaisun edullisuu-
den"

Arnrnatin rnukaan po rraste tun tai arnrnatin rnukaan ioustavan eliikeiiin
tarpeellisuus tai tarpeettornuus iai kokonaisuutena ottaen harkittavaksi tzirnZin

tutkirnuksen kokonaistulosten valos sa. Yrityksen harkites sa arnrnatillisen
eliikei:in tarvetta vaikuttaa tzihiin ratkaisuun ilrneisesti paljolta se, rninkzilainen

asianornaisen yrityksen arnrnattirakenne on, kuinka paljon sieila orr erilaisia
arnrnattiryhrniii ja rnilt;i niiiden tarpeet elakeian suhteen niiyttdviit.

Tutkirnuksessa saatiin alan tyonantajilta ja tyonjohtajilta eriiiti rnie-

lenkiintoisia viitteitii kiinte2in ja toisaalta vaihtelevan eliikei5n eduista ja hai-
toista. Jo nziistdkin tiedoista voi havaita, ettd eliike ikzikzivtd.nnon valinta vri-
tyksessi on itse asiassa varsin rnoni linen asia. Kiintein iiin etuina rnainit-
tiin usein rnrn. ratkaisunteon helppous ja puolueettorrruus, jota vastoin ao.

va staajat katsoivat joustavan jiir je stelrnd n tuovan rnahdollis e sti rnukanaan e ri -
laisia riidan ja kateuden aiheita sekii joukon kziytiinnollisizi jiirjestelyvaikeuk-
sia. Toisaalta todettiin vaihtelevan elzikei5n perusteeksi usein 6e ilrneinen

tosiseikka, ettd eri yksil6t ovat pystyvyydeltziiin ja odotuksiltaan hyvin erilai-
sia, ja rnyds se, ettii eri arnrnatit eroavat toisistaan vaatirnuksiltaan ja rasitta-
vuudeltaan. Vastausten perusteella nzihtiin rny6s, ettd elSkeikaikdytd.nndn va-

Iinta riippuu usein asianornaisen yrityksen yleisistzi tavoitteis ta ja tilanteista,
jotka vaihtelevat yrityksestd toiseen. TiissZi on tietenkin erilaisilla taloudel-

lisilla ja tyornarkkinapoliittisilla seikoilla tdrkeii rnerkitys.
Elzikeikakdytainnon valinta sisiiltii2i itse asiassa sarnalla kysyrnyksen

elzikkeelle siirtyrnisen piiZitdksentekijzista. Jos yrityksessii on kiintezi kaikille
sama eliikeik2i, eivzit esirn" tydntekijoiden odotukset p5?ise rnillZiain tavoin esiin,
ja jerjestelrnd on yksinkertaisen selvi, rnutta sarnalla jaykka. Esirnerkiksi
USA:ssa suoritetuissa tutkirnuksissa on kuitenkin todettu, ett;i s€, rniten paa-

toksenteko tapahtuu ia rnillzi tavoin, vaikuttaa ilrneisesti paliolta siihen, rniten

eleikkeelle siirtyvd t henkilot asennoituvat tzihzin tapahturnaan ia rniten heid2in

elzikesopeuturnisensa tapahtuu" Graafisen alan ty6ntekijoilta saadut vastauk-

set osoittavat heidiin odottavan varsin yleisesti rnielipiteensii huornioon otta-
rnista elzikkeelle siirtyrnisessS" Eri vastaajaryhrnien kiisityksen rnukaan se



rniiZirin huornioon. Tzirnei on ilrneisesti kziytuinnossd

tullut ty6ntekijd on usein halutessaan
rnerkinnyt rnrn. sita,
saanut jatkaa tyonte-ettii elzike ikei:in

koa"

Eri asia on se, rnissai rniieirin eri yrityksisszi on suoritettu suunnitel-
rnaIl ista e15ke valrnis telua jonka tehtziviini on eri tavoin edesauttaa rnahdolli-
sirnrnan kitkatonta ja rnydnteistzi eliikkeelle siirtyrnistei, Siitzi ei tasse tutki-
rnuksessa o1e saatavissa tietoja"

Toinen t;isszi kohdin huornioon otettava piirre el2ikeikzikdytdnn6n on-
ob eknassa on kvsvrnvs ns" ttisysteernistS. Meillzthzin on rnrrr" teolli-
suuden piiriss;i ollut ainakin jossain rniiiirin kziytosszi tiirnZi jzirjestelrn:i, jonka
rnukaan vanhat, ornaan tydhdnszi pystyrnzittdrnzit tyontekijdt on voitu siirt;tzi en-
nen elaikkeelle siirtyrnist:iiin vSliaikaisesti johonkin rnuuhun tycihcin. Niistzi
yleisist;i tekijoistzi, jotka jossain yrityksessd voivat rniiiirittiiii tzillaisen veili-
arnrnatin kziytdn tarvetta, voidaan rnainita ensinn5kin yrityksen tyontekijdiden
rakenne ja eri arnrnattien vaatirnukset, ts. se seikka, onko joukossa arnrnatte-
ja, joiden vaatirnukset alkavat kayda vanhernrnalla izillzi ylivoirnaisiksi. Toinen
vaikuttava seikka on yrityksen tuotannollinen rakenne yIeensd., joka sanelee ne

rnahdollisuudet, rnitzi yrityksessd on k;iyttzti taillaista jzirjestelrndzi. , Kolrnan-
tena seikkana voidaan tietenkin rnainita tydnantajan halukkuus ja tarve kaiyttiia
vanhaa ty6voirnaa" Graafisen alan kohdalla voitiin tutkirnuksen tietoien perus-
teella todeta. ettii viiliarnrnatti .i5rjestelrnin kiiv tto on olIut hyvin harvinaista.
Ala ei useirnrnissa tapauksissa ilrneisestikdzin ole asettanut vanhoille tyonteki-
j6ille niin ylivoirnaisia vaikeuksia, ettii olisi syntynyt suoranaista tarvetta vai-
liarnrnattijirjestelrn;in kziytt66n. Vziliarnrnatin kiyton esteenii ei graafiselta
alalla ilrneisestikzizin ole ollut ty6nantajien negatiivinen suhtauturninen, vaan
edellzi rnainifiut rnuut syyt" Tyonantajahaastattelujen tuloksena voitiin nirnit-
tdin todeta, ett2i alan ty6nantajat ovat yleenszi periaatteessa hyvinkin rnyontei-
si;i tzi.llaisen jzirjestelrndn kdytt66n nihden, rnutta ettzi kaiytd.nnossai ilrnLisesti
ei todellakaan esiinny rnainittavaa tarvetta eikzi kdytSnnon rnahdollisuuksiakaan
tztllaisen jarjestelrnein laajernrnalle kziyt61le. Ede115 rnainittu koskee nirnen-
orrraan graafista alaa. Muiden alojen yrityksissd. voivat nzi.kyrnzit tdssii kohdin
oIla erilais et"
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onkin otettu alalla ao" ratkaisuia tehtiiessii useirnrniten ainakin iossain



Eliikeike Tyt5:rtekijat Tydnjohtajat Ty6nantajat Vanhuuselakeleiset

Alle 65 v.
65 v.
YIi 65 v.
Ei osaa sanoa

t7
44

7

32

18

57

7

18

3

52

25

n

t9
32
49

100

(32e)
100

(136)
100

(31)
100

(110)

34

4.3. Nykyinen el5keikzi ja sen arviointeja

Yrityksisszi nykyisin ktiyt6ssZi olevan ty6ntekijciiden elZikeianl) selvit-
tiirninen oli itse asiassa hankalarnpaa kuin ensi nzikerniilti olettaisi. Tzirnd

johtui ensinneikin siitii -jo. edellzi' rnainitusta seikasta, ettit suurirnrnassa

osassa yrityksizi elzikeik:i vaihtelee rnrn. yksilollisesti enernrren tai viihern-

rnin. Te116in pyydettiin vastaajilta kuitenkinarvio tavallisirnrnasta iiistii, ios
sellainen suinkin oli loydett2ivissS. Osassa yrityksistii ollaan sitd paitsi e15-

keian suhteen viel2i siirtyrniivaiheessa, jolloin vastausten antarninen vaikeutui.
Luonnollisesti rnyos elzikkeelle siirtyrnistapausten v2iheiinen lukurndiirii -eriiis-

szi yrityksissii 1"1i kol<onaigkuvan saarnisen vaikeaksi,

Taulukko 16. Tytintekijoiden tavallisin eltikeika eri vastaajaryhmieu iknoituksen mukaan. % kunkin ryhman
vastaajien hrkumeiiraste (suluissa luvut, joista %* on laskettu)

A-lomake: IoTqrmys 23

B-lomaker esimiehet: lcysymys 10

B-lomake, johdon edustajat: kysymykset L2 ja 73

C-lomake: etusivulla

Vastaarnisen vaikeus on siis ollut ilrneistii. Tycintekijciistzi oli joPa

noin kolrnannes epitietoinen el5keiiist5. Annettuja ikdarvioita tarkasteltaessa

voidaan kuitenkin todeta, ettii nvkvisin tvontekiiiit siirtvveit elikkeelle vleisirn-
rnin 55 vuotiaina. Tzitzi alhaisernpi ikZivuosi on k5ytiint6ni vain yhdessZi yri-

l) Elakeizilla tarkoitetaan tdssii ikaa, jolloin tydntekijiit todella siirtvviit eliik-
keelle, jonka ei tarvitse olla sarna kuin sZi2inndsten rnukainen ik2i.
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tyksesszi ja yli 65 vuoden ikzi neljzisosassa tutkituista yrityksistii" Niistii kah-
dessa yrityksessd siirrytziain elzikkeelle 67 vuotiaina, sarnoin kahdessa 68 vuo-
tiaina ja neljasszi yrityksessd vasta 70 vuoden i2iss5. Tiirnzi osoittaa selviisti
sen, miten ainakin erZiissii toissii on alalla loytynyt kai.ytt6ai naiinkin vanhalle
tydvoirnalle. VanhuuselSkelziisten vastausjakauturnasta voi kuvastua siirty-
rndvaiheen olernassaolo - aikaisernrnin on elzikkeelle siirrytty usein yli 65

vuotiaina.
Ne tyontekijat, tycinantajat ja el5kelaiiset, jotka osasivat vastata tyon-

tekijoiden eleike ikZi:i ko skevaan kys yrnyks e en, s aatto ivat s euraava s s a kys yrnyk-
sessd esitti;i sitei koskevan rnielipiteensd. Tyontekijoiden kohdalla rnuodostui
arvostelu taulukossa 17 esitetyn mukaiseksi.

Taulnkko 17. Tyontekijoiden arviot tavallisimmasta elakeiasta. lo vastati<sen antareista kussakin luokassa
(suluissa luvut, joista %zt on laskettu)

Tavallisin ika on
Tavallisin elakeika

alle 65 v. 65v yli 65 v

Liian korkea
Sopiva
Liia:r matala

50

43

7

74

2t
5

83

L7

100

(s+1
100

(L4Ll
100
(241

A-lomakee kysymys 24

Taulukon luvut o s.oittavat, ettZi valtaosa tvdntekiiOistzi on tyvtvrniitt6 -
rniS nykyiseen elakeikaan, jota pidet;iiin yleisesti liian korkeana " 65 ikzivuo-
den kiiytiinn6n hyvziksyy vain noin joka viides vastaaja" Tapauksissajoissa elii-
keiin tiedet:i:in (tai uskotaan) olevan alle 65 vuotta, hyviksyy ao. iiin jo lzihes

puolet vastaajista, rnutta tzissaikin luokassa pitzizi joka toinen vastaaja sit:ikin
ikizi viel:i liian korkeana.

Tvonanta iien vastaavis sa arvioissa olivat useirnrnat sen siiaan val-
rniita hyveiksyrnzizin 55 ikiivuoden tapauksissa, joissa se oli ty6nteki.i6iden ylei-
sin elzikeikai.. l7:sta tiillaisesta yrityksestzi piti 12 ikSai sopivana ja 5 liian
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korkeana. Yli 65 ikiivuotta kdyttivistei (8 yritysta) katsottiin kuitenkin eniiii

3:ssa tapauksessa ao. ikii sopivaksi ja 5:ssii liian korkeaksi. Alle 55 vuoden

kiiytzintoii edustaneessa yhdessii yrityksessd pidettiin teta ikee taas hiernan

liian alhaisena.
Hiernan yli puolet haastatelluista vanhuuseliikelatisistii piti eliikkeelle-

siirtyrnisikeieinszi sopivana riippurnatta siit5, minkzi ikziisenii eliikkeelle tar-
kasti ottaen siirryttiin. Ornaa el5kkeellesiirtyrnisikiiiinsii liian korkeana tai
rnatalana pitzineistzi katsoi kuitenkin enernrnist6 sen rnieluurnrnin liian korkeaksi.

Vanhuuselekeleisten kohdalla on aine iston vertailukelpoisuus rnuihin

rvhrn iin nzihden verraten raioitettu. Muiden seikko jen ohella on epiiiltiiviss2i

haastattelijoiden kertornan perusteella - ettai elzikeliiisvastaajat ovat arvos-

teluja antaes saan ainakin jois sakin tapauks is sa kiisittiineet vastausvaihtoehdon
trsopivail erilailla kuin rnuissa vastaajaryhrnis sii.

Sopivaa elekeikae k:isitellzizin viel2i tarkernrnin seuraavassa kappa-

leessa. Sitii ennen voidaan nykyistzi eliikeikzi:i ja sen tulosta kuvata viela ly-
hyesti eri yrityksistzi keriityn varsinaisen tilastoaineiston ja rnuutarnan haas-

tattelutuloks en avuIIa.
Kerzityistzi tilastoista laskettiin rnrn. viirneisen I0 vuoden aikana van-

huus - ja tydkyvyttornyysel2ikkeelle siirtyneiden keskirniiiirdinen elzikeikd ja

vastaavien ryhrnien keskirnii2ir2iinen eliikkeellSoloaika. Vielzi elossa olevien

el5keliiisten aineistosta tdrnii kertoo sen, kuinka kauan on keskirniitirin ehditty

olla elzikkeell;i haastatteluajankohtaan rnennessii.

