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1" JOHDANTO

Kysyrnys oikeasta elzikeieistd on meillii tunnetusti j511een ajankohtainen"
Asiaa on puntaroitu eri tahoilla, ja varsinkin ty6rnarkkinajdrjestot ovat hyvin
tietoisia testa ongelrnasta" Vaikka kysyrnyksessa onkin varsin laaja ja vai-
kea kysymys, piiiitettiin kuitenkin aloittaa asian selvitysty6. .Eliiketurvakes-
kuksessa suoritettiin aluksi ongelrnan alustavaa kartoitusta. Elziketurvakes-
kuksen hallituksen pizitettyzi sitternrnin tutkirnuksen suorittarnisesta alkoi var-
sinainen tutkirnusty6 elzikeikzikysyrnyksestzi. Tutkirnusta varten perustettiin
ensinnzikin ylernrniin asteinen ohjelrnaryhm;i ja lisziksi varsinainen tyoryhrn2i
nirneltdein elzikeik2itutkirnuksen suunnitteluryhrnzi. Ty6rnarkkinoiden eri osa-
puolet ovat olleet edustajiensa vzilityksellzi mukana ndissii ryhrnissd. osallis-
tuen siten tutkirnuksen suunnitteluun ja sen suoritukseen. Kziyteinaon ty6 on

tehty Elziketurvakeskuksen tutkimusosastolla.
Elzikeikzitutkirnukseen lzihterninen rnerkitsi ikzizin kuin ensirnrnziistd

askelta tyhjyyteen. Tutkirnuksen kohteena on nirnittziin asia, josta ei oltu
ker5tty systernaattisia tietoja juuri lainkaan. Liikkeelle I;ihdettiinkin osi.L;ain
kokeilurnielessS, Elaikeikdtutkirnuksen suunnitteluryhrnaissat pzizitettiin ottaa
ensirnrnd.iseksi tutkirnuksen kohteeksi graafinen teollisuus, jossa tutkirnustyo
on saatu vaLrniiksi" SuunnitteLuryhrn;issd omaksuttua arnmattialoittaista tut-
kirnuksen edistyrnistd on sitten jatkettu, ja suunnitelrnien tuloksena kerdtti"in
vuoden 1t68 toppupuolelta alkaen tietoja edeLl-een kol-rneLta atralta, nirnittiin
metallien perusteollisuudesta, kaivosteollisuudesta sekai rnyyntityostS. Tel-
lciin alkoi tutkirnuksen toinen ty6vaihe. Tulokset siitzi ovat nyt valrniit rne-
tallien perusteollisuuden osalta. Parhaillaan ovat valrnistumassa rny6s tu-
lokset rnyyntitydstzi, ja kaivosteollisuuden tulokset saadaan puolestaan jutki"*
suuteen loppukeszilJ";i. Samanaikaisesti on kd.ynnisszi tutkirnusaineiston keruu
yhtd aikaa kaikilla muilla tutkittaviksi vaLituilla arnrnattialoilLa.

Tutkirnuksen yleisend. tavoitteena on se1vitt5d., onko nykyinen elzike-
ikzikziytzinto tarkoi.tuksenrnukainen yleenszi ja eri arnrnattiaLoiltra. TziJ-16in py-
ritziSn kartoittalTlaan mrn. arnrnattiryhrnittziin porrastetun ja yksilol-li.sesti. l-iu-
kuvan etrakeikakeiytainnon tarpeeLlisuutta ja edeJ.lytyksiS. Nain o1len tutkitaan c:ri
alojen eI;ikeikziongeJ.rnien perustekijoite ja ni.iden vaihtel-ua alojen vzili.l-L5 sekai
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niiden siszt115" Raportointivaiheessa pyritS5ra ern" tutkirnuksen yleisongelrnaa
kzisittelerndeln lShinnzi eri atr-oja vertailevassa ns" ytr.eisraportissa, joka on niin
ikei;in valrnisteilla. Tzistzi huol"irnatta on pf.detty tarpeellisena Laatia rnyds kul-
takin tutkitulta alalta erikseen eri-tyisraporttt, jossa voidaan ehkd. norrnaalia
tar:kernrnin valaista juuri ao. ala.n ongelrnia.

Nyt kzisill2t oleva. rnetall":-en perusteoltrisuutta koskeva tutkirnusraport-
ti on siis vain yksi osa laajernrnasta kokonaisuudesta" T;iss:i raportissa py-
ritzizin kuvaarnaan rnetaltr"ien perusteollisuuden arnrnattiryhrniei, aXan elzikeikzi-

ongelrnien perustekijoitzi ja niiden vaihtelua arnrnattiryhrnitteiin. Edelleen yri-
tetiizin tarkastella eri tekijOrderr yhteyksid totsi"insa.

Tutkirnuksessa ovat siis otrleet rnukana eri ty6rnarkkinajzirjestot ja
luonnoll"isesti joukko edustavi,rnpi.a aLan yrityksizi." Mukana on edell.een ollut
hyvin rnonia yksityisizi henkiloitzt auttarnassa kukin oma1l"a tavallaan tutkirnus-
tyon eri vaiheiden suorituksessa" Tutkirnusta neiin edesauttaneitten eri yhtei-
sojen ja yksityisten ihrnisten eri.rtornainen ystd.vzillisyys ja rnycitzirnielisyys an-
saitsee osakseen rnitd parhaat kiitokset"

Z" TUTKTMUSAiNEISTOSTA

PSiiosa rnetallien perusteolLisuuden tutkirnusaineistosta kerzittiin hen-
kiL6kohtai.sten haastattelujen avu1Xa. Haastatteluti.etojen lisziksi saatiin yrityk-
sistzi henkilokurrn.an" rakennetrta ja eliiketapahturnra koskevia ti.Lastotietoja.

Ensirnrneii.sizi tehteiviei ha,astattelutyon valrnisteluj.ssa oli rnetallien
perusteolltsuuden rnzizirittely. Se perustuu t5ssf pSd.asiallisesti pohjoisrnai-
sessa arnrnattj"l-uokittelussa ornaksuttuun ketytzi.ntoon" Sen rnukaan tutkirnuksen
kohteena olevat henkil6t risuortttavat rnatr"rnin pelkistykseen, puhtai"den rnetal-
lien ja rnetaLLiseosten valrnistukseer:r sekd val ssaarnaXtra, vetd"rn511d., takornaJ.la,

valarnalla ja karkaisernalLa tapahtuvaan rnetaLLien rnuokkaukseen ja kSsittelyyn
kuul,uvia tydvaiheitarr.

Metall"ien perusteoll"isuutta v'arten suunnj"tellun tutkirnusndytteen ta-
voitteena on l"uonnollisesti edustaa rnahdolLisin'rrnan hyvin- alan eri yrityksizi ja
eri arnrnattiryhrni:i. Parhaiten t5LLaista edustavuusvaatirnusta ajaisi puhdas
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urnpirnahkeiinen ndyte. Useissa tapauksissa - kuten t5ssiikin - on kuiten-
kin katsottu viisaammaksi tinkizi sen periaatteista jossain, rniiiirin. Suunnitte-

lun tuloksena valittiin saadusta til-astollisesta perusrnateriaalista kaikkiaan I0

eri yritystS edustarnaan alaa. Heti tutkirnuksen alkuvaiheessa tzistei joukosta
putosi pois yksi yritys, josta ei saatu yksityiskohtaisernrnan ndytesuunnitel-
rnan kannalta tarpeellisia tietoja. Myohernrnin haastattelujen jo alettua, ei
yhdesszi yrityksessd annettukaan tehdzi haastatteluja, jolloin lopulliseen nziyt-
teeseen jzii kahdeksan alan yritystzi. Haastatteluja suoritettiin seuraavis sa

toimipaikoissa: A. Ahlstr6rn Osakeyhti6 Karhulan Tehtaat, Oy Fiskars Ab

Arninneforsin Tehtaat, Kyrnin Oy Karkkilan Tehdas, Outokurnpu Oy Porin Teh-
taat, Oy Tarnpella Ab Konepaja, Tarnpere, Valrnet Oy Rautpohjan Tehdas, Jy-
vaiskylai, Oy Vuoksenniska Ab Irnatran Rautatehdas, W';irtsilzi Oy Helsingin
Tehdas.

Tutkirnusneiytteeseen pyrittiin saarnaan riittzivziss;i rnzitirin rnukaan
kaikki rnetallien perusteollisuuden erillisarnrnatit. Koska kziyt:innossd on rnah-
dotonta pitzizi tutkimusyksikkcind arnrnattia ja keruitzi suurta tilastollista joukkoa
jokaisesta arnrnatista, pyrittiin nd.ytesuunnittelus sa alan arnmatit ryhrnittzimziein
rnuutarnaan harvaan arrlrnattiryhrneiuin, jotka ovat sisdisesti rnahdollisirnrnan
hornogeenisia, ja joita siis voitaisiin tarkastella ornina kokonaisuuksinaan.
Osittain yrityksiltei saatujen tietojen ja osittain ornan harkinnan perusteella
ryhrnitettiin sitten alan arnmatit aluksi kuuteen ryhmiid.n seuraavasti:
.Sulatto- ja sulatusuunityontekijat (Iyh. sulatus)
Valssaarnotycintekijet (lyh. valssaus)
Valimotydntekijet (lyh. valimo)
Langanvetejat, putkenvet;ijeit ym. (tytr. veto)
Kuurnentajat, karkaisijat, hehkuttajat yms. (tyn. kuurnennus)
Sepzit

Haastattelua 'u'arten pyrittiin niitzi erilaisia ryhrniii jakarnaan oikeas-
sa suhteessa kunkin rnukaan valitun yrityksen osalle. Yritystd kohti rniiziri-
tettiin kiintio, jonka suuruus riippui lopullisesta nziytetavoitteesta ja siitzi mi-
ten paljon asia ao. yrityksessd, esiintyi kuhunkin ryhrnizin kuuluvia tyonteki-
iirite. Haastateltavien lopullinen valinta tapahtui tutkijoiden toirnesta ao. yri-
tyksissei oltaessa poirnirnalla nirnet yleenszi yrityksen henkilokuntaluettelosta.
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Haastattelussa onnistuttiin saavuttarnaan tavoitellut kiintiot suhteellisen hyvin.
Suurin vajaus syntyi seppien kohdalla ja pziziasiassa se johtui siitzi, ettzi jo
ede115 rnainittu yksi yritys ki.eLtziytyi haastatteluista. Aineiston kesittelyn al-
kuvaiheessa jouduttiinkin seppien ryhrnZt pudottarnaarr pois analyysistzi tilastol-
lisen vajavuuden johdosta, jolloin arnrnattiryhrni.en lopullinen rnaizirzi supistui
viiteen. Luonnollisesti jokainen arnrnattiryhrnd s isziltzi:i suuren joukon e rillis ain-
rnatteja. Erityisesti on huornattava, ettzi mukaan otettiin ainoastaan 40-vuo-
tiaat ja sit5 vanhernrnat vastaajat. Mukaan pyrittiin saarrraan vain varsinai-
set valrnistusty6ntekij;it, jolloin rnukaan ei otettu erdit;i nziihin lukeuturnatto-
rnia ryhrniS kuten siivoojia yn1s. Sen sijaan rnukana on sarnan tydkokonai.-
suuden parissa tydskentelevid. ns. avustavia tycintekij<litzi yrns. Luettelo rnu-
kaan tulleista erillisamrnateista on teirnzin raportin liiteosassa. Vanhojen
ty6ntekijdiden vzihilukuisuuden vuoksi haastateltiin useissa tapauksissa kaikki
ao. yrityksen joissakin arnrnattiryhrnisszi toirnivat vanhernrnat tyontekijat.
Haastattelujen aluksi ja ni.iden kesteiesszi selostettiin haastattelutyotzi ja sen

suoritusta liihernrnin kunkin ty6paikan luottarnusrniehille, joilta saatiin usein
arvokkaita lisdviitteitd tutkirnukseen.

E1zikeiSn tutkirnus ulotettiin telle kertaa rnyds kunkin tyontekijitryh-
rn2in lihirnpiin esirniehiin eli ty6njohtajiin. Vastaajiksi pyrittiin saarnaan juu-
ri niiden tyontekijoiden esirniehet, joita yrityksesszi haastateLtiin. Jos kysy-
rnyksesszi oIi 40 vuotta tiiyttiinyt tyonjohtaja, suoritettiin hzinen kohdallaan ns.
A-lornakehaastattelu eli tyonjohtajien ornaa elzikeikiikysyrnystzi selvittiivzi haas-
tattelu samalla tavoin kuin tydntekijdidenkin kohdalla. Tycinjohtajilta tiedus-
teltiin kuitenkin lis;iksi heidein ntikernyksiiizin alaisryhrniens5 tycintekij6iden elzi-
kei5n ongelrni,sta erityisesti tata varten rnuotoitrulla toisella trornaketyypillzi.
Nziitzi ns" tyonjohtaja-arvioita alaisista kysytti.in rnyos sellaisilta aIIe 40-vuo-
tiailta tycinjohtajilta, joilla oli ainakin rnuutarnan vuoden kokernus ty6njohto-
aselrrassa. KeiytzinndssS rnerkitsi. ty6njohtajJ.en haastattelutavoite sitii, ettii
useirnrnissa tapauksissa haastateltiin kaikki 40 vuotta tdyttzineet ao. arnrnatti-
ryhrnien tycinjohtajat heiddn olrran elzikeik;insd suhteen ja lisziksi heitei ja jouk-
koa nuorernpia tydnjohtajia pyydettiin antarnaan errr. arviot alaisryhrnistzizin.
Talla tavoin tutri kustaki.n arnrnatti.ryhrnaistzi valittua tyonjohtajia suunniLl,een

samassa suhteessa kuin tyontekijoitzikin. Ns. keskijohtoon kuuluvat insincio-
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rit taas antoivat vastaavasti arvioita alaisistaan tyonjohtajista.
Tutkimuksessa haastateltiin edelleen rny6s eri arnrnattiryhrnistei van-

huus- ja tydkyvyttdrnyyselzikkeelle siirtyneitS. Tzirn5n aineiston o1i tarkoitus
tanjota vertailukohde tycisszi vieli olevien vastauksille, rnutta johtuen kziy-
tzinnollisistd syistl ja tutkirrruksen piiiirniiiirdasettelusta eiveit heidzin vastauk-
sensa ole kuitenkaan suoraan vertaj.lukelpoisia aktiivityontekijoiden vastausten
kanssa. Vanhuus- ja tycikyvyttdrnyyselzikel5isten aineistoa piiiitettiinkin kzisi-
tell2i tasta analyysista erillai5n lukuunottarnatta joitakin mielenkiintoisirnpia
hajatietoja.

Jokaisessa kahdeksassa rnetallien perusteollisuuden nd.ytteeseen tul-
leessa yrityksessd. haastateltiin vieLzi yrityksen johdon edustajana yhtzt henki-
16a, jonka nirneeirninen j;ii yrityksen itsenszi harkittavaksi. Vastaajat edusta-
vat kuitenkin kunkin yrityksen piiiitzintzivaltaa ornaavaa johtoporrasta. Heidzin
kohdallaan haastattelu oli enernrndn vapaarnuotoinen keskustelu, jossa piiiitee-
rnoina olivat kuitenkin yrityksen elakejarjestelyt ja vastaajan k;isitykset yri-
tyksen elzikejdrjestelyjen kehittzirnistarpeesta ja -rnahdollisuuksista.

TydntekijOiden ja ty6njohtajien lukurneiairSt tutkirnusneiyttees sei sekd
tyonjohtaja-arvioiden lukurniiiirii ndkyvzit seuraavassa taulukossa t.

Taulukko 1, Aktiivitydntekijoiden ja tydnjohtajien sekii tyonjohtaja-arvioiden lukumiiri tutkimuksen eri ammat-
tiryhmissa,

Ammattiryhmlt Tyontekij at Tydnjohtajat Yhteensii Tyonjohtaja-
arvrot

1

2

3

4

5

Sulatus (sulatto- ja suLatusnruni)

Valssaus

Valimo
Veto (putken-, langanvetljat yms.)
Kuumennus (kuument. kark" ym.)

69

63

136

27

22

8

7

2L

5

4

77

70

157

30

26

18

7

25

8

6

Yhteensi 317 43 3@ 64

tujen
tusta

Taulukossa on tyonjohtaja-arvioiden rneizira suurernpi kuin haastatel-
ty<injohtajien lukurneiSrS. T5rnzi johtuu piaiasiassa siitzi jo ede115 rnaini-
seikasta, ettzi tycinjohtaja-arvioita antoivat rny6s alle 40-vuotiaat tyon-
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johtajat.
Tyontekijoiden ja tyonjohtajien taulukossa esiintyvzit lukurnaieirat ovat

vastaavasti 25 % ia 26 To haastattelun kohteena oLLeiden yritysten kaikista 40

vuotta tziyttdneistai ern. ryhrnien tydntekijdistd ja ty6njohtajista, jotka puoles-
taan rnuodostavat suuren osan (n. AO To) koko firaan kaikista ao. tycintekijcitsti
ja tyonjohtajista. Haastatellut tycintekijeit otrivat keskirnzidrin noin 50-vuotiatta
ja he olivat olleet ansiotyossd vastaavasti noin 33 vuotta, yrityksessd. keskt-
rruiairin 20 vuotta ja arnrnatissaan noin 15 vuotta. Tyonjohtajiin sopivat jok-
seenkin sarnat keskiarvoluvut. Mainittakoon tzisszi yhteyd.essd., ett:i tyonjohta-
jista oli 68 To r.s" "pitkein linjan rniehiart, joten arnrnattitutkinnon suorittanei-
den osuus (teknikot) oli kaikista tyonjohtajista noin koLrnannes.

Haastattelutyo aloitettiin toukokuun lopussa v. I968" lvletallien pe-
rusteollisuuden haastattelut suoritettiin kSytzinn6ssd siten, ettzi Elziketurvakes-
kuksessa rnuodostettiin kaksi tutkirnusryhrndai, joiden johtajina toirnivat tdrnzin
raportin kirjoittaja ja rnaisteri Jouko Janhunen ja varsinaisina haastatteLijoina
tzih;in tehtzivdzin palkatut, erityiskoulutuksen saaneet opiskelijat. HaastatteLut
suoritettiin Loppuun kesaikuun aikana. Jokainen haastattelu suoritettiin ns. hen-
kilokohtaisena haastatteluna kahdenkesken haastattelijan ja vastaajan vzilill;i.
Useirnrnissa tapauksissa tzirnzi tapahtui yritysten suosiollieella rnyot;ivaikutuk-
sella tyOpaikalla ja tyoaikaraa" Haastattelun kohteena olleissa yrityksi.ssei suh-
tauduttiin haastatteluun e rittdin rnyr5tzirniei-isesti. Yritysten johdon edustajat
olivat ryhtyneet jzirjestelyihin haastattelujen sujumiseksi kitkattornasti, ja rny6s
tyontekijoiden ja tycinjohtajien suhtauturninen oli hyvin rnyonteinen" rnikzi oLikin
tarvittava edellytys haas[attelutyon onnisturniselle. Haastattelut suoritettiin
valrniiden kyselylomakkeiden. avulla, joiden sisziltdrnzit kysyrnykset forrnuLoitiin
pitkzillisen ty6n tuloksena, Kziytetyt lornakkeet oheistetaan td.rnd.n raportin liit-
teend..

ValrnistelutyOn jzi.lkeen aLkoi aineiston tietokonekzisittely syksylIa I968.
Ensirnrnaiiset tietokoneajot suoritettiin Hetrsingin YLiopiston Iaskentakeskuksen
toi,rnesta. Sitternmin ilrneni. aineiston tietokonekeisittelysszi Eliketurvakeskuk-
sen tutkijoista riippurnatonta viivytystzi, jonka tuloksena aineiston enernpi k21-

sittely lykkzizintyi kesetzin 1'969. Siite I;ihtien suoritettiin tzirkeimrndt anaLyysin
tietokoneajot Oy Nokia Ab:n elektroniikkaosastolla. Tulosten analyysin koko-
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naissuunnitelrna tehtiin Eliiketurvakeskuksessa. Analyysisszi kziytettyjei rnene-

telrniei selvitetzizin leihemrnin varsinaisten tulosten esittelyn yhteydesszi.

METALLIEN PERUSTEOLLISUUDEN ERI ATV{]\4ATTIRYHMISTA JA AM-
MATEISTA

Tiirnzin raportin yhtenzi tarkoituksena on rnetallien perusteollisuuden
tycin piirteiden ja tyoolosuhteiden kuvaarninen. Kyselylornake siszilsikin run-
saasti neiitzi puolia rnittaavia kysymyksiei, rnutta ennen kuin rnennziain varsinai-
seen analyysiirr orr paikallaan kuvata itse tutkirnusaluetta eli alan arnmattiryh-
rnizi. Tutkittu ala tulee ta[a tavoin toivottavasti lihemrnziksi kziytzi.ntcizi ja an-
taa varsinkin alaa tunternattomiltre lukijoille jonkinlaisen alkukosketuksen asiaan
Minkzizi.nlaiseen tdydelliseen kuvaukseen ei tzissai ole rnahdollisuuksia, vaan on
tyydyttzivii eri l;ihteistd saatuihin viitteisiin. Kuvaus perustuu ensinnd.kin poh-
joisrnaisen arnrnattiluokittelun tietoihin, joissa on eraiitii forrnaalisia rnaieiritte-
lyja" Lisziksi oli k;iytettzivzind lornakkeen kysyrnys n:o 10, jossa kaikkia vas-
taajia pyydettiin kertornaan lyhyesti tycistzi5n l2ihinnai siit5, rnissd. tyo tapahtuu
ja rnitzi tehtzivizi sii.hen p;iziasialLisesti kuuluu. Varsinaisia arnrnatin kuvauksia
suoritetaan td.rniin lisziksi KulkuLaitosten ja yleisten tciiden rninisteri6n Arnrna-
tinvalinnanohjaustoirnistossa, josta on saatu kziytt66n erinornaisen seikkaperzii-
nen selostus valirnotycjstzi. Kunkin amrnattiryhrnzin esittelyn yhteydessA sivutaan
rnyos rnuutarnaa lornakkeessa tiedusteLtua tycin piirteisiin kuuluvaa kysyrnys-
kohtaa"

SuLatto- ia sulatusuuni tvcintekiizit" joista tesse raportissa kiiytetii5n
lyhennystd sulatus, suorittavat t'rnalrnin sintraukseen ja pelkistykseen, sula-
tusuuneissa suoritettaviin metallurgisiin prosesseihin, rnetallien sulatukseen
sekd valanteiden valarniseen kuuluvia t6itei'" Tzihzin arnrnattiryhrnztzin ei lueta yleensa
valirnotyontekijdi.tzi, rnutta tzisszi tutkirnuksessa siihen luettiin rnukaan valirnon
puolelta sulattajat eli uunirniehet. Tutkirnusneiytteessd. rnukana olevat sulatus-
tydntekijzit edustavat kuutta eri yritystzi" Arnrnattiryhrnet siszilteizi neiytteessii
16 erillisarnrnattia. Nziissd. on haastateltuja henkildita vaihtelevasti yhdestti
?l:en arnrnattia kohti. Ylivoirnaisesti suurin erillisarnrnatti naiytteessd. on
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sulattajat, joita on noin 3L T, arnrnattiryhrndn kaikista vastaajista. Toiseksi
eniten on rornurniehizi (15 %) ja seuraavaksi senkkarniehir Oo %). pohjois-
maisen arnmattiluokittelun mukaan sulattaja trhoitaa ja sei:itiid rnasuunin sekai
tyhjentzizi si.it;i raudan ja kuonanrt" Tzihan luetaan my6s kuonarnies, joka avustaa
sulattajaa. Norrnaaltsti suLattaja joutuu ty6skentelern;iain kuurnan uunin lethe1-
Iii, jossa rnetallin sulatus tapahtuu eri rnenetelrnill"I" Ty6hcin kuuluu rnrn.
uunin lastaus ja sulat:usprosessin yleinen valvonta. Ainakin valimon uuni-
rniesten tehtziviin kuuluu rnycis koksipanosten ja rautapanosten punnitserni.nen,
uunin kunnostus ennen sulatuksen alk.ua ja sulatuksen kaikkinai.nen tarkkailu.
Ty6 tapahtuu piiiiasiassa seisten.

Sulatustycin rornumiesten ty6 kzisittlei meta1Lin puhdistusta ja kisit-
telyi ennen sulatusta. Tavallisesti on kyseesszi ulkoty6, joka on romujen
ker;iyst;i, nostoa ja kuorrnausta vaunuihin sekzi lajittelua. Lisziksi suoritetaan
romujen rnuunlaista k;isittelyi, prtissdystd, polttarnista, puhdistarnista yrns.
Tyo on seisornatycitzi, jossa joudutaan myciskin runsaasti kdveLerneizin.

Senkkarnies eli vaLusangon hoitaja hoitaa ja valvoo rnziziritelmd.n rnu-
kaan sulan rnetallin kzisittelysszi k5ytettavie valusankoja eli senkkoja, sijoittaa
paikalleen rnm. suutiilen ja sulkuta.ngon ja ottaa usein osaa valamiseen. Tyc,
tapahtuu pzi5asiassa seisten.

Valtaosa tutkitun ryhmzin tyontekijdistei on jatkuvassa 3-vuorotycissai
(76 % vastaajista). Yi-itotte et juuri tehdzi" Noin puolella ryhmzin vastaajista
oli urakkapalkka ja vain noin neX-j5sosalXa tavanornainen aikapalkka" Johtunee-
ko juuri tdst5 se, ettzi hierna,n yli puolet vastaajista piti tyotahtiaanerkovanarr"
Ryhrnzin tycinjohtajat ovat harvernrnin vuoroty6ssd, ovat yleensei kuukausipal-
kalla, rnutta pitivzit niin ikazin tydtahtiaan yLeensd. *kovanarr.

