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ALKUSANAT

Viirne vuosina on el;ikeikzikysyrnyksest2i keskusteltu toistuvasti eri tahoilla,

T511oin on usein todettu tutkimuksilla hankittavan tiedon tarpeellisuus. Eleke-

turvakeskuksessa on parhaillaan kziynnisszt laaja tutkirnussarja elzikeizistzi.

Tarkoituksena on saada tietoja elSkeikzikdyteinn6n rnahdollista kehittzirnist:i

ajatellen. Tutkirnusta tehdzizin arnrnattialoittain ja eri ty6rnarkkinajzirjest6t

ovat al.usta lzi.htien olleet rnukana sen suunnittelussa ja toteuttarnisessa.

Tutkimuksen ensimrndisen vaiheen rnuodosti graafinen teollisuus. Alan tutki-
rnustulosten lyhennetty laitos on jo saatettu julkisuuteen syyskuussa 1967.

Teirnein lisii.ksi on katsottu aiheelliseksi julkaista oheinen kokonaisraportti,
joka s isdltzi;i entistd laajernrnan johdattelun elake ikakysyrnyks een y1e ensa s eke

graafisen alan tutkirnuksen kaikki tulokset. Kokonaisraportin lopullista val-

rnisturnista on valitettavasti viivzistyttzinyt n:iin pitk5lle s€r ettii koko tutki-

musta suorittava henkilokunta on olIut kiinni sen jatkovaiheiden suunnittelussa

ja k;iytzinnollisessd. suorittamisessa.

Graafisen alan tutkirnus rnuodostui, sarnalla eriiSnlaiseksi kokonaistutkirnuksen

kokeiluksi. Saatuja kokernuksia on kziytetty hyvzi.ksi pyrittziesszi kehittSrnaiain

kysyrnysten asettelua. Sarnanaikaisesti on kehitetty huornattavasti tutkimuksen

analyysirnenetelmiii. Parhaillaan ovat valrnisturnas sa kolrnen seuraavaksi

tutkitun alan, rnetallin perusteollisuuden, kaivosteollisuuden ja rnyyntitydn

tulokset. Lopullinen yhteenveto tutkimuksen tuloksista eri alojen vdlisine ver-
tailuineen voidaan kuitenkin tehdzi vasta kun useita rnuita erilaisia arnmatti-

aloja on vielei saatu tutkirnuksen piiriin.

Helsingisszi syyskuun 30 piiiviinii 1969

Margaretha Aarnio
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ELAKEIAN TUTKIMUKSESTA YLEENSA

I{ysyrnys sopivasta elskeiiistJ on viirne vuosina tullut toistuvasti esiin seka
Ikansainvilisesti ettei rnei115 puornessa. Kansainveilisesszi tyokonferenssissa
Ivuonna L962 oIi kzisiteltziviinii ILO:n raportti vanhenernisesta sosiaalisena

probleernana. Kansainv5lisen Sosiaaliturvayhdistyksen ISSA:n yleiskokoukses-
sa vuoden 1964 syksyllzi kzisiteltiin siin;ikin eliikeikiasiaa. Sita on pohdittu
lis5ksi rnrn. Ruotsissa ja Saksassa ja jzilkirnrnziisessd rnaassa on ongelrnaa

rnyos ernpiirisesti tutkittu.

Meillei' Suornessa eliikeikzikysyrnystfl on pohdittu valtion virkarniesten kohdalla

vuonna I965 ilrnestyneess;i ElikeikSkornitean rnietinn6ssd. Kunnallisella ta-
solla on asiaa niinikizin kiisitelty. Rintarnarniesten elSkeikdkysyrnys on sa-

rnoin ollut esillzi. Kysyrnys on tuttu rnyds arnrnattiyhdistysvaien keskuudessa.

El;iketurvakeskukseen on tullut eri arnrnattiryhrnien ja eri alojen eliikeikii-
ongelrnia koskevia kirjelrniS.

Ongelrnan tutkirnistarpeeseen kiinnitettiin Elziketurvakeskuksessa vakavarnrnin

huorniota vuoden 1965 alussa. Raportin kirjoittajan toirnesta kartoitettiin
probleernaa alustavasti selvittelerneillzi niitzi tutkirnustuloksia ja viitteitzi, joita
kysyrnyksestd jo oli olernassa. TSrn;in tyon tuloksista kerrotaan j5ljernpzinzi

seuraavassa luvussa. Tarkastelun tulos selkeytti ongelrnan eri puolia ja vah-
visti otaksurnia kysyrnyksen tutkirnistarpeesta ja rnahdollisuuksista. Elike-
turwakeskuksen hallitus pziSttikin sitten yksirnielisesti tutkirnuksen suorittarni-
sesta. Tutkirnusta varten perustettiin ensinneikin ylernrniin asteinen ohjekna-
ryhrnzi sekzi lisziksi elzikeikzitutkirnuksen suunnitteluryhrnd., joka toirnii varsi-
naisena ty6ryhrnainii. Ty6rnarkkinoiden eri osapuolet ovat valinneet edustajan-
sa neiihin ryhrniin osallisturnaan nziin jatkuvasti tutkirnukseen. Suunnitteluryh-
rnein kokoonpano selviZizi tarkernrnin teirnain esityksen liitteestii l, Ryhrnill2i on

rnahdollisuus keiytt2iei apunaan asiantuntijoita.

Tutkirnustyon ensirnrndisessd. vaiheessa saatiin v;ihitellen kiinteytetyksi tutki-
rnuksen eraiitzi yleisiei suuntaviivoja, Jo ennen tutkirnukseen liihternistd kerei-
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tyllzi tietoaineksella oIi tzirke;i osuutensa suunnitelrnia tehtiess;i. Sosiologinen

haastattelututkirnus katsottiin parhaaksi keinoksi ongelrnakohtien selvittelyyn.

Sen tehtzivind on pyrkizi selvitteirnd.in kysyrnystzi. nykyisten eleikeikzisZiidosten

tarkoituksenrnukaisuudesta tydelzikelakien piiriin kuuluvilla arnrnattialoilla.
Kukin arnrnattiala tulee rnuodostarnaan aina ornan tutkirnuskokonaisuutensa,
jolloin tutkirnus edistyy vaiheittain, yksi arnrnattiala kerrallaan. Kziytzinn6lli-

sistzi syist:i ei tutkirnusta voida kuitenkaan ulottaa kaikkiin rnahdollisiin tyo-

eliikelakien piirin arnrnattialoihin, vaan on rajoituttava vain osaan niistS, Tut-

kittavat arnrnattialat pyritiSn valitserrraan siten, etti ne ovat riitt2ivid, edusta-

rrraan eri arnrnattialoja ja antarnaan tutkittavien asioiden osalta rnahdollisirn-

man rnonipuolisen kuvan kokonaisuudesta.

Elikeikitutkirnuksen suunnitteluryhrnii valitsi ensirnrniiiseksi tutkirnuksen koh-

teeksi graafisen teollisuuden, jota koskevat tulokset esiteteiiin tzissii raportissa.

Seuraavana on piiiitetty tutkia rnyyntityotii, kaivostyotii ja rnetallin perusteolli-

suuden arnrnatteja. Jiirjestys rnuiden alojen osalta on vie15 harkittavana.

Luonnollisesti harkitaan tutkirnuksen ollessa vielei alkuvaiheissaan rnyos sen

yleistri suunnitelrnaa ja rnetodisia kysyrnyksid., joita saatetaan vield tarkistaa.

ELAKEIK}iTU T KIMU KSEN VIIT ETAU STASTA

E1:ikeikzikysyrnyksen tutkirnukseen lZihdettiiessei oli tarpeellista hahrnottaa aluk-

si yleinen tutkirnusasetelrna. Kuten edetla jo rnainittiin, sen rnuotouturniseen

ovat vaikuttaneet paljolti asiaa sivunneet aikaisernrnat tutkirnusviitteet ja sel-

vitykset seke eriiit sosiologiset ajatukset. Niiist2i on seuraavassa tuotu esiin
joitakin ke skeis irnpizi nikokohtia.

Ensinnikin kiintyi huornio er5isiin piiiiasiassa fysiologisen tutkirnuksen viittei-
siin. Niissd p;iSdyttiin varsin usein korostarnaan vanhenernisprosessin y k -

s i1611i s yyttii. Ihrnisen kronologinen ikd eroaa usein biologisesta iaste, ja

erot voivat Saritapauksissa olla jopa 20 vuoden luokkaa. Lisziksi on todettu,

ett;i jopa sarnan yksilon eri osat vanhenevat eri tahdissa. Jilrkevdrnpiii kuin
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kysy;irnitenvanha jokuon,olisikysya rniten vanha hzin on suhteessa
tiettyyn toirninnalliseen kapasiteettiin. (Donahue - Tibbits,
1957, IZ9-). Puntaroitaessa suorituskyvyn ja izin vzilisi;i suhteita on huornio

kiintynyt usein nirnenornaan ty on luo nt e e s e e n, esirn. sen raskauteen

tai keveyteen. Ndinollen toiden erilaisuus onhavaittu tairkedksi van-

henernisen fysiologisissa viitteisszi. Arnrnattien vdliset erot ovatkin suuria,
jos ajatellaan esirnerkiksi toisaalta ruurniillista ja toisaalta henkistzi ty6t5,

rnutta varrnasti on suuria eroja rnyOs tiirniin luokituksen sisailld olevien eri
arnrnattien vzilillzi. Huorniota on kiinnitetty rnrn. nykyaikaisessa sarjatuotan-
nossa usein esiintyveidn ns. pakkotahtiseen tydhdn, jossa vaaditaan usein idn

rnukana nopeasti heikentyviii orninaisuuksia kuten aistitarkkuutta ja nopeaa

reagointikykya. On kuitenkin todettava, ett;i fysiologiselta kannalta on verrat-
tain vzih:in tehty rnit:iain tarkernpia selvityksiai vanhenevan tydntekijdn soveltu-
vuudesta erityyppisiin toihin. (Geron 1960-61, 46-50, Corsow - Mc Connel,

1956, Z0-21 ja 57 -65 seka Karvinen, artikkelipalvelun rnonisteessa, 33. )

Edellai rnainittujen fysiologisten arvioiden lis;iksi tuli a rrr.rrla tt i e n e r iIa i -
suus esiin rnyos siinit rnielessii, rniten rasittavaa niiden
s i s ii 1t ei rnai ty 6 o n . Eri arnrnattien rasittavuudesta ja tZtrniin seikan yh-
teydest;i elzikeikdzin on kyl1zi eri yhteyksisszi puhuttu, rnutta yleisesti ottaen
asia on jaanyt toistaiseksi vaille tarkernpaa huorniota. Poikkeuksen teissZi

rnuodostaa kuitenkin valtio n elzike ikzikornitean rnietinto, jossa on

hyvin paljon kiinnitetty huorniota eri virkojen rasittavuuteen ja kuluttavuuteen"
Kornitea on rnyos ehdotuksessaan pyrkinyt ottarnaan huornioon r,irkojen rasitta-
vuuden rnaieiritteiessddn ns. elzikeikzijaksoja. Mietinndssd. todetaan rny6s, ettii
elzikeikziratkaisuja tehteiessai olisi ras ittavis sa alrrrnate is sa tyo s -
kenteleville varattava rnahdollisuus paaistai aikaisernrnin
elai.kke e11e. (Korniteanrnietint6 B 14, 1965, 15-.) Mainittakoon tdssii vield
erdd.t ulkornaiset esirnerkit eri ikeirajoista eri amrnateis -
s a. (nuletin of the ISSA, Z-4 1965, 97-tO7 ja Elaiketurvakeskus: f rKatsaus

erdiden rnaiden eld.keturvaj;trjestekniin!', 18-. )

Mainitunlaiset viitteet antoivat osaltaan virikkeen nyt aloitetun elaikeizin tutki-
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rnuksen suorittarniselle arnrnattialoittain, jolloin parhaiten voidaan huornioida

eri a1o jen erityispiirteitii elzikeikzikysyrnyksen osalta ja tutkia nirnenornaan eri
arnrnattien rasittavuustekijditai, Arnrnattien rasittavuutta on siis tiissd rnieles-
sd. eri tahoilla pohdittu, rnutta tutkirnuksia asiasta on toistaiseksi tehty varsin
viihiin.

Kehiteltziessd tutkirnuksen asetelrnaa kzivi ilrneiseksi, ettzi e1:ike ikziky -

syrnystzi ei tdrndn tutkirnuksen puitteissa voida pitzizi rni-
nd.d.n yksinornaisen fysiologisena pulrnana, vaan rnyos 1aa-
jana rnuuttuvan yhteiskunnan sosiaalisena ongelrnana. Tal-
loin voi olla rnielekzistZt yhdistzizi tutkittava kysyrnys oikeasta elzikeiiist;i yle i -
sen sosiaalisen rnuutoksen teoreettisiin arviointeihin, ku-

ten viirne aikoina on usein tehty tutkittaessa erilaisia sosiaalisia ongelrnia.

(Jyrkila, 1965, I t - . ) Suornalaista yhteiskuntaa voidaan pitda ns. rnuutok-

sen yhteiskuntana. Usein on sanottu, ettzt teollistuva yhteiskuntarnrne pyr-
kii ennen kaikkea rnahdollisirnrnan suureen tuotannolliseen tehokkuuteen, joka

ilrnenee voirnakkaana teknillisenzi kehityksenai, pyrkirnyksend. tuotannon ratio-
nalisointiin, autornaatioon ja yrityksen koon kaswuun sekei pyrkirnyksend. ratio-
naaliseen tyovoirnapolitiikkaan. (Rj.ihinen, 1965, B-. ) Muu to k s e 1 I i s uu s

ei kuitenkaan ra jo itu vain tekniikkaan ja taloudelliseen
toirnintaan, vaan se ulottaa vaikutukSensa rnyos 1Tlrn. ih-
rnisten asenteisiin ja arvoihin, Sosiaalista rnuutosta, sen syitzi

ja seurauksia on kuvattu rnelkoisesti sosiologisessa kirjallisuudessa" Erds

teoreettinen ajatusrakennelrna liihtee siitd., ettzi yhteiskunnassa on ilrneisesti
teknillinen rnuutos nopeinta, seuraavaksi rnuuttuvat yhteiskunnan sosiaaliset

laitokset ja viirneksi uskornusjzirjestelrneit. T;irnd oletus on saanut rny6s vah-

vistusta kulttuurin eri piirteiden rnuuttuvaisuu.tta koskevista tutkirnuksista. On

esitetty, ettzi kulttuurin aineelliset piirteet vaihtuvat nopeirnrnin, ulkonaista

kayttaytyrnistei koskevat rnallit ja norrnit rny6skin verraten helposti ja hitairn-
rnin ns. keisitteelliset kulttuuripiirteet kuten perusarvot. (Al1ardt - Littunen,

1961, 373- " ) Viirneaikaisissa sosiologisissa tutki.rnuksissa on usein viitattu
Durkhe irniin ja hinen teo r iaansa tydnjao sta ja yhte i.skunnallis is ta rnuutoks ista.

Puutturnatta taissii yksityiskohtaisesti tzihain teoriaan voidaan kuitenkin sanoa,
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etta sen vaikutus nykysosiologiseen ajatteluun on tuntuva. Mainittakoon vain,

ettai Durkheirnin kzisityksen rnukaan rnuodostui vanhassa ilrnekaanisen solidaa-
risuuden yhteisOssd.s' trkollekti.ivinen ornatunto" yhteisista, kiinteistzi sosiaali-
sista arvoista, jotka pystyiv;it tehokkaasti ohjaarnaan yksil6n k:iyttziytyrnisva-
lintoja. Siirtyrninen I'orgaanisen solidaarisuuden yhteisoonrr - jollainen on

nykyaikainen teollistunut yhteiskunta - rnerkitsee yhteisen ornantunnon hei-
kentyrnistd ja sosiaalisten arvojen lrruutosta. (trsirn. Riihinen,
1965, 55- ja AIIardt 1964, 71-.)

Nyt suoritettavassa tutkirnuksessa tarkastellaan eleikeikzikysyrnyst:i tyoeldrndn

piirissS, jolloin tutkirnusasetelrnassa voidaan erottaa kaksi puolta, t y 6 n t e -

ki ja - ja tyonanta jan;ikOkulrna. Luonnollisesti on kurnpikin otettava

tutkirnustyos sei huornioon. Nykyinen tutkirnusasetelrna antaakin rnahdollisuu-
den tutkia elztkeikzikysyrnystai kent;illai, ongeknan luonnollisessa yrnpziristOssi.

On vain yritetteivd saada selville, rnillaisia tarpeita ja odotuksia siellzi vallit-
see ja rnitkai taustatekijzit ovat n;iihin odotuksiin vaikuttarnassa"

TyOnanta jan nzikOkulrnasta elzikeikakysyrnystei voidaan pitziui tietenkin
osana yrityksen yleistzi henkildkuntapolitiikkaa, joka puolestaan niveltyy yri-
tyksen pyrkirnyksiin yleensS. Tarndn suhteen taas voidaan viitata edellai rnai-
nittuihin oletuksiin pyrkirnisestd rnahdollisirnrnan suureen tuotannolliseen te-
hokkuuteen, jolloin tydnantajien nd.kernysti asiasta vSrittdnevd.t paljolti tu o -

tantotehon sanelernat vaatirnukset. (Hurff, L954, I07-.) Ky"y-
rnys jonkin yrityksen tyontekij6iden elzikeieistai asettaa tyonantajalle kuitenkin
rnyos rnuita ongelrnia, joilla on rnerkityksensii yrityksen taloudellisen tilanteen
kannalta. Voidaan esirnerkiksi joutua ajattelernaan va nh a n ty 6 vo i rna n

korvattavuutta yleensd ja sen aiheuttarnia kustannuksia. Tai onko

ylipzizinszi arnrnattitaitoista tyovo irnaa saatavissa. Edelleen voidaan har-
kita, rnitzt painaa vaakakupissa toisaalta rnahdollinen vanhan tyovoi-
rrran tehokkuuden pienenerrrinen ja suhteellisen korkeat palkka-
kustannukset heidzin kohdaltaan ja toisaalta nuoren tyOvoirnan koulu -

tuskustannukset yrns" seikat" Varsinaiset elzikekustannukset
ovat kuitenkin suoranainen yrityksen taloudelliseen tj.lanteeseen vaikuttava
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seikka, koska ne rnuodostavat osan tydnantajan sosiaalikustannuksista. Ny-

kyisten lakisaiainnosten puitteissa tieteiisi esirnerkiksi eleikeizin alentarninen

elaike ku stannu s ten huo rnattavaa ka s vua.

A jateltaes sa e1;ikeikzikysyrnystzi tyonteki jzin naik6kulrnasta
nousee edellzi rnainittu tydn rasittavuus tzirkeiiksi tekiiek-
s i . Kuten jo todettiin, pannaan tutkirnusasetelrnassa paljon painoa eri arn-

rnattialojen tyon piirteiden ja tyoolosuhteiden rasittavuuden yksityiskohtai-
seen selvitykseen. TyOn rasittavuuden kzisite ja sen rnittaarninen

ovat kuitenkin asioita, joista voidaan esitt;izi erilaisia n:ikokantoja. Taval-

lisessa kielenkaiytossai ra s ittavuudella tarkoitettaneen yleensd lzihei-

sesti sarrraa asiaa kuin k;isitteell;i tyon kulu ttatr uu s, toisin sanoen sita,

rnissd rnddrin tyoskentely jossakin arnrnatissa kuluttaa ihrnistei. sekzi fyysisesti

ett;i psyykkisesti. Teillainen kuluttavuuden rnittaarninen on kuitenkin hyvin vai-
kea tehtzivzi ja se kuuluu l:ihinnzi fysiologisen tutkirnuksen piiriin. Jos rneiairit-

telernrne rasittavuuden subjektiiviseksi tunternustilaksi, ei

sen tarvitse veilttzirnzittzi. jokaisessa tapauksessa rnerkitd sarnaa kuin tyon ku-

luttavuus. Esirnerkiksi voi olla niin, ettei erilaista tydtzi tekevdt ovat vanhoil-

la pai.ivillaan terveydelt;izin suunnilleen sarrranlaisia, rnutta vaikearnrnissa olo-
suhteissa ja vaikearnrnassa tyosszi ty6skennelleet ovat joutuneet nziihin olosuh-

teisiin rnukauturnaan. Nziin voidaan sanoa, ett;i he ovat ikaiein kuin joutuneet

keirsirnaiain enernrndn. Tds sA tutkirnukses sa rasittavuudella
tarkoitetaan lzihinnzi juuri tunternustilaa, joka on opera-
t io na a 1i s e s ti rn itatta vi s s a ty ont e ki j o id e n ko k e rnu s p e r d i s -

ten arvioiden avu11a. Tzistzi huolirnatta jiie tarpeelliseksi rnyos ty6n-

tekij6iden terveyden kartoittarninen, koska sillzi. joka tapauksessa voidaan

olettaa olevan tzirkeii rnerkityksensd elatkeikziodotuksissa. (Social Security

Bulletin 8, 1964, 5-. )

Koska elaikkeelle siirtyrninen norrnaalitapauksissa tietziai ty6ntekijain tulojen

pienenernistd, elaikeikzin tutkirnisessa on tietenkin kiinnitettdvd huorniota rnyds

siihen, rnitzi osuutta taloudelliset seikat asiassa n;iyttelevait

nirnenornaan tyontekijzin kannalta asiaa tarkastellen' Luon-
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nollisesti on rnyos kirjallisuudessa tiitii asiaa eri yhteyksissai sivuttu. Tzisszi

yhteydessd ovat erityisen rnielenkiintoisia erddt viitteet eliketurvan ta-
son ja tydsszikAyrnisen vzilisestd yhteydest;i" Voidaan olettaa,
ettzi niin kauan kuin elzikkeen rniiairai ei.tahdo riittzizi tyydyttzivdin taloudelliseen
toirneentuloon, pyritaiain tycisszi olernaan vielii vanhanakin, rnutta eldketurvan
tason jatkuva paranturninen saattaa rnerkitl tyostai luopurnishalukkuuden kas-

vua. Saatujen tietojen rnukaan niiyttiiii vanhojen henkiloiden tyossd.olo ol1een

vielzi 1950-Iuvul1a varsin yleistei. 1960-luvu11a on vanhojen ikailuokkien osuus

tydvoirnasta jo selvaisti pienentynyt ja sen on ennustettu edelleen pienenevZin.

Yhtenzi syynzi tzihzin on katsottu olevan juuri eldketurvan tason paranerrlisen.
(Elfvengren, 1964, 16- ja Castr6n, 1964, t7-. ) Mainittakoon td.s sii yhteydes -

sd vield ns. vzilialrrrnatti ja, j e stelrn:i, jota ainakin viela 1950-1uvu11a

Iienee erziillai aIoilla kaytetty tyydyttzirniidn vanhojen henkil6iden tyon tarvetta.
Tzirn;ihzin on jzirjestelrnii, jossa vanha, ornaan tyohonszi pystyrnaiton ty6ntekijzi
siirretiizin helpornpaan tyohon ennen el:ikkeelle siirtyrnisteiain. Tallaisen jzir-
jestelrnein rnahdollisuudet riippuvat hyvin rnonista eri seikoista, rnrrr. juuri
arnrnattialasta. Elakeikzizi tutkittaessa se on joka tapauksessa otettava tarkas -
teluis sa huornioon.

Monista kirjallisuusviitteistS, joissa on keisitelty eluikeikdkysyrnystzi tyonteki-
jan kannalta, voidaan jo havaita, ettii asiaan liittyvizi henkil6koh-
taisia ja psykologisia vaikuttirnia loytyy suuri joukko. Usein on

kiinnitetty huorniota itse elaikkeelle siirtyrnistilanteeseen, jolloin henkilo siir-
tyy pois rnonista aktiiviaikansa so siaalisista kontakteista ja katkai-
see useissa tapauksissa jopa eliniain pituiset I;iheiset suhteet rnoniin inforrnaa-
lisiin ryhrniin. So si.aalis en eristyneisyyden on katsottu t;illoin uh-
kaavan. Yksinztisyyden tunne lisdzintyy rnyos esirnerkiksi aviopuolison rnah-

dollisen kuolernan kautta, lasten rnuuttaessa pois jne. Erilaiset ha r r a s tu k -

s e t auttavat tzilloin sikzili kuin niitzi pystyt:iztn pit;irn:i5n voirnassa, rnutta jois-
sakin tapauksissa eleikkeelle jzi5rninen voi rnerkitai rny6s nd.iden toirnintojen su-

pisturnista. Tairnain lisziksi on todettu, ett2t kronolo ginen ike, suku -
puoli, terveydentila, siviiliszi;ity, yhteiskunnallinen status
j., e " ovat tirkeitzi yksil611isiA tekijdita. Niita pyritzi;in rnahdollisuuksien rnu-
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kaan tarkastelernaan rnyos nyt aloitetussa elzikeizin tutkirnuksessa. (Vrt

Jyrkilii, 1960, 7 Z- .)
e s 1rn,

Erilaisilla a s enne - ja arvotekijOilla on niin ikatan hyvin tairkeai rner-

kitys ajateltaessa tyontekijzin valrniutta elzikkeelle siirtyrniseen. Cornelin yli-
opistossa USA:ssa 1950-luvun alussa aloitetussa tutkirnussarjassa, jossa kit-

siteltiin elzikkeelle siirtyrnisen ja sopeuturnisen ongelrnia, korostettiin juuri

ornaksuttujen asenteiden suurta rnerkitystai. Asennetekij6illa on tutkirnuksen

rnukaan rnerkitystai sekai itse elzikkeelle siirtyrnistii ett5 elzikkeelld oloon so-

peuturnista ajatellen. Elakkeelle siirtyrnistei koskevien asen-
te id en tutkirninen on tarpeellista sen vuoksi, ettd se antaa rnelko hyvzin toi-
rninnallisen taustakuvan esirnerkiksi elzikeikui:i koskeville rnielipiteille. Li-
sziksi on todettu, ettd vaikuttavat asenteet rnuotoutuvat useissa tapauksissa jo

hyvissii ajoin ennen elaikkeelle siirtyrnistzi. Nailla ornaksutuilla asenteilla on

Iis;iksi taipurnusta sziilyzi ja vaikuttaa vieli elzikkeelle siirtyrnisen jalkeenkin

siihen, rniten hyvin elzikkeell5 oloon sopeudutaan. Asennetekijoiden vaikutus

saattaa o]la niin voirnakas, ettd. joissakin tapauksissa se kurnoaa useiden rnui-

den tekij6iden, kuten taloudellisen tekijain vaikutuksen elakkeelle siirtyrnisen

taustassa. Arnerikkalaisessa tutkirnuksessa todetaan, ettzi elzikkeelle siirty-
rninen rnerkitsee useirnrniten tulojen alenernista, rnutta koska useissa tapauk-

sissa taloudellisen tilanteen kokerninen on suhteellista - riippuen rnrrr. yksi-

16n vertailuryhrnistzi - saattaa oIIa niin, ettei tulojen pienenerninen aina vatlt-

tdrniittzi edellytzi rny6s taloudellisten vaikeuksien tunteen vastaavaa kasvua.

Elzikkeen suuruudesta riippurnatta saattaa eliikeasenteeltaan negatiivinen hen-

ki16 kokea rnyos taloudellisia huolia usearnmin kuin elzikkeelle siirtyrniseen

rnyonteisesti asennoituva. (Streib - Thornpson, 1958, i8-" )

Arvo ja ja niiden rnuutoksellisuutta kasiteltiin jo edellei esitetyissii

sosiologisen teorian viitteisszi. Elekeikiikysyrnys liittyy teissei oleellisesti ky-

syrnykseen tydnteon ja vapaa-ajan arvostuksesta ennen ja

nyt. Ty6n tekernisen yleinen arvo ja rnerkitys ihrnisille vaihtelee ajan rnu-

kana ja lisziksi yksiloittziin. Kuvaavan esirnerkin teistei arvoulottuvuudesta an-

taa erds USA:ssa tehty tutkirnus, jossa kzisitellzi5n rnrn. tehdastyontekij6iden
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elzikeikzikysyrnyksen yhteydessei esiintuornia ajatuksia" Korkean tyon arvostuk-
sen ornaavan henkilOn vastaus voitiin kiteyttaizi seuraavasti: t'Ty6 on eldrndn

kuknakivi, ja kun se rnurenee, niin kaikki rnuukin rnureneer!. Vdhiiisen tyon

arvostuksen (ja sen sijaan suuren vapaa-ajan arvostuksen) aaripddvastaus taas

kuului seuraavasti: rrKenenkd.d.n ei pitziisi kuluttaa koko elzirnZiiinsii ty6ssei tuo-
tantolaitoksessa, vaan elzikkeelle olisi pdzistziv;i rnahdollisirnrnan aikaisin.
Loppuelzirndn voisi kziytt;i5 kaikkeen siihen rnihin ei tyossd ollessa ole ollut
aikaa e ikii ene r giaarr .

Tzihzin on nyt rnielenkiintoista rinnastaa joitakin ernpiirisizi tuloksia tzihain asti
suoritetuista elzikeikzikysyrnyks en tutkirnuksista:

Valtion elzikeikaikornitean rnietinnossli todetaan erddnzi keskeisend tutkirnus-
tuloksena, ettd. rron syntynyt tai on syntyrnd.ssd elakeikaa alentarnaan pyrki-
vdd painettarr (KorniteanrnietintO, 15 - ).

Eleiketurvakeskuksen toirnesta suoritetussa rnielipidetutkirnuksessa vuonna

1964 piti 75 % tydikziisestd vdest6stzi 65 vuotta liian korkeana e1:ikeikzirajak-
si (Forss, t965,53-).

Sosiaalipoliittisen yhdistyksen toirnesta suoritetussa Suornen kansan elzi-

keturvan tutkirnuksessa kysyttiin rnrn. sopivaa tyon lopettarnisikzid vastaa-
jien pziaiarnrnatissa. Y1i 70 % vastaajista valitsi tzillOin aIle 65 vuoden idn
(Pulkkinen, 1969, 6Z-).

Vuoden 1966 aikana ilrnestyi painosta Saksassa tehty kenttdtutkirnus, jossa

kSsitellzizin lrrrn" eleikeik;izin liittyvizi kysyrnyksiei. Suoritettu tutkirnus on

aseteknaltaan rnonessa suhteessa sarnantyyppinen kuin nyt suoritettava eld.-

keikitutkirnus, rnutta edustaa rnrn. arnrnatillisesti paljon rajoiteturnpaa pii-
ri;i. Saksalaiset teollisuusty6ntekijet arvostelivat tutkirnustulosten rnukaan

ankarasti sie115 voirnassa olevaa 65 ikzi.vuoden sdd.ntoi, silla B9 % vastaa-
jista piti sitzi liian korkeana. Eniten kannatusta sai 60 vuoden elzikeikzi..

Tulos oli jokseenkin sarna vanhojen ja nuorten vastaajien kohdalla" Tutki-
rnuksessa haastateltujen el:ikelziisten vastauksista taas k;ivi ikni, ettzi he
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olivat hyvin haluttornia jatkarnaan endi tyotZiain, vaikka siihen olisi tarjoutu-

nut rnahdollisuuksiakin. (Kaser, 1966, 80-.)

Painetta eliikeizin alentarniseen nziyttiiii siis selvzisti esiintyviin. Mielenkiin-

toista on se, ettii tdrnzi suuntaus niiyttiiii varsin yleiseltai ilrnioltzi" Ndin ol1en

tiillaisen suuntauksen teoreettinen tulkintakin vaatinee huornion kiinnittairnistai

laaja-alaisiin sosiaalisiin tekijoihin.

Suornalaisessa yhteiskunnassakin vaikuttaa epiiilernzittd voirnia, joiden voidaan

otaksua aiheuttavan painetta elaikeidn alentarniseen. Yhteiskunta on reagoinut

rny6nteisesti sosiaalipolitiikassa esitettyihin toirneentuloturvan parantarniseen

tiihtiiviin vaatirnuksiin. Yleisen toirneentulon ja sosiaalisen turvallisuuden

jatkuvasti parantuessa voidaan toiveet nyt kohdistaa entistd enernrnzin viihty-

vyyskysyrnyksiin, joissa taas tyon ja vapaa-ajan suhteet sekei niihin liittyvit

asiat voivat nziytellzi tzirkezi2i osaa. On rnahdollista, ettzi tyontekij6iden piiris-

siikin on nykyisin tapahturnassa arvojenrnuutosprosessi, jonka seurauksena on,

err]. kiisitteitzi kiiytteiSksernrne, siirtyrninen ty6n arvostuksesta vapaa-ajan ar-

vostukseen. Mika1i asia on niin, on ilrneisti, ettii rnyos eliikeaikaa pidetiiain

enernrnin kuin ennen tavoittelernisen arvoisena olotilana ja eliikkeelle rnyos

halutaan siirtyzi aikaisernrnin kuin tiihzin asti on ollut tapana.

Tlrniintapaisten yleisten vaikuttirnien lisiiksi voidaan olettaa, ettzi eliikeikzitoi-

veisiin vaikuttavat tilanteesta riippuen enernrndn tai vihernrnain erilaiset so-

siaaliset tilannetekijzit. Edellii rnainittujen aikaisernpien tutkirnustulosten yrn.

saatujen kokernusten nojalla voitaisiin olettaa erdiden itse tyohon liittyvien ja

yksi161listen tekijcliden vaikutuksia, joita t5.ssii lzihdetdzin selvittzirneiein.

JOHDANT O GRAAFISEN ALAN TU TK]MUKSEEN

Lzihdettdessii graafisen alan kenttzitutkirnukseen oli jo ennen haastattelujen

suoritusta ratkaistava rnonia erilaisia tutkirnus suunnitteluun liittyvi5 kysy-

rnyksid, joita pohdittiin useaan otteeseen rnrn. suunnitteluryhrnzis sZt" Suunni-
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telrnien toteuturnista ja onnisturnista voidaan kuitenkin arvostella rnonilta koh-

diltaan vasta nyt, kun ensirnrndinen vaihe on takanap;iin. Nain o1len graafisen

alan tutkirnus on luonteeltaan rnyds laaja-alainen koetutkirnus, josta saatavat

kokernukset pyritzid.n vastaisuudes sa kiiyttztrnddn hyvziks i.

Seuraavan raportin sis;iltzirniit tulokset perustuvat aineistoon, jonka haastatte-

lijoina toirnineet Elziketurvakeskuksen tutkirnusosaston toirnihenkildt keriisi-
veit kent5ltzi vuoderr 1966 toukokuun ja lokakuun viilisenai aikana. Raportin alku-
osassa on ennen tulosten selvittelyd annettu laajahko kuvaus rnrn. tutkirrlrs-
aineiston hankinnasta ja sen tuloksesta, joka - sarnalla kun se kuvaa tehtyjen
suunnitelrnien onnisturnista tziltzi osin - antaa kehyksen tulosten tarkastelulle.

Tzissii yhteydessa on syytS erityisesti rnainita graafisen alan tyornarkkinajzir-
jestot, joiden edustajien rnyotZirnielinen ja avulias suhtauturninen on suuresti
edesauttanut tairniin tutkirnusvaiheen toteuturnista. Sarna rny6tzirnielisyys ja

avuliaisuus oli todettavissa rny6s itse kenteill2i, jossa graafisen alan yritysten
kaikkien haastatteluun o sallistune iden ystdvdllisyys oli rnitzi suurenrnois inta.

GRAAFISEN ALAN ELAKEIKATU TXTVTUKSEN TAVOITTEET

Tutkirnus pyrkii selvittdrniiiin graaf.isen alan o salta:

Alan eri arnrnattien sisiiltztrniin tyon ja tyoolosuhteiden piirteitii, erityisesti
siknzillzipitden niiden rasittavuutta vanhernpien ty6ntekijOiden kohdalla.

A1alta vallitsevaa nykyistii, ty6ntekijoita koskevaa el5keikzikziyt:intozi ja eri-
tyisesti sitzi koskevia eri vastaajaryhrnien odotuksia.

Arnrnattien rasittavuuden ja rnuiden relevantteina pidettyjen taustatekijdiden
yhteyksizi elzikeizin odotuks iin.
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TU T KTMUSAINEIST ON HANISNTA

Kuten jo edelli olevasta tavoiteasettelusta ilrnenee, ulotettiin graafisen alan

kenttihaastattelut usearnpiin eri vastaajaryhrniin. Kysyrnyksen tarkastelun

usearnlrralta eri taholta katsottiin tuovan tutkirnukseen laaja-alaisuutta ja Ii-
s2iiv;in sarnalla vastausten luotettavuuden kontrollirnahdollisuuksia. Tzistii joh-

tuen haastattelut pdzitettiin suunniteknien rnukaisesti suorittaa seuraavissa

ryhrnis s ai:

I. 45 (vaihtoehtoisesti 40) -vuotiaat tai sitd vanhernrnat eri arnrnateissa toi-
rnivat aktiivityonte kijiit

Z. Ern. tyontekijoiden esirniehet (tyonjohtajat)

3. Ao. yritysten johdon edustajat

4. Alan eri arnrnateista vanhuuseliikkeelle siirtyneet

Tutkirnusaineiston painopiste on vanhernl-iien tydntekijoiden kohdalla. He

tyoskenteleveit rnonissa erillisarnrnateissa, joiden ryhrnittely o1i tutkirnuksen

ensirnrnd.isizi tehtiivizi. Jo tiissS vaiheessa jouduttiin pit;irndiin erityisesti sil-
rn;illii sita, ettii niytteeseen tulisivat kaikki alan erillisarnrnatit riittaiv;isszi

rn2iirin rnukaan. Sarnalla o1i kuitenkin kziytinnollisistzi syistzi pyrittzivii rnah-

dollisirnrnan pieneen rndirddn eri arnmattiryhrnizi. Vaikeassa valinta- ja ryh-

rnittelyty6ssd saatiin graafisen alan asiantuntijoilta arvokasta apua ja neuvot-

telujen jzilkeen pizitettiin arnrnatit ryhrnittzizi tutkirnusta varten 14 ryhrnzizin.

Tarkernpi kuva ryhrnittelystZi saadaan jiiljernpiin;i.

Alan tutkirnusniiytettii suunniteltaessa oti edelld olevan lisziksi otettava huo-

rnioon sarnanaikaisesti joukko rnuitakin t:irkeitzi seikkoja. Tyontekijlvastaajia

piidtettiin kunkin arnrnattiryhrndn kohdalla haastatella noin 20, lukuunottarnatta

paria ryhrndd, joissa otettiin suurernpi niyte vastaajan iain rnahdollisen vaiku-

tuksen tutkirniseksi. Nziissd. kahdessa ryhrndssd asetettiin ty6ntekijdvastaa-
jien alirnrnaksi sallituksi iai.ksi 4O vuotta, sen ollessa rnuissa ryhrniss;i 45
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vuotta. Muiden vastaajaryhrnien kohdalla oIi nziytettzi valittaessa pidettzivzi sil-
rnaillei rnrn. riittzivzin vastaajarnAdrin saarnista" Muita nd.ytteeseen vaikuttavia
seikkoja olivat edelleen rnrn. haastattelujen kohteeksi valittavien yritysten si-
jaintipaikka, henkilokunnan lukurrui;ira ja ikajakauturna sekii yrityksen p55asia1-

linen fuotantoala, josta taas suuresti riippui sen ty6ntekijoiden arnrnattirakenne.

Yritysten sijainnin rnukaan jaettiin rnaa aluksi seuraaviin rnaantieteellisiin
alueisiin: Helsinki, Tarnpere, Turku, Etelii-Suorni ja Pohjois-Suorni. Yri-
tykset ryhrnitettiin neljei5n ryhrneiSn: sanornalehtityo, siviilityo, kuvalaattalai-
tos ja sitorno" Nziin rnuodostetuista ryhrnistii valittiin sitten urnpirnzihkziisesti

erisuuruisia yrityksi;i rnukaan ndytteeseen niin paljon kuin tarvittiin, jotta
pzizist;iisiin edellzi rnainittuihin arnrnattiryhrnittziisiin haastattelurnaieiriin. Kun-

kin yrityksen kohdalla voitiin naiin rneizirittzizi haastattelukiinti6, joka kzisitti ai-
na yhden yrityksen johdon edustajan, olosuhteista riippuen yhden tai usearnpia
tydnjohtajia ja rneieiraityn rndziriin eri arnrnateissa asianornaisessa yrityksessit
toirnivia vanhoja tyontekijoitai. Yritysten urnpirn5hk:iistzi valintaa heikensi se,

ettii kaikissa valituissa yrityksisszi ei ollut tarvittavaa rneieiriiZi vanhernpia

tyontekijoit;i. Tzitzi voitiin kuitenkin korjata valitsernalla jostakin rnuusta vas-
taavanlaisesta yrityksestzi. kyseisizi tyontekij6ita ja ottarnalla tutkirnuksen kes -
tdessd. rnukaan uusia yrityksi;i. Haastateltavien henkildiden varsinainen va-
linta tapahtui aina asianornaisessa yrityksessd oltaessa" Yrityksen johdon

edustajana pyrittiin yleensd saarnaan vastaajaksi henkil6, jonka tehtaviin hen-

kilohallinto lziheisirnrnin liittyi. Vastaajan lopullinen valinta jzii kuitenkin yri-
tyksen johdon harkittavaksi. Haastateltavien tyontekijOiden poirninta tapahtui
yleisirnrnin asianornaisen yrityksen henkilokuntakortiston avulla. Jos henkild-
kuntakortistoa ei ollut saatavissa, osaston tyonjohtaja pystyi yleensd luettele-
rnaan osastonsa vanhernrnat tyontekijzit. Jos valinnanvaraa jdi, paikalla oleva

tutkija suoritti haastateltavien lopullisen valinnan.

Esirnieshaastattelut kussakin yrityksessA pyrittiin tekernddn niin, etti vastaa-
jiksi saatiin juuri ne esirniehet, joiden alaisuuteen haastateltavat aktiivityon-
tekijdt yrityksessd kuuluivat" Tetssd tavoitteessa onnistuttiin suhteellisen hy-
vin. Tyonjohtajien kohdalla ei ikzirajoituksia noudatettu, rnutta tutkijat pyrki-
v;it vzilttzirnddn hyvin nuorten ja kokernattornien tydnjohtajien haastattelernista.
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Kunkin yrityksen kortistoista poirnittiin lisziksi yrityksestai viirneisten 10 vuo -

den aikana eleikkeelle siirtyneiden henkilotiedot, tyotzi koskevat tiedot ja osoit-
teet, joiden perusteella suoritettiin eri arnrnattiryhrnist:i elaikkeelle sirrtynei-
den haastattelut. Alkuperziiseen asetelrnaan kuului tavoitteena se, ettd haas -

tateltavia elzikel:iisiei poirnitaan sarrroista arnrnattiryhrnistai, rnistii aktiivity6n-
tekijoitakin ao. yrityksessa haastateltiin. Kztyt;innossii oli talla kohtaa kuiten-

kin vaikeuksia (r.rrn. el;iketapausten puutturninen), josta syystd t;istzi periaat-

teesta ei voitu pitzizi kirjairnellisesti kiinni.

Haastatteluty6n eri vaiheista tehdziein yksityiskohtaisernrnin selkoa tdrndn ra-
portin liiteosassa (tllte l). Liitteinai ovat rnyos kziytetyt kyselylornakkeet (til-
te 7), joiden kysyrnyksista voidaan tarkasti nzihdei, rnitai kaikkea tietoa ja rnilla

tavoi.n on eri vastaajaryhrnien kohdalla tavoiteltu. Lornakkeiden kysyrnykset on

forrnuloitu pitkaillisen tyon tuloksena ja kysyrnyksizt on harkittu useaan ottee-

seen rnrn. suunnitteluryhrndssd. Niita laadittaessa on kziytetty erdin kohdin

apuna vield. rnrn. fysiologin ja lai:ikdrin antarnia asiantuntijaviitteitzi.

SAATU AINEIST O

Graafisen alan nd.ytteessd. on rnukana kaikkiaan 3l alan yritystai. Yritykset,

niiden sijainti ja kussakin yrityksessd suoritettujen haastattelujen rndiird eri
vastaajaryhrnissd on eritelty tarkasti liiteosassa" Yritysten jakauturna ndyte-

alueen ja yrityksen pddasiallisen tuotantoalan rnukaisesti neikyy seuraavassa:

Taulukko 1. Yritykset sijaintialueen ja paaasiallisen tuotantoalan mukaan

Sij aintialue
Pa aasiallinen tuotantoala

Sanomalehti-
tyo Siviilityo Kuvalaatta-

laitos Sitomo Yhteensl

Helsinki
Tampere-Turku
Etela-Suomi
Pohjois-Suomi

3

1

3

4

6

)
4

1

4 3 16

-)

7

5

Yhteensa t1 13 4 3 31
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Graafisen teollisuuden keskittyrninen Etelzi-Suorneen ja Helsinkiin n:ikyy rnyos

nd.ytteessii. Mainittakoon vield, ettd kaikki ern. yritykset sijaitsevat kaupun-

geissa" Nziytettzi valittaessa pyrittiin saarnaan rnukaan rnyos eri suuruisia ja
eri ikztisiei yrityksiai. Yritysten ikaijakauturna on suhteellisen tasainen, tosin
kovin nuoria yrityksiei ei ole rnukana. Nziytteen nuorin yritys on 1l-vuotias ja

vanhin 95-vuotias. Jos valitaan yrityksen koon rnittariksi varsinaisten kirja-
tyontekijziin lukurn;izirzt ja keiytetziatn rajana tZissai aineistossa sopivirnrnalta

nzi.yttzinyttd 90 tyontekijan rnddriid, eri ryhrnien vastaajien voidaan todeta ja-
kautuvan tzirnzin jaottelun pohjalla taulukossa 2 esitetysti.

Taulukko 2. Eri ryhmien kuuluvien vastaajien jakautuminen haastattelun kohteena olleen yrityksen koon mukaan

Kussakin yrityksesszi johdon edustajana haastatellut vaihtelevat jonkin verran
vastaajan aserrran rnukaisesti, kuten nzikyy seuraavasta aseteknasta.

Toirnitus johtajia
Apulais johta jia
Konttoripaatlikko ja
Painon johtajia

IB

3

3

Z

Tekn. johtajia 2

Varatoirnitus johta jia I

Kaupallisia johtajia t

Johtokur-nan puheenjohtajia I

Haastatellut johdon edustajat olivat olleet ao. yrityksessa keskirndzirin l8 vuot-
ta ja nykyisessa asernassaan keskirnziiirin 10 vuotta.

Tutkirnuksen eri alalohkot eIi arnrnattiryhrnzit sekai tyontekijoiden, tyonjohta-
jien ja eliikelziisten jakauturninen kunkin arnrnattiryhrnain osalle nzikyy taulu-
kosta 3. Huornattakoon tdssd, ettzi tyOnjohtajien kohdalla on kyseesszt heid;in

antarniensa arvioiden lukurnaieirzi kutakin alalohkoa kohti. T;irnat johtuu siitai,

Yrityksen koko
Vastaajaryhmit

Ty6nantajat Tyontekij 5t Tydnjohtajat Elakelaiset Yhteensii

Suuri (90 tydntekijaa tai enemman)

Pieni (alle 90 tyontekijea)
14

L7

230

99

46
23

89

2t
379

160

Yhteensa J1 329 69 110 s39
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ette norrnaalitapauksessa on yhdellii tyonjohtajalla ollut johdettavanaan usearn-

pia kuin yksi tutkirnuksen arnrnattiryhrnzi ja t;illaisissa tapauksissa pyydettiin

ao. tyonjohtajan arvio kaikista hanen johtarnistaan tutkittavista arnrnattiryh-

rnistai,

Taulukko 3. Alctiivity6ntekijdiden, ty6njolrtajien ja elzikelaisten haastattelujen lukumadrd tutkimuksen eri am-
mattiryhmiss?i

Tutkirnuksen kestd,essd tuotti vaikeuksia nirnenorrraan vanhuuselzikelziisten loy-
tdrninen eri arnrnattiryhrnistii. Jo tutkirnuksen alkuvaiheessa keivi ilrneiseksi,

ettzi eriiistd arnrnattiryhrnistii ei elaikelSisie l6ydy lainkaan. Nziihin asioihin

palataan viel5 jaljernpanii tutkirnustulo sten yhteyde s sei.

Haastattelun aluksi kereittiin eri ryhrniltzi tiedot vastaajan yrityksessiioloajasta
ja vastaajan nykyisessd asernassa- tai arnrnatissaoloajasta kuten edellzi ty6n-

antajien kohdalla. Aineiston tyontekijat olivat olleet nykyisessd arnrnatissaan

haastatteluhetkellzi keskirnzi5rin 26 v:uotta. Tyonjohtajat olivat ol1eet yrityk-
sessa keskirniiii rin 24 vuotta ja tyonjohtaja-asernassa keskirnzizirin IZ vuotta.

Todettakoon tiissii vie15, ettzi aktiivitydntekijzinziytteessd. on rniesten osuus 55 %

ja naisten 45 To kaikista vastaajista. Haastateltujen eliikelaisten kohdalla vas-

Ammattiryhmit Ty6ntekijat Tyonjohtajat
Vanhuus-

elakelaiset

1.

2.

5.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

tL.
12.
13.

14.

K dsinlatoj at, sanomalehtityo
Konelatojat, rr

R ota atiopaina j at ( my6s rotaatiotyontekij at)

Stereotypoijat
Postittaj at

Klisinlatoj at, sivii[tyo
Konelatojat, rr

Painajat (my6s painokoneapulaiset)

Syv?ipainaj at (mycis syvapainotydntekij at)

Sy6vyttaj at, kuparoitsij at, kopistit
Litografit, graaf. valokuvaajat, netu5oijat

Sitomon poytatyontekij at

Sitomon puoliautom. koneen ty6ntekijet
Sitomon automaattikoneen tyontekij iit

22

22

21

20

19

18

T9

51

16

20

17

47

n
17

9

9

7

5

8

t6
13

17

4
9

10

13

t7
5

8

13

tl

12

10

10

t6

L7

73

Yhteensii 329 136 110
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taavat prosenttiluvut ovat 3B ja 62. Ty6ntekijeivastaajien ikzijakauturna on suh-

teellisen tasainen viisivuotisluokittain 45 ikzivuodesta eteenpd.in. A11e 45-\,'uo-

tiaita on B To ja y1i 64-vuotiaita 5 % vastaajista. Haastatelluista vanhuuselzike-

lziisistzi Z % on alle 65-vuotiaita, 55 To 65-70-vuotiaita, ZL % 7I-74-r,'uotiaita,
ja 75-vuotiaita tai sitii vanhernpia on ZZ % kaikista haastatelluista elaikeleii-

sist;t.

TULOSTEN ANALYYSI JA LUOTETTAVUUS

Kaikki valrniit lornakkeet koodattiin Eleiketurvakeskuksen tutkirnusosastolla.
Yritysten johdon edustajien lornakkeet analysoitiin kzisin aineiston pienuudesta

johtuen, kun taas rnuiden lornakkeiden tiedot siirrettiin reikzikorttikaisittelyyn.
Korttien lzivistyksen ja jakauturnien ajot suoritti pdiasiassa Oy Tietokonepal-

velu Ab.

Tutkirnuksen ndytteessa arnrnattiryhrnzit ovat vastaajarn:iiiriltziain suurin piir-
tein sarnankokoisia. Perusjoukossa vastaavat ryhrn:it ovat kuitenkin eri suu-

ruisia. Tehtiies sai siis neiyte joukon perusteella koko alaa ko skevia yleisiii
pzizitelrnizi olisi itse asiassa ndyteen arnrnattiryhrnzit painotettava niiden suh-

teellisilla osuuksilla. Suoritetut kokeilut osoittivat kuitenkin, ettd tzirnei ei

juuri rnuuta tulosten suuntaa, ja useat tulokset ovat sellaisenaan yleistyskel-
poisia. Toisaalta voidaan todeta, ettzi tzillaista yleistystarvetta ei teis sai tutki-
rnuksessa rnonesti olekaan, kun rnielenkiinto on keskittynyt arnrnattiryhrnien

erojen suhteellisiin vertailuihin.