Taulul&o 18. Ker?itystl tilastomateriaalista lasketut, 1O viime vuoden aikaa koskevat keskiarvoluvut vanhuus-

ja tyolryvyrtomyyselilkeiiistl ja eleikkeellaoloajasta (suluissa tapeusten lukumaifet)

Elakeika keskim.
vuotta

El:ilkeellaoloaika

kuolleiden aineisto viele elavat

Vanhuusel:ikkeelle siirtyneet

Tyokyvytt6rnyyseltlkeelle siirtyneet

67.2
(2771

58. 6
(102)

4.5
(68)

4"5
(zzy

4.1
(20e)

3.1
(701
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Taulukon 18 luvuista todett'akoon,ettd kyseesBa ovat keskiarvot, jotka
sisailt;i.viit vaihtelua arrrnateittain ja sukupuolen rnukaan. Keskirnddrdieeeeii
vanhuuseliikeiaissai ei tosin ollut arnrnattiryhrnien vtililla kovin suuria vaihte:
luita - ii5riarvoina esiintyivet iet 64,7 vuotta (postittajat) ja 68.5 vuotta (si.
tornon ptiytiityontekijet). Sen sijaan tydkyvyttdrnyyselaikkeelle siirtyneiden elti-
keiiissti oli arnrnattiryhrnien viilinen vaihtelu taitii suurerrrpaa. Vaihtelun iiiiri-
arvot arnrnattiryhrnittlin olivat 56. 3 vuotta (sanornalehtikzisinlatojat) ja 63. 0

vuotta (siviilikesinlatojat). Vaihtelua eI5kei'issS esiintyi rny6s sukupuolen
rnukaan naisten vanhuus- ja tycikyvytt6rnyyselskeikien ollessa jonkin verran
alhaisernpia kuin rniesten. EriiSnlaisen taitetota"r, tytikyvyttclrnyyseliikkeelle
siirtyrnisessd. rnuodostavat ilrneisesti ikzivuodet 45-49 vuotta. Tdst;i l5htien
niiytti tydkywyttdrnyysel5kkeelle siirtyrnisen todenndktiisyys kasvavan tasaiees-
ti i?in rnukana. Huornautettakoon vie15, ettd kuolleiden aineistosta laskettu
tycikyvyttornyyselskkeell5olon aika sis5ltii5 ainakin sukupuolen rnukaista vaih-
telua. Tydkyvyttornziksi tulleet naiset ovat nirnitt;iin eliineet keskim:ieifin ?-3
vuotta kauernrnin kuin rniehet. Lyhyirnrniin aikaa ehtivuit olla el5kkeeIlai alle
60-vuotiaina tydkyvytt6rniksi tulleet rniehet (2.4 vuotta) ja kauirnrnin yli 60-
vuotiaina tycikyvyttcirniksi tulleet naiset (6. 6 vuotta).

TiissS. yhteydessd. on rnielenkiintoista tarkastella eri ikuiisten tycinte-

kij6,iden ja toisaalta vanhuusel;ikelziisten arvioita terveydentilastaan.

Taulukko 19. AlctiivityontekiJoiden ja vanhuuselekeleisten arvioita terveydentilasteaa. lrjakautumia (suluissa
luvut, joista %* on laskettu)

A-lomaker lqnymys 33

C-lomaket lqnpnykset 2L Ja N

Anrio tenreydentilasta

Aktiiviryontekijet Vaahuuselikelaiset

AUe 50-
vuotiaat

50-s9-
Yuotiaat

Gvuotiaat Ja
va:c.hemmat

Terveys
ela]<keeIle
siirryttaessa

Terveys
haastattelu-
ajankohtaoa

Hlrra
Tyydyttave
Huono

54
38

8

47

39

t4

?9

52
19

23

31

46

24

47
D

100
(88)

100
(151)

1@
(so;

100
(108)

100
(110)
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Taulukon l9 arviot koskevat terveydentilaa haastatteluajankohtana,
minkf,, lisiksi vanhuusel5keliiisiltii saatiin arvio terveydentilasta eliikkeelle
siirrfitiiessd,. Arvioitu terveydentila on siis sit5 huonompi mitii vanhemrnat

vastaajat ovat kysees6fl. VanhuuseLtikeliiistsn ftshdalla - jotka ovat pyrki-
neet olemaan aktiiviaikanaan ty6ssii, suhteellisen pitktiiin - oli terveydentila
eliikkeelle eiirryttiiessd yleensti jo aika huono'. Se niiyttliEl' kuitenkin jiilleen
jonkin verran parantuneen ty6huolista vapaana eldkkeelliioloaikana.

Vanhuuselflkeldisistf,, rnainittakoon td,esI vielt heidd,n taloudellieesta
toirneentulostaa^n tehty kysymye.

Taululdco 20. Vaahrnrselakel$$ea arvlo taloudetllsesta tolaeeotulostaan elx}keell5oloalkana

C-Lomale: lcpymys 17

Voi tuntua y115ttiiv51te, ettii ainoastaan l0 % haastatelluista vanhuus-
el5keliiisiste katsoi tulevansa taloudellieesti huonoeti toirneen. T;issii on kui-
tenkin huornattava ainakin Be, ettd eliikkeelle on siirrytty melko vanhana, ja
rnycis se, ettii kysyrnyksessEi oleva vaihtoehto "tyydytttivdstiil voi eisiilldltiiiin
oIla rnelkoisen venyvii.

Huornautettakoon vielti lopukei, ettd haaetateltujen vanhuuselSkelliis-
ten eliikeaikainen tydaadkdyminen todettiin ld,hes olernattomaksi, mikii rny6s
guurelta osalta selittynee usein korkean el5kei5n perueteella.

Tullut tolmeen To

flyvin
Tyydyfteve$i
Huoarostl

18

72
10

100
(110)
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5. ELAKEI}iN ODOTUKSET

Edell5 esitetyt tulokset yleisirnmdn el5keidn arvostelusta antoivat jo
alustavan kuvan siitd, .rninka suuntaisia elaikeiein odotukset ovat. Seuraa,rassa
niiitai .odotuks ia kuvataan tarkernmin uus ien vastausluokitusten avul1a.

Tycintekijzivastaajille esitettiin kysyrnys siite, mikd iktivuosi olisi
heidain kannaltaan katsoen sopiva elitkeikS. Tyonjohtajat joutuivat vastaavasti
arvioirnaan alaistensa tyontekijdiden sopivan eldkeizin ajateltuna asiaa nirnen-
oEraan tuotantotehon vaatirnusten kannalta. Kun niiihin. arvioihin liitetaan vielii.
tydnantajien ja elaikel.:iisten arviot, rnuodostuivat eri vastaajaryhrnien edusta-
jien kdsitykset tycintekijdiden sopivasta eliikei;istd. kuvios ea Z esitetyn rnukai-
siksi. Kuviossa ympyrait edustavat eri vastaajaryhrniii ja yrnpyriin sektorit
eri ikien kannatuksen ao, vastaajaryhrniissd saarnaa prosenttista osuutta kai-
kista vastauksista.

Tydntek ijoiden ja tydnjohtajien arvion rnukaan pidetdzin tyontek rJan
so vana elzikeik;inii vargin yleisesti alle 65 vuoden ik:i:i , silIii noin 3 nii.iden
ryhrnien vastauksista on tiirn:in suuntaisia. Vain nelj:isosa tydnjohtajista ja
viidesosa tydntekijdistai. pit;iii 65 ikeivuotta sopivana elatkeikeinzi, ja sitzi kor-
kearnpaa ik;iii ei yleensai hyv:iksytei lainkaan. Tvonanta.iista taas pitiizi selvii,

ist6 vuotta vana I ka viid s ka
Jonkin verran saavat ty6nantajien rnielipi-

teiss:i kannatusta rnyos 65 vuotta korkearnrnat iiit. Elakelaisten kohdalla rnie-
lipiteet hajoavat melko tasaisesti nriden kolrnen vaihtoehdon osalle. Eniten
kannatusta sai yLi 65 vuoden ika. ja vain runsas kolrnannes vastaajista piti alle
65 vuoden ikei:i, sopivana. Eltiketiiisten ja aktiivitycintekijciiden arvioiden ver-
tailuun on tiissd kuitenkin suhtauduttava suurin varauksin. Ensinn;ikin ndiden
vastaajaryhrnien antarnien ikdarvioiden koko tausta voi oIla erilainen johtuen
rnrn' eliiketurvan'tason paranernisesta. El;ike1:iisten tutkirnusn:iytteen edusta-
vuns ei sitiipaitsi ole paras mahdollinen. Siite puuttuvat ,,rm. kokonaan rrruu-
tarnien arnrnattiryhrnien eleikeliiiset. Kuten jo edellr todettiin elskelaiiset kzi-
sittiviit sopivan eliikeiSn kysyrnyksen ainakin erzi.issa tapauksissa eri tavalla
kuin aktiivitycintekijdt, rnikzi on voinut vinouttaa heidein vastauksiaan.

- Tuloksessa voidaan erityisesti panna rnerkille ty6ntek iiciiden ia ty6n-
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Kuvio Z

E ri vastaa-iaryhrnien kzisitykset sopivasta eliikeiSst5

Eri ikSkausia sopivana piteineet ofo ikiiarvion antaneista kussakin ryhrnissii

.- alle 65 v on sopiva

65 v on sopiva

yli 65 on soplva

4
d

1

Ty6ntekijzit
(303)

Ty0njohta jat
(125)

Ty6nantajat
(26)

E 15ke15i set
(gt)

@
3lltral
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.iglrta.iieJr.sarnanrnielisvyq tesse kysymyksessii, josta taas tvdnanta ien kanta
jokseenkin selvzisti poikkeaa. Tosin ty6nantajien prosenttikuvio perustuu vain
?6 vaataajan antamiin tietoihin, joten heidiin kohdallaan satunnaisvaihtelun
osuus on suurernpi kuin rnuissa ryhrniss;i. Tydnantajien kohdalla tekee asian
ehkei yrnmdrrettitvdksi se, "ettd he ovat vastausta antaessaan joutuneet ajatte-
lernaan asiaa laajernrnalta niikd,kannalta kuin tyontekijiit ja tyonjohtajat ottaen
huornioon mrn. el;ikej:irjestelmiin kustannukset. Kuitenkin antaa nirnenornaan
tydnjohdon ja ty6nantajien vastausten viilinen ero aihetta puntarointiin.

Tutkimusaineisto antaa edelleen aihetta tyontekijoiden ja tyonjohdon
antarnien arvioiden lisSselvittelyyn. Molernpien vastaajaryhrnien arviot ty6n-
tekijdiden sopivasta eld,keiiistii painuvat alle 65 ikevuoden, jolloin voidaan ky-
sYd, mihin nem;i. sopivan i5n arviot oikein keskittyviit. Toisaalta on tdssei tut-
kittava edellii, eelostetun arnmattien rasittavuusluokituksen yhteys nziihin ikei-
arvioihin niin tyontekijoiden kuin tycinjohtajienkin kohdal1a.

Kuten edeIl:i on jo rnainittu jaettiin tutkirnuksen arnrnattiryhrndt tycln-
tekij:iarvioiden perusteella suhteelliselta rasitukseltaan kolrneen ryhrndiin, ni-
rnittaiin ryhrniin ttrasittava ty6t', rrviiliryhrnill ja ilkewyt ty6,,. Nyt voitiin Ias-
kea sekd, tydntekijtliden ettd. tyonjohdon kohdalla kuhunkin natihin ryhrniin kuu-
luvien jakauturnat sopivan eliikeikiarvion rnukaisesti. Kuviossa 3 ja taulukos-
sa 2l esitetaen tyontekijdiden ja tydnjohtajien n:iin lasketut arviot tyrintekij6i-
den sopivasta elzikei;istzi.

Taulukko 21. Tyontekii6iden ja tytlajohtajien arviot tyontekijoiden sopivasta elakeiiist:I. Eri ik:i.Icausies l<anns-
tus /o ikaarvioidea yhteisma:ira$e suhteelliselta rasitukseltaan erilaisissa ammattiryhmissl (suluissa
luvut, joista %.t on laskettu)

A-lomake: IcysTmys 26
B-lomaker esimiehet:- lcysymys 8

Sopiva ika
Tyontekijet Ty6njohtajat

Rasittava
tyo Valiryhme Kevyt tyo Rasittava

tyo Velirfhme Keqrt ty6

Alle 6O vuotta
6O-64 vuotta
65 vuotta tai yli

32

67

7

?a

54
18

t7
54

29

74

82
I

15

63

22

22

43

35

100
(751

100
(11e)

100

(10e)
100
(zz)

100
(4e)

100
(s+)



42 Kuvio 3
Tydntekijdiden ja tydnjohtajien arviot sopivasta elSkeiiistli

Eri ikdkausia kannattaneet % ikaarvion antaneista
suhteelliselta rasitukseltaan erilaisissa ammattirytrmissii

T
%

aktiivitl'cinte ki j;i t

I00
tydnjohta jat

90

80

70

60

50 - - -

40

30 - - - -

z0 - - - -

t0 - --

rasittaya vali-
t\'6 rr hnt a

alle 6O r

ker'1t rasigtava vlli-
q-6 n'hmi

tio-ti.l v

kerl't rasittava r lli-
t)'6 n-hnr:i

6.5 r. tai r'li

kevlt
t\ o t)'6 q.6

Rasitta',a ty6 veI1r hrniit Kevyt ty6
tydnteki jd -arvioita 7 5
tydhjohtaja -arvioi ta 22

a la lohkot:
konelatojat (sanoinal. )
ste reotypoijat
syviipainajat
rotaatiopainajat

tydntekijii-arvioita ll9
ty6njohtaja-arvioita 49

alalohkot:
kiisinlatojat ( sanomal. )
konelatojat (siv. )
paina iat
Iitogr'aJit ym.
aitojat, autotn. kone

tydntekijii-arvioita l

tycinjohta ja -a rvioita
alalohkot:
po stittajat
kdsinlato.iat (siv. )ayovyttejtt ym.
sitojat, p6yteff6
sitojat, puoliautom..

7,

a
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Tyontekijiivastaajien arviot sopivasta elzikei2istii keskittyvZtt voirnak-
kaasti ikzivuosiin 60-64 vuotta. Tiirnzin ikziluokan kannatus sopivaksi elzikeizik-
si on kaiken lisziksi jokseenkin riippurnaton arnrnattiryhrnien rasittavuudesta.
Arnrnattiryhrnien s uhte ellinen ras ittavuus e ro on kuitenkin yhteyde s s ii tydnteki -
j6iden elzikeikziarvioon sen vaikutuksen nlkyessd nirnenornaan ii5riluokkien
kannatuksessa" Athaisirnrnan ikziluokan (alle 60 vuotta) kannatus on sitii laa-
iernpi ia korkeirnrnan ik51uokan (65 vuotta tai vIi) sitzi suppearnpi rnitzi rasit-
tavarnrnasta arnrnatista on kysyrnys "

Todettakoon vield, ettzi tvdntekii6iden ik;iodotukset ovat rrry6s ern.
luokitusten siszill2i painuneet alhaisiin ikzivuosiin. Alle 60 vuotta sopivana
ikzinzi. pitineiden kohdalla saatiin arvioiden keskiarvoksi 53. 8 vuotta, ikiluo-
kassa 60-64 vuotta vastaavasti 50.7 vuotta ja luokan 65 vuotta tai y1i kohdalla
65. I vuotta.