@suorittavatllkuurnen'netunterd.ksenjarneta11ien
valssaukseen kuuluvia tycivaiheita, joiden avuLla tereiksest;i valrnistetaan teel-
rnizt ja rnuita puolivalmistei.ta sekd erilaisia tuotteita kuten levyjzt, kankite-
rziksi;i, ratakiskoja yrns.rt" f ihzin arnrnattiryhrnzftin tuli mukaan lg eriLli.s-
amrnattia. NiistS suurirnrnat neiytteessa ovat vaLssaaja ja sizitzijai, joita kurn-
piakin on noin 16 % kaikista" seuraavaksi eniten on asettajia (t3 %)"

Tyo tapahtuu yleensd suuressa tehdassalissa. Tyci on ilrneisesti
hiernan erilaista riippuen rnekanisoiturnisasteen kehittyrnisest:i. Tziysrnekaa-
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nisessa laitoksessa valssaaja hoitelee pSiasiassa laitoksen seiaitdlaitteita, rnut-
ta usein tapahtuu valssaus my6s niin, ettei kuurnia valanteita eli rrjodttejStr siir-
ret55n pihdeill5 kzisin oikeisiin urii.n rullaradalLa, kunnes kone on valssannut
tuotteen haluttuun rnuotoon. Huorna.ttava osa valssaajista jo buu tekernd.Sn ty6n-
sd. kuurnan valanteen vieressd. seisten.

Saataja taas istuu tavallisesti ohjauskopissa ohjaten valanteita pyciri-
vddn valssiin. Osa tycistd on siis rnittareiden tarkkailua ja valssien ohjailua
ohjauskopissa" Ainakin osa sdf;t:5.ji"sta joutuu tydskentelernaiain valssihallissa
rnuunkinlais is s a tehteivis s ii.

Asettaja hoitaa valssien asetuksen haluttuihin rnittoihin ja rnuotoon

sekei valssien vaihdon ja pienet korjaukset" Hztn on siis eriizinlainen valssaus-
toirninnan ttjdrjestelyrniesrr, jonka tydhrin sisSltyy rnonenlaista toirnintaa vals:
s ihallis s a,

Valssausryhrniss;i tehdziin niin ikizin yleisesti 3-vuorotycitzi (60 %

vastaajista). Ylit6ita ei tehdzi ja palkkaus on usein ty6n tuotoksesta riippuva,
sillzi vain noin kolrnasosalla tydntekijciistzi on norrnaaLi aikapalkka. Tyotahti on

useimpien mielestS tzissd ryhrneissai Itsopivart (59 %)" Tycinjohtajiin p:itevzit
tzissd kohdin suunnilleen sarnat havainnot, jotka tehtiin jo edell;i kzisiteltd.essd

ryhrnzizi sulatus.
ValirnotyOnteki jet trvalmistavat valurnuotteja sekzi tekevzit rnetallituot-

teiden valarniseen kuuluvaa varsinaista valuty6taitr" Tutkirnusn5ytteesszi joutui
valtaosa tiirniin ryhrnein sulatus- ja uunirniehistzi kzisiteltziv;iksi edellzi olevassa
sulatusryhmdss;i. T'zistzi huolirnatta sisztltyy rny6skin valirnoryhrn:iiin yhteensei

26 erillisarnrnattinirnitystei. Nziistd on suurin yhtenziinen ryhmai kaisinkaavaa-

iat, joita on noin lB % naiytteessei olevista valirnoty6ntekij6istzi. Toinen suu-
ri ryhrn;i on keernantekijzit (tZ To)" Muista suurirnrnista ryhrnist5 kannatta-
nee mainita edelleen rnm. konekaavaajat (7 %)" TzissS yhteydessei on rnainit-
tava rnyos nosturinkuljettajat, joita esi.intyy kaikissa tutkituissa arnrnattiryh-
rnisszi" Valirnon osalla haastateLtiin kuutta nosturinkul.jettajaa ja yhteenset

heitzi tuli rnukaan tutkirnusnlytteeseen 18. Kullaki.n osastol,l.a nosturinkuljet-
taja istuu tai seisoo ahtaassa nosturikopissa, joka litkkuu katonrajassa sivu-
suuntaan kiskojen varassa" Tehtziviin kuuluu rniti erilaisirnpi.en esi.neiden
nostelua ja siirtelyzi paikasta toiseen" Huornattakoon erityisesti, ett;i nostu-
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rinkuljettaja joutuu kaiken aikaa olernaan alttiina mahdollisille ty6paikan ik;i-
ville olosuhteille (kuumuus, kaasut yms.), jotka nousevat tehdassalissa ylos-
pziin.

Valirnoryhrniss;i oli siis kuitenkin eniten kaavaajia" Kzisinkaavaa-
ja valrnistaa kSsin kaavausaineen ja valurnallin avulla valumuotin, joka rnuo-
doiltaan ja rnitoiltaan vastaa. haluttua valukappaletta. Hatn rnycis kokoaa rnuo-
tin ja on toisinaan rnukana valarnassa" Konekaavaaja. taas hoitaa kaavausko-
netta, jolla kaavaushiekasta tehdzizin valurnuotteja tavallisesti joukkotuotanto-
na. Kaavauksessa kziytet5ain hiekkaa, joka valrnistetaan nykyisin usein eri-
tyisissd hiekanvalrnistuslaitoksissa, joissa hiekkaan sekoitetaan tarvittavia
lisaiaineita. Tutkirnusneiytteessd. on rnukana rnyos usearnpia erilaisia hiekan-
valrnistuslaitoksen tycintekij6ite. Varsinkin kzisinkaavaajan arnrnatissa on rnyos-
kin erei5nlaisia taiteellisia piirteitS, koskah;in joutuu keiyttzimiiiin rnielikuvitus-
taan kuvitellessaan erilaisia valuvaiheita rnielessd.d.n" Tycissd. on kdsitycin-
omaisuus aika rnerkitt5vzi2i ja tyci tapahtuu usein seisten ja kurnarassa asen-
nossa. Sen sijaan konekaavauksessa suorittaa luonnollisesti kone tzirnzin tycin"

Keernantekija valrnistaa kiisin keernan keerna-aineesta ontelon saa:
rniseksi valrniiseen valukappaleeseen. Keernantekija sulloon keernahiekkaa
valrniiseen laatikkoon, joka rnuovaa hiekasta hzihrtun rnuotoisen vaLusydSrnen

eli keernan, Keerna sovitetaan rnuottiin keernaohjausten varaan ja tuetaan
paikoilleen keernatuilla. TavaLlisesti rnyds tzirnitn tyovaiheen tyci tapahtuu
sei.sten.

Varsinaisen valamisen suorvtta"a val.aja apumiestensd. kera. Valimon
neiytteessd. on rnukana seitsemdn varsinaista valajaa" Yalun aikana valusup-
pilosta valutetaan sulaa rnetalLia rnuottiin tarpeelLinen rnd.5rei. Valunpuhdis-
tajat suorittavat valukappaleiden puhdistuksen kziytt5en tzihzin erilaisia rnene-
telrni:i. Kziytdssa on rnrn. leikkureita, sahoja, hiemalaikkoja, hitsauspillejzi,
puhdistusrurnpuja, hiekanpuhal"luslaitteita jne. Puhdistuksen yhteydessii ta-
pahtuu kappaleiden tarkastus. Toisinaan suorj.tetaan lisziksi vai.ukappaleen
I;irnpokzisittelyzi rnrn. jzinnityksen poistarniseksi,

Valirnotyci on pziSasiassa p;ii.wity6tzi tai joissakin yrityksissa 2-vuo-
rotyrit5. Ylit6ite tehdeizin jonkin verran, palkkaustapar.a on pii2ia.siassa urak-
kapalkka (53 To:tta vastaajista)" Tycitahtia pitdvzit tyontekijzit yleensa rrrnelko
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kovanalt (52, % vastaajista) tai 'rsopivanatr (ZS To). Ty6njohtajilla on kuukausi-

palkka. Heisti piti noin puolet tydtahtiaan rrsopivanatt ja toinen puoli rrrnelko

kovanarr.

Amrnattiryhrnzizin veto- tai vetS rncintvdntekiizit kuuluvat henkildt rlhoi-

tavat vetokoneita sekai suorittavat rnuita putkien, kankien tai langan kylmzive-

toon liittyviei tycivaiheitat!. Kaikki tzihzin ryhrruizin kuuluvat 27 tyontekijee tuli-
vat naiytteeseen Outokurnpu Oy:n Porin Tehtailta. Porin Tbhtaita koskevan

esitteen rnukaan valrnistetaan, veto-osastolla valirnon toirnittarnasta rnateriaa-
lista putkia, tankoja, kiskoja, lankoja ja erilaisia profiileja. Ensirnrniinen
tycivaihe on kuurnapuristus, jossa tehdzi;in puristarnalla joks raaka-aihi.o kytr-

mzinS suoritettavaa viirneistelyd. varten tai sell"ai.senaan rnyyntikelpoinen val-
rniste, MateriaaIin lzirnpotil"a on tdssd. rnuokkauksessa 700-900 astetta seok-

sesta riippuen. Puristusta seuraavina tyovaiheina ovat peittaus e1i hapetto-
rnan pintakerroksen poistarninen rikkihappoliuoksella ja suipentarninen kylrnii-
nd vetoa varten. Tzirn5n jSlkeen suoritetaan kylrnziveto. Vetzirninen tapahtuu
joko suorana vetopenkeillZi tai kieppinzi vetokeloilLa" Talliikin osastolla on

rnonenlaisia lisdtyovaiheita kuten hehkutus, oikaisu, katkaisu jne" Vetotyossii
on ndytteessd. rnukana l3 erillisarnrnattia., joista suurirnrnat ovat putkenvetzijzi

(26 % kaikista) ja puristirnen hoitaja (19 % kai.kista)" Putkenvetzijzi hoitaa apu-
laisineen vetopenkkizi tehdassalissa, jossa putken kylrnaiveto tapahtuu. Tycis-
kentely tapahtuu seisten. Puristirnen hoitaja ty6skentetree ern. puristusproses-
sin tyovaiheissa. Tydskentely tapahtuu siindkin seisten. Langanvetztj2i hoitaa
puolestaan vetokonetta, joka vetziti langan vetorenkaj"den tapi ja kelaa sen ke-
laustukille.

Veto-ryhrnein tydntekijd on usein 3-vuorotyossai (48 Tl, rnutta rny6s

Z-vuoro- ja plivaity6sszi heitzi on. Ylit6ite ei tehdzi paljon, palkkaus on piiS-
asiassa urakkapohjainen (61 lo). Tycitahti on vastaajien rnielestzi yleensii
rrmelko kovatt (59 %) tai 'rerittziin kova'o (22 To). Tyonjohtajien suhteen vii-
tattakoon tiissd jo edellii esitettyihin kohtiin.

Arnrnattiryhrn5Sn kuurnennus kuuluvat henkilrit (kuurnentajat, karkai-
sijat, hehkuttajat yrn. ) ttkuurnentavat rnetallin rnyohernpiiii rnuokkausta varten
sekzi kzisittelev;it rnetaLlia kuurnentarnaLla ja jeahdyttzirn:iIlzi sekai rnuilla rne-
nettelytavoilla, joiden tarkoituksena on rnuuttaa rnetallin fysikaalisia orninai-
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suuksiart. Tdssd ryhrnesse on tutkirnusnziytteessd. edustettuna seitserndn eril-
lisarnrnattia, joista suurimrnat ovat karkaisijat (ZZ flo t<ait<ista) sekai sisiein-
laittajat ja uuninhoitajat, joita on kumpiakin 18 %. Karkaisi.ja karkaisee
rnetallin uunissa kuurnentarnalla ja sen jziLkeen jeahdyttarnziLLzi ja hzin val"voo

uunin lzirnpotilaa jne. Tyciskentely tapahtuu seisten. Siszizinlaittaja taas syot-
tiiii uuniin rautaa ja ottaa sitzt sieltii ulos" Lisziksi hdn lei.kkaa rautaa p6y-
delle ja kzisittelee sitei uunin vieressd" Hehkuttaja hoitaa s;ihkollzi toirnivaa
hehkutusuunia ja jdrjestdzi ja pinoaa hehkutuserdt, panostaa uunin ja tarkkai-
lee hehkutusuunilla prosessin vaiheita" Ryhmzin kuurnennus tyontekijeit ovat
rny6s usein 3-vuorotycissei (59 To) tai Z-vuorotyossai (27 To). Ylitoit2i ei juuri
tehd5. Palkkaus on yleensd. norrnaali aikapal.kka, rnutta rnyos urakkapaLk-
kausta esiintyy (4I To:lla vastaajista). Tyotahtiaan tyontekijoiden enernrnisto
(55 To) pitaizi td.ss;i ryhrnzissei rrsopivanarr.

Edeller- jo kerrottiin lyhyesti rnyds tyonjohtajista" Tutkirnusnziyt-
teen tyonjohtajat koostuvat siis asianornaisten ty6ntekijziryhrnien lShirnrnistzi
esirniehistS. Luonnollisesti rnyos tycinjohtajat joutuvat alttiiksi e rilaisille
tyoolosuhteille riippuen siitzi, rnisszt he toirnivat. Muussa suhteessa heidzin

ty6nszi on kuitenkin suhteellisen sarnan tyyppistzi eri ryhrnisszi. Osa ajasta
kuluu toirnistotyohon, osa taas on t0itten vatrvontaa tehdassaLissa. Tydhon

kuuluu rnrn. suunnittelua, valvontaa ja t6iden jakoa. Tycinjohtajat joutuvat
hoitarnaan lisziksi alaistensa ty6ehtoihin kuuLuvia asioita, kuten tyohonottoa
ja- tirds trie ro ttarnis ia, tyoehto s opirnus as ioita, patr kka- as i.oita, urakkahinnoit-
teluun ja urakoitten jakarniseen ylTrs. liittyv:.5 tehtzivizi. Lisztksi kuuluu tyo-
kuvaan usein laadun tarkkailua, huoltokorjauksien jztrjestzirnistzi ja tyohon kou-
lutusta. Vielzi voitaneen rnainita rnrn. analyysien kirjoitus ja raportit sekzi

inforrnaatiotehtziviit yrityksen organisaatiossa ylosp;iin ja rny6s alasp:iin. Ku-
ten edellzt jo todettiin, ovat tyonjohtajat usetrnrnissa tapauksissa pdivdtyossS,
kun taas tycintekij;it tekevZtt usein vuorotoitii. Luonnoltrisesti osa tydnjohta-
jistakin on kuitenkin ns. vuorotyonjohtajia.
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4. NYKYINEN ELAKEIKTiK}iYTANTO JA ELAKEIK}i

Elakejarjestelrnien piirissei m^aiEiraiytyy eliikeikei noudatetun eletkeikzi-
kziytainn6n mukaisesti. Ainakin teoriassa voitaisiin ajatella hyvinkin rnonen-
laisia el;ikeikeikeiytaintdj;i, jos otettaisiin huorrrioon mahdollisuudet elaikeizin
porrastukseen ja joustoon. T;illtiin voitaisiin itse asiassa kehitellii erilaisia
vaihtoehtoisia malleja. Tiillaisten mallien toisena tiiirivaihtoehtona voitaisiin
pitzt;i kziytdnttia, jossa eleikeikai on kiinteii, kaikille sama ja ehdoton ik:iraja.
Toisena Ssrivaihtoehtona olisi kziyt;int<i, jossa ei olisi varsinaista yhtai ikai-
rajaa lainkaan, vaan joustavuus olisi viety esimerkiksi yksilollisesti rnahdol-
lisimrnan pitkefle. Luonnollisesti em. keiyteintcijen veiliin mahtuu monia rnuita
vaihtoehtoja.

Millainen on tyontekijciiden ja tydnjohtajien kohdalla noudatettu eld-
keik;ikziytiintci ja eriikeikd haastattelujen kohteena olleessa kahdeksassa yritykses-
sii? Tete voidaan valaista ensinnd.kin yritysten johdon ed.ustajilta saatujen tie-
tojen avuIla. Lisziksi oli kaytetteivissei , edellairnaihittuja esirniesten arvioi-
ta alaisryhmistzizin. .Edelleen voitiin katyttziei tietoliihteenzi joitakin eliikesetziticji-
den sai5nt6je.

4. l. Etikeikzikdyteinro

Johdon edustajilta tiedusteltiin aluksi tycielziketurvan jzirjestSrnistapaa ts.
sitd, rnitei kautta elSketurva on eri ryhrnille jzirjestetty. Tyontekijoiden el5ke-
turva on jdrjestetty el;ikeszi:ition kautta viidessd yrityksessd. ja vakuutusyhtion
kautta kolrnessa tapauksessa. Toimihenkikiiden elaiketurva oli yhtzi yrityst:i 

.
lukuunottarnatta jzirjestetty el;ikes;iziticin kautta. Peruseld.keturvaa tdydentitvii
lisd'etuus liittyy jokaisen yrityksen toirnihenkilciiden elzikejeirjestelyyn. Ty6n-
tekijciitzi koskevia lis:ietuuksia on joka toisessa haastattelun kohteena olleessa
yrityks es s:i.

Varsinaisesti elaikeikaikziytaintdzi kartoittava kohta oli se, jossa kysyttiin,
onko yrityksissd. yleensai kziytdssei kiinte;i pakollinen eroarnisikd vai joustetaan-
ko siit;i yksilollisesti suuntaan tai toiseen. Muistiin rnerkityistzi tycinantaja-
vastauksista keiy selville, etta eli.keikd on tutkituissa yrityksissd nykyisin
yleens:i kiinteeirajainen ja jokseenkin j:iykkii. Oikeastaan ainoa yritys, jossa
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esiintyy piternrntille kehitelty systeerni on Outokurnpu Oy. Kaikissa rnuissa
yrityksiss2i niiytti elekeian joustoa esiintyv5n vain rajoitetusti tai ei lainkaan.
Yrityksistd kolrne ilrnoitti selveisti, ettzi heillii eI:ikeikzi on kiinte:i ja tiiysin
joustarnaton. Neljaiss;i yrityksessd. elzikeizin joustavuutta on esiintynyt, rnutta
se on oIlut rajoittunutta; piiziasiassa on joustettu norrnaalista elzikeizistei y16s-

peiin ja tairn:ikin on saattanut rajoittua joihinkin ryhmiin tai yksildihin.
Kysyttziesszi ty6njohtajilta heidein alaisryhrniensd suhteen noudatet-

tua el?ikeikzikeiytaint6ai (katso kys. 14, B-2 lornake) saatiin seuraava tulos:

Taulukko 2 Tyontekijdiden eliikeikakaytiint6 valimossa ja muissa tutkittavissa ammattiryhmissa ty6njohtajien ar-
vioimana, Luvut prosentteina tyonjohtaja-arvioista. (Suluissa luvut, joiden perusteella prosentit on
laskettu)

Elakeikakeytento Valimo Muut Kaikki yhteensii

Elakeika on kiinteii, sama kaikille
Elakeika on yksi.Jollisesti joustava

Ei osaa sanoa

84

8

8

74
21

15

78

16

6

Yhteensi 100

(2s)
100

(3e)
100

(64)

Tapausten vzihzilukuisuuden vuoksi on taulukkoon voitu ottaa erikseen
ainoastaan valimo, ja muut atr-aryhrniit on yhdistetty toisiinsa" . Taulukon tulos
n;ikyy selkezisti" Myos ty6njohtajien kzi.sityksen rnukaan joutuu valtaosa tyon-
tekijciistzi siirtyrnztzi.n vanhuuselzikkeelle poikkeuksetta sarnanikd.isin5. Taulu-
kossa nzikyvzi ero valirnon ja rnuiden ryhrnien suhteen selittynee osaltaan si115,

ettzi ryhrnaisszi rrrnuutrr oli rnukana Outokurnpu Oy:n tyontekijditai.
Niilta tyonjohtajilta, jotka ilrnoittivat eLikei.iissit esiintyvzin jonkin-

Iaista joustoa, kysyttiin edelJ"een, rninkd suuntaista tzirnii harvinaiseksi havait-
tu jousto on oLlut. Kymmenestzi t5llaisesta tapauksesta oli joustoa, kuudessa
alaspdin, kolmessa ylospziin ja rnolernpiin suuntiin yhdessei tapauksessa. Ta-
md osoittaa, ettd joustarninen on ollut jokseenkin satturnanvaraista.

Tiedusteltaessa insindoreiltd vastaavasti, rnillainen on ollut ty6njoh-
tajiin sovellettu eleikeikeikiiytdnto, havaittiin, ettd" joustoa salLittj.in tydnjohta-
jien kohdalla 14 tapauksessa 36:sta. (n. 39 %). Tztrnii siis viittaa siihen, ettai





15-

tyonjohtajien kohdalla eliikeiSssii joustettaisiin herkernmin kuin tyontekijoiden
kohdalla, joskin havainnot perustuvat aika pieniin lukuihin. Tyonjohtajienkin
enernrnist6 joutuu kuitenkin sii"rtyrndzin vanhuuselzikkeelle sarnanika'isen5,

4"2" Elzikeika

Nykyisen elZikeiein esi.ttely aloi.tettakoon Outokurnpu Oy:stei. Viral"-
linen eleikeikzi - tai pikernmi.nkin eroarnisiki - on sietl5 rniehille 65 ja
naisille 60 vuotta. Vuodesta 1964 alkaen kuitenkin on ollut oikeus siirtyzi
vanhuusel5kkeelle 3 wuotta ennen varsinaista vanhuusetrzikeikdei sopirnaj.La

asiasta tyonantajan kans sa. Merki"ttzivintzi Lienee vuonna I965 tehty eJ.zike-

s2iiintojen rnuutos, joka antaa oikeuden slirtyd vanhuuselSkkeelle, kun elzik-
keenhakijalJ"e on kertynyt v;ihintzi;in 25 eLiikkeeseen oi-keuttavaa vuotta yhtiOn

patrvetruksessa. Kun asianornainen on oikeutettu Laskernaan eleikevuosia tiiy-
tettyS5n Z7 v.uotta, voi Porin Tehtarlta olIa rnahdoLlisuus siirtyzi elzikkeelle jo
SZ-vuotiaana. Elzike on tzill6in kuitenkLn 25f3O tiiydestd el5kkeestzi eLi 50 %

palkasta. Kuitenkin saa 30 vuoden palveluksen jzilkeen t8yden eleikkeen, jo-
ten henkilOlie on rnahdollrsuus siirtyzi elaikkeelle 57-vuotiaana ja saada teilloin
etr5ke tziysi.rnziSrd.isend. (60 To paX.kasta).

Kaikissa rnuissa yrityksissei on eliike- ja eroarni.sikzi 65 vuotta"
T;istd on vain pari poikkeusta. Kyrnin Oy:n Karkkilan Tehtaiden naiset pzi.ai-

sev5t elzikkeelle 63*vuoti"aina ja Tarnpella Oy:n toirnihenkilOnaiset 62-vuotiaina.
YleensS on elaikeikd siis rnetatrl"ien perusteoLLisuudessa kuitenkin juut-

tunut voirnallisesti 65 vuoden rajaan" Lisd.ttd.ko6n tzihzin, ettd. ainakin yhdesszi

yrityksessd korotettiin ty6el-zikelakien voirnaantultua entinen, alernpi elzikeikd
65 ikaLvuoteen. Toisaalta yhtioiden ilrnoitusten mukaan tydeJ.skelakien voimaan-
tulo on helpottanut henkilokunnan siirtyrnistzi tyokyvytt6rnyyselskkeeJ.Le, rnistzi
johtuen tydkyvyttomyyselzikkeiden rnddrzi on selvdsti liszi5ntynyt viirne vuosina.
Ty6etrskeLakien vaikutuksesta voidaan vielzi. rnainita td.ssd" se, ettai useissa yri-
tyksissa: ennen lakien voirnaantuloa esiintlmyt elAkei5n jousto 65 ikSvuodesta
yl6spziin on nyt poistettu tai poisturnassa.

m r '- - .i yhteydes sf on tyonantajien haastattel-utiedoista syytl rnainitar dabd

viel;i tyonantajien ii,rno:r.tukset ns. vailiarnrnattijeirjestenrnd.n kdytostei yrityksisszi.
Vzilia.rnrnattihan or.r arnrnatti-, johon henkild voidaan siirt55, kun hein on tulIut
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kykenernzittorniksi suorittamaan orrlaa tyot5iin, rnutta ei viel;i ole kyllin vanha

tai tyokywyton saadakseen lain rnukaista eliikettii. Viliarnrnattijzirjestelrnai on

tydnantajien ilmoitusten perusteella kdytossS kaikissa haastattelun kohteena o1-

leissa yrityksissS, joskin osassa niistZt vain hyvin rajoitetusti. Kolmessa yri-
tyksessd sanotti"in jzirjestetrnln kziyt6n olevan ai"ka yleistzi, ja lopuissa viidessS

yrityksesszi jzirjestelrnii on kziytossS, rnutta harvinaiselrrpana ja osittain vain

yksS.ttziistapauksia koskevana. TSstd huolirnatta viiliarnmattijdrjestelmzin nziin:

kin laaja kiiyttO alall"a saattaa hyvinkin rnerkitzi sitai, ettd el2ikeikii on ainakin
joidenkin arnmattiryhmien kohdalla ollut liian korkea"

5" BLAKEIKIiKYSYMYKSEN PERUSTEKIJOITA ALALLA

Luonnol"lisesti oli jo tutkimukseen lShdettziessai kehitelty erddnlainen
yleinen rriitekehys, joka ohjaitree rnyoskin tiirnzin tutkimuksen eri vaiheita" Tal-
lainen teoreettinen kehys rnuodostuu aika suurelta osalta siitzi tiedosta, joka on

saatu aikaisernrnista tutkirnuksista ja rnuista kirjalLisuusviitteistd. sekzi yleisistei
sosiologisista pohdinnoista" Luonnollisesti on rnukana rnyds aimo annos arki-
piiivdn kokernusta ja lisiiksi rnieli.kuvitusta. Ernpiirisen aineiston tulokset osoit-
tavat si"tter:, rnissd rnSd.rin alkuoletuksissa ja vali"nnoissa on onnistuttu.