Ennen vastausjakauturnien taulukointia on suoritettu, vastausjakauturnien ero-
jen tilastollista testaarnista kiiyttiien apuna ns. Khin-nelio rnenetelrnzi:i. Tau-

lukoissa on yleens2t yhdistetty ne arnrnattiryhrnzit, joiden vastausjakauturnat
eiviit jonkin kysyrnyksen kohdalla poikenneet toisistaan tilastollisesti rnerkit-
sevdsti. Tilastollisten testausten rnukainen ns. johtopziait6ksen riski on valit-
tu olernaan l-L0 To. Riskitaso on ilrnoitettu erikseen kunkin taulukon yhtey-
de s sd"
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Analyysirnenetelrnini on eriiiss:i yhteyksissd kziytetty lisiiksi asteikkornittarei-
ta" Naita ja rnuita rnenettelytapoja selostetaan liihernrnin tekstissd ao. tulos-
s elvittelyn yhteyde s sii.

Tutkirnustulosten luotettavuuden parantarniseen ja virheiden arviointiin pyrit-
tiin rnonin eri tavoin. Jo tutkirnusasetelrnan rnukaisia eri vastaajaryhrnizi voi-
daan kziyttzi;i toistensa kontrollina. Tutkirnuksen kaikissa vaiheissa on sitii-
paitsi kiinnitetty huorniota luotettavtruteen. Nziin on tapahtunut rnrn" lornake-

suunnittelussa, haastattelijakoulutuksessa, tutkirnuksen valrnisteluty6sszi jne.

Lis;iksi suoritettiin noin puolen vuoden kuluttua varsinaisten haastattelujen

pdzittyrnisestii 30 henkilOn uusintahaastattelu Helsingissei erdiden keskeisten

kysyrnysten osalta. Vastausten vertailutuloksia ja tulosten luotettavuutta ket-

sitellzidn edelleen liiteosassa (tiite +). Yleisesti voidaan sanoa, ettd tulosten

Iuotettavuusaste on tyydyttdvd vaihdellen kuitenkin tutkirnuksen eri kohdissa.

Tyonantaja-, tyonjohtaja- ja elakelaisaineiston pienuus asettaa niiiden ryhrnien

tuloksille ja niistzi tehtziville johtopzistOksille tiettyja rajoituksia. Lisziksi

esiintyy eri kysyrnyskohdissa tulkinnallisia vaikeuksia" Edelli sanotun johdos-

ta on tuloksia luettaessa pyrittiivd kussakin kohdassa tarpeelliseen varovaisuu-
teen johtopei5tosten vedo s sa.

1. TYON PIIRTEITA .TA TYON SEI(A SEN OLOSUHTEIDEN RASITTAVUUS

Seuraava lqrvaus ty6st;i ja sen tekerniseen liittyvistei eri rasitustekrj6istzi rnuo-

dostaa yhden keskeisen osan tutkirnuksen kokonaistuloksrsta" Neille tuloksilla
on sellaisinaan orna rnielenkiintonsa sarnalla kun ne palvelevat analyysin rnui-

den osien tarpeita.

l. I. Eri arnrnattiryhrnien tyon piirteitzi

Jokaista tydntekijiihaastateltavaa pyydettiin lyhyesti kuvaalrraan ornaa ty6tzi;in.

Naiin saatu tieto ja rnuista lShteistzi jo olernassa oleva tieto voidaan t:isszi yh-

dist;i;i. Jotta ptiiistiiisiin itse tutkitun tydn tunturnaan, yritetiiiin seuraavassa
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lyhyesti kuvata tutkittujen arnrnattiryhrnien tarkernpaa rakennetta ja sitZi, rnitii
ty6 kussakin ryhrnaissat sisitltii:i ja rniten sit;i tehdzizin.

Latojista rnuodostui neljzi alalohkoa sen rnukaan, onko kysyrnyksessd kone-

vai kiisinladonta, sanorrralehti- vai siviilityo. Kzisinlato jat sekd sano-

rnalehti- ettZi. siviility6s szi poirnivat k;isin erillisizi kir jakkeita ja yhdistiiviit ne

sanoiksi. Sanornalehdessii heidzin tydnsai on pddasiassa ns. ilrnoitusladontaa

tai lehden taittarnista. Tyo on tziysin kzisityotzi, ja tydsuoritus tapahtuu yleen-

sd. seisaallaan pdyd;in vieressd.. Erityisesti sanornalehtikzisinlatojat niiyttzivzit

joutuvan rnyos rnelkoisen paljon kiivelerniidn tydn kestdessd. Siviilipuolella
ty6skentelevait ovat enernrnain paikallaan. TyOssd vaaditaan vastaajien iknoi-
tuksen rnukaan itseneiistii suunnittelupanosta. Fyysistzi voirnaa vaaditaan rnrn.

kehikko jen no stelus sa 
"

Konelato ja t latovat yhtaijaksoista tekstizi natppaiilernaillzt latornakoneen nap-

peiirniii, jolloin kirjainten rnatriisit keraiaintyveit riveiksi. Konelatojiin lasket-
tiin rny6s rnonotype- ja teletypelatojat, jotka rei'ittavat paperinauhaa nzippeiile-

rnaillzi latornapoydan tai lzivistyskoneen neippziirnizi. Siviilikonelatojiin lasket-
tiin rnyds teletype- ja rnonotypevalajat, joita taissai ryhrnd.sszi oli 6. Valajat
syottavzit latojan rei'ittarndn nauhan autornaattiseen valinkoneeseen. Latojan

tyo tapahtuu paiSasiassa isturna-asennossa koneen vieressd." Vastaajien il-
rnoituksen rnukaan vaaditaan rny6skin konelatojan ty6sszi olTraa suunnittelupa-
nosta, neiin erityisesti sanornalehtipuolella"

R o t a a t i o p a i n a j i e n ryhrnddn laskettiin rnukaan rnyds r o t a a t i o t y 6 n -

t e k i j ii t, joiden osuus niiytejoukossa on noin I/3" Rotaatiotydntekijzit toi-
rnivat painajien apulaisina ja hoitavat lisiiksi rnrn. koneen puhdistuksen. Ro-

taatiopainaja hoitaa suurta konetta, jolla painetaan sanornalehtia" Vastaajien
ilrnoitusten rnukaan ty6 k5sitt;izi pZiaiasiassa koneen valvontaa. Koneen valvon-
ta ei kuitenkaan tapahdu isturnalla, vaan tyossii joudutaan rnelko paljon liikku-
rnaankin. Lisziksi lzihes kaikki vastaajat iknoittivat joutuvansa nostelernaan

raskaita esineitd. Itseniiisen suunnittelun osuus on td.ssii ty6ssd vastaajien i1-

rno ituks en rnukaan vih;iistii.
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Stereotypoijat rnuodostavat ornan erillisen arnrnattiryhrneinsS" Heidlin-

ty6niiiin on valaa kirjapainossa kziytettivii painolaatta. Taitii varten valrniste-

taan aluksi rnatriisi tavallisesti rnatriisipuristirnen avulla, tarkastetaan ja

vahvistetaan rnatriisi, sekd valetaan rnetallista, rnuovista trns. rnateriaalista

tasainen tai puolisylinterirndinen painolaatta kziytt:ien rnatriisia valurnuottina.

Tyo tapahtuu sekd koneen avulla ettzi kzisity6nzi" Raskaita rnuotteja joudutaan

nostelernaan kaisin. Tyo edellyttziii ornaa suunnittelua. Ty6suoritus tapahtuu

yleensA seisaallaarr ja liikkuen paikasta toiseen.

P o s t it ta j a t niputtavat valrniit sanornalehdet ja liirnaavat niihin osoitelaput.

Ty6 on rutiiniluontoista kzisitydtzi, jossa kuitenkin kziytetiein apuna rny6s ty6ti
helpottavia koneita. Tydhon kuuluu rny6s raskaiden esineiden nostelua.

Paina jien ryhrnaiain luettiin rnyos painokoneapulaiset. He auttavat painajaa

tyon kuluessa valvornalla rnrn. arkkien kulkua koneessa. Heille kuuluu rnyos

koneen puhdistus. Painajaryhrndsszi oli kaikkiaan noin neljiisosa vastaajista

painokoneapulaisia. Painajan tyohOn kuuluu tekstin, kuvien yrns. painarniseen

kziytettiivd.n koneen hoitarninen. Tydn kestdessd painokonetta joudutaan valvo-

rnaan, rnikzi edellyttzia kzivelyzi. Lisziksi joudutaan nostelernaan erilaisia taak-

koja. Painokoneen tyypistzi riippuen erillisarnrnattinirnikkeend saattaa o1la

esirnerkiksi pika-, autornaatti- tai tiikelipainaja.

Syv;ipainajien ryhrniiZtpidettiinornanaalalohkonaan ja sarnaan ryhrniiiin

luettiin rny6s syviipainotyontekij;it, jotka toirnivat varsinaisten syviipainajien

apulaisina. Vzihain yli puolet t5rniin ryhrndn haastatelluista oli syveipainoty6n-

tekijoita. Varsinaisen syvzipainajan tehtlviind on hoitaa painokonetta, jossa

vd.ri siirtyy paperille tai rnuulle rnateriaalille kuparisylinterin syovytetyistZi

osista. H2in huolehtii rnyos painovzilineen asetuksesta ja sziztdostA ja tarkkai-
lee luonnollisesti painarnistulosta. Myos tzihiin tyohon kuuluu liikkurnista pai-

kasta toiseen ja esineiden nostelua.

Syovyttii jiit, kuparoitsijat ia kopistit kzisiteltiin yhtenai arnnrat-

tiryhrnanii. Ryhrndn vastaajista on 80 lo sylvyttajia, 5 % kuparoitsijoita ja
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l5 % kopisteja. Kernigrafi- ja syviipainosyovytt;ijzi sydvyttizi kuvan kuvalaa-
tan valrnistuksessa kziytettzivzizin rnateriaaliin tai syvdpainossa sylinteriin.
Kuparoitsija kuparoi syv;ipainossa sylinterit ennen painarnista. Kopistin teh-
tiivdnii taas on kopioida kuvia valoherkaill5 nesteellii kzisiteltyyn rnetalliin tai
rnuoviin. Kuparoitsijaa lukuunottarnatta tyd on ndissd arnrnateissa suurelta
osalta kzisityotzi. Noin puolet ryhrn5n vastaajista ilrnoitti tydn vaativan ornaa

suunnittelua.

Litografien, graafisten valokuvaajien ja retuYoijien ryh-
rndssd on varsinaisia graafisia valokuvaajia hiernan yli puolet, litografeja 29 %

ja retuBoijia 1Z lo ryhrnd.n vastaajista. Litografi piirtzizi alkuper;iiskuvan kalk-
kikiveen, sinkkilevyyn, paperiin, rnuoviin tai filrniin ns" litografisella liidulla
tai tushilla" Graafinen valokuvaaja puolestaan valrnj.staa kirjapainossa kdy-
tetteivein kuvalaatan tai painolevyn vaknistukseen tarvittavan valokuvanegatii-
v:r:r tai -positiivin. RetuEoija korjailee alkupereiiskuvan ennen jailjennosvalo-
kuvausta parantaen ebirn" vaijoja, suurentaen kuvapintojen vzilistzi kontrasti-
vaikutusta jne. TyO suoritetaan kzisityond kziyttden apuna erilaisia suurernpia
tai pienernpi:i ty6vilineitzi.

Kir jans itornotyonteki jat suorittavat kirjojen, aikakauslehtien ja vas-
taavanlaisten tuotteiden sitorniseen liittyviei erilaisia tyovaiheita. TyOn ko-
neellisturnisasteen rnukaan on eroteltu kolrne ryhrnid., p o y t zi ty o n t e k i -
jet, puoliautornaattikoneen tydntekijat ja autorrraattikoneen
tyOnte ki jzit, jotka nirnitykset jo kertovat pS5osan ndiden toiden erilaisuu-
desta" Poytzitydntekijzi rnrn. poirnii yhteen painetut arkit ja suorittaa liirnaus-,
kansitus -, tarkastus - yrns. ty6tzi.. TyO tapahtuu pziziasiallisesti kiisin, tosin
joitakin apuvzilineitai tai apukoneita hyv;iksi kztyttien ja suurirnrnaksi osaksi
seisten. Luonteeltaan p6ytltyd on rnelkoisen rutiininornaista. Puoliautornaat-
tikonetydntekijoilld on tyon koneellisturnisaste viety piternrnzille" Tyypillisia
koneita ovat rnrn. kansitus-, nitorno-, viivaus-, kultaus- sekii paperinleik-
kauskoneet jne. Tziysautornaattikoneiden tyontekij6iden tyo e'i dinains;i edusta
edellisestd eroavia arnrnatteja. Tyoss2i on vain autornatiikka viety pisirnrn;iI-
le. Koneen tehdessJ piiziasiallisen osan ty6stzi rnuodostuu tyontekijzin osuu-

1,,..,,i'1- r '- r"

li.lr1.'r,l'
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deksi ennen kaikkea valvonta. Itsendistzi suunnittelua tarvitaan vastaajien il-
rnoituksen rnukaan eniten puoliautornaattikonetyosszi. Sen sijaan poytS- ja

autornaattikonetyossd. ei itseneiinen suunnittelu niyttele niin suurta osaa. Run-

sas puolet sitornon tyontekijoistzi iknoitti joutuvansa jossain rndd.rin nostele-

rrraan raskaita esineit5 ty6s siiiin.

L. Z. Tydn tekerniseen liittyvien seikkojen rasittavuus

Aktiivityontekijalornakkeen alkuosassa esitettiin vastaajille yhteensd noin t5

kysyrnystei, jotka kaikki ornalla tavallaan liittyivzit ty6n tekernisen yleisten

puitteiden kuten tydajan, ty6tahdin, ylitoiden, vastuun it". kartoitukseen

(t<ts " A-lornake liittees sa 7). Osa kysyrnyksistd on varustettu erityisellzi
jatkokysyrnyksella, jonka avulla vastaaja joutui useissa kohdin antarnaan hen-

kilokohtaisen arvionsa ao. tekijzin rasittavuudesta. Tyonjohtajalornakkeessa

on rny6s rnuutarna vastaavia asioita rnittaava kysyrnys, joten tutkirnuksessa

voidaan tehdzi vertailuja naiiden kysyrnysten osalta.

I. Z. L. Mittauksen suoritus ja sen tulokset

Itse tyon aiheuttarnan rasituksen rnittauksessa on pyritty aluksi systernaatti-

sen kokonaiskuvan saarniseen kysyrnykseen tulevista tekijoistzi. Yleisrnittaus

perustuu kaikkiaan 11 eri kysyrnyskohtaan saatuihin ty6ntekij6iden vastauksiin.

Eri kohtiin antarniensa vastausten perusteella annettiin aluksi kullekin vastaa-

jalle rasituspisteitd kuten tapahtuu ns. surrrrna-asteikkoa rakennettaessa

(Eskola 1962, 45 -). Pisteiden antoskaala vaihteli nollasta kahteen pisteeseen

kussakin kohdassa, arvioidun rasitusasteen rnukaisesti. Kaksi rasituspistettzi

saivat ne vastaajat, joiden kohdalla oli arvioitavissa, ettzi kyseisellzi tekijalla

on hyvin tiirkeii rnerkitys ao. vastaajan kohda1la. Yksi rasituspiste annettiin,

kun ao. tekijall5 on vastaajalle rnerkitystd., rnutta viihziisernrndsszi rnS5rin ja

nolla pistettd, kun tekijd ei koske vastaajaa lainkaan. Esirn. kun vastaaja il-
rnoitti vuorotyon rasittavan hint;i hyvin paljon tai rnelko paljon hiin sai t;istzi
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kohdasta kaksi pistettei, vastauksesta rnelko vzihzin tai ei lainkaan tuli yksi pis-
te, koska hztn kuitenkin oIi vuoroty6ssd, ja ei-vuorotyolZiiselle, ts. norrnaalia

pziivzityotii tekeveille, annettiin nolla pistettzi. Sarnantapaisen yleisperiaatteen
rnukaan annettiin pisteitd kaikkien rnittauksessa rnukana olevien tekijOiden

kohdalla. Eri osakysyrnyksistzi lasketut pisternzizirait laskettiin lopuksi yhteen,

jolloin jokainen vastaaja tuli saarnaan kokonaispisternddrin, joka vaihteli vei-

li1la 0 -ZZ pistettii.

Ns. siseiisen yhdenrnukaisuuden testillzi. ratkaistiin sitten eri kysyrnysten kes-

kinai.inen yhteensopivuus tyon rasituksen rnittauksessa (Edwards, L957, 152-).

Yksinkertaisesti sanottuna rneneteltiin tdlldin niin, ettd vastaajat asetettiin
jarjestykseen saarniensa rasituspistern:iiirien rnukaisesti. Telrnain jailkeen ero-
tettiin joukon yla- ja alapii5std noin 3O % ja tutkittiin ndin saadun kahden ryh-
rnd.n vastauksia kunkin osakysyrnyksen kohdalla. Vain sellaiset kysyrnykset,
joissa ern. ylii- ja alaryhrnS erosivat toisistaan tilastollisesti rnerkitsevdsti,
hyvziksyttiin rnukaan rnittaukseen. Testauksen tuloksena todettiin, ettzi kaikki
11 osakysyrnystzi olivat tiillaisia, joten ne voitiin kaikki s:i.ilyttzi;i rnukana.

Kuhunkin arnrnattiryhrnzidn kuuluvat vastaajat saivat eri kohtiin antarniensa

vastausten perusteella niiin ollen erilaisia pistearvoja" Laskernalla kussakin

kohdassa kunkin arnrnattiryhrnzin vastaajien pistearvo jakauturnan keskiarvo

saatiin lukuarvo, jota voidaan kziyttzizi hyvziksi arnrnattiryhrnien vdlisessZi ver-
tailussa" Arnrnattien rrrasittavuusjairjestystzi" voidaan kuvata laskernalla ryh-
rnd.n vastaajien eri tekijdiden kohdalla saarnien rasituskeskiarvojen surrrrna-

1uvut. Eri osatekijoiden rnerkitys kunkin arnrnatin kohdalla kuvastuu keski-
arvoluwusta ao. kohdassa. Eri osatekijdiden yleisen rnerkityksen kuvaarni-
seksi laskettiin lisd,ksi rnediaaniarvo, jonka avulla taas eri osatekijzit voidaan

karkea s ti ryhrnitell5 tarkeys jar je s tyks e en.

Mittauksen tuloksena voidaan eri osatekijdt, arviot niiden rasittavuudesta, osa-
tekijoiden keskineiinen rnerkitys ja arnrnattiryhrnien rasittavuus jzirjestys esit-
tzizi tiivistettynzi. taulukon 4 rnuotoon.
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Taulukko 4, Tyohon liittfvien tekijoiden keskimiiiriiiset rasituspistemaiirat ammattiryhmittiin. (Mita suurempi

keskiarvo, sita rasittavampi tekije on).

Taulukoiduista rasitustekijoistzi voidaan todeta, etta e n ite n r a s itu s ta
aiheuttavat tekijzit ovat y1ity6, tyotahdin riippurnattornuus
tyOntekijzistii, vuorotyo, ydstuu aineellisista vahingoista,
henkinen paine tyOssd ja ty6tahti y1eensd.. Muidentekijoiden
rnerkitys on rnelkoisen vdhdistii kuten taulukosta selvisti voi naihdei.

Mittauksessa vaikeirnrnaksi ryhrnziksi osoittautui ro taat iopaina jien ryh-
rni, t;ihein ovat vaikuttarnassa ennen rnuuta jatkuva vuorotyo, tydtahdin rnaiS-

rziytyrninen koneen rnukaan, ylityot ja vastuu aineellisista vahingoista. Ste -
reotypoijat, syvaipainajat ja sanornalehtityon konelatojat
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AMMATTI-
RYHMAT

RASITUSTEKIJAT

F
aI
.l
ofr
z
Erl

CA

HF
f!,o
FI.{
Fd
o

-l

Ut

{!:
IU

z

-l

xo
a
E-lo
E
".1

I
o

!:(r,
2.
H
-lo
>rl
I

o
d

(
.l
o
EJ
-lo?
L
o2
rd

B
z

-l

Xo2
fr,
E.l
o
-l

F
-loo
?E'
-l

(n
.l
o
EJ
ru

oF
c-lo

|u
oC'-l
-lrl

-l

C''

Q:

{-l-l>:
>:
5

!:t/)
zts
-lo
.l

9-lo
Ej{
FU

q'
rl!:
Fl

'4
Q:

E
U
F
z

YIityo
Ty6tahdin ei-itsen.
miii.rdytyminen
Vuorotyo
Vastuu aineellisista
vahingoista
Henkinen rasitus
yleensi
Tytitahti yleensa
Ruurniillinen rdsitus
yleensli
Vastuu esimiesasemasta
Vastuu henkil6vahin-
goista

Yapaa- tai lepoajan
hairiintyminen
Asiakkaat

L.L

I 4
1.7

1,0

7

9

6

5

8

5

1

1.3

t 1

1.3

8

6

1

5

1

5

1

L

1

1.5

1.2
7

4

6

7

8

4

4

L

J

t.2

.9
1.2

.7

1.0'
.9

.J

.0

.1

.5

.1

t.2

1.0
1.2

7

9

6

2

0

o

4
5

L.L

.8
r.4

7

8

5

6

4

2

o
o

l.L

6

J

3

6

J

5

2

5

1

2

.8

.5
1.1

.8

t.L
.5

.2

.2

.0

.0

.2

9

8

2

9

9

6

3

5

1

1

2

1.0

.5

.3

1.0

.4

.5

.8

.2

.o

.2

.t

8

1.0
1.3

0

2

7

6

0

o

2

o

1.0

9

d

8

7

3

0

L

0

1

1

6

4
t

5

4
5

4
2

t

1

5

1.0

3

1

3

3

4

4
o

0

0
o

1.t

9

9

8

7

6

5

2

T

L

t

55Yhteensd 9.3 7.5 7.t 6.9 6.5 6.5 5.5 s.4 5.3 5.0 4.8 4.2 3.4 2.8.



Z5

s e ka s it o rno n a u t o rr-a at t i ko n e ty 6 n t e k i j a t ovat suhteellisen Ifiellzi
toisiaan ty6n rasittavuudessa. Stereotypoijilla tyon rasittavuuteen vaikuttavat

eniten suurin piirtein sarrrat tekijat kuin rotaatiopainajillakin. Syvzipainajilla

nziyttlviit eniten rasitusta aiheuttavan ylityot sarnoin kuin sanornalehtikonelato-
jilla ja k;isinlato jillakin, jotka ovat rasituspisteiltzizin seuraavina. P a i n a j i1 -

La taas korostuu rnrn. vastuu aineellisista vahingoista jne. Tultaessa rnit -
tauksen rnukaan vdhernrn5n rasittaviin arnrnattiryhrniin havaitaan niiden rasit-
tavuuden takana olevan peiziasiassa yksi tai kaksi teirkeint;i tekijzi;i rnuiden osuu-

den ollessa usein vihiiinen. Esirnerkiksi sitornon pdytzityontekijdillzi korostuu

selviisti ylityOrasitus, postittajilla taas vuorotyon rasitus jne.

Keskirn;iairiiiset rasituspisternddrSt jzizivat yleensd. useirnpien tekij6iden koh-

dalla ja useirnrnissa ryhrnissii rnelko rnataliksi. Sarnalla on kuitenkin 16ydet-

tAvisszi eri arnrnattien kohdalla joitakin erityisizi tekijoit:i, jotka ovat nostaneet

keskirnaiairdisen rasituspisternddritn jossain kohdin yleistd tasoa selveisti kor-
kearnrnalle. Tzillaisia suuria keskiarvolukuja loytyy esirnerkiksi rotaatiopai-
najien vuorotyon ja syvzipainajien ylitdiden kohdalta.

Huornattakoon vield, ettei taulukossa esiintyy tekijoitzi (tekijaluettelon alapiizis-

"e), joiden yleinen rnerkitys graafisen alan tyon rasituksessa on itse asiassa

hyvin veiheiinen. Niiden rnerkitys rajoittuukin rnuutarnaan harvaan arnrnatti-
ryhrn5Sn vaikutuksen olle s sa niis sdkin varsin pieni.

1. 2, 2. Erziitzi rasittavirnpia seikkoja

Edellzi selostettujen keskiarvolukujen rnerkitystai voidaan kuvata edelleen tar-
kastelernalla varsinaisia frekvenssijakauturnia eri ryhrnisszi. Mukaan on otet-
1u rnediaaniarvoltaan korkeirnrnat eli yleisesti ottaen siis rasittavirnrnat ty6-
h6n liittyvzit tekijat. Muiden tekijoiden osalta esitetiiSn jakauturnia liite-
o sas sa.

Y 1i t o i t a tehdzizin rnelko yleisesti kaikissa tutkituissa arnrnattiryhrnissd.
Ylitoiden tekernistii koskeneen tilastollisen testauksen rnukaisesti voitiin to-
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deta, etteiviit eri arnrnattiryhrniit poikkea toisistaan rnerkitseviisti tdssii suh-

teessa (l).

Vaikka ylityon tekernisen ja sen aiheuttarnan rasituksen kohdalla ei todettu-
kaan tilastollisesti rnerkitseviii eroja eri arnrnattiryhrnien v51i1lzi, voitiin
suorista jakauturnista piiiiteIl2i, ettd vaihtelua esiintyy kuitenkin jonkin verran
rnzizirzityis s zi kohdis sa "

Lornakkeessa tiedusteltiin vastaajilta yksinkertaisesti tekeviitkd he koskaan

ylitoitzi ja jos tekevdt, niin rniten nditii ylitditzi esiintyy ja rniten paljon ne

heitzi rasittavat (A-Iornake, kysyrnys 15). Kaikkiaan 247 1nenkil65 naiytejou-

kosta eli 75 % lknoitti joskus tekeviinsii ylitditii, joten ainoastaan neljiinnes
joukosta ei olrran ilrnoituksensa rnukaan tee koskaan ylitoit:i. Ylitoite tekevis-
tai hiernan yli puolet (57 %) tekee niitzi aivan satturnanvaraisesti ja rnuut (43 %)

joinakin tiettyind. aikoina, tyyppillisirnrnin ehk5 l-4 kuukautta vuodessa. Yli-
tyotuntien lukurneiZiriiii yritettiin kysy;t tiitii varten eritellyn kysyrnyksen avul-
la, rnutta vastausta ei syystzi. tai toisesta saatu 57 %zlta ylityotzi tekevistii.
Ylitdiden tuntirnziiirii saatiin tarkasti ainoastaan I06 vastaajalta, joten sen Pe-
rusteella ei voida tehdzi tarkkoja johtopzi;itoksi;i. Tzissei joukossa vaihteli kui-
tenkin vuosikeskiarvoina ilrnaistuna kuukautta kohden tehtyjen ylitdiden rniidrd
aivan vdheiisestei, noin I tunnin ylityostZi aina yli 20 tunnin ylityohon kuukau-

de s sa.

Ylityon rasitusta arvioidessaan joutui vastaaja valitsernaan neljiin eri asteisen
vaihtoehdon vi1i115. Seuraavassa taulukossa 5 esitetziSn vastaajien jakauturni-
nen eri vaihtoehtojen rnukaan sekd ylitoitzi tekerniittornien rnii2irit. Koska tes-
taus ei osoittanut t5ssdkiiZin rnerkitseviii eroja eri ryhrnien vitlillii, esitetdiin

221) X = tO"7O '. 19"80 (1OTol . X -arvo 10.70 on saatu laskemalla taulukon lukujeu perusteella, Luku, -johon
sit:r ve:rataan (tassa siis 19.80), on testaus:raja, joka sisaltaa tO lozn erehtymisriskin tehtaessa johtopaet6lcie ta-
marr naytteen pe:usteeJ.la. Jos aineistosta saatu arvo on suurempi kuin testawraja, testaus osoittaa eroja taulu-
koit'ujen ryhmien velillli. Ttrssii eroja ei siis ole havaittavissa.



Ylitoiden tekeminen ja niiden rasittavuus
7-4+8+9+14

Tekee, rasittaa hyvin paljon
Tekee, rasittaa melko paljon
Tekee, rasittaa melko viihiin
Tekee, ei rasita lainkaan tai e. b. s. miten paljon
Ei tee ylitoita

13

27

21

17

22

Yhteensa 100

( 16e)

100

( 160)
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taulukossa 5 jako kahteen ryhrnzikokonaisuuteen em. yleistaulukon rnediaani-
arvojen rnukaisesti.

Taulukko 5. Ylitoiden tekeminen ja sen aiheuttama rasitus eri ryhmissi. hosenttia vastaajien lukumearasta (su-

luissa luvut, joista prosentit on laskettu).

Ammattiryhmet no. 1)

5-7+7O-t3

Tauluko s sa e siintyviit arnrnattiryhrnzit yhdistettyind. s iten, etta vasernrnas sa

pystysarakkeessa nahdazin keskirneiairaiiselt;i rasituspisternddrdlt;i;in vaikeirn-
rnat seitsernan arnrnattiryhrnatzi ja oikealla rasitukseltaan vd.hdisernrn5t seit-
serrran arnrnattiryhrnzi.zi. Taulukosta voidaan havaita rnrn. , etta ylit6iden, jot-
ka rnittauksen rnukaan ovat graafisen alan tyoh6n liittyvist;i tekijoistzi rasitta-
virnpia, arvioi vain n. ZO-40 lo vastaajista rasittavan itseaiein paljon.

Edellzi jo todettiin, ettd. rnahdollisuus itsenaiseen tyOtahd.in rnziS-
r ittiirni s e en on tyontekij5lle tairkeeiei, si115 tallais en rnahdolli suu -
d e n puu t tu rni s e n havaittiin olevan rny6s graafisella alalla suhteellisen
tairkeei rasitustekijai (A-lornake, kysyrnys l0). Ty6tahden rndd.rdytyrnistzi ja

sen rasittawuutta kuvataan l:ihernrnin taulukossa 6.

9

16

18

24

33

1) Ammattiryhmat: 1. kasinlatojat (saromalehti),2. konelatojat (sanomalehti), 3, rotaatiopainajat,4.
typoijat,8.painajat,9. syvdpainajat,14, sitojat,autom.kone,5. postittajat,6. kesinlatojat(siviili),7
latojat (siviili), 10. sfovyrtajet ym., 11. litografit ym., 12. sitojat, pdytaryd, 13. sitojat, puoliautom.

stereo-
kone-
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Taulukko 6, Ty6ntekij?in mahdollisuudet maarata itse tydtahti ja ei-itseniisen maarayqrmisen aiheuttama rasi-
tus eri ryhmissd, hosenttia vastaajien lukumldriisti (suluissa luvut, joiden perusteella prosentit on

laskettu),

Taulukossa ovat arnrnattiryhrnzit kysytyn kohdan rnukaisessa rasittavuusiaries-
tyksessS. Vastaus jakauturniltaan sarnanlaiset tai hyvin 1ehelli toisiaan olevat

ryhrnzit on yhdistetty.

Mahdollisuus rnaiSreitai itsendisesti ty6tahti vaihtelee arnrnateittain tilastolli-
sesti rnerkits"..a"ti 2). Epziitseniiisyys tdssd. asiassa rasittaa eniten arrrrnat-

tiryhrnzizi 3 eIi rotaatiopainajia, joista l2ihes puolet katsoo asian rasittavan it-
sediin paljon. Toisessa zieiripziiissi olevissa arnrnattiryhrnissa antaa vastaa-

vanlaisen arvion vain noin joka kyrnrnenes ty6ntekij:i.

Tydtahdin ei-itseniisen rnddriiytyrnisen takana on yleensii koneen tahti - jois-

sakin tapauksissa lisiiksi toisten tyontekijdiden tai toisten osastojen tyotahti.

Graafisen tyOn eri rasitustekijoista todettiin jo edella rnyds vuorotyollzi
olevan suhteellisesti ottaen rnerkitystzi. Tata asiaa tiedusteltiin aktiivity6n-

1) Ammattiryhmat: 3. rotaatiopainajat,4. stereotypojat,g. syvapainajat, 1. kisinlatojat (sanomalehti), 2. kone-
latojat (sanomalehti), 5. postittajat, 10. sydvyftejet ym., 11. litografit yrn., 14. sitojat, autom. kone,
7" konelatojat (siviili), 8. painajat, 13. sitojat, puoliautom., 6. k?isinlatojat (siviili), 12. sitojat. pdytary6,

2
2\ = 62.08' as"@ (tTo).X

Tyotahdin maaraytyminen
Ammattiryhmat no, 1)

3 4+9 1+2+5+10 L1+14 7+8+t3 6+12

Ei-itseniiistii, rasittaa hyvin paljon
Ei-itseniisti, rasittaa melko paljon
Ei-itseniisti, rasittaa vahan

Ei-itseniiisti, ei rasita laiakaan
tai e. o. s" , miten paljon
Voi itse maarittea ffotahdin

1e (4)

2e (6)

14 (3)

2e (6)

e (21

10

?3

L7

t7
?a

8

23

12

22

35

6

15

23

L2

44

t
12

t4

t7
56

5

5

7

5

80

Yhteensa 100
(21)

100

( 301

100

(sa1

100

(aa;
100

(eo)
100

(6s)



Vuorotycin rasittavuus
Ammattiryhmit no. 1)

5 4+5+14 7+2+7 9 8+10+1 1+13 6+t2

28 (6)

s2 (11)

10 (2)

27

16

t6

27

24

13

6

t3

(2)

(1)

t2)

(3)

(8)

2

6

3

8

2

5

3

8

10 (2)
27

t4
22

19

18

50 81 92

Rasittaa hyvin paljon
Rasittaa melko paljon
Rasittaa melko vihln
Ei rasita tai ei osaa sanoa
miten paljon
Ei ole vuoroty6ssa

Yhteensi 100

(21)
100

( sol
100

(63)
100

(16)

100

( 108)

100

(6s)
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tekijSlornakkeen kysyrnyksessa 5, jossa kysyttiin vastaajilta ensinn:i heidzin

tyoaikaryhrneizinszi ja vuorotydssd olevilta heiddn rnielipidettii:in tyon rasitta-
vuudesta verrattuna norrnaaliin pdiv;ityohon.

Taulukko 7. Vuorotyon rasittavuus eri ammattiryhmissi. hosenttijakautumia (suluissa luvut, joiden perusteella

prosentit on laskettu)

Ryhrnei 3 e1i rotaatiopainajat ja -tyontekijat erottuvat tZissiikin rnelko selviisti
ornaksi ryhrndkseen, Tzirniin ryhrnein vastaajat ovat leihes yksirnielisesti ar-
vioineet vuorotydn aiheuttarnan rasituksen paljoksi. Muis sa ryhrnisszi tzillai-
set arvot ovat jo viihziisernpiei, joskin rrr.uutarrra hajatapaus esiintyy rny6s sel-

laisissa ryhrnis sd, joissa tehdzi;in peiiiasiassa norrnaalia pziivaityotzi. Arnrnat-

tiryhrneit eroavat rnerkitsevdsti toisistaa n') .

Graafisen alan tyo tapahtuu piiitasiassa kolrnen ty6aikaryhrnd.n puitteissa. En-

sinnaikin tehddzin norrnaalia piiivdty6t:i, sitten szizinndllistai kaksivuoroty6tii ia
lisaiksi szizinn6llistai yotyotzi. Vain harvoissa tapauksissa kuuluvat kaikki jon-

1) Ammattiryhmat: 3. rotaatiopainajat,4. stereotypoijat,5" postittajat, 14. sitojat, autom. kone, 1. kasinlato-
tojat (sanomalehti), 2. konelatojat (sanomalehti)r 7. konelatojat (siviili), 9. syviipainajatrS. painajat, 10. sy6-

vyttajet ym., 11. litografitym., 13. sitojat, puoliautom., 6. kesinlatojat (siviili), 12. sitojat, pdytetyO,

2)X 2
= 193,123 > 45.64 (L Vo) .
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kin arnrnattiryhrnzin ty6ntekijzit vain yhteen tyoaikaryhrneiei.n. Tavallisernpaa
on tyoajan vaihtelu rny6s yhden arnrnattiryhrn;in sisailIai.. Arnrnattiryhrnzissai 3

eli rotaatioty6ssd., jossa r,rroroty6rasitus koetaan pahirnpana, voitiin todeta,
ettzi tyotzi tehdaizin p:ieiasiallisesti yoltzi joitakin hajatapauksia lukuun ottarnatta"
Toinen varsinainen y6tydryhrn:i on ryhrnd nurrrero 5, postittajat. Stereotypoi-
jista taas puolet ilrnoitti tekevdnsi sdinnollistzi yotydtzi, toisen puolen jakaan-
tuessa sd.d.nn6l1isen kaksivuorotyon ja norrnaalin p;iivzityon osalle. Sitornon

autornaattityossei, sanornalehtilatornotyosszi ja siviilikonelatojilla taas esiintyy
yleisernrnin szizinndllistzi kaksivuoroty6tai, sanornalehtilatojilla lzihes yksin-
ornaisena ja rnuissa ryhrniss5 liseiksi jonkin verran norrnaalia p:iiveity6tzi,

Muissa arnrnateissa on tyypillisintd norrnaali paiiv;ityo.

Aktiivilornakkeen kysyrnyksessd lZ vastaajilta tiedusteltiin, katsovatko he

rnahdoltisten a i n e e 1 I i s t e n v a h i n k o j e n s y n t y rn i s e n riippuvan. <i,rnas -

ta tyosuorityksestaan. Tiirnain riippuvuuden esiintyrnisessa ja arvioissa sen

rasittavuudesta havaittiin tilastollisesti rnerkitsevi:i ero ja eri arnrnattiryhrnien
l)

vailrllai -'"

Taulukko 8 Tydsuorituksesta riippuva mahdollisuus aiheuttaa aiheellisia vahinkoja, ja tasta johtuvan vastuun
painavuus, hosenttijaka.utumia (suluissa luvut, joista prosentit on laskettu),

21) x = 59.04 '27.70 (Lyo\

2) Ammattlryhrnat:8. painajat, 3. rotaatiopainajat, 11. litografit ym., 13. sitojat, puoliautom., 1. kdsinlatojat
(sanomalehti), 2. konelatojat (sanomalehti), 4. stereotypoijat, T. konelatojat (siviili), 10. sydvytadjdt yrn.,
14, sitojat, autom,kone,6. kasinlatojat (siviili),9. syviipainajat, T2. sitojat, poytatyo, 5, postittajat.

Vastuu mahdollisista aineel-
lisista vahingoista

Ammattiryhmdt t;.o. 2)

8 3+1 1+1 3 l+2t4+7+LO+74 6+9+72 5

Painaa \ruirr paljon
Paiaaa melko paljon
Painaa melko vii-hbn

Ei pama lainkaan tai e. o, s"
miten paljon
Ei katso olevan vastuuta

22

27

20

7l
n

14

24

7

74

41

8

18

5

17

52

72

3

9

76 100

'\Ihteense 100

(st1
i00
( 58)

100

(121)
100

(s 11

100

( 1e)
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Vastuu aineellisista vahingoista huolestuttaa erityisesti painajia, joista noin
puolet kokee tdrnd.n vastuun selveisti painavana. Ainoastaan postittajat ovat o1-

leet yksirnielisizi siitai, ettei heidzin ty6st:izin voi syntyat sanottavia aineelli-
sia vahinkoja.

l. 2. 3. Ty6ntekijoiden ja tyonjohtajien arvioiden vertailua

Kuten edellzi jo on todettu, esitettiin kussakin yrityksessd haastateltujen tydri-
tekijdiden ty6njohtajille osittain sarnoja kysyrnyksia kuin tyontekijoille. Tar-
koituksena oli naiin pzi.zistd. vastauksia vertailernalla tutkirnaan rnrn. vastausten
luotettavuutta.

Vertailun tuloksiin on kuitenkin erdisszi kysyrnyskohdissa suhtauduttava hyvin
varovaisesti, sillai niihin sis:iltyy suuri joukko rajoituks ia ja virhepaiaitelrnien
rnahdollisuuksia. Niin on nirnenorrraan ns. faktillisten kysyrnyskohteiden, ku-
ten tyOn piirteiden ja olosuhteiden kohdalla. Sen sijaan varsinaiset rnielipide-
vertailut ovat tissd, suhteessa varrnernrnalla pohjalla.

Saadun aineiston rakenne ensinndkin asettaa rajoituksia. Muutarnassa tapauk-
sessa lOytyy tyonjohtaia-arvioita rnyos s ellaisista arnrnatti-
ryhrnistzi, joita ei ko. yrityksessd. haastateltu tyontekija-
lornakkee1la. Toisaalta rnuutarnan yrityksen kohdalla puuttuu haastatellun
ty6ntekijeiryhrnein esirniesarvio kyseisesszi yrityksessd. Vastaavuuden puute
ei. ole yleensd kovin suuri, rnutta siitzi huolirnatta on sen parantarniseksi pois-
tettu ylirruiziriiiset tyonjohtaja-arviot ern. faktillisis sa kohdis sa.

Toinen vertailutuloksia vziairistaivd seikka voi olla se, ettzi ty6njohtaja-arviot
koskevat koko asianornaista arnrnattiryhrndd., kun sen sijaan tyOntekijoiden
arviot ovat yksilokohtaisia. Tzill6in jokainen yksiloltinen poikkearna ty6nteki-
jaivastauksissa veizirist;izi kuvaa jonkin verran kun oletarnrne, ettii tyonjohtaja
on vastausta antaessaan ajatellut ryhrnei5 kokonaisuutena.

Tyonjohtaja ei
lisuutta tuntea

rny6sk;i;in ole jatkuvasti paika1la, joten hzinell;i ei ole rnahdol-
koko tilannetta. On olernassa vaara, ettd hzin vzihek"yy ty6n-
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8
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6
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8

5
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4

2
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4
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tekijOiden rnielestai hyvinkin huornionarvoisia seikkoja

Vertailurajoituksista rnainittakoon vield se, ettii tydnjohtaja-arvioita yhtzi arn-

rnattiryhrneizi kohti on verraten vdhdn, joten esirnerkiksi prosenttilukujen 1as-

kernises sa voivat satunnaisvaihtelut tulla rnerkittziviksi.

Ede1l;i rnainitut rajoitukset huornioon ottaen esitetaiiin seuraavassa vertailu

vain parin tydn piirteen osalta.

Aktir"vilornakkeen kysyrnyksessa Il tyOntekii6ilta tiedusteltiin, rnitzi rnieltzi he

ovat tyotahdin kovuude sta. Ty6njohtajille esitettiin t;iysin sarnanlai-

nen kysyrnys (kysyrnys 7), jossa pyydettiin ty6njohtajien arviota alaisry_hrnien-

szi tyotahdista. Huornattakoon, ettd kysyrnys ty6tahdista o1i yhtenzi osakysy-

rnyksena tyon rasituksen rnittauksessa ja sillzi on ty6n rasituksessa suhteelli-

sen tarkezi rnerkitys kuten edellzi olevasta tauluko sta 4 voitiin havaita. Eii
vastaajaryhrnien k:isitykset arnrnattiryhrnien ty6tahdista nzikyviit taulukossa 9..

Vertailu on suoritettu teknillisesti niin, ettai ryhrn:iyhdistely perustuu aktiivi-
tyontekijoiden vastausjakauturniin ja tyonjohtajien arvioiden kohdalla on tehty

vastaavat ryhrneijaot, joista luvut on laskettu.

Taulukko 9. Ty6ntekij6iden ja tydnjohtajien arviot eri ryhmien tydtahdista yleensl. Prosenttijakautumia (suluis-

sa luvut, joiden perusteella prosentit on laskettu).

1) Ammattiryhmlt: 2. konelatojat (sanomalehti) , 3. rotaatiopainajat, 4. stereotypoijat, 1. kasinlatojat (sano-

malehti), 5. postittajat, 9. syv:tpainajat, 11. litografit ym, , 6. kasinlatojat (siviili) , 7' konelatojat (siviili),

8. painajat, 10. sy6vyftajat ym. 12. sitojat, p6ytaty6, 13. sitojat, puoliautom., 14 sitojat, autom.kone'
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Tyontekij6iden kohdalla arnrnattiryhrnien vZiliset erot ovat tilastollisesti lner-
I)kitseviei'/. Taulukon g lukujen perusteella voidaan tehdzt pziiitelrni:i tydtahdis-

ta eri arnrnattiryhrnissii ja sarnalla pzizitelrnid vastaajaryhrnien keisitysten yh-

tzipitzivyydestei. Tehd:i5npii ryhrnien vd.linen vertailu kurnrnan vastaajaryhrniin
perusteella hyvinsi, se ei oleellisesti rnuuta yleiskuvaa. Tyypillisessei sano-

rnalehtityossd eli sanornalehden konelatojilla, rotaatiopainajilla ja stereoty-
poijilla on tydtahti usein kova. Sarna suunta jatkuu rnyos toisessa ryhrndssd,

rnutta siirryttziessd kolrnanteen ryhrndzin kasvaa enernrnist6ksi jo tyotahtia so-

pivana pitzineiden joukko .

Ottaen huornioon edellzi rnainitun vertailun rajoitustekijat voidaan sanoar ettii
tycintekijOiden ja tyonjohtajien arviot tyotahdista ovat rnelko tavalla sarrran

suuntaiset. Jos otetaan kurnrnastakin vastaajaryhrnistd huornioon vastaajien

enernrnistdn arvio, niin sen havaitaan osuvan sarran vaihtoehdon kohdalle.

Yksityisten arviovaihtoehtojen valinnassa on vastaajaryhrnien v51i1l:i silti joi-
takin eroavuuksia. Ne eiviit kuitenkaan ole systernaattisesti sarnan suuntaisia,

esirnerkiksi niin, ett:i tyontekijat olisivat aina arvioineet tahdin kovernrnaksi

kuin tyonjohtajat. Tillainen tilanne vallitsee ryhrniin 2-4 kohdalla, rnutta jo

toisessa ryhrnd.ssd. se on piinvastainen - siinzi ovat tyonjohtajat puolestaan

pitaineet tahtia kovernpana kuin ty6ntekij;it.

Toinen sarnanlaisena tyontekijoille ja tyonjohtajille esitetty kysyrnys pyrki
selvitt;irnaan site, joudutaanko joidenkin ryhrnien tyOntekijoi-
te hdir it s e rniiSn he idzin vapa a -arkanaan saizinnollisen tydajan

ulkopuoIel1a, esirnerkiksi kutsurnaan yllzittzien tyOhon, piiivystzirnziiin ite.
Te1la seikalla ei sindnsai o1e graafisella aIaIIa suurtakaan rnerkitystzi ja ky-

syrnys o1i rnyos tulkinnallisesti vaikea. Taulukos sa I0 on kuitenkin esitetty
vastaajaryhrnien veilinen vertailu teirnain kysyrnyksen osalta. Tyontekijoiden
kohdalla arnrnattiryhrnien vziliset erot ovat tilastollisesti rnerkitse uiaZ) .

1)x = Z4s.Ts > 27 .70 (7 Tol

2 I
2) x 83.70> 27.7O (1.T0)
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Taulukko 10. Tydstii johtuvat vapaa-ajan hairidt tydntekija- ja tyonjohtajavastaajien arvioimina eri rybmissd
hosenttijakautumia (suluissa luvut,joiden perusteella prosentit on laskettu).

Vapaa-ajan hziiriOitzi nziytt:iii esiintyvdn nirnenolrraan sanorrralehtityosszi. Eri
vastaajaryhrnien kdsitykset ovat rnelkoisen yhtzipiteiviii ottaen huornioon kysy-
rnyksen vaikeusasteen ja jo edell:i usearrrpaan kertaan rnainitut vertailurajoi-
tukset" Merkittziv2iii on, ettit tydnjohtajat ovat u s e a rnrn in kuin ty6ntekijzit

rnaininneet taillaisen hiiirion esiintyrnisen.

t. 3. Tyoolosuhteiden rasittavuus

Edellai. kuvattiin tyon tekerniseen sind.nsd. liittyvi;i rasitustekij6ita. Kokonaan

ornan kokonaisuutensa rnuodostavat varsinaisten ulkoisten tyOolosuhteiden ku-

vaarniseen tarkoitetut kysyrnykset, jotka ovat A-lornakkeessa kys. 19-ZL

Keskeistai osaa siinzi edustavat kysyrnyksesta 20 saadut tiedot.

t. 3. 1. Mittauksen suoritus ja sen tulokset

Kysyrnys 20 sisziltziii yhteensei 1B alakysyrnystai eri olosuhteista. Jokaisen

kysyrnyksen kohdalla vastaajilta tiedusteltiin, joutuuko hzin tyoskentelern2idn

1) Ammattiryhmat:1. klisinlatojat (sanomalehti), 2. konelatojat (sanomalehti,3. rotaatiopainajat, 4. stereoty-
poijat, 5. postittajat, g. syviipainajat, 11. litografit ym., 6. kasinlatojat(siviili),T.konelatojat(siviili),
10" syovyttajat ym. , 12" sitojat, p6ytary6, 13. sitojat, puoliautom,, 14. sitojat, autom.kone"

Esiintfyk6
vapaa-ajan
hairiinty-
mista

Ammattiryhmat no. 1)

Vastaajaryhmdt

1-3 4+5+9+1 1 6-8+lO+12-14

Tvbn-
tekij at

TvOn-
j ohtaj at

Tvon-
tel(ij at

Tvdn-
j olitaj at

Tvon-
te'kij at

Tvdnjohtaj at

Esiintyy
Ei esiinny

34

66

s0 (12)

s0 (12)
t2
88

14 (3)

86 ( 1e)

4

96

6

94

Yhteensii i00
(64],

100

(241
100

(zz1
100

(22)
100

(le2)
100

(67)
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rnainitussa olosuhteessa ja jos joutuu, rniten paljon hdn arvelee tairniin itseaizin

vaivaavan. Luettelon ollessa kovin t;iydellinen oIi odotettavissa, ettii kaikki
rnainitut kohdat eiviit ole tdrkeit?i graaf.isen alan tyoolosuhteissa. Aluksi suo-

ritettiinkin j511een rnittauksen osina olevien kysyrnysten sopivuuden tutkirni-
nen

Kziytzinnollisessii rnittauksessa rneneteltiin periaatteessa sarnalla tavoin kuin

rnitattaessa jo aikaisernrnin selostettua tydn tekernisen yleisten pdittrdiden ra-
sittavuutta. Kunkin tyontekijd.n vastauksille annettiin pisteitzi siten, ett;i hzin

sai kunkin olosuhteen kohdalla,joka vaivaa haintd hyvin tai rnelko paljon, kaksi
pistettei, arviosta ettii olosuhde vaivaa rnelko viihzin hain sai yhden pisteen ja
tapauksissa, joissa tydntekijii ei vastauksensa rnukaan joudu lainkaan tydsken-
telernddn asianornaisessa olosuhteessa tai joutuu tydskentelernizin rnutta t5-
rnei olosuhde ei hainen oman arvionsa rnukaan hzintd lainkaan vaivaa tai hzin ei
osannut sanoa vaivaarnisen rniidrdd, hain sai nolla pistettzi" Eri osakysyrnyk-
sistit annetut pisternS2ireit laskettiin yhteen, jolloin jokainen vastaaja tuli saa-

rnaan kokonaispisternddrdn, joka teoriassa saattaa vaihdella veililI;i 0-36 pis-
te ttii .

Kysyrnysten sopivuutta rnittaukseen tutkittiin sisd.isen yhdenrnukaisuuden

anaIyysilIzi. Testauksen tuloksena voitiin hyviksyii rnukaan lopulliseen rnit-
taukseen vain I I olo suhdetta, jotka jzil jernpzinzi esitellzizin. Mittauksesta
jzttettiin pois kysyrnykset rnaasto -o1o suhteista ja sziaiolosuhteista, koska tyo

on kokonaan siszitydt;i. Analyysis sti poistettiin edelleen seuraavat kysy-
rnyskohdat: Jatkuvasti alhainen lzirnpotila, suuresti vaihtelevat l5rnpcitilat,
ko steat olosuhteet, heikko valaistus ja tilrinei. Nailla olosuhteilla ei ole

alalla juuri rnerkitystai. Mukaan ji:ineet kohdat ovat siis sellaisia, ettii
niill;i voi oIla graafisella alalla rnerkitystii - rnissii rnzizirin on ndin, on

kysyrnys, johon seuraavasta taulukosta saadaan vastaus" Taulukon lukuar-
vot on laekettu ja asettelut tehty sarnalla tAvoin kutn edeIl?i tar:.lukon 4 koh-
daIla.
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Taulukko 11. Ulkoisten ty6olosuhteiden keskimeiliiset rasituspi$emaarat ammattiryhmittiin. (Mit:i suurempi

keskiawo, sita rasittavampi ao. olosuhde on.)

Taulukossa 1I on olosuhteet asetettu rnediaanin rnukaiseen rrvaikeusjairjestyk-

seentt luettuna ylhaialta alaspiiin. Amrnattiryhrn:it taas ovat vaikeusjzirjestyk-

sesse, joka perustuu niiden eri olosuhteista saamaan yhteispisternzidriiiin,

luettuina vasemrnalta oikealle.