Ty6njohtajien arviot alaistensa tydnteki.joi.den sopivasta elzikeizistzi

ovat vleisesti ottaen samansuuntaisia kuin tyontekiididen ornat arviotkin, Eni-
ten kannatusta saavat ikivuodet 60-64 vuotta, ia tzirnzin luokan siszillzi saadaan
arvioiden keskiarvoksi t5srn511e en sarna luku kuin tvdntekiioillakin eli 60 " 7

vuotta. Tyonjohtajavastaajat ovat kuitenkin olleet ikzivalinnoissaan jonkin ver-
ran varovaisernpia sik;iIi, ettai huornattavasti pienernpi osa heistd kuin tyonte-
kijoista on kannattanut alle 50 vuoden eliikeikizi. MyOs tyonjohtaja-arvioiden
kohdalla vo idaan to deta ikziarvio iden yhteys arnrnattiryhrnien ras ittavuusluoki -

tukseen, joka yhteys niikyy varsin selvZtsti ikdluokissa 65 vuotta tai yli ja
60-64 vuotta. Riippuvuuden suunta on sarna kuin tyontekijciillakin eli se, ett;i
rnitat rasittavarnrnasta arnrnattiryhrnzistzi on kysyrnys sit:i suurerrrrnassa rnZiii-
rin tyonjohtajat ovat valrniit suosittelernaan tzi.llaisen arnrnattiryhrnein sopivak-
si el;ikeiziksi alle 65 vuoden ikziei" Huornattakoon kuitenkin tyonjohdon poik-
keuksellinen a1le 60 ikzivuoden kannatus ryhrnd.ssd "kevyt tyo". Ao" ryhrnd.ssd
on paljon naistydntekijoitS, rilike on rnahdollisesti vaikuttanut tydnjohdon ar-
vioihin t5ssZi kohdin"

Tyontekijoiden haastattelulornake sisSlsi eriiitii kontrollikysyrnyksizi,
joiden avulla pyr ittiin a rvio irnaan eleike ikdzi. ko s kevie n va s taus ten as ialI is uutta.
Kysyrnyksessd. 28 vastaajilta pyydettiin arvio siitzi izistzi, rnihin asti he oletta-
vat jaksavansa tehdzi tycitzi.zin huornioiden sen vaatirnukset ja olosuhteet. Kysy-
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rnyksessa 39 taas pyydettiin el5keiSn arvio siin:i kuvitellussa tapauksessa, ettd

tyontekijit voisivat raha-asioista vSlittiirndtti tdysin itsenaiisesti pziittzi5 asias-

ta. Kun arviot sopivasta elikeidstd annettiin vapaasti kaikkien eri vaikutti-
rnien lopputuloksena, rnuodostuu errr" kokneen kysyrnykseen saatujen vastaus-

ten vertailu rnielenkiintoiseksi. Kuviossa 4 ja taulukossa 22 esitetiiin nzirnii

eri perusteilla annetut arviot arnrnattiryhrnittiiin" Kuvio on piirretty arnrnat-

tien rasittavuusryhrnittelyn puitteissa ja taulukossa ovat nzikyvissii kaikkien
arnrnattiryhrnien ke s kia rvo t.

Tau}rkko 22" Eri perusteilla annettujen eliil<eikaarvioiden keskiarvot ja niideo erotukset suhteelliselta rasituk-
seltaan erilaisissa ammattiryhrnissa

A-lomaker kysymylset ?3r 26 ja 39

Vastausten vertailu osoittaa kiistattornasti, ettzi tvontekiiiit ovat an-

taneet elzi.keiZin arvionsa vakaan harkinnan tuloksena ia nvrkineet olernaan

Sarake no. 1 2 3 4

Ammattiryhmat
rasittavuusj ?irjestyksessn

Miten valhalai
jaksaisi tehda

ty6taitul
Vuotta keskim"

Mite pitee
sopivana

eliikeikana
Vuotta keskim

Milloin lopet-
taisirjos raha-
asioista ei tar-
vitsisi valittee
Vuotta keskim.

Sarakkeilla 1 ja
2 oldvienkeski*
arvojen erotus

Sarakkeilla 2 ja
3 olevienkeski-
arvojen erotu

Stereotypoijat
Rotaatiopainajat
Slruapainajat
Konelatojat, sanomal.
Kasinlatoj at, sanomal,
Sitojat, autom. kone
Painajat
Litografit ym"
Konelatojat, siviili
Sitojat, proliautom.
Postittajat
Syovfitajat ym,
Sitojat, po[/tatyo
Kasinlatojat, siviili

@"4
@.9
62.O

64"9
63. 1

62.7
&.6
61. 3

65"O

&.3
66" s

64.1
63.2
65. 6

s7 "O
58. 1

58.9
61" O

59. 6

57.8
@"2
59.4
@.4
61.3
61" 3

58.9
6t "4
61.2

56.0
56.5
54"L
58. s
s6"4
s6"0
s7 "2
56" 1

58 "7
60"0
s8. 9

s6.0
s8. 6
58. 1

3.4
2.8
3.1
3.9
3"5
4.3
4.4
1.9
4.6
3"O

5.2
5"2
I:8
4.4

1.O

t.6
4.8
2"5
3.2
1.8
3.0
3.3
1.7
L.3
2"4
2.9
2.8
3.1

Koko haastatte luaine isto 63" 5 s9.9 57 "4 3.6 2.5

asiallisia vastauksia antaes saan. Sopivan eliikei5n odotukset osuvat joka arn-
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Eri peruateilla annettujen ellikeiksarvioiden keakiarvot
auhte elIi e elta raa ityke eltaan e rilaie i a Ia arnrrrattiryhmie sd,

Vuotta

o5

64 arr.
/ Miten vanhakai jak-

aaiai tehd6 ty6td,lin-/
J-"

ar'./
./

6s /
,/

/
/

6z

6l Mitd pitiili aopivana
elii,keikdnti

60

59

a /"
Milloin lopettaiei, Joa
raha-agioigta ei tlr-
vitaisi v$,littdlt58 /t

t /

/
a

57 a

at'-talat'€

tJ

50
Suht. raeittavat
amrnatit Yf,liryhmd

/

Suht, kerryet
ammatlt
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rnattiryhrnin kohdalla ern. jaksarnisarvion ja raha-asioista huolehtirnatta an-

netun arvion viiliin. Elzikkeelle haluttaisiin siirtyit keskirniiiirin 3. 5 vuotta ai-
kaisernrnin kuin arvellaan voirnien olevan lopussa ja keskirnzizirtn 2.5 vuotta

vastaajien ilrnoittarnaa sopivaa el:ikeikZizi aikaisernrnin, jos siihen olisi ole-
rnas sa taloudelliset rnahdollisuudet.

Arnrnattien rasittavuuserojen raikutus arvioihin on rnyos tiissii selvis-
ti havaittavissa. Tzirnzi vaikutus ndkyy - kuten luonnollista onkin - selvirn-

rnin jaksarnisarvioissa; rasittavirnrnan arnlrratin kohdalla keskiarvo on 60.4

vuotta ja kevyirnrniin 65.6 vuotta.

Arviossa esiintyy tosin jonkin verran heilahteluja tiissii suhteessa

arnrnattiryhrnzistzi toiseen, rnutta kokonaisuutena ottaen on arnrnattiryhrnien
rasittavuus ollut selviisti vaikuttarnassa eri ikiiarvioihin.

6, ELAKEIKAODO,TUSTEN TULKINNASTA

Vastausten tulkinnalla tarkoitetaan t?issei yritystzi vastata siihen, rnik-
si odotukset tyontekijdiden el;ikeiSstii eri ryhrnien kohdalla ovat sellaisia kuin

ovat" T:irniin tulkinnan tarve ja rnahdollisuudet rniiZiritettiin jo tutkirnuksen

suunnitteluvaiheessa. Voidaan todeta, ettii painopisteen ol1es sa tyontekij6iden

haastattelutiedoissa tarjoutuu siinzi tulkintaan parhaat - tosin aineiston pie-

nuuden takia rnyds tavallaan rajoitetut - rnahdollisuudet. Tutkirnuksessa on

kuitenkin kdsitelty tyontekijiivastaajien vastausten taustaa rnelko laajasti.
Tulkintarnahdollisuus rnuiden vastaajaryhrnien kohdalla on taas suhteellisen

vaihdinen. Tallaisenkin tulkintatavoitteen esittelys sii on kuitenkin rajoituttava

taissd vain rnuutarnaan pziiasiaan.
Tyonantajavastausten kohdalla on,kuten jo edella huornautettiin, syyti

korostaa sitd, ettii he ovat vastanneet ao. kysyrnyksiin nirnenornaan tyonanta-
jan orninaisuudessa - yrityksen kannalta asiaa katsoen. Talloin ovat vastaus-

ten taustalla luonnollisesti ne erilaiset vaikuttirnet, jotka yrityksen yleisessii

politiikassa asiaan kytkeytyvdt, Ilrneisesti nziytteleviit talldin erilaiset tuo-

tannolliset ja taloudelliset sekii ty6rnarkkinapoliittiset tekijat tairkeaiS osuutta

asiassa" Tyonantajien haastatteluaineistossa tiirnd heijastui esiin rrrrn. rnieti-
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pide eroissa pienten ja suurten yritysten johdon edustajien vziliIlzi. Tydnanta-
ja-aineisto oli tutkirnuksessa tosin viihiilukuinen, rnutta kuitenkin siitii voitiin
p;id,teIlei, ettii pieniss;i yrityksisszi oltiin jonkin verran halukkaarnpia tyrinteki-
jdiden elei.keikai,rajan sziilyttairniseen korkeana ja rnycis valrniirnpia yksil6llisen
el;ikeikaikiiytiinnon kannatukseen, kuin rnitd oli asianlaita tutkirnuksen suurissa
yrityksis sei.

Tutkirnuksen tvdniohtaiia taas pvvdettiin a iatte le rnaan ty6nte kij 6iden

elzi.keikflzi iuuri tv6n lliselta kannalta, jossa ovat tiirkeitzi. ilrneisesti rnrrr.

tuotannollisten tavoitteiden tehokas ja rnahdollisirnrnan kitkaton saavuttarni-
nen" Ty6njohtajien jokapaiivd,inen tdiden jdrjestely ja kanssakaiyrninen alais-
tensa kanssa on varrnaankin saanut aikaan sen, ettai heillii on rnelkoisen tarkat
kisitykset siit2i, rniten hyvin vanha tyO,ntekijii tulee toirneen tuotannon rat-
tais sa.

Vanhuuselzikelziisten vastausten taustasta olisi rnuistettava ettii hei-
ddn nikernvk sensa 1a kokernuksensa ovat aiallisesti vanhernoaa Derua. iosta
lzihtien katsornus tavat ovat voineet huornattavastikin rnuuttua" Lisdksi heidf;.n

vastaustensa vertail suutta he tiiv5t elzikelzii en havaitut d.-

vaisuudet.
Tydntekij<iiden eleikeikziodotusten tulkinnallinen tarkastelu aloitettiin

niistzi perusteluista, joita ty6ntekijeit ovat haastattelun yhteydessii. itse lausu-
neet kannanotostaan sopivaksi el5kei;iksi. Kaikista tapauksista oli tosin ZZ %

sellaisia, joissa vastaaja ei osannut kannanottoaan perustella tai joissa perus-
telu oli jziiinyt kysyrnaittai. Muiden vastaajien kohdalla perustelut luokitettiin,
siten kuin taulukossa 23 voidaan nai,hdi" Kun rnuistetaan, ettii perustelut liit-
tyvtit kysyrnykseen, jonka tuloksena todettiin tyOntekijdiden odotusten keskit-
tyviin yleisesti elzikeikalrajan alentarniseen, niin perustelut kuvastavat pee-
asiassa nd.iden odotusten rnotiiveita" Luvuista voidaan havaita, ettai tlrkein
Derustelu on wksinke rtais e sti sanottuna s twrnine n twiSn tekoon ia halu piiZis-

tZi nauttimaELn eliikkeelliiolosta" Toiseksi eniten rnainittu perustelu viittaa
tvdn rasittavuuteen. Nzirnai perustelut, jotka kattavat yhteensd yli puolet kai-
kista rnainituista rnotiiveista, voivat kurnpikin viitata eriiil,nlaiseen a rvopoh-
iaiseen a.iatteluun, jonka rnukaisesti nykyinen aktiivityontekijakr:nta ei ilrnei-
sesti eniiil pidzi kiinni vanhasta tycinarvostarnisen linjasta eikzi katso rrkoneen
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Tauiukko 23, Tyontekijoiden sopiva.sta el:ikeiasta lausumien arvioiden pensteluita. lo vasteusten lulamaittesta

A-lornaler lrysyruys 26

viereen kaaturnistarr rnitenkdain arvokkaaksi. Tuntuu silta, ette nyt haastatel-
tuien vanhoienkin tvontekii6iden keskuudessa on siirrvttv tai ainakin ollaan
siirtvrnd.ssd. nvkwa ikaiseen vatla.a-aika-aiatteluun. Elzikkeellii olernista rnv6s
arvostetaan olotilana eikd rnikd.ein viittaa siihen, ettai tvdntekiid.t niikisivdt
eleikeaikansa epd.rniellyttiivainii, pikernrninkin piiinvastoin. Huomautettakoon
vielii, ettii perusteluina rnainitut viittaukset taloudellisiin seikkoihin eli eliik-
keeseen, ovat tulleet niiltzi vastaajilta, jotka haluavat siiilyttti5 el5keikiirajat
nykyisell;i;in, ja nzirn:i perustelut siszilttivitt yleensii ajatuksen siit5, ettd vas-
taajan rnielestii on taloudellisesti vSlttd,rndtdnt2i. ty6skenne1l5 niin pitk55n kuin
suinkin.