Kuten liitteessei oheistetusta kyselylornakkeesta ndkyy, oli tzisszikin

tutkirnuksessa lahtokohtana varsin lukuisa kysyrnysten joukko. Kysyrnykset ovat

lornakkeessa aihepiirin suhteen tahall,isesti sekoitetussa jzirjestyksessei" Ne kii-
sittel.evdt useita erilaisia osa-alueita, joiI1a oletettiin olevan rnerkityst2i el5ke-
ikeiongelrnan kannalta. Ensinnikin niisszi kartoitetaan hyvin yksityiskohtaisesti
ty6kokonaisuuden eri osia, olosuhteita, vaatirnuksia ja rnuita ty6n piirteit:i. Li-
sziksi on rnonia kysyrnyksizi, jotka pyrkivzit mittaarnaan ty6n aiheuttarnaa rasit-
tavuutta" Osa kysymyksistzi pyrkii mittaarnaan e rziitzi yleisizi sosiaaliseen yITI-

p5rist66n liittyvizt piirteitd ja lisSksi on rnukana henkildkohtaisia, yksil61l"isizi

tekijdita kartoittavia kysyrnyksia ja veiitteiti.
Analyysivaiheessa nousee nyt keskeiseksi kysyrnys siitei, rniten tzi-

hdn suureen aineistoon saadaan j:irjestys, rniten saadaan aikaan tehokas, rnutta

sarnalLa taloudellinen kuvaus ja araalyysi. Vastauksena taihein oli monirnuuttuja:
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anatryysin valinta" Tassa tapauksessa va1i.ttj"in faktorianalyysi alusta pitzten ker-

noksi, jonka avulLa yr:ttetzizin selvitti2i alan elSkeik5ongelmien rakenteellisia piir-
te ita.

5 " i. Faktor::r.analyysi

Sosiaalitutkirnuksen kdsttteiden ja rnittauksen tason epzirnziziraiisyy-

teen on vii.rne vuosina pyrkinyt tuorrraan jzirjestystd siirtyrntnen yl"eisesti ns,

rnonirnuuttuja-araatr"yysien klyttoon. Nziist5 on erityi.sesti faktorianalyysi loy-
tSnyt yhzi laajenevaa kiiyttoA aluksi psykologian ja sitternrnin rnyos sosJ"ologian

pitrissS. Jos yritetzid.n rnziziriteLlii, rnitzi f,aktorianaJ.yysi on, niin voidaan sa-

noa sen otrevan yhteisnirnitys joukolLe tutkirnusrnetodeja, joissa lrlaternaattisin
keinoin koetetaan selvitteizi suuren rnuuttujajoukon yhteisiZi tekijoitzi. Analyysin
lziht6kohtana ovat erilaiset variaabeli.t (estrn. kysyrnykset) ja niiden vdliset
yhteydet" Kun tutkirnuksissa yleensi on kaiytossd suuri joukko rnuuttujia, voi-
daan kysyzi, rnikd olisi pienin mzizird uusia rnuuttujia, joilla tdrnii joukko voi-
taisiin korvata kuitenki.n niin, ett5 saataisiin suurin piirtein sarnat tiedot.
Edeltreen voida.an kysyzi, mj.td neirnzi uudet rnuuttujat olisivat ja rniten ne voi-
taisiin rnuodostaa alkupereiisista rnuuttujista" Tzirnein tapaiset seikat ovat kes-
keisiS faktorianalvysin kannalta (Vahervuo-Ahrnavaarae 1958, 9-). Lyhyesti
sanottuna faktorianatryysia voi.daan sils pitzii tilastornaternaattisena rnenetelrnS-

nd, jonka avulla voidaan raivata varsin suuriakin rnuuttujajoukkoja niin, ettzi

X-oppujen lopuksi jaa vain joitakin harvoja perustekijoitzi, joiden puitteissa voi-
daan edelLeen jatkaa analyysia, tdrkeaa informa;rtiot-a kuitenkaan rnenett5-
rnaittzi "

mx^^.t ei puututa liiheisesti analyysin mutkalli.seen tekniLliseen puo-IdDDd

leen" Todettakoon vain, ettd suuritoiset laskutoi"rnitukset ovat nykyisin tulleet
rnahdollisiksi ja nopeiksi suorittaa tietokoneita kaiyttzien. Eri Laskentavaiheis-

ta voidaan kuitenkin rnainita, ettii aluksi l-askettiin l5hes kaikkien rnukana ole-
vien rnuuttujien vfllinen suuri korrelaatiornatriisi. Kysyrnyksistzi saatujen suo-

riert va.stausjakauturnien ja. korrelaatiornatrii.sin tarkastelujen perusteel"l.a suo-

ritettii"n sitten pitkzille viety rnuuttujt n karsinta, jonka avulla voitiin poistaa
tutkj.rnuksen jatkokzisittelystzi syyst;i tai toisesta tutkittavan ongelrnan kannalta
rnerkityksettorni5 muuttujia. Tdsszi tarkasteLussa voitiin jeljel1e olevien rnuut-
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tujien rniiiirii supistaa jo 69:an. Nzimzi rnuuttujat vietiin faktorianalyysiin, jo-
ka suoritettiin ns. pziiiakselirnenetelrnSllzt. Tdstd saatu tulos osoitti selvdsti,
ettii jatkoanalyysiin kannattaa ottaa korkeintaan kuusi faktoria ja nziin ollen suo-

ritettiin seuraavassa vai"heessa ns. suorakulrnainen rotaatiovaihe kuudella
faktoriLtra. T5rnzin jdlkeen seurasi saatujen faktorien tulkinta.

Loputr"J.tset faktorit, joita voidaan pitiai sarnalla alan elzikeikiikysy-
rnyksen perustekijoinzi tf,rnzin tutkirnuksen puitteissa, saatiin nziin hahrnottu-
maan. Kunkin tekijzin painoa tai rnerkitystzi alan sisd.I1:i voitaisiin itse asias-
sa arvioida usearnrnallakin eri tavalla. Yksi usein kiiytetty perusta rnerki-
tyksen arviolle on faktorin selityskyky ts. se, rniten suuren osan kukin fak-
tori pystyy selittZtrntiiin kaikkien rnuuttujien yhteisvarianssista. Teta k;iyt-
tden rnuodostuu asetelrna rnetallien perusteolli.suuden tekijciistzi. selitysastejiir-
jestyksessd. seuraavaksi (selitysaste prosentteina):

Pe rus tekijzi Selitys as te
%

I
Z

3

4

5

6

Terveydentila
Ulkoiset tyoolosuhteet
Tyon vaatirnat orninaisuudet
Tyon henkinen rasittawuus

Tyon ruurniiLtrj.nen rasittavuus
Elzike ikzias enne

7 .68
5. Z0

4. t8
4" 05

3. 00

3.6t 1)

Seuraavissa kappaleissa kuvataan kutakin n5istzt perustekijciistzi yksityiskoh-
tais e s ti.

5 . Z. Te rveydentila

Koska terveydentila on ilrneisesti alan elzikeiketkysyrnyksen kannalta
tiirkeit tekijzi, on syytd aika tarkoin selvitellai sen eri osatekij6itzi ja tervey-
dentilan vaihtelua erilaisissa an-urlattiryhrnissai.. Kuvauksessa keiytetdzin hyvzi.ksi

1) Sijoitettu viirneiseksi esitystekni.lli.sistzi syistzi johtuen
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toisaalta faktoripisteitZi ja toisaalta suoria prosenttijakauturnia. Faktoripis-
teistzi rnainittakoon, ettS ne on saatu laskernalla terveydentilaJaktorista kul-
Iekin vastaajalle henkilokohtainen pisternliiir?i,, joka mat2irittizi asianornaisen

henkilon paikan (tai t:-lan) tarnan faktorin suhteen. Kysyrnyksess2i on siis ai-
van uusi henkilokohtainen pistearvomuuttuja, jonka avulla voidaan suorittaa eri-
laisia laskutoirnituksia. Laskettaes sa f aktoripisterniiiriS rnuutetaan rnitta-as -
teikkoa siten, ettzi. pistern2iiirien keskiarvoksi tulee luku 500 ja pisteiden ha-

jonta on 100. Terveydentilafaktorin faktoripisterntiiirien jakautumista rnetal-

lien perusteollisuuden eri ryhrnissd, on kuvattu keskiarvojen avulla taulu-
kossa 3.

Taulukko 3 Terveydentilafaktonin faktoripistemiiS-rien keskiarvot eri ammattiryhmissa. (Mita pienempi keskiarvo on,sita
huonompi on terveydentila ryhmdssa yleensa). 1)

Ryhma Faktoripisteiden keskiarvo

Sulatus

Veto
Kuumennus
Valimo
Valssi

Tydnjohto (ei vatrimo)
Tyclnjohto, valimo

4s1. 38

475.81
477.82
501.08
502.02

3)

2)

s91.27
606, 19

Alaryhrnien viiliset erot eiviit terveydentilan kohdalla ole kovin suu-

ria. Kuitenkin loytyy irlaitaryhrnienrt vzilillii tilastollisesti rnerkittzivi ero. Huo-

noirnrnalta niiyttiid. terveydentila sulatustycintekijdiden kohdalla. Tyonjohtajat
sijoittuvat terveydentilafaktorilla selvZisti tycintekijciitd edulliselrrpaan asernaan.

Pisternzieirien vziliset erot kuvaavat terveydentilafaktorin luornaa kokonaisuut-
ta" Tilanne voi faktorin yksittziisten muuttujien eli kysymysten suhteen oIIa
hiernan erilainen.

Erot on testattu tilastolLisesti kdyttzien ns. t -testizi
Eroaa rnerkitsevzisti ryhrnasta sulatus (johtopaatoksen riski 5 flo)
Eroaa rnerkitseviisti ryhrnzistzi sulatus (riski I %)

1)
z)
3)
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AIan sisiisten arnrnattiryhrnien lisiiksi laskettiin eri faktoreista saadut
faktoripisterniitirzit my6s eriiissei rnuissa ryhrnissS. PisterniiSrien rnahdollisia ero-
ja voitiin tarkastella vastaajien sukupuolta, slmtymeiaikaa, siviilisei5tyii, lasten
Iukumaid.rdii, ansiotyovuosia, koulutustasoa, viiliammattiin suhtauturnista ja ta-
loudellista toimeentuloa koskevien jaottelujen perusteella rnuodostetuissa ryh-
missai. Luonnollisesti t;ilIciin pyrit;izin vain kuvailernaan kahden tekijiin viilis-
tzi yhteytt:i. Houkutus syysuhdepiizi.telrniin on tzill6in suuri, rnutta siihen on
kuitenkin suhtauduttava - kontrolliasetelrnien puuttuessa - varovasti.

. Vastaajan ielle n:iytti olevan selvii yhteys faktoripisterneieiriin. Kun
vastaajat jaettiin syntymdaikansa perusteella kolmeen ryhrnzi5n, vuosina I900-
1909, 1910-1919 ja 1920 tai mycihernmin syntyneisiin ja tutkittiin faktoripiste-
rndairien keskiarvoja n;iiss:i ikzi.luokissa, havaittiin keskiarvojen poikkeavan toi-
sistaan tilastollisesti rnerkitserra"ti. l) Mycis tuloksen suunta oli selked. Mita
vanhempi vastaaja on, sitd huonompi on yleensei hdnen terveydentilansa.

Tulos' oli sarnansuuntainen tutkittaessa terveydentilan ja ansioty6vuo-
sien vilistei yhteyttei. Yli 40 vuotta ansiotycisszi olleiden terveyd.entila poik-
keaa rnerkitsevisti huonompaan suuntaan 30 -3g ja ?,0-?9 vuotta ansiotydssd o1-
leista. Luonnollisesti tiirnd. tulos voi johtua vastaajien iain luonnollisesta vai-
kutuksesta. Toisaalta saattaa joissakin tapauksissa mycis ansioty6sszioloaika
sinainsei vaikuttaa terveydentilaan.

Varsin luonnolliselta vaikuttaa se, ettii ns. viliarnmattiin siirtymi-
seen rnycinteisesti suhtautuvilla oli terveydentila selvzisti huonompi kuin siihen
kielteisesti suhtautuvilla. Keskiarvojen ero oli tilastollisesti merkitsevzi.

Mielenkiintoinen, joskin tilastollisesti epd,varmernpi yhteys taas
osoitti, ettai rnielesteiein taloudellisesti huonosti toirneentulevilla oli terveyd.en-
tila selviisti huonornpi kuin rnielestiizin hyvin toimeentulevilla. Tetrnein johto-
pdattiksen tilastollinen riski oli 5 %. Sen sijaan vastaavaa eroa ei havaittu
rnielest;itin kohtalaisesti ja huonosti toirneentulevien vEililld. K6yhyys ja huono
terveys naiytt?iisivd,t; siis liittyviin todella toisiinsa. - aikaisemminkin on asia
todettu eri tutkirnuksissa.

'1) Johtopiitit6ksen riski joka ikaluokan kohdalla I %





-zt-

Faktoripisternzi5rien keskiarvoeroista rnainittakoon vielei, ettit tutkr-
rnuksessa rnukana olevien 65 naisen ja 294 rniehen vziIillzi ei havaittu tervey-
dentilan faktoripisterneiairissd eroja"

Kuten edellei jo todettiin, voivat eri ryhrnien vSliset erot olIa hie-
rnan erilaisia silloin, kun tarkasteLlaan terveydentilafaktorin erillisiii osaky-
syrnyksiS. Tdssd on huomattava, ettei tyypillisirnpien - esirn. eniten kan-
natusta saar,reiden * jonkin alueen kysyrnysten ei viiltt2irniittii tarvitse olla
korkeasti latautuneita ao. faktorissa, joltr"oin on syyti kiinnittzi5 huorniota se-

ke tyypilLisiin ettd korkearr latauksen saaneisiin rnuuttujiin. Seuraavassa tar-
kastellaarr ereiitzi suoria jakauturnia aLan si.sziisisse arnrnatti.ryhrnissS.

Keskeinen kysyrnys terweydentiLan kohdalla oli vastaajille esitetty
suora arviopyyrrto heidzin terveydentiLastaan. TerveydentiLaansa he saivat ar-
vioida. viisiportaisen vastausvaihtoehtovaX.ikoirnan avulla (A-lornake, kys" 38)"

Taulukko 4. Haastatelt'Jjen arviot terveydentilastaan. Lr"rvut prcsentte;na vastaaj:en lukumld:istii eri ryhmissl

Vaihtoehto rrkohtalainentr on vetlnyt yli puolet kaikista vastauksj.sta.
On hiernan vaikea sanoa, rnitzi tzirnd arvio {'kohtalainenrr tarkasti ottaen rner-
kitsee. Tydnteki.jciiden kohdaLla voitaneen kuitenkj.n todeta, ettzi terveydentila

i) rrEi osaa sanoa.rr-tapaukset yhdistetty tzihzin luokkaan
Z) Eri osaryhrnien luvut on painotettu tilastollisesti oikeisiin suhtei.siinsa

Terveydentitra
Tyontekijat Tyonjohtajat

Sulatus Valssaus Vanivno Veto Kuu-
mennus

Yhteensd
2l Valimo Muut Yhteensii

2\

Oikein hyva

Jokseenkin hyva
Kohtalainen 1)

Aika huono

Varsi.n huono

4
20

65

9

2

20

25

48

5

2

L2

23

54

9

2

15

5r'

44
4

18

82

12

24

55

7

2

t4
s7

24

5

Z3

32

45

L9

43

36

2

Yhteensd 100

(6e)
100

( 63)

100

( 136)

100

(27\
100

(22\
100 100

(2t)
100
(zz1

100
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kokonaisuudessaan ei nziyttiisi tzirn5n kysyrnyksen kohdalla kovinkaan huonolta.

R)rhrnien ' vZtlisetr erot ovat yleisesti ottaen sarnansuuntaisia kuin havaittiin
jo terveydentilafaktorin pisternziSrien vEilisessa vertailussa. Huonoirnmalta
nziyttzizi tilanne sulatus- ja valirnotycintekijtrille"

A-lornakkeen kysyrnyksesszi 40 vastaajilta tiedusteltiin, rnitzi vaivoja
hei115 on toistuvasti viirne aikoina esiintynyt" Tdydellinen vastausjakauturna

arnmattiryXr:nittzi.in esiteteizin taulukossa 5 .

Taulu.kko 5" Viime aikoina toistuvasti esiintyneet vaivat. Luvut prosentteina \/astiajisn lukrrn-rliiristA cxi ryhmissii.

Vaivan laatu

Tyontekijat Tyonjohtajat

Sulatus Valssaus Valimo Veto Kuu-
mennus

Yhteensa
pain.
arvot

Valimo Muut
Yhteens?i

pain.
arvot

ftittiselki- ja iskias-
varvoJa
Suonenvetoa
raansaxKya

Niska-. hartia- tai
olkapaXs:irkya

Hermostune isuutta
Yskaa
Unettomuutta
Heng.enahdistusta
f,yossa

$ivelkipua. je jayk-
KyytEa xasrssa

Lonkka- ja polvinivel-
valvoJa
Pohiekioua ruumiillis-
ten'oon-iristusten wll.
teydessd

49

39

25

38

22

38

55

29

?a

16

15

48

25

30

27

24

25

L9

8

18

24

5

43

38

35

32

35

33

19

34

26

24

2t

37

22

26

30

22

7

41

4

15

11

t1

27

27
47

32

50

27

18

27

27

t4

5

43

55

32

31

30

29

24

23

23

2L

L4

52

L9

L9

29

29

t4
L4

74

10

19

27

a5

27

18

14

5

32

14

9

9

38

27

24

23

20

9

24

6

13

5

L3

TyypillisirnpiS vaivoja n:iyttzivzit olevan ristiselk;i- ja iskiasvaivat se-
kei lonkka- ja polvinivelvaivat, joita esiintyy hiernan yli 40 prosentilla vastaa-
jista. Tiimzin jiilkeen seuraavat suonenveto, pziatnsdrky, niska-, hartia- tai
olkapdd.sirky, joita esiintyy suunnilleen joka kolrnannella vastaajaLLa, ja sit-
ten sellaiset vaivat kuin herrnostuneisuus, yskii, unettornuus, nivelkipu ja jayk-
kyys kiisissii, hengenahdistus ty6sszi jne. Luonnollisesti on yksittziisten vaivo-
jen esiintyrnisessei rnelkoisia vaihteluja alaryhrnittZiin, kuten taulukosta 5 voi-
daan nihdzi. Huornattakoon vie15, ettzi jos tarkastellaan tydntekijditzi ja ty6n-
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johtajia erikseen yhten;iisinzi ryhrninii, niin voidaan havaita nziiden poikkeavan

toisistaan lzihes jokaisen vaivan kohdalla.
Metal.lien perusteollisuudessa tyoskentelevien ty6ntekijtiiden ja tycin-

johtajien sairauksista ovat siis yleisimpiS reurnasairaudet yrns., erilaiset
herrnostoperziisiin vikoihin viittaavat seikat ja erilaiset sydzinvikoihin viittaa-
vat oireet. Vertailun vuoksi voidaan tasse rnainita vastaavat tulokset graafi-
sesta teollisuudesta" Sielli rnainitut kolme sairaustyyppie esiintyiviit niin
ikzizin, rnutta toisessa jairjestyksesszi. Herrnosteolliset oireet olivat graafi-
sessa teollisuudessa suunnilleen yhtzi rnerkittzivd vaiva kuin reurnasairaudet
yrns. Nitiden jiilkeen seurasivat niin ikiizin sydiinvaivat (Forss, 1959).

Vastaajien rnainitsernat vaivat luokiteltiin ja laskettiin erikseen rnyos

rnziiiriillis e s ti.

Taulukko 6. Toistuvasti esiintyneiden vaivojen lukumii:iri eri ryhmissii. Luvrrt proser:ttein.r v;rsl:rajicri lrrknmrii..rrstb.
( suluissa)

Vaivoja
Tyontekijet Ty6njohtajat

Kaikki
yhteensi

Sulatus Valssaus Valimo Veto Kuu-
mellnus Yhteensi Valimo Muut Ylrteensii

Yli 4 kpl
1-4 kpl
Ei lainkaan

39

57

4

27

59

14

44
49

7

26

59

15

46
45

9

38

53

9

L4

76

10

18

55

27

21

65

L4

36

55

9

Yhteensii 100

(6e)
100

(63)
100

( 136)

100

(27)
100

(221
100 100

(zll
100
(22',)

100 100

Monia yksittziisizi vaivoja nziyttdzi todella esiintyvzin. Yli puolet kai-
kista tydntekijoistii on rnaininnut ainakin yhden vaivan ja yli kolrnannes viisi
tai usearnpia vaivoja. Ryhrnien vailiset erot neikyviit taulukossa" Huornatta-
koon erityisesti, ettii vaikka tyonjohtajilla esiintyykin vdhernrnd.n vaivoja kuin
ty6ntekij6illei, niin heistzikin noin joka viidennellii esiintyy vzihi.ntdzin viisi vai-
vaa

Graafisessa teollisuudessa esitettiin vastaajille tzisrn5lleen sarnanlai-
nen luettelo vaivoista" Vertailun vuoksi on nyt rnielenkiintoista rinnastaa edel-
lui rnainitut tulokset graafisen teollisuuden tuloksiin. Kun graafisen teollisuu-
den ty6ntekijoiden vastausjakauturnista eroteltiin hyvin usein tai rnelko usein
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esiintyvien vaivojen lukumiiiiril sarnalla luokituksella, saatiin seuraavantapai-
nen tulos. Siinei luvut ovat siis prosentteina graafisen teollisuuden kaikista
ty6ntekijdva6 taajis ta (329) .

Yli 4 kpl
1-4 kpl
Ei lainkaan

t8
52

z9

Kysymysten rnuoto ei siis o1e tiisrnii.lleen sarnanlainen, rnutta kysy-
mysasettelun vivahde-ero on sangen pieni, joten tulokset lienevzit vertailukel-
poisia. Vaikka otettaisiin varovainenkin kanta, niin voidaan todeta, ette me-
tallien perusteollisuus on ty6ntekijdiden sairauden ja vaivojen esiintyrnisen
suhteen hyvinkin erilainen ala kuin graafinen teollisuus. Esiintyihzin tiimzin
perusteella ilmeisen sairaita aktiivivastaajia kaikissa rnetallien perusteollisuu-
den ryhmissa selveisti enernrniin kuin graa-fisessa teollisuudessa. Vastaavasti
tiiysin oireettornia on jokaisessa rnetallien perusteollisuuden ryhrn65szi selveis-
ti vaihemm2in kuin graafisen teollisuuden ty6ntekijSissai. Naiiden lukusarjojen
rinnastuksesta ndhdzitin edelleen, ettat metallien perusteollisuuden tydnjohtajat-
kin ovat sairaampia kuin graaJisen alan tycintekijd,t.

N;iihin sindnsd rnielenkiintoisiin tuloksiin tyditekijt iden ja ty6,njohta-
jien terveydentilasta ja sairauksista palataan vielai rnydhernrnin k;isiteltdessii
koottuja tilastotietoja.

5 . 3. Ulkoiset ty6olosuhteet

My6s ulkoisista ty<iolosuhteista laskettiin ensin faktoripisteet sarnal-
la tavalla kuin edellzi terveydentilan kohdalla. Amrnattiryhrnittziin lasketut
pistemii5rait rnuodostuivat taulukossa ? esitetyn mukaisiksi.

Taulukon keskiarvoluvut kuvaavat siis eri ryhrnien asemaa olosuh-
detekijziein niihden yleens5. Tydntekijdiden kohdalla ei tdssai suhteessa ole eri
ryhmien v;iIillai kovin suuria eroja. Ainoastaan ryhrnii veto eroaa rnuista
tytintekijdryhrnistd tilastollisesti rnerkitsev;isti. Ty6njohtajien pisternzid.rien
keskiarvo on selvasti matalarnpi tuin ty6ntekij6,il1e lukuunottarnatta valimon
tydnjohtajia, joiden pisterniiSrtit oeoittavat, ettd heillii ort selveisti vaikeamrnat
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Tauluftko 7. Tyd,olozuhdefaktorin faktoripistemiizrien keskiarvot eri alaryhmisst (mite suurempi keskiarvo, sita vai-
keammat olosuhteet)

Ryhma Keskiarvo

Veto
Valimo
VaIssi
Sulatus
Kuumennus

Tydnjohto (ei valimo)
Tyonjohto, v.ii*o

472,74 1)

sts.23
579,49
s28.&
539. 55

380,27 2l
472.L4

tydolosuhteet kuin rnuilla ty0njohtajilla.
Kun tarkasteltiin pisterniiZtriai muissa rnuodostetuissa luokissa, ha-

vaittiin vain yksi vahva yhteys. Kysymyksen 2l mukaan 65:tet vuotta aivan
Iiian korkeana elzikeikd.nd pit;ineiden pisternzitirien keskiarvo oli tilastollisesti
merkitsevd.sti korkearnpi kuin rnuiden vastaajien. Nykyisen elaikeikuirajan jyrk-
k;i tuomitserninen on siis yhteydessii ainakin rlaikeisiin ulkoisiin ty6olosuhtei-
siin. Metallien perusteollisuuden tyypillisirnmistd ulkoisista tyOolosuhteista an-
taa melko selkezin kuvan myds seuraava taulukko 8, jossa esiintyviit kaikki
rnerkitteivirnmdt ty6olosuhdetekijit tyypillisyyden mukaisessa jeirjestyksessei.