Rasittavimpia olosuhteita niiyttiiviit olevan rneIu, veto ja
hengitys ilrnan epapuhtaus, polystd. ja kaasuista johtuen.
Melusta kSrsitzizin eniten syv;ipainossa ja konelatojien tyciss2i" Vetoa esiintyy

erityisesti syvzipainossa seka postittajilla ja sitornon tdiss2i. Pcily tuntuu hait-

taavan eniten painajia sekzi sitornon tytintekij6ita. Epeiterveellisist5 kaasuista

kdrsivzit erityisesti syvzipainajat, ja naillii kaasuilla on rnerkitystzi rny6s rnrn.

stereotypoijien ja syrivyttzijien ryhrnissS, kuten taulukon luvuista voidaan ndh-
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de. Tyriolosuhdeluettelon alapzieissai olevat - alalla yleenszi harvinaisemrnat -
tekijat keskittyvzit joihinkin rnzi5rzittyihin arnrnattiryhrniin. Tzillainen tekijai on

esimerkiksi haily, jolla tarkoitetaan ihrnisten ty6paikalla aiheuttamaa halinaa.

Site esiintyy ennen kaikkea latojilla. ArsyttziviS aineita taas k;isittelev;it
litografit ja valokuvaajat, jatkuvasti korkeasta lairnp6tilasta kairsiv;it eniten

stereotypoijat, rnyrkyllisistd aineista taas syvzipainajat, ep5puhtaista olosuh-
teista ennen rnuuta rotaatiopainajat sekei valod.rsytyksistzi litografit ja graafiset
valokuvaajat.

Olosuhteiltaan suhteellisesti vaikeirnpia ryhrnizi ovat sy-
viipainajien ja stereotypoijien amrnatit. Tdrnd.n j;ilkeen
seuraavat jerjestyksessd. sanornalehtilatojat, painajat, si-
tomon autorrraattikonetydntekij;it ja rotaatiopainajat sekei
rnyos litografit ja graatiset valokuvaajat, joiden tyoolosuhteis-
ta saarnat, keskimziziriisten rasituspisternizirien suffrmat ovat suunnilleen sa-

rnaa luokkaa. Tarkastelernalla eri arnrnattiryhrnien keskirnei5reiisiei pisternziii-
rizi pystysuorilla sarakkeilla nzihdziin rnyciskin, rnistd tekij6istzi kussakin ryh-
rndssd saavutettu yhteisrasituspisternzidrzi on perziisin.

Yleisesti ottaen jzizivzit keskirnS;ireiiset rasituspisternd.ird.t aika alhaisiksi joi-
takin poikkeustapauksia lukuunottarnatta. Ty6olosuhteista saadut arvot ovat Ii-
sziksi kautta linjan pienernpiZi kuin edell:i taulukossa 4 esitetyt itse ty6n rasi-
tuspisteet. Vielzi voidaan havaita nziitzi taulukkoja vertaarnalla, ett;i rasittavat
tyon piirteet ja olosuhteet pyrkivait keskittym5Sn samoihin arnrnattiryhrniin
- poikkeuksiakin tietenkin esiintyy eri yksityiskohdissa.

l. 3. 2. Rasittavirnpia olosuhteita ja tydntekijzi-ty6njohtajavertailua

Seuraavassa esitetSd.n ensinnzikin ty6ntekijdvastausten perusjakautumat ereii-
den rasittavirnpien olosuhteiden osalta. Esitettzivissd taulukoissa on j511een

vastausjakauturniltaan teiysin tai liihes sarnanlaiset amrnattiryhrnlt yhdistetty.

Tycinjohtajille esitettiin ty6olosuhteiden kohdalla kysyrnys siit5, katsovatko
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he eri alaisryhrniensii ty<intekijdiden joutuvan ty6skentelemeiSn rnainituissa

olosuhteissa. Tasta johtuen voitiin jiilleen yrittiiii vettata vastaus jakauturnia.

Vertailutulosten epdvarrnuus on kuitenkin juuri ty6olosuhteiden kohdalla rnelko

suuri jo aikaisernrnin mainituista syistii johtuen. Vertailutaulukoissa on am-

rnattiryhmien yhdistelysszi lzihdetty ty6ntekij6iden vastausjakauturnista ja yh-

distetty tiilliin ryhrniit, joissa ao. olosuhdetta e s iintyy suunnilleen yhtii

paljon. Tyrinjohtajilta saatiin lisaksi laadullista tietoa olosuhteista ja nziitzi

viitteiti esitetlai5n rny6s tesse yhteydessii.

Raportin liiteosassa on oheistettu erziitd olosuhdetaulukkoja, joita tzissd ei

Izihe rnmin kzis itel1ii.

Ty6paikan rnelu oli useassa tapauksessa tyontekijoitzi enitenvaivaanra olosuhde.

Taulukosta 12 voidaan nzihdzi rnelun esiintyrnisfrekvenssit ja vaivaarnisen aste

eri ammattiryhrni."a. 1)

Taulukko 12" MeIu ja sen vaivaavuus eri ammattiryhmissii. ftosenttijakautumia (suluissa luvut, joista prosentit

on laskettu).

2
1) Eri ammattiryhmien valilla joutuu - ei joudu luokissa laskethrna f, = 39.86 > ?.7.7O (L Io\

2) Ammattirybrneu Z. konelatojat (siviili), 9. syvipainaiat, 2. konelatojat (sanomalehti), 3. rotaatiopainajat'

12. sitojat, p6ytaty6, 14. sitojat, autom.kone, 1. kzisinlatoiat (sanomalehti), 4. stereotypoijat, 13' sitojat,

puoliautom., 5. postittajat, 6. kesinlatojat (siviili), 8" painajat, 10. syovyttajat ym., 11. litografit ym'

Ammattiryhmat no. 2)

5+6+8+10+1 1L+4+732+3+12+L47+9
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Vaikka rnelua esiintyykin eri ryhrnien tydss2i melko yleisesti, sen kokerninen

hyvin vaivalloiseksi on verraten viihZiistzi. Taulukon luvut osoittavat rny6s,

rniten subjektiivista tiirnd melun aiheuttama vaiva voi olla. Esirnerkiksi pai-

najaryhrndsszi, jossa rnelu on kaytenn6ssd rnelkoista, ei juuri kukaan pidzi tdtzi

rneteliei kovin vaivalloisena. Yleisin reaktio melun aiheuttamaan vaivaan nd.-

kuu olevan se, ettai vastaajat rnainitsevat rnelua esiintyvd.n, rnutta useirnrniten

toteavat sen vaivaavan heit;i vzihiin tai ei lainkaan. 'rSiihen tottuurr, ilrnaisivat
vastaajat yleensai asian.

Verrattaessa tycintekij6iden ja tyonjohtajien arvioita melun esiintyrnisestd. saa-

daan eri arnrnattiryhmien kohdalla seuraavanlainen tulos.

Taulukko 13. Melun esiintfminen eri ammattiryhmissi tydntekijdiden ja tyonjohtajien arvion mukaisesti

Jokaisessa ryhrnzissa ovat tyontekijzit ilmoittaneet useamrnin kuin tyonjohta-
jat rnelua esiintyvzin. Prosenttilukujen erot johtuvat osittain haastattelutek-

nillisistzi vaikeuksista. Kun asiaa tarkistettiin siten, ettii tytintekijiiarvioista
vlhennettiin ne arviot, joissa oli ilrnoitetfu rnelua esiintyvin, rnutta ettei se ei

vaivannut lainkaan, havaittiin prosenttilukujen tasoittuvan rnelko jyrkzisti. Te-

rn2; siis viittaisi siihen, ettzi ty6ntekij;it ovat, osittain kysyrnysrnuodosta joh-

tuen, reagoineet herkzisti jo vdhziisenkin rnelun esiintyrniseen, kun taas ty6n-
johtajat ovat antaneet positiivisen arvion ainoastaan, kun rnelu on selvdsti ha-

vaittavissa. Tulokseen sis5ltyy rnuitakin tulkintavaikeuksia, kuten jo edellai

1) Ammattiryhmat: 2. konelatojat (sanomalehti), 8. painajat, 14. sitojat, autom, kone, 3. rotaatiopainajat,
4. stereotypoijatrT. konelatojat (siviili), 9. syvdpainajat, L. kasinlatojat (sanomalehti), 5. postittajat, 6, ka-
sinlatojat (siviili), 12. sitojat, p6ytatyd, 13. sitojat, puoliautom., 10. sydvyttajat ym., 11. litografit ym.

Ammattiryhmit no. 1) 218+L4 3+4+7+9 1+5+6+1 2+13 1O+11

Vastaajaryhmat Tv6n-
tekij at

Tvon-
joHtajat

Tv6n-
tekij at

Tvdn-jolitajat Tv6n-
tekij at

Tv6n-joEtajat Tvdn-
tekij dt

Tv6n-jolitaj at

lo ilmoiLti melua esiintyvlin 92 77 86 74 73 42 38 15

Vastaaj ien kokonaismllrl 90 26 76 27 126 47 37 13
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todettiin. Huornattakoon kuitenkin, ettd vastaajaryhrnien arvioerosta huoli-

rrratta sziilyy arnrnattien suhteellinen jSrjestys sarnana tarkastellaan asiaa sit-
ten tyontekijoiden tai tyonjohtajien antarnien vastausten perusteella. Ty6njoh-

tajien antamien vastausten perusteella voitiin rnelun todeta kaikissa tapauk-

sissa johtuvan erilaisten koneiden kaytOsta.

My6skin v e t o a esiintyy rnelko yleisesti kaikis sa alan amrnattiryhrnis szi.

Vetoa aiheuttavat ennen kaikkea tehokkaat tuuletuslaitteet tai ilrnanvaihtolait-

teissa olevat puutteellisuudet, jolloin j:ilkirnrnziisten vuoksi ovia ja ikkunoita

joudutaan pitzirnzian auki yrnpdri vuoden. Tytintekijciiden arviot vetoisuudesta

ja sen aiheuttarnasta vaivasta sekzi tydntekij6iden ja ty<injohtajien vastinarviot

vedon esiintyrnisest5 on esitetty seuraavissa taulukoissa 14 ja 15.

Taulu1cko 14. Ty6ntekij6iden arviot vedon esiintfmisestii ja sen vaivaavuudesta eri ryhmissi. hosenttijakautumia
(suluissa luvut, joista prosentit on laskettu). 1)

Vaikka testaus ei os oittanutkaan vedon e siintyrnis e s sd tilastollisesti rne rkits e -

vizi eroja eri arnmattiryhrnien vzi1i115, oo taulukoissa esitetty asia kuitenkin

kahden ryhmittelyn puitteissa. Taulukosta 14 havaitaan, ettd vasernmalla

olevassa rnediaanin ylziryhmzisse runsas kolrnasosa vastaajista katsoo vedon

aiheuttavan heille paljon vaivaa. Oikealla olevassa ryhrndssd taas vain viides-

1) Eri ryhmien v61i1li joutuu - ei joudu luokissa laskettuna 'f = O,74 a 22.4O (5 To')

2) Ammattiryhmat: 1. kasinlatojat (sanomalehti)r 4. stereotypoijat, 5. Postittajat, S. painaiat,9. sfvapaiaajat,

12. sitojat, p6ytaty6, 14. sitojat, autom. kone,2. konelatojat(sanomalehti),3. rotaatiopaiaajat,6' kisinla-
tojat (siviili), 7. konelatojat (siviili), 10. sytivymajat ym., 11. litografit ym., 13. sitojat, puoliautom.

Ioutuuko tv6skentelemiiiin vedossaja miten iraljon se vaivaa

Ammattiryhmdt no" 2)

L+4+5t8+9+12+14 2+3+6+7+7O+71+13

Joutuu, vaivaa tryvin Paljon
Joutuu, vaivaa melko Paljon
Joutuu, vaivaa melko viillerr

Joutuu, ei vaivaa lainkaan
Ei joudu

t4
24

10

t3
39

7

13

15

14

s1

Yhteensa 100

(te2)
100

0tn
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osa vastaajista on tzitzi rnieltS. Vetoa tuntuu esiintyvzin rnelko yleisesti, rnutta

sen haitta-aste ei nei.iden lukujen perusteella ole kovin suuri.

Taululko 15. Vedon esiintyminen tyontekijoiden ja ty6njohtajien arvion mukaan.

Tyontekijoiden ja ty6njohtajien arvioiden v51i11zi on rnelkoinen ero. Ty6njohta-
jat eivdt ole katsoneet vetoa esiintyvin siinzi rndairin kuin tydntekijoiden vas-

tauksista voisi pzizitellzi.

Vastausjakautuvat il rrra n polyi s yyden kohdalla olivat seuraavanlaisia:

Taulukko 16. Tydntekij6iden arviot hengitysilman pdlyiqrydesta ja sen aiheuttamasta vaivasta. hosenttijakau-
tumia (suluissa luvut, joista prosentit on laskettu).

1) Ammattiryhmat; 1. kii.sinlatojat (sanomalehti)r 4. stereotypoijat, 5, postittajat, S. painajatr9. syvipainajat,
12. sitojat, poyteryd, 14. sitojat, autom. kone, 2. konelatojat (sanomalehti), 3. rotaatiopainajatr 6. kasinlato-
jat (siviili), 7. konelatojat (siviili), 10. syov)ftajetym., 11. litografit yrn.r 73. sitojat, puoliautom.

2) Ammattiryhmat: 8. painajat, 14. sitojat, autom. koner 4. stereotypoijat, 12. sitojat, pdytetyd, 1. kasinlato-
jat (sanomalehti), 3. rotaatiopainajatr g, syviipainajat, 13. sitojat, puoliautom.r 2. konelatojat (sanomaleh-
ti), 5. postittajat, 6. kasinlatojat (siviili), 7. konelatojat (siviili), 10. syovyttajat fm., 11. litografit ym.

Ammattiryhmat no. 1) t+4+5+8+9+12+L4 2+3+6+7+tO+tL+t3

Vastaajaryhmat Tyontekijat Tydnjohtajat Tydntekijat Tyonjohtajat

lo vastaajista ilmoitti vetoa esiintyvzin 6T 31 49 15

Vastaajien kokonaismdiiri 192 54 117 59

Jo. ptquko 
. 
p)a(jskente le m i iin

Po+yrsessa umassa Ja sen
vatvaavuus

Ammattiryhmat no. 2)

8+14 4+tz 1+3+9+13 2+5-7+tO+I1

Joutuu, vaivaa hyvin paljon
Joutuu, vaivaa melko paljon
Joutuu, vaivaa vihln
Joutuu, ei vaivaa lainkaan
Ei joudu

t9
22

18

29

L2

5

27

19

55

18

9

t1
16

32

3Z

2

10

8

23

57

Yhteensa 100

(68)
100

rcn
100

(zo1
100

(11s)
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Taulukko 17. Tyontekijoiden ja ty6njohtajien arviot p6lyn esiiatymisestii ilmassa eri ammattiryhmissd

Polyn esiintyrninen ja sen aiheuttarna vaiva vaihtelee selvdsti arnrnattiryhmit-

tai.,.2) Painajista ja sitornon autorrraattikonetycintekijdistii ilrnoittaa joka al %

tycintekij6istd pcllyisyydenvaivaavan heita paljon, rnutta rnuissa ryhrnissei hait-

ta vastaavasti pienenee. Tyontekijdiden ja tycinjohtajien arviovertailu osoittaa

jzilleen samansuuntaista tulosta kuin edellai., ts. tyonjohtajat eiviit ole reagoi-

neet polyn esiintymiseen sarrrassa m5eirin kuin tyontekijat. Tosin ilrneisesti

p6lyisimrnissai ryhrnissei ilmoitukset ptilyn esiintyrnisestii ovat toisiaan sel-

veisti liihernplnd kuin niisszi ryhrnissii, joissa p6lye tuskin nirneksikiiSn esiin-

tyy; tillaisissa ryhrnisszihzin luonnollisesti ty6ntekij6iden ja ty<injohtajien rnie-

lipide-erot ovat ymrnirrettiivissii. Ty6njohtajien rnukaan p61y on pd.d.asiassa

paperin ja pahvin pcilya. Sitzi rnuodostuu rnyciskin pulverirnaisista kiinnite-
yrns. aineista esirn. painofciiss5 ja sitornon autornaattikonetyossii. Pcilyd syn-

tyy lisziksi erilaisista veiriaineista sekzi kirjansidonnan yhteydessei vanhoista

kirjoista jne.

Edelld olevat taulukot antavat jo riittSvd.n kuvan siitei, rnillaisia eri olosuhde-

tekijciiden perusjakauturnat yleensii ovat. Muista olosuhteista riittzinevdt tdssii

e rziait huornautuks et.

Epaterveellisten kaasujen ja rnyrkyllisten aineiden esiinty-

1) Ammattiryhmet: 3. rotaatiopainajat, 5. postittajat, 8. painajat, 12. sitojat, P6ytaty6, 14. sitojat, autom.

kone, 1. kasinlatojat (sanomalehti), 4. stereotypoijat, g. qrvipainajat, 10. sy6vyttajat ym., 13. sitojat, puoli-
autom., 2. konelatojat (sanomalehti), 6. kasirlatojat (siviili), 7. konelatojat (siviili), 11. Iitografit ym,

22)X =72,38>27.70(wo)

Ammattiryhm?it no. 1) 3+5+8+12+14 1+4+9- 10+13 2+5+7+tt

Vastaajaryhmat Tv6n-
tekij at

Tv6n-johtajat Tvdn-
tekijat

Tvdn-
;ohtajat

Tv6n-
tetr(ij at

Tvdn-
i olitaj at

lo ilmoitti p6lyn esiintyv?in 88 70 60 3L 31 16

Vastaaj ien lukumaiirat 155 44 98 3L 76 37
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rninen keskittyy piiiiasias sa seuraaviin arnrnattiryhmiin: syvipainajat, stereo-
typoijat, litografit seket syovyttiij* ja kuparoitsijat. Lisaiksi latojat valittavat
rnyrkyllisist;i aineista ja niitten aiheuttarnasta katkusta ilrnassa jonkin verran.
My6skin tavalliset painajat kSsittetevzit rnyrkyllisiS aineita, vaikka he eivzit

katsokaan nd.iden aiheuttavan heille vaivaa. Syvzipainosta ja stereotypointi-
tyostei on lornakkeessa ty6njohtajien rnainintoja erityisesti tolyoli- ja ksyleeni-
nirnisistei rnyrkyistzi, jotka ovat terveydelle vaarallisia. Stereotypoijilla on

rnainittu lisziksi vzirioljykaasu.

Myrkyllisten kernikalioiden kanssa ovat ehkzi eniten tekernisisszi litografit sekzi

syovyttzijiit ja kuparoitsijat. K5siteltzivistd aineista rnainittakoon rikki-, typ-
pi-, suola- yrn. hapot, syankaliurn, rautakloridi, erilaiset lipe;it, tdrpdtti ja

valokuvaustdiss;i 1is;iksi erilaiset valokuvaukseen tarvittavat kehitys- ja kiin-
neaineet. Vaikka nziiden happojen kzisittely ei sinlnsd ole ilrneisesti vaarallis-
ta, niin jo haastattelijakokernusten rnukaan voi sanoa, ettd, nziissd toissei. on

selvaisti havaittavissa erilaisten happojen vaikutus hengitysilrnan puhtauteen.

On my6s huornattava, ettd osa nztist;i aineista, jotka voitaisiin luokitella myr-
kyllisiksi, oD sarnalla myoskin zirsyttdviai, joten niiden jouturninen iholle voi
aiheuttaa ihotturnaa trns,

Tutkirnukses sa ovat sanornalehtikonelatojat luokitelleet hengitysilrnan pilaan-
turniseksi sen, ettd latojat kzisittelevzit lyijya, tinaa ja antirnonia ja tistei syn-

tyy ilrnaan rnSzireitynlaista ikziv;izi katkua sek;i lyijy- yrn. rnetallip6lyzt. Vaikka

painajat ovatkin vdhitelleet painossa kziytetteivien aineiden rnahdollisesti ai-
heuttarnia vaivoja, voidaan kuitenkin sanoa, ettei sieltzi loytyy rnyrkyllisiii ja
zirsytt2ivizi aineita rnelkoisesti, esirn. erilaiset viri- ja puhdistusaineet, ben-

siini, palo6ljy, trikloretyleeni, pigrnentit jne. Sarnantyyppis iii aineita kayte-

taizin rnyoskin rotaatiopainossa.. Mainittakoon vield, ettd. erilaiset liirna-aineet,
rnuovi ja rnuut kernikaleja sisziltziv2it aineet voivatolla airsyttztviS. Tal-
Iaista esiintyy rnrn. erd.issd sitornon tdissS.

E papuhta irnrnat o 1o s uhte e t loytyvzit yleenszt rotaatiopainosta ja lis2tk-

si usein rny6s tavallisesta painosta. Val od r s yty s t zi esiintyy rnelkein yk-
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sinornaan graafisilla valokuvaajilla ja se johtuu pS2iasiassa suurten kaarilamp-

pujen kirkkaasta hehkusta. Er;iissd amrnattiryhmissd kziy tyOskentely varsin-

kin kesziaikana rnelkoisen hankalaksi ko rkean lzirnp6tilan johdosta. Se

vaivaa ilrneisesti eniten stereotypoijia, sanomalehtilatojia ja siviilikonelato-
jia. Erilainen ihrnisten aiheuttarna htilind tuntuu jossain rn;izirin liittyvdn
mrrr. syvzipainajien ja sanomalehtikonelatojien ty6h6n. Luonnollisesti niirnd

olosuhteet vaihtelevat suuresti myoskin yrityksestd toiseen, rnitzi tessa on kui-

tenkin vaikea eritellii.

l. 4. Tydn fysiologisia vaatirnuksia

Tyontekijiilornakkeen kysyrnykses sii ZZ esitettiin haastateltaville luettelo eri-
Iaisista fysiologisista orninaisuuksista ja tiedusteltiin vastaaialta, vaatiiko h5-

nen tyonsai t5llaisia orninaisuuksia. Vastaavanlainen luettelo esitettiin rny6s

tyonjohtajille (kysyrnys 3) ja pyydettiin arvio heiddn alaisryhrnienszi ty6nteki-

joiden tydvaatimuks ista.

Luettelon osat on laadittu asiantuntijalausuntoja hyviiksi kziyttzien ja kaikki luet-

telossa rnainitut tyovaatirnukset ovat sellaisia, joiden t;i.yttzirninen fysiologis-

ten tutkimusten rnukaan rnuodostuu ihrniselle hzinen vanhetessaan yhdvaikearn-

rnaksi. Huornattakoon kysymysten sanarnuoto, jossa rnziiireill5 tthuornattavaarr,

nerityisenn jns. , pyrittiin nziitd vaatirnuksia kvalifioirnaan. Esirnerkiksi nziko-

kykyzihzin aina tarvitaan, rnutta tzissii kysyttiin nirnenornaan erityisen tarkkaa

nzikokykyzi. Haastattelussa neiiden sanontojen sis;iltozi jouduttiin jossain m55-

rin vastaajille selittimii;in.

perus jakauturnien tarkastelu osoitti orninaisuuksien arvioissa esiintyviin mel-

ko paljon yksikillisen ndkernyksen rnukaista hajontaa, josta kuitenkin voidaan

pelkistzizi yleiskuva taulukossa 18 esitetyllii tavalla. Taulukkoa rakennettaessa

rneneteltiin niin, ettzi kustakin arnrnattiryhrndstd valittiin esittelyyn ne orninai-

suudet, joiden kohdalla yli puolet kunkin arnrnattiryhrndn ty6ntekij6istzi on kat-

sonut vaadittavan tyossa teta ominaisuutta. Vastaavasti laskettiin tyonjohta-

jien kohdalla tzillaisen orninaisuud.en ilmoittaneet prosentteina ao. arnmatti-
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ryhrnen kaikista arvioista. Tarkastelernalla sarnanaikaisesti eri ominaisuuk-

sien osalta nziitzi tycintekijzi- ja tyonjohtajavastauksia voidaan tulos esittzizi

s yrnb olirne rkintoinzi .

Taulukko 18. Ty6ssi vaadittavat ominaisuudet ty6ntekij6iden ja tyonjohtajien arvioimina eri ammattiryh-

miss?i"

vahintaiir puolet tydntekijdi$a ja tydnjohtajista katsoo ao. ryhmassd vaadittavan kysei$a ominaisuutta

vahintaan puolet tyontekijdi$e katsoo ao" ryhmass?i vaadittavan kyseist?i ominaisuutta

vahintaan puolet tybnjohtajista katsoo ao. ryhmassi vaadittavan kyseista ominaisuutta

Tarkka huorniokyky on orrinaisuus, jota vaaditaan ilrneisesti kaikkien

arnrnattiryhrnien tdissS. Toinen verraten yleisesti vaadittu orninaisuus on

erityisen tarkka nzik<ikyky. Edelleen voidaan rnainita erityinen
sorrninzippeiryys, jota niin ikziSn vaaditaan useirnpien arnrnattiryhrnien
toiss;. Graafisen alan ty6t vaativat ilrneisesti henkistzi ke stokykyzi
suurernrnassa rnieirin kuin fyysistd voirnaa. Fyysisen voirnan on havaittu ih-
rnisen vanhetessa heikentyviin, joten graafisella aIalla tydntekijzi voisi teirn5n

AB

A

B

AMMATTIRYHMAT

VAADITTAVAT
OMINAISI]I]DET

3 9 8 13 2 1 74 7 4 10 1L t2 5 6
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Tarkkaa huomiokykye
Erityiser tarkkaa nakde

Erityista sorminiipp?iryytt i
Nopeaa reagointikykya
Huomattavaa ketteryyftii
Erityisen herkkaa kuuloa
Huomattavia ruumiinvoimia

AB
AB
A

AB

A
A

AB

AB

AB
B

AB
A
B

A

AB
AB
A

AB
A
B

AB

A
AB
AB
AB

B
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A

AB
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A
A

AB

A
AB
AB
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AB
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A
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AB
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AB
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AB
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Merkintdja yhteensii 7 7 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 3
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puolesta tydskennella useissa alrrrrrateissa hyvinkin pitkziain. Toisaalta on kui-

tenkin todettu ihmisen vanhetessa tapahtuvan heikentymist;i reagointikyvysszi

ja aisteissa, joilta edellytetiiiin rnelko hyv55 toirnintakykye tiirndn alan t6issai.

Runsaiden vaatirnusten kasautumista n2iyttiiS esiintyviin niissd. ryhrnissS, jotka

jo edellzi todettiin tycin piirteiden ja rny6s ty6olosuhteiden kohdalta vaativiksi
t6iks i.

Taulukossa ei esiinny laisinkaan haastattelussa kysyttyZt orninaisuutta rtruu-

rniillisen rasituksen pitklaikainen kestokykyt'. Vastauksista pii5tellen t51-

le seikalla ei ollut juuri rnerkitystzi rnuilla ryhrnillzi. kuin postittajilla sekii

sitornon puoliautornaattikonetyontekij6illa, joiden ryhmien ty6njohtajat ovat

painottaneet ruumiillista rasitusta nziissei ryhrnissS. Muista taulukossa n2i:

kyrniitt6rnistzi ominaisuuksista rnainittakoon vield I'tarkka vdriaistirr,
jota ty6njoht a jat ovat korostaneet erityisesti ryhrnissd. 8, 10 ja 11.

t. 5. Arnrnatin rasittavuuden yleiskuvaus

Edella on kzisitelty erikseen sekd erilaisia tyon piirteitzi ja niidenrasittavuutta

ettzi tyoolosuhteiden aiheuttarnaa vaivaa. Seuraavassa esitetei5n niiden perus-

teella kokonaiskuva arrlrnatin rasittavuudesta eri arnrnattiryhrnissa. Lisd.ksi

tarkastellaan joitakin suoriin rnielipidekysyrnyksiin saatuja vastauksia, jotka

ornalta osaltaan tdydentdvdt kuvausta t;isszi kohdin.

1.5. 1. Tyon ja sen olosuhteiden luorna kokonaisrasitus

Kuva amrnatin ra s ittavuude sta rnuodo s tettiin tzis s 5 yks inke rtais e sti la ske rnalla

kussakin ammatissa sen ty6n piirteiden rnittauksessa saamiin keskirnisr5isiin
rasituspisternzilriin yhteen vastaavan arnrrratin ty6olosuhteiden rnittauksessa

saarnat keskirnii2ireiiset rasituspisterndeirzit. Nziin lasketut rasittavuuden yh-

teispistem"zidr5t on esitetty arnmateittain oheisessa kuviossa l. Kuviossa pyl-

vziiden korkeus kuvaa arnrnatin rnitattua yleistzi rasittavuutta vaalean osan

esitteiessii ty6olosuhteiden osuutta ja tumrnan osan ty<in piirteiden osuutta.

Kuviossa on arnrnatit asetettu rasittavuuden rnukaiseen jeirjestykseen, Ne on
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Kuvio I

Arnrnatti ryhrnien ra s ittavuu s

Ty6n piirteiden ja tyoolosuhteiden perusteella
lasketut kokonaisrasituspisteet eri ryhrnisszi 1)

fyoolosuhteiden osuus
(t i. eri olosuhdetekijea)

a. Rasituspisteitii tyon piirteiden osuus
(t t eri kohtaa)yhteensi

t4

t3

tz

I1

10

9

8

7

6

5

4

3

Z

I

12345
1 = Stereotypoijat
2 = Rotaatiopainajat
3 = Syviipainajat
4 = Konelatojat, sanornalehti
5 = Ktisinl.atojat, sanornalehti
6 = Sitojat, autorn. kone
7 = Painajat

6i 8
8-
o-

10 =
11 =
L2=
13 =
L4=

9 10 II tZ 13
Litografit, valokuvaajat
Konelatojat, siviili
Sitojat, puoliautorn. kone
Po stittajat
Sydvyttzijeit, kuparoitsijat
Sitojat, pciytzi
I(iisinlatojat, siviili

1) Tyciolosuhteet ja ty6n piirteet ovat pisteita laskettaessa saaneet yhta sur:ren painon.

t4
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samalla erotettu kolrneen ryhmziSn, sill5 jo tzissd vaiheessa o1i jatkoanalyysia

varten teht;iv;i ratkaisu siit5, rniten ryhrnizi tullaan yhdistelemiidn. Jatkossa

kaytet;ian kuvion vaserrurlassa laidassa olevasta neljzistS ryhrnzistzi nirnitystzi
r'ras jttava tyb:r, ryhrnistd 5- 9 nrrnitystzi 0lviiliryhrnzil! ja rnuista nirnitysti rrke*

vyt tyolrr, On huornattava" ettdneirneinirnityksetviittaavat ryhrnien suh*
t e e 1l i s iin ra s ittavuus e r o i hin eivzitkd niinkziSn rasituksen absoluutti-
siin eroihin.

Kuvrosta naihdeiSn, ettS eri arnrnatit ovat rnitatulta rasitukseltaan erilaisia"
Stereotypoijat, rotaatropainajat ja syvaipainajat erottuvat
kuvassa alan rasittavirnpina arnrrlatteina ryhrnziksi, joka on

saanut noin 14 rasituspistettS. Niite lzihirnrnziksi tulee edelleen s a no ma -

Iehtikonelatojien ryhrn;i (vajaat 12 pistetta). Jzirjestyksen toi-
ses sa Ssripeessa on siviilikzisinlatojen arnlrratti pisternzi:i-

rallzi 5. 5.

Tyon piirteiden osuus arnrnatin rasittavuudesta on yleensei
vaikuttavarnpi kuin ty6olosuhteiden osuus. Tzirnii johtopiiztt6s

saa tukea rnyos mielipidekysyrnyksistd, joita esitellzizin seuraavassa"

'l 
" 5. Z" Ereiita rnielipidekysyrnyksizi

Ty6ntekijalornakkeen kysymykses sii 4 vastaajilta tiedusteltiin, rnitii piirteitzi
he prtzivzit ty <ik o k o na i s u ud e n rrri e I ty tt zi v i mp 5 n5 i a ki u s aI 1 i s i rn *

pana s eikkana. Vastausten suuren hajonnan vuoksi tuli niiden luokittelu

vaikeaksi, rnutta kuitenkin voitiin todeta itse ty6hcin ja sen tekemiseen liitty-
vien serkkojen saavan kiusallis irnpana piirteend. kaksi kertaa enern*

mtn rnainintoja kuin tydolosuhdetekijet" Mainittakoon esirnerkiksi 'ekova kii.-

r€er, itylityot?r, rrkoneen reistailurr, rivastuu0r, r!aivoty6 ja ratkaisuttr * kaikki
esirnerkkejd kiusallisirnrnista tycin piirteistzi. Vastaavasti. olosuhteista ma1-

nlttlin usein esirnerkiksi rtkoneen kolinatt, !ihuono i1rna" ja rrkuurnuusr!'

Tyokokonaisuuden rniellytt2ivirnpien seikkojen erittely tuottr vastaajrl-
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Ie usein vaikeuksia. Tzil16in tyydyttiin vain tavallisesti viittaamaan rrtyOn

luonteeseentr sind.nsd esirnerkiksi ndin: rrsaa itse suunnitellarr, tron tycirau-

ha ja vapaustt, tttyo on itsenSistiitt, trsaa luoda jotakinrr jne. Olosuhteita kos-

kevissa vastaavissa lausurnissa viitattiin usein "rniellyttiivS2in tyoyrnpziris-
toon".

Kysyrnyksessd 1! vastaajilta kysyttiin rnielipidettzi ulkois is ta ty6olo -

suhteista kokonaisuutena ottaen. Olosuhteilla tarkoitettiin tiis-
s5 niitei, joita jo edellui yksityiskohtaisesti kzisiteltiin rasittavuusrnittauk-
sen yhteydessS. Kokonaisuutena ottaen olosuhteet arvioitiin yleens;i vzihin-

tzidn rrrnelko hyviksi'r. Tzillaisia vastaajia oli noin lf + t<att<ista. Mielen-
kiintoista oli havaita, ettzi negatiivisirnrnat arviot saatiin syvS-
paina jilta ja stereotypoijilta, joista noin nelj2isosa piti olosuhtei-
ta 'rrnelko huonoinatr. Tulos on yhdensuuntainen em. olosuhteiden rasitusrnit-
tauksen kans sa. Tiedusteltae s s a edelleen vastaajien kzis itystd haitallisirnrna s -

ta olosuhteesta, havaittiin jzirjestykseksitulevan rneIu, veto ja ptilyi-
n e n il rna . Tulos oli tdssei j511een yhdensuuntainen rasitusrnittauksen kans-

sa. Vastauksen ovat johdonrnukaisia, rnittaustulokset ovat siis sisziisesti yh-

denrnukaisia.

Lornakkeen kysyrnyksiss:i ? ja 3 tiedusteltiin rnielipiteitzi ty<istzi ja viihtyrni-
seste tyripaikassa. Tycin rasittavuuden voisi olettaa ainakin osittain heijas-

tuvan nziisszi arvioissa. Ty6st;i pidettiin kuitenkin aika yleises -

ti, sillzi noin lf3 vastaajista ilrnoitti pitdvZinsii tycistdzin t'hyvin paljonir ja
vaihtoehdon trrnelko paljon" valitsi lzihes joka toinen ty6ntekija. Arnrnattiryh-
rnien v2i1i11a oIi j511een eroja rnielipiteisszi Vehiten ilrnaisivat t yos-
taiiin pitavan syvdpainajat, joista 40 % valitsi vastausvaihtoehdon
rrvehanr'. Tycistzizin pitivait eniten siviilikdsinlato jat ja pos -
tittajat.

Tyotzi koskevat rnielipiteet olivat siis kokonaisuutena ottaen hyvin rnydnteisizi.

Vielzi positiivisernpia olivat kuitenkin vastaajien arviot
viihtyrnisestziSn ty6paikassa rnuuten (rnuun kuin tycin puotesta).
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Muutamaa hajatapausta lukuunottamatta kaikki tycintekijait ilrnoittivat viihty-

vdnsdrrhyvinrr.

Z" NYKYINEN TILANNE TYONTEON LOPETTAMISESSA

Tdssei luvussa kerrotaan aluksi lyhyesti siitzi, rni115 tavoin haastattelun kohtei-

na olleissa yrityksisszi on jzirjestetty tydntekijziin eliketurva. Sen jSlkeen yri-

teteizin kuvata nykyistd elaikeikiei ja elikeikzikdytzintoai, ts. niitii periaatteita,

joita noudatetaan elzikeikzirajan kiinteyden ja joustavuuden suhteen. Luvun lop-

puosassa kerrotaan edelleen pdiitciksenteosta elakkeelle siirtymisessd ja ns.

viilia rnrnattij;i r j e s te 1 rnzi s tzi alalla .

Z. I. Elake jarje stelyt e ri yrityksis sd

Kysymykseen siitd., rnitd kautta yrityksessd on jarjestetty tydel;ikelakien rnu-

kainen pakollinen elSketurva (B-lornake, johdon edustajat: kysymys t), muo-

dostuivat tydnantajien vastaukset seuraavanlaisiksi.

Taulukko 19. Haastatteluaineiston yritysten valitsema elakelaitos tydnantajien ilmoituksen mukaisesti.

Taulukon lukujen perusteella n;iyttdii haastatteluaineiston tycinantajien valitse-

rnana elaikelaitoksena olevan useirnrniten vakuutusyhti6. Se on valittu pienisszi

yrityksissa useamrnin kuin suurissa, joissa taas esiintyy usein el5kesiieti6ite'

Kysyttziesszi eleikejzirjestelyyn rnahdollisesti sisziltyvizi elzikeikaa tai vanhuus-

Yritylsen valitsema eliikelaitos
Suuri yritys Pieni pitys Yhteensii

lukum. gd) lukum. 9r') lukum" Vo)

Vakuutusyhtid
El?ikes?iati<,

8

6

57

43

14

3

82

18

22

9

7t
29

Yhteense L4 100 77 100 3L 100
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eleikkeen rnziziraizi koskevia erityisseiSnndksia (B-lomake, johdon edustajat: ky-
syrnys 3), jotka poikkeavat TEL:n rnukaisesta norrnaalik;iytzinnrist5, saatiin
seuraavanlainen tulos (taututto ZO).

Taulukko 20. Erityissezhntlsten esiintyminen yriq/$en el?ikej?irjestelmissd

Vanhuuselakkeen mzizirziei jaftai elSkeikdzi koskevia erityissii?innciksiii niiyttiiii
esiintyv:in aika runsaasti ja ilrneisesti etupaiiisszi suurten yritysten elzikejzirjes-

telyisszi. ErityissezinndksiS havaittiin esiintyvin kaikissa elikesziSti6tapauk-
sissa ja vastaavasti noin kolrnasosa vakuutusyhti6iden kautta jiirjestetyistzi ta-
pauksista sisiilsi tzillaisia s;i:innciksi5. Niisszi 16 tapauksessa, joissa erityis-
seiainnoksiS lciytyy, on niiden siseilto kuitenkin rnelkoisen vaihteleva yrityksestai

toiseen. Mm. henkil6piiri, jota sdiinn6kset koskevat, on aineistos sa eritteiin
kirjava. Seennokset voivat koskea rnuutamassa tapauksessa koko henkilOkun-

taa, rnutta usein rny6s rndzirdttyzi ryhrnzizi kuten toirnihenkil6ite, naisia, rniehiZi,

kauan palvelleita jne.

Szizinnosten muussa siszill6sszi oli niin ikzizin kirjavuutta ja vaihtelua tapaukses-

ta toiseen siinzi rnd.d.rin, ettd oli vaikeaa loytziai rnitSzin yhtenziistd linjaa. To-

dettakoon kuitenkin, ettd. ainakin e15ke ikdei koskevia erityissiiiinndksizt
ilrnoitettiin l0 yrityksesse, nziistzi oli kuudessa tapauksessa naisten elSkeikii
joitakin vuosia alhaisernpi kuin rniesten, joiden elakeikii saattoi puolestaan o1-

Ia rnyds 65 vuotta korkearnpi. Joitakin erityissdiinn6ksizi tziyteen
el2;kkeeseen vaadittavasta palvelusajasta rnainittiin l1 yrityk-
sessd., yleisimmzin tapauksen ollessa sellainen, ettd palvelusvuosia ao. yri-
tyksessii vaaditaan 30. Muutarnas sa tapauksessa saatetaan yrityksesse suori-

Tilanne erityissitiinndsten suhteen
Suuri pitys Pieni yritys Yhteensii

Iukum. 9ol Iukum (Tol lukum (7o)

On erityisstsiinndksiii
Ei ole erityisse?imOl$ie

L2

2

86

t4
4

t3
z5

77
16

15

52

M

Yhteensa t4 100 L7 100 31 100
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tettu palvelusaika ottaa elzikettS laskettaessa teiytend huornioon rnyos TEL:n

voirnaantuloa edeltSneeltd ajalta.

Elakkeen suuruutta koskevista erityissddnnciksistzi olivat

tyypillisirnpi;i tlyden el;ikkeen rniitLriltl koskevat vastaukset, joissa tiirnin to-

dettiin olleen 50-60 % palkasta. Muutarnassa yrityksessii ilmoitettiin eleikkeen

suuruuden riippuvan - ainakin eraiissei tapauksissa - rny6s tydnantajan har-

kinnasta, ts. tyonantaja on voinut rnaksaa rny6s ns. tthyvdnrniehenlisd.itr.

Z. 2. Nykyinen eleikeiki ja elSkeikzikziyt;intd

Yrityksisszi nykyisin kziytcissd olevan tydn lopettarnisizin kysyrninen o1i itse-

asiassa hankalarrrpaa kuin ensi naikernziltzi olettaisi. Mahdollisesti osassa yri-
tyksizi eletiiiin e]:ikeizin ratkaisujen kohdalla vielzi jonkinlaista siirtymd'kautta,

jolloin asiasta ollaan epdvarmoja ja epdtietoisia. Joukossa oli rny6s yrityksizi,
joissa haastatteluhetkeen rnennessei olivat vanhuuseliiketapahturnat olleet vii-
rneistenvuosien aikana niin harvinaisia, ettei niiden perusteella pystytty yleis-
kuvaa rnuodostarnaan. Kuten jaljernpend vielS tullaan totearnaan oli haastatte-

lujoukossa lisziksi paljon yrityksizi, joissa vanhojen tyontekijdiden ty6n lopetta-

rnisikd oli rnrn. yksilollisesti enernrniin tai veihernrnZin vaihteleva. T511oin on

luonnollisesti usein vaikea sanoa rniteizin rniiiiriittye ikae. Vm. tapauksissa

vastaajilta tosin tiedusteltiin tavallisinta, yleisintd ikaa, rnikeli sellainen

suinkin oli lOydettdvissS.

Terminologisesti kysymykset rnuotoiltiin ritydn lopettamisrr-asuun, koska en-

nen tulosten selvittelyzi ei varrnasti tiedetty, kuinka yleistd ns. vSliarnrnatin

kziyttci alalla on" Kun tuloksia tarkasteltaessa ilrneni, ettzi ao. j2irjestelrnd on

hyvin harvinainen, voidaan seuraavassa kziytt;izi tycin lopettarnisizin sijasta e15-

keidn k;isitettzi.

Kysyrnys kziytossd olevasta tavallisirnrnasta elzikeiastzi esitettiin kaikille nel-

jalle vastaajaryhrnelle. Ty6ntekij6ille esitetyn kysyrnyksen rnuoto nztkyy A-

Iornakkeen kysymyksestzi 23, ty6njohtajille esitetty kysyrnys on B-lornakkeen
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jzilkiosassa n:o I0, ja tyonantajille esitetty kysymys B-lornakkeen kysyrnys 12

ja 13. VanhuuseleikelSisiltzi saatiin suoraan heidzin elzikkeelle siirtyrnisensd
pziiviirniiiirii, josta voitiin Iaskea eleikkeelle siirtyrnisikzi tarkasti. Aineisto ei

ehkzt ole varsinkaan vanhuuselaikelziisten kohdalla tiiysin vertailukelpoinen
rnuihin ryhrniin nd.hden, rnutta antanee sellaisenaankin karkean vertailukuvan.
Taulukossa 2I on esitetty eri vastaajaryhrnien ilrnoitukset nykyisestii elzike-

ieistS. Tytintekijdiden kohdalla testaus ei osoittanut tdssii rnerkitseviai eroja
r)eri amrnattiryhmien vzilille.-' Huornattakoon vielzi, ettzi kokonaiskuvan sel-

ventd.rniseksi aineisto katsottiin parhaaksi luokittaa taulukon osoittarnalla ta-

valIa.

Taulukko 21. Tydntekij6iden tavallisin elZikeika eri vastaajaryhmien ilmoituksen mu]<aan. Prosenttia kunkin

ryhmAin vastaajien lukumiiiriistii (suluissa luvut, joista prosentit on laskettu).

Taulukon luvuista voidaan todeta ensinndkin jo ede115 rnainittu vastaarnisen

vaikeus, sillzi noin kolrnasosa tycintekijoistzi ja noin viidesosa ty6njohtajista ja

tyonantajista ei ole pystynyt vastaamaan kysyrnykseen. Y I e i s i n va s t a u s

nziyttzizi lukujen perusteella olleen kuitenkin 65 vuotta.

Tyonantajien ilrnoitusten rnukaan 65 vuotta alhaisernpi elzi.keikd on ollut katy-

tossei vain yhdessd. yrityksess;i. Sit;i korkearnpi el;ikeikzi loytyy sen sijaan

neljdsosassa yrityksistzi, joista kahdessa se on 67 vuotta, kahdessa 58 vuotta

ja neljisszi yrityksesszi jopa 70 vuotta.

21)X 16, 45 < 38t9O (5Tol

Elekeika Tyontekijiit Tyonjohtajat Tyonantajat Vanhuuseliikelaiset

Alle 65 v.
65 v.
Yli 65 v.
Ei osaa sanoa

t7
44

7

32

18

57

7

18

3

52

25

N

t9
32

49

Yhteenst 100

(32e)
100

(130
100
(a t;

100

(110)
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Saadusta yleiskuvasta poikkeavat eniten vanhuusel;ikeleiisten vastaukset, joista

piieitellen elakkeelle on siirrytty aikaisemmin suhteellisen vanhoina, tavalli-
sirnrnin yli 65-vuotiaina.

Varsinaisen elSkeikzi.kziytzinndn kannalta on keskeisin ja sindnsii varsin rnielen-

kiintoinen kysymys s€, joutuvatko vanhat ty6ntekij:it elzikkeelle aina sarnan-

ikziisind., ts. autornaattisesti rn2izirdtyn ikzivuoden saavutettuaan, vai sallitaan-

ko tzissii vaihtelua arnrnatin tai yksil<in rnukaisesti (B-lornake, johdon edusta-

jat: kysyrnys 9). Tutkirnuksen kohteena olleissa yrityksisszi kdytzint6 oli seu-

raavanlainen:

Taulukko 22. Tyontekijoiden elii]<eikZ&ayt:int6 ty6nantajien ilmoittamana.

Taulukosta huornautettakoon, ett5 kahden vastaajan lisziksi, jotka eiveit osan-

neet kysyrnykseen vastata, sisSltyi lukuihin rny6s muutarnia vastaaiia, joilla

ei ollut varsinai.sta kokernusperziistzi tietoa asiasta eliiketapausten viih;ilukui-

suuden vuoksi. Nzirnzi vastaajat osasivat kuitenkin ennakoida tilanteen ja on

siksi otettu mukaan lukuihin. Nziyttzizi silt;i, ettd vain runsas kolrnan-
nes yrityksistd on pitzinyt kiinni kaikille samasta kiin-

teaist;i ikdrajasta. Elakeirin yksil6tlinen ratkaisu on vaih -

toehdois ta yleis in. Myos amrnatin nziyttaisi muutarnassa tapauksessa

vaikuttavan asiaan.

Kun tarkastellaan vaihtoehtoja kiintee ike - vaihteleva ikii yrityksen koon rnu-

Vanhuuse liikke e lle siirr)rt a ii.n

Yritylset

lukum %

Aina samanikiisena ammatista ja ylsil6st4 riippumatta
Eri ikaisen?i yksiltxta riippuen
Eri ikeiseni ammatista riippuen
Eri ik2iisend ammatista ja yksildsta riippuen
Ei osaa sanoa

1L

13

L

4

2

36

42
3

13

6

Yhteensa 3l 100
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kaan, saadaan seuraavanlainen prosenttiasetelrna

Taulu]<ko 23. Eliikeik?iJ<aytanto yritysten koon mukaan. hosenttijakautumia (suluissa Iuvut, joista plosentit on

laskettu).

Taulukosta voidaan todeta, ette suurissa yrityksisszi ollaan hiernan taipuvai-
sernpia pitdrnzizin kiinni rnai:iriitystzi kiintelstzi ikdraiasta kuin pienernrnissd

yrityksis szi.

Myos tyonjohtajilta tiedusteltiin kysyrnyksesse I1, vaihteleeko tycin lopetta-

rnisikzi yksiloittziin heidzin alaisryhrnissdin ja rninkl suuntaista tiirnli r.aihte-

Iu on. Pzieiasiassa elziketapausten puutturnisesta johtuen tiirnii arvio jzii saa-

rnatta 3? tapauksessa eli noin runsaassa viidesosassa kaikista tyonjohtaja-ar-
vioista. Niisszi tapauksissa, joissa tycinjohtaja-arvio saatiin, tulos rnuodostui

vaihtelevuuden esiintyrnisen ja sen suunnan osalta taulukossa 24 esitetyn rnu-

kais eks i.

Taulukko 24" Eliikeiiin vaihtelevuus ja sen suunta ty6njohtajien arvion mukaan. hosenttia tapauksi.sta, joissa

arvio on annettu"

Vaihteleeko eI:ikeika ja vaihtelurr suunta normaaliin ikaan nihden Tyonj ohtaj a- arviot

Vaihtelee, p?idasiassa yl6spain (normaalia vanhemmal<si)
Vaihtelee, piiiasiassa alaspiiin
Vaihtelee kumpaankin suuntaan yhte paljon
Vaihtelee, ei osaa sanoa suuntaa

Ei vaihtele

36

18

13

4
29

Yhteensd 100
(ee)

Elakeikiil<ayteinto Suuret yritykset Pienet yritykset

Kiintea ika
Vaihteleva ikd

s4

46
25

7s

Yhteensa 100

( 13)

100

( 16)
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Taulukon ty6njohtaja-arviot vahvistavat edellzi ty6nantajien kohdalla saatua tu-

losta. Tiisszikin on ldhes kolrnasosa arvioista keskitetty tapauksiin, joissa

el;ikeika on kiinteii"

Elaikeiain joustarninen on tapahtunut pai2iasiassa yl6sp;iin ts. norrnaalia tal

yleistzi ikiiai vanhemrnaksi. Todettakoon tdrndn lisziksi, ettd my6s ty6njohtajien

arvioista piiuitellen on t5llaista el5keiZin joustarnista esiintynyt enernrndn pie-

nissei kuin suurissa yrityksisszi.

Z. 3 . Pizitoksenteosta elakkeelle siirtymisessd'

Elekeikekiiytzinnrin valinta sisiiltiiii jo kysyrnyksen elzikkeelle siirtyrnisen piia-

toksentekijzistzi, joka on sininsd. hyvin laaja ja pulrnallinen kysyrnys ' Jos yri-

tyksess;1 on kaikille sarna elaikeikii, jzirjestelrnA on tietenkin se1vd, rnutta sa-

malla usein jaykke. Ehka hyvinkin erilaisissa t6iss:i ja asernissa toirnivien

tycintekijdiden odotukset eivdt piiiise tii.tloin esiin. Esirnerkiksi USA:ssa suo-

ritetuissa tutkimuksissa on todettu, ettai se rniten ja rni115 tavoin pii5tdksente-

ko tapahtuu vaikuttaa ilrneisesti paljolta siihen, rniten elakkeelle siirtyvdt

asennoituvat taihzin tapahturnaan ja rniten eliikkeelldoloon sopeudutaan'

Tilannetta graafisella alalla valaisee seuraavan taulukon tulos, johon on koottu

eri vastaajaryhrnien k2isitykset siita, otetaanko rnycis ty6ntekijciiden rnielipi-

teet el5keratkaisua tehtlessd' huornioon.