Varsinaisen tulkinnan lii.hernrniin tarkastelun aluksi toistettakoon jo
edellai rnainittu, tutkirnuksen kannalta tdrkeii ia keskeinen tulos, iossa havait-
tiin arnrnattien suhteellisten rasittawuuseroien vhtevs el5kei:in odotuksiin.
Niiin voitiin pelkistiiii tutkirnuksen rnuuttujien viilinen ns. perussuhde. Luon-
nollisesti voidaan kuitenkin odottaa rnyds rnonien rnuiden taustatekij6iden vai-
kutusta odotuksiin. NSiden tekij6iden yhteyttti ik€i.arvioihin tutkittiin aina yksi
kerrallaan vakioirnalla sarnalla arnrnattiryhmien rasittavuuden vaikutue. Mui-
den tekijtiiden vaikutuksen pii5ttely suoritettiin osittain tilastollieen tegtauksen
osittain jakauturnien prosentuaalisen tarkastelun avulla, sille, kolrnen muuttu-

Perustelu %

Kyllasqrminen ty6ntekoon, halu piitst I nauttima an e lakke elia-
olosta niin kauan kuin vieta ehtii
TYO ja sen tekeminen kay rasittavaksi
Tyolqrvyn ja -tehon heikentfminen
Kunnon huononeminen, saitaudet, veqrmys
Viittaus ta]eudsl 1 isiin seilikoihin, elakkeeseen
Viittaus ikarajau yksilolliqprteen
Ulkoiset tytlolosuhteet kayvet rasittaviksi
Muu perustelu

28

26

18

13

5

4
5

3

100

J283)
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jan ristiintaulukoinnissa voi testitulos neiin pienessii aineistossa oIla liian an-

kara pii5ttelyn kriteeri.
Taulukos sa 24 on esitetty tzirnitn tarkastelun tulokset. Siinzi nzikyviit

desirnaaliluvut osoittavat,rnissei kohdin ja rniten voirnakkaana yhteyttii on ha-
vaittu esiintyvdn" Itse asiassa desirnaaliluvut voidaan yrnrniirtiiii parhaiten
todenniikoisyyslukuina, rnill;i ao. johtopzieitcis pitziii paikkansa,kun ttteysin var-
rnanrr tapauksen todennaikoisyys on yksi" Taulukossa esiintyvd rasti osoittaa
kohdan, jossa suoritetun prosentuaalisen tarkastelun avulla niiytti ilrneiseltii,
ettd ao. tekijzin ja el:ikeid.n arvion viili11a on yhteyttzi, vaikka testaus ei osoit-
tanutkaan sitzi tilastollisesti rnerkitsevSksi" Taulukon viiva taas osoittaa koh-
tia, joissa ao. tekijein ei voitu piizitellzi olevan yhteydesszi elzikei5n arviointei-
hin"

Taulukko 24" Eriiiden taustatekij0idea yhteydet ty6ntekijdiden sopivan elil<eiiin arviointeihin nrhteelliselta ra-
sihrkseltaan erilaisissa ammattiryhmissii" TestausLulolaet ja /o tarkastelun antamat viitteet

Taustatekij 6
Suht. rasittavat

emmatit Valiryhma Suht. kevyet
ammatit

Vastaajan ikii
TyOn arvostus

Yritylaessioloaika
Koettu ty6n rasittavuus
Koettu ty6olosuhteiden vaivaavuus
Ty6n vaatimien fysiolo gisten omiaaisuuksien lukum liirii
Asenne eliiltkeelle siirtymiseen
Fluoltovelvollisuus
Sukupuoli
Terveydentila
Harrastukset

95

95

90

90

95

x

95

.995

"9s
.99
x

" 995

x
x
x

.95

975
x

Keiyttirnzillzi hyvziksi taulukon tulosta ja vierniillzi analyysiS eteenpdin
vielzi tarkernpaan yksityiskohtien tarkasteluun voitiin vetea a1la rnainittuja
johtopzieitoks izi.

Ensinnaikin todettiin, e ttei toisistaan ioks eenkin riippurnatta ovat tv6n-
teki ioiden eleikeikziodotuksiin oIleet vaikuttalnassa rnitattu arnrnattien v lnen1e
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rasittavuus, ty6n arvostus, vastaajan orna ik:i ja vastaajan yrityksessitoloaika.

li

Ndiden tekijcliden vaikutuksen yleinen suunta on se, ettii rnitii rasittavarnrnasta
arnrnatista on kysyrnys, rnitzi. alhaisernpi on vastaajan ty6n arvostus, rnit:i
nuorernpi vastaaja on kyseessa ja rnitai viihernrniin aikaa hd.n on ehtinyt yritys-
td palvella sitzi alernpiin ikitvuosiin el;ikeizin odotukset yleensa keskittyviit.

Arnrnattien yleinen rasittavuusrnittaus perustui vastaajidn arvioista
laskettuihin ryhrniikeskiarvoihin. Jokainen vastaaja sai tietenkin rnyds orrran,

henkilokohtaisen pisternziiird.nsd. ty6n ja sen olosuhteiden rasittavuutta koske-

vien vastaustensa perusteella" Nziiden yksilollisten pistearvojen rnukainen

analyysin jatkotarkastelu osoitti, ettzi ty6n piirteiden henkil6koht4lqeslli \ee]!l!ut

rasittavuus vaikuttaa selviisti eliikeiain odotuks iin arnrnatin vl.eisestii rasitta-
vuudesta riippurnatta" Sarnoin on rnv6s henkilokohtaisesti koetun tv6o1o suhtei-
den rasittavuuden sekii tvdvaatirnusten kokernisen vhtevs e lzikeikziodotuks iin
ilrneinen" Mita raskaarnrnaksi ja vaativarnrnaksi tyo henkilokohtaisesti koe-

taan sitai enernrndn saavat alhaisen eliikeizin odotukset kannatusta.

Ede115 rnainittujen tekijdiden aiheuttarna variointi ilrnenee kuitenkin
selvernrnin vain luokittelun korkearnpia ja rnatalarnpia ikzikausia koskevien odo-

tusten kohdalla, ts. havaitut erot niikyviit yleensd. siinei rniten ao. vastaajat ja-
kautuvat 55 ikzivuoden tai sitii korkearnpien ikien ja toisaatrta alle 60 ikavuoden

kannattajiksi. Sen sijaan naiyttztviit el5kei2in odotukset keskittv4esn.lkjilvgeglin
60-64 vuotta niin vleieesti ia vakaasti" e tte iviit e d eltr"ii rna inittu i en eivaitkii rnui -

denkaan taustatekii6iden vaikutukset .iuuri pvstv rnuuttarnaan kuvaa teill:i kohdin,

Tutkittaessa edelleen rnuiden taustatekijOiden vaikutusta todettiin
aluks i, ettd vastaa.iien asennoiturninen elzikkeelle siirtyrniseen on hyvln posl-
tiivista, sill:i noin 3 /+ tyontekijoistai piti elzikkeelle siirtyrnisen ajatusta rniel-
lytt:iviinzi, ja vain 16 %zlle ajatus tzistzi on vastenrnielinen. Tzirnii tulos on siis
selvisti yhdensuuntainen alernpien elzikeikien odotusten kanssa.

Huoltovelvollisuuden to dettiin joissakin tapauksissa vaikuttavan hil-
litsev5sti varhaisen eldkkeelle l5hdon odotuksiin" TSrnzi vaikutus on kuitenkin
ilrneisesti rnuihin tekij6ihin naihden suhteellisen viihiiistzi" Tiisszi yhteydessii
todettiin, ettzi 60-54-vuotiailla vastaajilla oli lzihes joka viidennellzi vielzi yksi
tai usearnpia lapsia huollettavanaan, rnutta 55 vuotta teiyttzineillii enzizi joka

kyrnrnenennella.
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Tzisszi tutkirnuksessa ei voida t;iysin tyhjentzivd,sti selvittaa vastaajan
taloudellisten a.iatusten yhteyttii eletkei2in odotuksiin" Lornakkeeseen siszi.l ty-
neen kontrollikysyrnyksen avulla voitiin kuitenkin pdaitell5 siihen suuntaan, ettd
taloudellisen toirneentulon ajattelu kylla vaikuttaa eliikeiiin odotuksissa. Huo1i

taloudellisesta toirneentulosta on orniaan korottarnaan elakeian odotuksia" Tut-
kitussa joukossa tdrn5 koskee nirnenornaan korkearnpia ikivuosia odottavia,
jotka olisivat ilrneisesti halukkaarnpia laihtern55n rnainitsernaansa ikae aikai-
sernrnin elzikkeelle, jos rahahuolista ei tarvitsisi vzilittzizi. Toisaalta nziyttzizi

siltzi, ettzi mitzi alhaisernrnaksi sopivan id.n arvio on asettunut siti suureln-
rnalla todennzikoisyydelld se on annettu raha-asioista v5littirnzittzi. Tzitloin iI-
rneisesti odotetaan ja uskotaan rnyds taloudellisten asioiden tavalla tai toisella
tulevais uude s sa s elviivd.n.

Muista tutkituista rnahdollisista vaikuttirnista rnainittakoon ensinnd.kin
kysyrnyks et tvdntekiioiden viihtvrnise stii tyds siain ia ty6paikas saan, Suorien
vastaus jakauturnien tarkastelu osoitti kuitenkin, ettd. vastaajat pitivzit tydsteizin

yleensii hyvin paljon" Kun rnuutarnaa hajatapausta lukuurrott"trr"tta tyontekijat
katsoivat rnuutenkin viihtyvd.nsd. ty6paikassaan vaihintiain rrrnelko hyvinrr, voi-
tiin todeta, ettei alernrnan elzikeizin odotus johdu ainakaan huonosta tyoviihty-
vyydestS.

MyOskizin vastaaj ien sukupuolen ei todettu tassa tutkirnuksessa vai-
kuttavan rnerkitseviisti eliikeizin odotuksiin.

Vastaa.iien tervevdentila o1i heiddn ornien arviointensa rnukaan haas-
tatteluhetkellzi vaihint2i;in tyydyttzivzi, si1l;i 86 % osui arviossaan tzihzin vaihto-
ehtoon. Niiin ollen ei terveydentila ole ollut vaikuttarnassa elakeikaodotusten
painurniseen niin alas kuin rnitd. ne ovat rnenneet" Kokonaan toinen asia on

tutkirnuksen rnuista kohdista jo viitteenornaisesti saadut nikernykset, jotka
osoittavat, ettzi ikneisesti terveydentila on, silloin kun elzikeikzi5 liihestytai.iin,
huornattavakin tekija pohdittaessa nirnenorrraan vanhernpana toisaalta elaikkeel-
le jaiitntizi ja toisaalta tyosszipysyrnisen rnahdollisuuksia.

E1;ikkeelle siirtyrnistai ajateltaessa on usein korostettu, ettd ihrnisen
olisi saatava tyon sijaan elzikkeell;i ollessaan jotain sisztlt6zi vapaa-ajalleen"
Ilrneisesti harrastusaktiivisuus on yksi tekijzi, jolla ta116in on suuri rnerkitys.
Graafisen alan ty6ntekijdiden harrastustoirninnan todettiin tutkirnuksessa o1e-
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van hyvin vilkasta, sillii kaikista vastaajista o1i 62 %:lla kaksi tai usearnpia

harrastuksia, jotka lisziksi ovat luonteeltaan sellaisia, ettai niitzi voi varsin hy-

vin harrastaa vielii elaikkeellzi ollessaankin. Kaikesta pdiittden ei alan elzike-

lziisilla ole tyyppiharrastustensa parissa - lukerninen, ulkoi1u, retkeily, ka-

lastus, ornakotitalon ja palstan hoito, koti- ja kzisityot - elakkeelliioloaika
rninkiiSnlainen tyhjid ainakaan niin kauan kuin voirnia ja terveytti vielZi on jfil-
jeIIe.

7. TIIVISTELMA

Graafis en alan el2ike ikzitutkirnuks e s sa pyr ittiin kuvaarnaan ja tulkits e -

rrraan tyontekijOiden elSkeikzikysyrnystii kiinnittdrn:illi erityisesti huorniota

alan eri arnrnattien rasittavuustekijdihin ja ty6kentiissei eri aserrassa olevien

kokernuspe riis iin o dotuks iin eleke iasta "

Tutkirnusaineisto koostui haastatteluvastauksista, jotka keriittiin
3l:stii alan eri yrityksestd" Vastaajina toirnivat yritysten organisaatiossa eri
asernissa olevat henkildt aineiston pdiosan rnuodostuessa kuitenkin vihiin yli
koknensadan eri arnrnateissa toirnivan vanhernrnan tyontekijiin vastauksista.

Analyysi aloitettiin ty6n eri piirteiden ja tyoolosuhteiden rasittavuu-
den rnittaarnisella ja kuvaarnisella tutkituissa 14:ss:i eri arnrnattiryhrn2issii,

MenetelrnS perustui siinii tvontekijoiden kokernusper2iisiin arvioihin useiden

eri tekiioiden rasittavuudesta. Tarkastelun tuloksena voitiin eritellii joukko

rasittavirnpia ty6n piirteit;i ja tyoolosuhteita sekii kuvata niiden rnerkitystii ja
va iht elua arnrnattiryhrnittii in.

Verrattaessa ty6ntekijoiden ja ty6njohtajien niitii kohtia koskevia vas-

tauksia rrvsviv:it eri arrlrna ttirvhrnien suhteelliset erot samansuuntais ina kurn-

rnankin ryhrndn vastauksissa" Arvioissa havaittiin kylle jonkin verran eroja,
rnutta niiden perusteella ei voitu pieitell5, ett2i esirnerkiksi tyontekijoiden vas-

taukset olisivat systernaattisesti vinoja eri kysyrnyskohdissa.
TyOstzi ja ty6olosuhteista saatujen tydntekijZiarvioiden yhdistelrnzind

rniiiiritettiin arnrnattien yleinen rasittavuus, ja eri arnmatit asetettiin sen rnu-

kaiseen iir iestvkseen. Arnrnattirvhrnien viilillii havaittiin ta116in selviii e ro ]a
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niiden yleisessei. rasittavuudessa. Varsinkin rasittavuus jiirje styks en ei5riryh-
rnien vdliset erot olivat ilrneisiei. TyOn piirteill;i todettiin olevan yleensd. suu-
rernpi rnerkitys kuin tyoolosuhteilla tzissii arnrnattien kokonaisrasittavuudessa,

Tyontekij;it siirtyvzit nykyisin elzikkeelle tavallisirnrnin 65-vuotiaina"
Elzikkeellesiirtyrnisiein tarkan rniiiirityksen suhteen vallitsee osassa yrityksizi
kuite nkin vie I 2i vaki i-nturna tto rnuut ta ja e p5va rrnuutta 

"

Elzikeikzikaiytiinndllii tarkoitetaan tiissii tutkirnuksessa kysyrnystii siitit,
joutuvatko vanhat tyontekijit lopettarnaan ty6nszi orrrassa arnrnatissaan aina
sarnanikdisinzl ts. sS5nnonrnukaisesti rn2i5r2ityn ikeivuoden saavutettuaan, vai
sallitaanko siinzi arnrnatin ja/tai yksil6n rnukaista vaihtelua" Tulokset osoitti-
vat, ett5 vain noin kolrnasosassa yrityksistd liihtevdt ty6ntekijzit el:ikkee1le
sarnanikiisinzi. Suurirnrnassa osassa yrityksizi tapahtuu elikkeelle siirtyrni-
nen yksi16llisen harkinnan perusteella" Elzikei5n jousto on suuntautunut pea-

asias sa ylospaiin, yleistii el;ikeikdd. vanhernrnaksi. Eri vastaa ia hrnien rnie -
lipiteissd saa tavalla tai toisellaPustavaelskeikzi sitzi paitsi voirnakasta kanna-

tusta. Mrn" selvd enernrnisto alan tyonantajavastaajista pit55 el;ikeizin yksi-
lcrllistei vaihtelua yrityksen kannalta edullisena ratkaisuna.