Taulukosta voidaan havaita, rniten sekii ty6ntekijoille ettei tycinjoh-
tajilla selvSsti tyypillisirnpiei olosuhteita ovat likaiset paikat, pcilyinen ilma,
melu ja vetoisuus. Varsin merkittaiviei tekijditzi tydntekijdille ovat lisatksi
korkea l5rnpcitila ja myrkylliset kaaeut. Luonnollisesti jokaisessa yksittaii-
sessd. olosuhdetekijiissS on jonkin verran ryhmittdisiei vaihteluita, jotka nai-
kyveit tarkernrnin taulukon luvuista. N;iyttaiei ilrneiseltd, ettii 1ai.hes kaikki tai
ainakin valtaosa vastaajista joutuu alttiiksi ern. ne1jiille tyypillisirnrniille olo-
suhteelle. Oikeastaan ainoa poikkeus tiistd on ryhrnai veto, jossa ei sanot-
tavasti esiinny pdlyii ilmassa.

r)
z)

"Eroaa
Eroaa

merkitseveisti rnuista tydntekijaryhmistl (riski | %)rnerkitsevdsti valimon tycinjohdosta (riski 5 %)
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Taulukko 8. Tytlolosuhdetekijet eri ammattiryhmissl. Lahes koko ajan tai ainakin melko usein eriisst olosuhteis-
sa tytbkentelemaan joutuvat, prosentteina vastaajien lukuma:hista kussakin ryhmassa.

Joutuu
tydskentelemaan

Tyontekijat Tyonjohtajat

Sulatus Valssaus Valimo Veto Kuu-
menDus Yhteensl Valimo Muut Yhteensd

Yl. varsin likaisissa
paikoissa

Polyisessa ilmassa
Kovassa mehusa
Kovassa vedossa

Iatk. kelkeassa
liimp6tilassa
Suuresti vaihtelevassallmp6tilassa
Hyvin ahtaissa tiloissa

l\'lyrk. kaasuja sis.
llmassa
Alftiina valodrsytyk-
srlle
Alttiina tarinalle
Iatk. alhaisessa lam--pOtilassa

Kosteassa ilmassa

90
88

78

72

55

48

z5

23

38

19

6

7t
7t
60

67

62

54

22

22

24

8

18

6

95

99

79

bn

46

35

43

M

15

?a

19

7

78

26

96
78

22

22

30

7

7

82
77
64

86

72

46
t4

46

55

27

42

9

86
81

76

78

50

N
32

32

2L

n
t4

6

90

100

81

62

38

52
t4

29

33

t4

5

5

45

64

64

4s

27

23

14

18

18

L4

5

65

79

7t
53

32

35

t4

19

25

L4

5

2

Haastateltuien luku-
maara eri ryhmisse 69 63 136 27 '22 27 22

. Tycinjohtajilta saatiin olosuhteista rdelleen muutarnia lis:itietoja.
Usein esiintyvzi likaisuus alaIIa johtuu metallin yrn. aiheuttarnasta p6lystzi, joka
laskeutuu eri paikkoihin, ja liszi.ksi palarnisjeitteiden aiheuttarnasta noesta. Edel-
leen esiintyy ainakin eraille amrnattiryhrnille mrn. vaseliinin ja rnuun rasvan
mukanaan tuornaa likaa. Ilmassa esiintyvei p61y on tydnjohtajien kertornan rnu-
kaan piiziasiassa rauta- ja metallip5lyd useimmissa ryhrnisse. Erityisesti va-
limossa ja osittain rnyds sulatuksessa esiintyy lisdksi hiekka- ja J<ivipolyd. Te-
mein lisdksi esiintyy hengitysilmassa usein savua ja nokea palamisjaitteinei.
Hengitysilrnan epaipuhtaus on yksi alan vaikeirnrnista tydolosuhteista. Tzirnd tu-
li selvzisti esiin rnyds haastattelujen suoritusten yhteydess;i tehtyjen havaintojen
avulla. Useissa yrityksissd onkin ryhdytty laajarnittaisiin jairjestelyihin ilman
puhdistuksen ja' tuuletuksen suhteen, rnutta test5 huolimatta on hengitysilrnan
likaanturninen vaikea ongelma.

MeIu oli mainittu varsin usein esiintyvziksi haittatekijeiksi, rnika onkin
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luonnollista" Se johtuu pii5asiassa erilaisten koneiden kziyttiirnisest;i. Metal-
lien perusteollisuudessa on kziytdssei rnelko kookkaita, raskaita koneita, joiden

aiheuttarna rnelu on kova.

Usein rnainittu vetoisuus taas johtuu tydnjohtajien ilrnoituksen rnukaan

siitzi, ett;i tycisalien ja hallien ovet on pidettSvzi tavallisesti tuuletusta varten
auki, ja tzi116in siszili"zt vallitsevan korkean lSrnpdtilan ja ulkol5rnp6tilan vtilinen
ero synnyttiizt melkoista vetoa. Vetoa syntyy rny6s voirnakkaiden tuuletuslait-
teiden toirninnasta"

Yksi rnerkittzivd tydotrosuhdekokonaisuus rnetallien perusteollisuudes-
sa on lztrnpotila, Tydnjohtajien ilmoituksen rnukaan nousee ldrnpotila useissa
arnrnattiryhrnisszi ty6skentelevillzi erityisesti kesziaikaan korkeaksi" Haastat-
telijoille ilrnoitettiin esirn. sulatossa 50-50oC olevia l;irnpotiloja ja valirnossa
saattoi 1;irnp6tila oIla yli 4Oo C. Valssaarnossa ilrnoitettiin esiintyvzin 30-5OoC

vzilillzi liikkuvia kesdlzirnp6tiloja. Syynzt tdhztn on luonnollisesti ty6skentely ja
oleskelu sulan rnetallin ja hehkuvien rnetalliesineiden lziheisyydessd.. Suures-

ti vaihteleva l5rnpotila taas tarkoittaa yleensS lzirnpcitilojen eroa tyosalin ja
ulkoilman vzi1i115. Ty6salissa saattaa olla rnonta kyrnrnentd. astetta lzirnrnintzi
ja ulkona vastaavasti yht:i rnonta pakkasastetta, ja ainakin osa tyontekijoistai
joutuu tydsszizin liikkurnaan usein ulos ja siszizin. Iv[ainittu oleskelu jatkuvas-
ti alhaisessa l5rnp6ti1assa koskee nirnenornaan talviaikaa.

Tyonjohtajien ilrnoituksen rnukaan alaIla esiintyvizi rnyrkylLisi:i kaa*
suja ovat rrlrn. hiilirnonoksiidi e1i hzikzi, jota esiintyy ainakin valirnossa ja
sulatusryhrndssd., sekS rikkikaasu, jota esiintyy ainakin valssauksessa. Nai-
den lisiksi on huornattava jo edellei rnainitut palo- yrns" kaasut.

Valoeirsytykset johtuvat luonnollisesti sul"an tai hehkuvan rnetallin ja
avotulen vaikutuksista. Sulatossa on rnainittu lisziksi valokaariuunien epaisuo-

ra hiiikaisy.

5.4. Tydn vaatirnat orninaisuudet

Vaadittujen fysiologisten orninaisuuksien rnuodostarnasta perusteki-
jeste laskettujen faktoripisternzizirin keskiarvot rnuodostuivat seuraavanlaisik*
si.
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Taulukko 9. Ominaisuusfaktori:r faktoripistemiiirien keskiarvot eri amm;rttiri'hmissii, (}.'[iti suu:empi pistemiird.
on, sita vlhernmS.n ou:ihaisuuksia. vaaditaan. )

Ryhma Keski.arvo

Kuumennus
Valssaus

Valimo
Sulattrs

Veto

Ty6njohto, valimo
Ty6njohto, muut

480 " 50

481"06
493 "96
515.19
ss4.37 1)

484.52
499.82

Suuria eroja vaadittujen orninaisuuksien suhteen ei yleensii oIe eri ryh-
rnien valille" Testauksen rnukaan ilrnenevdt huornattavirnrnat erot tyontekijoiden
kohdalla vain ryhrn5n veto ja useirnpien rnuiden ryhrnien vziliLl"d." Tycinjohta-
jilta ei pisternziziristzi, pziiitellen vaadita erityisernrnin juuri niit2t orninaisuuksia,
mike onkin luonnollista, koska- ne liittyvzit pziziasiassa ruumiilliseen tyohcin.

Kun tarkasteltiin olTraisuusfaktorin pisternS;irizi erziissd rnuissa ryh-
rnisse, ei. rnerkitseviei eroja havaittu. Taulukossa 10 on esitetty jeirjestykses-
sd tZirkeirnrnzit eri ryhrnissd. vaaditut fysiologiset orninaisuudet. Luettelossa
rnainitut orninaisuudet ovat siis sellaisia, joiden on fysiologisten tutkirnusten
rnukaan todettu vanherrllTriten usein selvdsti ja nopeastikin heikkenevain. Ne

ovat siis rnerkittzivid arvosteltaessa tyontekijoiden pystyvyyttzi erilaisiin t6i-
hin. Kuten taulukon luvuista voidaan nzihdei, ovat tyontekijciiden kohdalla sel-
virnrnin esilX.;i vaatirnukset tarkasta huorniokyvysti ja kyvystzi kestS2i pitkziai-
kaista ruurniillista rasitusta sekii vaatirnus nopeasta reagointikyvystzi, Tydn-
johtajilla taas korostuvat tarkan huorniokywyn, nopean reagointikyvyn ja eri-
tyisen hyvzin rnuistin vaatirnukset,

Kun laskettiin vaadittujen orninaisuuksien lukurniiiirSt eri ryhrnissd.,
havaittiin, ettii useirnrnissa ryhrnissd. vaaditaan keski.rneiiirin noi"n netr"jzi orni*
naisuutta" Vaadittujen orninaisuuksien lukurneieir;in vaihtelu ryhrnittiiin vastasi

l) Eroaa muista tycintekijziryhrnist;i paitsi sulatuksesta rrrerkitseveisti (riski I fo)
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Taulu]<ko 1O Tydn vaatimat fysiologiset ominaisuudet eri ammatti:lrhmissi. Luvut prosentteina vastaajie:r luku-
maS"resta kussal<in ryhmiissii (suluissa).

Tyd vaatii

Tydntekijat Tyonjohtajat

Sulatr-r Vaksaus Valimo Veto Kuu-
mennus \!tt. tl,:a Valimo Muut \'1:'-..,c nsI

Tankkaa huomic-kykya 1)

Ruumirllisen rasituk-
sen oitkaaikaista kes-
tol'ylkya

No,pe.4a reagointi-
trytqa

Qrifyisen hyvaa muis-

Eritvisen tarkkaa nd-
koki'kya
Erityista ketteryyLtl
Huomattavia ruumiin-
voimia
Erityi$a sorminappa-
ryytta
Herkkaa tasaoaino-
kykya
Eritvi.sen herkkaa kuu*loa'

84

49

65

30

36

4t

48

76

35

25

75

37

67

54

64

46

32

37

13

25

73

40

36

38

43

52

40

2t

7t

vo

63

55

44

30

44

30

7t

15

7

77

50

77

82

50

36

41

79

23

14

75

59

51

43

43

43

44

3t

20

76

9t

24

71

86

43

t4

10

5

10

t4

91

9

t5

82

23

9

5

9

t4

( 6e) ( 63) (136) (27\ (22\ (21\ (22)

91

15

72

84

31

77

4

5

9

T4

hyvin jo aikaisernrnin faktoripisternzizirien avulIa saatua kuvaa ryhrnien v;il-isistzi
e roista.

T;iss;i yhteydessa on rnielenkiintoista luoda si.lrneiys graafisen teol-
lisuuden vastaaviin tuloksiin. Kuten aikaisernrrrin juJ.kaistusta alan tutkirnus-
raportista ilmenee, havaittiin graafisessa teollisuudessa tarkka huorniokyky
keskeise ksi ominaisuudeksi. Sarnalla tavoin on nyt asianLaita rnetallien pe-

rusteolLisuudessa. Graafisessa teollisuudessa tuLivat seuraavina selvasti
esiin erilaiset huorniokykyyt, sorrninappziryyteen ja neikdkykyyn sekd henkiseen
kestokykyyn liittyveit seikat ja vzihemrnen fyysiseen voimaan viittaavat orninai-
suudet. Sen sijaan rnetaLlien perusteoll-isuudessa - kuten dsken todettiin
ruurniiLlisen rasituksen kestokyky nousee tarkan huorniokyvyn jaiLkeen keskei-

I) Jdrjestys perustuu tetssd tyontekijdiden yhteense-sarakkeen rnukaiseen jar-
jestykseen
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sirnrneiksi seikaksi. Metallien perusteollisuus
tzizin tairnd.n rnukaan enemrndn fyysistzi voirnaa

graafinen teollisuus.

edellyttiiii nziin ollen tydntekijzil-
ja rasituksen kestokykyii kuin

5 .5 . Ty6n henkinen rasittavuus

Yhden perustekijzin rnuodostavat useirnrnat A-lornakkeen kysyrnyksen

4L sistilteirndt kiusalliset ty6n piirteet. Nehzin viittaavat henkiseen rasitukseen

ja stressiin. Kyseisessii faktorissartlatautuil rnycis kysyrnys alaisten luku-
rnSziriistd (ky". 46), joten faktorin osa-alueet kuvastelevat usein esirniesase-

massaolon vaikeuksia.

Taulukko 11 Henkisen rasittavuuden faktoripistemliirien keskiarvot eri 'ryhririssi. (i:itl suulsrnpi pistemaara on,
site suurempi on tydn henkinen rasittavuus ao. rirhmhssl.)

Alaryhma Keskiarvo

Valssaus

Sulatus

Kuumennus

Valimo
Veto

Ty6njohto, valimo
Tycinjohto, muut

461.70
483.78
486.45
494.14 1)

soz.33

673.90
684.91

Eri tyontekijziryhrnien vzilillzi ei ole tzisszi faktorissa kovin suuria
eroja" Veto- ja valirnoryhmisszi nziyttzi2i tosin esiintyv;in stressid enernrndn

kuin rnuissa ty6ntekij;iryhrnissit. Ty6njohtajien pisteluvut ovat ratkaisevasti
suure rnpia kuin tycintekij iiryhrnien.

Henkisen rasittavuuden suuri rnerkitys tyonjohtajaryhrnissii niikyi
myos faktoripisteiden ja erdiden muiden taustamuuttujien v2ilisten yhteyksien
tarkastelussa. Faktorista lasketut pisteet olivat selviisti yhteydessd koulutus-
tasoon siten, ett?i korkean koulutustason ornaavilla pisternziSrd oli rnerkitse-

1) Eroaa rnerkitseviisti valssauksesta (riski 5 flo)
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vasti korkearnpi kuin alernrnan koulutustason (kansakoulu tai amrnattikoulu)
ornaavilla"

Ede115 sanotusta huolirnatta eiveit henkisen rasituksen osatekijzit
suinkaan rajoitu vain tyonjohtajia koskeviksi. Niita esiintyy rnycis ty6nteki-
jziryhrniss;i, kuten taulukosta I2 havaitaan.

Taulu-l<ko 12 LuvutEri ryhmien vastaajia hyvin tai melko usein kiusaavat henkisen rasittavuuden osatekijdt
prosentte ina vastaaj ien lukum ii if ist ii eri rvhmissii ( suluissa) .

Tyontekijat Tyonjohtajat

Sulatus Valssaus Valimo Veto Kuu-
mennus Yhteensa Valimo Muut Yhteensii

T6iden kasaantuminen
ia liian kireii aikatau-1u 1)

Omasta toiminnasta
mahdollisesti riioouva
muiden turvallisiltrs
Tvciasioiden oaino
mlelessii viela koto-
nakin
Tv6tehtavien ia val-
tu'uksien eoiis6lvamiidrittely'
Tv6tahdin eoditse-
nd.inen maarhytymi-
nen

Itseniiisten ratkaisuien
teko. ioissa virheaivi-ointf 'foi tulla vritvk-
selle kalliiksi
Omasta mielesti koh-tuuttomat tvovaati-
mukset

Tv6suoritu.Isen laaduniift6 huomiotta oalk-
kauksessa ja etednpain
paasyssa

28

23

6

6

24

10

15

72

35

23

10

16

t6

5

13

19

45

22

L7

15

35

7

2L

L6

30

T9

4

7

5l

19

30

19

55

9

5

9

23

t4

t4

39

22

1t

13

25

8

19

15

67

57

24

33

J5

29

t9

24

64

4l

59

27

18

18

18

9

65

48

44

30

28

23

t9

15

(6e) ( 63) ( 136) (27) (22) (21) (22\

Eri tekijait on asetettu taulukossa esiintymistiheytensd rnukaiseen jair-
jestykseen" Tzi1l6in ne asettuvat tycintekijdille ja ty6njohtajilla suunnilleen sa-
rnaan jztrjestykseen lukuunottarrtatta tydtahdi.n epaiitsenziiseen rniliiriiytyrniseen
liittyvzizi kysyrnystzi. Se on tydntekij6illti'esilld enernrnSn kuin ty6njohtajilla.

1) Jzirjestys rnearaytynyt tydnjohdon yhteenszi-sarakkeen perusteella
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Useirnrnin esiintyv2i tekij5 on rrtciiden kasaanturninen ja liian kire5 aikataulurt,

joka on tulkittava tyypilliseksi stressin piirteeksi. Siile on merkitystzi tyon-
johdon lisaiksi rnycis tydntekijdille erityisesti ryhrnissd kuumennus ja valirno"

Muiden tekij6iden merkitys ja vaihtelu selviiiii taulukon luvuista.

5. 6. Tydn ruurniillinen rasittavuus

TyOn ruurniillinen rasittavuus oli rnetallien perusteollisuuden kaik-
kein vaikeirnrnin tulkittavissa oleva perustekija faktorianalyysin yhteydessZi.

Alunperin se nirnettiinkin ornaan tycihon asennoiturnisen yleistekijeksi. Ana-

lyysin rnyohernrnasse vaiheessa asia kuitenkin voitiin tarkentaa, jolloin havait:
tiin, ett5 kysyrnyksessd on selveisti tyon rasittavuus ja erityisesti sen ruu-
rniillinen ras ittavuus .

Taulukossa l3 on esitetty tycin ruumillisen rasittavuuden faktoripis-
te rniiiirien ke skia rvo t a rnrrratti ryhrnittain.

Taulukko 13 Tyon ruumiillisen rasitLavuuden faktoripistemiidrien keskia:vot eri a,'r.ir-raitir,,'hr-nisi1. (lr4ita pienern-
pi pisicxlaere on, sitl i:sirtar.rrmp:ia ly6 on,)

Ero vzililli valirno - kaikki rnuut ryhrnZit tilastollisesti rnerkitseva (riski 1 {o)
Eroaa kaikista rnuista ryhmistzi paitsi kuurnennuksesta rnerkitseviisti (ris-
ki L Tr)
Eroaa val,irnosta ja vedosta rnerkitseveisti (riski I ia 5 To)
Eroaa sulatosta ja valirnosta lrlerkitsevlsti (riski t To)
Eroaa rnuista paitsi valssauksesta rnerkitseviisti (riski I ja 5 To)

i)
z)

3
4
5

)
)
)

R1'hnrri Keskiarvo

Valimo
Sulatus

Kuumennus
Valssaus

Veto

Ty6njohto, valimo
Tydnjohto, muut

424

st7
53s

581

s9s

16 1)

84 2l

36 3)

27 4)

8s s)

470.43
504.4s
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Kuten voidaan havaita on taulukon kertorna tulos sin2insei varsin sel-
v;ipiirteinen. Kokonaan omaksi ryhmiikseen erottuu valirnotyd, ja rnuut ryhrneit

seuraavat sitzi taulukon osoittarnassa jdrjestyksessd" Rasittavuudess a nilyttiid"

olevan varsin selvizi ryhrnien vzilisiai eroja tycintekijciillzi. Tyonjohtajat saavat

niin ikzizin korkeita rasittavuuspisterniiiiriS"
Faktorin pisterndzireit olivat rnerkittztvdss;i yhteydessd 15hes kaikkiin

niihin luokittelijarnuuttujiin, joita kziytettiin faktoripistern5zirien eroja tarkastel-
taessa. Niinpai voidaan todeta, ettzi tycin ruurniillinen rasittavuus on ilrneises-
ti orniaan jyrkentiirnti2in arvioita 55 vuoden sopivuudesta eliikeiaiksi ja rasitta-
vassa ty6sszi olevat suhtautuvat vziliarnmattiajatukseen rnerkitsevitsti rnyontei-
sernrnin kuin kevyernp;izi tycitd tekeveit.

Vanhernpien ja kauernrnin ansioty6ss2i olleiden vastaajien faktoripiste-
rnii:irin keskiarvot ovat alhaisernpia kuin nuorten ja vzihernrndn aikaa ansiotyos-
s2i olleiden. Koska kuitenkaan ei ole syytzi olettaa, ettii vanhernrnat olisivat
nirnenornaan raskairnmissa t6isszi ja nuorernmat kevyernrnissd., niin tzirnii rnai-
nittu tilastollisesti rnerkitsevzi yhteys lienee tulkittavissa siten, ettd vanhern-

mat ja kauernrnin tyciss;i olleet vastaajat todella tuntevat ty6nsei raskaarnrnaksi
kuin nuorernrnat.

Tilastollisesti rnerkitsevziksi havaittiin rny6s miesten ja naisten v5-
listen faktoripisterndiirin ero. Naiset kokevat tdrnin rnukaan tycinsd rasitta-
varnrnaksi kuin miehet.

Mielenkiintoista suoraa tietoa antavat ao. faktoriin osittain siszi.lty-

neet vzliternuotoiset kysyrnykset, joihin saatuja vastauksia kuvataan taulukossa
14. Jokainen vdite on tulkittava ornaksi kokonaisuudekseen ja taulukon luvut
ilrnoittavat, kuinka monta prosenttia kaikista vastaajista on hyvdksynyt vaiitteen

s is zill6n"

Ty6n rasittavuus rnetallien perusteollisuudessa nztkyy taulukon luvuis-
ta selv5sti. Taulukossa ylirnpeinei olevan v;iitteen sisailto on rnelko voirnakas,

rnutta sen on hyv5ksynyt lzihes jokainen valirnoty6ntekijai ja rnuissakin ryhrnis-
szi yli puolet vastaajista" Valirnon tydnjohtajistakin on kolrne neljzistti valrnis
hyvztksyrnS2in viiitteen sis51L6n. rrYleensd olen norrnaalin tyoajan p:izityttyzt jo
jokseenkin lopussaet lienee hyvin jyrkka viiite. Silti sen hyviiksyy yli puolet
sulatusryhrnzin ja valirnon ty6ntekij6iste ja - ylliittiiviizi ky112t - rnycis rnoni
tyonjohtaja"
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Taulukko 14 Tydn rasittavuutta koskeneisiin viiitteisiin mydntavasti vastanneet (vditteen kanssa tliysin tai jokseen-

kin samaa mielta olevat), prosentteina vastaajien hrkumdd:isti eri ryhmissi.

5 .7 . El;ikeikziasenne

Elekeikaasenne oli tulkinnaltaan varsin selkeai. Tiirnzin perustekijen
osakysyrnyksind ovat analyysin rnukaan ensinnekin kysyrnykset henkilcjkohtai-
sesti sopivimrnasta vanhuuselzikeiasta ja korkeilrrrnasta sekei alirnrnasta mah-
dollisesta eltikei;tstzi. Niiiden selvien elzikeikiikysyrnysten lisziksi saa ao.

faktori jonkin verran vivahteita rny6s itse elzikkeelle siirtyrnistii koskevista
asenteista, My6s liihiomaisten mielipiteen vaikutusta on havaittavissa. Ky-
seessa niiyttzizi siis olevan todella asennetekijzi.