Taulul&o 25. Eri vastaajaryhmien kasitykset tytlrrtekij6iden mielipiteen huomioon ottamisesta elSkeratkaisua

tehtdessii. hosenttijakautumia (suluissa luvut, joista prosenttiluvut on laskettu) "

Otetaanko tvdntekii 6iden
mielipide hiromiooh Tydntekijet Ty6njohtajat Ty6nantajat Vanhuuselakelaiset

Kylla
LT

Ei osaa sanoa

46
22

32

72

L6

12

81

13

6

80

20

Yhteensa 100

Bzel
100

(130
100

( 31)

100

( 10e)
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Taulukon vaihtoehdot on tassa kdsitettzivd suunnan osoittirniksi eikai niinkziiin

ehdottorniksi, sillzi kziytzinnossd. voi sattua tapauksia, jolloin on vaikea paiStellzi

kurnpaan luokkaan tapaus kuuluu. Noin viidesosassa tapauksia ei tyontekijoi-
den rnielipidettzi ole otettu huornioon, rnutta kaikissa rnuissa tapauksissa se

on vaikuttanut ainakin jossain rndd.rin. Useimmiten on elzikkeelle siirrytty
ilrneisesti rnydnteises sd. hengessd ilrnan pakkoajattelua ja suurernpia risti-
r iitoja.

Kuten jo edellzi todettiin, elzi.keiki on ollut useirnrnissa yrityksissa ylospiin
liukuva. Kdytzinnossd. on pii5tciksenteon suhteen rnenetelty useirnrniten niin,

ettzi elzi.keikzi.zin tullut tydntekijzi on saanut ornasta pyynn6stdiin rnahdollisuuden

jatkaa tyontekoa. Haastatellut vanhuuselzikelSiset olivatkin rnelko usein kziyt-

td.neet hyviikseen tzitzi rnahdotlisuutta ja useirnrnat heistii olivat siirtyneet rny6-

hemrnin elSkkeelle vapaaehtoisesti, orrrasta halustaan.

Tzimzi on siis tilanne eliikeizin liukuessa ylospeiin. Sen sijaan ei ole kiytettS-
vissd. tietoja siitzi, rniten suuressa rnSSrin rnielipiteit5 on otettu huornioon sil-
loin, kun tyontekijat ovat halunneet siirtyzi elakkeelle norlrraalia aikaisernrnin.

Ilrneisesti tzillaisia odotuksia ei kuitenkaan ole voitu vielS - joitakin poik-

kaustapauksia lukuunottarnatta - ottaa juuri huornioon.

Tzisszi yhteydessii on syyti tuoda erityisesti esiin kzisite elaikeval mistelu,
joka lienee rnei115 vielzi verraten tunternaton. Sen sijaan esirn" USA:ssa on

asiaan kiinnitetty enerrlrrrd.n huorniota. Elakevalrnisteluun kuuluvat rnonet eri
toirnenpiteet ja pyrkirnykset, joiden tavoitteena on mahdollisirnrnan kitkaton ja

rnydnteinen elzikkeellesiirtyrninen, jonka ao. yksilo voi rnycis itse hyv2iksyS.

Arnerikkalaiset tutkirnusviitteet osoittavat, ettd suunnitelrnallinen kasvatusty6

voi tuottaa tuloksia, joista on hy6ty;i sekei ao. yritykselle etta elekkeelle siir-
tyvdlle yksiloIle. T2isszt tutkirnuksessa ei kuitenkaan ole kaytettaviss;i tie-
toja siitzi, onko valmistelua suoritettu ja rnillaisia rnenettelytavat tarkernrnin

ottaen ovat itse asiassa oIleet, Kuten sanottu lienee varsinainen suunnitelrnal-

linen ja kyllin pitkaijzinteinen ty6 tessa suhteessa graafisella alalla kuten

rnuuallakin rneillzi vielzi hyvin harvinaista.
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2.4. Nykyinen vSliamrnattikaytantd ja sen yleisyys

Eri aloitla on ollut ainakin jossain rnziairin klyt6ssa ns. v2tliamrnattisysteerni,

jonka rnukaan vanhat, orrraan tyoh6nszi pystymzittomzit tydntekijzit siirretiidn en-

nen eliikkeelle siirtyrnistS;in v;iliaikaisesti johonkin rnuuhun tydhon. Luonnol-

lisesti tiillaisen systeernin kziyttd.rninen on suuressa rndd.rin riippuvaista eri

alojen yritysten rakenteesta ja noudatettavasta henkil6kuntapolitiikasta. Yri-

tyksen tyontekijciiden arnmattirakenne ja eri amrnattien vaatirnukset sanelevat

jo paijolta sen, mitzi rnahdollisuuksia ja tarvetta yrityksessd. on tzillaisen jatr-

jestelmain kdyt611e. Lisziksi vaikuttanee asiaan yleenszi tydnantajan halukkuus

ja tarve kziyttiizi vanhaakin ty6voirnaa. Jos yrityksessa on edustettuina amrnat-

teja, joiden vaatirnukset kziyvdt vanhoille ylivoirnaisiksi jo ennen elzikeikzii,

nousee kysyrnys varrrlasta esiin osana suunnitelmallista elZikepolitiikkaa.

Graafisen alan suhteen voitiin kuitenkin todeta, ettei v5-

liarnrnattisysteernin kziytto on hyvin harvinaista' Kaikista

haastatelluista vanhuuselzikelziisista (110 kpl) oli vziliamrnatin kautta elzikkeel-

le siirtyneitzi 8 henkiloS. Nziiste oli 3 vastaajaa pddarnrnatiltaan sanornalehti-

latojia ja 5 sitornon ty6ntekiioita.

Tied.usteltaessa tydnjohtajilta onko joissakin heidan alaisryhrnissd.Sn tyypillis-

t:i vdliarnrnattiin siirtyrninen vanhana, heidzin vastauksensa osoittavat, ettii

rnuutarnissa yrityksis sd esiintyy joitakin harvoja t5llaisia yksittdistapauksia,

mutta tyypillistd se ei ole rnissd.d.n arnrnattiryhrnzissS.

Sarna vastaussuunta toistui my6s tycinantajien kohdalla. Vain kuudessa alan 31

yrityksestzi ilrnoitettiin viiliarnrnattiin siirtymistd. esiintyneen jossain mdiirin.

Nziisszikin rajoittuu lukurniiiire yleenszi vain yhteen tai kahteen tapaukseen yri-

tystzi kohden.

3. NYKYISEN ELAKEIAN JA ELAKEIK/iTiYTANNON ARVIOINTEJA

Ed.ellisess2; luvussa kuvattiin nykyistzi elikeikaa ja elzikeikdkziyt5nt6;i sek:i sii-

hen ldheisesti kuuluvia kohtia. Tassd luvussa esitetdiin eri vastaajaryhrnien
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mielipidearvioita nziistzi asioista. Luvun loppuosaan on liitetty viel5 keraittyi-
hin tilastotietoihin ja haastatteluihin perustuvia rnuita tietoja, joiden avulla

voitaneen niin ikiSn arvioida ja kuvata eleikkeelle siirtyrnistd ja senrrtuotostar',

nykyisiS vanhuus e15ke15is i5.

3. 1. Suhtauturninen nykyiseen elzikeikzizin

Ne tyontekijat, ty6nantajat ja elzikelziiset, jotka osasivat vastata tyontekijoiden

elzikeikzi;i koskevaan kysyrnykseen, voivat sen jzilkeen esittziii tete ikzi6 koske-

van rnielipiteensii. Koska joukossa oli aika paljon vastaajia, jotka eivdt osan-

neetvastata tavallisinta ikai5 koskeneeseen kysyrnykseen, ei heilt;i saatu rnyds-

kzizin arvostelua, joten tapausten lukurntiairii on tdss5 supistunut. Eri ryhrnien

vastaajia ohjattiin arvostelua antaes saan td,s szi ajattelernaan asiaa n i m e n -

omaan ornalta kannattaan, jolloin tyontekijzit punnitsivat ikziS henki-

lokohtaisena kysyrnyksend, samoin elatkelziiset, ja ty6nantajat taas tydnantajan

kannalta asiaa katsoen.

Huornattakoon vield, ettzi el5kel5isten kohdalla arvostelu koskee heidin ornaa

elzikkeellesiirtyrnisikziSnszi. VanhuuselzikelSisten aineiston vertailukelpoisuus
rnuihin ryhrniin nzihden on kuitenkin verraten rajoitettu. Nain on asianlaita
erityisesti elikeikzikysyrnyksiss;i. Niiden kohdalla on epziiltiiviss5 - haastat-

telijoiden kertornan rnukaan - ettd vanhukset ovat voineet ainakin
joissakin tapauksissa kzisitleii arvosteluvaihtoehdon trso-

pivarr eri 1ai11a kuin rnuissa vastaajaryhrnissai.

Tyontekijoiden kohdalla rnuodostui arvostelu (A-lornake: kysyrnys 24) niistzi

ikd.vuosista, joiden he arvelevat olevan tyontekijoiden tavallisin elzikeika ny-

kyis in, taulukos sa 26 e s itetyn rnukaisiksi.

Taulukon luvut osoittavat, ettd. valtaosa ty6nteki j6istd on tyytyma-
t6n nykyiseen 65 vuoden elaikeikiian, jota pidetdiin yleises-
ti liian ko rkeana. Tiimzin elzikeiSn hyvziksyy vain noin joka viides vas-

taaja. Tapauksissa, joissa el5kei5n tiedetziSn (tai uskotaan) olevan alle 65
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Taulukko 26. Tyontekijoiden aliot tavallisimmasta el:ikeiasta. Prosenttia vastaulcen antaneista kussakia luo-
kassa (suluissa tapausten lukumaiiret).

vuotta, hyvziksyy ko. ian jo 15hes puolet vastaajista, rnutta tziss;ikin luokassa

pitzizi joka toinen vastaaja kyseiste ikae liian korkeana.

Taulukko 27, Ty6nantajien ilmoittaman tavallisimman ellkeih ja elal<elaisten eli}<keellesiirtfmisian arvoste-

lut. Tydnantajilla absoluuttisina ja eleit€laisitla prosenttilukuina luokittain (suluissa tapaus-

ten lukumaerat).

Tapauksissa,
sin elakeika,
sopivana.

joissa 65. ikdvuosi on ty6ntekijoiden tavalli-
on tydnantajien enernrnist6 pitlnyt t?it?i" ikaa

Vanhuuselakeleisiste pit;i;i suurin osa eld.kkeellesiirtyrnisikizinszi sopivana

riippurnatta siitzi, rnissa izisszi e15.kkee11e siirryttiin'

Tavallisin ike on
Tavallisin elakeika

Alle 65 v. 65 v. YIi 65 v.

Liian korkea
Sopiva
Liian matala

50

43

7

74

2t
5

83

t7

Yhteensii 100

( s4)

100
(L4L\

100

(24)

Arvostelu

Tydnantajat Elakelaiset

Ty6ntekijoiden elakeike Elzikeika

Alle 65 v. 65 v. Yli 65 v Alle 65 v. 65v YIi 65 v.

Liian korkea
Sopiva
Liian matala L

5

12

5

J

2L

63

L6

30

55

15

27

61

L2

Yhteensd 1 t7 8 100

( 1e)

100

(:s1
100
(s t1
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3.2. Elakeikekziytzinnon arviointeja

Edellai on jo todettu, ett5 vain noin koknasosassa haastattelun kohteina olleista
yrityksistzi noudatetaan kiinteein, kaikille sarnan elzikeikzirajan rnukaista kziy-

tzintcizi. Paljon yleisernpi on ollut ennen kaikkea yksilcillisesti joustava jdrjes-
telrni, joustavuuden suunnan ollessa kuitenkin vain ylospain.

Eri vastaajaryhrnien kannanottoja eleikeikzikdytzinncin suhteen yleensi voidaan

tzisszi selvitellS heille esitettyjen eri kysyrnyskohtien avulla. Tldnantajien koh-
dalla piizitelrnzit perustuvat B-lomakkeen kysyrnyksiin 9-11 saatuihin vastauk-
siin, tyonjohdon kohdalla oli klytettziviss5 heille esitetty kysymys n:o 13 ja

tydntekij<iille esitettiin A-lornakkeen vastaava kysyrnys n:o 30.

Taulukko 28. Eri vastaajaryhmien mielipiteet kiinteZistii ja vaihtelevasta eliikeikiikayt?hn6$a. Vaihtoehtoja kan-
nattaneet prosentteina ao. ryhmaa vastaajista (suluissa luvut, joista prosentit on laskettu).

Vaikka eri vastaajaryhrnien edustajat tarkastelevatkin tycintekij6iden elzikeikii-

kaiytdntoai kukin ornalta kannaltaan, niin on todettava, ettii vastaukset ovat rnel-

ko tavalla sarnansuuntaisia. J o us tavuutta e1 zike ik;iiin hal uaa e ne m-
rnis to kaikis s a vas t aajaryhrnis s ei. Kiinteei, kaikille sarra eliikeikii
saa kyllii sekin kannatusta, rnutta selvaisti vdhernrnd.n kuin joustava jarjestel-
rn5. Saatua kuvaa heikentS;i kuitenkin pari seikkaa, joita ei ole voitu tziss2i yh-
teydessii tarkentaa kunkin ryhrniin osalta. Mielipiteitei ei ole voitu ni.rnittziin

eritellzi elzikeizin joustavuuden suunnan rnukaisesti, jolloin on rnahdotonta sa-

noa, ovatko eri vastaajaryhrnien jiisenet ajatelleet nirnenomaan vaihtelua y16s-

pdin, alaspiin vai ehk5 rnolernpiin suuntiin ja rnisszi rniiiirin ruiitzi eri vaihto-
ehtoja kussakin tapauksessa. Lisziksi jed jonkin verran epiiselviiksi se, kan-

Pittil parempana I yonteKrJat Tyonjohtajat Tydnantajat

Kiintei5, kaikille samaa eldleikd:i
Y-ksildllisesti j a/ tai atnrnatillisesti vaihtelevaa ikaa
Ei osaa sanoa

39

s7
4

35

62

J

35

55

10

Yhteers?i 100

(32e)
100
(6e)

100

( 31)



Elzikeiiir vlaildllinenvaihtelu 6n

Nykyinen kiintea ika Vaihteleva ika Ybteens6

lukum 9o) lukum. Vo) Iukum. (8,\

Edullista
Epaedullista
Yhdentekevii?i

7
5

L

64

27

9

13

4

1

72

22

6

20

7

2

69

24

7

Yhteensa t1 100 18 100 29 100

6z

natetaanko tassii vaihtelevassa systeernisse nimenornaan yksi16l1istzi vai arn-

rnatillista vaihtelua. Ainoa vastaajaryhrnii, jonka kohdalla t2issii voidaan kiis-

tattomasti ja selv2;sti eritellii yksilcillistzi ja arnrnatillistavaihtelua eliikei5ssii,

on tutkirnuksen tycinantajat. Tiedusteltaessa heiltzi, pitiiv;itk6 he eldkeiSn yk-

silcillistai vaihtelua yrityksen kannalta edullisena vai epiiedullisena ratkaisuna,

voitiin todeta eldkeiSn yksilollisen vaihtelun saavan todella kannatusta tyonan-

tajilta.

Taulukko 29. Tytinantajien mielipiteet el:ikeiiin yksilcillisesta vaihtelusta nykyisen kayt:inacin mukaisesti jaotel-

tuina.

Setvii enernrnisto alan tyonanta iavastaa jista pit52i elzikeidn

yksil61list2i vaihtelua yrityksen kannalta edullisena rat-

kai s una. Asiaa kannatetaan voimakkaarnrnin yrityksissS, joissa vaihteleva

ik;i on jo kiytrissii, mutta rnyris kiintein idn yrityksissii on vastaajien enern-

rnistzi. kuitenkin valrnis rnycintimiizin yksildllisen ratkaisun edullisuuden.

Tutkimuksen tycinantajavastaajilta tiedusteltiin rnyOs heidzin mielipidettdiin

vastaavasti elekeiein affImatin rnukaisesta vaihtelusta ao' yri-

tyksessa. Tzilloin piti z9 vastaajasta vain 8 tellaista

rnahdollisuutta yrityksen kannalta edullisena rnuiden katsoes-

sa sen olevan yrityksesse enemrniin tai viihernrnzin epzitarkoituksenrnukais-

ta. on kuitenkin huornattava, ettzi aInn1atin rnukaan vaihtelevan

el akeidn tarpeellisuus tai tarPeettornuus gtaafisella alal-

1a yleensS on tzisszi k;isitteellisesti eri asia kuin mitii

yrityksittein saadut mielipid.evastaukset osoittavat' Kysyt-
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teesse teissii tutkimuksessa tycinantajien rnielipidettd asiasta, koskee se vain

ao. yritystzi. Tall6in olisi eri yritysten henkilokunnan rakenteen oltava arn-

rnatiltisesti riittdvdn heterogeeninen, jotta ylipZiiit;ins5 voidaan puhua ao. yri-
tyksen puitteissa arnrnatillisesti vaihtelevasta i2ist5. Todellisuudessa on alrr-

rnattirakenne tutkituissa yrityksisszi. usein aika rajoitettu, esirn. on joukossa

puhtaita sitornoja, siviilipainoja jne. , josta syystzi tSllaisessa tapauksessa ei
tietenkzizin koko kysyrnyksellzt ole yrityksen siszillzi juuri rnielekkyyttii. Ne

vastaajat, jotka kannattivat yrityksessd. arnrnatillisesti vaihtelevaa ikeii, edus-

tavatkin yleensei suuria ja rnonipuolisia yrityksfui, joista 16ytyy useita eri arn-

rnatteja. ttsyvZipainajat ovat eri asia kuin sitojatft, luonnehdittiin asiaa erd.d.s-

sai tzillaisessa yrityksessS. Muutarnassa yritykses sd. taas tycinantajat rnainit-
sivat esirn. rotaatiopainajien ycity6n voivan antaa aihetta ajatteluun arnrnatilli-
sesta elzikeizistzi.

Arnrnatin rnukaan porrastetun elzikeizin tarpeellisuus tai
tarpeettornuus on yksi koko elzikeikzitutkirnuksen selvitte-
lytavoitteista. Graafis en alan s is 5112i jee t;irnii rnycis
erikseen harkittavaksi ja t5rnzin tutkimuksen kokonaistu-
losten toivotaan antavan siin5 suhteessa apuaan"

Kys yrnys jonkin yrityks e n kannalta ta rkoituks enrnukais irnma s ta tyrintekij ciide n

elzikeikeikziytzinn6stzi on joka tapaukses sa varsin rnonipuolinen
a s i a . Tzihain viittaavat yksistaiztn jo haastattelujen yhteydessii tyonantajilta
ja tydnjohtajilta saadut viitteet kiintezin ja toisaaltavaihtelevan eliikeiztn eduis-

ta ja haitoista. KiinteSn izin etuina rnainittiin usein lrrm. ratkaisun-
teon helppous ja puolueettornuus, jota vastoin ao. vastaajat katsoivat joustavar:-

j;irjestelrnd.n tuovan rnahdollisesti rnukanaan erilaisia riidan ja kateuden aihei-
ta sekei joukon kaytzinnollisi;i jzirjestelyvaikeuksia " Toisaalta esitettiin v a i h -

televan elzikeiein pe rus teeks i usein se ilrneinen tosiseikka, ett2i eri
yksilcit ovat pystyvyydeltziiin ja odotuksiltaan hyvin erilaisia sarnoin kuin se,

ettd eri arnrnatit eroavat toisistaan vaatirnuksiltaan ja rasittavuudeltaan. Vas-

tausten perusteella nzihtiin edelleen, ettzi elikeikiklytatnncin valinta riippuu
usein asianornaisen yrityksen yleisistd tavoitteista ja tilanteista, jotka vaihte-
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levat yrityksestii toiseen. T;issii on tietenkin erilaisilla taloudellisilla ja ty6-

rnarkkinapoliittisilla seikoilla tiirked merkitys. Seuraavassa asetelmassa esi-
tetziin eraiitS yleisimpiii tydnantaja- ja tydntekijdvastaajien kannanottoja poi-

rnittuna s uoraan kys elylornakkeista:

Kiinteitn, kaikille saman elakeiiin pen:steluja: Vaihtelevan elakeiZin perusteluja:

- ratkaisunteon puoluettomuus ja helppous kiin-
te assa ikaj iirj estelm lss i; yksilovaihte lulla oli-
si vaara muodostua kayt:innosse sattumanva-
raiseksi

- vanheneminen on yksil6Ui$a

- kaytannOllisten jarjestelyvaikeuksien ja erii-
den muiden hankaluuksien velttaminen; jou-
kossa on tydntekij6ita, jotka omasta mieles-
taan ovat jatkuvasti vielii iiikkeinakin hyvassa

ty6kunnossa

- tyovoimapolitiikan hallinta niin, ettl nuorille
voitaisiin antaa tilaa ja vanhat tydntekijat ei-
v1t voisi jaada liian kauaksi aikaa tydh6n

- ristiriitojen ja koulutusongelmien valttamis-
mahdollisuus, koska joukossa on aina erilai-
sia ja ammatillisesti erikoistuneita tydnteki-
j6ite

- kateuden ja riitojen vdlttiminen

- vaatimukset vaihtelevat eri ammateissa ja yk-
silOiden valilla on eroja pysL'yvyydessii niiden
ammattien t6ihin vanhemmalla ialla

eri ammatit ovat rasittavampia kuin toiset
(esim. rotaatio ja y6tyO,)

olisi epiedullista siirtii liian varhain pois

koulutettuj a, taysin oppineita, ammattitaitoi-
sia ja hyvia ty6ntekij6ita

- on eptioikeudenmukaista siirtaa elakkeelle hy-
vassa tyokunnossa oleva ihminen, joka itse ha-
Iuaa tehda tyota

- on ty6voimapoliittisesti edullista, voidaan ot-
taa huomioon mm. ty6voiman saantimahdol-
lisuus ja ty6n tuottavuusnikcikohdat

- taloudellisesti yrityksen kannalta edullisempi

taloudellisten seikkojen lisaksi on otettava
huomioon i:rhimilliset tekijit, esimerkiksi yk-
sil6n taloudelliset tarpeet

3.3. Tyontekijoiden odotukset el5kepziiitciksenteosta ja erziitzi arvioita viiliarn-

mattija r je s teI rnzi s ta

Selviteltiessa ed.ellii piiit$ksentekoa elaikeratkaisuista todettiin io, rniten

ty6ntekij6iden orrran rnielipiteen huornioon ottarninen on eri syistii ainakin

eraissa tapauksissa paikallaan. Tiillaisen rnenettelyn tarkeyttii korostavat

rny6skin tessa tutkimuksessa saadut tydntekijdvastaukset kysyrnykseen sii-
td, rnissai rniiiirin tycintekijzit pitzivzit itse tarpeellisena rnielipiteensa huo-

rnioon ottarnista elzikeratkaisuissa. Tete kysyttiin A-lomakkeen kysyrnyk-

sesse 31.
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Taulukko 30" Ty6ntekijoiden kasitys siiti, missi miiiirin olisi otettava huomioon tydntekijoiden oma mielipide
eliikkeelle siirbymista harkittaessa. hosenttia kaikista vastaajista.

Koska eleikkeelle siirtyrninen rnerkitsee ihrnisen elarnesse suurta ja perusteel-
lista rnuutostar oD taulukon osoittarna tulos, jonka mukaan valtaosa kaikista
tyontekijoistii todella odottaa mielipiteense huornioon ottarnista, itse asiassa

varsin yrnrnd.rrettdLv?i. Hyvin vzihziiseksi jaa niiden osuus, joiden rnielestzi

tern:i ei ole tarpeellista. Tulos osoittaa, ettzi ratkaisun tekoon haluttaisiin
useirnrniten osallistua. Sarnoin se osoittaa jo edellzi rnainitunlaisen eleikeval-
rnistelutydn ilrneisen tarpeellisuuden ja viittaa paineeseen, joka laukeaa par-
haiten joustavan elSkeikzikeiytainndn vallites sa.

Vziliamrnattijzirjestelrneistzi graafisella alalla todettiin edellai, etta sen keiytt6

on hyvin harvinaista. Sarnalla viitattiin erilaisiin rakenne- yrn. tekijciihin, jot-
ka voivat vaikuttaa veiliarnrnatin kziyt6n yleisyyteen eri alojen yrityksissS.
Graafisen alan tyonantajien suhtauturnista ajatukseen ornassa yrityksesseen
voidaan kuvata seuraavan taulukon avulla.

Taulukko 31, Ty6nantajavastaajien suhtautuminen vanhojen tyontekijoiden siirtimiseen ns. vdliammattiin yri-
tyksessii. Periaatteellinen ja kaytannc)llinen kanta. hosenttia tyonantajista.

Ty6ntekij6iden mielipide olisi otettava huomioon Tfontekifavasta ajat

Aina
Useimmiten
Vain joissakin tapauksissa

Ei lainkaan
Ei osaa sanoa

46
24

1s

4
t7

Yhteensa 100

(326)

Suhtautuminen rrPeriaatteessatr, yleisesti ottaen Kayt6ssa, ao. yrityksen puitteissa

Mydnteinen
Kielteinen
Ei osaa sanoa

61

39

22

68

10

Yhteensa 100

(31)
100

( 31)
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V2iliammatin harvinaisuus graafisella alalla ei ilrneisestikzizin johdu tyonanta-

jien periaatteellisesta vastustuksesta, sillzi he ovat periaatteessa hyvinkin

rny6nteisiii ajatukseen nzihden. Ilrneisesti ei kaytdnnossd esiinny tarvetta tdl-
Ie alalla jzirjestelrnzin kdyt611e, Kaytannon rnahdollisuuksiakaan ei yrityk-
sissei tzihzin ole kuin rajoitetussa rndd.rin. Ty6nantajilta saaduista tiedoista

ilmenee lisdksi, ett2i niisszikin tapauksissa, joissa voitaisiin harkita tzillais-

ta vailiarnrnatin kziytt65, sen kiiyttddnotossa on odotettavissa vaikeuksia. Ne

johtuvat esirn. siitii, ettii graatisen alan tyot vaativat useirnrnissa tapauksis-

sa pitkzin harjoitteluajan edellyttzirndd arnmattitaitoa, rninkei vuoksi on vai-

keaa siirtzizi o11aan amrnattiinsa erikoistunutta tyontekijaa rnihinkzi5n rnuuhun

arnrnattiin.

Ndihin hankaluuksiin kuuluvat liseiksi palkkausjd.rjestelyssd. esiintulevat sa-

rnoin kuin ty6ntekijzin arnrnattiylpeyden sziilytttirniseen liittyviit vaikeudet. Ei

ole suinkaan yksinkertainen asia siirtilii ornaa arnrnattiaan korkeasti arvosta-

va ty6ntekijzi vanhoilla pziivillSain johonkin yleisesti ottaen vdhernrnin arvostet-

tuun ty6hon.

Todettakoon vield, ettS kaikista haastatelluista vanhuuselzikelaisist:i ilrnoitti

vain kahdeksan vanhusta siirtyneenszi el?ikkeelle viiliamrnatin kautta. Muiden

vanhusten sarnoin kuin nykyisten aktiivitytintekijciiden keskuudessa ei vziliarn-

rnatin ajatus saanut rnielipidekysyrnyksissS kannatusta, rnuutarnaa poikkeus-

tapausta lukuunottarnatta.

EdeIIzi olevasta voidaan todeta, ettei viiliarnrnattijerjestelrrut ole graafisen alan

kohdalla yleensei rnikzizin tzirkei asia. Kokonaan toisenlaisia voivat nSkyrnit

olla joillakin rnuilla aloiIIa.

3.4. Erziitzi tilastotietoja

Kustakin haa.stattelun kohteena olleesta yrityksesti kerzittiin henkilokunnan

amrnatti- ja ikzirakennetta ja yrityksen eliiketziisizi koskevia nurnerotietoja'

Seuraavas sa esitet212in joitakin testa aineistosta saatuja tilastotaulukkoja'
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Graafisten tyontekijciiden arnrnatillisesta ja ikzirakenteesta saatiin seuraavan-

lainen kuva:

Taulukko 32. Tutkimusaineiston mukainen selvitys graafisen alan ty6ntekij6iden ikii-rakenteesta alalla yleensii
ja eri ammattiryhmissa. Eri ikdluokkien osuus pnosentteina kaikista ao. ryhman alctiivitydnteki-
j6ista. Alimpana vastaavat tycintekij6iden lukumaZiret, joista prosentit on laskettu.

Tauluko s s a o n a rnrnatti ryhrndt e s itetty vanhe rnrrran ikzipolven s uhte e llis e n s uu-

ruussuhteen rnukaisessa jarjestyksessd.. Vanhoja ndyttziS olevan eniten pos-

tittajissa. Seuraavina ovat sitornon automaattikonetyontekijzit, syvSpainajat ja

tdrnain jzilkeen latojaryhrnizi. Ikiirakenteeltaan nuorin ryhrnd on syowyttzijien ja

kuparoitsijoiden ryhrnS. Eri ryhmien ikzirakenteessa niiyttiili" olevan eroa. A1-

Ie 50-vuotiaiden tai sita nuorernpien suhteelliset osuudet vaihtelevat vzilill;i
6l-91 %. Yli 55-vuotiaita tydntekijditei nziytt2iii olevan yhteensd noin I ls ver-
ran. Verrattuna elakelaiisten elakkeellel2iht6tietoihin voitaneen tasta vetea se

johtopii5tds, ettzi ikdrakennetta on viirne aikoina useirnrnissa ryhrnisszi pyritty
nuorentarnaan.

Kun siirrytSzin tarkastelerrlaan viirne is en ky*rrrene n vuoden aika -
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na tapahtunutta vanhuus - j a ty okyvytt6rnyyselzikkeelle siir-
tyrnistai mZiiirzillisesti, voidaan todeta, ettStilastojenrnukaan, joissa

on huomioitu kaikki elzikel;iiset, on vanhuuselakkeelle siirtynyt yhleensti 277

tyontekijeiii ja tyokyvyttornyyselzikkeelle 102 eli yhteensii 379 henkiloa. Taistai

mdiirtistii oli ty6kyvyttdrnyysel;iketapausten rndeirzi noin 27 %.

Kun tarkastellaan haastatteluhetkellzi elossaolevien vanhuuselskelziisten

ja tyokywytt6rnyyselakelSisten rnd.d.ri5 yrityksen koon rnukaan, saadaan taulu-

kon 33 rnukainen kuva.

Taulukko 33. Tutkimusaineiston kertrun aikoihin elossa olleet, eri kokoisista yrityksistd viimeisen 10 vuoden

aikana vanhuus- i a ty6lqrvytt6myyseliilkeelle siirtyneet.

Taulukosta voidaan havaita, ettZi valtaosa nykyisin elossa olevista eliikeliiisis-

td. on siirtynyt ekikkeelle suurista yrityksist;i.

Vertailun vuoksi laskettiin rny6s nykyisen aktiivitydntekijeirruidrin prosent-

tijakauturnat suurissa ja pienisszi yrityksissii. Aktiivitydntekijdista on ny-

kyisin 8L 1o suurissa yrityksisszi ja 1$ {o pienisszi yrityksisse. Elossa ole-

vien el5kel;iisten jakauturninen yrityksen koon rnukaan vastaa siis rnelko

hyvin tlrn:inhetkistei aktiivity6ntekijOiden jakauturnista yrityksen koon lrlu-

kaan.

Orna rnielenkiintonsa on rnyos nykyisen elzikelziisrni2iriin tarkastelussa arnrnat-

tiryhrnittziin, kun eliikelziisten rnziiirZit suhteutetaan nykyiseen aktiivitydnteki-
joiden rnzizirzi5n eri arnrnattiryhrnis s5.

Yrityksen koko

Vanhuuseldkkeellesiirtlmeitii
Tvok\rvvEtdmwselek-'kedli6 siirtiheita

Elossa olevia eliike-
laisia yhteensa

lukum % lukum % lukum %

Suuri (yli 90 tyontekijaa)
Pieni (90 tyontekijea tai viihemmiia)

177

32

85
15

58

L2

83

L7

23s
M

84
16

Yhteense n9 100 70 100 279 100
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Taulukko 34. Elossa olevat vanhuus- ja tytilcyirytt6myyselakkeelle siirtyneet ammattiryhmitt5in ja suhteessa ny-
kyiseen aktiivityontekijoiden lukumaiiraiin tutkituissa ammattiryhmissa. hosentit laskettu ao" ryh-
m iin aktiivity6ntekij 6ist a 

"

Taulukossa on arnrnattiryhrndt jzirjestetty elzikelaiisten ja aktiivity6ntekijdi-
den suhdeluvun rnukaiseen jerjestykseen. Taulukosta voidaan nzihdzi van-
huus elzikeliiisten ja tyokywytt6rnyys elzikelSisten lukumiiiirzit arnrnattiryhrnit-
t:iin ja niiden suhteelliset osuudet arnrnattiryhrn:in aktiivitydntekijciistS. Huo-

rnattakoon, ettd joukossa on erditzi arnrnattiryhmizi, joissa ei o1e lainkaan
elossaolevia vanhuus- tai tycikyvyttdrnyyseliikkeelle siirtyneitzi. Ehke rnie-
Ienkiintoisin kohta on t:isszi syvdpainajien ryhrnd., joka edella olevissa ra-
situsrnittauksissa todettiin graafisen alan ehk:i vaikeirnrnaksi arnrnatiksi.
Kuten voidaan nzihdzi ei tutkirnusaineistossa l6ytynyt ainuttakaan elossa ole-
vaa et;ikkeellai olevaa syvzipainajaa. Niiiden lukujen rnerkityksen tulkinta
on kuitenkin eritteiin vaikeaa. Esirnerkiksi juuri syvdpainajien ryhrnein

kohdalla voi oIIa niin, ettd siitzi ei kukaan o1e vielii ehtinyt siirtyzi el;ik-
keelle arnmatin ollessa suhteellisen uusi, tai sitten ovat rnahdolliset elzi-

kelziiset jo kuolleet. Sama koskee tietenkin rnyci,s rnuita vastaavanlaisia arn-

Ammattiryhmii
Vanhuus-elikelaiset

Tv6lflrvvEtdmws-' elfi}6laisef'
Elakelaiset

yhteensii Alctiivi-
tv6nteki-

I OrOen
lukum"lukum % lukum % lukum. %

Sitojat, puoliautom"
Painajat
Postittajat
Kssinlatojat (s-lehti)
Rotaatiopainajat
Sitojat, p0ytatfo
Konelatojat (s-lehti)
Stereotypoijat
Kisinlatoj at ( siviili)
Konelatojat (siviili)
Syovynejet ym.
Litografit ym.
Sitojat, autom" kone
Syviipainajat

23

39

20

24

t6
51

L9

3

7

5

2

13.9
8.s
8.3

10" 6

7,8
6,1
4.6
3.1
3"6
3.6

1.5

6

23

9

2

5

15

7

1

t
L

3.6
5",0

3"7
0.9
2.4
1.8
7"7
1.0

0.8
0"6

29

62

29

26

27

66

z6

4

7

5

T

L
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L7 "6
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L2"O

11.s
lo"2
7"8
6.3
4.1
3"6
3"6
0.8
0.6
1"5
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4s8
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n5
844
4LO

98

193

t37
t29
1s9

133

65

Yhteensi 209 6.0 70 2.O 279 8.1 3 463
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rnatte ja.

Absoluuttisesti ottaen on nykyisissti elakeliiisissd eniten sitornon pdytzityonte-

kij6ita ja painajia, rnutta rnyos nykyisess2i aktiivityontekij;iryhrnzissii on ndis-

se arnrnateissa eniten tyontekijdite. Suurirnrnat vanhuuseliikelaisten lukurniiS-

rzit suhteessa aktiivity<intekijoihin ldytyvzit sitornon puoliautornaattikonetydnte-

kijciiden kohd.alla. Suurirnmat ryhrnzit ty6kyvytt6rnyyselzikkeellei ovat vastaa-

vasti painajat, postittajat ja sitornon puoliautornaattikonetycintekijiit. Elossa

olevia vanhuusel2tkelziisiii on aktiivitycintekijoihin verrattuna 6 % ja tyokyvyttt'-

rnyyselzikeliiisiei vastaavasti Z %. Elossa oleva eltikel;iisten rndiirzi aktiivitydn-

tekijciiden rniieiraiiin verrattuna on 8 %.

Vertaarnalla ern. tavoin jonkin ajanjakson aikana eleikkeelle siirtyneiden rnilii-

ri5 aktiivity6ntekijoiden vastaavanaikaiseen lukurniiiiriiiin voitaisiin ehk:i piiis-

td tilastollisesti arvioimaan esirn. ty<ikyvyttbrn2iksi tulon riskizi eri alrlma-

teissa. Tzimiin tutkirnuksen aineisto ei kuitenkaan o1e riitteivzi tarkko-

jen johtopziitosten vetlrniseen tzisszi suhteessa. Kokeiluja silti suoritet-

tiin laskernalla viiden haastatteluajankohtaa edeltzineen vuoden aikana tyci-

kywyttornziksi tulleiden rnzizirdt huomioiden sekii elziviit ettai kuolleet elzike-

Iiiiset ja suhteuttarnalla tzistzi lasketut luvut aktiivitycintekijciiden lukurn2i5-

riin. Kokeilun antarnat viitteet osoittivat td.s sd., ettii arnrnattien rasitta-

vuuserot eivit niiytii johtavan vastaavanlaisiin eroihin tytikyvytt<irnztksi tu-

lernisen riskissii. Toisaalta ovat arnmattien koettu rasittavuus ja ty<iky-

vyttom:iksi tulerninen tietenkin kaksi eri asiaa. Tyct voi tuntua Ta'

sittavalta ilrnan, ett2i se johtaa tytikyvyn rnenetykseen' Mi-

tenkiiin varrnoja johtopSzitoksiai tzisszi ei siis saatu. Itse asiassa voisi oIIa

tarvetta jatkaa eteenpeiin parerrlrnalla aineistolla iaftai esirn. fysiologisella

tutkirnuksella.

Kerzittyjen tilastotietojen tarkastelusta esitetizin seuraavassa vielei rnielen-

kiintoinen taulukko viirneisten 10 vuoden aikana vanhuus- ja tyokyvyttornyys-

elzikkeelle siirtyneiden elzikeiiistzi ja el:ikeajasta'



7L

Taululcko 35. Keraqfsta tilastomateriaalista lasketut, 10 viime vuoden aikaa koskevat keskiarvoluvut vanhuus- ja
ty6lqryytttj,myyselii]<eiiistii ja elakkeellaoloajasta (suluissa tapausten lukumeiirat)

Taulukon luvuista todettakoon, ettii kyseessa ovat keskiarvot, jotka sisziltziveit

vaihtelua arnrnateittain ja sukupuolen rnukaan. Ke s kirnzizirziis e s s e van-
huuselekeies se ei tosin oIlut arnrnattiryhrnien vai1i115 kovin suuriavaihte-
luita - ii2iriarvoina esiintyivzit Let 64.7 vuotta (postittajat) ja 68.5 vuotta (sito-
rnon pciytzitydntekijat). Sen sijaan tycikyvytt6myys elekke e11e s iir -

tyneiden eleikeiiis sa arnmattiryhrnien viilinen vaihtelu oli tiitii suurern-

paa. Vaihtelun ddriarvot arnmattiryhrnittaiin olivat 56.3 vuotta (sanornalehti-

keisinlatojat) ja 63.0 vuotta (siviilikzisinlatojat). Vaihtelua elakeizissi esiintyi'
rnyos sukupuolen rnukaan, naisten vanhuus- ja tycikywyttcirnyyselzikeiSn ollessa
jonkin verran alhaisernpi kuin rniesten. Eriinlaisen taitekohdan tycikyvytto-
rnyyselzikkeelle siirtyrnisessd. rnuodostavat ilrneisesti ikzivuodet 45-49 vuotta.

Tastzi l5htien neytti tydkyvytt6myyseliikkeelle siirtyrnisen todennzikciisyys kas-

vavan tasaisesti ian rnukana. Huornautettakoon vield., ettil kuol1e ide n ai -
n e'i s t o s t a 1 a s k e tt u ty 6kyvytt ti rny y s e 1 a kk e e 1 1 ii o 1 o n a ika siszil-

tziS ainakin sukupuolen rnukaista vaihtelua. T!<ikyvyttornflksi tulleet naiset ovat

nirnittziin elzineet keskimiiairin 2-3 vuotta kauernrnin kuin miehet. Lyhyirnrniin
aikaa ehtivait olIa el:ikkeeIlzi alle 50-vuotiaina tycikyvyttcirniksi tulleet rniehet

(2.4 vuotta) ja kauirnrnin yli 60-vuotiaina ty6kyvyttdrniksi tulleet naiset (6.6

vuotta).

3 . 5 , Eraiitzi haa stattelutieto ja vanhuksista

Vanhuuseld.kelziisiltzi tiedusteltiin erdit;i asioita, joilIa on titssii yhteydessii

oma rnielenkiintonsa. Koska nzimZi tiedot ja niiden rnerkitys ovat paljolta riip-

Elakeika keskim.
vuotta

E1:ikkeellaoloaika

kuolleiden aineisto viela elavat

Vanhuuse liilkee lle siirtrTne et

Tytilqrvyttdmnrseliikkeelle siirtyneet

67 "2
Qzn
s8. 6

(102)

4"5
(68)

4.5
(zz1

4"1
(20e)

3.1
(zo1
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puvaisia vanhusten haastatteluaineiston rakenteesta, on tdssii aluksi syytzi

kerrata sitzi. koskevat keskeisirnrniit asiat.
- Haastateltuja vanhuksia on yhteenszi 110 ja he ovat aktiiviaikanaan tyosken-

nelleet eri arnmateissa. Tutkirnuksen piiriin kuuluneista arnrnateista puut-

tuu vanhusten naiytteessd kuitenkin edustus viiden arnrnattiryhmiin kohdalla

kokonaan.

- Vastaajien keski-ikzi nziytteessd. on 70,6 vuotta ja elzikkeell5 he olivat haas-

tatteluajankohtaan rnennessii ehtineet olla keskirnleirin 3 vuotta I0 kk. Kaik-

ki olivat olleet elzikkeellS vaihintaiain I vuoden.

- Naisten osuus nziytejoukossa on 62 %. Nairnisissa on 39 %, nairnattornia

3l %, leski5 27 % ja eronneita 3 % kaikista.

C-lornakkeen kysyrnyksessd. I9 vastaajilta tiedusteltiin, onko elarninen ja ole-

rninen elzikkeelliioloaikana sujunut siten kuin he kuvittelivat siirtyessd.d.n eliik-
keelle, vai ehka sitzi parernrnin tai huonornrnin. Vastaukset tihzin jakautuivat

s euraavasti:

Taulukko 36. El:ikkeella olon kokeminen suhteessa el:ikkeelle sihryftaessa vallinneisiin kuvitelmiin. Eri vaihto-

ehdon valinneet lrosentteina kaikista vanhur:seliikkeellii olevista.

Useirnrnilla vanhuksilla on ol1ut elikkeelle siirtyesseen jonkinlaisia kuvitelrnia

tulevasta elzikeajastaan. N2irnei kuvitelrnat ovat olleet subjektiivisella tavalla

verraten realistisia, sillzi lzihes puolet vastaaiista ilrnoittaa eleikeaikaisten

kokernustensa vastanneen heidain kuvitelmiaan. Noin neljeisosa vastaajista

ilrnoittaa kokeneensa elakeaikansa kuviteltua parelTrpana. Nziiden rndiirii on

suurernpi kuin ellkkeellziolostaan odotettua huonornpia kokernuksia saaneiden

Aika isempiin kuvite tm iin vemattuna e I zi-kke e112o1o on suj unut %

Paremmin
Huonommin
Odotetulla tavalla
Ei osaa sanoa

26

15

45

74

Yhteensii 100

(110)
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vanhusten rntizirzi. Saadun tuloksen tulkinnassa on kuitenkin syytzi o1la varo-

vainen. On ensinnzikin huornattava, ett5 elzikelziisten nziyte jzii osittain aika

suppeaksi eikzi se edusta hyvin kaikkia elzikelziisizi..

Kysyrnys o1i taisszi lisziksi suhteellinen, ts. se rnittaa kokernuksia suhteessa

odotuksiin. Eri asia on tietenkin se, rnillaisia odotuksia eliikkeelle siirryttzies-
szi oli olernassa. Tetekin tosin yritettiin kysyzi, rnutta lai.hinn;i vastausten

puutteellisuuden ja kirjavuuden johdosta jzii tulos siitzi jonkinverran epdselveik-

si. N2iytti kuitenkin si1t5, etti vastaajien rnielessd. ovat liikkuneet ajatukset
t'.rapauden tunteestatr yrns. seikoista usearnrnin kuin esirn.
raha- asiat. Vapautusta ty6n painosta oh usein suuresti odotettu ja se on

rnycis koettu rniellyttzivd.nS. Toisaalta ne, jotka ovat kokeneet eliikeaikansa
k uv i t t e I e rna a n s a huo n o rrrp a n a rnainitsivat perusteeksi usein t a 1 o u -

dellis en tilanteens a haastatteluhetkellzi, rnutta rnycis yks indisyy-
den tunte en, joka koetaan odotettua ikzivzirnpztnS.

Mielenkiintoinen kysyrnys tasse yhteydessd. on lis5ksi vanhusten terveydentila,
josta saatiin vastaajien arviot rnyds eliikkeellesiirtyrnisajankohtaa koskevina
(C-lornake kysyrnykset 20 -22).

Taulukko 37. Haastateltujen vanhuusel2kelaisten arviot terveydentilastaan eliikkeelle siirrlzttiessb ja haastattelu-
ajankohtana. hosenttia vastauksen antaneista.

Kun haastatellut vanhuuseliikelaiiset olivat - kuten edellei jo todettiin - pyrki-
neet olernaan ty6ssd usein suhteellisen pitk;izin, on terveydentila elzikkeelle

s iirryttSes sd. yleenszi ollut jo huononlainen. Tydhuolista vapaana elzikkeellzi-

oloaikana nlyttziai terveys taas parantuneen, sillzi terveydentilansa huonoksi

arvioivien rnddrd. on nyt pienernpi.

Arvioitu terveydentila Eliikkee lle siirrytt iessi Ha ast atte 1ua j ankohtan a

Hyva
TyydyTleva
Huono

23

31

46

24

47

29

Yhteensii 100

(108)
100

(110)



Sairaudet ja vaivat %

Reumasairaudet tms. (eril. nivelvaivat ja siiryt, myds suonenveto)

Hermoston viat (unettomuus, Paans2ixky, mui$ihairiOt tms.)
Sydiinviat (hengenahdistus tavallisessa kivelysst tms. )

Ruoansulatus tms. vaivat (vatsakipu, ruokahaluttomuus tms.)

Hengityselinten sairaudet (ysktlkset, yska tms.)

34

33

24

5

4

Yhteense 100

(446)

74

C-lomakkeen kysyrnyksessa 22 vanhuksilta tiedusteltiin yksityiskohtaisesti,
rnit;i nirnenornaisia vaivoja ja kuinka usein heillzt on viirne aikoina esiintynyt.

Taulukossa 38 on us ein e s iintyviit vaivat ryhrnitelty niiden rnahdollis-

ten vikojen ja sairauksien rnukaan, johon ne leihinnii viittaavat.

Taulukko 38" Vanhuusel:ikelaisten usein esiintyvit vaivat ryhmitefffna sen mahdollisen sairaudentai vian mu-

kaisesti, johon vaivat liiftyvat. Prosenttia mainittujen vaivojen maarasta.

Ern. luokitus perustuu osittain liiaikzirin antarniin viitteisiin' Se on kuitenkin

karkea, mutta riittzinee tds sii osoittarnaan, ettii ilrneisesti reurnaattiset ja

herrnoston vaivat ja viat ovat heikentyneen terveydentilan vaikuttavirnrnat te-

kijet. Ty<in paineesta ja ty6olosuhteista vapaututrlinen voi tietenkin tr:oda rnu-

kanaan helpotusta niissd. vaivoissa. Tzirnai osaltaan selittSnee edellii jo havai-

tun terveydentilan koherrturnisen eliikeaikana'

Reurnaattisiin sairauksiin viittaavista oireista ristiselkZi- ja iskiassSrkyd,

niska-, hartia- ja olkapaziszirkya seke lonkka- ja polvinivelserkyii esiintyi ku-

takin lzihes joka kolmannella vanhuksella. Yksittziisistzi herrrloston vikoihin

liittyvistd vaivoista rnainittiin useimrnin unettornuus (aa To vastaajista) ia sen

jzilkeen huirnaus (28 1o). Syddnvikaan viittaavista vaivoista - joita my6s esiin-

tyi suhteellisen paljon - oli tavallisin "hengenahdistus tavallisessa kzivelysserr

(al To vastaajista)'

Vanhusten taloudellista toirneentuloa koskevaan C-lomakkeen kysyrnykseen

(kysyrnys 17) saadut vastaukset osoittavat heidztn tulleen toirneen yleensii "tyy-
dyttZtvzistitr.
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Taulukko 39. Vanhuuseliikelaisten arvio taloudellisesta toimeentulostaan elakkeella. Prosenttia vastaajien luku-
maaira$4.

Voi tuntua yllzittzivziltzi, ettzi vain joka kyrnrnenes vanhus katsoi tulevansa talou-
dellisesti huonosti toimeen. On kuitenkin huornattava, etta arviot ovat suhteel-

lisia ja ettzi esimerkiksi vastausvaihtoehto I'tyydyttzivdstirt on sisd.lldltiizin rnel-

koisen venyvd.

Todettakoon tdssd vie1i, ettii vain 6 To haastatelluista on eliikeaikanaan ollut
ansiotycisszi johtuen ehk5 rnelkoisen korkeasti eliikkeelle siirtyrnisizistzi. Kun

haastatteluhetkell:i oli vanhuksista tyossii vain ZTo, voidaan todeta, ettei an-

siotoiden tekerninen elikkeelle siirtyrnisen jSlkeen ole juuri ollut rnahdollista

tai tarpeellista.

Lopuksi esiteteiain edelleen vanhuksilta saatuihin vastauksiin perustuen rnuuta-

rnia tutkirnustycln kannalta tai yleisesti ottaen rnielenkiintoisia taustatietoja.
Heti haastattelun aluksi rnerkittiin rnuistiin asuinkunta ja tiedusteltiin asu-

rnis etuja.

Valtaosa kaikista vanhuuselzikelziisistd. on jzi5nyt asurnaan samalle paikkakun-

na1le kuin rnissd. ao" aktiiviaikainen yrityskin sijaitsee. Vain 7 To haastatelta-

vista oli rnuuttanut toiselle paikkakunnalle.

Asunnon ornistussuhteita tiedusteltiin C-lornakkeen kysyrnyksessd. I ja annet-

tujen vastausten rnukaan ne olivat seuraavanlaiset:

Tullut toimeen %

Hyvin
Tyydyttavasti
Huonosti

18

72

10

Yhteensd 100

(110)
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Taulukko 4O. Vanhuuseliikeleisten asuminen. hosenttia kaikista vastaajista,

Runsaasti yli puolet vanhuuselzikel:iisistii on ehtinyt hankkia itselleen oman

asunnon. Vuokranrnaksajia on n. 40 %, josta l5hes puolet rnaksaa vuokran-

sa yksityiselle henkilolle. Mainittakoon t5ssei yhteydessd vield, ettii 4I To kai-

kista vanhuksista asuu asunnossaan yksin ja loput asuvat yhdesszi yhden tai

usearnrnan henkil6n kanssa, josta joukosta runsas puolet asuu edelleen yhdes-

sd. aviopuolisonsa kanssa.

Eri yhteyksisszi on puhuttu paljon elakelaisen rnahdollisesta yksinziisyydestii,

toirnettomuuden tunteesta jne., joiden on joskus nzihty olevan elzikkeelle siirty-
misen esteend ja nimenomaan vanhusten ongelrnana. Tzistii syysta C-lornak-

keen kysyrnyksessa lB vanhuuselzikel;iisilta tiedusteltiin, riittzi2ikd heille pZii-

vittziin tarpeeksi tekernistzi ja puuhaa vai onko vaikea saada aika kulumaan'

Aika yllzittdveiii o[i havaita, ettti ainoastaan l0 % vastaajista katsoi olevan vai-

keuksia ajan kulurnisen suhteen" N2irn5kin vaikeuksia kokeneet olivat vastauk-

sistaan pZizitellen yleensei jo niin sairaita ja raihnaita, ettd se o1i tzirkein este

viihtyrniselle. Muiden vastaajien puuhia kysyessidn ja avornuotoisessa kes-

kustelus sa its e haas tattelun j;ilkeen haastattelijat saivat tuntuman vanhuuseld.-

keldisen elernan rnoniin inhirnillisiin piirteisiin. Osa vastaajista katsoi pel-

kzin oleilun kyllin riittdvdksi puuhaksi, varsin rnoni ilrnoitti hoitavansa r?huus-

hollian ja Iastenlapsia, erdd.n vastaajan aika rnenee sairaan vairnon hoitoon,

erzizit kiiyvSt ulkona ottarnassa raitista iImaa, kaydaan kirkoissa, erilaisissa

Asuu %

Omassa talossa

Omassa osakkeessa

Sukulaisten luona ilman vuolcaa
Sukulaisten luona vuokralla
Vuol,calla ylaityisen henkilon omistamassa asunnossa

Vuokralla valtion, kunnan, srk:n tai yrityksen asulrnossa

Vuolcalla, jonkin muun omistamassa asunnossa

Muulla tavoin, tai ei vastausta

t7
41

5

5

18

8

5

3

Yhteensi 100

(110)
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kerhoissa jne. Puuhia tuntui joka tapauksessa riittdv5n rrkaikenlaisesta ndper-

telystiirt, kasitdistd ja ornakotitalon pihatdistd aina erilaiseen yhdistysel5rndn

viettoon ja kynailyharrastuksiin saakka.