Arnrnatin rnukaan porrastetun tai joustavan eliikeizin tarpeellisuus tai
tarpeettornuus graafisella alalla jiii kokonaisuutena ottaen harkittavaksi rnrn.

tiirniin tutkirnuksen kokonaistulosten valossa" Tarkoituksenrnukaisirnrnan e15 -

var-keikzikzi.ytdnnon yalinnan todettiin kuitenkin eri yritysten kohdalla olevan
sin rnonipuolinen asia.

Ylospiiin joustavan elzikeikzikeiytZtnn6n puitteissa ovat nykyiset van-
huuselzikelaiiset pyrkineet olernaan aktiiviaikanaan tyossii usein suhteellisen
pitkzi5n. Suunta on nyt ilrneisesti rnuutturnassa, Nykyisten vanhernpien aktii-
vity6ntekijdiden eliikeizin odotukset ovat hyvin voirnakkaasti keskittyneet kohti
nvkvistA alernpaa elzikeikd'zi. Tdhzin ovat vaikuttarnassa usearnrnat eri tekijat.
Tutkirnustulokset ja teoreettiset oletukset viittaavat kuitenkin siihen, ettii
kyseessd. voivat oIla pysyvinlaatuiset arvonzikokohtien ja rnotivaatioiden rnuu-
tokset, iotka heiiastuvat esiin voirnakkaana vaatirnustason nous'una, Ainakin
nyt haastateltujen vanhojenkin tydntekij6iden keskuudessa on siirrytty tai aina-
kin ollaan siirtyrndsszi nykyaikaiseen vapaa -aika-ajatteluun.

Tulosten tulkintavaiheessa voitiin eritellii lzihernrnin erilaisia ernpii-
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risesti rnitattavissa olleita. rnahdollisia vaikuttirnia" Tyontekij2iaineiston ana-

lvvsi osoitti taill6in arnrnattien yleisen rasittavuuden ja erityisesti henkilOkoh-

taisesti koetun tv6n rasittavuuden ia vaativuuden olevan vksi riippurnattornasti
ikiiodotuksia sdiitelevzi tekijzi" Muina tiirke irnpin2i, riippurnattorna sti odotuks iin
va ikuttavina te ki jo inzi tul ivat e s iin va s taa jan qqrLik4r-lyQn-a r vo s tqi--ie-JrIyh -
se s siioloaika. Vastaa jien taloudelLisen to irneentulon aiattelun havaittiin niin
ikzi5n vaikuttaneen arvioihin jossain rniiiirin. Toisaalta todettiin rnahdolliseksi,
ettii alhaisirnrnat ikiiarviot on kuitenkin annettu raha-asioista viilittiirniittzi"

Peiziosa tvcintekiidistd asettaa ikaivuodet 60-64 vtrotta elZikeiiin tavoit-
teeksi. Tiissakin luokassa ovat odotukset keskittvneet luokan alara ialle" sillii
odotusten keskiarvo on 60. 7 vuotta" Noin nel j2isosa niiyteaineiston tyonteki-
joista piti sopivana ikzinei alle 60 ikiivuotta keskiarvon painuessa heid:in koh-

dallaan 53. 8 vuoteen. Viidesosa arvioista tuli ikiiluokkaan 65 vuotta tai yli
keskiarvon ollessa tzillzi kohdin 65. I vuotta, Ik2tarvioiden vertailu kahteen

kontrollikysyrnykseen annettuihin vastauksiin osoitti, ettii niirnd sopivasta elzi-

keizisti annetut arviot ovat perusteiltaan asiallisia
Tutkirnusaineiston tyonjohtajia pyydettiin ajattelernaan alaistensa tycin-

tekij6iden elaikeikiiii nirnenornaan liihtien niistd niik6kohdista, jotka ovat juuri
tyonjohdolliselta kannalta tiirkeitzi. Tvonjet de4 qr-v]eUyQ4!e.\ii0l-d-93-E-q.Piyasta

elzikeizi stii rnuo do stuivat 'ionkin verran varovaisernrni ksi kuin tv6ntekiioiden
ornat odotukset" vleisesti ottaen ne ovat kuitenkin sarrransuuntaisia. Eni-

ten kannatusta tv6niohtaia-arvioissakin saivat ikiivuodet 60-64 vuotta Luokan

ke skiarvon olIe s sa t:isrn:iIl een sarna kuin tv6ntekiidillii eIi 60. 7 vuotta.
Sen siiaan tv6nantaiien selv2i enernrnisto pitirii 65 vuotta sopivana

tv6ntekii6iden e lzike iZiks i: sitii rnatalarnrnan ikzirajan kannattajaksr todettiin
vain noin joka viides vastaaja. Tyonantajien sek2i toisaal"ta tyontekij6iden ja

erityisesti tyonjohdon rnielipiteiden poikkearninen toisistaan antanee aihetta
jatkopohdis keluihin.

Kuten jo raportin aIli-lssa todettiin o1i graafisen alan tutkirnus koeluon-

toinen" ensirnrndinen vaihe eliikeiiin tutkirnuksessa eri aIoiIla" Suunnitelrnien

rnukaan tutkirnuksessa siirrytS2in tdrndn jzilkeen rnuilLe aloiIl.e, joissa on odo-

tettavissa ilrneisesti suuri joukko erilaisia ongelrnakohtia. Ernpririsen tieto-
rnadrdn kasvun rnyotzi voidaan t;illoin odottaa olevan rny6s nykyi.stai parernrnat

rnahdoLlisuudet elSkeikzikysyrnyksen kokonaisnAkernyksen kehittyrniseLle"
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Montonen, Sakari, tiedotus sihteeri
Suornen Arnrnattiyhdistysten Ke skusliitto

Paukkunen, Leo, valtiot: tri
T aloudellinen Tutkirnu s ke s kus

Forss, Sirno, yhteiskuntat. rnaist.
Elii.keturvake slcus

Sihteeri:

Tutkimusta avustane et asiantwrtijat

Heini6, Ake, toirnitusjohtaja
Graafinen Ke slcusliitto

Koskinen, Aarne, sihteeri
Suornen Kirjatydntekijain Liitto

Ojanen, Ludvig, toirninnanjohtaja
Suo rnen Ki r j apainote olli s uuden Tydnanta j al iitto

Koskela, Aarni, fysiologi
Tydte rveyslaitos

Lehtinen, Martti, ld.5ket. lis.
Eliiketurvake skus



Liite Z. Haastattelujen kohteena olleet yritykset ja niissd suoritettujen haas-

tatte luj en lukurniiZi r ait va s taa j a ryhrnitt;i in

Yrityksen nimi Yrityksen
sijainti

Tydrr
antajat

TyOn-
johtajat

Aktiivi-
ty6nte-
kijet

Vanhuus-
elake-
leiset

Yhteeasa
(kpl) %

Kemigrafinen Oy
Kirja-Mono Oy
Kirjansitomo Atlas
Kirjapaino Litais Oy
Kirjapaino Oy Lause
Kirjateos Oy
Kustannus Oy Kansanvalta
Kustannus Oy Otava
Kuvateollisuus Osakeyhtio
Oy Klichelaitos Kaski E Salonen
Oy Paragon Ab
Oy Valistus
Oy Wetlin E Coas Ab
Saariston Kirjapaino Oy
Sanoma Of
Sareskuva Oy

J.F. OIan Oy
Tampereen Kirjapaino Oy

Jaakkoo-Taara Oy
Arvi A. Karisto Oy
K.J" Gummerus Oy
Oy Keski-Suomalainen
Kouvolan Kirja- ja Ktraipailo
Kirjapaino Oy Sato
Werner Soderstrom Oy
Oy Litrsi-Suomi
Kainuun Sanomain Kirjapaino Oy
Pohjolan Sanomat Oy
Kirjapaiuo Oy Kaleva
Oy Lito-Bjtlrkell Ab
Vaasa Oy

Helsinki

Tampere
r

Turku
H4meenlinna

Jyvaslcyfa
il

Kouvola
Kuopio
Porvoo
Rauma
Kajaani
Kemi
OuIu
Vaasa.

il

t
L

t
1

7

1

L

1

1

1

1

1

1

1

t
1

1

1

1

1

1

1

1

7

t
1

t
t
t
L

1

1

3

L

2

1

I
4
2

1

l
2

l
5

3

5

1

3

2

4
3

2

3

3

4
1

2

t
3

1

3

4
13

5

6

5

9

22

22

10

t
7

11

t7
9

43

2

8
L2

5

t4
L4

7

8

7
32

3

7

5

11

5

5

t

5

l4
6

4
7

16

22

2

2

1

2

2

5

t
t

13

5

L

I

L

6

18

7
9

t2
11

4L

3L

72

3

t4
n
39

13

7t
5

t2
18

9

2L

n
15

13

L2

50

8

10

8

16

7
10

L

3

L

2

2

2

8

6

2

L

3

4
7

2

13

I
2

J

2

4
4
J

2

2

10

7

2

L

5

t
2

Yhteensa 31 69 329 110 539 100



Liite 3

ELAKETURVAKESKUS

ELAKEIKATUTKIMUS

KYSELYLOMAKE A

AKTIIVITYUNTEKI.IAT

Tutkimuslohko
Tuotantoala
Ynityksen nimi
Tyopaikan nimi

Vastaajan anmatti (tankasti)

AIalohko
EIink. haana
Kunta
Osasto

Ollut tEssH. ynityksesss .v.
Edelliset ammatit

kk 011ut nyk.ammatissa v"
v.
v.

VastaajErD...

Sukupuoli

Koulutus

Muut vaa-
timukset
ammatti-
peitevyy-
den saa-
vuttami-
seksi

1. Mies
2, Nainen

Aiain-
kieli

Penhe-
suhteet

1.'Suomi
2. Ruotsi
3 . Muu, mikei

SyntSmtiaika

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5

Kansakoulu
Oppikoulu lk
filnmatT.l-.Kouru
Kauppa- tai tekn.koulu tms.
Kauppa- tai tekn.opisto tms.Yliopisto, konkeakoulu

1. Naimisissa2, Naimaton
3. Leski4. Enonnut tai

asumuserossa

Huollettavien lasten
lukumtiHrHja
heidein ikrins& van-
himnasta nuonimpaan

mite

9ppi- tai hanjoitteluai.ka kk
Ammattikurssit vhteeneE lk
Toisen kotimais6n kielen teiFo-
Muuta,
Ei muita vaatr.muksj.a

Irr

,.Ios vastaaja ilmoitti olleensa nykyisessii ammatissaan alle 6 kk, haas-
tattelu ,lopetetaan tehHn c



2

1 Kuvailisitteko nyt tankemmin nykyist5 ty6tlinne.
(T8ytetHlin enillisen ohjeen mukaan)

Mite ja mi115 tekee (ttvalokuvarr ty6st& ja ty6vSlineist5):

Miten tekee (seisten, istuen jne.):

MissE tekee (ulkona, sisH116 jne.):

Muita piirteit5 (oma panos suunnittelus.sa, suojavdlineet jne.):

Edellei kuvasitte tyot5nne.
Mite mieltri olette siita?
Pidetteko tyostlinne. . "

1
2
3
4
5

Hyvin
Melko
Melko
Hyvin
E.o.s

palj on
palj on
veihEin
vaih&n

Miten muuten viihdytte tealle Teidtsn
ty6paikassanne? Viihdyttek6. . "

*)Mik"i,

EnittH.in hyvin
Me1ko hyvin
Melko huonosti x)
Enittiiin huonosti x)
E.o.s.

T
2
3
4
5



Kun ajattelette tyotrinne, tyoymp5ristolinne
tenti kokonaisuutena, niin mikii leistd on si
EntE mikei kiusallisin tai nasi'ttavin?

3

ja tyoolosuhteitanne yh-
in;i rniellyttEvin piinre?

1. Miellyttlivin
2, Kiusallisin

Mihink;i seuraavista tydaikanyhmist6
tyonne kuuluu?

*)Mitt"ista?

Nonmaalia piiiviityotei
Siirinnollis tri 2 -vuor"otyotai
Seilinnollis tH 3 -vuonotyotriEp;isiieinncillistai vuorotyotei x)
Epais5iinn6llistii tyotei x)
Sei;inno1 lis tii yotydtei

(Jos vaihtoehdot 2.. "'a)
Milte TeistH. tuntuu tiillainen ty6-
aikaj eirj estely vemafruna nonmaa-liin peiiv;ityoh6n. Tuntuuko Teis-tti, ett;i se on rasitbavampaa kuin
nonmaali p;iivrity6? Onko se. . .

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5

I

Hyvin paljon rasittavampaa
Melko palj on tr

Melko veih;in rt

Ei lainkaan fl
E.o.s.

Miten pitka on viikkoa kohti laskettu
stiEnnollinen tyoaikanne nuokailutauot t/vk "

Ikpskim;ieirHinen
ff isJ-uettu j.nd?

Siseiltyyko tyop;iivaiHnne nuokailutauko,jolloin on mahdollisuus poistua tyonii;inestii? (.Ios sisiiltyy): Miten pittae

Entti kahvi- tms. taukoja? (Jos sisHl-
lVVl : Montako minuutCia tycipd.iviin ku-luessa yhteensti?

I
2

Sis;iltyy min.Ei sisatly 
-

1. Sis;i1tyy min.2, Ei siseillf---

lgoy"tuuko palkkauksenne aikapalkka-
j a"j estelyyn, unakkapalkkaj anj este-lyyn, nH.ihin molempiin, vai johonkin
muuhun jerjestelyyn?