El5keikaiasennetta, jossa kuvastuvat voirnakkaasti eri arnrnattiryh-
rniin kuuluvien henkil6iden odotukset elaikeieistei, voidaan pitizi. tassa tutkirnuk-
sessd tdrkedn5 tekijeinS. Tzist5 syystzi kiinnitetzid.n seuraavassa tarkastelussa
tzi.hzin kohtaan hiernan tavallista enernrnd.n huorniota"

RasittavuusvSitte et

Tydntekijat Ty6njohtajat

Sulatus Valssaus Valimo Veto Kuu-
mennus Yhteensd Valimo Muut Yhietlsl

fy.6ni vie j9 qykyisel-..-
laan volmaE stlna mae
rin, etta olisi vaikeapy$ya enempaen

Tata tvdta tekeviille
on leo6 Daras vaDaa-
ajan hariastus '
Yleensii olen normaa-lin tvdaian Daatvftvajo jotsei:nkin " l6prissa''

Tvdni ei kav liikaa
v6imille
Tv6ni on siksi voimil-
Ie'kavpaa. ettl io kes-
kella"iiikkoa tuhnen
itseni varsin visyne ele
s1

Taksaisin kvlla olla
hvkwista ratittavam-
rdastakin tyossa

Iokaisessa tv6ssa on
6mat rasitu6tekii an-
sa. mutta minuri tv6s-
sairi niita on tavaflis-
ta vehemmen

84

62

62

45

4L

t9

7

56

37

2t

62

24

41

24

93

60

59

31

56

9

10

78

44

44

56

26

19

15

73

4L

32

55

18

18

18

80

52

47

44

4t

L9

L4

76

10

43

s7

19

43

5

46

27

86

59

18

36

18

59

20

68

s8

79

39

L3

(6e) ( 63) (13O (27) (22) (21) (22)
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Taulukko 15 Eltkeikiasenteen faktoripisternaerien keskiarvot s1i ammattir"Thmissd. (Mita suulempi keskiarvo,

siid ;rlr n:pi" ikd.vr,rcsia on rnainittu el:lheiaksi).

Ry ir:nd Keskiarvo

Kuumennus
Sulatus

Valssaus

Valimo
Veto

Ty6njohto, ei-vaiimo
Tyonjohto, vali:nc

430.27 1)

474.94 2\

s02.03 3)

st7.66 4\

s8 1.96 s)

316.9s 6)

373.0O

Tyontekijdiden kohdalla havaitaan, ettd" ryhrnan veto tulos poikkeaa

selvzisti kaikkien rnuiden ryhmien keskiarvoista" Tzirnzi selittynee sine, ette

veto ryhrnan kaikki ty6ntekijzit ovat Outokurnpu Oy:stei, jossa on kiiytdssa al-
haista elzikeikdzi suosivat eliikeikzisiiZinncikset" Nykyinen eLzikeikzi halutaan tits-
szi ryhrneissei ainakin s5ilyttiiai tai mahdollisesti vielzi jonkin verran nykyises-

tiiiinkin alentaa" Suurin haLu etrzikei5n alentarniseen nZiyttziisi pistearvojen pe-

rusteell-a olevan valirnoty6nteki.jciillzi sekd valssaustyontekij6illa. Muut ryh-
rnSt seuraavat sitten taulukon osoittamassa jarjestyksesse. Suorista vastaus-
jakauturnista neihd2i5n tarkernrnin, rnitzi nd.rnd. pistearvojen erot itseasiassa

pit;ivzit siszillzizin. Tyonjohtajat ovat tasszikin kohdassa kokonaan orna lukunsa.

Heiddn pistearvonsahan ovat sel\"zisti alernpia kuin yhdenkzizin tyOntekijaryh-
rnd.n, joten tycinjohtajien ei-;ikeikeiasenne n;iytt2td olevan huomattavasti rnatrtil-

lisernpi kuin tyontekij6iden"
Kun tarkastellun pisteiden yhteyksiS luokittelurnuuttujiin, havaittiin

ensinnakin, ett5 rnyonteisesti viiliarnrnattiin suhtautuvilla (A-1orn" kys. 30) oli
korkearnpi pisternittirii kuin kielteisesti siihen suhtautuvilla. Ilrneisesti rny6n-

Eroaa rnerkitseviisti valssauksesta, vatrirnosta ja vedosta (riski 1 {o)
Eroaa rnerkitseviisti valirnosta ja vedosta (i {o)
Eroaa rnerkitsevdsti kuurnennuksesta ja vedosta (L To)
Eroaa rnerkitseviisti sutratuksesta, kuurnennuksesta ja vedost^ (L %)
Eroaa rnerkitsev,isti kaikr.sta rnuista nyhrnist;i (1 %)
Ero ty6njohtaj aryhrnien vzil"iLl-zi ei otre tilas toll-is e sti rne rkits ev5

1)
z)
3)
4)
5)
6)
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teinen suhtautuminen veiliamrnatin rnahdollisuuteen ja eliikeidn alentarnisen aja-
tukset liittyvzit tiiviisti yhteen.

Edelleen havaittiin eliikeikziasenteen olevan yhteydessd koulutustasoon
ja kysymykseen taLoudellisesta toirneentulosta" Alhainen koulutustaso (kansa-

koulu tai arnmattikoulu) ja huono taloudellinen toirneentulo liittyviit tavallisesti
kiintezisti elzikeizin alentamistoiveisiin.

Elzikeikziasennetta kuvaavien pisteiden ja ansiotydvuosien vitlill5 ha-

vaittiin niin ikztzin tilastollisesti rnerkitsevzt yhteys" Sellaiset henkiJ.6t, joilla
on suhteellisen vzihzin ansiotydvuosia, ovat aika jyrkkiai elaikeizin alentajia.
Heidin ja tosi veteraanien (yli 40 v. tydssii olleet) vzilillzi oli asenteessa suu-

ri ero. My6s 30-40 vuotta ty6skennelleiden asenne erosi rrveteraanienrr asen-

teesta selviisti.
Vaikuttaa luonnolliselta, ett5 eri ikziluokkiin kuuluvien faktoripiste-

rnzizirisszi havaittiin niin ik5;in eroja. Korkeimrnat pisterniiSriit eli jyrkirnrnd.t

eliikeiSn alentarnista puoltavat rnielipiteet loytyvzit ikdryhrnzisszi 40-48-vuotiaat
(rr.r. l9Z0- I t28 syntyneet)" Vanhirnrnat vastaajat poikkesivat heistzi tdssii suh-

teessa rnerkitsevdsti" Sen sijaan hiernan yli 50-vuotiaat vastaajat vastailivat
sarnaan tyyliin kuin vanhirnrnat vastaajatkin.

Tutkirnusaineiston naistyontekijdillzi oli rnerkitsevdsti suurempi pis-
terneieirei kuin rniehille, joten naiset haluavat ilrneisesti alentaa elakeikzizi voi-
rnakkaarnrnin kuin rniehet. Myos faktoripistem;ieirien tarkastelu osoitti, ettii
ne joilIa el-Skeikzi jo on alle 65 vuotta, haluavat ainakin tztllaisen tilanteen
sziityvzin. Faktoripistemdairien tarkastelu osoitti rnyos, ettii 65 ikdvuoden
jyrkisti tuornitsevilla o1i selvdsti suurernrnat pisternzizirdt kuin sen lievern-
rnin tuornitsevilla tai sen hyv5ksyvill5. Tzimzi on ornalla tavallaan osoitus tu-
Iosten luotettavuudesta. Ovathan rinnakkaiskysyrnyksillzi saadut tulokset sa-
rnansuuntaisia.

Eliikeikziasennefaktorin keskeisirnpiS kysyrnyksizi on kuvattu edeL-

leen taulukossa 16, jossa esitetaizin nziihin kysyrnyksi.in saatujen vastausten
keskiarvot.

Ensinnzikin voidaan havaita, rniten vastaajat ovat hyvin pystyneet
erottarnaan toisistaan eri kysyrnysrnuodot. Henkilokohtaisesti sopivimmas-
ta izistzi annetut arviot asettuvat joka ryhrndssd korkeirnman rnahdoJ.Lisen aja:
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Taulukko 16. Elekeikakysymyksiia saatujen vastausten keskiarvot s1i ,ammattiryhmissii (lul'ut vuosia)

Vastaajien mielesta
Tyontekijat Tyonjohtajat

SuLatus Valssaus Valimo Veto Kuu-
mennus Yhteensa Valimo Muut Yhteensa

Korkein mahdollinenelakeika 1)

Sopiva elakeika 2)

Alin mahdolhnenelakeika 3)

61. 3

57.9

57 .4

s9.8
56. 9

53.7

s9. O

s6.6

s3.9

s8.8
54.4

s1. 3

61. 6

s9" 1

56.7

59.7
56.7

s3. 9

61.7
s8. 3

55.0

62.5
60.0

56.5

62. I
59. 3

56.4

teltavissa olevan elzikeikdarvion ja alirnrnan rnahdollisen elzikeikiarvion vziLiin"

Keskeisirnpena kysymyksena tassei voidaan pitdai A-lornakkeen kysy-

rrryste 26, jossa siis tiedusteltiin, rnik;i olisi vastaajalle henkilokohtaisesti so-

pivin ikzi siirtya arnrnatistaan vanhuuselSkkeelle. Taulukossa nzikyvdt keski:
arvot osoittavat, ett5 tyontekijoiden odotukset elzikei.zistii painuvat varsin alhai-
siksi. Nykyisin vallitsevan virallisen el5keiiin ja tydntekijOiden toivornan eld-

keizin v;ilill:i on lzihes 10 vuoden ero. Yhdenki5n rnetallien perusteollisuudes-
sa tyoskentelevd.n tyontekijziryhrnzin vastausten keskiarvo ei nouse edes 60:en

Valirnotyontekijdt haluavat eniten alentaa elSkeik;i5ns5. Odotusten keskiarvo

oli hei115 noin 57 vuotta. Muuten on jarjestys sarnanlainen kuin jo aikaisern-
rnin on havaittu faktoripisterneidrien tarkasteLun yhteydessti. Outokurnpu Oy:n

ryhrnei veto rnuodostaa siis tzissii erikoistapauksen, johon sovelletaan alernpaa

eliikeik2iii kuin rnuissa ryhrnisszi. Henkilokohtaisesti sopivirnrnan elakeizin odo-

tus jzizi silti jonkin verran aIle nykyisin sovelletun tziysirniiirdiseen eLdkkee-

seen oikeuttavan etrakeien, joka on aikaisernrnin rnainituin edellytyksin 57 vuot-

ta. Sen sijaan rnainittu ylin mahdolLinen elzikeiket ylittZizi jo tzirn5n rajan. Ai-
neiston tyonjohtajat pitdisiveit itselleen sopivana hiernan korkearnpia iktivuosia

kuin ty6ntekijiit, mutta ty6njohtajatkaan eivSt haluaisi 50 vuotta korkeampaa

el5ke ikzizi "

Korkeinta rnahdolLista elzikeikiia koskevat arviotkaan eivzit yllui

1)
z)
3)

A:lornake,
A-Iomake,
A-Lornake,

kysyrnys
kysyrnys
kysyrnys

ZB
z6
)o
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- ryhrnd.d veto lukuunottarnatta : nykyiseen eld.keikztein saakka, vaan nekin

osuvat varsin alhaisiin vuosiin. Tydnjohtajien arviot ovat tdssiikin kysyrnyk-
sessd hiernan lShernpd.n;i nykyistzi eI;ikei.kzi,zi. Heiddn arvionsa korkeirnmasta
mahdolLisesta elZikeizistzi jziei kuitenkin nykyistai elikeikzizi alernrnaksi. Ver-
tailtaes sa esirne rkiksi sopivi.rnrnan ja. korkeirnrnan rnahd.ol,lisen el5keiei.n. v;ili:
sizi eroja eri ryhrnissei havaitaan, ettt ryhrnissd kuurnennus ja valirno tiirnii
erotus on pienernpi kuin useirrrrnissa rnuissa ryhrnissS. Niiissd, ryhrnissd so-
piva elikeikzi on ldhinnd arvioitua korkeinta rnahdolLista elzikeikdai. MzizirSt-

tyii realistisuutta osoittavat sopivan eleikeiein ja aLirnrnan rnahdollisen el?ikeiein

viiliset erot. Kuten voidaan havaita, vaihtelee tiirnziki"n ero jonkin verran
ryhrnzistzi toiseen. Keskirnzi.drin se on noin 2-3 vuotta. Syyn;i eroon ovat
rnonet eri tekijeit, mutta taloudelLisilLa seikoilla saattaa oLLa tzisszi keskeinen
rne rkitys "

Henkil.okohtaisesti sopivirnrnan eleikeiSn arviot ryhrni.tteiin luoli*
teltuina nzikyvzit vieX5 kuviossa 1. Ikziluokka 58-62 vie useirnrnissa ryhrnisszi
suurirnrnan osan kuvion pinta-atrasta. Se nziyttziii oLevan suosituin ik;il"uokka"

Arviot keskittyviit luokan siszill;i yleisesti 60 ikeivuoteen. Ik:ivalintojen ha-
jonta eri ryhrnien v5Iiltrd on kui.tenkin aika suuri. Tzirn;i ikziluokka kattaa
lzihes tZtysin ryhmein kuurnennus, sitd vastoin ryhrnd.ssd veto sen osuus on

vain runsaat 1/4" Muissa ryhrnissd. sen osuus on kuviossa esitetyn rnukai-
nen, yleenszi ai.le puolet kaikj.sta vastaajista - lukuunottd.r'ftatta t),onjohtajia.
Yleensd ne tyontekijdt, jotka eivzit kannata 60 vu.oden tienoilla olevaa elzike-
ikee, pitelvzit lzihinnzi 5 vuotta sitzi. alernpaa eli 55 ikeivuotta sopivirnpana elfl:
keik;ira;i. Tillainen on tilanne sulatuksessa ja valssauksessa. Valirnoryhrnai
poikkeaa ffiste sikzili, ettei siel-1.5 hrernan y1-i puoLet kaikista vastaajista on

kannattanut 55 ikzivuotta sopivaksi elakeiaksi. Ryhrn;isszi veto taas rnielipi-
teet hajoavat aika paLjon, suurirnrnan osan pitei.esszi kuitenkin kiinni 50 ika-
vuoden vaatirnuksesta. Ryhmzissd kuurnennus kannatetaan, kuten jo havait-
tiinkin, rnei.ko yksirnielisesti 50-ikzivuotta. Huornattakoon, ettzi toisaaLta ko-
vin alhaiset ja toisaalta 63 tai sitzt korkearnrnat ikzivuodet eivzit ole saaneet
juuri nirneks ikzizin kannatusta.
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KUVIO I i{ENKILOKOI{TAISESTI SOPIVIN ELAKEIK}i

Eri alaryhrniin kuuluvien vastaajien mielipiteet sopivasta
eletke i;is t;i
Eri ikei.kausia sopivana pitdneet prosentteina kaikista ikzi-
arvion antaneista kussakin alaryhmiissd

Sula-
tus

Vals - Vali-
rno

Veto Kuu-
men-
nus

Tydn-
tekij;it
yht.

Tycin-
johta-
jat
yht.

8aus

ffiN
4E-
52

CJ
57

58
62

63--47

37

53

43

47

4

45

N
N

27

28
58

41

86

42

12

25

11



40

5" 8" Sopivan el5kei5n yhteyksizi

Koska sopivaa el5keiketzi koskevaa kysyrnystd on pidetty hyvin rnielen-
kiintoisena, on syytd lyhyesti tarkastella sen yhteyttzi erziisiin rnuihin kysyrnyk-
siin. Tzit5 tarkastelua ei kuitenkaan tehdzi kovin perusteellisesti, sillzi analyy-
siss tarkastellaan myos el5keikdasenteen yhteyttei rnoniin taustarnuuttujiin, rni-
kd tuottaa likipitzien sarrlanlaisia tuloksia kuin sopivaa elzikeikziei koskevan kysy-
rnyksen tarkastelu.

Oma rnielenkiintonsa on kuitenkin henkildkohtaisesti sopivimrnasta
elzikeiztstd. annetuilla vzilittcirnitlzi perusteluilla. A-lornakkeen kysyrnyksessd.2Z
vastaajilta tiedusteltiin, mistZi syystzi he olivat valinneet rnainitsernansa elzike-
izin. vastaukset tzihzin kysyrnykseen olivat seuraavanlaisia.

Taulukko 17. Henkil6kohtaisesti sopivimman eliikeiiin tueksi lausutut perustelut eri am:nattiryhmissi. Luvut pro-
sentteina vastaajien lukumaarasta eri ryhmissb.

Tyontekijzit Ty6njohtajat

Sulatus Valssaus Valimo Veto Kuu-
mennus Yhteensi Valimo Muut Yhteensi

Tv6hon ia sen olosuh-teisiin n-esatiivise sti
v i itt a ava t"v ast a uks et

tai
vat

Vapaa-aian arvostuk-
see^n viittaavat vas-
taukset

fytikykyyn ta.i teryey;oentllaan Doslf, tlvlsestl
viittaavat'vastaukset
Tv6ntekoa arvostavat
vdstaukset

Elakkee lle siirbvmi.stli
suosivat talouddlliset
perustelut
Elake on ansaittu
Ty6llisyysseikat
Normatiivisen
sen sarrelemat
set

Tvossdpvwmistii suo-sitat tdloridelliset oe-
rustelut
Muut perustelut
Ei perustelua

36

27

2t

4

l

1

3

6

1

26

21

27

5

5

5

2

5

37

26

12

7

2

1

2

3

7

2

2

5

11

LL

N

4

4

4
1L

4

4

4
3

36

18

23

5

73

5

31

22

27

6

5

5

3

5

1

t
2

4

t4

38

24

9

5

5

5

14

32

27

18

9

t4

35

26

14

5

2

2

2

( 6e) (63) (130 (27) (22) (zr1 (22)
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Luokitellut eliikeiain perustelut on asetettu taulukossa ty6ntekijdiden
yhteissarakkeen mukaiseen rttdrkeysjztrjestykseenrr. Voidaan havaita, ettzi ylei-
sesti ottaen perusteluissa ovat etusijalla tydn ja sen olosuhteiden vaikeuteen,

tydkyvyn ja terveydentilan heikkenemiseen ja vapaa-ajan arvostukseen viittaa-
vat seikat. N;iiden aserrra on hyvin hallitseva, joskin niiden keskinziinen jzir-
jestys vaihtelee jonkin ve rran ryhrnzistzi toiseen. Jiirjestyksestzi poikkeaa esi-
rnerkiksi ryhrnei valssaus, jossa tdrkeimrniiksi perusteluksi ovat nousseet va-
paa-ajan arvostukseen viittaavat vastaukset. Sarnoin on asianlaita ryhrnzi.ssai

veto, ja toiseksi &irkeirnpi5 ne ovat ryhrnziss;i kuurnennus" Tycinjohtajien pe-
rustelut poikkeavat ty6ntekijoiden perusteluista selviisti. Heill;i nousee td.r-
keirnrnziksi tydkykyyn tai terveydentilaan negatiivisesti viittaavat vastaukset,

kuten taulukon luvuista havaitaan,

Aineistosta voitiin rnycis suoraan laskea henkilokohtaisesti sopivirn-
rnan elakeiein korrelaatiot kaikkiin rnuihin kysyrnyksiin, rnikS niin ikziain va-
laisee edellisestii poikkeavalla tavalla kysyrnyksen taustaa. Korrelaatiot rnuo-

dostuivat kuitenkin yleensai rnelko alhaisiksi. Koko aineistosta laskettuna ylit-
ti vain yksi korrelaatio arvon . 50, vaikka korrelaation lukuarvon vaihteluvzili
on .00-I. OOI). Korrelaatioiden pienuudesta huolirnatta ne ovat koko aineis-
tos sa kuitenkin tilastollisesti rnerkitsevia jo . l4 tasolla.

Suurirnrnat korrelaatiot olivat sopivan elzikeiitn ja muiden elzikeikziei

tavalla tai toisella kartoittavien kysyrnysten viilillii. Niirnd ovat seLviisti ns"

teknillisluontoisia korrelaatioita, joilla ei sindnsii ole paljonkaan rnielenkiin-
toa tiisszi yhteydesszi. Ensirnrnziinen varsinaisesti kiinnostava korrelatiivinen
yhteys on sopivan eliikei5n yhteys syntymdvuoteen (r = - .42). Nziin voidaan
toistaa jo aikaisernrnin rnainittu havainto, ett5 vanhemrnat vastaajat ovat va-
Iinneet yleensii korkearnpia ikzivuosia kuin nuorerrrrn 

^tZ) " Yhteys nykyiseen
eliikeik55n (r = .31) on niin ikziin rnielenkiintoinen. Nykyisellzi elzikeizill5

I) Korrelaatioiden lukuarvoista on jatetty nollat rnerkitsernzittS. Esirn. ar-
vo .50 = 0.50

Z) Huornattakoon tdssd, ettai vanhernrnat vastaajat ovat voineet kokea vaikeak-
si valita sopivaksi el;ikeiikseen nykyisti kronologista ikSiinsei alernpia ikzi-
vuosia.
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ndyttdisi olevan ainakin jossain rruiiirin normiuttava vaikutus ihrnisten ajatteluun
elSkeiiiste.

Sopivalla e12ikei511zi on rnuita yhteyksiti liihinnii ty6n arvostusta ja vapaa-
ajan arvostusta mittaaviin kysymyskohtiin. Kysyrnyksen korrelaatio A-lornakkeen
vziitteeseen 14 C eli trNykyisin on tydssaikiiyville ihmisille jdrjestetty jo aivan
riitt:iv:isti lornia ja vapaa-aikaarr oli -.25 ja toisaalta A-lomakkeen kysymyk-
seen 37 B eli 'rTyd on el;irnii.n kulrnakivi, joten sitd pit;iisi tehdii niin vanhak-
si kuin suinkinrr -.L4. Sopivan eliikeiein arviot ovat vflrittyneet ainakin osit-
tain tycin ja vapaa-ajan .arvostusta koskevilla motivaatioilla. Ne, jotka &rvos-
tavat tybttL, ovat antaneet korkearnpia elzikeikeiarvioita kuin vastaavasti vapaa'-
aikaa tiirketimpiin;i pitzineet. Korrelaatiot osoittavat edelleen, rniten myontei-
nen asennoiturninen el8kkeelle siirtymiseen ja alhainen elzikeikeiodotus liittyvzit
yhteen. Kohtalaisen korkeita ovat rnyds ornaisten rnielipidettei ja ty6eliikelais-
sa rnii;iriteltyri el;ikeikdzi koskevien kysyrnysten (kys. I6 ja 19) korrelaatiot.
teihSn kysyrnykseen. Ne ehkti. osoittavat mzi;ird.tynlaisen ympairistdn norrnipai-
neen vaikuttaneen niin ikeiain odotusten muovautumiseen. Titssd voidaan 1o-
puksi mainita ertiiden tydn yleistii rasittavuutti. mittaavien kysyrnysten korre-
laatiot sopivaan eld,keik€izi,n. Taillaisia todella 16ytyy, joskaan ne eivdt arvol-
taan kohoa rnerkitt?ivdn suuriksi.

5. 9. Perustekijdiden yhteyksistzi

Faktoripistemei.iirien arnrlla o1i mahdollista laskea rny6s eri perus-
tekijdiden viilisiei yhteyksiS, 'korrelaatioita koko joukossa ja erikseen joka ala-
ryhmd.ss€t. Korrelaatiot jSiivdt kuitenkin lukuarvoltaan pieniksi johtuin siitat,
ett:i analyysissd valittiin - l5hinnii eri alojen vertailua silm;i1lzi pitaen
ratkaisuja, joissa saatiin esiin toisistaan jokseenkin riippurnattomat perusteki-
jet. Faktorioisteiden yhteydet eivdt juuri hrle nti.kyviin tarkasteltaessa koko
alaa yhtend kokonaisuutena, rnutta ne naikyveit selvernrnin eri alaryhrniss;i. Jo-
ka tapauksessa on edellytyksiZi johtopii;it6sten tekoon ainakin suurirnpien korre-
laatioiden perusteella. Huornattakoon siis tdssii erityisesti, ettii, niiin pzi;istai;in
vain rnuutarnien yhteyksien voimakkuuden tarkasteluun. Selviin s)ry-seuraus pea-
telrniin ei analyysi anna mahdolliiuuksia.
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5,9"I. Eleikeikiiasenne ja muut perustekijet

Tarkasteltaessa el5keikdasenteen faktoripi.steiden yhteyksi;i rnuihin te-
kijriihin eri ryhrnissd, jziiwzit korrelaatiot yleens;i aika aLhaisiksi. Korrelaa-
tioiden arvot voivat tietenkin osoittaa joitakin oireellisia yhteyksi.ai, mutta ti-

1)lastollisesti rnerkitsevizi yhteyksizi lciytyi suhteelLisen vdhdn'"
Merkitsevi5 yhteyksizi ldytyi tydntekijziryhrnissd vaLssaus ja veto se-

kzi ryhmiissii I'muut (ei-valirnon) tyclnjohtajat'n. Ryhmiissd. valssaus oli el2ikeikzi-

asenteella rnerkitsevzi yhteys ty6n henkiseen rasittavuuteen ja ty6n vaatimiin
ominaisuuksiin. Veto ryhrnaissd taas asenne oli yhteydessd niin ikeizin ty6n hen-

kiseen rasittavuuteen ja lis;iksi terveydentilaan. Ryhrneissd. trrnuut tydnjohta-
jattr asenteella oli rnerkitsev;i. yhteys terveydentilaan. Ryhrnatssai sulatus 2s€n-
teella oli rnelko vahva yhteys tydn henkiseen rasittavuuteen, mutta se ei ollut
tilastollisesti rnerkitsevzi" Valimon ty6njohdon kohdalla lciytyi niin i.kiiain vah-
vahko, rnutta tilastoLli.sesti ei-rnerkitsevii yhteys asenteen ja ulkoisten ty6o1o-

suhteiden sekzi asenteen ja terveydentilan vaililLzi.

Voidaan siis todeta, ett;i elSkeikiiasenteella oli jokseenkin viihain yh-
teyksizi rnuihin tekijd,ihin. L6ytyneet korrelaatiot osoittivat asenteen korreloi-
van usej.mrniten toisaalta tydn henkiseen rasi.ttavuuteen ja toisaalta terveyden-
tilaan er;iissei ryhrnissei.