Lopuksi sopinee esittziS rnuutarna esimerkki haastattelijoiden muistiin kirjoit-
tarnista vanhusten lausunnoista:

- Haastateltava oli tyytyvdinen siihen, ettzi elaikelziisiltzikin joskus jotain ky-
syt;i:in

- OIi yksin;iinen ja ilahtui, kun tultiin juttelernaan. Kuvaili sairauksiaan Pe-

rinpohjin
- Sanoi tekevzinsii kdsitoitzi ja auttavansa muita pdeistzikseen tunteesta, ettal on

jo tarpeeton
- Kertoi tulevansa hyvin toirneen, kun saa lapsilta jatkuvasti rahaa

- Oli hyvin huolissaan asunnostaan, rnutta piizisee kai kunnalliskotiin

- Oli onnellinen pliistessSSn elzikkeelle, kun tyotahti oli kiristynyt Ssrirnrnil-
leen loppuvuosina

- Kehui koko ajan yritystzi
- Haukkui koko ajan yritystzi
- Elakkeellzi ei tule toirneen, on saatava apua sisarelta

- Piti elZikettii pienend, aviopuoliso on rnyos e1ai.kkeellii ja osake on rnaksa-

rnatta vielet

- Elzike on pieni, toirneentulo niukka eivzitk2i lapset voi auttaa

4. ELAKEIAN ODOTUKSET

Edellzi esitetyt tulokset yleisirnrnain elzikeid.n arvostelusta antoivat jo alustavan

kuvan siitzi, rninkzi suuntaisia eliikeizin odotukset ovat. Seuraavassa neiitei odo-

tuksia kuvataan tarkernrnin uusien vastausluokitusten avulla.

4.I" Vastaajaryhrnien arviot tycintekijciiden sopivasta eliikei5stzi

Tyontekijiivastaajille esitettiin kysyrnys siitzi, rnikd ikiivuosi olisi heidzin kan-

naltaan katsoen sopiva elzikeikd (A-lornake: kysyrnys Zb). Ty6njohtajat joutui-
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vat vastaavasti arvioirnaan alaistensa sopivan eltikeizin ajateltuna asiaa nirnen-

omaan tuotantotehon vaatimusten kannalta (B-lornake: esirniehet: kysyrnys 8).

Naiihin arvioihin voidaan liittea viel5 tycinantajien ja elaikel;iisten ikziarviot.

(B-lornake: johdon edustajat: kysyrnykset 12, I3 ja t4 sekai C-lornakkeen ky-

syrnykset ? ja 3). Eri vastaajaryhrrrien edustajien k;isitykset tytintekijtiiden

sopivasta elzikeizistd muodostuiwat kuviossa 2 esitetyn rnukaisiksi. Kuviossa

yrnpyriit edustavat eri vastaajaryhrniii ja yrnpyrdn sektorit eri ikien kannatuk-

sen ao.. vastaajaryhrnzissa saarnaa prosentuaalista osuutta kaikista vastauk-

sista.

Ty<rntekijoiden ja tyoniohtajien arvion mukaan pidetiiiin
ty6ntekijzin sopivana e1;ikeikzinzi varsin yleisesti aIle 65

vuoden ikaa, si115 noin 3 /4 niiiden ryhrnien vastauksista
on tzirnzin suuntaisia. Vain neljzisosa tydnjohtajista ja viidesosaty6n-

tekijciist;i pitee 65 iklvuotta sopivana el;ikeikzinii ja sitii korkearrrPaa ikaizi ei

yleensel hyviiksytl lainkaan. TyOnantajista taas pita;i s elvd' enern-
rnistO 65 ikzivuotta sopivana eliike ikdnzi ja vain joka viide s

tyonar-taja katsoisi alle 65 ikzivuoden sopivaksi. Al1e 65 vuo-

den elzikeikzil kannattaneita tycinantajLa oli kaikkiaan kuusi, ja heistzi kolme

edusti sanomalehtitaloja. Jonkin verran saavat ty6nantajien rnielipiteisszi kan-

natusta rnyos 65 vuotta korkearnrnat i5t" Elekelzi.isten kohdalla rnie-
lipiteet hajoavat rnelko tasaisesti ndiden kolrnen vaihto-
ehdon osa11e. Eniten saa kannatusta kuitenkin yli 65 vuo-
den ika, toisaalta a1la 65 ikdvuotta pit;izi sopivana runsas
kolrnasosa vanhuks ista.

Tuloksessa voidaan erityisesti panna rTlerkille ty6ntekii6iden
ja tyonjohtajien sarnanrnietisyys tzisszi kysyrnyksessa, josta taas

ty6nantajien kanta jokseenkin selv;isti poikkeaa. Tosin tyon-

antajien prosenttikuvio perustuu vain 26 vastaajan antarniin tietoihin, joten hei-

dzin kohdallaan satunnaisvaihtelun osuus on suurernpi kuin rnuissa ryhrnissS.

Lis:iksi on syyt;i huomata, ettS niistii kolrnesta sanornalehtitalosta, joiden joh-

tajat kannattivat alle 65 vuoden elzikeikzizi, tuli yhteensii 44 % kaikista sanorna-
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Kuvio 2

Eri vastaajaryhrnien kzisitykset sopivasta elztkeiiistzi

Eri ikzikausia sopivana pitzineet %zrla ilviarvion antaneista kussakin ryhrniisszi

.-

-4
d

alle 55 v on sopiva

65 v on sopiva

yli 55 v on sopiva

1

Tydntekii;it
(303)

T1,C,rrj oY'La jat
\r25)

Tydnantajat
(26)

trl;ike1:ii set
(tt1
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leht:italojen haastatelluista tycintekijoist;i. Tyonantajien rnuista ryhrnistzi poik-

keavan kisttyksen tekee ehkzt yrnmd.rrettiivZiksi se, ett5 he ovat vastausta an-

tae:ssaan joutuneet ajattelernaar- asiaa laajernrnalta nzikokannalta kuin tyonteki-

jat ja tyonjohtajat. Kuitenkin nirnenomaan tyonjohdon ja ty6nantajien vastaus-

ten vd.linen ero antaa aihetta puntarointiin.

aloo612ttakoon vielii erityrsesti, ettZi saatua kokonaiskuvaa tarkasteltaessa joh-

topiieit6kset on vedettavfl varovasti ao. ikztkysyrnysten taustaa ja rnycis vastaa-

jaryhrnien vzilistzi suoraa ver:tailua koskevien rajoitusten vuoksi. Esirn. eli-
keleiisvastausten suora rinnakkaisvertailu aktiivityontekij6iden kanssa sisdl-

tiii suuria rnahdollisuuksia tulkinnalliseen virheeseen. Tzisszi yhteydessd on

jo viitattava tiirniin raportin seuraavaan pdzikappaleeseen ttElekeikiiodotusten

tulkinnastarl, jos sa selostetaan yksityiskohtaisemrnin tulosten arvioinneis sa

vzilttzim;ittzi huornioo n ote ttavia s e ikko ja .

4"2 Tycintekijoiden ja ty6njohtajien elflkei"kziodotukset sekd. amrnattien rasit-
ta.vuus

EdeIIzi jo havaittiin, miten sekei tytintekijdiden ett2i tycinjohtajien arviot sopi-

vasta ty6ntekiloid.en elzikeiastd painuvat yleenszi alle 65 ikzivuoden. Vielzi oli

kuitenkin selvitettivd, rnihin nlrrui arviot keskittyviit ia tiissii yhteydessii tut-

kittiin sarnalla ammattien rasittavuuden ja eliikeikeiarwioiden yhteytti kurn-

rnankin vastaajaryhrndn kohdalla "

perusjakautumat sopivan el2ikeizin kohdalla laskettiin aluksi uudel.leen siten

kuin tzissd. tuntui tarkoituksenrnukaisirnrnalta - pyrkirnuksenzi on yleensi laa-

jojen erojen esiintuonti mielipiteisszi. T'y6ntekij6iden vastaukset luokiteltiin

t:ill6in ryhrniin rrpitae sopivana el;ikeikinii aIle 60 vuotta, 60- 64 vuotta ja 65

vuotta rai sitzi korkeampaa ikaetr. Eri arnrnattiryhrniin kuuluvien vastaaiien

jakauturnien havaittiin tzirnein uuden luokituksen puitteissa poikkeavan toisis-

taan trlastollisesti rnerkitsevasti. l)

2
1) Te<itulokse,na sopiv:. ikh y' a.m:mar-;r:yhrnat 't = 45.45 ) 38,88 (5 7o)
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Kuten edellzi jo on selostettu tutkirnuksen eri arnmattiryhrnzit jaettiin tydnteki-
joiden arvioista laskettujen rasituspisternd.d.rien perusteella rasitukseltaan
kolrneen ryhrnlain, joita nirnitetdein thasittava ty6rr, trviiliryhrneitr ja lrkevyt tycift.

Tiimzin amrnattiryhrnityksen ja tydntekijdiden sopivan elaikeizin arvioiden vzilil-
lzi vallitsee yhteys, joka n:ikyy selvirnrnin eiziriryhmien tofrdalla. 1)

Seuraavassa kuviossa 3 ja taulukossa 41 esitetzizin nyt ern. tavoin uudelleen

luokitetut tydntekijdiden ja tycinjohtajien elzikeikaarviot amrnattien suhteelli-
siin rasituseroihin perustuvan ryhrnittelyn puitteissa.

Taulukko 41" Tycintekij6iden ja tydnjohtajien arviot tydntekij6iden sopivasta elakeia$a. Eri ikiikausien kanna-
t;'ts lo ikd,awioiden yhteismaeriista rasitukseltaan erilaisissa ammattiryhmissd (suluissa luvut, joista

loet on laskettu)

Tyttntekijevastaajien arviot sopivasta eleikeizistai keskitty-
viit voirnakkaasti ikzivuosiin 60-64 vuotta. Tdrniin ik;iluokan

kannatus sopivaksi elekeieksi on kaiken lisziksi jokseenkin riippurnaton arn-

rnatin r:asittavuudesta" Arnrnatin rasittavuusero on kuitenkin yh-
teydes sii tycinteki joiden elzikeikziarvioon sen vaikutuksen
n;ikye s s d. nirnenornaan aiziriluokkien kannatuks e s sa. Alhai-
s irnrrran ikeluokan (a11e 50 vuotta) kannatus on s itzi 1aa-
jernpi ja korkeirnrrran ikeluokan (65 vuotta tai yli) sitzi
suppearnpi, rnitui rasittavarrlmasta arnrnatista on ky"yrnys'

2
Testituloksina sopiva ike/ amrnaltien rasittavuusryhmittelyt: Rasittava ty6/ kevyttyb,f, = L4.72>9.2Lz2
(TTol ,rasi,ttavatyd / velixylnr,ey = 2.8L< 4.6I(lOTol ja valiryhma/ kevytty6, 1 = 5.61 > 4.61 (LOYo)

1)

Sopiva ikd
Ty6ntekijet Ty6njohdon arviot

Rasittava
tyt Valiryhme Kevyt tyt Rasittava

ty<t Valiryhma Kevyt tyo

AIIe @ vuotta
fl)-64 vuotta
65 vuotta tai yli

32

6t
a

28

s4
18

17

54

29

t4
82

4

15

63

22

22

43

35

Yhteensa 100

(7s)
100

( 11e)

100

( 10e)

100

(22)
100

(4e)
100

(s4)
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Kuvio 3

Ty6ntekijciiden ja tycinjohtajien arviot sopivasta elzikeiSst;i

Eri ikzikausia kannattaneet %zna ikziarvion antaneista
rasitukseltaan erilaisissa amrnattiryhrnis szi

T akt iivity'6ntekijiit

I00

u tyonjohtajat

90

n0

70

60

50

+0

30
- - -

20 - - - -

IO - -

1
rasittava

tyo
23viit- kewt

ryhma ty6
alle @ v.

t
rasittavatro

23v?iIi- kevvtryhma ty6
@-64 v.

3
rasittava kewt

tv6ty6

I Rasittava tyo z vdlirvhrnzit
65 v. tai yli

3 Kevyt ty6
tyontekijii-arvioita 75
tyonjohta ja - a rvioita 22

alalohkot:
konelatojat (sanornal. )
ste reotypoijat
syviipainajat
rotaatiopainajat

tyontekijii- arvioita
ty6nj ohta ja - a rvio ita

llg
49

tyontekijS-arvioita 109
ty6njohtaja-arvioita 54

alalohkot:
postitta jat
k;isinlatojat (siv. )
sydvytt;ijzit yrn.
sitojat, pdyt;ityt)
sitojat, puoliautorn.

alalohkot:
kdsirrlatojat (sanornal. )
konelatojat (siv. )
painajat
litografit yrn.
sitojat, autorn. kone

o

a
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Todettakoon vieli, ettzi ty6ntekij6iden e15ke ikziodotukset ovat
rnyos errr. luokitusten siszitlzi painuneet alhaisiin ikzivuo-
siin. AIle 60 vuotta sopivana ikzinzi piteineiden kohdalla arvioiden keskiar-
voksi saatiin 53.8 vuotta, ikziluokassa 60-64 vuotta vastaavasti 60" 7 vuotta ja

luokan 65 vuotta tai yli kohdalla 55.1 vuotta"

Tycrnjohtajien arviot alaistensa tyontekij<iiden sopivas-
ta eleikeizistzi ovat yteisesti ottaen salTransuuntaisia kuin
tydntekijdiden orrrat arviotkin. Eniten kannatusta saavat
ikzivuodet 60^64 vuotta ja tdmiin luokan siszillii saadaan
arvioiden keskiarvoksi tiisrnailleen sarna luku kuin ty6nte-
kijOilliikin eli 60"7 vuotta" Tydnjohtajavastaajat ovat kuitenkin o1-

leet ikeivalinnoissaan varovaisernpia sikzili, ettzi huomattavasti pienernpi osa

heiste kuin tycintekijoisti on kannattanut alle 50 vuoden elzikeikizi" Myos ty6n*
johtaja-arvioiden kohdalla voidaan todeta ikziarvioiden yhteys
a rrrrnattiryhrnien ra s ittavuusluokituks e en. Tzirnei yhteys nzikyy

varsin selvuisti ikdluokissa 65 vuotta tai yli ja 60-64 vuotta" Riippuvuuden

suunta on sarna kuin tycintekij6illaikin: rnitzi rasittavarnrnasta amrnattiryhrniis-
tii on kysyrnys sitd. suureffrrnassa rniieirin ty6njohtajat ovat valrniit suosittele-
rnaan tiillaisen arnrnattiryhrnzin sopivaksi elzikeiziksi a1le 65 vuoden ikae" Huo-

rnattakoon kuitenkin tyonjohdon poikkeuksellinen aIle 60 ikdvuoden kannatus

ryhmiisszirtkevyt ty6t'" Ao, ryhrniisszi on paljon naisty<intekij6iti, joka on rnah-

dollisesti vaikuttanut tyonjohdon arvioihin tesse kohdin.

4.3" Eri perusteilla annettujen ikdarvioiden vertailua

Sopivan elzikeizin tarkastelua jatketaan tiissei tyontekijdvastausten osalta. Ai-
neistosta Iaskettiin annettujen ikziarvioiden keskiarvot arnrnattiryhrnittziin.
Tyontekij6iden haastattelulornake siszilsi lisziksi erziitd kontrollikysyrnyksizi,
joista niin ikzizin laskettiin vastaavat keskiarvot. Vertailun avulla voidaan

tailloin arvioida tassa yhteydessa vastausten asiallisuutta,

A-lornakkeen kysyrnyksessa 28 vastaalilta pyydettiin arvio izistei, rnihin asti
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he olettavat jaksavansa tehdii tyotiiiin sen vaatimukset ja tyciotosuhteet huo-

rnioon ottaen. Kysyrnyksessa 39 taas pyydettiin eliikeiiin arvio siinii kuvitel-

lussa tapauksessa, ett;i tycintekijat voisivat raha-asioista vd.litternatta tiiysin

itsenziisesti pzizittiiii asioista. Kun arviot sopivasta eleikeiiistii annettiin vapaasti

kaikkien eri vaikuttimien lopputuloksena, muodostuu ern. kolmeen kysymyk-

seen saatujen vastausten vertailu.mielenkiintoiseksi. Kuviossa 4 ja taulukossa

4? esitetean naimei eri perusteilla annetut arviot ammattiryhrnittliin. Kuvio on

piirretty amrnattien rasittavuusryhmittelyn puitteissa ja taulukocsa ovat ndky-

vis sA kaikkien ammattiryhrnien keskiarvot.

TauLukko 42 Eri perusteilla annetrujen elakeikaarvioiden keskiarvot ja niiden erotukset rasitulseltaan erilaisissa

ammateissa

Ammai:t
lasittavuusj rirj estYlsessl

Veastausten vertailu osoittaa kiistattomasti, ettii tydnte kij et ovat anta -
neet elzikeizin arvionsa vakaan harkinnan tuloksena ja Pyr-
kineet olemaan asiallisia vastauksia antaessaa. Sopivan ela-

keizin oCotukset osuvat jokaisessa ammatissa ern. jaksamisarvion ja raha-

Sarakc :ro. 1 2 3 4 5

Miten vanhaksi
iaksaisi tehdi' wotaan

Vuotfa keskim.

Mita Pit:iasoDlvana
el:fueikiind

Vuotta keskim.

Milloin looet-
taisi., jos :^aha-
asrolsla er Eal-
vitsisi valiftaa
Vuotta keskim.

Sarakkeilla 1 ia
2 olevien keski-
arvojen erotus

Sarakkeilla 2 ia
3 olevien keski-
arvojen erotus

Stcleclypoij at

B.ota atiopainaj at
Syviipainajat
Koneistojat, sanomal.
K Jsln.etoj at, sanomal.

Sitojat, autom. kone

Pai.najat
Lirografit ym.
Konelatojat, siviili
Sitojat, puoliautom.
Postittaj at

S76vytt:ijat ym.
Siicjat, po,yteryd

iies:nlatojat, siviili

60,4
60.9
62.O

64.9
63. 1

62. t
64.6
61.3
6s.0
64,3
66.5
64,1

63,2
6s. 6

s7,O
58. 1

58. 9

61.0
s9. 6

s7.8
@,2
s9. 4
60.4
61.3
61.3
s8. 9

61.4
67,2

56.0
s6. s
54. 1

58. s

56.4
56. O

s7,2
56. L

s8.7
@.0
58. 9

56.0
5U. O

58.1

3.4
2.8
3,1
3.9
3.5
4.3
4.4
1.9
4.6
3.0
5.2
5.2
1.8
4..4

1.0
1.6
4.8
2.5
3.2
1.8
3.0
3.3

1.3
2,4
2,9
2.8
3.1

Koko haastatteluaineisto 63. 5 s9.9 57,4 3.6 2,s
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Kuvio 4

Eri perusteilla annettujen elzikeikdarvioiden keskiarvot
rasitukseltaan erilaisis sa arnrnattiryhrnis szi

Vuotta

65

Ivfiten vanhaksi jak-
saisi tehdzi tydtziain64

63

6z

6l Mita pit52i sopivana
ekikeikSnzi

60

59 Milloin lopettaisi, jos
raha-asioista ei tar-
vitsisi v;i.littzii

58 a

57
t?t 

t-/

"-

5b
Rasittavat
arnrnatit

Kevyet
arnrnatit

Vziliryhrnzi
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asioista huolehtimatta annetun arvion vziliin. Etzikkeelle haluttaisiin siirtyd

keskirniiiirin 3.5 vuotta aikaisernrnin kuin arvellaan voirnien olevan lopussa ja

keskirn2iii rin 2.5 vuotta vastaajien ilrnoittarr:raa sopivaa el5keikdzi aikaisernrnin,

jos siihen olisi olernassa taloudelliset rnahdollisuudet. Ikziarviot jzilivZlt kai-

kissakin kohdissa aika alhaisiksi. Huornattakoon esirnerkiksi, ettei useirnrnis-

sa tapauksissa arvellaan voirnien ehtyvdn rttarpeeksitt jo ennen 55 ikdvuotta,

joka on yleisin elzikeikzi nykyisin.

Arnrnatin rasittavuuden vaikutus arvioihin on myds tassa selvaisti havaittavis-

sa. Tzirnii vaikutus ndkyy - kuten luonnollista onkin - selvirnrnin jaksarnis-

arvioissal rasittavirnrnan arnrnatin kohdalla keskiarvo on 60.4 vuotta ja ke-

vyirnrnain 65.6 vuotta. Arvioissa esiintyy tosin jonkin verran heilahteluja arn-

rnatista toiseen, rnutta kokonaisuutena ottaen on arnmatin rasittavuus selvaisti

vaikuttanut e ri ikiiarvioihin.

T;issii esitettyjen rnuuttujien suhteita tarkastellaan vield raportin seuraavas-

sa kappaleessa.

5. ELAKEIIC^iODOTUSTEN TULIflNTAA

Tiissii luvussa yritetiidn tulkita eri vastaajaryhmien odotuksia tyontekijciiden

elaikeizistzi, ts. yritet:ian selvittzi5 syitzi kunkin ryhmein rnielipiteisiin.

Eri asia on, rnitzi rnahdollisuuksia tutkirnusaineisto tarjoaa eri vastaajaryh-

rnien kannanottojen tulkinnalle. Tulkinnan tarve ja rnahdollisuudet mziziritet-

tiin jo tutkirnuksen alkuvaiheessa, tutkirnussuunnitelrnaa tehtiiesszi ja kysely-

lornakkeita valrnistettaessa. Tzilloin piizitettiin rnrn. tutkirnusaineiston rnd'drd,

joka on yksi tulkinnan rnahdollisuuksiin vaikuttava seikka. Sarnoin valittiin

ne taustakysyrnykset, joihin kussakin tapauksessa on ernpiirisessd tulkinnas-

sa nojattava. Niin ikdzin suunnitteluvaiheessa kerdtty ernpiirinen ja teoreet-

tinen, saatavissa o1lut aikaisernpi tietoaines tulee tulkintavaiheessa rnahdolli-

s uuks ien rnukaan kziytettiv:iks i.
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Ldhdettziessd vastausten tulkintaan voidaan todeta painopisteen olevan erityi-
sesti tyontekijoiden aineistossa, joka tarjoaa rnonine taustakysyrnyksineen
parhaat rnahdollisuudet vastausten taustan ernpiiriselle selvittelylle" Muiden

vastaajaryhrnien kohdalla tulkintarnahdollisuudet ovat vzihziisernrndt. Niiden
kohdalla olikin tyydyttzivzi viiheiisen ernpiirisen taustatiedon lisziksi viittaa-
rnaan entisiin teoreettisiin ja spekulatiivisiin oletuksiin. Lisdksi esitet;izin

kunkin vastaajaryhrnzin kohdalla selitys kysymysten tarkistuksesta ja rnuo-

dosta, joiden huornioon otto on tuloksia luettaessa vzilttzirniitontzi oikeiden p;i;i-
telrnien teke rnis eks i.

5. l. Tyonantajat

Ede115 havaittiin tyonantajien enernrnistdn rnielipiteen tycintekijdiden sopivasta

etzikeizistS poikkeavan jokseenkin selvdsti tyontekij6iden ornasta ja myos tyon-
johtajien kzisityksestS. Ty6nantajien kannan tarkernpi selvitys on tdsszi mah-

dotonta ernpiirisesti, sitl5 heiltzi ei tutkirnuksessa edes tiedusteltu rnielipiteen
rnahdollisia vaikuttirnia. Muutarna tdrkezi huornautus on kuitenkin paikallaan
sarnalla kun esitetzi2in eratitzi oletuksia vaikuttirnista.

Tyonantajavastaajat ovat arvioineet kysymystd nirnenornaan tydnantajan orni-
naisuudessa - yrityksen kannalta asiaa katsoen, Tzillcjin voidaan olettaa vas-
tausten taustalla vaikuttavan kaikki ne tekijdt, jotka yrityksen toirninnassa
asiaan liittyvzit. Kukin ty6nantaja on ndin ollen arvioinut kysyrnysti juuri ao.

yrityksen kokonaistilanteen kannalta, joka voi vaihdella yrityksest5 toiseen.

Joukossa on yrityksizi, joissa esirn. ty6ntekij6iden arnrnattirakenne vaihtelee
rnelkoisesti, josta syystzi myos el5keiei.n arviot voidaan antaa eri perusteilla.

Joka tapauksessa on syytzi olettaa, ettzi. tydnantajat panevat pdzipainon tuotan-

nollisille ja taloudellisille tekijoille. Tyonjohtajien kasityksen rnukaan vanhat

tydntekijzit eivSt enid pysty tziysitehoiseen tydskentelyyr, joten yleisen tehok-
kuuden kannalta olisi parernpi, ett;i tyontekijoiden ikdrakenne olisi nuorernpi.

Nuoren tyovoirnan on rny6s helpornpi ornaksua teknilliset uudistukset ja rnuu-

tokset. Lisaiksi vanhernrnat tyontekijzit lienevit yleensd korkearnrnin palkat-
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tuja kuin nuoret, mikd sekin lisaizi korkeasta elzi.keizistii tyonantajalle aiheutu-

via kustannuksia.

Koska tyonantajat kuitenkin yleisesti kannattavat korkearnpaa elzikeikzizi kuin

rnuut vastaajaryhrnzit, niiyttiiii ilrneiseltii, ettd he kiinnittiivd.t enemrnd'n huo-

rniota siihen sosiaalikustannusten nousuun, joka elSkeidn alentarnisesta olisi
seurauksena. Uuden tyovoirnan koulutus usein sangen vaativaan arnrnattityci-

h6n rnaksaa niin ikzi;in. Tuotannollis-taloudellisiin tekijdihin on vielii lasketta-

va vallitseva tydrnarkkinatilanne, joka tydnantajan tiiytyy ottaa huornioon e12i-

keikzikys yrnystzi pohtie s s aan.

Edellei rnainittujen tekijdiden lisdksi asiaan kytkeytyy my6s rnuita rnahdollisia

vaikuttimia kuten yleiset henkilokuntapoliittiset asenteet, tavat jne. Kaikkia

asiaan vaikuttavia tekijditii ja niiden voimakkuutta ei tiirndn tutkirnuksen puit-

teissa voida lzihernrnin analysoida. On rnahdotonta arvioida, rnissei. maizirin

tycinantajat ovat vastauksia antaessaan harkinneet kaikkia edellii rnainittuja

seikkoja. Saattaa my6s olla niin, ettzi heiIIS ei aina ole ollut tilaisuutta kay-

tdnnossd todeta, rninkzilainen on vanhenevan tycinteki,jZin kapasiteetti suhteessa

yrityksen vaatimuksiin. Se vzihziinen ernpiirinen aineisto, joka oli kziytettdvis-

sei, viittaa siihen, ettzi tyonantajat ajattelivat ainakin kustannuksia ja uuden ty6-

voirnan saamisen rnahdollisuuksia. Pienisszi yrityksisszi johdon edustajat oli-
vat nirnittziin taipuvaisernpia kannattarnaan korkeaa eleikeikzizi kuin suurissa

yrityksissii. Pienissd yrityksissei koetaan karnppaitu hyvzistii arnrnattity6voi-

rnasta vaikeampana ja tyovoirnan aiheuttarnat kustannukset raskaarnpina kuin

suuris sa yrityksis s ;i.

5. Z. Tydnjohtajat

Kuten edellzi on todettu tyonjohtajat ovat arvioineet kysyrnystzi tydntekijdiden

sopivasta elzikeiaista piiiasiassa tuotantotehon vaatirnusten kannalta ja heistS

rnyos valtaosa kannatti etikeikzirajan alentarnista atle 65 vuoden. Ty6njohta-

jien arvio perustuu heidzin jokaplivaiiseen kanssakziymiseense ty6ntekijdiden

kanssa, jonka lisziksi sen luotettavuuden puolesta puhuu se seikka, ettii nirnen-
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ornaan raskaammissa tciissa tycinjohtajat ovat erityisen halukkaita elZikeizin

alentarniseen.

Tydnjohtajien arvioiden tulkinnassa on tuskin aihetta sen piternrnaille pyrkizi-
k;idn. Erziiden taustarnuuttujien yhteydet tyonjohtajien arvioihin tosin selvitet-
tiin, rnutta rnitziein rnerkitsevizi eroja ei todettu. Tutkitut rnuuttujat olivat ai-
ka, jonka ao" ty<injohtaja oli ollut asernassaan, hanen alaistensa ty6ntekijoiden
lukurn55rzi ja aika, jonka hain oli ollut yrityksen palveluksessa.

Ainoastaan ensiksi mainitun muuttujan kohdalla ristiintaulukoirninen sopivasta

elzikei5std annetun arvion kanssa antoi edes prosenttilukuja vertailtaessa rnah-

dollisuuden aavistella jonkinlaista yhteyttzi. Verrattaessa toisiinsa niiden tycin-

johtajien arvioita, jotka olivat olleet aserrrassaan alle kyrnrnenen vuotta ja nii-
den arvioita, jotka olivat olleet aserrr.assaan kyrnrnenen vuotta tai siti kauern-

rnin havaittiin aseffrassaan kauernrnin olleiden ja siis ilrneisesti rnyos ornalta

id,ltdzin vanhernpien tyonjohtajien kannattavan hiernan suurerrrrnassa rnaiatrin

korkeata elzikeikdei eli 65 vuotta. Aivan selvii enernrnist6 kurnrnassakinryh-
rndssd kannatti kuitenkin 60-64 ikzivuotta sopivaksi el;ikeiziksi tycintekijoille.

5 . 3. Vanhuuseleikelziiset

Edellzt on jo todettu, ettei vanhuuseliikelSisten arviot sopivasta elaikkeellesiir-
tyrnisizist;i osuivat yleensai korkeampiin ik;ivuosiin kuin aktiivityontekijciiden
arviot. Vain noin kolrnannes haastatelluista vanhuuselikelziisistd piti aIle 65

ikzivuotta sopivana elikeikzinzi, kun taas aktiivity6ntekijdiden kohdalla vastaava

lukurni2irzi oli noin kolme neljeisosaa. Selityst:i kaipaa siis elzikelaiisten koh-

dalla ik5arvioiden kipuarninen niin paljon korkearnrnalle kuin aktiivity6nteki-

JOllla.

T;im5n ilrnion tulkinnassa on ensinnd.kin huomattava haastatteluaineistonrajoi-
tukset. Viidestzi tutkirnuksen piiriin kuuluvasta arnrnattiryhrnzistii ei saatu

Iainkaan elzikelziisizi haastatelluksi, rnikei tietysti heikentziei otoksen edustavuut-

ta. Haastateltujen el2ikel5isten joukko on rny6s rnelko pieni, ainoastaan I10
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henkezi. Se ed.ustaa vain rnziairzitynlaisia yrityksiS ja on liseiksi ikarakenteel-

taan heterogeeninen.

Aineistorajoituksia tdrkezirnpi tekij2i lienee kuitenkin se, ettii taloudellinen ja

sosiaalinen kehitys, mrn. elaiketurvan paranerninen, on rnuuttanut suhtautu-

rnista eliikeikiikysyrnykseen. Perustellusti voidaan olettaa, ettai nykyiset elii-

keliiiset eivzit katsele nziiti kysyrnyksie sarnasta perspektiivist;i kuin nuorerrr-

paan polveen kuuluvat aktiivity6ntekij;it. Niiin ollen elskelziisten arviot sopi-

vasta elzikeizistzi eivzit ilrneisesti ole ilrnan rnuuta vertailukelpoisia vastaaviin

aktiivity6ntekijoiden arvioihin. Lisdksi havaittiin, ettd eldkel;iiset ovat tul-

kinneet k;isitteen ttsopiva eld.keikzitrainakin jossain rniiZirin eri tavalla kuin ak-

tiivityontekijiit, rnikei niin ikziain viihentiizi ndiden ryhrnien vastausten vertailu-

kelpoisuutta.

Jotta vziltyttdisiin virhepSzitelrniltd, on siis parasta tyytyl tekernzian vertailuja

vain ryhmzin sisdllii. Seuraavassa on otettu liihtokohdaksi eliikelziisten arviot

sopivasta elzikeizistii, jotka on taulukoitu ristiin erziiden elzikeliiisiltai saatujen

taustatietojen kanssa. Talla tavoin voidaan tarkastella taustarnuuttujien suo-

ria yhteyksizi ikziarvioihin.

C-lornakkeen kysyrnyksessei 2 elzikeliiset saivat perustella elikkeellesiirty-
rnisizistzizin antarnaansa arvostelua. Analyysivaiheessa erotettiin toisistaan

niiden perustelut, jotka olivat pitzineet et;ikeiklzinsd. sopivana, niiden peruste-

lut, jotka olivat pitdneet sitd liian alhaisena ja niiden perustelut, jotka olivat

pitzineet sitzi Iiian korkeana. Niiistzi perusteluista kiivi ilmi, ettd

vas taajilla oli arvo stelua antae s saan ollut rniele s s aiiin 1e-

hinnzi. kolrne seikkaa, nirnittiiin terv€Ys, ty6n rasittavuus
ja kyll2istyrninen tYcih6n.

Useirnmin rnainittuna perusteluna oli viittaus terveydentilaan. Ne eleikel5iset,

jotka pitivzit elzikkeellesiirtyrnisikzizinsii sopivana, katsoivat yleisesti, ettd ter-

veyden heikentyrninen oli pliisyynzi tzihzin arvioon. He olivat toisin sanoen sitd'

rnieltzi, ettS el5kkeelle siirtyrninen oli tapahtunut oikeaan aikaan, koska ter-



9I

veys o1i jo silloin siksi paljon heikentynyt. Elzikkeellesiirtyrnisizin sopivuutta

perusteltiin rnyds silIzi, ettd, terveys oli vieli taIlella. T511<iin ajattelu siis
perustuu siihen, ettei on paikallaan siirty;i el;ikkeel1e silloin, kun terveys on

vie15 edes kohtalainen. Vastaavasti ne eliikel5iset, jotka katsoivat liihteneen-
szi elzikkeelle liian vanhoina, rnainitsivat useimrniten perustelunaan sen, ettzi

terveys o1i jo peessyt liian huonoksi. Viirneksi rnainitussa ryhrniissai tuotiin
esiin rnycis ty6n aiheuttarna rasitus. Vastaajat katsoivat rasittuneensa liikaa
oltuaan tycisszi niin vanhaksi. Melko tzirkezi perustelu el;ikeizin sopivana pitzi-

miseen oli rnyos kyllzistyminen tycih6n ja halu piizistS vapaaksi tytipaineesta
elzikkeellii olles saan.

Varsinaisista taustarnuuttujista, joiden yhteyttzi sopivasta eliikeiiistd annettuun

arvioon tutkittiin, rnainittakoon ensinndkin arnrnatin rasittavuus. Amrnatit,
joista haastatellut elzikelaiiset olivat l2ihteneet e1aikkeelle, ryhrn:itettiin jo ai-
kaisernrnin tyontekijoiden vastauksista kehitellyn arnrnattien rasittavuusluoki-
tuksen perusteella rasittavarnpiin ja kewyernpiin tdihin.

Taulukko 43. Rasitytrseltaan erilaisista ammattiryhmistli vanhuuselakkeelle siirtyneiden arviot heidlirr kannaltaan
sopivasta elekei?ista. Eri iklkauden valirureet prosentteina ao. ryhman vastaajista.

1) Raskaampiin tdihin on laskettu seu.raavat ammattiryhmets kasinlatojat (sanomalehti), konelat:ojat (sanoma-
lehti), r'otaatiopainaj at, konelatojat (siviili) r painaj at.

2) Kevyempiin toihin on laskettu seuraavat ammattiryhm?it: postittajat, kiisinlatojat (siviili), sitojat (pdytetyti),
sitojat (puoliautom, ).

Arvio sopivasta el?i}(eilista Raskaammista t6iste
eliikkeelle I?ihteneet 1)

Kewemmiste t6iste
elakkeelle lahteneet 2)

AIle 65 vuotta
65 vuotta
Yli 65 vuotta

46
19

3s

23

55

44

Yhteensd 100

(sz1

100

(4s)
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Suoritetun testauksen ja tauLukon lukujen perusteella nziytttiviit mycis eleke -

lziisten kohdalla arviot sopivasta elaikeizistii olevan yhtey-
dessd alrrrnattiin, josta elzikkeelle lehdettiin, ennen kaik-
kea tzirnzin arnrrratin rasittavuute.., l). Riippuvuuden suunta on

tiissd negatiivinen. Raskaamrnista arnrnateista elitkkeelle lZihteneet kannatta-

vat selvd.sti voirnakkaamrnin kuin kevyestii ty6st;i elaikkeelle ldhteneet alhai-

sempia elzikeikdrajoja. Asia nd.kyy varsin selveisti my6skin taulukon prosent-

tiluvuista ja sellaisenaan tzirnai tulos rnerkitteiv2isti vahvistaa jo aktiivityonte-

kijoiden ja tycinjohtajien kohdalla havaittua arvioiden riippuvuutta tytin rasitta-

vuudesta. Tulos on varsin rnerkittzivii kun otetaan huomioon, ettii el5kelaiiset

ovat tarkastelleet asiaa menneen;i kokemuksena, jolloin heidain perspektiivin-

sd on voirnakkaasti kokemusperd.inen.

Taulukoitaessa el5kelziisten arviot sopivasta elaikeizistzi heiddn oman eld.kkeel-

Iesiirtyrnisikdnszi rnukaan voitiin todeta, ettzi elaikel2iisvastaaiilla on

hyvin voirnakas taipulrlus pit;izi sopivana juuri sitd ikae,
jolloin he itse lahtivdt e1zikkeelle. Tiimii saattaa viitatatodelli-
siin tilannetekijciihin ja olla arviona hyvinkin reaalinen, rnutta ilrneisesti

asiaan on vaikuttanut rny6s ser ettai elaikelSiset ovat sopivaa ikzi2i arvioides-

s aan olleet ajattelus saan voirnakkaasti s idoks is s a elakkeelle s iirtyrnisajankoh-

dan kSytiintcion ja rnahdollisuuksiin elzikeikzirajan suhteen.

Edellzi jo todettiin, ettzi eliikelSisten arvostellessa elaikkeellesiirtymisajan-

kohtaansa terveys ndytteli varsin ke'skeistii osaa heidiin perusteluis saan.

Kun eld.keliiisten arviot sopivasta elaikeizist2i taulukoitiin ristiin sen keisityk-

sen kanssa, joka heilla oli terveydentilastaan elzikkeellesiirtyrnisen ajankoh-

tana, ei testaus kuitenkaan osoittanut neiiden rnuuttujien olevan yhteydessii

toisiinsa. Tallainen tulos oli odotettavissakin, silla kuten edelli jo tuli ilrni,

on eliikkeellesiirtymisien sopivuutta voitu perustella sek5 terveyden heiken-

tymisellai ettei sen siilymisellii. Prosenttilukujen vertailu taulukossa 44 viit-

21)\ = 6,tL > 4,6t (to E\
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taa kuitenkin jonkinlaiseen sdd.nncinrnukaisuuteen, vaikka jakauturnien viIillzi.
ei olekaan rnerkitsevd.S eroa,

Taulukko 44. Vanhuuseliikelaisten arviot sopivasta elekeia$ii elskkeellesiirfymisajankohdan terveydellisen tilan
mukaan. hosenttijakautumia (suluissa luvut, joista prosentit on laskettu),

Taulukossa esiintyvzit luvut antavat jossain mdiirin vahvistusta oletuksille sii-
tii, ettzi henkilon tuntiessa terveydentilansa huonoksi hd.n on halukas siirty-
maan el5kkeelle jo normaalia aikaisemminkin.

Haluttaessa tarkastella vanhuuselZikelaiisten ikdarvioita suhteutettuna taloudel-
liseen toirneentuloon seki siihen, rniten e1d.kkeelliiolo on sujunut ennakkokzisi-

tyksiin verrattuna ei aineisto antanut suuria mahdollisuuksia vertailuihin ei-
vzitkd suoritetut testaukset osoittaneet rnerkitseviii eroja. Taistii huolirnatta

prosenttilukujen suunnasta voidaan ehkzi pii5te115, ettd huonot kokernukset elzik-

keell:i oltaessa seke taloudellisessa rnielesszi ettei rnuuten vai kuttavat siihen,

ettzi sopeuturninen on heikkoa. Tzirnzi taas heijastuu elaikeikdarviossa pyrki-
rnyksenei valita rnahdollisirnrnan korkeita elakeikarajoja. Tutkituista tausta-
rnuuttujista voidaan vielai rnainita sukupuoli ja siviilis;i;ity, joiden ei todettu

vaikuttaneen rnerkitsevzisti elaikeliiisten arvioihin sopivasta elikeiSst:i.

5 " 4" Tycintekijit

Tycintekijait antoivat arvionsa sopivasta elzikeieistii ornalta henkilcikohtaiselta

kannaltaan asiaa tarkastellen. Tutkirnuksessa on jo ede112i todettu, ettei an-

Arvio sopivasta el?ikeiiisti
Arvio terveydestZi e lakkee lle siirrytt iiessii

Hyva Tyydyfteva Huono

AIle 65 vuotta
65 vuotta
Yli 65 vuotta

24

35

4Z

33

24

43

41

25

34

Yhteense 100

(21)
100

(30)
100
(44'l
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netuissa ikearvioissa on vaihteluja, jotka ovat yhteydessii amrnattien rasitta-

vuuteen. Tiirnzi tutkimuksen kannalta tirkeii tulos, jossa siis voitiin todeta

amrnattien suhteellisten rasittavuuserojen yhteys e15kei5n odotuksiin, muo-

dostaa muuttujien vdlisen ns. perussuhteen. Tulkinnassa t2imii ei kuitenkaan

riitd, vaan nyt on kiinnitettlvei huorniota rnm. erziiden rnuiden, rnahdollisesti

sarnanaikaisesti vaikuttavien taustatekij6iden seuraamiseen ja kontrolliin.

Seuraavassa tulkinnallinen tarkastelu kuitenkin aloitetaan ty6ntekij6iden haas-

tattelun yhteydessii esittiimistii suorista perusteluista. Tzirnzin jzilkeen esitel-

l?iin erziite keskeisirnpiai taustarnuuttujia ja tutkitaan niiden yhteyksia sopivan

elzikeian odotuksiin. Lopuksi esitetiiSn tarkastelujen tuloksena kokonaiskuva

tyontekijoiden elii.keik5odotusten vaikuttirnista.

5. 4. l. Sopivan el;ikeikdarvion v51itt6rn5t perustelut

Viilittiirnzisti sopivaa el:ikeikzi5 koskevan kysymyksen jzilkeen pyydettiin ikaar-

vion antaneilta ty6ntekij6ilte perustelu tiille kannanotolle (A-lornake, kysyrnys

26). Kaikista haastattelutapauksista oli tiill<iin ZZ To sellaisia, joissa vastaaja

ei osannut perustella kannanottoaan tai joissa tiirnd perustelu oli jdzinyt kysy-

rniittd. Muiden vastaajien kohdalla perustelut luokiteltiin ja ne neiyttiivSt

s euraavanlais ilta:

Taulul*o 45. Tyontekijtiiden sopivasta elakeiasta lausumien arvioiden perustelut. Prosenttia vastausten luku-
meiiriista"

Perustelu %

Kyllasqrminen tydntekoon, halu pii iisti nauttimaan e lakke ellaolost a

niin kauan kuin viele eltii
Ty6 ja sen tekeminen kay rasittavalai
Ty6hrvyn ja -tehon heikentyminen
Kunnon huononeminen, sairaudet, ve.symys

Viittaus taloridellisiin seikkoihin, ellkkeeseen
Viittaus ikiirajan yksilollisfyteen
Ulkoiset ty,oolosuhteet kayvat rasittavilsi
Muu perustelu

?a

26

18

13

5

4
5

3

Yhteensd 100

( 283)
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Taulukon pe rustelut liittyvzit siis edellis een kysymyks een sopivasta elzikei5std,
jolloin niissei ovat rnukana rny6s ko rkea mpia ikia toivoneiden perusteet.
Nzirna - tosin vzihzilukuiset - perusteet ovat taulukon alaosassa olevia viit-
tauksia taloudellisiin seikkoihin ja elzikkeen pienuuteen, josta syystei ndrnd.

vastaajat katsovat tarpeelliseksi tyoskennellS aika vanhaksi asti.

P5;iosa perusteluista viittaa kuitenkin rnotiiveihin alhai-
sen elzikei;in puolesta. T5rkeimrnzit motiivit ovat niit5, jotkatutki-
rnukseen lShdett;iessA voitiin olettaakin keskeisiksi vaikuttirniksi. Tzirkein
perustelu eli kylliistyrninen tyontekoon ja halu pzi:istzi naut-
timaan elzikkeellziolos ta niin kauan kun vielS ehtii sarnoin
kuin viittaus tyon rasittavuuteen rnuodostavat yhdessd yli
puolet kaikista rnainituista perusteluista. Ne voivat kumpikin
viitata jo edell5 tutkimuksen viitetaustassa rnainittuun arvopohjaiseen ajatte-
luun. Nykyiset aktiivityontekijzit eivzit ehkai endd pida kiinni vanhasta tyon ar-
vostamisen linjasta, ts. eivdt katso iltyon viereen kaaturnista'r endd. tarpeelli-
seksi ja arvokkaaksi. Tuntuu siis si1t5, ettA haastateltujen vanhojenkin tyon-
tekijoiden keskuudessa on siirrytty tai ainakin ollaan siirtyrnzisszi nykyaikai-
seen, vaativaan vapaa-aika-ajatteluun.

5.4.2. Erziitzi taustatekij6ita ja niiden yhteyksiS

Tztssd kappaleessa tarkastellaan joidenkin keskeisimpien A-lornakkeen tausta*
kysyrnysten jakautumia ja luokitettuja yhteyksia sopivan elzikei5n arvioihin.
Yhteystarkastelussa vakioidaan arnrnatin rasittavuus ja tarkastellaan eri taus-
tarnuuttujien yhteyksia ikziarvioihin jo edellzi mainitun arnrnattiryhmien rasit*
tavuusryhrnittelyn puitteis sa. Pzizitelrnzit tekijzin vaikutuksista on tehty osit-
tain tilastollisten testausten ja osittain prosenttijakauturnien tarkastelun tu-
loksena. Tzisszi luvussa esitetiiiin taulukoissa prosenttijakauturnia. Vastaa-
vat testitulokset ovat loydettzivisszi jetjempdna (kts. 5.4.3. , taulukko 52).
Prosenttijakauturnien tarkasteluja on k;iytetty hyvziksi siitzi syystzi, ettzi kol-
ITren Irluuttujan ristiintaulukoinnissa voi pelkkzi testitulos olla tzissd aineistossa
liian ankara johtopSzitdksen vetd,rnisen kriteeri. Taustarnuuttujia kasitellzizin



Sopiva elakeikii
Vastaajan ika, I'uotta

N-44 4s-49 50-s4 55-59 &-64 65-

Alle @ vuotta
@-65 vuotta
65 vuotta tai enemmln

48

48

4

36

4
n

31

s8

11

18

62

n

9

60

31

60

N

YhteensB 100

(23)
100

(61)

100

(67t
100

(zz1

100

(65)
100

( 1s)
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seuraavassa yksi kerrallaan. Esitystekniltisesti on suoritettu kuitenkin ryh-

rni.ttely;i siten kuin t2issii tuntui tarkoituksenrnukaisirnrnalta.

5.4,2" L. Vastaajien ikfl, tycin arvostus ja yrityksesszioloaika

Vaikka vastaajiksi kelpuutettiin vain viihintaan 4G-vuotiaat ty6ntekijiit, voi vas-

taajien ielta silti olla vaikutuksensa elzikeizin arvioihin. Seuraavassa taulu-

kossa esitetSiin aluksi viisivuotisluokittain eri ikziisten vastaaiien jakaantu-

rninen sopivan el5kei5n arvioluokkiin.

Taulukko 46. Tydntekij6iden arviot sopivasta ellkei?ista vastaajan iiin mukaisesti. Eri ikakausia kannattaneet

prosenttina kaikista v asta aj ista viisivuotisik ?iluokittain.

Jo tzillainen suora yhteystarkastelu osoittaa, ettS vastaajien ikzi voi vaikuttaa

elzikeizin odotuksiin, si115 rnitzi nuorernrnat vastaajat ovat kyseessd, sita suu-

rernpi osa vastauksista sijoittuu eliikeikailuokkaan alle 50 vuotta. 55 ikzivuoden

kannatus taas kasvaa ien rnukana. Huornattakoon kuitenkin, ettei kaikissa ikti-

Iuokissa kannattaa vastaajien enernrnistd ikiivuosien 50-64 v:i1ilIe tulevaa elii-

keikdii"

Tulosten mukaan 40-44 vuotiaid.en el2ikeiiin odotukset eiv2it kovin paljoa poik-

kea 45-49 vuotiaiden arvioista. Pieni ero jakauturnissa kyllii on ikiivuoden
It65 tai enernrniintt kohdalla, joka ei tutkirnuksen nuorirnrnilta vastaajiltasaa

juuri lainkaan kannatusta, rnutta jonka seuraavassa viisivuotisikSluokassa on

valinnut jo noin joka viides vastaaia.
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Huornattavirnrnat jakauturnien poikkearnat yleisestzi suunnasta osoittavat, ettzi

izin vaikutus elzikeikaiodotuksiin alkaa nzikyat selvernmin 55-60 vuotiaana.

Taulukoitaessa varsinaisessa yhteystarkastelussa vastaajan ikzi ristiin sopivan

elaikeizin ja arnrnatin rasittavuuden kanssa, jaettiin vastaajat sitzi varten kah-
teen luokkaan, 40-59 vuotiaisiin ja 50 vuotiaisiin tai sitzi vanhernpiin. Niiiden
kolrnen rnuuttujan ristiintaulukointi tuotti seuraavan tuloksen:

Taulukko 47. Alle 60 vuotiaiden ja sitii vanhempien ty6ntekijdiden arviot sopivasta elakeizista suhteelliselta rasi-
tulaeltaan erilaisissa ammattiryhmissii, Prosenttijakautumia (suluissa luvut, joista prosentit on las-
kettu).

Taulukosta 47 voidaan n;ihdd, miten vanhernrnat vastaajat (60 vuotta tai yli)
ovat systernaattisesti jokaisessa kolrnessa arnrnattiryhrnittelyssd. antaneet kor-
kearnrnan elztkeikziarvion kuin nuorernrnat vastaajat (aIIe 60 vuotta). Vanhern-
rnat tyontekijait ovat nirnenornaan viiltteineet kovin alhaisia ikzivalintoja, joita
taas nuorernrnat ovat aika vahvasti kannattaneet. Arvioerot nuorten ja vanho-
je, v51i11ei eri arnrnattiryhmisszi havaittiin rny6s testauksen perusteella ti-
lastollisesti rnerkitseviksi. Vastaajien iein voidaan siis todeta
vaikuttaneen elzikeiein odotuksiin arnrnatin rasittavuudesta
riippurnatta.