1
2
3
4
5

x) Millainen?

Pelktis t5ein aikapalkka
Pelkiis teen urakkapalkka
Etupli8iss ti aikapalkka
Etuplilis s ti unakkapalkka
,Jokin muui x)



Onko tyonne sellaista,
ettli tyotahti on aina
suunnilleen samanlai-
nen, vai vaihteleeko
se?
('Jos vaihtelee)
Onko kiir:eellisi6 tyo-
kausia aivan sattuman-
vanaisesti vai esiin-
tyyk6 niitH tiettyina
aikoina "

1. Aivan sattumanvanaisesti
2. TiettyinH. kk:na, monenako? kk:na/
3. tiettyinti p:nE, monenako? 

-p:nii/k
4 . Tiettyinii p:nii, monenako? p:nli/v
5 " Muuten, miten?

4

9 t. Aina samanlaista
2. Vaihtelee

Voitteko yleensii itsen5isesti m8E-
n;itii tyotahtinne, vai miitin6ytyyk6
se toisten tyontekij6iden, koneen,
liukuhihn€Ln, asialckaiden mEilinH.n
tai jonkin muun seikan mukaan?

MHairtsd yleensti itse
Toisten tyontekijoiden muk
Koneen tai liukuhihnan muk
Asiakkaiden miiH.nH.n mukaan
Jotenkin muuten, miten?

('Jos vaihtoehdot 2 . . . 5 )

Milte Teistal tuntuu ta.llainen
tyotahdin mtiAn8ytSmirten. . . . . .

..mukaan? Rasittaako se
Teita...

1
2
3
4
5

1
2
3
4
tri

Hyvin paljon
Melko paljon
Melko vlihein
Ei lainkaan
E.o.s.

Entii mite mieltai olette sitten
tyotahdin kovuudesta rsinHnsH?
Onko tyotahti teelle Teid6n
mielestlinne yleensH.. .i.

1
2
3
l{l

5

Enittain kova
Melko kova
Sopiva
Venkkainen
E.o.s"

Saattaako TeidHn ty6ssEnne sattua, ettei Teistai niippuu mahdollisten
aineellisten vahinkojen syntyminen? Entd henkildvahinkojen?

I
2

t
2.,

Riippuu
Riippuu

Aineelliset vahingot
Henkilovahingot

(Jos niippuu)
Painaako tdstH aiheutuva
vastuu TeitH mielestiinD€. . .

I. Hyvin paljon
2. Me1ko paljon
3. Melko viihtin
41. Ei lainkaan
5i" E.o.s"



uloudutteko tyosstinne tekemisiin
asiakkaiden kanssa?
(Jos joutuu)
Tuntuuko trimei Teistei nasittavalta?
Rasittaako se Teite mielestHnre. . "

1
2
3
4
5

ll

5

on
on

1. 'Joutuu2. Ei joudu

" Melko v6hiin
. Ei lainkaan
" E.o.s.

. Hyvin pa1

. Me1ko pa1

Oletteko esimiesasemassa?

(.Ios on)
Painaako siita aiheutuva vastuuTeitri mielestH.nne " . "

1
2

I
2
3
4
5

On
Ei ole

Hyvin paljon
Melko paljon
Melko viihtin
Ei lainkaan
E.o"s"

L
2
3
4
5

L" Aiheuttaa
2. Ei aiheuta

Mite miel-tei olette trist:i vapaa-tai lepoajan hdiniintymisestat
Sanoisitteko, ettH se nasittaaTeit;i. . .

Hyvin paljon
Mel-ko palj on
Melko v;ihiin
Ei Lainkaan
E.o.s.

Aiheuttaako tydnne vapaa- tailepoaj an h;iiniintymista?
(Jos aiheuttaa)
Millaista?
Miten usein?

Teetteko koskaan ylit6ite? 1. Tekee
2" Ei tee

(Jos tekee)
Esiintyyko ylit6itai aivan sattumanvanaisesti vai joinakin tiettyin;iaikoina?

Aivan sattumanvanaisesti
Tiettyine kk:na v:ssaTiettyinH p:nE kk:ssa
Tiettyinai'p :n& vk : ssa

E o S
1
2
3
4

1
2
3
4

Monenako kk : na ;liff-fE:Xiil:
Monenako p:nii ,t/pv-keskim.
Monenako p : nd. :--, t/ iv-keskim .

Mita mieltii olette n6ist;i yli-t6istet? Rasittavatko ne T;itemielestllnne..."
1. Hyvin paljon
2, Melko paljon
3. Me1ko vEhiin4. Ei lainkaan



6

L7. Onko ty6nne yleensii luonteeltaan
sellaista, ettli joudutte teke-
miein niin pitfia matkoja, ett{
ette voi p{ivittein palate vaki-
tuiseen asuinpaikkaanne?

1. 0n x)
2, Ei oIe

x) Tankempi selitys:

('Jos on matkoja)

Mite mieltii olette na.istH. mat-
koista? Rasittavatko ne Teit{
mielestlinne. . .

I
2
3
4
5

Hyvin paljon
Melko paljon
Melko v5htin
Ei lainkaan
E.o.s ,

18. Onko ty6nne mielestHnne nuumiillisesti. . .
Ent&t henkisesti? Onko se tH.ss&i suhteessa...

Ruumiillisestr Henkisesti

I. Hyvin naskasta
2. Melko naskasta
3. Kevyehk6li
4. KevyttH.
5 . E.o.s .

1
2
3
4
5

(.Ios jompaan kumpaan sanakkeeseen ithyvin naskastart tai itmelko raskt
tatt) Mike ensisijaisesti tekee tyon mielestEinne naskaaksi?

Onko lisiiksi nuita seikkoja, jotka saavat tyonne tuntumaan naskaall

IIII

IIIII

,-Ios nyt ajattelisitte ulkonaisia
ty6olosuhteitanne taelte TeidHn
tyopaikassanne, niin ovatko ne
kokonaisuutena ottaen TeidEn
mielestiinn€. . . .

1. 0ikein hyvdt
2 " Melko hyv5t
3. Melko huonot
4. Oikein huonot
5. E.o.s "

IIr
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Nyt siirnymme kiisittelemH.ii:: tarkemmin Teidein tyoolosuhteitanne. Vastat-
kaa kunkin nyt luettelemani tydolosuhteen osalta, onko sellaista omassa
tyoss5nne vai ei ja jos oDr niin anvioikaa, vaivaako tai haittaako se
Teite hyvin paljon, melko paljon, melko vtlh8n vaiko ei lainkaan.
(Kysytiiein vain soveltuvilta osiltaan)
Joudutteko tydskentelemEH,n... (.Ios joutuu) Entd vaivaako trimri Teita...

Ei
Hyvin Me1ko Melko lain-

Joutuu palj on palj on v5h;in kaanSis;i1ki tvoskenteleviltH :

1.'Jatkuvasti korkeassa latmp6tilassa
2, Jatkuvasti alhaisessa lifunpdtilassa
3. Suuresti vaihtelevissa 15mp6tiloissa
4. Vetoisissa olosuhteissa
5. Kosteissa olosuhteissa
6 . EpiitenveellisiE kaasuja sisliltetvttssli

ilmassa
7 . Pilaantuneessa ilmassa

Ulkona tyoskenteleviltE :

8 " Hankalissa maasto-olosuhteissa
I . Huonoissakin sH.iiolosuhteissa

Kaikil-ta:

1
2
3
4
5

6
7

1
2
3
4
5

6
7

1
2
3
4
5

6
7

1
2
3
4
5
6
7
I
I

1
2
3
4
5

6
7

1
2
3
4
5

6
7

I
I

I
I

8
I

8.
9.

8
9

10.
11.
t2.
13.
14.
15.
16.
t7.
18.

Polyisessei ilmassa
Mynkyllisten aineiden panissa
Arsytt;ivien aineiden panissa
Epaipuhtaissa olosuhteissa .

Heikossa valaistuksessa
Valo5nsytyksille alttiina
T5nin6.1Ie alttiina
Melussa
Heilyss;i

1
2
3
4
5
6
7
8
9

I
2
3
4
5
6
7
I
I

1
2
3
4
5
6
7
I
9

1
2
3
4
5
6
7
B

I

SelityksiE:

t

Olko 
- tydolosuhteissanne vielH. joitakin sellaisia poikkeuksellisia te-kijdite, jotka vaivaavat Teitai? Mite sellaisia?

1.

2



(.Ios kys:ssii 20. on tu1lut useampia kuin yksi vastaus)

Voisitteko vielii sanoa, mikii edellEimainituista seikoista ty6olosuh-
teissanne on kaikkein haitallisin tai rasittavin TeidH.n kannaltanne
EntH. mikli on seunaavaksi nasittavin tai haitallisin?

2t.

I

1 2,

Vaatiiko Teid8n tyonne joitakin seunaavista ominaisuuksista?
(Kysytei;in vain soveltuvin osin! )

Vaatii
1. Huomattavia nuumiinvoimia2, Ruumiillisen rasituksen pitkHaikaista kestokyky63. Huomattavaa kettenyytt5
4 . ErityistE sormineipp;inyyttd5, Enityisen tankkaa nEkdkykyri6. Enityisen henkkEd. kuuloa
7 , Henkk&i6 tasapainokykyH8. Nopeata neagointikykyri9. Tankkaa huomiokykyii

1
2
3
4
5
6
7
8
I

Selityksiii:

Entd mahdollisesti vielil joitakin muita teimintapaisia ominaisuuksi
Mite sellaisia?
1 2

Voisitteko nyt sanoa, minkit ikdisin&
vanhat tydntekij;it joutuvat teelle
tavallisesti lopettamaan ty6skente-
lyn ttiss6 Teiddn ammatissanne ja
siintymiirin joko eltikkeelle tai nah-
dollisesti johonkin toiseen ty6h6n?

n f. vuotiaana[]2. m

(.Ios 23 / L)
Onko se ikei tiimein tyon lopettamis-
ikrind Teidiin kannaltanne katsoen
mielest6nne:

Aivan liian konkea
Hieman il rr

Sopiva
Hieman liian alhainen
Aivan rr il
E.o.s .

I
2
3
4
5
6

Miksi ntsin:



I

Oletteko koskaan aikaisemmin tul]utpohtineeksi eldkkeelle siirtymiseen
liittyviii asioita omalta kohdaltan-
ne?

. Entd onko Teil_Id mahdol-lisesti otlut tyotovereittenne
kanssa puhetta asiasta?

1
2

Kylki
Ei

I
2

KyIlei
Ei

Teidiin kannaltanne katsoen sopiva tyon J-opettamisikH tEsstise ika, jolloin mielellHnne haluaisitte joko siirty;i toi-tai eI:ikkeelle.
v" E.o.s.

Mahdollisia perusteluj a :

Mike olisi
tyossti, ts .
seen tyohon

(,Jos vastaaja ei ole teiytt;inyt sopivaksi katsomaansa ikee)
J9= oletamme, ettii tyonteon lopetta-
minen haluamassanne iHssii on mlhdol-lista, niin hal-uaisitteko silloin
mieluummin siirtyei heti el;ikkee11e,
vai ehkei jatkaa tee1le ty6ntekoajossain toisessa, helpommassa ty6s-
sH?
(Jos vastaaja on jo teiyttrinyt em. iain)
Miksi kuitenkin jatkoitte nykyistii tyotiinne?

1. EltskkeeIle
2. Toiseen tyohon
3 . E.o.s .

Jos nyt ajattelemme Teidein tyotiinne,.siihen liittyviti vaatimuksia- ja tyo-olosuhteitanne, niin mink;i ikHiseksiasti anvelisitte jaksavanne tehd6.tete tyot;i? E.o.s

Hyvin vastenmieliseltH
Melko rr

Melko miellyttaiveiltei
Hyvin rt

E.o. s .

1
2
3
4
5

Miks i ?

Mite sanoisitte., tuntuuko ajatuseldkkeelle siirtymisestH Teistii:



Kumpaa seunaavista vaihtoehdoista pidHtte parempana:

I f. Site, ettt on olemassa kiinteH ikrinaja, jolloin kaikki lopet
vat tyonsE t&issii ty6ssli samanikEisinE, vai

n Z. Site, ettii eni henkil6t voisivat lopettaa ty6ntekonsa eni it<
sinH niippuen.kunkin ty6kyvyste ja tydnteon halusta vanhana.

I a. E.o.s.

10

30"

Pyritaenkd tealle elakkeelle tai toi-
seen ty6h6n siintHmistei koskevia nat-
kaisuj a tehttiessti ottamaan huomioon
my6s tydntekijlipuolen mielipide asi-
asta?

Missii md;inin olisi mielestlinne tan-
peen ottaa tydntekijoiden oma mie-
lipide huomioon?

Aina
Useimmiten
Vain joissakin tapauks
Ei lainkaan
E.o.s.

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

. Ky115 vanmasti
Ehka
Tuskin
El-
E.o.s.

Esittlisin Tei1le. nyt muutaman ty6td. ja tyontekoa koskevan vitittee
joista ihniset ovat sangen erimielisiH.. Toivon Teidein ilmaisevan
niistd oman yksityisen mielipiteenne valitsemalla talle kortilla o
vista uaihtoehdoista sen, joka panhaiten vastaa TeidH.n omaa ktisity
tdnne.
1) Ainoa kiinnostava asia tydnteossa on se, miten Paljon siitE

taan.
2) Tyonteolla on ihmiselle muutakiri menkitystH kuin rrleivenrr h

mr-nen.
3) Uskon, ettd en lainkaan kaipaisi tyot;inirjos voisin taloudelli

ta huolista vapaana lopettaa tyonteon.
4) Oikeastaan voin sanoa aika ajoin tuntevani ty6tE tehdesseini to

lista ty6n iloa.
5) Se, mitei teen vapaa-aikanani: otr minulle paljon teinke5nptsH ku

ty6 ja siihen liittyvrit asiat.
1 2 3 4 5 Oletteko tdste vEitteest6...

I
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Ehdottomasti samaa mieltH,
Likipitlien samaa mielt6
Vaikea sanoa
Hieman eni mieltri
Ehdottomasti eni mieltli

33 " Erittein hyvH.
Melko hyvts
TyydyttHv;i
Melko huono
Enittiiin huono

Millaiseksi anvioisitte tenveyden-
tilanne nykyisin? Tuntuuko TeistA,
ett5 se oll...