5 . 9 . 2. Muiden pe rusteki.jrliden yhteyksiit

Analyysiin lii.ttyvj.ssei korreLaati.olaskelmissa tarkasteltiin elzikeikei-

asenteen lis;iksi rnuiden tekijdiden keskinziisiS yhteyksiai. MieLenkiintoisia
korrelaatioita 16ytyi t5llciin vatn ryhmisset valssaus ja veto. Muissa ryhrnis-
sei ei rnerkitseviii korrel"aatioita esiintynyt tai tekij6iden yhteyttzi ei voitu v?.r-
rnuudelJa todeta johtuen jo edellzi rnainitusta ns. trkolrnannen tekijzinil yhteyttii
peittzivzis td vaikutuks e s ta.

Huornautettakoon tassA, ettei. korreLaatiotarkastelujen antoisuus on
yleenset huono silloin, kun tarkasteLlaan tekij6iden yhteyttzi ryhrneissei, jos-
sa ao. tekijdt varioivat kovin viihzin.

l) Johtopii5tdkset on tzilLciin tehty 5 lozn, riskilLzi.
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Jos esirnerkiksi jossain ryhmaissii mittaus osoittaa kaikilla yksildil-
lzi vallitsevan jokseenkin vaikeat tyciolosuhteet ja toisaalta todetaan ntiilld sa-

moilla yksil6illai yhteiliiinen, huono terveydentila, voi huono terveys hyvinkin
johtua vaikeista olosuhteista. Tzistzi huolirnatta olosuhteet ja terveydentila ei-
viit laskelrnissa korreloi keskenziein.

Ryhrnzisse valssaus oli kuitenkin merkitsevd. korrelaatio ulkoisten
ty6olosuhteiden ja terveydentilan vailillzi. Korrelaatio oli negatiivinen osoit-
taen, ett?i rniti vaikearnrnat ovat tyciolosuhteet, sitei huonornpi on terveys.

Ryhmiissd veto korreloivat ty6n ruurniillinen ja henkinen rasittavuus,
kuitenkin niin, ettzi rnitzi rasittavarrrpaa ty6 on ruumiillisesti, sitii viihdisernpi

on henkinen stressi. Ryhrnzissd ldytyi rny6s ulkoisten tyciolosuhteiden ja ter-
veydentilan vzilillZi rnerkitsevd positiivinen korrelaatio.

YRITYSTEN JOHDON EDUSTAJIEN JA ESIMIESTEN MIELiPITEITA JA

ARVIOITA

Tzirnzin raportin alkuosassa on esitelty tutkittujen yritysten johtoa ja
esimiehi2i edustavat vastaajat ja selostettu nykyistii eliikeikaikziytiint6ii ja elai-

keikd2i. Elaikeikzikdytzinncin todettiin olevan yleens;i aika joustarnaton. Elzike-

ikd on yleenszi. kaikille kiinteii ja sarna, 65 vuotta" Ainoastaan yksi yritys
rnuodosti tdstzi kuvasta selvd.n poikkeuksen" Edellzi on lisziksi todettu ns. v5-
liarnrnattijzirjestelmdn olevan ainakin jossain rnuodossa yleisesti kdytcissd. rne-

tallien pe rusteollisuude s s a.

Yritysten johtoporrasta edustavilta vastaajilta tiedusteltiin n;ikemyk-
siii ern" asioista. Ty6ntekij6iden ja ty6njohtajien lzihirnrniltii esirniehilti saa-

tiin niin ikeizin n;iitii asioita koskevia rnielipiteitei. Lisiiksi heiltzi pyydettiin

- laihinnii vertailumielessii - arvioita rnycis er5istii rnuista asioista, joita
oli kysytty rnycis tydntekij6ilt5"

6. I, Yritysten johdon edustajien rnielipiteitzi

Kiinnostuksen kohteena oli tassd kysyrnys siit5, onko kiintezi vai
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joustava elskeikzik5ytzinto parempi ratkaisu yleenszi tai eri ryhrnien kohdalla ao,

yrityksisszi. Johdon edustajien rnielipiteet teistd rnenivzit tzisrnzilleen tasan. Kah-
deksasta yrityksestii asetuttiin. kolrnessa. puoltamaan kiintezizi, kaikille sarnaa e1d-

keikeizi, rnutta niin ik:iein kolrnessa yrityksessf, kannatettiin joustavaa eliikeikzirat-
kaisua. Kahdessa yrityksessii ei haluttu lausua rnielipidettii kurnrnankaan ratkai-
sun parerrunuudesta. Joustavaa el"2ikeikSEi kannattaviin kuului luonnollisesti rnyds

Outokurnpu Oy, jossa on jo toteutettu t;irruintapairren jzirjestelmS" N;iin ollen voi-
taisj.in sanoa, ett;t elZikeizi.n jousto saa loppujen lopuksi hiernan enernrniin kanna-
tusta kuin nykyisin yleinen kiinteS elaikeikai"

Vastaajat saivat rny6s tilaisuuden perustella rni.elipiteitSzin. Kiintezin,
kaikille saman eld.kei:in perusteina pidettiin rnrrr" sitai, ett2i yrityksillii ei otre va-
roja kovin suuriin elikeik:ijeirjestelyihin. Nziin sanotti.in yhdesszi yrityksessd.
Toisessa taas vedottiin siihen, ettai elzikeiiin alasp:iin liukurninen voidaan toistai-
seksi hoitaa tydkyvyttcirnyyselztkejzirjestelyin;i" EdeLleen rnainittiin, ettzi kiintezin
elaikei;in kziytt;irninen tekee tycintekijzit rauhallisiksi, kun on tiedossa mziziraitty

eroarnisikii, johon voi valrnistautua" EdeLl"een vedottiin siihen, ett2i ihrniset saat-
tavat yliarvioida voirnavaransa ja pyrkie pysyttelemaen yrityksessai tarpeettornan
pitkeizin" Joustavan elaikeian puolesta puhujat taas vetosivat piitiasiassa tycivoirna-
poliittisiin nzikcikohtiin" Todettiin muun rrruassa, ettzi tycintekijait, joiden tydteho
heikkenee liiaksi ennen kuin he saar,'uttavat elzikeizin, saadaan kylla neuvottelujen
avulla siirtyrnziSn el5kkeeli.e" LisSksi katsottiin, ettzi joustava kiiytiintci on rnyos
tyornarkkinatilanteen suhteen huornattavasti kij.nte;izi ikeizi edullisernpi. Lis;tksi
vedottiin siihen, ettii joustava eliikeikeikiytdnt6 on yksil6n kannalta erinornaisen
hyvzi ratkaisu, koska yksitr6t ovat erilaisia. Henkil6lle, jonka ty6kyky ja terveys
on heikentynyt, pitziisi antaa tilaisuus vetiiytyi ajoissa pois tycistzi.

Seur aavaks i ke sku steltiin elaike i;in arnrnatinmukais e s ta po r ras tuks e s ta
yrityksesszi, Luonnollisesti tZih;in voitiin ottaa kantaa rajoitetusti, koska ky-
symyksessii on vain yhden yrityksen piiri" Etrakei5n rnahdollinen porrastus voi
vaatia perustakseen kokonaisia arnrnattiryhrni.zi tai arnrnattialoja. Ongelma ulot-
tuu teilI<jin usein yhdenyrityksen piirizi laajernrnaksi, Mielipiteitzi yrityksen si-
sziisestzi arnrnattien rnukai.sesta eleikeiein porrastuksesta voitiin kuitenkin ki.rjata
rnuistiin. Ei.zikeiin porrastusta yrityksen si.sSLl"ii kannatettiin kolrnessa ja. vastus-
tettiin viidessa yrttyksessS. Porrastuksen kannattajat toivat esiin rnm. tarpeen
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porrastaa elakeik;i asernan rnuka.isesti ts" erilaiseksi tycintekij6ille, tyonjohtajilla
ja toirnihenkilciiLlzi" Lisziksi tuli estin porrastus tycin laadun rnukaan esimerkiksi
siten, ettfi atr"ernpi etr";ikei.kzi olisi paikall"aan suurta huorniokykyd vaativissa, kor-
keassa lSrnpdtilassa suoritettavissa ja epflterveellisissii toissd ja yleenszi sellai-
sissa t6issS, jotka ovat vaarallis:"a tydnteki.jztlle tai joiden ep€ivarrna suoritus on

vaa,raksi tuotannolle" Sernonta, jonka m:ukaan rrty6kaluviilarin ja valajan veilillzi on

e roarr, kuvaa tltzt suhtauturnistapaa,

Por:rastusta vastustavat taas rnainitsivat, ettEi on vaikea erotella arnrnat

teja raskaisiin ja keveisiin" Edeltreen todettiin, ettii terasittavuutta esiintyy kaikis-
sa t6issA ja nykyisin erityisesti rnyds johtoteht;ivissii ty6skentelevillit!0. Vielti sa-

nottiin, ett2i elzikeizin yksiloll"inen jousto ajatsi parernrnin kuin porrastus niitri tar-
koitusperiei, joi"hin sillui pyrittSisiin"

Johdon edustajilta tiedusteltiin rnycis heidan kdsitystii5n henkilcikunnan

nykyisestzi elzikeiSstzi" Ltihinnzi pyrittiin selvittiirniiiin, onko heidzin rnielest52in

nykyinen elzikeikds5iinndstii sopiva, vai olisiko syytzi rnuuttaa sitzi jossakin koh-

dassa. Niilta vastaajilta, jotka totvat esi.in joitakin rnuutostarpeita, kyseltiin
edelleen, rnillzi tavoin sei5nnciksia pitaisi rnuuttaa ja rnistzi syystii"

Kahdeksasta vastaajasta piti neljzi nykyistzi elzikeikzisii5nndstii sopivana

ja neljti taas oli si112i kannal"l"a, ettzi elzikeikzizi pitziisi. pyrkizi alentarnaan eri ryhrnis-
sZi" Outokurnpu Oy kuului luonnollisesti rl:i-ihin, joissa nykyistd etrzikeikzizi pidet:izin

sopivana" Niukka enernrnistci on sii.s sitit rnieltei, ettii henkil6kunnan elzikeika voisi
olla all"e 65 r,-uoden.

Mainittakoon tasszt eriiitzi. konkreettisia ehdotuksia" Erzis yri.tyksen joh-
don edustaja suosittelee porrastusta siten, ettii insinci,clrien ja yleenszi keskijohdon

elzikeiSksi asetettaisiirr 63 wuotta, tycinjohtajil"te 52 vuotta ja tydntekijoille 60 vuotta"

ErziSn toisen yrityksen johdon edustaja katsoisi aiheel"Liseksi eLzikeizin alentarnisen
kaikil"la 53 ik;tvuoteen ja erd5sszt yrityksessd. taas ainakin naisilla 60 vuoteen"

Elfr.ke i;in alentarnis ta, kannattane e t j ohdon edus taj at ovat pe rus telle e t
kantaansa lzihinnd viittaarnal.la aLaLLa esii.ntyvien. tciiden rasittavuuteen sekd n5i.ss5

toisszi olevien terveydentilan heikentyrntseen" Edelleen todettiin, ettei useissa ta-
pauksissa joudutaan ty6kyvyttOrnyyseLlkkeelle ennen nykyistat vanhuusel5keikiii.
.Esirniesportaan kohdalla taas korostettiin esirntehill5 usein olevaa kovaa vastuun

painetta.
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Nykyistzi elzikeikiiZi kannattaville annettiin rnycis mahdollisuus rnielipiteen
tarkernpaan perustelemiseen. Kuitenkin vain yhdessei tapauksessa rnainittiin sel-
viisti tiillainen perustelu. Oltiin sitzi mieltzi, ettii rnuutos tulisi liian kalliiksi, ja
ettZi ne, jotka eivit jaksa ty6skennellai kyllin pitkziSn, voidaan siirtaizi tydkyvyttci-
rnyys elzikke elle .

Johdon edustajat lausuivat vielzi rnieLipiteensd. ns. viiliarnrnattijlrjes-
telrnain tarpeellisuudesta ja rnahdollisuuksista yrityksessii. V5liarnrnattijzirjes-
telrnzizi pidettiin yleisesti tarpeellisena useista eri syistzi. K2iytinnolliset rnah-

dollisuudet taillaisen jzirjestelrn:in Laajaan kayttciOn todettiin kuitenkin nykyisin
aika vaihziisiksi. Ne riippuvat rnrn. yrityksen rakenteesta yrns" seikoista.
Useirnrniten toivottiin kuitenkin, ettzi voitaisiin kehittzizi tzillaista jzirjestelrniiii"
Tiil16in viitattiin usein uudelleenkoulutuksen tehostarnistarpeeseen.

6.2. Esirniesten rnielipiteit5 ja arvioita

Kuten edelLzi todettiin, pyydettiin kunkin oman elakeikansd suhteen

haastatellun ryhrnein lzihirnmii.tii esirniehiltei arvioita kyseisiin alaisryhrniinszi
kuuluvien tyrintekijciiden ja tyonjohtajien elzikeizistzi ja siihen liittyvistZi asiois-
ta. Arvioita ty6ntekijoistui antoivat niiin olIen eri ryhrnien ty<injohtajat, ja
ty6njohtajia taas arvioivat vastaavasti keskijohtoon kuuluvat insin66rit.

Esirniesten k;isityksizi elaikeikzikeiytSnndstd tiedusteltiin B Z-lornak-
keen kysyrnyksessa I8, jossa he joutuivat puntaroimaan kiintezin ja joustavan

eliikeizin parerrrmuutta alaistensa el5kkeelle siirtyrnisessai.

Taulukko 18. Esimiesten mielipide kiinteiin ja yksildllisesti joustavan elakeian parernmuudesta alaisryhmiensa ela-
keikakaytannoksi. Luvut prosentteina arvioiden )rhteismaaristi kussakin ryhmassa (suluissa).

Esimiesten mielestii parempi ratkai-
su alaisten elakkeelle siirbymisessii.

Ty6njohtajien arviot Keskijohdon arviot

Valimon
tyOntekijOi$e

Muista
tyontekijOista

Valimon
tydnjohdosta

Muista
tyonjohtajista

Kaikille sama, ki.intea elakeika
Yksildllisesti joustava elakeika
Ei osaa sanoa

28

68

4

33

67

56

39

5

17

83

100

(zs1
100

(3e)
100

( 18)

100

( 18)
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Selvd enemrnisto tydnjohtajista on sitzi mieltti, ettii yksildllisesti
joustava elzikeikii olisi kiintezizi eliikeikdei parernpi ratkaisu alaisryhrniinszi

kuuluvien tyontekijdiden el2ikkeelle siirtyrnisessii. Samaa rnieltei asiasta ovat

- rnuiden kuin valirnon kohdalla - tycinjohtajien eliikkeelle siirtyrnisttt ar-
vioineet keskijohdon insinci6rit" Insino6rien rnielest5 olisi kuitenkin valirnon

tyonjohtajille sama kiintezi elzikeikii parernpi ratkaisu kuin joustava eliikeikzi.

Yksilollisesti joustavaa elzikeikaizi parerrrpana ratkai.suna pi.t5neet

esirniehet perustelivat kSsityksiziin sillzi, ettZt heidd.n havaintojensa rnukaan

yleinen kuntoisuus - fyysinen ja henkinen - on ihrnisill5 hyvin erilainen.
Sekzi tyonjohtajien arviot ty6ntekijoist;i ettzi insin66rien arviot tycinjohtajista

perustuivat suurelta osalta juuri havaintoihin yksil6iden vdlisistii eroista kun-

toisuudessa ja terveydessS. TIrnSn lisziksi korostettiin yksiloll"isen valinnan-

vapauden rner:kitystzi" Keskijohdon insin66rit rnainitsivat lisiksi tyonjohtajien

tyokyvyssd ja tyotehossa havaitserniaan yksiltillisi5 eroavaisuuksia.
B 2-lornakkeen kysyrnyksesszi 8 esimj.ehitrta tiedusteLtiin heidzin kaisi-

tystzizin alaistensa tyotehon tai ty6kyvyn kannalta katsoen sopivasta elzike-

i;istzi" Vastaus tdhSn kysyrnykseen perustsg siis kokernusperiiisiin havain-
toihin eri ikziisten ty6ntekijoiden ty6kyvystd ja tyotehosta, joten sille voitaneen

antaa suuri rnerkitys" Arvioinnin tulos on niihttivissei taulukossa 19.

Taulukko 19, Esimiesten arviot tycikyvrT"n kannalta katsoen alaisllleen sopivasta ellkeiastd. Luvut prosentteina

arvioiden lulumaiiristii eri ryhmissi,

Esimiesten arvioima alaisrvhm elLeen
lv6guoqituksen kannalta sopiva ela-
k'eika (vuosia)

Tyonjohtajien arviot Keskijohdon arviot

Valimon
ty6ntekij6ista

Muista
ty6ntekij6ista

Valimon
ty6njohdosta

Muista
tydnjohtajista

_47
48-s2
53-57
s8-62
63-
Ei osaa sanoa

9

13

43

35

1t
2L

57

tt

17

44

33

6

t7
50

22

LT

100 100 100 100

Keskiarvo (v") 55.2 58.4 60.8 60" 3
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Esirniesten arviot tyosuorituksen kannalta sopivasta alaistensa elzike-
i;istai ovat hyvin sarnanlaisia kuin tydntekijdiden ja tyonjohtajien ornat rrielipi-
teet sopivasta elSkeiaistei. Erikoislaatuisena poikkeuksena voidaan havaita, ettii
valirnon tyonjohtajien arvioissa alaisilleen sopivasta eliikeieistzi paiiidytzi;in vielet
alernpiin ikzivuosiin kuin ty6ntekijzit itse keskirneieirin. Toisena poikkeuksena
ern. sarnanlaisesta suunnasta ovat vaLimon keskijohd.on arviot, jotka puolestaan

keskittyvd.t hiernan korkeampiia ikiivuosiin kuin valimon tydnjohtajien mielipiteet
sopivas ta el2ikeiiis tii;in.

My6s tydnjohtajilta ja insinooreiltd tiedusteltiin alaisryhrnizi koskevien
el5keikziarvioiden perusteluja (B 2-lomake, kys. 8). Tycinjohtaja-arvioid.en pe-
rusteluissa keskitytaen pSiiasiassa viittaamaan tycih6n ja sen ulkoisiin olosuh-
teisiin,liittyviin seikkoihin. Edelleen vedotaan terveydentilaan ja tyokyvyn hei-
kentyrniseen. Insinoorien perustelut ovat osittain sarnoja kuin tyonjohdonkin.
Niisszi korostetaan terveydentilan heikentyrnistzi valimon tyonjohdolla. Muiden
ryhrnien. tycinjohtajia koskevissa arvioissa rnainittiin usein tydhdn ja sen olo-
suhteisiin liittyvizi asioila.

Tutkirnuksen tdss2i vaiheessa haluttiin tyonjohtajien lomakkeessa sZti-
lyttaiii viel:i edellii rnainittujen lisziksi joitdkin ituita. ns. , kontrollikysyirryk-

:

sizi. Esi.ririe'hilta ' pyydettiin lisziksi arvioita rnrrr. alaisryhrnien ulkoisista
tyd,olosuhteista. Vertailu ei tietenkzid.n voi oIla aivan yksityiskohtaisen tarkka,
rnutta tziss;i riitteinee hiernan karkearnpikin vertailu. Sen tulos osoitti, ettd.

suurin osa esirniesarvioista johtaa tiiysin sarnanlaiseen tulokseen kuin se, jo-
hon p:izistiin ao. alaisryhrniin kuuluvien ornien vastausten avulla. Tzist:i ylei-
sestd. sopusoinnusta ldytyi luonnollisesti rnuutarnia poikkeuksiakin. Huornatta-
koon erityisesti, ettzi tzillaisissa poikkeustapauksissa oli tavallista, ettd. esi-
rniesten keisityksen rnukaan heid.zin aJ.aisensa joutuvat alttiiksi er;iille olosuh-
teille usearnrnin kuin alaiset itse ilmoittivat joutuvansa. Tzitlaisia olosuhteita
olivat:

- epiipuhtauksia sis:iltiivii ilrna
- valoiirsytykset (valiroossa)

- korkea l5rnp6tila (valimon ty6njohtoarvioissa)

- rnyrkyllisiii kaasuja. sisailtiivii ikna
- rnelu (valirnos sa)
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Tyontekijiit ja tyOnjohtajat ovat rnahdollisesti osittain niin tottuneita
ern. olosuhteisiin, ettii he ovat voineet aliarvioida niiden esiintyrnistei" Mai-
nittakoon vielei, ettzi aineistosta loytyi vain kolrne kohtaa, joissa alaiset puo-

lestaan ilrnoittivat joutuvansa alttiiksi asianornai.sille olosuhteille usearnmin
kuin rnit?i voitaisiin pzieitellei esirniesten arvioista. Tzillaisia olivat kova veto
(tyon3otaon arvioissa), alhainen lairnp6tila (valimon ty6njohdon arvioissa) ja
polyinen ilrna (ins inoo rien arviois s a) .

B 2-lornakkeen kysyrnyksesszi 20 esirniehiltzi tiedusteltiin, liittyyko
heidln rnielestdzin alaisryhrnien tycihrin tai tyoolosuhteisiin joitakin rnuita sel-
laisia seikkoja, jotka ovat orniaan lisziiirniiiin ty6n rasittavuutta tai vaivoja"
TztlLoin tuotiin usein esiin yleinen henkinen paine ja lisziksi vuorotyo ja yleen-
szi ty6aikakysyrnys" Erityisesti on huornattava insinoorien korostarna ty6njoh-
tajien henkinen paine.

Ede115 rnainittuun kokonaisuuteen liittyy tavallaan B Z-lomakkeen ky-
syrnys 22, jossa esirniehiltZi kysyttiin heidein rnielestiiiin rasittavinta tai vai-
valloisinta piirrettii alaisryhrniensii tyOkokonaisuudessa" Tydnjohtajien arviot
jakaantuvat viittauksiin tydn rasittavista piirteistzi ja toisaalta tyoolosuhteisiin.
Esirniesten k;isityksen rnukaan on valirnossa vaikeirnpana tekijzinzi ulkoiset tyo-
olosuhteet - erityisesti hengitysilrnan epeipuhtaus. Muissa ryhrnisszi pitzivzit

esirniehet vaikeirnpana ty6olosuhteena kuumuutta. Nyt on kuitenkin huornatta-

v?p ettzi niissa'lnuissJtryhrnissd ovat er55t tyon piirteet esirniesten rnielestzi

tzirkezirnpizi kuin ulkoiset olosuhteet, ty6n radittavuutta arvioitaessa. Esiin
tuotiin erityisesti tyoaikakysyrnys ja vuorotyo sek;i tydtahti ja kiire.

Insin66rien arvioissa tydnjohdosta keskitytziiin tydn rasittaviin piir-
teisiin. Esiin tulivat piiiiasiassa henkisen paineen rnahdolliset syyt, kuten

vastuu, kiire, alituinen valppaus yrns.

Muista esirniesarvioista voidaan vieli rnainita B 2-lornakkeen kysy-
rnys Zl, jossa esirniehiltd. siis kysyttiin alaisilla rnahdollisesti havaittuja ty6s-
t;i johtuvia sairaustapauksia. Vastauksista ilrneni, ettd esirniehet olivat kyllii
havainneet tzillaisia tapauksia. Eniten niitzi ilrnoittivat havainneensa valirnon
tyonjohtajat" Muissa ryhrnissai tapauksia olisi tiirniin rnukaan ollut vd.hernrnd.n"

Ty6njohtajien ilrnoitusten mukaan on valirnoty6ntekijdilli esiintynyt eniten reu-
rnaattisia vaivoja ja rny6s hengityselinten sairauksia ja sydd.nsairauksia. Muilla
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tyontekijoill"a taas oli havaittu eniten aistielinten sairauksia ja tapaturmia. Ne-
rnd. arviot perustuvat kovin pieniin tapausrniiiiriin, joten niiden luotettavuus on

epivarrna. Huomattakoon kuitenkin, ettd esirnerkiksi valirnotydnjohtajien ar-
viot ovat sarnansuuntaisia kuin tydntekijSiden ornat ilrnoitukset.

7 " ERAITA TILASTOTIETOJA

Jokaisesta haastattelun kohteena olleesta yrityksestai saatiin tilasto,
jossa on esitetty tutkituissa ryhrnissai tyoskenteleveit tydntekijzit ja tyonjohtajat
ikziluokittain" Lis:iksi saatiin luettelo vuosina 1963-58 vanhuus- ja ty6kyvytt6-
rnyyselzikkeelle siirtyneistii tydntekijciistzi ja ty6njohtajista. Edelleen pyydettiin
erityisellzt lornakkeelLa tiedot tydsuhteen aikana sattunei'sta !<uolernantapauksista
ao" ajanjaksona. Tilastolornakkeissa pyydettiin vieli erikseen tiedot tyokywyt-
tornyyden syistzi ja kuolinsyistzi.

Til"astolornakkeiden tziytto saattoi joissakin tapauksissa osoittautua
aikaa vievziksi toirnenpiteeksi, rnutta kaikki yritykset tziyttivzit kuitenkin lomak-
keet ja laihettivdt ne El5keturvakeskuksen tutkirnusosastolle. Nziistzi on nyt
laskettu joitakin tietoja, jotka ornalla tavaLlaan voivat tziydentziii haastattelujen
avulla saatuja tuloksia.

7"I" Ikzirakenne

Kuhunkin ryhrndein kuuluvien ty6ntekij6iden ja tycinjohtaji"en ikejakau-
turnat tutkituissa yrityksisszi olivat seuraavanlaisia:
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Taulukko 20. Eri ryhmiin kuuluvien ty6ntekijoiden ja ty6njohtajien ikarakenne tutkituissa yrityksissd. Eri ikiluokat pro-
sentteina kaikista aktiiveista (suluissa).