A-lornakkeen kysyrnykses sii 32 vastaajille esitettiin viisi eri rnuodossa olevaa

vditettzi, jotka kaikki viittaavat ty6n tekernisen arvoon. Kuhunkin

vditteeseen pyydettiin reaktiot viisiportaisen asteikon avulla. Kysyrnys laa-

Sopiva elakeika
Rasittava ty6 Va1iryhma Kevft tyo

AIle 60
vuotiaat

6O vuotta
tayftiineet

AlIe @
vuotiaat

@ vuotta
teyfteneet

Alle @
vuotiaat

60 vuotta
teyttaJIeet

Alle @ vuotta
60-64 vuotta
65 vuotta tai enemm:ir

35

58

7

17

66

t7

34

56

10

6

s0

44

2t
51

28

3

67

30

Yhteensa 100

$n
100

( 18)

100

(8n
100
(zz)

100
(7e)

100
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dittiin tarkoituksena rnuodostaa sen eri vaihtoehdoista ns. kasautuva asteikko-

mittari (kts. esirn. Eskola t962, 48-5?, Edwards 1957, t7z-L97, 220-238)'

Selostamatta t?issii yksityiskohtaisesti tiillaisen asteikkornittarin laatirnisen

teoriaa, voidaan todeta, ettii rnenetelrndn avulla pyrittiin erilaiset, salrraa

asiaa mahdollisesti rnittaavat osakysyrnykset yhdist;irnd.5n yhdeksi psykologi-

seksi kokonaisuudeksi, jatkumoksi, johon vastaajat sitten voidaan jakaa eri

osakysyrnyksiin antamiensa vastausten perusteella. Kiiytettiiessd kasautuvaa

asteikkornittaria on sen syntyrnisen t5rkeeinai kriteerind. ns. yksiulotteisuuden

vaatirnus, ts. vaatirnus siitzi, ettd. rnittarin osina olevat kysyrnykset rnittaavat

yhte ja sarrraa ulottuvuutta. Tiillaisen yksiulotteisuuden eli rnittarin pitewyy-

d.en kriteeriksi on hyviiksytty rrrrn. ns. toistettavuuskerroin, jonka hyviiksyt-

tiivissii olevassa rnittarissa on oltava yli arvon 0.90. Mittari on sitii piiteviirn-

pi rnitzi lzihernpaind arvoa I saatu kerroin on. Kaikki kysymyksen 32 osakysy-

rnykset otettiin tdllaiseen tarkasteluun ja erinziisten laskutoimitusten tuloksena

havaittiin, ettli osaveiitteet 3, 5 ja t voidaan yhdistiai yksiulotteiseksi tyonar-

vostuksen rnittariksi, sen sijaan viiitteet Z ja 4 putosivat rnittarista pois siitzi

syystd, ettai. ne kuuluvat jollekin toiselle ulottuvuudelle. Asteikon toisintoker-

roin sai tiissS arvon 0.95. Esitettyihin viiitteisiin saadut suorat jakauturnat

esitet?iiin raportin liitteessS. Seuraavassa taulukossa nzihdiiain vastaajien ia-
kautuminen ty6n arvostuksen eri asteikkotyyppeihin ja osakysymysten jzirjes-

tys asteikolla. + ja - rnerkinniit voidaan yrnrndrtiizi vaikkapa niin, ettd ne

osoittavat, kuinka monen osakysyrnyksen kohdalla ao. vastaajat voidaan luo-

kittaa tydn arvostajiksi (+).

Taulukko 48. Ty6ntekij6iden ty6n arvostus. Vastaajieu jakaantuminen eri asteikkotyyppeihin. hosenttia vastaa-

jien lukumiar:ista.

Asteikkotyyppi ja osakysymysten j iirjestys

Kys.3 5 1
%

+ + + (Korkein tyon arvostus)

+ +
+

(Alhaisin ty6n arvostus, vapaa- aj an arvostajat)

t9
23

35
23

Yhteensii 100

( 328)
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Yleiseltd ty6nteon arvostukseltaan vastaajat ovat siis varsin erilaisia, kuten

nzthdziin jakauturnan tasaisuudesta. Yhdistzi.rnzillzi vzilityypit reunatyyppeihin

todetaan, ettzi painopiste on enerrrrnan vapaa-ajan arvostuksessa. Tdrnd on

yhdenrnukainen tulos niiden teoreettisten viitteiden kanssa, joissa on vditetty
ty6nteon rnenettd.vain nyky-yhteiskunnassa itseneiisen arvonsa ja rnuuttuvan ih-
rniselle vain ns. viilinearvoksi, viilineeksi, jonka avulla voidaan toteuttaa ha-

luttuja rnuita piiiirnlziri5.

Yhteystarkastelua varten v5liasteikkotyypit yhdistetzi.iin niiti liihinnzi oleviin
reunatyyppeihin, jotloin vastaajat jakaantuvat kahteen luokkaan, jossa tyon

arvostus on joko korkea tai rnatala. Tarkastelun tuloksena todettiin naiin

luokitetun arvostuksen korreloivan sopivan el5keizin odotuksiin rasituksel-
taan erilaisissa arnrrlattiryhrnissa. Asian lzihernpaizi tarkastelua varten esi-
tetdein seuraavassa sitzi koskeva prosenttitaulukko.

Taulukko 49" TyOn arvostulcen yhteys sopivan ellkeiin anrioihin rasittavuudeltaan erilaisissa ammattiryhmiss5"
hosenttijakautumia (suluissa luvut, joista prosentit on laskettu) 

"

Voidaan havaita, ettS alhaisen ty6n arvostuksen orrraavat vas-
taajat ovat taipuvaisernpia kuin tyontekoa arvostavat kan-
nattarrraan alhaista elzikeikaiS. Nain on asianlaita erikseen kussakin
arnmattiryhmittelyssii, joten tyon arvostus vaikutti eliikeiein odotuksiin arr-
rnattiryhrnien rasittavuude sta riippurnatta.

Sopiva eI:ikeika
Rasittava tyo Valiryhme Kevyt tyo

Korkea
ty6n arvostus

Alhainen
ty6n arvostus

Korkea
tydn arvostus

Alhainen
ty6n arvostus

Korkea
ty6n arvostus

Alhainen
ty6n arvostus

Alle @ vuotta
@-64 vuotta
65 vuotta tai enemmiia

11

78

t1

42

50

8

22

55

23

30

54

16

t2
53

35

n
56

24

Yhteense 100
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100
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100
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100
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Tutkittaessa tyontekijdiden yrityks e s sd.oloa jan vaikutusta sopivan e15-

keizin arvioihin vastaajat luokiteltiin yrityksessd.oloajan rnukaan kahteen ryh-

rnd.dn, alle 40 vuotta ja 40 vuotta tai kauernmin yrityksessai olleisiin. Jat-

kirnmaiiseen luokkaan tuli tzil16in viihiin tapauksia, mikai heikent2iii vertai-
Iurnahdollisuuksia, rnutta yhteys on suunnaltaan kylle varsin selvSpiirtei-

nen

Taulukko 50. Alle 40 vuotta ja sitii pitemmiia ajan ao. yrityksessi olleiden ty6ntekijdiden arviot sopivasta ellke-
iaste rasittavuudeltaan erilaisissa ammattiryhmissli. hosenttijakautumia (suluissa luvut, joista

prosentit on laskettu).

yritystzi vdhint5zin 40 vuotta palvelleet ovat joka ryhrnzissai halukkaampia kuin

vdhernrnd.n aikaa palvelleet liihterniiZin elzikkeelle vanhernpina, joten to-

detaan myos yritykses stioloa jan vaikuttaneen sopivan e15-

keiiin arvioihin alrlrnattiryhrnien rasittavuudesta riippu-

rnatta.

yrityksessii piternpaizin olleet ovat varmaankin vanhernpia kuin siellzi vdhern-

rndn aikaa olleet, joten ern. tulos voisi olla seurausta rnyos izin vaikutuk-

sesta. Tzirniin kontrolloirniseksi tutkittiin edelleen sekd yrityksessSoloajan

etti ty6n arvostuksen vaikutusta erikseen alle 50 vuotiaiden ja sitii vanhern-

pien vastaajien kohdalla.

Taulukosta n;ihddzin, ettzi yrityksessiioloaika ja tytin arvostus vaikuttavat e15-

Sopiva eldkeika

Rasittava ty6
Ollut yritylsessi

Valiryhma
Ollut yritytraessii

Kevyt ty6
Ollut yrityksessii

AIle 4O
vuotta

4Ovuotta tai
enemmeJr

AIle 40
vuotta

40 vuotta tai
enemmairx

AIle 4O
vuotta

40 vuotta tai
enemman

Alle @ vuotta
@-64 vuotta
65 vuotta tai enemm?ia
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7
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Taulukko 51. Yrityksess?ioloajan ja tydn arvostulgen vaikutus eliikeikliarvioihin alle @ vuotiailla ja sitii vanhem-
mil1a ty6ntekij6illa. Prosenttijakautumia (suluissa luvut, joista prosentit on laskettu).

keikdarvioihin edellzi rnainituin tavoin rnyos erikseen ikziryhrnisse aIle 50 vuo-

tiaat ja sitzi vanhernrrrat tyontekijat.

Tahdnastisen tarkastelun tulos siis osoittaa, ettd. ilrnei-
sesti vastaajan ika, tycin arvostus ja yrityksessaoloaika
ovat vaikuttaneet kukin e riks een, tois istaan ja arnlTratin
rasittavuudesta riippurnatta sopivan elzikeiiin arvioihin.
Vaikutusten suunta osoittaa, ettzi rasittava arnrnatti, suhteellisen alhainen ikd.,

alhainen ty6n arvostus ja suhteellisen lyhyt palvelusaika yrityksessd ovat ku-

kin painarrrassa elSkeizin arviota alaspziin, kun taas kevyt tyo, korkea ikai, kor-
kea tyon arvostus ja pitke palvelusaika vaikuttavat petinvastaiseen suuhtaan"

5.4.2.2. Henkilokohtaisesti koettu tydn rasittavuus ja vaativuus

Arnrnattien yleisen rasittavuuden rnittaus tehtiin - kuten aikaisernrnin jo on

selostettu - tydntekijoiden tydn piirteistzi ja sen olosuhteista lausurnien ra-
sittavuusarvioiden yhdistelrnzirui. Arnrnatin rasittavuus rn2i5ritettiin siihen

kuuluvien vastaajien rasitusarvioiden keskiarvolukuina. Pisteit2i annettaessa

sai siis aluksi jokainen vastaaja rnyos ornan, henkil6kohtaisen pisternziSrd.nsd

tyon piirteiden ja tyoolosuhteiden rasittavuuden kohdalIa. Koska yksil6t ovat

sarnankin arnrnattiryhrruin sis;i112i esirn. fysiologisesti erilaisia, voivat rasit-

Sopiva elakeika

Yritylcsess2oloaika TyOn arvostus

Alle 4O vuotta 4Ovuotta tai ensnm?iJr Korkea Alhainen

AIle 6O
vuotiaat

6O vuotta
teytttineet

Alle 6O
vuotiaat

6O vuotta
teyttaneet

AIle 6O
vuotiaat

6O vuotta
teytteneet

A]le @
vuotiaat

6O vuotta
teyftaneet

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

30

55

15

2t
56

23

9

t5

18

48

52

22

60

18

58

42

36

51

13

15

60

25

Yhteens6 100
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100
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(48)



loz

tavuusarviot vaihdella yksilcillisesti rnycis yhden amrnattiryhrniin siszillii. Niiin

ollen voidaan seuraavassa tutkia sekzi tydn piirteiden ettzi ty<iolosuhteiden ai-

heuttaman henkil6kohtaisen, yksilcillisen rasitusarvion yhteytt?i elSkeiiin odo-

tuksiin.

Ty6n henkil6kohtaisesti koetun vaatiwuuden vastaavaa yhteyttai taas voidaan

tutkia keyttzirniillii hyv2iksi A-lomakkeen kysymyksessd 2Z vastaajilta tiedus-

teltua fysiologisten tyovaatirnusten luetteloa'

Vastaajat jaettiin atuksi kahteen ryhrnaiSn heid;in tyon piirteistai saamiensa ra'

situspisterniizirien perusteella. Toiseen ryhmi*in otettiin 0-4 rasituspistettii

saaneet, ja toiseen yli 4 pistetti saaneet. Nyt voitiin tutkia niiiden henkil6-

kohtaisten kokernusten yhteyttzi sopivan elzikeizin arvioihin ent. ammattien

yleisen rasittavuusryhmittelyn puitteissa'

Taulukko 52. Ty6n piirteiden suhteen koetun henkilokohtaisen rasittavuusarvion yhteys eliikeik6arvioihin yleis-

rasitukseltaan erilaisissa ammattiryhmissi. Pl'osenttijakautumia (suluissa luvut, joista prosentit on

laskettu).

Taulukosta5Zntihd2iiin,etttitytinpiirteidenkohdallakoet-
tu henkil6kohtainen rasittavuus on vaikuttanut sopivan

elSkeizin arvioihin riipPurnatta an1lrlattien yleisestii rasit-

tavuude s ta. Mita rasittavarnrnaksi ty6n piirteet koetaan, sitei enemrnain

kannatetaan alhaista elaikeiktiti.

Sopiva eliikeikii
Rasittava tyb Valiryhma Kevyt ty6

0-4 pistetta
se.anPel:

yli 4 pistetta
seaneet

0-4 pistett4
saaneet

yLi 4 pistettd
saaneet

O-4 pistefta
saaneet

yli 4pistetta
saaneet

AIIe 6O vuotta
6O-64 vuotta
65 vuotta tai enemmln

I
64

27

35

59

6

2t
56

23

30

54

16

13

50

37

22

63

15

YhteensI 100
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100
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100
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100
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Kun henkil6kohtaisesti koetun ulkoisten tyoolosuhteiden vaikutuksen tarkaste-
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lussa rneneteltiin sarnoin kuin edeIlfl, tuli asetelrna seuraavanlaiseksi.

Taulukko 53" Ulkoisten tyoolosuhteiden henkil6kohtaisesti koetun rasittavuuden yhteys eliikeikiiarvioihin yleis-
re.situlseltaan erilaisissa ammattiryhmiss1. Prosenttijakautumia (suluissa luvut, joista pnosentit on

laskettu),

Ulkoisten ty6olosuhteiden henkil6kohtaisesti koettu rasit-
tavuus vaikuttaa siis sekin sopivan elakeiain arvioihin iok-
seenkin riippurnatta arrrrrlattiryhrnien yleisestai rasittavuu-
de sta. Yhteys ei ole kuitenkaan teissd niin systernaattinen kuin edellai tyon

piirteiden kohdalla. Poikkeuksen suunnasta rnuodostavat kevyet arnrnatit, joi-
hin kuuluvilla ei edes vaivaavat olosuhteet (yli 4 rasituspistettai) estai taipu-

rnusta kannattaa korkearnpaa eliikeikizi kuin rnitzi rnuut vastaajat ovat kannat-

taneet"

A-lomakkeen kysyrnykserr Z? perusteella voitiin laskea, kuinka rnonta luette-

Iossa esiintyvistii orninaisuuksista kukin vastaaja katsoi ty<issiizin vaadittavan,

Jakarnalla vastaajat kahteen ryhrnzizi.n heidin ilrnoittarnansa tyovaatimusten lu-
kurnai5r2in perusteella tutkittiin ty6vaatirnusten yhteyttii elekeiin odotuksiin

(tautut<to Sa).

Ty6n kokerninen vaativana nziyttzizi vaikuttaneen sopivan
elzikeizin odotuksiin, rnutta vaikutus ei ole arnrnatin ylei-
sestd rasituksesta tiiysin riippurnatonta. Jos tarkastellaan vain

ikziluokkien a]le 60 vuotta ja 50-64 vuotta valintoja, voitaisiin sanoa, ettd. run-
saiden orninaisuuksien vaativuus tycissZi on orniaan painamaan elzikeiklarvioita

Sopiva ellkeika
Rasittava ty6 Valiryhma Kevyt tyd

0-4 pistetta
saaneet

yli 4pistetta
saaneet

0-4 pistetti
saaneet

yli 4 pistefta
saaneet

0-4 pistefta
saaneet

yli 4 pistetta
saaneet

Alle @ vuotta
@-64 vuotta
65 vuotta tai enemmar

LT

78
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43

49
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21

52

27

33

57
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t6
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26

18

51
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Yhteensii 100

(28)
100

GN
100

(s8)
100

( ot1

100

(o+1

100

(4s)



t04

Taulukko 54. Vastaajan kokemien fysiologisten ominaisuusvaatimusten yhteys sopivan elakeiztn arvioihin rasituk*

seltaan erilaisissa ammattiryhmissd. hosenttijakautumia (suluissa luvut, joista prosentit on las-

kettu).

alaspiiin arnrnatin yleisestd rasittavuudesta riippumatta. Toisaalta kuvaa

rnuuttaa 65 ikiivuoden kannatus rasittavissa ja vailiryhrnzin arnrrrateissa. Erot

voivat johtua satunnaisvaihtelusta tai joidenkin rnuiden, tesse selittzimdttd-

mien, taustatekijciiden vaikutuksesta. Voi olla esirn" niin, ettii rasittavaan ja

vaativaan tycihcin usein liittyvi arnrnattiylpeys lisziii tycinteon arvoa, jolloin

ty6sszi ehkd halutaan oIla piternpiiiinkin.

Suluissa olevista absoluuttisista luvuista voidaan todeta, ettii rasittavaan arn-

rnattiryhm:izin kuuluvissa tdissti vaaditaan rny6s fysiologisia orninaisuuksia

enernmen kuin kevyernrnissii tciisszi. Kun rasittavien arnrnattien kohdalla il-

moitti ldhes kolme neljiisosaa vastaajista tycinsii vaativan yLL 4 orninaisuutta,

oli viliryhm;iss:i vastaava osuus vain noin puolet ja kevyernpien arnmattiryh-

rnien kohdalla enziei n. kolmasosa kaikista ao" ryhrnan vastaaiista.

Suoritetut tarkastelut osoittavat siis verraten selviisti, ettii henkiltikohtaisesti

koettu tycin rasittavuus ja suuret tycin vaatimukset vaikuttavat sopivan eliikeid.n

arviointiin niin, ett;i rnitii rasittavarnrnaksi ja vaativammaksi ty6 koetaan, sitzi

halukkaampia siitii ollaan lzihterniiiin aikaisin e15kkee11e. Koska nd.rnii henkilti-

kohtaiset nzikernykset ovat rnelkoisen riippumattornia arnmattiryhrnzin keski-

rniiSriiisestii, tai jos halutaan sanoa, yleisestd rasittavuudesta, n i i n t u -

Ios korostaa yksi16llisen elakeikairatkaisun tarpeellisuut-

Sopiva elakeika

Rasittava tyo Valiryhma Kevyt tyd

0-4 omi-
naizuutta

maininneet
yli 4 omi-
naisuutta

maininneet
O-4 omi-
naisuutta

maininneet
vli 4 omi-'naisuutta
mainin:eeet

O-4 omi-
naisuutta

maininneet
vli 4 omi-'naisuutta
maininneet

AIle @ vuotta
@-64 vuotta
65 vuotta tai enemmar

n
75

5

34

55

t7

23

59

18

30

51

t9

13

52

35

22

@
18

Yhteensii 100

(20)
100

(5s)
1ff)
(s6)

100

( 63)

100

(6e)
100

(40)
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ta. Arnrnatista riippurnatta ovat yksilcit fyysiseltzi ja psyykkiseltii kunnoltaan

usein hyvin erilaisia.

5.4"2"3 Asenne eI;ikkeelle siirtyrniseen, huoltovelvollisuus, sukupuoli, ter-
veydentila ja harrastukset

Ihmisen s uhtauturni ne n e lrikke e 11e s ii r ty rni s t apahturna a n on

rnielenkiintoinen asia, jonka voi olettaa vaikuttavan rnytis elzikeizin odotuksiin.
Voidaanhan olettaa, ettd elzikeizin odotukset olisivat erilaisia eri ihrnisillii.
Toinen voi pitiiii elakkeelle siirtyrnistzi epeivarrrrana askeleena tyhjyyteen, toi-
nen taas odotettuna vapautuksena tycin paineesta. A-lornakkeen kysyrnyksessd
29 vastaajilta tiedusteltiin, miltzi elaikkeelle siirtyrnisen ajatus heisti tuntuu.

Kuten seuraavan taulukon vastausjakauturnasta nzihdzizin pitdviit graaf.isen alan

vanhernrnat tyontekijat ajatusta yleenszi varsin rniellyttziviinS.

Taulul&o 55. Tydntekij6iden asenne elakkeelle siirtymiseen. Prosenttia vastaajien lukumiililflsti.

Lzihes kolrne neljzi.sosaa vastaajista asennoituu elzikkeellesiirtyrnisajatukseen
rnydnteisesti. Ei liene sattuma, ettzi tzirnd. osuus on yhtii suuri kuin alle 65

vuoden eleikeikzizi toivovien rneizirzi kaikista vastaajista. Saatu tulos vahvistaa
osaltaan johtopziiitdksizi siiki, ettei. tycintekijit odottavat vapautusta ty6stii p?izis-

teikseen eI5kkeelle jo siinzi vaiheessa, ettdrreld.kkeellZtolosta ehtisi vielai

nauttiarr.

Ko ska elaikkeelle s iirtyrniseen as ennoidutaan rnyonteis e sti, tuli rnuuttujien yh-

E1:ikkeelle siirbymisen ajatus on %

Hyvin miellyttavi
Melko miellyttava
Melko vastenmielinen
Hywin vastenmielinen
Ei osaa sanoa

36

38

t2
4

10

YhteensS 100

(32e)
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teystarkastelua varten luokituksen negatiiviselle puolelle aika viihiin tapauksia,

joka heikentiiii rnahdollisuuksia tilastollisiin johtopiiiitciksiin. T?istzi huolimat-

ta havaittiin kerryiden arnmattien kohdalla eliikeasenteiltaan rnydnteisten ja

kielteisten vastaajien valitla tilastollisesti merkitsevZi ero. Tiirniikin oli
yleissuunnan rnukainen, ts. rnycinte is e s ti eliikke e11e s iirtyrni-
seen asennoituvat olivat valrniimpia lehterniid'n eliikkeelle

aikaisernrnin kuin ne vastaajat, joilla eliikeajatus on vas-

tenrnielinen.

valitt6rn^e.sti edellisen kysyrnyksen jSlkeen vastaajilta tiedusteltiin heidiin elii-

keasennoiturnisensa perusteluja. Elakkeelle siirtyrnistai rniellyttaivii.nii ajatuk-

sena pitdneillti toistuivat t;i116in samantyyppiset rnotiivit kuin jo edella sopivan

elaikeidn perusteluissa. He katsovat eliikkeelle siirtyrnisen luovan rnahdolli-

suuden tycin paineesta vapauturniseen ja lepoon sekii rnahdollisuuden ornistau-

tua henkil6kohtaisille harrastuksille. Elii.keajatusta vastenrnielisend pit:iviit,

joita oli siis n. neljtisosa kaikista, vetosivat suunnilleen yhtii paljon yksinker-

taisesti haluun tehdii tyotii, elakkeen pienuuteen ja taloudellisiin vaikeuksiin'

Muutarnien vastaajien kohdalla tuli lisai.ksi esiin pelko pitern2itt6miiksi ja syr-

jaytetyksi tulernisen vaarasta.

La s ten huoltovelvolli s uuden ajateltiin niin ikziain rnahdollisesti vai-

kuttavan ty6ntekijoiden eleikeik;iajatuksiin, josta syystii asiaa tutkittiin' Huol-

lettavalla lapseIla tarkoitettiin A-lomakkeen alkusivun kysyrnyksessd' my6s

vanhernpia, esirn. opintoja harjoittavia lapsia, ios ao' vastaaja joutui heitii

taloudellisesti auttamaan. Eri ikziisil12i. vastaajilta oli huoltovelvollisuus seu-

raavanlainen.

Taululko 56. Huoltovelvollisuus eri ikeisilla vastaajilla. Vastaajat, joiIla on yksi tai useampia huollettavia,

prosenttia ikdluokan kaikista vastaajista.

Vastaajan ike (vuotta) N-44 4s-49 50-54 55-59 @-64 6s-69

On huoltovelvollisuus (70) 76 65 41 t9 22 t2

Vastaaj ien lukum iiir?i 25 63 7l 80 72 t6
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Taulukosta 56 nzihdeizin, miten nuorerurrilla vastaajilla on huoltovelvollisuus
Iuonnollisesti vielzi aika usein, tiillaisen velvollisuuden ollessa vanhernrnil-
la harvinaisernpi. Noin 55. ikzivuosi nziytt;ii rnuodostavan jonkinlaisen ra-
jaikzikauden. On kuitenkin huornattava, ettii 65 vuotta tiiyttiineistlkin oli
noin joka kyrnrnenennell:i vastaajalla vielzi ainakin yksi lapsi huollettava-
naan.

Tarkasteltaessa huoltovelvollisuuden olernassaolon tai sen puutturnisen yh-
teyttil elzikeizin odotuksiin eri arnrnattiryhrniss;i havaittiin kuitenkin, ettei telle
seikalla olIut kovinkaan paljon vaikutusta elakeiSn arvioihin. Ainoa tilastolli-
sesti rnerkitsevd ero oli rasittavien arnrnattien kohdalla. Siinzi havaittiin huol-

tovelvollisten vastaajien valinneen alhaisia elaikeiki;i selveisti harvernrnin kuin

lapsettornien. Jois sakin tapauksis sa lasten eleittiirninen tai
avustarninen siis liszizi ty6ssepysyrnisen halua ja vastaa-
vasti hillitsee elzikeikziodotusten painurnista kovin alhai-
seksi.

Te stauksen rnukaan sukupuolella ei havaittu olevan yh-
teyttai tyontekijoiden sopivan elzikeiein arviointeihin. Toi-
saalta on huornattava, ettei rasittavissa arrrrrlateissa naisia rny6s on rniftirilli-
sesti viihdn, josta syystzi vertailujen tekerninen ern. arnrnattiryhrnittelyn puit-
teissa oli hyvin epflvarrnalla pohjalla. Prosentuaalisessa asussa tarkastel-
tuna havaittiin tii116in viitteitzi, joiden rnukaan rasittavirnrnissa arnrnateissa

olevat naiset saattavat oIIa rniehiat haluttornarnpia ty6skentelern:izin 65 ika-
vuoteen tai sit2i vanhernrniksi, kun taas kevyernrnisszi t<iissii asia voi olla
pziinvastainen. Aineiston v;ihziisyydestzi johtuen teirn2i jzizi kuitenkin edelleen

oletuks eksi"

A-lornakkeen kysyrnyksesszi 33 vastaajilta pyydettiin yleisarvio heidzin te r-
veydentilastaan. Eri ikaiisten vastaajien arviot siitS rnuodostuivat seu-

raavanlaisiksi.
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Taulukko 57. Ed ikaisten vastaajien oma kiisitys teweydentilastaan haastatteluajankohtana. hosenttijakautumia
(suluissa luvut, joista psosentit on laskettu).

Vastaajien oman kasityksen rnukaan terveydentila huononee suhteellisen ta-

saisesti siirryttziessa 40 vuotiaista vanhernpiin ikiiluokkiin puiin. Kun 40-44

vuotiaista vield yli puolet pitdai terveydentilaansa hyviin5, niin ikSluokassa

60-64 vuotta on tzillaisten vastaajien meare eneiai neliannes. Tiistzi sarjas-

ta 65 vuotiaat tai sit;i vanhernrnat vastaajat rnuodostavat kuitenkin poikkeuk-

sen - monet heistzi pitzivzit terveydentilaansa hyviinS. Terveytt?izin hyv8-

nd. pit;ivien rruiara supistuu jyrkdsti noin 50 ikd.vuoden tienoilla, joka voi

rnerkitii sitei, ettii erilaiset sairaudet alkavat siitzi liihtien vaivata useita

ty6ntekijOite.

Taulukon 5Z viimeisestii sarakkeesta naihdiiein, rniten valtaosa kaikista haasta-

telluista on pitzinyt terveyttzian kuitenkin vzihintiizin tyydyttzivainzi. Tarkoituk-

sella tutkia tiirn2;n yleisarvion ja sopivan elzikei;in vSlistzi yhteyttii jaettiin vas-

taajat kahteen luokkaan, terveyttiitin hyvzin2t ja terveyttiiain tyydytteivdnd tai huo-

nona pitzineisiin. Testauksen perusteella ei kuitenkaan havaittu eroja nziiden

ryhrnien viilillii, kun ne taulukoitiin ristiin sopivan elzikeizin arvioiden kans-

sa rasitukseltaan erilaisissa arnrnattiryhmissii. Prosentuaalinen tarkastelu

osoitti, ettzi rnahdollisesti rasittavirnrnissa arnma.teissa voivat terveyttiiin

huonona pitzivdt olla sitd hyvzinzi pitzivi:i halukkaarnpia siirtyrruiiin aikaisin elEik-

keelle. Prosenttijakauturnien erot olivat kuitenkin niin pieniZi, ettS yleiseksi

johtopizitokseksi jai totearnus, ettei te iveydentila ole yhteydes s zi

e llke iein a rvio ihin. Todettakoon lisaksi, ettei ern. terveydentilan yleis-

Vastaajan ikd vuotta
Terveys on

&-M 45-49 so-54 ss-59 @-64 65- Yhteens6

H1nra

Tyydymava
Huono

56

44

54

35

11

49

39

t2

45

39

L6

25

s8

t7

44
?a

?8

44

42
14

Yhteensl 100

(2sl
100

(63)
100

(z11
100

(80)
100

(721
100

( 18)

100

(32e)
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arviossa havaittu tilastollisesti rnerkitsevi;i eroja eri arnrnattiryhmiin kuulu-

vien vastaajien v;i1i115.

Yksityiskohtaisen luettelon avulla tiedusteltiin aktiivity6ntekiidilta kysyrnyk-

sessd 34, rnita terveydellisiei vaivoja heiilai rnahdollisesti on viirne

aikoina esiintynyt ja kuinka usein kutakin. Taissd yhteydess2i ei kuitenkaan o1e

syyta raskauttaa tekstizi saatujen vastausten yksityiskohtaisella tarkastelulla.
Asiasta kiinnostuneille on raportin liiteosassa taulukko, jossa eri amrnateissa

ty6skentelevien vaivat eritellaid.n yksityiskohtaisesti (liite 6) " Todettakoon

vain, ettii 29 % kaikista vastaaiista ilmoitti, ettei heillii ole ollut rnitaizin ao'

vaivoista. Ne, joilla on ollut vaivoja, rnainitsivat useirnrniten herrnostoperzii-

sid oireita, kuten unettornuuden, huirnauksen, henkisen ahdistuneisuuden ja

yleisen hermostuneisuuden, Toisena pii5asiallisena vaivatyyppina esiintyviit
erilaiset nivel- ja raajakivut ja sziryt. Kaikista rnainituista vaivoista rnahtuu

noin 60 % ern. kahden tyypin siszid.n. Seuraavalla sijalla ovat erilaiset rnahdol-

liseen syddnvikaan viittaavat vaivat. Huornattakoon, ett;i neirnd vanhernpien

aktiivitydntekijciiden vaivat ovat sarnanlaisia kuin ne, joita jo ede115 todettiin

elzikeleisten rnaininneen"

Ajateltaessa ihrnisen eleikkeelle siirtymistzi on usein rnainittu, ettd taill<iin oli-
si tyon sijaan saatava jonkinlaista korvausta, sis5lt6zi vapaa-ajalIe. Ntiin ol-
len on harrastusaktiivisuus ilrneisesti yksi tekijzi, joka heijastelee

vaikutustaan elakkeellesiirtyrnisajatukseen" Aktiiviajan harrastuksia pyritad.n

elzikkeellii oltaessa ilrneisesti s;iilyttzirnaizin ja useirnrnissa tapauksissa rnah-

dotlisuuksien rnukaan myciskin tehostarnaan, jotta liszizintyneeseen vaPaa-ail,aan

osattaisiin oikealla tavalla sopeutua. Tzist;i syystzi yhtenii taustatietona ty6n-

tekijoilte tiedusteltiin rny6s heidzin harrastuksiaan vapaa:aikana ja sitei, olet-
tavatko he puuhaa riittdvein rny6s elzikkeelle siirtyrnisen jzilkeen (A*lornake,

kysyrnykset 37 ja 3B). Harrastustoirninta nziyttd.zi suhteellisen vilkkaalta ku-

ten taulukon 59 luvuista voidaan nShd;i.

Useirnrnilla vastaajilla on siis vzihintzizin kaksi harrastusta. Tete lienee pidet-
t;ivii melko oivallisena vireyden osoituksena. Ulkoilun yrns. osuus on huornat-
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Taulukko 59, Tycmtekijoiden vapaa-ajan harrastulset ja niiden lukumdlrii yhta vastaajaa kohti. Prosenttia kai-
kista vastaajista"

Hamastus
%

(32e)
Harrastulsia yhta
vastaajaa kohti %

Lulceminen
Ulkoilu, retkeily, r.nheilu, kalastus

Ornakotitalon, palstan, m6kin tms. ty6t
Kotityt5t, kiisityot
Valokuvaus, shakki, kuorolaulu yms.
Yhdistystoiminta, kerhot tms.
TV:n katselu
Teatterit, konsertit, elokuvat trns.

29

43

31

2t
19

9

4
2

Ei yhteii-n

Yl$i
Kaksi tai useampia

t2
26

62

Yhteensd 100

(32e)

tavan suuri.
rastus.

Sarnoin voidaan panna rnerkille verraten vilkas lukemishar-

Kun vastaajilta kysyttiin, olettavatko he vastaavanlaista tai jotain lrruuta

puuhaa riittdviin rnydskin elakeaikana, niin lzihes 90 % kat-

soi, ettii puuhaa tulee riittiirnii5n, ja nziin ollen vain joka kyrnrnenes ty6n-

tekije oli epzitietoinen siit;i, mite hiin tekisi etSkkeelli ollessaan" Lisiik-

si voitiin todeta, ett;i ne puuhat, joita vastaajat elzikeaikanaan olettavat te-

kevdnsd, ovat Peeasiassa samoja kuin rnite he harrastavat jo aktiiviaika-

naan.

Harrastustoirninnan luonteella voisi my6s olla yhteyksii sopivan

eliikei;in arvioihin. Tzista syysta harrastuksista rnuodostettiin kaksi tyyppie

sen pukaan, ovatko ne luonteeltaan sosiaalisia kontakteja edellyttzivizi vai yk-

sinziisharrastuksia, ja edellytt:iviitk6 ne my6s omaa, henkilOkohtaista aktiivi-

suutta vai riittSSkci ns. passiivinen osanotto'

Harrastusten tyyppijaoituksen ei kuitenkaan havaittu olevan yhteydessd sopivan

elzikeiiin arvioihin. Vastaajien jakautunrinen harrastustyyPeitt5in oli seuraa-
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vanlainen:

Taulukko 59. Tydntekij6iden ha:rrastustyypit. hosenttia kaikista vastauksen antaneista

Tydntekijoiden sosiaaliset kontaktit harrastusten kautta ovat suhteellisen vai-

hziisizi" Harrastuksille on tyypillistzi niiden yksinziisyysluonne. Jos jo aktii-
viaikana halutaan olla niin paljon yksin, ei elakkeelliiolo tuottane suuria vai-
keuksia, sillai tzilldinhzin yksinoloa on usein nimenornaan tarjolla"

5 " 4.2.4" Taloudelliset seikat ja viihtyvyys

Taloudellisilla seikoilla ilrneisesti on ollut ja on viel5kin rnerkityksensd., kun

ty6ntekijii arvioi e1:ikkeelle siirtyrnistzizin. N:iin ollen voidaan tzisszikin kysy?i,

onko taloudellinen ajattelu vaikuttanut ty6ntekij6iden el2ikei5n odotuksessa vai
perustuvatko ne kokonaan tai suurirnrnaksi osaksi rnuiden taustatekijciiden vai-
kutukseen, Tutkirnusaineisto tarjoaa kuitenkin hyvin pienet mahdollisuudet tei-

rnein seikan t;iyteen selvitykseen, joten on tyydyttiivii vain saatuihin viitteisiin.

Tutkittaessa edellii ty6ntekij6iden sopivan el;ikeizin suoria perusteluja, havait-
tiin, ettai taloudellisiin seikkoihin viitattiin hyvin harvoin. Tzillaisia viittauk-
sia antoivat juuri ne vastaajat, jotka haluavat elaikeizin olevan 65 vuotta tai
vain viih:in taitzi matalarnpi. Ede115 rnainittu kontrollikysymys no. 39 rnuodos-

taa tiis szi tutkirnukses sa ainoan rnahdollisuuden taloudellisten ajatusten vaiku-
tuksen selvittelylle. Kysyrnyksessd. vastaajat antoivat sopivan eliikeiiin ar-
vionsa sillei oletuksella, ettzi he voisivat valita sen teiysin itsen;iisesti ja raha-

asioista piittaarnatta. Aikaisemrnin on jo esitetty niiiden arvioiden ja sopivan

Harastustyyppi
%

(310

Sos" kontakteja ja omaa aktiivisuutta edelllttavat harrastukset (esim. urheilu)
Sos" kontakteja edellymavbt, henkilokohtaisesti passiiviset harrastulaet (esim. elokuvat)
Aktiivisuutta ede llytt av at yksin eisharrastukset ( es im. puutanhaty6)

Passiiviset ylaineisharrastulaet ( esim. TV, lueskelu tms, )

22

4
42

70
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el2ikeizin yleiskysyrnykseen p.erustuvien arvioiden keskiarvovertailua, jossa to-
dettiin rahahuolista vapaan arvion painuvan yleens;i alernpiin vuosiin kuin so-

pivan iein arviot. Kysyrnysten viilinen vertailu voidaan kuitenkin tehdei rnyds

yksi vastaaja kerrallaan. Tihzin perustuu seuraavan kuvion antarna tulos.

Regressiosuora kuvaa siin:i sopivan Llat "ian ja rahahuolista vapaan el;i.keikii-

arvion viilistei yhteyttzi. Jos taloudellisilla seikoiila ei olisi ollut vaikutusta

annettuihin'sopivan ialn arvioihin, kulkisi suora pitkin kuvion diagonaalia. Suo-

ran poikkearna taistzi kertoo nyt jotakin taloudellisten seiickojen ja eliikeikS-

asioiden viiiis estai yhteydestei..

Kuvio 5 Raha-asioista viilittiirnzittd annettujen arvioiden (y) yhteys sopivan

eliikeiein arvioihin (x). Regressiosuora. Muuttujien viilinen korre-
Iaatio (r ) = 0,5 9.'yx'

\v

/U

65

&

fnJU

X

NR

45 5 55 60 65 V0
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Regressiosuoran sijainti diagonaalin alapuo1ella osoittaa sen, ettzi taloudelli-
silla seikoilla on ollut vaikutuksensa sopivan eliikeizin arvioihin. Suoran au-

kearninen diagonaalista poispdin voitaisiin tulkita niin, ettzi. rnitzi korkearnrnak-
si henkilo on arvioinut sopivan eliikeien, sitzi todenniikciisernrnin hein on nd.in

tehdesseen ottanut huornioon raha-asiat. Alhaisirnrnat arviot taas on voitu an-

taa ratra-asioista vzilittzirnittzi. Valitettavasti td.ssd ei voida selvittzizi, johtuu-

ko vrn" ilrni6 siitzi, ett;i haluttaessa aikaisin el5kkeelIe, eivzit raha-asiat ole

vastaajille niin tzirkezt vaikutin kuin muut seikat, vaiko siitzi, ettii raha-asioita
ei ole osattu kyllin vakavasti ottaa huomioon, vaan uskotaan joka tapauksessa

tultavan tavalla tai toisella toirneen.

Koska nyt esillzi olevassa tutkirnuksessa ei ollut rnukana varsinaisia tulornuut-
tujia, turvauduttiin tzissei rnycis niihin viitteisiin, joita sarnanaikaisesti suori-
tettavassa Suornen kansan eleiketurvan tutkirnuksessa oli saatavis"r')" Kysei-
sessd laaja-alaisessa eleiketurvan perustutkirnuksessa on pyritty rnm, rnittaa-
rrlaan rnahdollisirnrnan tarkkaan eri ihrnisryhrnien kdytett;ivissei olevia tuloja.
Koska tutkirnuksessa esiintyi mycis elzikeikiiii koskeva rnuutarna rnielipideky-
syrrrys, saatiin t2iten tutkirnusta ajatellen kziytt66n tulokset niiiden rnielipitei-
den ja kziytettzivissS olevien tulojen veilisest5 yhteydestii. Tate varten otet-
tiin aineistosta tarkasteluun ainoastaan palkansaajat erikseen ikiiryhrnis sd

25-64 vuotiaat ja sitd vanhernmat. Nailta vastaajilta kysyttiin tutkirnuksessa
heidain rnielest:izin sopivaa tyonlopettarnisikii5 ao. vastaajan piiiiarnrnatissa.
Yhteistarkastelua varten nzirnei elaikeikzi.vastaukset luokiteltiin tassa sarnalla
tavalla kuin vastaukset sopivasta elekeiastzi, Kziytettdvissii oleva tulo on eleike-

turvan tutkirnuksessa rniiiiritelty haastateltavan henkil6n rnukaan siten, ettii
se on yhtzi kuin ruokakunnan koko vuositulo vdhennettynzi vzilittcirnillii veroilla
ja veronalaisilla rnaksuilla. Tarkastelua varten kziytetteivissei olevat tulot luo-
kitettiin palkansaajilla kolrneen luokkaan, nirnitteiin alle 5 000, 5 000 - l0 000

ja l0 000 rnarkkaa tai enernrndn /vuosi. Naiden toimenpiteiden j;ilkeen voitiin
tutkia eroavatko eri tuloluokkiin kuuluvien vastaajien sopivasta eliikeizistd an-

tarnat arviot toisistaan. Suoritetun testauksen tuloksena todettiin, ettii sopivan

1) Tutkimus on sittemmin julkaistu teolsena ttElaketurva ja toimeentulorr, vrt. kirjallis. I
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eliikei2in kysyrnykseen annetut vastaukset ovat samanlaisia kaikissa edelli mai-

nitussa kolrnessa tuloluokassa. Mitziiin rnerkitseviii eroja ei lOytynyt edes tu-

Iojen :iiiriryhrnien vzilillii koko aineistossa eika rnydskiiiin erikseen rniehillzi ja

naisilla. Mydskii2in vanhernrnilla vastaajilla, ts. 65 vuotta tdyttzineillS ei loy-
tynyt rnitzizin rnerkitsevizi yhteyksizi tulojen ja elaikeikaarvioiden vZilillii. Seu-

raavassa taulukossa esitetii2in elflketurvan tutkirnuksen rnukainen vastaajien

jakauturninen sopivan el5kei5n luokkiin.

Tautukko @. Suomen kansan ellketurvan tutkimuksesta saatu kuva palkansaajien sopivasta eliikeiesta. Eri ikii-
kausia sopivana pit?ineet vastaajat prosenttia vastaul<sen antaneista ikiluokissa 25-64 vuotiaat ja

65 vuotiaat tai site vanhemmat.

On rnielenkiintoista havaita rniten nzimzi kaikkia palkansaajia edustavat arviot

rnenevd.t samaan suuntaan kuin graafisen alan tyOntekij6iden arviotkin. Selvit

enernrnist6 aktiivipalkansaajista arvioi sopivaksi elikeiziksi alle 65 vuotta.

My6s selvii enernrnistd vanhuksista pitaa alle 55 ik2ivuotta sopirmna elSkeikinii"

He ovat kylla rnuuten kannanotossaan vd,hemrniin radikaalisia kuin nuoremrnat'

5 . 4. 3. Yhteenvetoa tyontekijOiden elzikeikSodotusten vaikuttirnista

Useirnrnat edetlS mainituista taustatekijoista on koottu taulukkoon 62, jossa

niiden yhteyttii elakeikziodotuksiin kuvataan testaustulosten ja prosentuaalisten

jakauturnien arvioinnin avulla. Ne taustarnuuttujat, joiden kohdalla taulukos-

sa on d.esirnaaliJuku, ovat sellaisia, joiden yhteys sopivan elekeidn arvioihin

on testauksella todettu merkitseviiksi ainakin 10 olo rnerkitsevyys-
tasolIa. Desimaaliluvut osoittavat sitiitodenn5kdisyyttii, rni115ao. johto-

Sopiva ikii 25-64 vuotiaat palkansaaiat
65 vuotiaat tai vanhemmat

(e1:ikelaiset)

AIle 0 vuotta
@-64 vuotta
65 vuotta tai enemman

44
45

fl

t4
50

36

Yhteensli 100

(3e5)

100

(382)
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peatos pitee paikkansa, kun tziysin varman tapauksen todennrikdisyys on 1.

Rastilla (x) on rnerkitty ne kohdat, joista pelklci prosenttilukujen vertailu an-

taa aihetta piieitelta yhteyden vallitsevan. Tapaukset, joissa taustarnuuttujan
ja sopivan elzikeizin arvion velill:i ei tzissii tarkastelussa havaittu yhteyttzi, on

rnerkitty viiva[a (-)

Taulukko 61. Eriiiden taustatekij6iden yhteydet tydntekij6iden sopivan elakeilin arviointeihin rasitukseltaan eri-
Iaisissa ammattiryhmissb. Testaustulokset ja prosenttitarkastelun antamat viitteet.

Taustatekij a Suht. rasittavat
ammatit Valiryhma Suht" kew et

ammatit'

Vastaajan iki
Ty6n awostus
Yrityksessiioloaika
Koettu ty6n rasittavuus
Koettu tyoolosuhteiden vaivaavuus
Ty6n va atimien fysiologisten ominaisuuksien lukum ?i 2ir ?i

Asenne eld}keelle siirlymiseen
Huoltovelvollisuus
Sukupuoli
Terveydentila
Harrastukset

95

9s
90

90

95

x

95

.99s

.95

.9o
x

.995
x

x
x
x

.95

x

"97s

Tutkirnuksen kannalta keskeinen riippuvuussuhde on, kuten sanottu,

elakeikdarvion ja arrrrnatin rasittavuuden veilinen
soplvan
yhteys.

Muista muuttujista niiyttilvdt olevan tzirkeirnpizi. va s t aaiarr ike, s e rni -
ten paljon hzin arvo staa tyotii ja aika, jonka hzin on ollut
y rityk s e n palveluk s e s s a . I5ltzizin nuorernrnat, ty6tzi veihzin arvostavat
ja vzihernrnzin aikaa yrityksen palveluksessa olleet, ovat taipuvaisernpia kuin

rnuut kannattamaan alhaista elzikeikiizi.

Se, rniten rasittavana tycinteki je henkil6kohtaise sti ty6-
kokonaisuutensa eri osat kokee, vaikuttaa rnyds hiinen arviointei-
hinsa samansuuntaisesti kuin arnrnatin yleinen rasittavuus.
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Yleenszi. erilaisten taustatekij6iden aiheuttarna variointi ilrnenee kuitenkin vain

ikaiarvioid.en jakautuman y1a- ja alaptieissii, sillii 60 - 64 vuotta pide -
t:iiin hyvin yleis e sti sopivana e1;ikeikzinai.

Vain I6 prosenttia tyrintekijoistzi pitaei ajatusta elZikkeelle siirtymisestd vas-

tenmielisenl, rnikd on sopusoinnussa alernpaa elekeikaa suosivan yleisen rnie-

lipiteen kanssa. Harrastustoiminnan vilkkaus taas voi oIIa syynii siihen, ettei

elii.keaikaa ei nzihd;i henkisen tyhjyyden tilana.

Huoli taloudellisesta toimeentulosta natyttdti hillitsevain halua

tzihte;i aikaisin el:ikkeelle. Tiihein liittyv;inzi voidaan lisziksi todeta, ettzi huo 1 -

tovelvollis uudella on joissakin tapauksissa salrla vaikutus'

Vastaajat pitdvzit te rveyde ntilaans a yleensii viihintziai.n tyydyttivzinii, jo-

ten paine eliikeizin alentamiseen ei voi johtua heikosta terveydestS. Toinen

asia on, ettl eliikeikizi liihestyttdesszi terveydentila saattaa olla huornattavakin

tekije pohd.ittaessa ty6sse pysyrnist:i tai eldkkeelle siirtyrnistzi.

Muutarnia poikkeuksia lukuunottarnatta tyclntekijet ilrnoittivat viihtyvdns ii

tyos sziein ja ty6paikas saan hyvin, joten halu l5hted aikaisin elzik-

keelle ei voi johtua huonosta tytiviihtywyydest;i.

Mie s - ja naistyonteki j6iden viilillai ei tzissii tutkirnuksessa havaittu

e roa elzikeikSodotuksis sa.

6. TIIVISTELMJIi

Graafisen alan eliikeikzitutkimuksessa pyrittiin selvittdm:i:in tyontekijoiden

elzikeikdkysyrnystii kiinnittdrnzillS erityisesti huorniota alan eri arnmattien ra-

sittavuustekijoihin, ja tyokentzisszi eri asernassa olevien kokernusperdisiin

rnielipiteis iin elSkeizis tzi.
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Tutkirnusaineisto koostui haastatteluvastauksista, jotka kerzittiin 3I alan yri-
tyksestzi. Vastaajina olivat yritysten organisaatiossa eri asernissa toirnivat
henkilot. Aineiston pi2iosa koostui" 329 eri amrnateissa toirnivan, yli 4G-vuo-

tiaan tyontekijd.n vastauksista.

Tulosten analyysissd. rnuuttujien vziliset yhteydet pyrittiin todentarnaan tilas-
tollisella testauksell.a. Myos erilaisia rnitta-asteikkoja kaytettiin analyysissa
apuna"

Tulosten luotettavuuteen kiinnitettiin alusta lShtien paljon huorniota" Yleisesti
ottaen tutkirnustulosten luotettavuus osoittautui tyydyttiiviiksi, joskin se vaih-
telee hieman eri kohdissa.

Analyysi aloitettiin ty6n eri piirteiden ja tyciolosuhteiden rasittavuuden rnit-
taamisella. Kziytetty menetelrnii perustui tyontekij6iden kokernusper;iisiin ar-
vroihin eri tekij6iden rasittavuudesta" Tarkastelun tuloksena l<iydettiin joukko

rasittavimpia tyon piirteitzi ja ty6olosuhteita. Niiden rnerkitysfi ja vaihtelua
voitiin kuvata arnrnattiryhrnittdin.

Ty6ntekij6iden tyon piirteistzi ja tyciolosuhteista antarnien arvioiden yhdis-
telrnai.rui rniiSritettiin arnrnattien yleinen rasittavuus ja arnrnatit asetettiin
sen rnukaiseen jzirjestykseen. Arnmattiryhrnie n vzi1illzi havaittiin
tzilloin eroja niiden yleisessd rasittavuudessa. Varsin-
kin rasittavuusjzirjestyksen iitiriryhrnien vZiliset erot oIi-
vat ilrneisiS. Tyon piirteillii todettiinolevansuurernpirnerkitysarnrnat-
tien yleisessd rasittavuudessa kuin ulkonaisilla ty6olosuhteilla.

Ty6ntekijoiden arvioita eri rasitustekijciistd. verrattiin kontrollin vuoksi tyon-
johtajien vastaavista tekij6istzi antarniin arvioihin. Tzilloin todettiin, ett5

arnrnattiryhmien viliset suhteelliset erot pysyivzit samansuuntaisina sekzi

tyontekijoiden ettd ty6njohtajien vastauksissa. Ndiden ryhrnien arvioinnit
eivzit tosin olleet t;isrnzilleen sarnanlaisia, rnutta erot eivit olleet systernaat-
tis ia "
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Rasittavirnrnat ty6n piirteet graafisella aIal1a ndyttzivSt
olevan ylityOt, ty6tahdin riippurnattornuus ty6ntekiiestd,
vuorotyci, v2stuu aineellisista vahingoista, henkinen ra-
situs tyOsse ja ty6tahti yleensd. Ulkonaisista ty6olosuh-
teista taas koetaan rasittavirnpina melu, veto ia hengitys-
ilrnan epapuhtaus.

Sellaisia henkil6kohtaisia orninaisuuksia, rnitai graafisella aIaIIa sekii ty6n-

tekijoiden ettei ty<injohtajien mielestii ennen kaikkea tarvitaan, ovat t a r k -

ka huorniokyky, erityisen tarkka nzikcikyky ja erityinen
sorffrinzippiiryys.