1
2
3
4
5
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Onko Teil1;i viime aikoina esiintynlt...
Esiin-
tyy

1. Pei8nseirkyii
2, Unettomui,tt.
3. Huimausta
4. Muistihriinioit.i
5. Hermostuneisuutta
6. HenkistE ahdistuneisuutta
?. Masentuneisuutta
B. Hengenahdistusta tyossri
9. Hengenahdistusta tavallisessa kiivelyssti
9. Rintakipua ruum. ponnist. yhteydessE
1. Pohjekipua nuum. ponnist. yfrteyaessa
A rr r t...I. ISKAA
3. Yskoksi;i
4. Vatsakipua
5. Ruokahaluttomuutta
6. Ristiselkii- ja ishiasvaivoja
i" Niska-, hantia- ja olkapaaiankya8. Nivelkipua ja jdykkyytta kasisiri
9. Lonkka- ja polvinivelvaivoja
0. Suonenvetoa

(,.Ios on) Ent;i kuinka usein...
Hyvin Melko Har- Tyon-
usein usein voin teosta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
I
2
3
4
5
6
7
I
9
0

1
2
3
4
5
6
7
I
9
0
1
2
3
4
5
6
7
I
I
0

t
2
3
4
5
6
7
B

9
0
I
2
3
4
5
6
7
B

9
0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
o

0.
1.
2,
3.
4.
5.
6.
7.
B.
9.
0.

(Jos esiintyy)
Ar:veletteko, ettii joku edelllimainitsemistanne vaivoista on seuraustanykyisestei tyostHnne? Entai jotkin muut?

Onko Teillei sairauden, vian tai vamman aiheuttama invaliditeetti?
(Jos on)
Mink&lainen
Entei minkd asteiseksi se on anvioitu _%:nen
Entat missii ja milloin t;imE invariditeettinne syntyi?

l_

2
3
4
5

Seurausta nykyisestti tyos teiTapaturmista (muualIa kuin nyk. tyossii) aiheutuneet
Per"ua r.intamalta
Muut invaliditeettitapaukset
Ei invaliditeettia

Asutteko fVkyisin tyosuhteenne penus-tee11a Teille jenjestetyssri asunnossa?
(Jos asr.:u)
Anrreletteko saavanne elHkkeelle siinty-
misenne j;ilkeenkin asua siinei?

1. Asuu
2, Ei asu

3
4
5

Anvelee saavansa
Anvelee, ettei saa
E.o. s .
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37. Onko Teillli mahdollisesti joitakin vapaa-ajan hannastuksia, vai eil.,Teill6 ole mitHiin enityist;i?

1 fl r. 3 fl s.

2 2 4. Iu.
Onko jokin edelld mainitsemistanne hannastuksista sellainen, ettHellikkeelle siintyminen ja siis nykyisen tyonantajanne palvelukses-
ta poisllihteminen pakottaa Teiddt luopumaan siit;i? (Rasti nuutuun)

38. Kun varsinainen slidnnollinen tyonteko loppuu eltikkeelle siinnyttii-
essH. jdii p;iivittain paljon aikaa keiytetteivriksi jollain tavoin. Mi-ten on Teiddn kohdallanne, otaksutteko, ettH, tekemistei ja puuhaatulee silloinkin niitt;tneen tanpeellisessa m5Einin vai oletteko eh-
kE epeitietoinen siita, mitii sitten oikein pitEisi tehdE?

1
2
3

Puuhaa niittaaEi tieda mita tekisi
E.o.s.

(Jos puuhaa riitt;iii)

Mink8laista puuhaa Teillii silloin tulee olemaan?

1 3.

2. 4

39. Haastattelun lopuksi enlili vain yksi tEinkeli kyslrmys.

Jos olisi mahdollista, ettH voisitte naha-asioista v;ilittamette taysin itsenHisesti peieittHH missri iH,ssd lopetatte ty6nteon nykyisessa'
ammatissanne, niin minkE ikEivuoden katsoisitte teUdin soiiirimmaksi

1
2

vuotiaana
E.o. s.
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HAASTATTELIJA VASTAA:

Haastateltava suhtautui
haastatteluun . . .

1. Enitt;iin myonteisesti2, Melko myonteisesti
3 . VElinpitiimeitt6m;isti4. Melko kielteisesti5. Hyvin kielteisesti

Muita huomioita haastateltavasta :

Selostus haastattelupaikasta :

selvitys heiiniotekijciistS: (melu, kiinen muiden r5snaioro yms. ):

Haas t at te lup iii vtimiiiinH.

Haastattelun kestoaika
/
t

196

nin



Ynityksen johdon edustajat ja tydntekijdiden l5himm;it esimiehet

Liite 4

Kyselylomake B

ElSketurvakeskus
Ekikeikeitutkimus

1" Ynityksen johdon edustaja
2. 'Johdon edustaja ja 1;ihin esimies
3. LHhin esimies

Haastateltava:

Tutkimuslohko
Tuotantoala
Elinkeinohaara

Yr:ityksen nimi
Tyopaikan nimi
Kunta

edustai a1leKvsvmvkse t vritvksen 'iohdon

Asema yrityksessti
O1lut tH.ssli ynityksessei v" kk.
0l1ut nykyisessH asemassa v. kk.
Tyontekij6iden lukumdlir;i tyopaikassa M N Yht.
Tyon(jos tekijoiden lukumeitinH ik;iluokittain

saatavissa) - 40 v.
41 - 50 v.
51-60v.
61 - 6'+ v"
65 69 v"

7A v. tai yIi

Tyopaikan eletkeltiisten lukumd.eirli(jos saatavissa)

Mita kautta taeIla on jenjestetty
tyoeleikelakien mukainen pakollinen
eleiketurva?

I
2
3
4

Vakuutusyhti6n kautta
EldkesEeitioss;i
Eldkekassassa
Ty6eleikekasso j en kautta



(,Jos 1/1...3)
Onko tii;illei sen lisdksi millek5dn tydn-
tekijtinyhmElle jenjestetty mittsein va-
paaehtoisia lisH.etuja, joko nekisten6i-
tyja tai nekistenoimEtt6mi6? (Jos on)
Mita kautta lisliedut on jerjestetty?

1
2
3

2

2

On, nekistenoity x
0n, ei nekistenoitEi oIe

") llita kautta ja mille ryhmille:

(Samoi11e kuin ed.)
Siseiltyyko eliikej iinj estelyyn vanhuus-
eleikkeiden osalta eliikeiki;i tai van-
huusel;ikkeen mii.ii.r"iiti koskevia enityis-
siiainnoksiii, jotka poikkeavat TEL:n mu-
kaisesta nonmaalikliytrinn6stH? (Jos
sisH.ltyy) Mitlaisia? Mite nyhmiS
koskevia?
x) Eleikeikei:

1
2

x) Eliikkeen mEdrE:

Sisdltyy x)
^Ll_

Kun tyontekijdt tulevat vanhoiksi on mahdollista, ettH he:

1. Siintyveit omasta tyostdiin suonaan elEkkeelle
2. Siintyveit ennen e15.kkee11e siirtymistd vtiliaikai-

sesti muuhun tyohon samassa ynityksessii
3. Eroavat sairauden tai muiden korkean ien aiheutta-

mien vaikeuksien johdosta ynityksestH jo ennen
elaikeikE6 saamatta vielii eld.kettti
Siintyv5t tyokyvyttdmyysel€ikkee1le ennen vanhuus-
e15keik6&

Voisitteko sanoa, miten tE511li on 1aita. Suunnilleen kuinka monta
prosenttia vanhoista tydntekij6istl menettelee kunkin vaihtoehdon
mukaisesti?

l-l 4.

E r.,

%

(Jos 4/2-3 esiintyy)
Ovatko niim8 toiseen ty6hdn siintyviittai yrityksestd enoavat tyontekijHt
yleensii joistakin tietyistH anmatti-ryhmistH? t

I
2
3

Ovat x)
EivH.t ole
E.o.s .

*) (.Io" ovat) :
MistH nyhmist5
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Suhtaudutteko tyonantajan kannalta asiaa
katsoen myonteisesti vai kielteisesti
siihen mahdollisuuteen, ettE vanhattyontekijeit siiruetii;in ennen el5kkee1lesiirtymisteiain omasta tyosteiHn vHliaikai-sesti toiseen, kevyemp5an tai muutenvanhoille ihmisille sopivampaan tydhon
samassa yrityksessei?
x) Peorrsteluj a:

1
2
3

Myonteisesti x)Kielteisesti x)
E.o.s .

Kun ajattelette eri tehtlivissa teeI1etyoskentel-evien tyontekijoiden ty6o1o- rsuhteita, ty6n nasittavuutta ja tyonasettamia vaatimuksia, niin muistatte-ko, ettei tae1le olisi tull_ut joidenkin
ammattinyhmien kohdalla tlissai suhteessa

0n x)1
2
3

Ei
E.o.s.

esiin enityisiai probleemoja nimenomaan van-henbvien tyontekijoiden osalta? (Jos
on) MissH ryhm;issH. ja millaisia?
*) s"lity= ,

Onko teella o1lut havaittavissa, ettittyontekijet joutuisivat joistakin Erm-mateista selvaisti useammin kuin muista
leihtemiiein ty6kyvyttomyyden takia eleik-keelle jo ennen vansinaista elrikeikei;i?

1
2
3

x)

0n x)
Ei
E.o.s

('Jos on):
Mistii ammateista?

Millainen k;iytainto t;i;il-lei on tyon lopettamisi6.n suhteen muiden kuinesl-ml-esasemassa olevien kohdal-l-a.. -Lopettavatko tyontekijeit ty6nieonomassa ammatissaan konkean ik;insii johiosta:

1.. Aina samanikHisinii ammatista ja yksildstH niippumatta2. Eni ikdisinei ammatista riippu6n3. Eri ikeiisin;i yksilost;i riipiuen4. Er"i ikeiisin;i ammatista ja yisilcist;i niippuen?



10. Tuntuuko Teistii siltai, ettti em. kriytiinto on sellaisenaan tyonantaj,
kannalta katsoen sopiva janjestely, vai tuntuisiko mahdollisesti t,
peelliselta jollain tavoin muuttaa nykyistei kdyteintoii?

4

1. Nykyinen kaiytHnto on sopiva
2. Olisi tarpeen muuttaa k;iyteintdd
3. E.o.s.

I]. otain muutoksia tulisi hankittavaksi, niin millaiset muutokse'
vat mielestlinne hankinnan arvoisia?

Jos j
olis i

]-2. (Jos kysymyksessd. 9 vaihtoehto 1.)
Mink;i ik;iisinei tydntekijat sitten lopet-
tarrat tyonteon teal1e ikdnsH vuoksi? (Naisetv

(Jos 9/2, 3 tai 4.)
Voisitteko sanoa, minkd ikiiisinei tydn-
tekijat taalIe yleisimmin lopettavat
tyonteon omassa tyoss5iin ik5nsii takia?

x)I
2

v
E o S

1. Aivan liian konkea
2, Hieman liian korke,
3. Sopiva
4. Hieman liian alhai:
5. Aivan liian alhainr
6 . E.o.s.

Onko teme ik8 tyonantajan kannalta
katsoen mielestH.nne:

Onko (olisiko) mielesttinne tyon lopet-
tamisiiin vaihtelu ammatin mukaisesti
tEssE yr^ityksessli - tydnantajan kan-
nalta asiaa katsoen edullinen vai-
epdedullinen natkaisu, vai katsotteko
kenties ettei si1lE ole (olisi) mit&Hn
rnenkitystti?

Perustel.uj a:x)

1. Edullista x)
2, EpHedullista x)
3. Yhdentekev8;i x)
4. E.o.s.

x) (Jos 9/2 tai I /4) Huomattavimmat poikkeusammatit:
Vr
V.

1.
2.



Entti onko (olisiko) tyon lopettamisiitn
vaihtelu yksiloittain teelIa tyon-antajan kannalta asiaa katsoen - edul-linen vai ep;iedullinen ratkaisu vai kat-sotteko kenties, ettei sil1a ole (o1isi)
miteen merkitystd?

Perusteluj a:

5

x)

1. Edullista x)
2. Epiiedultista x)
3. Yhdentekevtiti x)
4" E.o.s.

Kun taelle tehdaan eleikkeelle tai van-
huuden takia toiseen tyohon siint;imistei
koskevia ratkaisuja, niin otetaanko ta1-loin huomioon myos tyontekijlipuolen mie-lipide asiasta" (,Jos otetaan) Mitenyleisesti?

1
2
3

Ky11ei aina
.Ioissakin tapauksissa
Ei

(Jos yrityksessH on tyonjohtaja- tai sitei vastaava vtiliponras johdonj a tyontekijoiden vd.lissei. )

Entii miten on tyontekijoiden t;ihimpien
esimiesten kohdalIa. Lopettavatko he
tyonteon konkean iiin vuoksi yleensei
samanikdisin;i vai yleensei erl ikdisinai"
(Jos samanikH.isin;i) Mink;i ikeiisin;i?
(Jos eri ikeiisinei) Voidaanko kuiten-kin loyteiH jokin ika, jolloin esimie-het yleisimmin lopettavat tydntekonsa? v. fl E.o.s.

1. Samaniktiisinii
2 " Eni ikeiisin;i

1. Aivan liian konkea
2. Hieman liian korkea
3. Sopiva
4. Hieman liian alhainen
5. Aivan liian alhainen
6 . E.o. s.

Onko tiim;i ikri tyonantaj an kannalta
katsoen mielestEnne:

1
2
3

Tarkempi selitys:x)

(Jos LB /2,)
Kuinka yleistii on vaihtelu esimiestentyon lopettamisieissri, onko se:

Hyvin yleist;i x)
Melko yleistti x)
Aika harvinaista x)



(. Samoil-le kuin ed. )

Mink5 suuntaista on yksilollinen vaih-
telu esimiesten tyon lopettamisitissii.
Ollaanko ty6ss;i useimmiten mainitse-
maanne yleisint;i lopettamisikdei van-
hemmaksi vai lopetetaanko tyo sit&
nuonempana vai onko vaihtelua molem-
piin suuntiin suunnilleen yht3 paljon?

2t,

6

1. Yleensii vanhemmaks
2, Yleens5 nuorempana
3. Suunnilleen yhtti p

kumpaankin suuntaa

x) Mahdollisia serityksiii:

Jos haastateltava henkild on
lopetetaan haastattelu htlnen

pelk;istH.;in ynityksen johdon edustaja t
kohdaltaan tiihiin.
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Kvsymykset esimiehille

Haastateltava: 1. Sama henkilo kuin edel-IH.
2. Muu esimies

(Jos 2)

Sukupuoli 1. Mies2. Nainen
011ut tH.ssE ynityksessEi v. kkOllut nykyisesse asemassa 

--rr. -kk(.Ios 2)
Kuinka monta alaista TeilIH on
kaikkiaan?