Ika

Sulatus Valssaus VaIimo Veto Kuumennus

Tydntekijat Tyontekijat Ty6ntekijat Tydntekijat Tyontekijet

Mie-
het
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het

Nai-
set

Yh-
;een-
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Yh-
leen-

sa
Mie-
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Nai-
set

Yh-
!een-

se

Mie-
het

Nai-
set

YtF
feen-

sa

'-i;{ -j"t jat jat jat
sa

6O*65v.
5O-69v.
4O-49v.
Alle 4O v.

6

18

2L

55

25

42
33

6

18

22

54

-1

43

35

t9

4
15

25

56

2

L9

38

4L

4
L6

26

54

2

55

27

16

4
14

24

58

4

25

34

37

4
16

25

55

9

35

32

24

1

5

t2
82

8

L7

75

L

5

13

81

5

7

L6

74

4
13

t7
66

29

18

53

4

t4
t7
65

60

40

(44e1 (Lzl (461) (3n (64s) ( sal (703) (st1 1142) (241) 11383) (1oo) (31 6) (zz1 ( 38e) (31) ( 1s1) (171 ( 168) (10)

Henkil6iden lukumtiiirii luonnollisesti vd.henee vanhirnpiin ikziluokkiin
siirryttiiesse. Kiinnostavinta onkin tarkastella kaikkein vanhimpien ikeiluokkien
eli 50-55 vuotiaiden osuutta eri ryhrnisszi" Voidaan havaita, ettei se on joka
ty6ntekijziryhrneissei jokseenkin yhtzi suuri lukuunottanlatta ryhrnziei veto, jossa
eleikeik;ikziytdnnostii johtuen tycintekijciiden ikdrakenne on poikkeuksellinen" Van-
hernpien tydnjohtajien suhteelliset osuudet sen sijaan vaihtelevat ryhrnittziin.
Huornattakoon rnyds, ett;i 60 vuotta tziytteineitzi naisia ei juuri l6ydy alan arn-
rnattiryhrnistzi - valirnotyd rnuodostaa kuitenkin tasta jokseenkin selvain poik-
keuksen,

7.2" Elzikkeelle siirtyrninen ja kuolleisuus

ElSketapahturnista ja kuolleisuudesta saatiin siis tiedot ajanjaksolta,
joka ulottuu vuoden 1963 alusta vuoden 1958 keszi5n saakka eli noin viiden ja
puolen vuoden ajanjaksolta" Taulukossa 2I on tiivistetty osa neiistzi tiedoista"
Taulukosta voidaan nzihdzi lukurnziztrzitietojen lisziksi ehkei kaikkein rnielenkiin-
toisimmat seikat e1i erd.dnlaiset tydkyvyttomyys- ja kuolleisuusriskit eri arn-
rnattiryhmissS" Riskit on tzissei tapauksessa laskettu suhteuttarnalla viiden
vuoden ajalta laskettujen lukurnei;irien vuosikeskiarvo aktii.vitycintekijciiden Iu-
kurnzizlrziatn.

Olennaisinta taulukon kertorrlassa tuloksessa on tydkywytt6rnyyselaike-
lziisten suuri lukurnziSrzi ja tydkywytt6rnyysriskin suuruus" Todennzikdisyys tul-



Taulukko 2L. Eri ammattiryhmist:i v. i963-1968 vanhuus- ja tyoh/vytt6myysehkkeelle siirrfneet ja ihnan ela-
kettd,, iyosuhteessa oilcssaan krolleet tydntekijet ja ty6njolrtajat. Suhdeiuvut iaskef,bu vuosil<eski-
arvon pohjalta promilieina,(o/oo).

Ryhrrra
Vanhuus-

elakelilisia
kp1

Tyol<yvvfttF
niyy.s.9i.ike-
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kpl

Kuollcita
ilman

elakeffa
kpl

Vanhuuselake-leisir o/ oo
aktiiveista

Tvdkwv'ttiF
niws'clitke-
leisie o/oo
aktiiveista

Kuollcita o/ oo
aktiiveistb

Tyontekijlit:
Sulatus

Valssaus

Valimo
Veto
Kuumennus

Ty6njolrtajat
Valimo
Jvluut

L2

1J

37
7

5

4

6

53

5I

66

23

9

5

5

9

15

36

3

5

3

6

5

4
5

4

6

8

9

a3

9

10

L2

It

6

8

4

2

6

6

9

Ia tycikyvytt6rnziksi on joka ryhrnSsszi, tyonjohtajia lukuunottarnatta, selvd.sti suu-
rernpi kuin todennzik6isyys siirty;i vanhuuselzikkeelle tai kuolla vielii tyosuhteen
kestziessei. Ero on suurin ryhrn:isszi sulatus..

Kuolerninen ilrnan eliikettzi ty6suhteessa oltaessa on useassa ryhrneis-
szi yhtzi todenneikoisti kuin siirtyminen vanhuuselzikkeelle. Vrn. Iukusarjojen
sarnankaltaisuus ja rnolernpien pienuus tyokyvyttcirnyysriskiin verrattuna nakyy
taulukossa hyvin selvzisti.

Tycinjohtajilla sen sijaan tyOkyvyttornziksi tulerrrisen todennaikoisyys on
kutakuinkin yhtzi suuri kuin todenndkdisyys siirtyzi vanhuusel;ikkeelle tai kuolla
tyosuhteen kestzies sd..

Sarnoja asioita, joskin hiernan toisesta nzikokulmasta valotetaan taulu-
kossa 22. Taulukossa rnainitulla kolrnella tavalla katkenneista tyds.uhteista on

tyokyvyttdrnyyselzike siis selvzisti yleisin kaikissa tydntekijairyhrnissei. Ryhrn;it
sulatus ja veto erottuvat tyc5kyvytt6rnyyden suhteellisen osuuden kohdalla rnuis-
ta ryhrnistai. Niisszih;in tyokyvyttornyyden osuus on tavattornan suuri. Tyoky-
vyttornyyselikkeiden osuus on tyontekijdiden kohdalla pienin ryhrn;iss5 valirno.

Vanhuuleleikkeiden osuus jae jo suhteellisen pieneksi. Neita tapauk-
sia on eniten valirnossa ja viihiten ryhrn:isszi sulatus. Silrnziys tyonjohtajien
lukuihin osoittaa, ettzi heillzi on parefirrrrat mahdollisuudet siirty;i vanhuuselzik-
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Taulukko 22 Vanhuus- ja tydkyvytt6myyseliikkeelle siirtyneiden seka ty6suhteen kestaesse kuolleiden tydntekijdi-
den ja tyonjohtajien osuudet kaikista mainituilla tavoilla katkenneista tyosuhteista eri ammattiryh-
missa (sului.ssa),

keelle kuin tyontekijOilla.
Toisaalta niiyttziisi silte, ettzt ty6njohtajilla on suurernpi riski kuin

tyontekijciillS kuolla zikillisesti tyosuhteessa viele ollessaan. Tydntekijziryh-
rnien v51illzi on kuolernantapausten osuudessa jonkin verran vaihtelua. Suu-

rirnrnat osuudet ovat valirnon ja kuurnennuksen ty6ntekijriiden kohdalla"

7 .3 " Tydkyvyttcirnyyden syyt ja kuolinsyyt

Kuten edellzi jo todettiinkin, pyydettiin kaikissa tyokyvyttornyyselzike-
tapauksis sa selvitys tycikyvyttdrnyyden syistei. Tzillainen selvitys saatiinkin ai-
ka usein. Koska tarkoituksena oli p55std. vertaarnaan neiitzi lukuja jollain ta-
voin koko rrlaan vastaavanlaisiin tietoihin, suoritettiin tyokywyttd,rnyyden syiden
luokitus Purolan yrn. kziytt;irndzi pitkztaikaissairauksien luokitustapaa ja :ohjei-
ta noudattaen. (Puro1a ym. , 1967, 67 -109) . Sairauksien pziziluokkien siszillzi
laskettiin jokaisen eri sairauden osuus kziyttzien kantalukuna ilmoitettujen tyo-
kyvyttdrnyyden syiden surnrnalukua. Menettely vastaa Purolan ym. toteutta-
rnaa sairaustapausten surnrnan kziyttzirnistai laskelrnien kantalukuna. Netin tu-
lee rnahdolliseksi rnetallien perusteollisuuden ty6kyvyttornyyden syiden vertai-
lu koko vd.eston osalta laskettuihin pitkiiaikaissairauksiin. Luonnollisestikaan
vertailun pohja ei ole tzisrnzilLeen sarna, rnutta kuitenkin riittzivzin hyvd teht5-
vi5 johtopziStoksi;i varten. Saatu tulos nzikyy yksityiskohtaisesti kuviossa 2.

Kuviosta havaitaan, ettd siinzi ylernpzin5 olevat 3 sairausryhrnziS
rnuodostavat valtaosan kaikista tycikyvyttdrnyyden syistet" Niiden joukossa

Ty6suhte en katke amistapa.
Ty6ntekijat Tydnjohtajat

Sulatus Valssaus Valimo Veto Kuumennus VaIimo Muut

Vanhuuselake
Ty6}cyvyttdmyyseLake
Kuolema

t6
72

72

22

53

25

27

47
26

2t
70

9

26

48

26

40

30

30

35

30

35

Yhteensa 100

Qa1

100

( se)

100

( i3e)
100

(sa1

100

( 1e)

100

( 10)

100

QN
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rnyrkytykset

Tuki- ja liikunta-
elinten sairaudet

Herrnoston
s airaudet

rzlnu 6

i{engitys -
elinten
s ai raudet

123456
Ruuansulatus -
elinten sai-
raudet

TYOKYVYTTOMYYDEN TARKEIMMAT SYYT

Vuo s ina I 9 63 - L !6 B tyokywyttornyy s eliikke elle sii rtyneiden j zrkautu -
rninen erdiden sairausryhrnien suhteen arnmattiryhrnittziin 1)

Vertailulukuna esitetty vastaavien sairausryhrnien prosenttiset
osuudet kaikista pitkziaikaissairauksista Suomen koko 15 vuotta
td.yttiinee s sii vde stds s ii

r23456 123456

r23456 I?345 6 lz3 45 6

Umpie rityks en,
aine envaihdunnan
ja ravitsernuksen
s airaudet

r_1-
?-
)_J-
/1 -

5-
6"

Sulatus (10 9)
VaIs s aus (7 3)
Valimo (15)
Veto (51)
Kuurnennus (25)
Tautitilanne koko 15 vuotta tziyttaineessd. vd.estOssd.

i) Vuodesta I968 on saatu rnukaan vain noin puolen vuoden aikaiset tapaukset
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taas nousevat verenkiertoelinten sairaudet selv:isti suurimmaksi syyksi. Tal-
laisia sairauksia esiintyy rnetallien perusteollisuuden jokaisessa arrrmattiryh-
rnaissui enemrndn kuin koko rrraan veiestdssii. Kovin suuria eroja eri ryhrnien
veilillai ei ole tassa sairausryhrnzissii lukuunottarnatta ryhrniiS kuurnennus, rnut-
ta teirnzi ero voi johtua pelkzisteizin satunnaisvaihtelusta. Sairausryhrnddn rrve-

renkiertoelinten tauditer kuuluvat piiiiasiassa erilaiset syd:inviat kuten reurnaat-
tiset sydzinlaippiiviat, elirnelliset sydainviat, rnuut sydzinsairaudet ja -oireet,
verenpainetauti, valtirno- ja laskimosairaudet yrns. Tiettziviisti ovat nziistei

sairauksista yleisirnpizi ns. rnuut sydzinsairaudet ja -oireet sekd verenpaine-
tauti ja rny6s elirnelliset sydiinviat.

Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, joihin kuuluvat mnr. nivelreurna,
rnonet reurnaattiset oireet, iskias ja erilaiset selkiivaivat yrns., rnuodostavat

toiseksi huornattavirnrnan ty6kyvyttdrnyyden syyn. Useirnrnissa rnetallien pe-

rusteollisuuden arnrnattiryhrnisszi nziyttziisi nziitzi esiintyneen hiernan enernrnd.n

kuin koko firaassa"

Kolrnannen keskeisen tautiryhrnzin muodostavat hengituselinten sai-
raudet. Voidaan havaita, ettzi rnetallien perusteollisuuden kaikissa ryhmisszi
on jokseenkin selviisti enernrndn tzillaisia sairauksia kuin koko maassa. Keuh-

kotuberkuloosia ei ole luettu tiihzin ryhrnzi5n vaan tartuntatauteihin, joiden

osuus ty6kyvytt6rnyyden syistzi oli mitzittdrnZin pieni. Hengityselinten tauteihin
luetaan ensinnzikin krooniset keuhkoputken ja keuhkojen sairaudet, joista rrraas-

sarnrne rnuodostaa nykyisin edelleen paiziosan krooninen keuhkoputken tulehdus.
Edelleen luokkaan sis;iltyy keuhkoputken laajenturna ja erilaiset ammattikeuhko-
sairaudet sekzi kaikki ns. ylernpien hengitysteiden krooniset tulehdukset kuten
krooninen kurkkusairaus, poskiontelotulehdus yrrs"

Kuvion alaosassa ovat rnuut sellaiset ty<ikyvyttdrnyyden syyt, joilla
on saadun ernpiirisen rnateriaalin valossa jo viihziisernpi rnerkitys rnetallien
perusteollisuudessa. Kuten havaitaanc or n:iitai sairauksia yleensai vdhernrndn

kuin koko rrraassa joitakin poikkeuksia lukuunottarnatta. Huornattakoon n;iistai
esirnerkiksi ryhrnein valssaus suuret tapaturrnaluvut.

Muiden kuin kuviossa esiintyvien sairauksien rnerkitys tycikyvytt6rnyy-
den aiheuttajana on saadun aineiston nojalla pzizitellen tilastollisesti jokseenkin
olernatonta. Yhteenvetona ede115 olevasta voidaan siis sanoa, ettii rnetallien



a1

perusteollisuudessa esiintyy er;iitd rnAzir;ittyjzi sairauksia keskirnzi;irziist;i enern-
rnd.n. Ne ryhrnittyvzit pdziasiassa verenkiertoelinten ja hengityselinten sairauksiin.
Tyon ja tyciolosuhteiden osuus sairauksien yhtenzi syyn:i on nd.in ollen ilrneinen.

Tydsuhteessa vielS oltaessa sattuneiden kuolemantapausten kohdalla tie-
dusteltiin kuolinsyytii. Tzirn2i o1i harvernrnin tiedossa kuin tyokyvyttornyyden syy,
joten tapauksien lukumaiiira jzii t:iss5 suhteessa rnelkoisen pieneksi. Niiin olIen ei
voida tehd:i yht:i yksityiskohtaisia vertailuja kuin tyokyvyttomyyden kohdalla. Muu-
tarnan tlrkeirnrn:in kuolinsyyryhrniin suhteen verrattiin kuitenkin rnetallien perus-
teollisuuden tietoja'koko rnaata koskeviin tietoihin. Koko rnaata koskevat kuollei-
suusluvut laskettiin vuoden I966 Suornen tilastollisen wuosikirjan tietojen perus-
teella. Metallien perusteollisuuden kaikki ryhniat on yhd.istetty, jolloin tarkaste-
lun kohteena on yhteensii 58 kuolintapausta. Kuviossa 3 on esitetty eriiiden kuo-
linsyiden jakautuminen metallien perusteollisuudessa ja koko rnaassa.

KUVIO 3 TARKEI MM;!iT KUOLINSYY T

Vuosina I 963-1 t6B tyosuhteessa ollessaan kuolleiden prosenttinen
jakauturninen ereiiden kuolinsyidep rnukaan I)
ve rtailulukuna e sitetty vas'taavien kuolinsyiden j akautuminen suo -
men koko vdestossd. Z)

Metallien pe rus teollisuus Koko veiestd

@
Ve renkie rto-
el inten s ai-
raudet

Tapaturrnat,
varnrna(,
rnyrkytykset

Hengitys -
elinten
s ai raude t

Muut
s airaudet

1) Vuodesta 1968 on saatu mukaan vain noin puolen vuoden aikaiset taoauksetZ) Lzihde: Tilastollinen vuosikirj a L966; (kaytetty vuosikeskiarvoja IgOt_1965)

57
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Verenkiertoelinten sairaudet rnuodostavat rny6s ylivoirnaisesti tdr-
keirnrnain kuolinsyyn rnetallien perusteollisuudessa tyoskentelevillzi. Niiiden sai-
rauksien aiheuttarnat kuolernantapaukset ovat lisziksi rnetaLlien perusteollisuuden
piirissd selvisti yleisernpiui kuin koko rrraassa" Toiseksi yleisirnrniin kuolinsyy:
ryhrnein rnetallien perusteollisuudessa rnuodostavat tapaturmat, varnrnat ja rnyr-
kytykset, joiden osuus on niin ikzizin suurernpi kuin koko lrraassa. Sen sijaan
kuolleisuus hengityselinten tauteihin ei juuri poikkea koko rnaan tilanteesta"

7 "4. Eleikeikzi ja elossaoloaika

Tilastoista voitiin laskea edelleen erziitii rnuitakin tietoja, rrrrr. tar-
kat elzikkeelLesiirtymisikii5 koskevat tiedot. Laskelmat todellisista vanhuus-

elaikeikzivuosista eivzit tuoneet mitiid.n olennaisesti uutta jo edellzi esitettyihin
tuloksiin. Niinpzi havaittiin, ettd valtaosa vanhuuseliikeliiisistd on siirtynyt
el;ikkeelle norrrraalissa eleikeieissei, siis yleenszi 65-wuotiaana. Vain hyvin
harvoissa tapauksissa on siirrytty eleikkeelle jo 54-vuotiaana. Joissakin yhtai

harvoissa tapauksissa on oltu ty6ssai 55 ikd.vuotta vanhernrniksi.
Huornattavasti antoisamrnan tarkastelukohteen rnuodostaa ty6kyvytt6:

rnien rrelekeikett, josta tiedot rnuodostuivat ryhrnittein seuraaviksi:

Taulukko 23 Vuosien 1963-1968 aikana eri ikiisini ty6kyvytt6miksi tulleEt eri rihmissii. Luvut prosentteina kai-
kista tydkyvyttdm)4/stapauksista (suluissa). 1)

Keskiarvo (vuotta)

I) Lukuihin sisziltyy rny6s eri ryhrnien ty6njohtajat

Tvdkwvttomhksi-
tuloil(a'(v. ) Sulatus Valssaus Valimo Veto

Kuumennus(taoauksen luku-
iniidrzi suluissa)

65 tai yli
@-&
55-59
50-54
4s-49
@-44
30-39
Alle 30

37

26

t7
9

7

2

2

49

24

6

9

3

6

-a

6

30

23

15

L2

7

7

4
24

44
L2

8

4

4

23

44

TL

LL

(2)

(4)

(1)

(1)

11 (1)

100

( s+1

100

( 33)

100

(6e)
100

( 2s)

100

(e)

54.9 55.8 54.7 55.8 52.8
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Luonnollisesti joka ryhrneiss?i on vanhoissa ikailuokissa paljon ty<iky-

vyttcirnizi. Eniten heitzi on yli 60-vuotiaissa : Iukuunottamatta ryhmiiii veto.
Eri ryhrnien keskiarvoluvut ovat varsin samanlaisia liikkuen noin 55 ikeivuo-

den tienoiLla. Tzistzi poikkeaa selvzisti vain ryhrnd. kuurnennus, rnutta johtopii5-
t6kset tiirniin ryhrniin osalta ovat tiisse epevarrnoja tapausten pienestii lukurnzizi-

riistii johtuen.

Tyosuhteessa ollessaan kuolleista laskettiin niin ikeiiin kuolinik;i eri
ryhrnissii.. Tapausten vzihZilukuisuuden vuoksi ovat johtopzi5t6kset siitzi kuiten-
kin epzi.varrnalla pohjalla. Ryhrnissii, joissa o1i edes toistakymmentd. sellais-
ta tapausta, joissa kuolinik;i voitiin varrnasti tiet:izi, se oli keskirnaiSrin noin
51 vuotta.

TiLastoaineistosta oli alunperin tarkoitus laskea rnycis elaikkeelle
siirtyneiden elossaoloaikaa koskevia tietoja, rnutta epzitietoisuus henkildiden
kuolinajoista sekii havaintoajanjakson lyhyys esti kuitenkin tarkkojen laskel-
rnien tekemisen. Vanhuuseliikkeelle siirtyneiden elinajasta ei tasta syyst;i
voida sanoa tzisszi mitiizin. Ty6kyvyttdmyysel:ikkeelle siirtyneistai laskettiin
sen sijaan eriiiinlainen elossaoloaikaa kuvaava luku. Kunkin viiden vuoden ai-
kana tycikyvyttOrnyysel;ikkeelle siirtyneen henkilon kohdalla tarkistettiin, oliko
hzin elossa vai kuollut yhden vuoden kuluttua elaikkeelle siirtyrnisestaiiin. Kuol-
leiden lukurndeirii laskettiin sitten prosentteina kaikista yhden vuoden tyokyvyt-
tdmyyselaikkeellzi olleista. Saatu suhdeluku vaihteli jonkin verran ryhrnistd
toiseen. Suurin se oli valirnon kohdalla (14 %), ja seuraavaksi tulivat ryhmzit
valssaus (lL %) ja veto (10 %). Sulatuksen kohdalla o1i luku vastaavasti vain
9 %. Kuurnennuksessa ei ol1ut tapauksia rninkaiainlaisten paizitelmien pohjaksi"
Mainittakoon vielii, ettd. kaikki ryhrniit yhteenlaskien todettiin, ettzi kaikkiaan
T43:sta tydkyvyttdmyyselikkeelle siirtyneestzi oli vuoden kuluessa eleikkeelle
siirtyrnisestai kuollut 15 henkiltjzi eli noin ll o/o.
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MUUTAMIA LISATIETOJA HAASTATELLUISTA AKTIIVEISTA JA ELAKE.
LAISISTA

Seuraavassa tarkastellaan lyhyesti muutarnia edellii rnainitsernattomia
A-lornakkeen kysyrnyskohtia ja sarnalla viitataan joihinkin eleikelziisille tehtyi-
hin kysyrnyksiin" Kai.kista nyt kisitelteivistii kysyrnyksisti voidaa.n yhteisesti
sanoa, ettzi niiden rrrerkitys on jdzinyt tutkirnusongel"rnan kannalta yleens5 vai-

hziiseksi. Useirnrnat niistd jiitettiin varsinaisessa analyysissa k5sittelyn ulko-
puolelle siit;i syystd, ettzi niiden yhteydet tutkirnuksen rnuihin muuttujiin olivat
heikkoja. Mukana on tosin rnuutarna yleisanalyysissakin rnukana suiilynyt ky-
symys, jonka merkitys on kuitenkin analyysin rnyOhemmissii vaiheissa ollut
pi.eni" Nyt tarkasteltavilla kysyrnyksillzi lienee kuitenkin ns. yleistei kiinnos-
tavuutta, rninkS vuoksi niiden esittely on paikallaan. Elzikelaiisille tarkoi-
tettuun lornakkeeseen (C-lornake) asetetut toiveet eiviit oikein toteutuneets

kuten jo edellit on todettukin. Elzikkeelle siirtyneillai oLi rnzizirzitynlarsia
vaikeuksia vastausten antarniseen, Heiddn vastauksillaan ei o1e rnuutenkaan

tzirndn tutkirnuksen ongelrnien kannalta keskeist:i rnerkitystS. Tzirnzi ei suinkaan
tarkoita sitd, ettei vanhuksill"a ja tyokyvyttornillii rii.ttziisi ongelmia. N;i.iden

ongelrnien selvitys on kuitenkin tutkirnuksen aihe sindnsd., eik5 se kuulu niin-
kizin elSkeikzitutkirnuksen piiriin. Seuraavassa tyydytdzinkin eliikeltiisten osalta
vain rnuutarnaan lyhyeen kornrnenttiin. Mainittakoon kuitenkin teissai, ettii haas-
ta-ttelutietoja saatiin 46:Lta vanhuuselzikkeelle siirtyr:eeltei. ja 42:Lta ty6kyvyttci-
rnyyselzikkeel.le siirtyneeltei metallien perusteollisuuden ty6ntekijSltii ja tyonjoh-
tajalta" Haastateltujen vanhuuselzikelaiisten keski-ikii oIi 69 vuotta ja tyOkyvyt-
t6rnilLzi vastaavasti 62 vuotta.

Aluksi on syytzi ki.ir:nittzi:i huomiota rnuutarniin kysyrnyksiin, joissa
sivuttiin elZikeizin ja taloudellisten seikkojen vzilisizi yhteyksizi. A-lornakkeen
kysyrnyksesse 34 vastaajia pyydettiin arvioirnaan taloudellista toirneentuloaan
nykyisin, ja vastaavasti kysyrnyksessa 35 pyydettiin arvio toirneentul.osta eI:ik-
keellZi oltaessa. Nykytstzl toirneentuloa koskevassa kysyrnyksessd kasautuivat
vastaukset vaihtoehtoon Itkohtalainentr. Arvioitaessa toirneentuLoa elzikkeellzi
oltaessa sai vaihtoehto traika huonort meLkoisesti kannatusta. TydntekijOiste
l2ihes kolrnannes katsoi toirneentulonsa eliikkeelLd oltaessa rnuodosulvan huonok-
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si. Tydnjohtajat taas luottavat siihen, ett5, tilanne on silloinkin ttkohtalainenrr.