Tyontekijait siirtyvd.t nykyisin elzikkeelle tavallisirnrnin 55 wuotiaina. Tiissii

suhteessa naiyttizi tapahtuneen tai parhaillaan tapahtuvan rnuutturnista, sillii
haastatellut vanhuuselakelaiset olivat tavallisirnrnin lzihteneet el;ikkeelle yli
65 vuotiaina. Joissakin yrityksisszi vallitsee sitzipaitsi edelleen epd.varrnuut-

ta ja vakiinturnattornuutta eliikkeellesiirtyrnisiein tarkan rn:i:irityksen suh-

teen"

Tutkimuksessa selvitettiin rnyos yrityksiss5 vallitsevaa elaikeikzikiytzint6S, ts.

kysyrnystei siitui, pidetziSnkci m.tizirzitystzi eliikeiastii tiukasti kiinni, vai salli-
taanko siinzi yksil<in jaf tai amrnatin rnukaista vaihtelua. Tulokset osoittivat,
ettii tycintekijzit lehtevit vain noin kolmasosassa yrityk-
sistei e15kkeelle aina sarrlanikdis inzi. Suurirnrnas sa osas -
sa yrityksizi elakkeellesiirtyrninen tapahtuu yksil6llisen
ha rkinna n pe rus te e11a " Suurissa yrityksisszi ollaan ehk;i hiernan tai-
puvaisernpia pitzirnii;in kiinni rniiirzitystzi el5kei5stii kuin pienernrnissii" E 1e -
keizin jousto on kuitenkin suuntautunut pziiiasiassa yl6s-
piiin, yleistzi elzikeikdzi vanherrrlrraksi.

Kun tyrintekijdilte kysyttiin
sestd elaikei;ist5, kzivi ilrni,

he idzin rnielipidettSSn nYkYi-
ett;i valtaosa heistai Piti sitzi
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liian korkeana. Yleisimrnai,n eli 65 vuoden elzikei;in hyvziksyi vain noin
joka viides vastaaja. Tycinantajien enemrnistci sen sijaan piti
65 ikzivuotta sopivana elzikkeellesiirtyrnisikzinzi.

Sarnanlaista ristiriitaa eri vastaajaryhmien v;ilillei ei esiintynyt tutkittaessa
rnielipiteitd eliikeizin joustavuudesta. Elzikeld.isille tzit5 kysyrnystzi ei lainkaan
esitetty, rnutta kaikissa rnuissa ryhrnissii enernmistd kannatti
joustavaa elskeik5jerjesteImzizi. TyOnantajat pitivzit elzi-
keiSn yksil6lIistai vaihtelua usein rnyOs yrityksen kannalta
edullisena.

Amrnatin rnukaan porrastetun tai joustavan elzikeien tar-
p e e 11i s uu s graafisella alaIla jzii kokonaisuutena ottaen harkittavaksi rnm.

tzistzi tutkirnuksesta saatujen tulosten valossa. Tarkoituksenrnukaisirnrnan
vaihtoehdon valinta nii"yttil1l olevan varsin rnonitahoinen ongelrna. Joustavan
jerjestelm:in eduksi katsottiin yleensd. se, ettei se on sopusoinnussa vanhene-
rnisessa esiintyvien yksilollisten erojen kanssa.

Edellei olevaan liittyy lziheisesti kysyrnys pdzitriksenteosta ty<intekijiiii. eliikkeel-
le siirretteiesszi. Valtaosa haas tatelluista tyrintekij6iste oli
sitzi rnielte, ettzi tycintekij6iden orrla rnielipide olisi te1-
Ioin rnyds otettava huornioon.

Tutkirnuksen yhteydessei vanhuuseliikelziisiltd saatiin erziitzi haastattelutietoja,
joilla on sellaisinaan oma rnielenkiintonsa, vaikka niistzi tehtzivien johtopzi2i-

tcisten luotettavuutta jonkin verran heikentdvzitkin erziiit eliikeleiisnd.ytteen va-
javuudet. ElSkelaisten enernrnistci nziyttzi;i kokevan e1:ikkeellzioloaikan-
sa varsin rniellyttiiviinii. He katsovat terveydentilansa pa-
rantuneen elSkkeellesiirtyrnisen jelkeen. He arvioivat talou-
dellisen toirneentulonsa vzihintziSn tyydyttiivziks i ja yli puolet haas-
tatelluista elikelziisist;i as uu its e ornistarnas saan as unnos sa, joko
orrrassa talossa tai osakkeessa. Pitkzistyrnisen ongelrnaa ei juuri
e s iinry, sillii vain l0 %zlla vastaajista oIi ornan ilmoituksensa rnukaan
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vaikeuksia ajan kulumisen suhteen.

Tutkittaessa, mite ikzia eri vastaajaryhrniit pitivait sopivana tycintekijciiden elzi-

keidksi, havai.ttiinc ettai tycinantajien j a vanhuus eliikeleisten
ene mrnisto kannatti melko korkeaa ikee. Tycinanta jat pi-
tivzit yleensd 65 vuotta sopivana eleikei;iksi. Sitzi rnatalarnman

ikirajan kannattajaksi todettiin vain noin joka viides vastaaja. Yl6spziin jous-

tavan elzikeikakiiytdnncin puitteissa nykyiset vanhuuselai.kelaiiset ovat pyrkineet

yleensat olernaan tyrisszi suhteellisen vanhoiksi. Heiden rnielipiteensd. sopivas-

ta elzikei:istd liikkuivat rnycis verraten korkeissa ikeivuosissa. L 5 h e s k;r k -

si. kolmasosaa heistzi piti sopivana eliikeikzinei 65 vuotta
tai sitzi korkeampaa ikee.

Tydntekijet ja ty6njohtajat puolestaan peatyiv;it arviois-
saan edellisiai rnelkoisesti alernpiin ikzivuosiin. Ptiiiosa
ty6ntekijOistA asettaa ikzivuodet 50-64 vuotta el2ikeiiin
tavoitteeksi. Tiissdkin luokassa ovat odotukset keskitty-
neet luokan alarajalle, si1lzi odotusten keskiarvo on 60.7
vuotta, Noin neljasosa n5yteaineiston tyOntekij6istzi piti sopiwana ikane alle

60 ikdvuotta keskiarvon painuessa heidzin kohdallaan 53.8 vuoteen. Viidesosa

arvioista tuli ik;iluokkaan 65 wuotta tai yli, keskiarvon ollessa tatllai kohdin

65" 1 vuotta. Ikdarvioid"en vertailu kahteen kontrollikysymykseen annettuihin

vastauksiin osoitti, ettzi n;imii sopivasta elzikeiiistd. annetut arviot ovat perus-

terltaan asiallisia.

Tutkirnus aineiston ty6njohtajia pyydettiin ajattele maan alaistens a ty6ntekijdi-
den e];ikeikeizi nirnenorraan liihtien niistzi nik6kohdista, jotka ovat ty6njohdolli-
selta kannalta tzirkeitzi" TyOnjohdon arviot ty6ntekij6iden sopi-
vasta e1;ikeidstd rnuodostuivat jonkin verran varovaiselrr-
rniksi kuin tyontekijoiden ornat odotukset, rnutta yleises-
tt ottr aen ne ovat kuitenkin s amansuuntais ia. Eniten kan-
natusta ty6njohtz,ia-arvioissakin saivat ik:ivuodet 60'64
vuotta, luokan keskiarvon olles sa tiismiilleen sama kuin
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ty6ntekijdille e1i 60.7 vuotta.

Tyonantajavastausten kohdalla on, kuten jo ede115 huomautettiin, syytzi koros-
taa sitd., ettzi ty6nantajat ovat vastanneet ao. kysyrnyksiin nimenornaan ty6nan-
tajan orninaisuudessa - yrityksen kannalta asiaa katsoen. T511oin ovat vas-
tausten taustalla luonnollisesti ne erilaiset vaikuttirnet, jotka yrityksen ylei-
sessd. politiikassa asiaan kytkeytyvSt. Ilrneisesti nziyttelevzit tietyt tuotannol-
liset ja taloudelliset sekzi tydmarkkinapoliittiset tekijzit tzirkezid osaa asiassa,
Tlronantajien haastatteluaineistossa tzirnzi heijastui esiin rnrn. rnielipide-eroissa
pienten ja suurten yritysten johdon edustajien vzilillzi. Ty6nantaja-aineisto oli
tutkirnuksessa tosin viihiilukuinen, rnutta kuitenkin siitzi voitiin pZizitelIai., ettzi

pienissai yrityksissd oltiin jonkin verran halukkaarnpia tyrintekijciiden elaikeika-
rajan siiilyttzirniseen korkeana ja rny6s valrniirnpia yksilcillisen elaikeikikziytzin-
ndn kannatukseen, kuin rnitzi oli asianlaita tutkirnuksen suurissa yrityksiss:i.

TyontekijOiden alhaisen elzikeiein puolesta esittiirnisszi pe-
rusteluis sa olivat keskeisinzi toivornukset pziiistS nautti-
Irraan elzikkee115olosta seka viittauks et tycin rasittavuuteen.

Tyontekijcjiden rnielipiteiss;i sopivasta elzikeiSst?i havaittiin eroja rnuutamien
taustatekijciiden suhteen" Ndistzi keskeisin on juuri arnrnatin suhteellinen ra-
sittavuus. Rasittavissa arnrrrateissa ty6skentelevzit ovat tai-
puvaisernpia kannattarnaan rnatalaa elzikeikdzi kuin kevyerrr-
pezi tydt;i t ekev2tt "

Edelleen havaittiin, ettzi, tycintekijciiden arvioihin vaikuttavat toisistaan jok-
seenkin riippumatta tyon arvostus, vastaajan ike ja yrityksessaioloaika. Mi-
ta vZthernmd.n henkil6 arvostaa ty6td sineinsa, rnitzi nuo-
re rnpi. han on ja rnitzi viihernrnd.n aikaa hzin on ehtinyt yri-
tystzi pa1ve11a, s en s uurerrrrnalla todenneikdisyydella hen
kannattaa rnataLaa elaikeikai;i.

Arnrnattien yleinen ra s ittavuus rnittaus pe rustui va s taajien arvioista laskettui-
hin ryhrndkeskiarvoihin. Jokainen vastaaja sai tietenkin rnycis orrran, henkil6-
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kohtarsen pistemzizirdnsd ty6n ja sen olosuhteiden rasittavuutta koskevien vas-

taustensa perusteella" N2iiden yksiltillisten pistearvojen rnukainen analyysin

jatkotarkastelu osoitti, ettzi tycin piirteiden henkil6kohtaise sti
koettu rasittavuus vaikuttaa selvzisti elzikeiiin odotuksiin
arnrnatin yleisestd" rasittavuudesta riipPumatta. Samoin on
rny6s henkilokohtaisesti koetun ty6olosuhteiden rasitta-
vuuden sekai tydvaatirnusten kokernisen yhteys elaikeikziodo-
tuks iin ilrneinen. Mite raskaarnrnaksi ja vaativarnrnaksi ty6 henkil<ikoh-

taisesti koetaan, sita enemmiin saavat alhaisen el5kei;in odotukset kannatusta.

Huoli taloudellisesta toirneentulosta on orniaan hillitse-
rniiiin halua lzihteii aikais in elzikkeelle. Tarnen e rikois -
tapauksena nd.yttaiei huoltovelvollisuudella olevan sarnan-
suuntainen vaikutus.

Vanhuuseldkelziisten mielipiteiden erilaisuus tycintekii6i-
hin verrattuna voi selittyii si11zi, ettd, ty6tai ja vapaa-aikaa
ko skevat no rrnit ovat rnuutturnas sa. Saavutetut ernpiiriset tulok-
set sopivat siis hyvin yhteen tutkirnuksen alussa kehitetyn viitetaustan temeet-

tisten oletusten kanssa. Tulokset graafiselta alalta tukevat alkuoletusta siitii,
ett;i kysyrnyksessd voivat perirnrn5ltziSn olIa yhteiskunnan nopean rnuutoksen

aikaansaarnat arvonikokohtien rnuutokset" Jos nykyiset vanhuuselaikeliiiset

ovat halunneet tehdzi ty6t;i niin kauan kuin voirnia riittiiii, niiyttiiv:it nykyisin

ty6ssaiolevat, vanhatkin kirjatyiintekij;it olevan viihitellen siirtyrndssS. vapaa-

ajan arvostukseen, jonka yhtenzi ilrnentyrndnd on rnm. toivo piiistzi eliikkeelle

riittzivSn aikaisessa vaiheessa.

Huomattakoon kuitenkin, ettd, graafisen alan eliikeikitutkirnus oli ensirnrndinen

vaihe eri alojen eleikeikattutkirnuksessa. Suunnitelmien mukaan siirryt55n tzi-

rnzin jzilkeen muille aloille, joilla on odotettavissa ilrneisesti suuri joukko eri-
laisia ongelmakohtia" Te116in voivat rny6s nykyiset yleisluontoiset oletukset

vahvistua tai kurnoutua. Ernpiirisen tietorniiairdn kasvun rnydtii voidaan joka

tapauksessa odottaa saatavan rny6s nykyistzi parefirlTrat rnahdollisuudet eliike-

ikikysyrnyks en kokonaisnzikernyks en kehittyrnis elle
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LIITTEET





Liite I

El5ke ikzitutkirnuks e n s uunnitteluryhrnii

Puheenjohtaja: Aarnio, Margaretha, valtiot. rnaist.
Elaketurvake skus

Auvinen, Riitta, valtiot. maist.
Toirnihenkil6- ja Virkarnie sjdrjestcijen Keskusliitto

Koljonen, Niilo, yhteiskuntat. rnaist.
Suorne n Arnrnattijd rje std

Merenheirno, Pekka, valtiot. rnaist.
Liikety6nantajain Ke s kus liitto

Montonen, Sakari, tiedotussihteeri
Suorne n Arnmattiyhdis ty s ten Ke skus liitto

Paukkunen, Leo, valtiot. tri
Taloudellinen Tutkirnuske skus

Forss, Sirno, yhteiskuntat. rnaist.
Elziketurvake skus

Jdsenet:

Sihteeri:

Tutkirnusta avustaneet asiantuntijat

Heinici, Aku, toirnitusjohtaja
Graafinen Keskusliitto

Koskinen, Aarne, sihteeri
Suorne n Kir jatyontekij:iin Liitto

Ojanen, Ludvig, toirninnanjohtaja
Suornen Kirjapainoteollisuuden Ty6nantajaliitto

Koskela, Aarni, fysiologi
Ty6te rveyslaitos

Lehtinen, Martti, l5ziket. Iis.
Eleketurvakeskus





Liite 2" Haastattelujen kohteena olleet yritykset ja niissd suoritettujen haas-

tatte luj e o lukurniiii r dt va s taa j a ryhrnittaiin

Yrityksen nimi Yrity'ksen
sijainti

Ty6rn
enta,jat

TyOn-
johtajat

Aktiivi-
tyOnte:
kijet

Vanhuup
elake-
leiset

lfhteense.
(kpl) %

Kemigrafinen Oy
Kirja-Mono Oy
Kirjansitomo Atlas
Kirjapaino Libris Oy
Kirjapaino Oy Lause
Kiejateos Oy
Kustannus Oy Kansanvalta
Kustannus Oy Otava
KuvateolUsuus Osakeylrtid
Oy Klichelaitos Kaski E Salonen
Oy Paragon Ab
Oy Valistus

Qr Weilin I G66s Ab
Saariston Kfujapaino Oy
Sanoma Oy
Sareskuva Oy

J.F" Olan Oy
Tampereen Kit'japaino Oy

Jaakkoo-Taaaa Oy
Asvi A" Karisto Oy
K"J" Gummerus Oy
Oy Keski-Suomalainen
Kouvolan Kfuja- ja Kivipeino
Kirjapaiao Qr Savo

Werner Sdderstr6m Of
Oy Lflnsi-Suomi
Kainuun Sanomaia Kirjapaino Oy
Pohjolan Sanomat Oy
Kirjapaino Oy Kaleva

Q Lito-Bjorkell Ab
Vaasa Oy

Helsinki
It

I

lt

t,

I

I

I

il

t,

t,

il

il

I

I

il

Tampeu'e
I

Turku
Hdmeenl.inna

Jyvaskyla
tl

Kouvola
Kuopio
Po:rwoo

Rauma
Kajaani
Kemi
Oulu
Vaasa.

lt

L

I
t
L

1

L

1

1

1

1

1

I
1

1

t
1

1

1

1

1

1

1

1

L

I
1

1

1

1

L

1

t
3

1

2

T

t
4
2

1

1

2

t
5

3

5

L

5

2

4
5

2

3

J

4
t
2

1

3

L

5

4
13

5

6

5

9

22

22

10

1

7

11

l7
9

43

2

8

t2
5

t4
t4

,7

8

7

32

3

7

5

1t
5

5

L

5

t4

:

4

7
L6

22

;
2

t
2

2

5

t
I

13

J

t
L

t

6

18

7

9

L2

TL

4L

31

t2
3

L4

n
39

13

7T

5

l2
18

9

2L

n
15

13

t2
50

8

10

8

L6

7
10

t
3

1

2

2

2

8

6

2

I
5

4

7

2

t3
t
2

3

2

4
4
)
2

2

10

1

2

L

3

L

2

Y.:trteensa 31 69 329 110 539 100





Liite 3

Haastattelujen valrnistelu ja suoritus

Tutkirnuksen haastatteluty6n valrnistelu aloitettiin varhaiskev:i5llA. 1966. Tete

ennen oli jo jonkin aikaa suunniteltu kyselylornakkeita, joiden kysyrnyksiat har-
kittiin ja rnuutettiin useaan otteeseen koko suunnitteluvaiheen kestiiessS. Var-
sinaisen haastatteluty6n onnisturniseksi levitettiin eri kanavia keiytteien ennak-

kotietoja tutkimuksen suorittarnisesta ja sarnanaikaisesti suoritettiin haastatte-
lijoiden koulutusta. Tutkirnuksessa rnukana olevat tyrirnarkkinoiden keskus-
jzirjest6t ja erityisesti graafisen alan jdrjest6t antoivat suosiollista apuaan
julkaisernalla ja jakarnalla jzisenilleen tietoja suoritettavasta tutkirnuksesta"
Tutkirnuksen alkamisesta julkaistiin uutisia lisdksi lehdist6ssii, radiossa ja
TV:sszi. Mainittakoon vield, ettd haastatteluyritysten luottarnusrniehille lii-
hetettiin Eleiketurvakeskuksesta kirje, jos sa kerrottiin tutkirnuksesta ja haas-

tattetijoiden saapurnisesta yritykseen. Toirnenpiteiden yhteisvaikutuksena
suhtauduttiin haastattelijoihin kent511zi hyvin myot:irnielisesti ja luottavai-
s e sti.

Tziman tutkimusraportin kirjoittaja suoritti henkil<ikohtaisesti suurirnrrran osan

ao. yritysten johdon edustajien ja tyonjohtajien haastatteluista. Vastaavia
haastatteluja suoritti aineiston keruun alkuvaiheessa rnycis valtiot. kand. Pe,rt-
ti Laesvuori. Kirjoittaja ja Laesvuori huolehtivat rny6s tycintekij6iden haas-

tattelut suorittaneiden Elaiketurvakeskuksen tutkirrlusosaston toirnihenkiloiden
haastattelijakoulutuksesta" Koulutuskausi kesti runsaan viikon ajan, jolloin
kzisiteltiin perusteellisesti erilaisia ongelrnia ja suoritettiin harjoitushaastat-
teluja. Tycintekij2ihaastatteluja suorittivat teirnin jzilkeen seuraavat henkildt:
f il. maist" Jouko Janhunen, fil" yo. Liisa Laitinen, valtiot. maist. Kaija-
Liisa Nissinen, valtiot" rnaist. Erkki Pahkinen, valtiot. yo. Meri Sotnik,
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valtiot. maist. Riitta W'altimo ja valtiot. rnaist. Jussi Vanamo.

Haastatteluvaihe venyi tutkimuksessa suhteellisen pitkaiksi, Piiaisyynii tiihiin
oli se, ettii haastattelut pyrittiin kunkin yrityksen osalta suorittamaan sille
parhaiten soveltuvana ajankohtana, joka taas riippui usein yrityksen johdon

valinnoista. Loma-aikojen johdosta jouduttiin haastattelutyd lisdksi keskeyt-

t;ztrndein joksikin aikaa keskikes5llai. Kunkin yrityksen johdon kanssa sovittiin
ennakolta tisrn5llinen ajankohta ja rnenteessii tzilldin yritykseen suoritettiin
sarnanaikaisesti ty6nantajien, tycinjohtajien sekzi ty<intekij6iden haastattelut.

Mahdollisuuksien mukaisesti suoritettiin rnyos el5kel;iishaastattelut asian-

ornaisella paikkakunnalla oltaessa.

Muiden kuin vanhuuseliikeliisten kohdalla suoritettiin haastattelut yleensii

tyopaikalla ja tydaikana. Hziiriditii pyrittiin vailttiirniiain rnahdollisirnman pal-
jon, josta syystd haastatteluajankohdan harkinta jiii johdon edustajan tehtii-

viiksi" Sopivalla jzi.rjestelyllai ja ajoituksella voitiin haastattelut suorittaa

useimrniten ao. yrityksessd haastateltavan tyciajan puitteissa tai joissakin
tapauksissa viilitt6rnzisti ennen tai jelkeen ty6n aloittarnista. Elekelaishaas-
tattelut ja ne rnuiden ryhmien haastattelut, joita ei voitu tyOpaikalla tehd5,

suoritettiin yleensd haastateltavan kotona tai jossain muussa sopivaksi kat-

sotussa paikassa.

Kaikki haastattelut pyrittiin suorittamaan kahdenkeskisind.. Ty6nantajien ja

tydnjohtajien kohdalla t5rnei onnistui l5hes taysin. Tfdntekijciiden kohdalla jou-

duttiin kuitenkin tilanpuutteesta trns. seikoista johtuen omaksutusta periaat-
teesta tinkirn2iSn. Tall<iinkin pyrittiin rnahdollisuuksien rnukaan viilttiirndiin
muiden liisn2iolon vaikutusta, rnisszi onnistuttiin ilrneisen hyvin.

Vaikka haastattelutilannetta kuvaavat numerotiedot ovat sarnalla rnyos tulosten

luotettavuuskysymykseen liittyvizi asioita, esitetiiin tesse jo tiedot haastatte-

lutilantee sta 
"

Haastattelijoiden arviot haastateltavien suhtauturnisesta haastattelutilantee-
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seen ovat seuraavanlaisia (prosenttijakauturnia, suluissa Iuvut, joista prosen-
tit on laskettu):

Haastattelutilanteen rauhallisuutta taas kuvaa seuraava asetelma, jossa eri
vastaajaryhnr:ien haastattelutapaukset on luokitettu sen rnukaan, tapahtuiko
haastattelu tziysin kahdenkeskisenzi vai liittyik<i tilanteeseen ulkopuolisten ai-
heuttarnaa suurerrrpaa tai pienernpzizi hziiri6tai (prosenttijakauturnia, suluissa

luvut, joista prosentit on laskettu):

Koska hziiriditS esiintyi, pyrittiin haastattelutilanteen vaikutusta vastauksiin
arvioimaan rnrn. tutkirnalla, poikkeavatko kahdenkesken ja ulkopuolisten l;is-
naollessa annetut vastaukset toisistaan. Testitulokset ja prosenttitarkastelu
eivzit osoittaneet eroja esirn. sopivasta eliikeizist2i, tydn rasittavuudesta ja tyci-

tahdista annettujen arvioiden kohdalla, joten ilrneisesti haastattelutilanne ei
ole vaikuttanut tuloksiin.

Vastaaj a suhtautui haastattelurm Tydnantajat Tyonjohtajat Ty6ntekijat Elekelaiset

Er itt 2iin my6nteisesti
Melko mydnteisesti
Vilinpitdmitt6masti
Melko kielteisesti
Erittiin kielteisesti

48

39

13

51

39

10

61

55

6

0
o

63

30

5

1

1

Yhteensi 100

(at;
100

(6e)
100

(32e)
100

( 110)

Ty6nantajat Tycinjohtajat Tyontekijat Elakeleiset

Haastattelu tapahtui kahdenkesken
Ulkopuoliset hairitsivet

77

23

80
20

77
23

74
26

Y'hteensi 100

(a t1

100

( 6e)

100

(32e1

100

( 10e)
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Tulosten luotettavuudesta yleensti tehdiiin laihemrnin selkoa liittees sii 4. Var-
sinaisesta haastattelutilanteesta voidaan tdssd esittaizi vielei tiedot haastattelu-
jen kestoajoista (prosenttijakauturnia, suluissa luvut, joista prosentit on las-
kettu):

Haastattelun kestoaika (min. ) Tyonantajat Tytinjohtajat Tyontekijet Eliikelaiset

AIle 30

30-s9
60-89
90 tai enemmar

7

53

37

3

t4
63

22

t

3

84
t2

7

78
22

Yhteenst 100

(at1
100

(os1

100

(32e)
100

(40)



Liite 4

Tulosten luotettavuude sta

Haastattelutietojen luotettavuuden parantarniseen ja rnahdollisten virheiden
kontrolloirniseen pyrittiin monin eri tavoin. Edellisesszi liitteessd jo kerrot-
tiin haastattelijoiden koulutuksesta ja etukziteisinforrnaatiosta, jonka tarkoi-
tuksena oli herzittiii haastateltavissa luottarnusta tutkirnusta kohtaan. Haas-

tateltavien suhtauturnisesta p2iZitellen tiis szi onnistuttiinkin hyvin.

Aikaisernrnin on jo rnainittu rnyris siitzi, ett5 eri kyselylornakkeissa tiedus-
teltiin eri vastaajaryhrniltei sarnoja kysyrnyksizi. Nziihin saatujen vastausten

vertailu osoittaa tietenkin eri vastaajaryhrnien kzisitykset ao. asiasta, rnutta

niitzi voidaan jossain rnzieirin kziyttzizi hyvziksi rnycis luotettavuuden kontrollis-
sa. Tosin suora vertailu sisziltziei usein virhepddtelmain rnahdollisuuksia, jo-
ten tdssd. on oltava varovainen. Edellzi on jo selostettu tytintekijdiden ja ty6n-
johtajien vastausten vertailua ja nziitzi on esitetty liszizi jaljernpenzi liitteessii.
5 " Yleisesti ottaen voitiin todeta, ettii tzimii tarkastelu antaa tyydytteiviin ku-

van tulosten luotettavuudesta"

Tyontekijalornakkeessa oli kysyrnyksiS, joiden avulla voitiin niin ikiiiin tehdzi

vastausten johdonmukaisuuden ja asiallisuuden tarkistuksia. Elekeikaodotuk-
sia edelld selostettaessa tuli jo kzisitellyksi kahden kontrollikysyrnyksen anta-
rnat viitteet. Siellzih;in todettiin, ettei ty<intekij6iden rnielipiteet sopivasta

elakeiztstei asettuvat kauniisti tycintekoa koskevan jaksarnisarvion ja raha-
asioista vzilittzirnzittd annetun ikdarvon v2i1i11e, mikzi jo sinzinsd osoittaa, ettzi

va.staukset on annettu ajattelun ja asiallisen harkinnan tuloksena.

Aineisto tarjoaa viel;i suurernpiakin rnahdollisuuksia vastausten sisziisen joh-



Katsoo 65 ikivuoden
\symyksessa 24

Katsoo kysymyksessl 26 sopivan eliikeiiin olevan

Alle 6O vuotta 6O-64 vuotta 65 vuotta

lukumd:irii % lukumadrd % lukum?iiir:i %

Sopivaksi
Liian ko:rkeaksi

1

27

4
96

4

7Z

5

95

24

6

80

n
Yhteens2 28 100 76 100 30 100

z

donrnukaisuuden kontrollille. Keskeisen ikaikysymyksen kohdalla voidaan ver-
rata toisiinsa vastauksia A-lornakkeen kysyrnyksiin 23, 24 ja 26, joissa vas-

taaja joutui ensinnakin arvostelernaan nykyistzi elaikeikd.S ja rnycihernrnin lausu-

Euran arvionsa sopivasta eleikeiSstii. Seuraavassa nzikyy nykyistzi 55 ikdvuotta

sopivana tai liian korkeana kysyrnyksesse 24 pitiineiden vastaajien rnielipiteet

sopivasta elzikei;istd kysymyksen 26 rnukaisesti:

Ed.el1a olevasta esirnerkistii voidaan havaita, ettai esirn. kysyrnyksessd 26,

55 ikdvuotta sopivana pitaneistti o1i 80 % vastannut sarnalla tavoin kysymykseen

24, kuuden vastaajan poiketessa kannastaan. Sarnoin havaitaan kysyrnyksessa

26 aLLe 65 ikaivuotta sopivana pitdneiden katsoneen lahes yksirnielisesti kysy-

rnyksesszi 24 65 ikZivuoden liian korkeaksi. Terne kohta siis vahvistaa nzike-

rnystai va stausten johdonrnukaisuude sta.

Orna tlrkee rnerkityksensii tulosten p5tevyyttti ajatellen on sillii, voidaanko

ao. ty6ntekijdilla katsoa olevan kylliksi kokernusta ja ndkernystti elakeikea

koskevien rnielipiteidensii perusteeksi. My<inteisesse tapauksessa voidaan

edelleen kysyzi vaikuttavatko tiissii aina esiintyviit erot vastaaiien kesken jol-

lain tavoin tuloksia vinouttavasti. A-lornakkeessa olevan kysymyksen 25

avulla asiaa voidaan jossain mii5rin arvioida. Seuraavassa asetelrnassa ver-

taillaan niiden arvioita sopivasta elekeieste, jotka ilrnoittivat aikaisernrnin

pohtineensa elakeikean liittyviti asioita, niiden arvioihinr iotka eiviit oman

ilrnoituksensa rnukaan olleet ennen nziitS kysyrnyksiS pohtineet. Kurnrnankin

ryhrnd.n absoluuttiset lukum.iiziriit nikyv5t suluissa asetelman alirnmalta ri-
viltzi "
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Soplvan eiekeian luokat
On pohtinut asiaa

%

Ei ole pohtinut

%

Alle @ v'uotta
60-64 vuotta
65 vuotta tai yli
Ei osaa sanoa

23

52

19

6

L9

50

18

13

'Yhteensd. Ixosenttia 100

(22A
100

( 102)

Tii s sii tutkirnuk sen ensirrrrneise s sa osavaihee s sa keytettiin lis;iksi vastausten
pysyvyyden testaarniseen uusintarnittausta. Noin puolen vuoden kuluttr.ra en-
sirnrnaiisestzi haastattelukerrasta poirnittiin Helsingistai 30 aikaisemrnin haas-
tateltua tycintekijiizi, joille esitettiin uudestaan seitsernzin keskeistzi kysyrnyst5.

Kolmessa ikzikysyrnyksesse (A-lornake, kysyrnykset 26, 28 ja 39, kts. liite 7)

eri rnittauskertojen tulosten yhtzipitzivyyttii tutkittiin korrelaatiokertoirnella.
Kysyrnyksessa 26 saatiin korrelaatiokertoirrren arvoksi +.76, kysyrnyksessii 28

+.81 ja kysyrnyksesszi 39 +.82, rnika on haastattelututkirnuksen ollessa kysF
rnyksessd. varsin tyydyttzivzi tulos.

Jos tuloksia katsotaan kokonaisuutena ottarnatta huornioon yksil6llisizi vaihte-
luita, niin huornataan, ettzi eri haastattelukerroilla saadut tulokset ovat laihes

taiysin yhtipitzivfti. Seuraavassa on esitetty sopivaa elzikeikzizi koskevan kysy-
rnyksen vastausjakauturna prosenttiasussa rnolernrnilla haastattelukerroilla:

Sopive elakeiki I haastattelukerta II haastattelukerta

@
55

60

65

70

Ei

- 54 vuotta
-59 [
-64 [
-69 i!

-74 r'

O53'z S3llOZ

t4
53

27

3

5

5

17

47
23

10

-f hte,ensi 100

(30)
100

(30)
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Muissakin kysymyksissi[ suurin osa vastaajista vastasi molemrnilla kerroilla
samalla tavoin. Yhtfipitevyys oIi paras kysymyksen 22 kohdassa 6 ja kysy-
myksessEi 2t, joissa 97 % vastaajista o1i pysynyt kanr:assaan. Suurirnmat

erot tulivat kysymyksen 22 kohdassa 3 (kts. liite Z), jbsaa 50 % vastaajiBta

muutti kantaansa tofsella haastattelukerralla. Muissa kysymyksisse, yhtepi-

tSvyys oli 60-70 %n luokkaa.

Uusintamittauksen tulosta voidaan pitiiii keskeisimpien kysymyskohtien osalta

tyydyttiivSna. Mainittakoon, vield, ett5 haastatelluista itseste.Sn vain kaksi
katsoi rnielipiteidens 5 muuttuneen edellis estd haa statteluke rrasta.



Liite 5

Erditzi tycin piirteit:i ja ty6olosuhteita

Raportin varsinaisessa tekstiosassa on kisitelty ja taulukoitu yleisesti ottaen

tairkeirnpiii graafisen alan ty6n rasitustekij6it5. Viel;i rnainitsemattornat ky-
syrnyskohdat on taulukoitu seuraavassa. Ammatit on taulukoissa ryhrnitetty
samalla periaatteella kuin edellet tekstisszikin. Jakauturnat ovat prosentti-
jakauturnia ja alirnrnalla rivill2i on suluissa luvut, joista prosentit on laskettu.
Tyontekijdiden ja tytinjohtajien arvioiden vertailusta huornattakoon, ettzi ty6n-
johtajilta on pyydetty arviot kaikista heiden alaisinaan olevista arnrnattiryh-
rnistd., vaikka johonkin ryhm55n kuuluvia tycintekij6itd ei olisikaan kyseisessii
yritykses s5 haastateltu"

TvoqLlka

Ty6ntekijOiden ja tydnjohtajien aLrviot ty6ntekijOiden viikottaisen ty6ajan
pituudesta (/o)

Viikottainen
ty6aika

Ammattiryhmtlt no, 1)

2+6+L2+t3 7+8+10+,11 1+3+4+9+14 5

Tvdn-
rAki-jet

Tvdn*iolta-" jat
Tvbn-
tAki-jet

Tvdn-jqlrta-
Jat

Tv6n-t6ki-j{t
Tvdn-
jo?rta-

)at

'Ivdn-
tilki-jet

Tv6n-jotta-
Jat

AIle 40 t/vk
4O - 43 ;tlvk
44 t/vk tai enemmar

3

9

88

2t
79

t
23

76

t2
88

9

43

rA

1s

30

55

90

5

5

88

L2

Yhteensd 100

(1oA
100

(38)
100

( 107)

100

(40)
100

(so1

100

(2n
100

( 1e)

100

(8)

Kuinka monta tuntia kuukau-
dessa tydntekijat keskimeerin
tekeviit y,litoita (7p)

Ylitoiden tuntimaibe %

0,1 - 1,9 t/kk
2,O - 4,9 t/l*
5,0 - 9,9 t/ kk

10,0 - 14,9 t/kk
15,0 - 19,9 t/kk
?fi t/l,k tai enemmiin

74

t7
24

14

11

n
Yhteensl 100

( 106)

1) Ammatti:yhmittc 1, kesinlatojat (sanomalehti), 2. konelatojat (sanomalehti), 3. rotaatiopainajat,4. steceoty-
poijat, 5. postittajat, 6" kiisinlatojat (siviili), 7, konelatojat (siviili), 8. painajat,9. syvdpainajat, lO, syovft-
tejft ym., 11. litognafit ym,, 12. sitojat, p6yt{ty6, 13. sitojat, puoliautom., 14. sitojat, autom. kone.
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& i tyyppista vuorotyaitA tekevien ty Ontekij,liiden arviot
vuoroty'on rasittavuudesta normaaliin pliv?ity6h6n ver-
:att:ona (Vol

TyOntekijOiden arviot ylitOiden rasittavuudesta ereisse

y lityotuntigyhmissa (7o)

Tyontekijoiden piivittiiisen ruokailutauon pituus (7o) Tydntekij6iden piiivitttiisen kahvitauon pituus (70)

Ruokailu-
tauko

Ammattirnhmet no" 1)

3+5 2+13 -tr4 6-+€-12 t+7 4

30 min.
45 min.
6O min.
Muu aika
Ei taukoa

8

5

2

85

93

3

3

54
5

N

1

81

2

15

2

4s

5

10

N

Yhteenstt 100

(40)
100

(se)
100

( 16e)

100

(41)
100
(20)

Kahvi-
tauko

Ammattiryhm?it no. 1)

315 l+2+4+
7+9+tL 6+8+10 L2+14

10 min.
15 min.
2O min.
3O min"
Muu aika
Ei taukoa

8

n
2

5

65

54

tt
22

2

1

10

84
5

10

1

93
t
5

1

YhteensI 100
(40)

100
(11O

100
(8e)

100

(an1

1) Ammatr.il,yhmat: 1" kiisinlatojat (sanomalehci), 2" konelatojat (sanomalehti), 3. rotaatiopainajat, 4, sta:eoti"-

pcijat,5. postitrajat,6. kdsiDhtojat (siviili),7, konelatojat (siviili),8, painajat,9" syviipainajat' 10. sy6vyt-

tajat )rm., 11" Iitografit ym., !2. sitojat, pOytetyo, 13. sitojat, puoliautom", 14" sitojat, autom. kone"

VuorotyOn
rasittavuus
piiivittyohtin
ve'Jrattu.na

VuororFOn laatu

s2inncillinen
2 vuoroty6

$!:inn6IlinsD
y6tyo

Hy-vin paljon
resltcavampaa

Me"lko paljon
fasrttavampa.a

Melko vahtin
rasittavampaa
Ei lainkaan
rasittavampaa
E" o" s.

24

29

18

24

5

33

31

13

L9

4

Yhteensl 1@
(es)

100

(,ltl)

A{ifeu paiion
v fifv tjt-rasit-(.evit.

Y Ut6iden tuntimaera/ kk

rlle 5 5 - 1419 15 tai
enemman

Ei osaa
saDoa

Flyvin paljon
Melko paljon
Melko vahiin
Ei lainkaan
E, o. s.

19

22

34

25

5

30

?a

35

2

2t
37

24

18

t4
30

27

27

2

Yhteensii 100

(32\
100

(40)
100

(33)
100

(ee)
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Muita tycin piirteitai

64 To vastaajista ilrnoitti tycitahtinsa olevan aina sarnanlainen. Muilla
se vaihteli siten, ettzi kiireitzi esiintyi joko satturnanvaraisesti tai tiettyinai
aikoina. Eniten poikkesivat rnuista ryhrnzit 7 ja ll, joissa yli puolet vastaa-
jista (58 ja 67 %) o1i sita rnielt:i, ettZitydtahti ei ole aina samanlaista.

90 To vastaajista katsoi, ettei heidzinty6sseilin olevaaraa henkil6vahin-
goista, eikzi nziin ollen my6skzi;in niistzi aiheutuvaa vastuuta. Tiissd suh-

teessa ryhrnzi 3 poikkesi eniten rnuista, sitlii sen vastaajista 48 % sanoi,

e tt;i he is t ii s aattaa r iippua he nkildvahinko j e n s ynty rnine n.

10 % vastaajista ilrnoitti olevansa e s irnie s a s e rrra s s a, rnuttavain 5 %vas-
taajista sanoi tzistzi aiheutuvan\xastuun ::asittavan heitzi hyvin tai rnelko paljon.

Ainoastaan 13 % vastaajista joutui joskus tekerniseen asiakkaiden
ka n s s a ja kolrne vastaajaa piti tzitzi rasittavana.
Neljella prosentilla haastatelluista ty6ntekij6istzi oli palkkausjzirjestelrneinei
jokin rnuu kuin pelkkai aikapalkka.
Yksi prosentti vastaajista ilrnoitti joutuvansa tekemiiiin niin p i t k i ii, rnat -
koja, ettei voi piiivitteiin palata vakituiseen asuinpaik-
kaansa.

Mielipiteet ty6n rasittavuudesta

Ty6ntekijdiden mielipide ty6n henkisesti raskau-
d,esta (To)

Tv6 on
hdnkisesti

,t
Ammattiryhmiit no. 1)

2+7 1+11
+L4

3+4+
8- 10

5+6+
12+73

Hyvin raskasta
Melko raskasta
Kevyehkoa
Kevffia

15

73

7

5

1s

s8

L6

t1

6

46
23

25

5

26

35

36

Yhteense 100

(41)

100

(ss)
100

(131)

1@

( 102)

Ty6ntekij6iden mielipide tydn ruumiillisesta raskaudesta
(Vo)

Tvo on
rriumiillisesti

'A,,,rrrritiryh-ai no. 1)

9+13 3-5+
8+74

2+6+
lL+Lz 1+7 10

Hyvin raskasta
Melko raskasta
Kevyehkoa
Kevytte

76

49

24

LT

6

42

36

L6

7

23

35

35

2

15

39

44
35

65

Yhteensa 100

BN
1@

(t24)
100

(1O3)

100

(41)

100

(n)

1) Ammattiryhmat; 1. kasinlatojat (sanornalehti), 2. konelatojat (sanomalehti), 3. rotaatiopainajatr 4. stereoty-
. poijat,5. postittajat,6, kesinlatojat(siviili),7. konelatojat(siviili),8. painajat,g. syvapainajat,!O. sy6vyt-

tajat ym., 11" Iitognafit ym., 12. sitojat, p6ytaty6, 13" sitojat, puoliautom., 14. sitojat, autom. kone.
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Tvtlolo su-hdetekiiOita

Tydntekijdiden arviot kaasujen esiintymisestl t)'6ssa ja niiden
vaivaavuudesta (7o)

Ty 6ntekij6iden arviot ilman pilaantuneisuudes-
ta ty6paikalla ja temii.n vaivaavuudesta (/o)

Ioutuuko tv6skente le m iian
kaasuia sisaltavessa iI-mlssf ia miten paljon se
valvaa

Ammatti.:yhmiit no, 1)

9 4 L-3+7+
10+11

5+6+8+
12-14

Ioutuu" vaivaa hwin
paljon
vaivaa melko
paljon
vaivaa melko
vahan
ei vaivaa
Iainkaan
ei mainintaa
vaivaavuudesta

Ei joudu

t9

37

19

25

20

25

5

15

3s

4

9

19

18

50

1

4

3

5

1

86

Yhteensd 100

( 16)

100

(20)
100

(L2t)
100

(172)

Ioutuuko tv6skente-
lemiliin"pflaantu-
neessa lrmassa la
mi,ten paljon sri
valvaa

Ammattiryhmiit no. 1)

2+4.Lt 1+3+
5+9

6-8+lO
+12-t4

Joutuu, vaivaa hyvin
pauon
vaivaa melko
paljon
vaivaa melko
vahan
ei vaivaa
lainkaan

Ei joudu

13

2t

13

53

8

13

15

4
60

3

9

7

8

73

Yhteensi 100

( se)

100

(78)
100

(tezl

Ty6ntekij6iden j a tydnjohtaj ien arviot kaasujen esiintymisestl
(Vol

Tyontekij6iden ja ty6njohtajien arviot ilman
pilaantune isuu desta (70)

1) Ammattiryhmat: 1. k:isinlatojat (sanomalehti),2, konelatojat (sanomalehti),3, rotaatiopainajat,4. stereoty-

poijat,5. posrittajat,6. kiisinlatojat (siviili),7. konelatojat (siviili),8. painajat,9. syv{painajat, 10. sy6vyt-

tejat ym,, 11, litografit ym,, 12, sitojat. poytatyd, 13, sitojat, puoliautom., 14. sitojat, autom. kone'

Arvio kp^a-
suJe4 eslrn-
tyanisestd

Ammatti:ryhmlt no. 1)

4+9-tl 1-3+7 5;-6+8+12-14

Tvdn=tdki-jet
Tv6n-
iohta-
" jat

Tv6n-tdki-
jat

Tv6n-
iohta-- jat

Tv6n-tdki-jet
TvOn-
jq1',!"-

Jat

Esiintyy
Ei esiinny

70

30

62

38

42
s8

33

67

L4

86

3

97

Yhteensii 100

(73)
100

(2t)
100

(84)
100

( 36)

100

(172\
100

( s6)

Ioutuuko
fu6skente-.li,miiin oi-
traaltune'essa
ilrnassa

Ammattfuyhm8t no, 1)

1- 5+8+9+1 1 6+7+LO+12-t4

Tvon-tdki-jet
TvOn-jghta-
Jat

Tv6n-tdki-j:it
Tvdn-
iohta-" jat

Joutuu
Ei joudu

Yhteensii

4t
59

28

72

21

79

2t
79

100

( 188)

100

( 61)

100

( 141)

100

( szl
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Tydntekijbiden axviot myrkyllisten aineiden esiinty-
misesta tydsse ja niiden vaivaavuudesta (/o)

Ty6ntekijdiden arviot d-nsyttdvien aineiden esiintymisesta
tydssa ja niiden vaivaavuudesta (1o\

Tydnte kij 6iden arviot ty6o losuhte ide n e plpuht aude st a

ja timin vaivaavuudesta (/o)

Ty6ntekij 6iden j a tydnjohtaj ien arviot myrkyllisten ainei-
den esiintym iseste (70)

1) Ammattiryhmat: 1. kasinlatojat (sanomalehti), 2, konelatojat (sanomalehti), 3. rotaatiopainajatr 4, stereoty-
poijat,5. postittajat,6" kdsinlatojat (siviili),7. konelatojat (siviili),8" painajat, g. syvipainajat, 10. sy6vyt-
tajet ym., 11. litografit ym., 12. sitojat, p6ytiity6, 13" sitojat, puoliautom., 14, sitojat, autom, kone.

Toutuuko tvoskentele-
inaan mv:l6rllisten ai-
neiden pariisa" ja miten
parJon se valvaa

Ammattiryhm?it no, 1)

9 l+4+
1I+14

2+7+
8+10

2t.5+
6+72
+13

Joutuu, vaivaa hyvin
paljon
vaivaa melko
paljon
vaivaa melko
vahan
ei vaivaa
lainkaan
ei mainintaa
vaivaavuudesta

Ei joudu

t9

13

25

6

6

31

9

71

t7

63

4

4

4

25

63

1

5

94

Yhteensi 100

( 16)

100

(76)
100

(112)
100

(12s)

'lout;r.r.ko tv oskente lem d 5n
:irsyttavieri aineiden pa-
rrssa Ja sen varvaavuus

Ammattiryhmiit no. 1)

2+4+6+9+14 1+3+5+7+8
+10- 13

Joutuu, vaivaa hyvin
pa!on
vaivaa melko
paljon
vaivaa melko
viihan
ei vaivaa
lainkaan
ei mainintaa
vaivaavuudesta

Ei joudu

5

L4

13

13

I
56

2

4

8

t1

75

Yhteens2 100

(e3)
100

( 236)

Ioutuuko tvoskentele-
in ean e oaot*rtaissa olo-
su[teissb ja mitenpauon se varvaa

Ammattiryhmit no, 1)

3 7+4+
8+14

2+5-7+
9- 13

Joutuu, vaivaa hyvin
paIJon

vaivaa melko
paljon
vaivaa melko
v?ihHrr

ei vaivaa
lainkaan

Ei joudu

19

9

4

16

52

7

6

11

69

2

2

5

8

83

Yhteensl 100
(211

100

(110)
100

( 1e8)

Arvio mwkvl-
listen ain'eiden
esiintymisestii

Ammattiryhmiit no, 1)

9-t1 t+2+4+7+8 3+5+6+12+L4

Tvbn-tdki-jet
Tvcin-jol-rtr-

Jat

Tv6n-teki-jat
Tvon-jq1tr-

Jet

Tv6n-
rdki-jat

Tvon-jq?,t"-
Jet

Esiintyy
Ei esiinny

60

&
71

29

31

69

15

85

7

93

1l
89

Yhteensb 100

(sa1

100

(17)
100

(134)
100

(48)
100

(t42)
100

(48)
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Tyontekij6iden arviot halyn esiinqrmise$a ty6ssa ja sen

vaivaavuudesta (70')

Tydntekij 6iden awiot ty6skentelemisesta tiixinalle alt-
tiina ja sen vaivaavuudexa (1ol

Ioutuuko tvdskentelemdan
halyssa ja'miten paljon se
valvea

Ammattiryhmiit no. 1)

2t4+6+9+74 7+3+5+7+
8+10-13

Joutuu, vaivaa hyvin
paIJon

va.ivaa melko
paljon
vaivaa melko
vdhen

ei vaivaa
lainkaan
ei mainintaa
vaivaavuudesta

Ei joudu

3

t4

13

13

1

56

2

4

8

11

75

Yhteensii 100

(e3)
100

Q3A

Ioutuuko tvoskente lem ian
ta:lnalle altliina ja miten
palJon se varvaa

Ammattiryhmdt no. 1)

3{€ L+2+4-7+
9-14

Joutuu" vaivaa
pa{on
vaivez melko
vahar
ei vaivaa
lainkaan

Ei joudu

4

3

LT

82

1

2

97

Yhteensil 100

(72\
100

(2sn

Tyontekij6iden arviot heikosta valaistuksesta ty6ssa ja
sen vaivaavutdesia (Vol

Ty6ntekij6iden arviot valodssytysten esiintymisesta
tyossa ja niiden vaivaavuudesta (/o)

Ioutuuko tvdskentelem aan
heikossa -v'alaistukse-ssa j a
miten paljon se vaivaa

Ammattiryhmat no. 1)

7t 3 L+2+4-
lO+12-14

Joutuu, vaivaa hyvin
pauon
vaivaa melko
paljon
vaivaa melkoviihin
ei vaivaa
lainkaan

Ei joudu

6

L2

6

12

64

9

5

86

2

t

97

Yhteens2 100

GN
100

(21)
100

(2e1)

Ioutuuko tvdskentelem aanilttiina valoiirsytyksille j a
tama-n valvaavuus

Ammattiryhmit no, 1)

77 1-LO+LZ-74

Joutuu, vaivaa hyvin
pauon
vaivaa melko
paljon
vaivaa melko
vbhiirr
ei vaivaa
lainka an

Ei joudu

23

23

L9

12

23

1

2

2

1

94

Yhteens4 100

(t7\
100

(312\

1) Ammattiryhmiit: 1. kAsinlatojat (sanomalehti), 2, konelatojat (sanomalehti), 3. rotaatiopainajat, 4. stereoty-

poijat,5, postittajat,6. kisinlatojat (siviili),7. konelatojat (siviili),8" painajat,9. syvlpainajat, tO. sy6vyt-

tajat ym., 11, litografit ym., 12, sitojat, p6yt:ity6, 13, sitojat, puoliautom., 14, sitojat, autom. kone.
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Tydntekij6iden arviot tyoympdrist6n jatkuvasti kor-
keasta limp6tilasta ja sen vaivaavuudesta (/o)

Ty6ntekijdiden arviot tydymp:irist6n jatkuvasti alhai-
se$a lamp6tilasta ja sen vaivaavuud,este (To)

Tydntekij 6iden arviot ty6ympiirist6n suuresti vaihtele-
vista lamp6tiloista ja timiin vaivaavuudesta (70)

Tyontekij 6iden arviot kosteudesta ty6olosuhteissa j a sen

vaivaavuudesta (/o)

1) Ammattiryhmat: 1. kasinlatojat (sanomalehti\, 2, konelatojat (sanomalehti), 3. rotaatiopainajat, 4. stereoty-
poijat,5. postittajat,6. kdsinlatojat (siviili),7. konelatojat (siviili),8. painajat, g. syviipainajat, TO. sy6vyt-
tajat ym., 11. litografit ym., 12. sitojat, pc,ytaty6, 13. sitojat, puoliautom., 14. sitojat, autom. kone.

Ioutuuko tvdskente lem diin
iatkuvasti'korkeassa lem-potilassa ja miten paljon
se valvaa

Ammattiryhmiit no. 1)

t+2+4+7 3+5+6+
8-14

Joutuu, vaivaa hyvinpa{on
vaivaa melkopaljon
vaivaa melko
vLhIn
ei vaivaa
lainkaan

Ei joudu

19

15

t1

5

52

2

4

2

4

Yhteensd 100

(8a1

100

(246)

Ioutuuko tvdskente lem aan
I atkuvasti hlhaisessa lam-
potilassa ja miten paljon
se varvaa

Ammattiryhmit no. 1)

5+9+14 1-,1+6-8+
10-13

Joutuu, vaivaa hvvin
paljon
vaivaa melko
paljon
vaivaa melko
vahan
ei vaivaa
lainkaan

Ei joudu

2

9

2

4
83

1

98

Yhteense 100

(52)
100

(277\

Ioutuuko tvoskentelem aan-suure sti valhtele v issa lam-
p6tiloissa ja miten paljon
se varvaa

Ammattiryhmit no, 1)

3+9 t+2+4-8+
10-14

Joutuu, valvaa hyvin
pauon
vaivaa melko
paljon
vaivaa melko
vahan
ei vaivaa
lainkaan

Ei joudu

5

11

J

81

7

t

7

97

Yhteensli 100

BN
100

(2e2)

Ioutuuko tvoskentelemiin
kosteissa _blosuhteissa jamiten paljon se vaivaa

Ammattiryhmat no, 1)

8-11+13 L-7+72+14

Joutuu, vaivaa hyvin
pauon
vaivaa melko
paljon
vaivaa melko
vahiiJl
ei vaivaa
lainkaan

Ei joudu

2

2

4

2

90 100

Yhteensi 100

(124)
100

( zos)
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E rziitzi e rityiskysyrnyks izi

Vastausjakautumat ty6n arvostuksen eri vditteisiin. hosenttijakautumia.