Ryhm;i

I
2

3

l+

5

6

Alalohkon n:o Lukum. N al-s ta
naisia

T;issH kontissa on lueteltu eniiitH.
ammattinyhmi5 (kortti) .

Sanokaa, mihin kaikkiin siind ole-viin nyhmiin kuuluvia al-aisia Teil-
15 on ja miten monta kussakin ryh-
mAssli?

0minaisuus n:o
Voisitteko nyt sanoa, vaatiiko
tyonteko em. nyhmissd jotain taijoitatin t8.ssli kortissa maini-tuista ominaisuuksista (kontti) .Missii nyhmissH j a nitE ominai-
suuksia?

hmii 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I
2

3

4

5

6

Ent;i joitakin muita tEmrintapaisia ominaisuuksia? Missei nyhmeissei ja
millais ia ominaisuuksia?
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4. Nyt kysyisimme Teiddn eni ammateissa tyoskentelevien alaistenne tyt
olosuhteita. Anvioikaa seuraavan kontin avulla, missH eni alaisnyr
misslinne esiintyy kontissa mainittuja erilaisia olosuhteita (kontt:

0losuhde
n:o

Esiintyy nyhmissE Mahdollinen tarkempi
selitys E.o. olosuhteestan:o

1

2

3

t+

5

6

7

B

o

10

11
t2
13
14
I5
16
L7

18

x)

x) tTokin muu olosuhde; mikli?

I'{iten pitkts on viikkoa kohti laskettu
s5dnn61linen tydaika eni alaisnyhmis-
sEinne tyoskentelevillat nuokailutauot
poislukien? . Miten pitta on pH.ivit-
tiiinen nuokailutauko eni nyhmiss5?

I
2

3

4

5

6

RyhnH

ll

ll

il

ri

It

Ruokailu

min

Ty6aika

t/vk.
tt

il

,l

il

il
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Ryhmri .Ioudutaan
hliini tsemHiin

Entei joudutaanko jonkun tai joidenkin
alaisnyhmienne tyontekijOita h;iirit-
semHHn heidrin vapaa-aikanaan seitinnol-
lisen tyoajan ulkopuoIella? (Jos jou-
dutaan ) Missai nyhmissei?

(Jos joudutaan h;iinitsem;iH.n) Mil1e
tavoin?

-1
2
3
4
5
6

.Ios ajattelette tyotahtia eri alais-
nyhmienne tyontekijoiden kannalta kat-sottuna, niin mitA mielt;i olette siitae
Onko se.. .. .osalta mielestlinne yleen-
sii. . .

Ryhmai

1

2

3

4

5

6

Tyotahti
( Pisteanvo )

0nko joissakin alaisnyhmissH.nne tyypillistii se, ettli tyontekijeitvHt tai siinnet5S.n korkean ikrinsai Liheuttamien-vaikeukiien taf,iatyost;itin johonkin muuhun tyohon taalle tai ettii he mahdollisestiynityksen palveluksesta jo ennen e1;ikeikei;i?

siirty-
omas ta
eroavat

(Jos on): Miss;i nyhmiss;i? Miten menetellean?
*) s.l.ityksi;i; esim. millaiseen yhmei SiirnytH.enx ) Ero taan

tyohon: 1
2
3
4
5
6



11.
Vaih-
telee Ei Yleisyys Sut

vaihteleeko tyon lopettamis-
ik;i yksiloitt5in ndissri am-
mattiryhmissti? (Jos vaihte-
lee) Miten yl.eistri vaihtelu
on eri ryhmissd? Entli min-
kd. suuntaista vaihtelu on?

1

2

3

4

5

6

RyhrnH

72. (.Ios pe IkAs ttiiin esimies )

Pynitiieinko taalla eliikkeelle rai
loiseen cyohon siirt;imist;i koske-
via natkaisuja teht5essd ottamaan
huomioon myos tyontekijEpuolen
mielipide asiasta? (Jos pyritadn)
Miren yleisesti?

1
2
3

Ky11;i aina
Joissakin tapauksis
Ei

0lettakaamme, ettH olisi olemassa seuraavat mahdollisuudet Teidein
alaistenne irikk;iiden ty6ntekijoiden tyon lopettamisen jer:jesteimi-
seksi.

Kaikilla alaisilla on sErma, kiinteii tyonlopettamisikai niip-
pumatta ammatista (tyostd) tai yksilostH itsestiiiin
Lopettamisik;i vaihtelee ammatin mutta ei yksilon mukaan
Lopettamisikri vaihtelee yksilon mutta ei ammatin mukaan
Lopettamisik;i vaihtelee sekH. ammatin ettd yksilon mukaan
E.o.s.

MinkE neiistE katsoisitte sopirrimmaksi natkaisuksi panhaan mahdollis
tyosuoni tuksen saavuttamisen kannalta?
0lisiko Teidein mielestiinne olemassa vie1E jokin muu edellisiii parem
r"atkaisumahdollisuus? Millainen?

fJ t.
2
3
4
5



-11

HAASTATTELI.JA VASTAA

Haastateltava johdon edustaja
suhtautui haastatteluun (I)
Esimies (mikHLi oIi kyseess& enihenkil6) suhtautui haistatteluun Q,

(1) (2 )
1. Hyvin mydnteisesti2, Me1ko my6nteisesti
3 . Vailinpitrim5ttomdsti
4. Melko kielteisesti
5. Hyvin kietteisesti

Selvitys haastattelun sujumisesta (nauhallisuus, melu, kiine, muiden
lEtsn€iolo yms. )

I-osa
Haastattelun kestoaika ll-osa

P&ivitm&Hn& / 196

t
ll

Haastattelij a

mLn.
r
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Eleiketur"vakeskus
Eltike ik;itutkimus

Kyselylomake C

Tyopaikasta eltikkeelle siintyneet

Tutkirnuslohko
Tuotantoala
Elinkeinohaana
Alalohko

Ynityksen nimi
Tydpaikan nimi
Kunta (yritys)
H:van asuinkunta

(selvitetli;in tyopaikan kontistosta yms. lEhteistet)
Haastateltava:

1. Siirtynyt elaikkeelle suonaan p5riammatista2. Siirtynyt eI;ikkeelIe viiliammatin kautta
Pli;iammatti
Mahdol linen v ;il-iammatti

Sukupuoli

Syntym;iaika

Mies
Nainen

Siintyi elHkkeelle (piiiviim. )Siirtyi v;iliammattiin ( p;iiveim. )

Asuminen: Siviilisel;ity:

1" Naimisissa
2. Naimaton
3. Leski
4. Enonnut tai asumuserossa

1
2
3
4

Omassa talossa
Omassa osakkeessa
Vuokrall-a x)
Muul-la tavoin x)

x).Asunnon oml-s taa :

Kenen kanssa asuu:

Kun nyt jailkeenpeiin ajattelette e1;ikkeel-1e siintymistdnne, niin tapahtuiko se mie-lestdnne:
Voisitteko tankemmin penustella klisitys-
tiinne ?

1
2
3
4
5
6

Aivan liian vanhana
Hieman liian vanhana
Sopivan ikdisenH
Hieman liian nuorena
Aivan liian nuorena
E.o.s.



2

3 (Jos liian vanhana tai nuoren.:)
Mike sitten olisi ol-Iut miel-estEnne
sopiva eleikkeelle siintymisikri?

1. v.2. E.o.s.

Ilal.rsrtteko itse siir,ty& el.ikrerell.e sil-Ioin, kun se tapahtui, vai jouduitteko
eleikkeelle vastoin omaa haluanne?

1. Halusi itse
2, Joutui eliikkeel.

(Jos siirtyi e13kkee11.e suonaan piiiiammatista)
Supistettiinko peiiityohonne liittyviH
telrtaivid Teidiin kotrdaltanne 3oltaintavoin vanhetessanne?
(Jos kyl1ei)
Milia tavoin?

1. KyIIE
2. Ei

Minkai ikeiinen olitte silloin? 1
2

v.
E.o.s.

( Samoille )

Jos Teille olisi tarjottu mahdollisuuseliikkeelle siirtymisen sijasta jatkaa
vielei tyontekoa yrityksessH josiain
helpommassa tyoss;i, niin olisitteko
j atkanut sellaisessa tyossai?

1. Ky11ai vanmasti >i2. Ehkai x)3. Tuskin x)4. Ei x)5. E.o.s.
x) (Tarkempi selitys)

('Jos o1i rtv5liammatissatr)
Tehan sii-nnyitte ennen eltikkeelle leihtoEnne varsinaisesta omasta tytiinne muuhun ty6hon. ,Johtuiko tame siint5rminen jollain tavoin ik;inaiheuttamista vaikeuksista tyoss;i vai jostakin mlusta syyst8?

(Jos vaihtoehto l) Mil1aisia vaikeuksia ilmeni?

(Jos vaihtoehto 2) Mistei syystH.?

1. Johtui ieistri
2 " Johtui muusta sy
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( Samoil le )

Halusitteko itse siintyai toiseen
tyohon siIIoin, kun se tapahtui,
vai jouduitteko siintymtsein vas-
toin omaa haluanne?

I. Halusi itse
2 ._ Joutui siintymliEn

( Samoitle )
Tapahtuiko ty6n lopettaminen var-sinaisessa tydssdnne mielestiinne :

I
2
3
4
5
6

Aivan liian vanhana
Hieman liian vanhana
Sopivan ikeiisenH
Hieman liian nuorena
Aivan liian nuonena
E.o.s.a

(Jos 9/l--2. tai 4-5.)
Mika olisi o11ut Teidtin mieles-
tdnne sopiva ik5 vansinaisen
tyonne lopettamiseen?

1. v.
2. to.s.

(Jos o1i rtvdliammatissaft)
Olisiko - n;iin j;ilkeenpaiin asiaaajatellen - ollut panempi natkai-su laihte;i rransinaises ta tyostei suo-
raan el-etkkeelle eikei siirty;i sit;i
ennen. toiseen tyohon? '
(Jos olisi) Missri i;iss;i?

Kyl1ei
Ei
E.o.s

1
2
3

V. E.o.s.

(Kaikille )
Ug-= nyt muistelette vieki tyontekoa vansinaisessa peiritydssdnne, niinalkoiko sen tyon tekeminen tuntua iein kanttuessa jossain vaiheessaliian nasittalalta tai- hankalalta? (.Ios alkoi) M].nkH ikeiisend?
*)l,titta tavoin? V.I

2
3

Ky11;i x)
.Ll_
E.o.s.

E.o.s

Ent;i mink;i ikEiseksi asti keisityk-
senne mukaan siinei ty6ss;i olevatyleensti voivat jaksaa ja pysty{
tekem;i;in site tyotei?

1
2

v.f.o.s.



0Ietteko elairkeelle siintymi-
senne j;ilkeen o1lut ansioty6s-
sa? (Jos on) Mjten kauan yh-
teerrsH?

14.

l.
2

11e v.

4

Y
l-

K
E

kk.

15. (Jos 1411. )

Mita ty6tts olette tehnyt?

( Samoille )

Entei oletteko te1la hetkellei ansioty6ss;l? (,]os on) Mite tydtii tee'

Ky11;i x)
bL

1
2

x)

L7. ( Kaikille )

Miten on o1lut taloudellisen toi-
meentulonne laita elaikkeelleiolo-
aikananne? Oletteko tulIut toi-
III€€II . . .

1
2
3

Hyvin
Tyydyttrivaisti
Huonosti

Riitteakd Teillei p;iivitteiin tan-
peeksi tekemistri ja puuhaa vai
onko vaikeaa saada aika kulumaan?

1. 0n tekemist;i x)
2. 0n vaikeuksia x)

x) {Tankempi kuvaus)

Onko el{minen ja oleminen eI&lkkeellaioloaikana sujunut siten kuin kt
telittekin siintyessenne el5kkeeIle, vai site panemmin tai huononmj

x) (Tankempi kuvaus)

1. Paremmin x)
2. Huonommin x)
3. Odotetulla tavoin x)t+. E.o.s.
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Millaiseksi anvioisitte tenveyden-
tilanne nykyisin? Tuntuuko TeistH,ett;i se on . . .

Entii mil-lainen oli tenveydentilanne
silloin kun siinnyitte eltikkeelle?Oliko se mie1est6.nne. . .

a
2
3
+
5

I
2
3
4
5

Eritteiirr hyvi
Mefko hyv5
Tyydytt;ivE
Melko huono
Enittiiin huc.rno

Enittain hyv;i
Mel-ko hyvti
Tyydytteivei
Melko huono
Eritteiin huono

Mite sairauksia tai vaivoja Teillei silloin (mahdollisesti) o1i?

0nko Teill;i vrime aikoina esiintynyt... (.Ios on) Entai kuinka usein...
Esiin-
tyv Hyvin

usel-n
Melko
usein

Har
voin

1
2
3
4
5
6
7
B

I
0
I
2
3
4
5
6
7
B

I
0

1
2
3
4
5
6
7
B

I
0
1
2
3
+
5
6
7
B

9
0

I
2
3
4
5
6
7
B

9
0
t-
2
3
4
5
6
7
I
I
0

I
2
3
4
5
6
7
B

9
0
1
2
3
4
5
6
7
B

I
0

Pdains.inkyd
Unettomuutta
Huimausta
Muis tihtiir-ioitai
Hermostuneisuutta
Henkista ahdistuneisuutta
Masentuneisuutta
Hengenahdistusta tyossai
Hengenahdistusta tavallisessa krivelyssH
Rintakipua ruum. ponnist. yhteydessei
Pohjekrpua ruum. ponnist. yhteydessE
Yskaiii
Yskoksra
Vatsakipua
Ruokahaluttomuutta
Ristiselk;i- ja ishiasvaivojaNiska-, hartia- ja olkapaaianfyja
Nivelkipua ja jayn<yytti' kasis6i
Lonkka- ja polvinivelvaivoja
Suonenvetoa
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(Haastattelij a vastaa)

Itahdollinen lisriinformaatio haastateltavalta :

Haastateltava suhtautui haastatteluun I
2
3
4
5

Hyvin myonteisesti
Melko myonteisesti
V51 inp itEm;itt6maisti
Mellco kielteisesti
Hyvin kielteisesti

Selvrtys haastattelun sujumisesta (haastateltavan l6ytymrnen, haast
telupaikka, tilanteen nauhallisuus , muiden liisniiolo yms. )

Haastattelun kestoaika ml-n.

.. ,raLvamaara I 196 Haastattelij a
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