Aika, jonka haastatellut eri ryhmien edustajat ovat olleet nykyisessii asemassaan tai ammatissaan
jakautumia (suluissa luvut, joista prosentit on laskettu).

hosentti-

Viitteet
Vastausvaihtoehdot

Ehdottomasti
samaa
mielta

Likipitaen
samaa
mieltii

Vaikea
sanoa

Hieman
eri mielta

Ehdottomasti
eri mielta

Yhteens6

%lur'
r|Uskon, ettd en lainkaan
kaipaisi ty6t?ini, jos voisin
taloudellisista huolista va-
paana lopettaa tyonteonrr

r!Se, mitd teen vapaa-aika-
nani on minulle paljon tiir-
keampiiii kuin tyd ja siihen
liittyviit asiatrl

'rAinoa kiinnostava asia

tydnteossa on se, miten
paljon siiti maksetaanrl

'rTydnteolla on ihmiselle
muutakin merkitystii. kuin
rrleivin'r hankkiminen[

rrOikeastaan voin sanoa

aika ajoin tuntevani tyaF
t?i tehdessiini todellista
tybn iloart

5/

9

24

59

6Z

9

7

1s

25

28

9

n

8

4

6

23

22

29

6

2

22

42

24

6

2

100

100

100

100

100

328

327

328

328

327

Ammatissa oloaika Johdon edustajat Tydnjohtajat Tyontekijat

Alle vuoden
| - 4 vuotta
5 - 9 vuotta

10 - 19 vuotta
20 - 29 vuotta
30 vuotta tai yli

13

27

17

20

16

7

1

15

24

36

16

8

3

8

21

25

43

Yhteens?i 100

(ao1

100

(6n
100

(32e)



Ty6ntekij6ill:i hyvin tai melko usein esiintyvet vaivat ammattiryhmittain. Kunkin vaivan mai-
ninneet pr'osentteina vastaajien lukumdf asti kussakin ammattiryhm iissii.

z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LL 12 13 t4

Ammattiryhmat

Hyvin tai melko usein

esiintyvit vaivat

>:(tt
zt{
-lo
,J

I

o

ozE
F
*l
o
,t
I

(l)

Fo-l

-l
o
fu

z

-l

(/,
}J
rdF
tEo
FI

tso

-l

:d
o
C,1-l
-l
r.l

-l

!:(h

zH
-lo
-l

o2
FdF
-lo
-l

rd

z

d

t,

{!:ru

z

,l

(n

o:
{-l-]!:
>:-l

r{
-looF

"l

(n
-lo

J
tsd

I'-l!:-t
o:

(n

4o

J
rd

oF
c-lo
3

(/,
-]o
j
c-io?
L
o
a

Pa:inszirky

Unettomuus, huimaus,

mui$iheiriOt

Hermostuneisuus, henkinen ah-
distuneisuus, masentuneisuus

Hengenahdistus tydssa tai
tavallisessa kiive lyssii

Rinta- tai pohjekipua ruumiil-
Iisen ponnistuksen yhteydessi

Yskaa, ysk6l$ia

Vatsakipua, ruokahalutto-
muutta

Ristiselka- ja iskiasvaivoj a, nis-
ka-, hartia- ja olkapaasar$a

Nivelkipua ja jayklq4ffta kasis-

s3, lonkka- ja polvinivelvaivoja

Suonenvetoa

27

59

23

27

27

23

4

32

23

9

9

32

14

9

L4

14

32

9

9

t4

38

24

24

19

9

19

33

29

9

15

35

10

30

&
15

20

45

30

30

10

10

5

10

L6

16

26

26

5

t7

6

1t

t1

6

6

tt

L7

L7

26

32

n

26

10

10

10

20

10

20

t4

27

22

22

16

25

22

43

29

t6

25

25

19

6

t2

t2

44

31

l2

10

10

15

N

5

5

15

n

15

5

t2

18

35

6

t2

18

24

35

24

24

32

28

L9

11

6

2

1t

32

23

t9

15

,tO

15

10

10

n

15

30

25

n

29

24

3s

18

24

6

t2

47

47

24

Vastaajien lukum:iiirn 22 22 2t 20 19 18 19 51 t6 20 t7 47 n 17



Li.ite 7

ELAKETURVAKESKUS

ELAKEIKATUTKIMUS

KYSELYLOMAKE A

AKTIIVITYUNTEKIJAT

Tutkimuslohko
Tuotantoala
Yrityksen nimi
Tyopaikan nimi

Alalohko
Etink.haana
Kunta
0sasto

Vastaajan ammatti (tankasti)
011ut ttissEl. ynityksessH, .v. kk " Ollut nyk. ammatissa _v "

Edelliset ammatit v.
v.

VastaajErD...

Sukupuoli I. Mies
2, Nainen Syntym5aika Aiain-

Kr-el-r-
I
2
3

1
2
3
4

Suomi
Ruotsi
Muu, mik6_

Koulutus I
2
3
4
5
6

Kansakoulu
Oppikoulu Ik
Ammattikoulu
Kauppa- tai tekn.koulu tms.
Kauppa- tai tekn.opisto tms.
Yliopisto, konkeakoulu

Penhe-
suhteet

Naimisissa
Naimaton
Leski
Enonnut tai
asumuserossa

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

1
2
3
4
5

Oppi- tai hanjoitteluaika kk
Ammattikunssit yhteens5 

-kkToisen kotimaisen kielen teiFo-
Huollettavien lasten
lukumEtinEja

Muuta, mitli heid8n ikHns6 van-
himmasta nuonimpaanEi muita vaatLmuKsLa

rII

..Ios vastaaja ilmoitti olleensa nykyisesst ammatissaan aIle 6 kk, haas-
tattelu . Iopetetaan tehen c



2

1 Kuvailisitteko nyt tankemmin nykyist5 ty6tHnne.
(TtytetHH.n er"illisen ohjeen mukaan)

Mita ja mil1t tekee (rtvalokuvatf ty6st& ja ty6vH.lineistH.):

Miten tekee (seisten, istuen jne.):

Miss6 tekee (ulkona, sis611H jne.):

Muita piinteitei (oma Panos suunnittelus.sa, suojavEllineet jne.):

Edellli kuvasitte tyotlinne .
Mite mieltei olette siita?
Pid6ttekd ty6sttinn€ o r o

I
2
3
4
5

Hyvin paljon
Me1ko paljon
Melko viihein
Hyvin vlih8n
E.o.s.

3

2.

Miten muuten viihdytte teelle TeidHn
tyopaikassanne? Viihdytteko...
*)l,tik=i,

1. Eritt&in hyvin
2. Melko hyvin
3. Me1ko huonosti x)
4. Enittain huonosti x)
5.'E.o.s.

rIIIr



Kun ajattelette tyotiinne, tyoympiiristoHnne ja tyoolosuhteitanne yh-
tend kokonaisuutena, niin mikii Teistii on siin5 niellyttiivin piirre?
Entli mika kiusallisin tai rasittavin?

3

1. Miellytt:ivin
2, Kiusallisin

Normaalia piiiviityot;i
SeiSnnollis tri 2 -vuorotyot;i
Srieinnollis td 3 -vuorotyo tri
EpeisEEinnollistri vuorotyotei x)
Eplisii6.nnoDistii tyotei x)
SHH.nnollistH yoty6t;i

(Jos vaihtoehdot 2. . .'6)
Milte Teistii tuntuu titllainen ty6-
aikaj iirjestely vernatruna norinaa-liin p;iiv;ity6hon. Tuntuuko Teis-
tti, etta se on r"asittavampaa kuin
normaali peiivrityo? Onko se. . .

1
2
3
4
5
6

Millaista?

1
2
3
4
5

lj on nasittavampaa
f,
il
ll

on'

x)

Mihink5 seunaavista tydaikanyhmistii
tyonne kuuluu?

Melko veihHn
Ei lainkaan
E.o.s.

Hyvin pal
Me1ko pal

Miten pitkri on viikkoa kohti laskettu ilpskimaeriiinen
sliainnollinen tyoaikanne nuokailutauot ppistr-udttuind? t/vk.

Sis;iltyyko tydp;iiv;idnne nuokailutauko,jolloin on mahdollisr-lus poistua tyon
iiiirestei? (Jos siseiltyy): Miten pitkE?

Entd kahvi- tms. taukoja? (,Jos sisail-
tyy) : Montako minuuttia ty6pH.ivtin ku-
luessa yhteensEi?

1.
2o

Sisliltvv min.Ei s isair[-

I. Sisiiltvv min.
z, .trL sLsaJ-J-y

Perustuuko palkkauksenne aikapalkka-
j enj estelyyn , unakkapalkkaj Hnj este-
Iyyn, ntiihin molempiin, vai johonkin
muuhun jenjestelyyn?

Pelkeis tEein aikapalkka
Pelkeisteen unakkapalkka
Etupiiiiss ii aikapalkka
Etupiiiis s li unakkapalkka
'Jokin muui x)

1
2
3
4
5

x) Millainen?



Onko tyonne sellaista,
ettti tyotahti on aina
suunnilleen samanlai-
nen, vai vaihteleeko
se?
(.Ios vaihtelee)
Onko kiineellisie tyo-
kausia aivan sattuman-
varaisesti vai esiin-
tyyk6 niita tiettyinei
aikoina.

1. Aivan sattumanvanaisesti
2. TiettyinH kk:na, monenako? kk:na/
3 . tiettyinii p :nH, monenako? p:nei/k
4. Tiettlina i:na, monenako? 

-p:nei/v
5. Muuten, miten?

4

I 1. Aina samanlaista
2. Vaihtelee

Voitteko yleensii itsenH.isesti mdH.-
nEtE tydtahtinne, vai nHiintiytyyk6
se toisten tyontekij6iden, koneen,
liukuhihnan, asiakkaiden mH5n&n
tai jonkin muun seikan mukaan?

MEHn;iei yleens5 itse
Toisten ty6ntekijoiden muk
Koneen tai liukuhihnan muk
As iakkaiden miitirEn mukaan
Jotenkin muuten, miten?

(.Ios vaihtoehdot 2 . . . 5 )

Milte Teistii tuntuu tiillainen
tyotahdin m&iilnEytymirten. . . . . .
.... o. .mukaan? Rasittaako se
Teita...

rIIIr
IrIII

I
2
3
4
5

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

I.
2.
3.
4.
ci

EntE mitE mieltti olette sitten
tyotahdin kovuudesta :sin5nsEi?
Onko tyotahti tea11a Teid5n
mielesttinne yleensii. . .

1
2
3
l{l

5

Eritt5in kova
Melko kova
Sopiva
Venkkainen
E.o.s.

Saattaako Teidein tyosstinne sattua, ettei Teistii niippuu mahdollisten
aineellisten vahinkojen syntyminen? EntH henkil6vahinkojen?

I
2

1
2

Riippuu
Riippuu

1. Hyvin paljon
2, Melko paljon
3. Me1ko vlihiin
4'. Ei lainkaan
5i" E.o.s.

Aineelliset vahingot
Henkilovahingot

(Jos riippuu)
Painaako t;istH aiheutuva
vastuu TeitE. mielestiinD€. . .



Joudutteko ty6sstinne tekemisiin
asiakkaiden kanssa?
(Jos joutuu)
Tuntuuko taim5 Teistii nasittavalta?
Rasittaako se feit5 mielestlirnil€. . .

1
2

1
2
3
4
5

5

. .-Ioutuu

. Ei joudu

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

"

(,Jos on)
Painaako siita aiheutuva vastuuTeitii mielesttinne, . 

"

1
2
3
4
5

Oletteko esimiesasemassa? 1. On
2. Ei ole

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

IIrI
1
2
3
4
5

1" Aiheuttaa
2. Ei aiheuta

Mite mieltii olette tiistd vapaa-
tai lepoajan h;iiniintymisest6?
Sanoisitteko, ettei se nasittaa
Teite. . .

Hyvin paljon
Me1ko paljon
Mel-ko v;ihlin
Ei lainkaan
E.o.s.

Aiheuttaako ty6nne vapaa- tai
lepoaj an h;iiniintymisiai?
(.'Ios aiheuttaa)
Millaista?
Miten usein?

(Jos tekee)
Esiintyyko ylitdite aivan sattumanvanaisesti vai joinakin tiettyinEaikoina?

Teetteko koskaan ylit6ite?

I
2
3
4

1
2
3
4

E o

1. Tekee2, Ei tee

Aivan s attumanvanaises ti
Tiettyine kk:na v:ssa
Tiettyinii p:nii kk: ssa
Tiettyinii. p :nii vk :ssa

,t/kk keskim.
Monenako kk:na,t/kk-keskim.
Monenako p:nli ,t/pv-keskim.
Monenako i :ne 

-;t/iv-keskim.
Mite mieltei olette n6istli y1i-t6ist3? Rasittavatko ne Teita
mielesteinne. . . .

.S.
1.
2.
3,
4.

Hyvin paljon
Melko trialjon
Me1ko viihiin
Ei lainkaan
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17. Onko tyonne yleensd luonteeltaan
sellaista, ettii joudutte teke-
miiiin niin pitkifl matkoja, ettfl
ette voi pH.ivittein palata vaki-
tuiseen asuinpaikkaanne?

1. 0n x)
2, Ei ole

x) Tankempi selitys:

(,Ios on matkoja)

Mite nieltil olette nH.istd. mat-
koista? Rasittavatko ne feit&
mielesttinne. . .

1. Hyvin paljon
2. Melko paljon
3. Me1ko v8h8n
4. Ei lainkaan
5. E.orst

III

18. Onko tydnne mielestiinne nuumiillisesti. . .
EntH henkisesti? Onko se tEssd. suhteessa...

Ruumiillisestr Henkisesti

1
2
3
4
5

Hyvin naskasta
Melko naskasta
KevyehkdH,
KevyttH.
E.o.s .

I
2
3
4
5

(.Tos
tafr )

jompaan kumpaan sanakkeeseen tthyvin naskastart tai rrmelko raska-Mika ensisljaisesti'tekee ty6n mielest5nne naskaaksi?

Onko listiksi muita seikkoja, jotka saavat tyonne tuntumaan naskaalt

IIIII

19. 'Jos nyt ajattelisitte ulkonaisia
tyoolosuhteitanne taeI1e Teidein
ty6paikassanne, niin ovatko ne
kokonaisuutena ottaen TeidHn
mielestiinne. . o

1
2
3
4
5

Oikein hyvd.t
Melko hyv;it
Melko huonot
Oikein huonot
E.o,s .



Nyt siirrymme
kaa kunkin nyt
tyossiinne vai
Teite hyvin pa

7

kasittelemaiiin tankemmin Teiddn tyoolosuhteitanne . Vastat-
luettelemani t5roolosuhteen osalta, onko sellaista omassa

ei ja jos onr niin anvioikaa, vaivaako tai haittaako se
ljon, melko paljon, melko v5hiin vaiko ei lainkaan.

(Kysyt;idn vain soveltuvilta osiltaan)
Joudutteko ty6skentelemH,fln... (.Ios joutuu) EntH' vaivaako tEmii Teitei. ".

Sis61Iii ty6skenteleviltli :

Ei
Hyvin Melko Melko lain-

Joutuu palj on palj on viihlin kaan

1. Jatkuvasti korkeassa laimp6tilassa2. Jatkuvasti alhaisessa ltsmp6tilassa3. Suunesti vaihtelevissa lHmp6tiloissa4. Vetoisissa olosuhteissa5. Kosteissa olosuhteissa6. Epiitenveellisi6 kaasuja sis{ItH,vilssH
ilmassa

7 . Pilaantuneessa ilmassa

Ulkona tydskenteleviltii :

8 . Hankalissa maasto-olosuhteissa
I . Huonoissakin sHiiolosuhteissa

Kaikilta:

I1
2
3
t+

5

6
7

1
2
3
4
5

6
7

1
2
3
4
5

6
7

I
2
3
4
5

6
7

I
2
3
4
5

6
7

I
I

I
I

I
I

8
o

I
I

10.
1r.
12.
13.
14.
15.
16.
L7.
18.

Polyisessei ilmassa
Myrkytlisten aineiden panissa
Arsyttiivien aineiden panissa
EpH.puhtaissa olosuhteissa.
Heikossa valaistuksessa
Valo;insytyks ilLe alttiina
Tainindlle alttiina
Melussa
Hdlyssii

I
2
3
4
5
6
7
8
I

1
2
3
4
5
6
7
8
I

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
I
9

SelityksiH.:

i

Onko tyoolosuhteissanne viel& joitakin sellaisia poikkeuksellisia te-kijoita, jotka vaivaavat Teitri? Mite sellaisia?
1.

2



(Jos kys:ss5 20. on tu11ut useampia kuin yksi vastaus)

Voisitteko vielti sanoa, mikei edelliimainituista seikoista ty6olosuh-
teissanne on kaikkein haitallisin tai nasittavin Teidein kannaltann<
EntH mikit on seuraavaksi nasittavin tai haitallisin?

2L.

I

21

22. Vaatiiko Teidein tyonne joitakin seunaavista ominaisuuksista?
(Kysyt;i8n vain soveltuvin osin!)

Vaatii
1
2
3
4
5
6
7
I
I

Huomattavia nuumiinvoimia
Ruumiillisen rasituksen pitkliaikaista kestokykyt
Huomattavaa ketteryyttii
Eri tyis tH. s onminaippriryyttai
Enityisen tankkaa niik6kykyai
Enityisen herkkH.ti kuuloa
HenkkH.6 tasapainokykyts
Nopeata reagointikykyai
Tankkaa huomiokykyE

I
2
3
4
5
6
7
I
9

Selityksiei:

Entii mahdollisesti vield. joitakin muita teim6ntapaisia ominaisuuksia
Mite sellaisia?
1 2

23. Voisitteko nyt sanoa, minkii ikHisin6
vanhat ty6ntekij;it joutuvat teelle
tavallisesti lopettamaan ty6skente-
1yn tiissH. Teidin ammatissanne ja
siintymeiein joko ellikkeetle tai mah-
dollisesti johonkin toiseen ty6h6n?

1
2

vuotiaana

-

E.O.S.

24. (.Ios 23 / L)
Onko se ik;i taimein tyon lopettamis-
iktin;i Teidein kannaltanne katsoen
mielestdnne:

Aivan liian konkea
Hieman tr rr

Sopiva
Hieman liian alhainen
Aivan il rr

E.o.s.

I
2
3
l+

5
6

Miksi niiin:



Oletteko koskaan aikaisemmin tullut
pohtineeksi elHkkeelle siirtymiseen
liittyviii asioita omalta kohdaltan-
ne?

11a

1
2

I

Y
a

K
E

KyIlei
.Ll_

1
2

Entd onko Teitlai mahdol-
lisesti ollut tyotoveneittenne
kanssa puhe.tta asiasta?

Mike olisi Teidrin kannaltanne katsoen sopiva tydn 1o
tyossti, ts. se ike, jolloin mielellHnne haluaisitte
seen tydhon tai e1H.kkee1le.

v"

Mahdollisia perusteluj a :

E.o"s

pettamisikri trissiijoko siirtyei toi-

(Jos vastaaja ei ole teiytt;inyt sopivaksi katsomaansa ikea)
Jos oletamme, ettH. tyonteon lopetta-
minen haluamassanne iH.ssii on mahdol-
lista, niin haluaisitteko silloin
mieluummin siirtyti heti e1;ikkeelle,
vai ehk;i jatkaa teelle tyontekoajossain toisessa, helpommassa ty6s-
s;i ?

(,Jos vastaaja on jo triyttiinyt em. i8n)
Miksi kuitenkin jatkoitte nykyistd. tyoteinne?

I
2
3

Eliikkeelle
Toiseen tyohon
E.o.s.

Jos nyt aj attelemme TeidEn tyot;inne ,.siihen liittyviai vaatimuksia ja tyci-
olosuhteitanne, niin minkH, ikdiseksi
asti anvelisitte jaksavanne tehde
tate tyotei? v" E.o.s

Hyvin vas tenmieliseltii
MeLko rr

Melko miellytt5veiltli
Hyvin rt

E.o. s .

1
2
3
4
5

Miksi?

j
L
atus
stri:

Mite sanoisitte., tuntuuko aeleikkeelle siirtymisestH. Te



Kumpaa seunaavista vaihtoehdoista pid;itte parempana:

I f . Site, etta on olemassa kiinteH ikiinaja, jolloin kaikki lopet
vat tyonsii tEss;i tydssai samanikH'isinai, vai

f] Z . S+t1, ettd eri henkil6t voisivat lopettaa tyontekonsa eni ik
sin5 niippuen.kunkin ty6kyvysta ja ty6nteon halusta vanhana.

fl e. E.o.s.

-10

30 "

31. Pyritaianko taalIe elakkeeIle tai toi-
seen ty6hon siirt;imistii koskevia nat-
kaisuj a teht;iessd ottamaan huomioon
myos tydntekijlipuolen mielipide asi-
asta?

Missii mdiirin olisi mielestlinne tan-
peen ottaa tyontekijoiden oma mie-
lipide huomioon?

1. Aina
2. Useimmiten
3. Vain joissakin tapauks
4. Ei lainkaan
5. E.o.s.

1. Ky115 vanmasti
2. Ehka
3. Tuskin
4. Ei
5. E.o.s.

32. Esitt5isin Teil1e. nyt muutaman tyotH ja ty6ntekoa koskevan vHitte
joista ihrniset ovat-sangen erimielisiH.. Toivon Teidtin ilmaisevan
niista oman yksityisen mielipiteenne valitsemalla taI1e kortilla
yista ,,raihtoahdoista sen, joka panhaiten vastaa Teid5n omaa kiisit

o
v

tiinne .

l) Ainoa kiinnostava asia tyonteossa on se, miten paljon siit5 mak
taan.

2) nteolla on ihmiselle muutakiri merkitystH. kuin rrleiviinil hankk
en.

rYd
ml_n

3) Uskon, ettH en lainkaan kaipaisi tyotainirjos voisin taloudellis
ta huotista vapaana lopettaa tyonteon.

4) Oikeastaan voin sanoa Lit<a ajoin tuntevani tyotH tehdessaini to
lista tyon iloa.

5) Se, miti teen vapaa-aikanani, on minulle paljon tH.rkeEmpeiH. kuin
tyo ja siihen liittyvtit asiat.

I 2 3 4 Oletteko tHst;i vEitteest6...
Ehdottomasti samaa mieltH
Likipittsen samaa mieltii
Vaikea sanoa
Hieman eni nieltti
Ehdottomasti eni mieltli

5

1
2
3
4
5

1
2
?

4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

33. Erittain hyv;i
Melko hyvai
Tyydytt;iv;i
Me1ko huono
Enitt5in huono

Millaiseksi ar:vioisitte terveyden-
tilanne nykyisin? Tuntuuko TeistH.,
ettei se on. . .

I
2
3
4
5
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0nko Tei115 viime aikoina esiintynlt...
Esiin-
tyy

(.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
8
9
0

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

1
2
3
4
5
6
?
8
9
0
1
2
3
4
5
6
1

8
9
0

. PtiH.nsiinky;i

. Unettomuutta

. Huimausta

. Muistih;iirioitai

. Hermostuneisuutta

. HenkistE ahdistuneisuutta

. Masentuneisuutta

. Hengenahdistusta tyossii

. Hengenahdistusta tavallisessa k5velyssii

. Rintakipua ruum. ponnist. yhteydessE

. Pohjekipua nuum. ponnist. yhteydessti

. Yskai.i

. Yskoksi;t

. Vatsakipua'

. Ruokahaluttomuutta

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

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

Ristiselkei-
Niska-, hart
Nivelkipua j
Lonkka- ja p
Suonenvetoa

a ishiasvaivoja
a- ja olkapaaiankya
j elykkyyttei krisissii

lvinivelvaivoj a

li
a
o

(Jos esiintyy)
Arveletteko, ette joku edellHmainitsemistanne vaivoista on seuraustanykyisestei tydstHnne? Entai jotkin muut?

Onko Teillei sainauden, vian tai vamman aiheuttama invaliditeetti?
(Jos on)
Minklilainen
Entii minkti asteiseksi se on anvioitu _%:nen
Entei missti ja milloin tama invaliditeettinne syntyi?

1
2
3
4
5

Seunausta nykyisestli ty6stei
Tapatunmista (muualIa kuin nyk. tyossei)
Penua nintamalta
Muut invaliditeettitapaukset
Ei invaliditeettia

aiheutune6t

Asutteko nykyisin tyosuhteenne perus-teella Teille jenjestetyssH asunnossa?
(Jos as,Ju)
Anveletteko saavanne elakkeel1e siinty-
misenne jiilkeenkin asua siinei?

1. Asuu2" Ei asu

3
4
5

Anvelee saavansa
Anvelee, ettei saa
E.o.s.
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3?, Onko TeilL5 mahdollisesti joitaXin vapaa-ajan hannastuksia, vai ei
TeillH' ole mitii5n enityistei?

1. f,r" 3 f] a.

2 lz. 4. I u.

Onko jokin edellEi mainitsemistanne hannastuksista sellainen, ettii
eI}ikkeel1e siintyminen ja siis nykyisen tyonantajanne palvelukses-
ta poisltihteminen pakottaa Teid5t luopumaan siita? (Rasti nuutuun)

38. Kun varsinainen sHEnnollinen ty6nteko loppuu eliikkeelle siinrytt;i-
essH, jEe peivittain paljon aikaa keytettevdksi jollain tavoin. Mi-
ten on Teid5n kohdallanne, otaksutteko, ettH, tekemistii ja puuhaa
tulee silloinkin niittemeen tanpeellisessa mtiH.nin vai oletteko eh-
kH ep6tietoinen siitts, mite sitten oikein pittisi tehd6?

1
2
3

Puuhaa niittaeEi tied6 mita tekisi
E.o.s .

(Jos puuhaa riittae)

Minkiilaista puuhaa Teillii silloin tulee olemaan?

I 3.

2 4

III

39. Haastattelun lopuksi enH.li vain yksi ttinkeH kys5rmys.

Jos olisi mahdollista, ett5 voisitte naha-asioista vailittaimette teiy
sin itsendisesti piiHtt8H missli i5ssli lopetatte tyonteon nykyisessH
ammatissanne, niin minkE ikHvuoden katsoisitte tlil16in sopivimmaksi

1
2

vuotiaana
E.o. s.
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HAASTATTELIJA VASTAA:

Haastateltava suhtautui
haastatteluun . . .

1
2
3
4
5

Eritteiin myonteisesti
Melko myonteisesti
Vail in pi t ;imdt tomeis t i
Me1ko kielteisesti
Hyvin kielteisesti

Muita huomioita haastateltavasta :

Selostus haastattelupaikasta :

Selvitys heiiri6tekij6istii: (nelu, kiire, muiden ldsnaolo yms.):

H aas t at te 1 up eii vtimiiEind

Haastattelun kestoaika
/
t

196

min





Ynityksen johdon edustajat ja tydntekij6iden llihinm5t esimiehet

Kyselylomake B

E1;iketurvakeskus
ElSkeikritutkimus

. Ynityksen johdon edustaja

. r-Iohdon edustaja ja ldhin esimies

. LanLn esLmLes

Haastateltava: I
2
3

Tutkimuslohko
Tuotantoala
Elinkeinohaana

Yrityksen nimi
Ty6paikan nimi
Kunta

taj aIleKvsvmvkset yrityksen 'iohdon edus

Asema ynityksessli
011ut tiissli ynityksess;i v" kk.
Ollut nykyisessH asemassa v. __kk.
Tyontekijoiden lukumliein& tyopaikassa M N Yht.
Ty6ntekijoiden lukumEiind ikeiluokittain(jos saatavissa) 41

51
61

65

40

50

60
64

69

Vn

V.
V.
Vo

V.

-
+

70 V. tai yli

Tyopaikan elEkel;iisten lukumiiiinti(jos saatavissa)

Mite kautta t;iiilt;i on jenjestetty
tyoeleikelakien mukainen pakollin-n
elriketunva?

1. Vakuutusyhtion kautta
2 . ElHkes;i.itiossli
3. Eliikekassassa4. Tyoeleikekassojen kautta



(Jos I/I. . .3 )
Onko tliiillii sen lis;iksi millekiiiin tydn-
tekij riryhm5lle jerjestetty miteen va-
p"".itoi=i. lisletuja, jo}.<o rekistendi-
iyja tai nekisteroimEttomi5? (Jos on)
Uiia kautta lisciedut on jarjestetty?

2

2

x) Mite kautta ja nilIe rYhmille:

1. 0n, rekistenoity x
2. 0n, ei nekisterdit
3. Ei o1e

3. (Samoille kuin ed.)
Siseiltyyko el5kejarjestelyyn vanhuus-
elEkkeiden osalta eliikeiki;i tai van-
huuselEkkeen mtiiinEii koskevia enityis-
sdti.nnoksiS, jotka poikkeavat TEL:n mu-
kaisesta normaalikdytiinnostii? (Jos
sis5ltyy) Miltaisia? Mite nYhni5
koskevia?

x) ElEkkeen mdiirii:

1. Sistltyy x)
2. Ei

x) Erdkeikii:

l+. Kun tyontekij;it tulevat vanhoiksi on mahdollista, ett5 he:

Siirtyveit omasta tyost;iiin suonaan eliikkeelle
Siintyvet ennen elikkeelle siintymistti viliaikai-
sesti muuhun tyohon samassa yrityksessei
Eroavat sairauden tai muiden konkean ien aiheutta-
mien vaikeuksien johdosta ynityksestei jo ennen
elaikeik56 saamatta vielii eleikettH
Siintyveit tyokyvyttomyyselEkkeelle ennen vanhuus-
elSkeikiid

fl e .

Voisitteko sanoa, miten tEiilki on laita. Suunnilleen kuinka monta
prosenttia vanhoista ty6ntekij6istE menettelee kunkin vaihtoehdon
mukaisesti?

I
2

fl a.

[+.

%

5 (Jos 4/2-3 esiintyy)
Ovatko niimii toiseen tyoh6n siintyv;it
tai ynityksestS enoavat tyontekij;it
yleeisE joistakin tietyistH ammatti-

1. Ovat x)
2. EivHt ole
3. E.o.s.ryhmistii?

*) (Jo" ovat):
Mistd ryhmistii



Suhtaudutteko tyonantajan kannalta asiaa
katsoen my6nteisesti vai kielteisesti
siihen mahdollisuuteen, ettti vanhat
tyontekijait siir"retiiein ennen ellikkeelle
siirtymistiitin omasta tyosteirin veiliaikai-
sesti toiseen, kevyemp;iein tai muuten
vanhoille ihmisille sopivampaan ty6hon
samassa ynityksessii?

Penusteluj a:

3

x)

1. Mydnteisesti x)2. Kielteisesti x)
J. f,.o.s.

el-ette eri tehttivissd taal1e
levien tyontekijoiden ty6o1o-
tydn nasittavuutta ja tyon
vaatimuksia, niin muistatte-

tealle olisi tullut joidenkin
hmien kohdalla tiissti suhteessa

Sel.itys:

Y
l_

x)

on ) Misset

1. 0n x)
2" Ei
3" E.o.s.

Kun ajatt
tyoskente
suhteita,
asettamia
ko, ettii
ammattinesiin er
henbvien

tyisiai pnobleemoja nimenomaan van-
tyonteki j oiden osalta? (Jos
nyhmeiss;i j a millaisia?

Onko tealle o1lut havaittavissa, ettH
ty6ntekijat joutuisivat joistakin am-
mateista selviisti useammin kuin muista
I;ihtemeitin tydkyvytt6myyden takia eleik-keeIle jo ennen vansinaista elrikeikee?

Irr
1
2
3

x)

On x)
Ei
E.o.s

(Jos on):
Mistei ammateista?

Millainen kiiyttinto ttieill5 on ty6n lopettamisidn suhteen muiden kuinesimiesasemassa olevien kohdall-a. Lopettavatko tyontekijiit tydnteonomassa ammatissaan korkean ikeinsii johhosta:

Aina samanikHisinli ammatista ja yksildst5 niippumattaEni ik;iisinH. ammatista niippuenEni ikriisinri yksil6stri niippuenEri ikiiisinii Lmmatista ja ytsil6stai niippuen?

1
2
3
4



Tuntuuko TeistH. silta, ettH. em. kiiyt5nto on sellaisenaan tyonantajt
kannalta katsoen sopiva jerjestely, vai tuntuisiko mahdollisesti ti
peelliselta jollain tavoin muuttaa nykyist;i kdytgntoti?

10.

4

1. Nykyinen k;iyteintd on soPj-va
2. Olisi tarpeen muuttaa kaiytaintdd
3. E.o.s.

11. Jos jotain muutoksia tulisi hankittavaksi, niin millaiset muutokse
olisivat mielesteinne hankinnan anvoisia?

L2, (Jos kysymyksessii 9 vaihtoehto I.)
Mink;i ikeiisin;i tyontekijet sitten lopet-
tavat tyonteon teelle iktins;i vuoksi? v. (Naiset

13. (.Ios 9/2, 3 tai 4. )

Voisitceko sanoa, minkH' ik;iisinei tyon-
tekijeit tae1la yleisimmin lopettavat
tyonteon omassa tyossit;in ikEnsii takia?

x)
.O.S.

1. v
2. E

14. 1
2
3
4
5
6

Aivan
Hieman
Sopiva
Hieman
Aivan
E.o.s.

Onko tame ika tyonantajan kannalta
katsoen mielestEnne:

liian korkea
liian korke

liian aLhai
liian alhain

15. Onko (olisiko) mielestEinne tyon lopet-
tamisitin vaihtelu ammatin mukaisesti
tasse ynityksessti - ty6nantajan kan-
nal-ta Lsiaa katsoen - edullinen vai-
epiiedullinen natkaisu r vai katsotteko
kenties ettei siI1ii o1e (o1isi) mitean
merkitystii?

1
2
3
4

Perustel uj a :
x)

Edullista x)
EpEedullista x)
YhdentekevHii x)
E.o. s .

x) (Jos g/2 tai 9/4) Huomattavimmat poikkeusammatit:
V"
V.

I.
2.



Ent;i onko (olisiko) ty6n lopettamisirin
vaihtelu yksiloittiiin teelIe - tyon-
antajan kannalta asiaa katsoen edul-
linen vai epiiedullinen natkaisu vai kat-
sotteko kenties, ettei sillii ole (o1isi)
nitaen menkitystH?

Penusteluj a:

5

x)

1. Edullista x)
2. Epeiedullista x)
3. Yhdentekevii6 x)
4. E.o.s.

Kun taelle tehdii5n el5kkeeIle tai v€rn-
huuden takia toiseen tyohon siintH.mistH.
koskevia ratkaisuja, niin otetaanko tail-loin huomioon my6s tyontekijEpuolen mie-lipide asiasta . (Jos otetaan ) Mitenyleisesti?

1. Kyllai aina2. Joissakin tapauksissa3. Ei

(.Ios yrityksessti on tyonjohtaja- tai sitH vastaava v;iliponnas johdonja tyontekijoiden vEliss;i. )

Entei miten on tyontekijoiden l;ihimpien
esimiesten kohda1la. Lopettavatko he
tyonteon korkean iiin vuoksi yleensti
samanikiiisind vai yleens5 eri ik;iisinei.
(Jos samanik5isinri) Minkei ikeiisinH?
(Jos eri ikdisinH) Voidaanko kuiten-kin toyt;iH jokin ike, jolloin esimie-het yleisimmin lopettavat ty6ntekonsa? v. f] E.o.s.

Vo

1. Samaniktiisinei
2, Eni ikeiisin.i

1. Aivan liian konkea
2. Hieman liian korkea
3. Sopiva
4. Hieman liian alhainen
5. Aivan liian alhainen6. E.o.s.

Onko tlim;i ikei tyonantaj an kannalta
katsoen mielestiinne:

(Jos tB /2 .>
Kuinka yleistei on vaihtelu esimiesten
tyon lopettamisieissts, onko se:

1
2
3

x) Tarkempi selitys:

Hyvin yleistE x)
Melko yleistli x)
Aika hanvinaista x)



(Samoi1le kuin ed.)
Mink;i suuntaista on yksi1611inen vaih-
telu esimiesten tyon lopettamisitiss8.
01.1aanko tydssti useimmiten mainitse-
maanne yleisint;i lopettamisikdei van-
hemmaksi vai lopetetaanko tyo site
n.uorempana vai onko vaihtelua molem-
piin suuntiin suunnilleen yhtil paljon?

IL,

I
2
3

6

x) Mahdollisia selityksiH. :

Yleens;i vanhemmaks
YLeens5 nuorempan
Suunnilleen yhtti
kumpaankin suunt

tateltava henkilo on pelkeistlitin ynityksen johdon edustaja,
lopetetaan haastattelu hiinen kohdaltaan tJos haas

H.htn.



Kvsvmvkset esimiehille

7

Haastateltava:

Sukupuoli

(Jos 2)

1. Sama henkil6 kuin edellii
2. Muu esimies

1. Mies
2. Nainen

011ut tflssH, yrityksessa v.0l1ut nykyisessH asemassa --y. kk.nk.
(.Ios 2)
Kuinka monta alaista TeiIIH on
kaikkiaan?

Ryhmd

1

Z

3

l+

5

6

A1alohkon n:o Lukum. N;iis tei
naisia

Teiss5 kortissa on lueteltu en8itB
ammattiryhmiH (kontti) .

Sanokaa, mihin kaikkiin siind o1e-viin nyhmiin kuuluvia alaisia Teil-
l-ii on j a miten monta kussakin ryh-
mH.ssii?

Ominaisuus n:o
Voisitteko nyt sanoa, vaatiiko
tyonteko em. nyhmissli jotain taijoitakin tHss6 kontissa maini-tuista ominaisuuksista (kontti) .
Missii nyhmisst ja mitd ominai-
suuksia?

ma 1 2 3 4 5 6 7 8 I
I
2

3

4

5

6

Entai joitakin muita tHm6ntapaisia ominaisuuksia? Missd nyhmass;i ja
millaisia ominaisuuksia?



I

Te a ddn a t yo
an

ken t I l- alais te t4 Nyt kysy
uhte

IS l-mme en ammate AS S a S e e v en nne
o 1OS L t a Arv ao ikaa S eunaavan ko l1t avu1 1 a , ml- S a er l_ alai S ry
miss5.nne esiintyy kontissa mainittuja erilaisia olosuhteita (kortt

0losuhde
n:o

Esiintyy ryhmissii Mahdollinen tankempi
selitys a.o. olosuhteestan:o

I
2

3

4

5

6

7

I
9

10

11
L2

13
14

15
16
t7
18

x)

x) Jokin muu olosuhde, mikii?

5

Miten pitka on viikkoa kohti laskettu
s5H.nnollinen ty6aika eni alaisnyhmis-
sEnne tyoskentelevillii nuokailutauot
polslukien? Miten pitkH on pH.ivit-
tiiinen nuokailutauko eni nyhmiss;i?

Ryhmt

1.
2

3

4

5

6

Ruokailu

It

It

lt

tt

It

mln

Tyoaika

t/vk.
il

lt

ll

ll

il



Ryhmri

-1
2
3
4
5
6

I

l
l_

,Joudutaan
heiini tsemHHn

(Jos joudutaan hiiinitsemEiin) Mil1e
tavoin?

En tii j oudu
alaisnyhmi
sem5dn hei
lisen tyoa
dutaan) M

t
e
d

aanko jonkun tai joidenkin
nne tyontekijoite hainit-
tin vapaa-aikanaan siitinnol-
an u1kopuolella? (Jos jou-
ssH. nyhmissti?

Jos ajattelette tyotahtia eri alais-
ryhmienne ty6ntekijoiden kannalta kat-sottuna, niin mit;i mieltei olette siita?
Onko se. . .. "osalta mielestHnne yleen-
sii. . .

1

2

3

4

5

6

RyhmH Tyotahti
( Pistearvo )

YrittekaH nyt anvioida, minkd ikai-sinri Teiddn mielestiinne eni al_ais-
nyhmienne tyonteki j;it yleensH. ovatjo niin vanhoja, ett;i he eivHt enii;ipysty vaadittavaan, normaaliin tyo-suonitukseen. MissE i;issei ts. olisi
Teidein k;isityksenne mukaisesti tyon-teko kussakin nyhmeissli lopetettava
korkean iein aiheuttamien vaikeuksien
takia?

Ryhmai
1

2

3

l+

5

6

,o.
ll

ll

lt

n

It

E S

il

It

lr

lr

Onko joissakin alaisnyhmissdnne tyypillist;i.se, ettai. tyontekijrit siinty-trtit tai siirretiiiin konkean iktins;i- aiheuttamien'vaikeuklien taiia omastatygst5ain johonkin muuhun tyohon teelle tai ett5 he mahdollisesti eroavatyrityksen palveluksesta jo" ennen elrikeikaici?
(.Ios on) : Missii nyhmissei? Miten menetelleen?
*)s.lityksiri; esim. millaiseen Ryhma

1
2
3
4
5
6

Siirnytiienx ) Ero taan
tyohon:



Missli iHssti eri alaisnyhmiinne kuu-
luvat tyontekijHt yleensti lopettavat
ryonsE nykyisen ktiytEnnon mukaises-
Ei?

RyhmH

1

2

3

4

5

6

-10

10.

ll

Ir

It

il

r

11.

I
2

3

4

5

6

SuLl- YleisyysRyhmS Vaih-
telee

Vaihteleeko ty6n 1
ikH yksiloitteiin n
mattir:yhmiss;i? (Jo
Iee) Miten yleistE
on er:i ryhmissai?
kH. suun tais ta vaih

opettamis-
H.issE am-
s vaihte-
vaihtelu

Entti min-
telu on?

72. ( Jos pe Iklis t;iHn esimies )

Pyrit5iinko taieillai eliikkeelle cai
:oiseen cyohon siirt5mistH koske-
r,ia ratkaisuja tehtEiessti ottamaan
huomioon myos tyon tekij iiPuolen
mielipide asiasta? (Jos pyritaiiin)
Miren yleisesti?

1
2
3

Kyi-Ia ar-na
Joissakin tapauksis
Ei

13. Olettakaanme, ette olisi olemassa seunaavat mahdol.lisuudet Teiden
alaistenne iiikk6iden tyontekijoiden ty6n lopettamisen jerjest;imi-
seksi .

Kaikil la alaisill.a on sama , kiinteii tyonlopettamisik;i niip-
pumatta ammatista (tyostei) tai yksilostei itsestHHn
Lopettamisikii vaihtelee ammatin mutta ei yksilon mukaan
Lopettamisikri vaihtelee yksil6n mutta ei ammatin mukaan
Lopettamisik;i vaihtelee sekii ammatin ett5 yksilon mukaan
E.o.s.

Minkii nriist;i katsoisitte sopivimmaksi natkaisuksi parhaan mahdollis'
cyosuori tuksen saavuttamisen kannalta?
Olrsiko Teidtin mielesteinne olemassa vielii jokin muu edellisiei Parem
natkaisumahdollisuus? Millainen?

1

2
3
+
5
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HAASTATTELIJA VASTAA

Haastateltava johdon edustaja
suhtautui haastatteluun (1)

Esimies (mikdli o1i kyseessH, eni
henkil6) suhtautui haastatteluun Q)

(1) (2)
1
2
3
4
5

Hyvin myonteisesti
Melko myonteisesti
Vri 1 in p i teim;it tomeis t i
Melko kielteisesti
Hyvin kielteisesti

Selvitys haastattelun sujumisesta (nauhallisuus, meIu, kiine, muidenliisn6olo yms. )

I-osa
Haastattelun kestoaika Il-osa

t mLn
il il

Piiivtim;i6nai / 196 Haastattelij a





Eliiketunvakeskus
E1;ikeikHtutkimus

Kyselylomake C

Tyopaikasta elEkkeelle siintyneet

Tutkimuslohko
TuotantoaLa
Elinkeinohaana
AIalohko

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

(seLvitetei;in tyopaikan kontistosta yms. leihteistei)

Siintynyt elaikkeelle suoraan pliiiammatistaSiintynyt elaikkeelle v;iliammatin kautta

Sukupuoli

Syntymiiaika

1.
2,

Haastateltava:

Mahdol linen v iiliammatti
Pti;ianmatti

Mies
Nainen

Siintyi el8kkee11e (ptiiv8m. )Siintyi v;iliammattiin (p;iivrim. )

Asuminen: Siviilisii;ity:

1
2
3
4

. Omassa talossa

. Omassa osakkeessa
1. Naimisissa
2. Naimaton
3. Leski
4. Eronnut tai asumuserossa

. Vuoknalla x)

. Muulla tavoin, x)

x).'Asunnon omrstaa:
Kenen kanssa asuu:

Kun nyt jeilkeenpaiin ajattelette eliikkeel-1e siirtymistH.nne, niin tapahtuiko se mie-lestdnne:
Voisitteko tankemmin penustella keisitys-
trinne ?

1
2
3
4
5
6

Aivan liian vanhana
Hieman liian vanhana
Sopivan ikiiisenii
Hi-eman liian nuorena
Aivan liian nuonena
E.o.s.



4

2

3 (Jos liian vanhana tai nuorena)
Mika sitten ol-isi ol-Iut mielest8nne
sopi-va ellikkeelle siintymisikei?

I
2

V.
I..o.s .

ilal"rsrtteko i tse siir'ty,i, el.ikreel'l.e sil-
Ioin, kun se tapahtui, vai jouduitteko
el5kkee1le vastoin. omaa haluanne?

1. Halusi itse
2, Joutui ellikkeel

(Jos siirtyi el5kkeell.e suoraan peitiammatista)
Supistettiinko plitityohonne liittyviH
teirtiivili Teidrin kotrdaltanne 3oltaintavoin vanhetessanne?
( '.Ios ky1Iei)
Milia tavoin?

I
2

K
E

Ya
114

Mink;i ik;irnen olitte silloin? 1
2

v.
I-.o. s .

5

6 ( SamoiIle )

Jos TeiIle olisi tarjottu mahdollisuus
eliikkeelle siintymisen sijasta jatkaa
viel;i tyontekoa yrityksessH. jossain
helpommassa tyossii, niin olisitteko
j atkanut sellaisessa tyossei?

I
2
3
4
5

Kylt;i varmasti x
Ehkei x)
Tuskin x)
Ei x)
E.o.s.

x) (Tarkempi selitys)

7 (Jos oli trvH.liammatissarr)

Tehhn siirryitte ennen eldkkeelle kihtoH,nne varsinaisesta omasta
td.nne muuhuir ty6horr. Johtuiko teme siint5rminen jollain tavoin ik
aiheuttamista vaikeuksista tyossei vai jostakin muusta syystii?

(Jos vaihtoehto l) Millaisia vaikeuksia ilmeni?

I
2

(Jos vaihtoehto 2) MistS syystei?

Johtui iest;i
Johtui muusta s



( Samoille )

Halusitteko itse siinty;i toiseen
tyohon siIloin, kun se tapahtui,
vai jouduitteko siintymaen vas-
toin omaa haluanne?

3

Halusi itse
.Ioutui siintynr;iiin

1.
2,-

( Samoille )
Tapahtuiko tydn lopettaminen var-
sinaisessa ty6ssH.nne mielestlinne :

1. Aivan liian vanhana2. Hienan liian vanhana3. Sopivan iktisenri
4. Hieman Liian nuorena
5. Aivan liian nuorena6. E.o.s.

(Jos 9/l-2. tai 4-5.)
Mike olisi olIut Teid;in mieles-
tdnne sopiva ikii vansinaisen
ty6nne lopettamiseen?

1. V.2. fo-]6.

(Jos oli ltvHliammatissart)
Olisiko nEin j 8lkeenp5.in asiaa
ajatellen o1lut panempi natkai-
su l;ihteE rrar.sinaisesta tyostH. suo-
raan el5kkeelle eika siirtyri site
ennen. toiseen tyohon?
(Jos olisi) Uisse iaissri?

1
2
3

V. E.o.s.1e
a

S

KyI
Ei
E.o

( Kaikille )

Jos nyt muistelette vielei tydntekoa vansinaisessa peirity6sslinne, niin
alkoiko sen tyon tekeminen tuntua idn kanttuessa jossain vaiheessa
liian rasittavalta tai. hankalalta? (Jos alkoi) Mink5 ik&isenE?

III
1
2
3

V. E.o.s.*)t'titta tavoin? Kylki x)
Ei
E.o.s.

EntE minkE ik;iiseksi asti kdsityk-
senne mukaan siin;i ty6ssH olevat
yleensii voivat jaksaa ja pystyei
tekemiirin site tyotai?

1
2

v.ffi.



0Ietteko elErkeelle siintymi-
senne jrilkeen ollut ansiotyos-
sa'? (Jos on) Mjten kauan yh-
teerrsd,?

14.

v.l.
2

11e

4

Y
L

kk.K
E

15. (Jos 14/1. )

Mita ty6tH olette tehnyt?

16. ( Samoil-Ie )

Entii oletteko talla hetkell;i ansiotydssti? ('Jos on) Mita ty6tii teel
Ky11;i x)
l-l_

t
2

x)

17. ( Kaikille )

Miten on ollut taloudellisen toi-
meentulonne laita eldkkeelltiolo-
aikananne? Oletteko tuIlut toi-
meen. . .

1. Hyvin
2, Tyydyttriv;isti
3. Huonosti

18. Riittaako Teillei paiivitt;iin tan-
peeksi tekemist;i ja puuhaa vai
onko vaikeaa saada aika kulumaan?

1. 0n tekemistE x)
2. On vaikeuksia x)

*) (T"nk"mpi kuvaus)

19. 0nko elH.minen j a olerninen eliikkeelllioloaikana suj unut siten kuin ku
telittekin siintyessHnne el6kkee1le, vai site panemmin tai huonommi

1
2
3
4x) (Tarkempi kuvaus)

Panemmin x)
Huonommin x)
Odotetulla tavoin x)
E.o.s.



J

2
3
4
5

5

Mil-taiseksi arvioisitte tenveyden-
tilanne nykyisin? Tuntuuko TeistE,
ett.i se on . . .

Erittairr hyv5
Melko hyvii
TyydytteivH
Melko huono
Enittein huc.rnc

Mite sairauksia tai vaivoja Teillat silloin (mahdollisesti) oli?

I
2
3
4
5

Entti milLainen oli tenveydentilanne
siLLoin kun siirryitte ellikkeelle?
0liko se mielestd.nne. . .

Enitteiin hyv;i
Melko hyvd
Tyydyttrivai
Melko huono
Erit triin huono

Onko Tei113 vrime aikoina esiintynyt... (.Ios on) Entei kuinka usein...

Esiin-
tyv

Hyvin
usein

Melko Har
usein voin

1. Pli.insHnkyai
2 Unettomuutta
3. Huimausta
4. Muistihriirioit;i
5. Hermostuneisuutta
6. Henkista ahdistuneisuutta7. Masentuneisuutta
B . Hengenahdistusta tyossei9. Hengenahdistusta tavallisessa krivelyssii0. Rintakipua nuum. ponnist. yhteydessii
1. Pohjekrpua ruum. ponnist. yhteydessli
Z. YSKAA
3. Yskoksrh
4. Vatsakipua
5. Ruokahaluttomuutta
6. Ristiselkri- ja ishiasvaivoja7. Niska-, hantia- ja olkapei;isainkyjE8. Nivelkipua ja jaiykkyyttei' keisissti9. Lonkka- ja polvinivelvaivoja
0. Suonenvetoa

1
2
3
4
5
6
7
B

9
0
1
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
I
I
0

I
2
3
4
5
6
7
B

I
0
1
2
3
4
5
6
7
I
I
0
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(Haastattelij a vastaa)

t'tahdollinen Iisdinformaatio haastateltavalta :

Haastateltava suhtautui haastatteluun I. Hyvin myonteisesti
2. Me1ko myonteisesti
3 . Viilinpitiimeittomiisti
4. Melko kielteisesti
5. Hyvin kielteisesti

Selvrtys haastattelun sujumisesta (haastateltavan_ ldytymrn
telupaikka, tilanteen nauhallisuus, muiden 1H,sn5o1o yns. )

€fl: haast

Haastattelun kestoaika min.

.. ,.t/al-vamaara I 196 Haastattelij a
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