A-Iomakkeen kysyrnyksessd. 33 pyydettiin vastaajien arviota yleensii
eleikkeen rnzizirain rnerkityksestai harkittaessa eleikkeelle siirtyrnisen ajankohtaa.
Vastausjakauturnasta rnuodostui jzilleen jokseenkin yksipuolinen sikeili, ettei kaik-
kien vastaajien rnielesti el5kkeen m;i5rzillai on suuri merkitys eleikeikzi5 harkit-
taessa" Tete korostaa vield se, ettii valtaosa vastaajista o1i valinnut vaihtoeh-
don rrhyvin suuri rnerkitysrt rnielurnmin kuin vaihtoehdon rtmelko suuri rnerki-
tys0e kysyrnykseen vastatessaan" Kysyrnyksessd. 32 pyrittiin saamaan suoraan
selville eliikkeen rniiirain ja elzikeikeiarvion viilisen yhteyden rnahdollinen vai-
kutus. Oman ilrnoituksensa rnukaan hiernan y1i puolet kaikista ty6ntekijciista
ja tycinjohtajista rnuisti ja otti rny6s vastausta antaessaan huornioon eliikkeen
miiiirein ja palvelusajan vzilisen riippuvuussuhteen. Joka viides tydntekijai ja
runsaat l0 % tydnjohtajista ei rnuistanut teitd asiaa lainkaan. Loput kylla rnuis-
tivat, rnutta ilrnoittivat, ettei se vaikuttanut heidain rnietipiteeseensd. elaike-
iai s t;i "

Vaikka ty6stzi johtuva sairastumisvaara on tiirkeei. tekijii metallien
perusteollisuuden elskeikzionge1rnien yhteydessS, ei teitzi koskeva erityinen ky-
syrnys (A:Iornake, kys" 39) tuIlut yleisanalyysissa esiin. Seuraavassa asetel-
rnassa on esitetty eri arnrnattiryhrnisszi niiden vastaajien prosenttinen osuus,
jotka pitzivdt tyostzi johtuvaa sairasturnisvaaraa joko hyvin suurena tai melko
suurena. Prosentit on laskettu tavalliseen tapaan pitaien kantalukuna kaikkia
eri ryhrnien vastaajia"

Tyontekijzit:

Sulatus

Vals saus

Valirno
Veto

Kuurnennus

61

46

77

z2

59

47

37

Tycinjohto:

Valirno
Muut

Tycintekij6iden enernrnistci arvioi useirnrnissa ryhrniss;i tyon olevan
terveydelle vaarallista" Selvein poikkeuksen taste rnuodostaa vain ryhrnzi. veto.
Tydnjohtajien arviot poikkeavat luonnollisesti jossain rnaiiirin tycintekij6iden ar-
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vioista. Huornattakoon kuitenkin valirnon ja rnuiden tyonjohtajien vd.linen ero.
A-lornakkeen kysyrnyksessii 51 tiedusteltiin tydkokonaisuuden rasitta-

vinta tai vaivalloisinta seikkaa. Tydntekij6ille nousivat viittaukset ulkoisiin
tyciolosuhteisiin tSssii varsin selviisti ensi sijalle. Sen jeilkeen rnainittiin eri-
laisia itse tydhdn liittyviS yksityiskohtia. Olosuhteita korostettiin ryhrnisszi

sulatus, kuurnennus sekii valirno, ja tyrin piirteitii taas ryhrniss;i valssaus ja
veto. Tyonjohtajat puolestaan toivat eniten esiin erziitri ty6kokonaisuuden ra-
sittavia yksityiskohtia. Kun nziin saatuja tyontekijdiden ja ty6njohtajien ornia

arvioita verrattiin sarnoja asioita koskeneisiin esirniesten arvioihin, havaittiin
niiden lycivzin yksiin varsin hyvin.

Tuotakoon seuraavaksi esiin A-Lomakkeen kysyrnys 24, jossa pyrit-
tiin kartoittarnaan lzihinn;i erziitei vastaajien ty6tzi ja vapaa-aikaa koskevia ar-
vostuksia" Neljzistd vaihtoehdosta, joista kaksi kuvaa tyci,n arvostusta ja kak-
si vapaa-ajan arvostusta, joutuivat vastaajat valitsernaan rnielestaan tiirkeirn-
rnzit ja asettarnaan ne keskiniiiseen td.rkeysjeirjestykseen. Taulukossa 24 r:ti-
kyy, rnisszi rn^zi;irin kukin tavoite sai vastaajilta kannatusta.

Taulukko 24. Tarkeimpiini pidetty tavoite eri ryhmissl. Luvut prosentteina kaikista ryhmin vastaajista (erikseen

kunkin tavoitteen kohdalla).

Terkein tavoite

Tyontekij at Tyonjohtajat

Sulatus Valssaus Va1imo Veto Kuu-
mennus Yhteensa Valimo Muut Yhteensi

Mahdollisimman lnrva
menesffminen tyosta
Runsas vapaa-aika

Tyonteosta saatu tyy-
clytys

Itsensli kehittaminen
hyvien harrastusten
parlssa

4s
25

10

7

51

L9

13

L6

45

22

18

72

56

1L

18

15

64

74

18

49

20

L7

12

52

10

55

5

46
5

3Z

L4

4
7

32

10

Yaikka onkin ilrneistei, ettd. rnonenlainen vapaa-ajan arvostus on ny-
kyaikana voittamassa sijaa, niin edellai olevista luvuista piiiitellen on silti jel-
jelle suuri joukko ty6ntekijciitzi, jotka edelleen pitztvzit menestyrnistzi ty6sszi ja
tydnteosta saatua tyydytystti tzirkeirnpinzi tavoitteinaan. Toisaalta hyvzi rnenes:
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tyrninen tycissd ja tycinteosta saatu tyydytys arvostettuina tavoitteina eivdt sul-
je pois rnahdollisuutta tavoitella sarnanaikaisesti rnycis runsasta vapaa-aikaa
silloin, kun siihen jezi rnahdollisuuksia. Nyt tutkitussa tyclntekijciiden ja tyon-
johtajien joukossa jzizivdt kuitenkin vapaa-aikaa koskevat tavoitteet tappiolle
kaikkein t;irkeintzi tavoitetta valittaessa"

Esitettiessai elzi.kkeelle siirtyneeLle sarnanlainen kysyrnys (C-lomake
kys. 19) voitiin havaita, ettzi vastausten yleissuunta oli sarna kuin aktiiveilla-
kin" Tyonteosta saatua tyydytystZi korostettiin tosin enernrnd.n kuin rnitzi aktii-
vit tekivzit.

A-lornakkeen kysyrnyksis sei I I ja l2 tiedusteltiin vastaajien rnielipi-
dettzi tycistzizin ja toirnipaikastaan. Jo aikaisernrnassakin tutkirnuksessa (Forss,
1969, 49-50) havaittu taipumus pitaa orrrasta tyostzi tuli t;isseikin esiin, sillei
selv;i enemrnist6 tycintekijoista ja ty6njohtajista ilrnoitti olevansa ornaan tyci-
hcinszt tyytyvziinen. Tyytyrn:ittornien tyontekijdiden osuus oli vain noin neljzin-
nes ja ty6njohtajien vastaavasti 17 % kaikista. Hiernan keskirnaizirziistzi tryty-
rnztttdrnzirnpizi ornaan tydhcin oltiin valirnossa ja keskimztzireiistzi tyytyveiisern*
pi5 taas ryhrnisszi veto ja kuurnennus. tvlieLipiteet toirnipaikasta olivat jos
rnahdollista vielzikin mycinteisernpizi kuin suhtauturninen ornaan tyohcin. Yti
kolrne neljaisosaa kaikista tycintekijriista ja tyonjohtajista ilrnoitti olevansa toi-
mipaikkaansa tyytyvlisiS.

Kokonaan toisenlaista asiaa peilaa kysyrnys 30, jossa vastaajilta
tiedusteltiin, olisiko ns. vziliarnrnatti heidzin kohdallaan tarpeellirrer," I) Tyon-
tekijoiden enernrnistci (58 % kaikista) pitzie sellaista tarpeellisena" Tyonjoh-
tajat eivzit pidd v;iliarnrnattia itselleen tarpeellisena niin suuressa rnaieirin kuin
tycintekijzit, vaikka ajatusta kannattaakin noin kolrnannes kaikista ty6njohtajista.
Mainittakoon viel"ziu ettd" vailiarnrnatin kannatus ty6ntekijoill:i on selvintzi ryhrnisszi
sulatus ja valirno. Ilrneisesti vailiarnrnattiin siirtyrninen nzihddzin yhten;i rnahdol-
lisena helpotuksena el5keizin ongelrnaan.

Tiedusteltaessa veiliarnrnattiajatukseen rny6nteisesti suhtautuvilta sii.-

l) VziliarnrnatilLa yrnrnd.rret:iain tztssii jotai.n toista, yleens;i nykyistd tyotzi hel-
Pornpaa tai kevyernp;i;i arnrnattia tai tyot5, johon voidaan siirtyzi viiliaikaisesti
ennen elSkkeelle siirtyrnis tii.
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hen siirtyrnisen suhteen sopivaa ikee (A-lornake, kys. 3l), keskittyiviit vastauk-
set yleenszi hieman 50 ik:iwuoden ylzipuolelle.

Kysyttziesszi elzikel5isiltzi (C-lornake, kys" ?), siirtyiv;itkd he elzikkeel-
Ie suoraan varsinaisesta pdziarnrnatistaan vai olivatko he ensin viiliarnrnatissa,
osoittivat vastaukset, ettzi noin joka neljzis vanhuuseleikkeelle siirtynyt ja joka
kolrnas tycikyvyttrirnyyseliikkeelle siirtynyt oIi ollut vziliarnmatissa ennen el;ik-
keelle s ii rtyrni s t?iiir..

Sosiaalisen yrnpeiristrin rnahdollisesta vaikutuksesta vastaajiin kertovat
erdiit kysyrnykset. A-lornakkeen kysyrnyksissei ZZ ja 23 tiedusteltiin yrityksen ja
toisaalta lzihirnrnzin esirniehen suhtauturni.sta vanhoihin ihrnisiin ty6paikalla. Tycin-
tekijdiden ja tycinjohtajien vastauksista voidaan nShdei, ettei izistzi johtuvaa kielteis-
t2i suhtauturnista ei ty<ipaikoilla ole paljonkaan esiintynyt. Vain vajaat 30 lo tyon-
tekijd,istZi on sitzi rnielt5, ettii yritys on suhtautunut vanhoihin ty6ntekij6ihin kiel-
teisernrnin kuin nuorernpiin. Toisaalta on tycintekijdiden rnielestzi lzihin esirnies
taas suosinut vanhernpia alaisiaan enerrrman kuin nuorernpia. Nema ovat kuiten-
kin poikkeustapauksia aika yleisest;i tasapuolisuudesta.

Mycis elzikkeelle siirtyneet vastasivat samanlaisiin kysyrnyksiin
(C-lornake, kysyrnykset 15 ja 16). Saatu tulos vastasi hyvin aktiivitydnteki-
jriiden ja tycinjohtajien vastauksista rnuodostunutta kuvaa.

Aina silloin tzilloin teirntin tutkirnuksen kestdess;i esiin noussut kysy-
rnys on arnrnattiyhdistysten rnahdolLinen vaikutus jzisenistdnszi rnielipiteen muo-
dostukseen eLdkei5stzi. Nziin ollen A-lornakkeen kysyrnyksellai 35 lienee tesse
suhteessa mielenkiintoa, koska sen avulla voidaan jossain mdzirin arvioida ky-
seistei asiaa. Kysyrnykseen saadut vastaukset on tiivistetty taulukos sa ?5.

Taulukko 25 Am-mattiyhdistys ja elakeikakysymys. Eni vastausluokkien osuus prosentteina kaikista vastaulsista eri ryh-mtssa.

Onko ammattivhdistvs tms.
kasitellyt dake'lkaky6r/mys-
ta, ja j6s on,onko iaqa3i.a,
sen Kanssa samaa mlelfavai eri mielta.

Tydntekijat
Tytlnjohto
yhteensa

Sulatus Valssaus Valimo Veto Kuumennus Yhteensa

On klsitel:y, ja v4staaja
on sen kanssa tavsin samaamielta
On kzisitel:'. . ia vastaaiaon sen kanss'a" iokseenliin
samaa mielta'
Ei ole kasitelty, vastaaia
on asiasta eli iriielta t"ai
vastausta ei saatu

26

L3

6L

36

6

58

34

t7

49

15

15

70

5

27

68

29

14

67

9

t4

77

100 100 100 100 100 100 100
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Vastauksista pittitellen niiytt;iisi ammattiyhdistyksen mahdollinen vaiku-
tus vastaajien rnielipiteisiin elaikeiaistai hyvin v5h5iseItzi. Monet tycintekijeit ilmoit-
tivat, ettd asiaa ei oIe lainkaan kiisitelty tai sitten vastaaja ei pysty rn:izirittele-
rndain omaa kantaansa siihen jne, kuten kasautuminen taulukon viimeiselle ri-
ville osoittaa.

A- lomakke en ky s ymyks e115 5 4 py r ittiin mittaarnaan vas taajien mielikuvaa
mahdollisesta ajankiiytdn ongelrnasta eliikeaikana. Vastausjakauturna taihiin kysymyk-
seen oli harvinaisen yksioikoinen, sill5 k;iytiinnOllisesti katsoen jokainen vzs-
taaja arveli, ettti hiinelle kytle tulee riittdmSein puuhaa el5kkeellii. ollessaan.
Tiimii arvelu lienee suhteellisen realistinen, sill;i haastatelluista vanhuuseliike-
Iaiisistdkin noin 90 % ilmoitti puuhaa riitkineen kylliksi (C-lornake, kys. 26).
Sen sijaan tycikywyttcirnyyseliikkeelle siirtyneistzi noin kolmannes ilmoitti aikan-

t.,sa keiyvzin pitkeiksi. Onkin luonnollista, ett;i vaikean sairauden rajoittaessa
aktiivisuutta nousevat mycis pitk;istyrnisen ongelrnat usein esiin.

Harrastustoiminnasta saatiin tietoja kysymyksen 53 avu11a. Vas-
tausjakautumat tiihzin kysymykseen osoittavat harrastuksien kasaantuvan pzizi-

.l
asiassa kahte'en piid.luokkaan, nimitt;iin kotipiitiin liittyviin toirnintoihin ja lii-

;0
kuntaan yrns. Sen sijaan esirnerkiksi sosiaalista: osallisturnista edellyttzivizi
tai tied.on hankintaan liittyvi! toimintoja yrrrs.' h"rr""tetaan hyvin viih:in. Te-
rrui tulos lienee sopusoinnussa suornalaisten enemmistdn harrastustoirninnasta
yleensei saatujen tietgjen kanssa. Huornattakoon, ettei kotipiiriin liittyvatt toi-
minnat luokitettiin taissd rnelko laaja-alaiseksi kasitteen kaikenlaiset kotity6t,
puutarhanhoidon, rn6kkiharra!tukset, kd.sityot'yms. Liikunta sisziltaiei myos
metsaistyksen ja kalastuksenr' 5or, harrastetaan tod.elIa aktiivisesti.

Tycintekij6iden asurnisasioista kosketeltiin kysymyksissd 55 ja 56.
Nziissai tuloksissa kiintyi fruorrrio ornistusa"rr*o;"r, suureen rnddr;iti.n . 67 %
haastatelluista tytintekijoista' ;a 77 % tycinjohtajista omistaa 'jo ,ry, asuntonqa, ja

Iainakin osa nyt rnuulla tavoin asuvista on aikeissa hankkia oman asunnon.
Niinpzi kolme neljeisosaa tydntekijdistti ja 88 7p tyonjohtajisJa aikoo vakaasti
asua eleikkee1l5 ollessaan omassa asunnossaan. Jos verrataan tdtei tilannetta
haastateltujen vanhusten asurnistilanteeseen, niin voidaan ennustaa tulevien
eleikel:iisten asuvan omisto"""rr.r.roissa huornattavasti useamrnin kuin nykyiset
vanhukset.
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9. TIIVISTELMJ^i JA JOHTOPAATOKSI}i

Raportin alussa todettiin sen olevan vain yksi osa elzikeikzitutki-
rnuksen kokonaisuudesta. Elzi.keikzitutkirnuksen yleisenzi. tavoitteena voidaan
pit;i5 pyrkirnystei a,rvioida nykyisen el5keikzikziytzinn6n ja eliikeiSn tarkoituk-
senrnukaisuutta. Tutkirnuksen osaraporttien tavoitteet ovat luonnollisesti vaa-
tirnattornarnpia. Tiirniinkin raportin tarkoituksena on ollut piiaiasiassa kuvata
rnetallten perusteollisuuteen liittyvi;i elzikeizin ongelrnia.

Tutkirnus aineisto koos tuu haas tatteluvas tauks is ta ja tilas totiedois ta.
Vastaajina oli 40 vuotta tetyttzinei.tii tydntekij6ita, heidzin esirniehizizin ja rnyos
yritysten johdon edustajia sekzi elzikelaiisiS. TutkirnusnSytteesszi oli rnukana
kaikkiaan kahdeksan alan yritystzi. Yhteenszi haastateltiin alun neljzitt5 sataa
tyOntekijatzi, joiden keski-ikzi oli noin 50 vuotta, sekzi hiernan alle 50 ty6njoh-
tajaa. Tutkirnuksessa henki"lot jaettiin viiteen eri arnrnattiryhrnziein, joiden
puittetssa analyysi tapahtui.

Selviteltuiessfl aluksi nykyistS elikeikzikdyt5ntoe ja elaikei.kzizi voitiin
todeta, ettS nzikyrnizi rnetallien perusteolLisuudessa hallitsee td.ssd suhteessa
jokseenkin joustarnaton elai.keik5k:iyteint6" Elzikeik;i on yleisesti 55 vuotta yh-
tii yrityst:i lukuunottarnatta. Outokurrlpu Oy:ss;i nirnittiin esii.ntyy joustava
eliikeikijzirjestelrnd ja huornattavasti alernpi elzikeikd kuin rnuissa yrityksisszi.
Useissa yrityksissd on jouduttu turvauturnaan ns. viiliarnrnattijairjestelrnZin
k5ytt66n ilrneise sti nykyisen elaikeik5kaiytzirancin pakottarnana.

Analyysin perusrnenetelrnSn;i kziytettiir:. faktorianalyysi.a. Sen avulla
voitiin tesse tiivist:iii suuri rnuuttujajoukko rnuutarnaksi perustekijaiksi rnenet-
tzirnrittd silti tdrke5ei inforrnaatiota. Analyysi toi aineistosta esiin kuusi eri
tekijlzi, joita void.aan pitzizi alan elSkeikdkysyrnyksen perustekijoine. T2i11ai-

sia tekijdit;i olivat terveydentila, ulkoiset tyciolosuhteet, ty6n vaatirnat orninai-
suudet, ty6n henkinen rasittavuus, tyon ruurniillinen rasittavuus ja elaikeikzi-
asenne, Analyysin seuraavassa vaiheessa tarkasteltiin liihernrnin kutakin teki-
jiiii erikseen.

Terveydentilan kohdalla havaittiin, ettd eri. amrnattiryhrnien v;iliset
erot eivd.t ole kovin suuria lukuunottarna"tta sulatustyontekij6itzi, joiden terveys
oLj. sel-veisti huonompi kuin rnuiden" Tyonjohtajien terveydenti.tra oli parernpi
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kuin ty6ntekijoiden.
Terveydentila vaihteli erilaisten luokittelurnuuttujien mukaan siten,

ett;i se korreloi vastaajien iki5n, ansioty6vuosiin, viiliarnrnattiajatukseen suh-
tauturniseen ja taloudelliseen toirneentuloon. Sen sijaan rniesten ja naisten
v51i11zi ei havaittu eroja. Erillisten osakysymysten suorien taulukointien avul-
la voitiin eritell5 rnyos alan tyontekijciiden ja tyonjohtajien tyypilJ"isj.rnrneit vai-
vat. Edelleen todettiin, ettl graafiseen teoll"isuuteen ve.rrattuna esiintlry rnetal-
1ie'n perusteollisurrdeissa huomattavasti enernrndn erilaisia sairauksien oi*
r eita,

Ryhrnien vziliset erot eivd.t ole suuria ulkoisissa ty6olosuhteissakaan.
Ainoastaan ryhrnd. veto eroaa rnuista tyontekijziryhrnistzi rnerkittzivzisti helporn-
paan suuntaan. Tyonjohtajilla on helpornrnat olosuhteet kuin tydntekijoill;i
lukuunottarnatta valimon tyonjohtajia. Olosuhdetekijein havaittiin korreloivan
rnielipiteisiin 65 ik5vuodesta elzikeik5nzi. Vaikeissa oLosuhteissa tyoskentele-
vdt tuornitsevat elzikeikdrajan jyrkernmin kuin rnuut. Muita rnerkittei.via yh-
teyksizi luokittelutekij6ihin ei t511it tekijalla olLutkaan. Tyypillisirnpizi vaikei-
ta olosuhteita a1alla ovat likaisuus, polyinen ilrna, kova melu ja kova veto
sekai luonnollisesti l;ihinnei tyontekijoill:i korkea l;irnp6tila. Kunkin yksittdi-
sen olosuhteen esiintyrnisessd 61 havaittavissa vaihtelua ryhrnittdin. Koko-
naisuutena ottaen vaikuttavat rnetallien perusteollisuuden ulkoiset tyOolosuhteet
jokseenkin vaikeilta.

Tyon vaatirnien ominaisuuksien kohdaLla poikkesivat ryhrn:i veto ja
tyonjohtajat j511een muista helpornpaan suuntaan. OrninaisuuksilLa ei ol1ut
yhteyksizi mihink;izi.n rnuihin luokitteLutekijoihin. Tzirkeirnrnzit vaadittavat orni-
naisuudet olivat tarkka huorniokyky j^ ruurniillisen rasituksen kestokyky. Alan
tyot vaativat rnelkoisesti fyysistzi voimaa ja ruurniillisen rasituksen kestoky-
kye, ainakin enernrnd.n kuin vertailukohteena olleessa graafisessa teollisuu-
dessa, rnissd. taas oIi henkisillzt tekijoille suurernpi rnerkitys.

Tyonjohtajat kokevat yleisesti tycinszi henkisesti rasittavaksi. Vaik-
ka tyon henkinen rasittavuus onkin suurin juuri esirniesaserrrassa o1evi.J.la,

koetaan henkinen stressi selvd.sti rny6s ty6ntekijoiden keskuudessa. Tyonte-
kij;iryhrnissd. veto ja valirno esiintyy stressid enernrnd.n kuin rnuissa ryhrnis-
sd.. Pahin rasituksen osatekij;i on rrtcij.den kasaanturninen ja liian kirezi aika-
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taulurr.

Tytin ruumiillisessa rasittavuudessa oli selviei ryhrnien veilisizt eroja.
Tyd valirnossa nziyttii2i olevan huomattavasti rasittavampaa kuin missaiein rrruus-
sa ryhrnaissti. Sen j:ilkeen seuraavat ryhmeit sulatus ja kuumennus ja niiden
jiilkeen rnuut ryhrnzit. MyOs tycinjohtajien kohdalla nziyttaiii ty6,n ruurniillinen-
kin rasittavuus aika suurelta. Rasittavuus oli yhteydessti I;ihes kaikkiin luo-
kittelurnuuttujiin. Niinpzi ty6n kokerninen . rur.rrniillisesti rasittavaksi liittyy
rnm. nykyisen el:ikeiein jyrkkziain arvosteluun, ikdaintymiseen ja haluun siirtyti
vziliarnmattiin. Ecielleen havaittiin naisten kokevan tycinsS rasittavarnrnaksi
kuin miesten. TyOn ruurniillinen rasittawuus niikyi selv:isti my6s joidenkin
yksittaiisten kysyrnys ten vastausjakautumista.

E1:ikeikziasenteen sis511<in ptiiiosan muodostavat vastaajien odotukset
eltikeiztstzi. Asenteessa on ryhrnien viilillii eroja. Ryhrnen: veto poikkeami-,.:
nen rnuista on luonnollista. tH. h"loavat p:i5isiassa saiilyttaiei nykyisen elzike-
ikzinsii, joka on'alempi kuin''rnuilla ryhrnill5. El;ikeizin alentamista halutaan

ii'.'leniten ryhrnisszi valirno ja valssaus. Tytinjohtajien eldkeik;iasenne on jossain
rniiiirin maltillisernpi kuin tydntekijdiden, ts.l.he eivdt haluaisi eliikeikd.ainszi
alennettavan niin paljon koirr'r tyontekijdt. I ;

El5keikziasenteella'oIi joitakin rnielenkiintoisia yliteyksia luokittelu-
muuttujiin. Jyrkkd asenne, ts. elitkei5n voirnakas alentarnisen halu, liittyy
ITrIrr. rny0nteiseen sqhtautumiseen v:iliarnrnattia kohtaan ja huonoon taloudetli-t

seen toimeentuloon. Nuorerrimat vastaajat ovat lisaiksi vanhernpia jyrkempizi
eliikeizin alentajia, ja .naispuoliset vastaajat vastaavasti jyrkempizi kuin rnie-
het. Henkildkohtaisesti sopivin ikii on kaikki ryhrn:it huomioonottaen 5Z vuot-
ta. Sopivan uliteian alin keskirnzi.zirziinen odotusarvo, 54 vuottar or1 luonnolli-
sesti ryhrnSllai yeto ja seuraavaksi alin, 57 vuotta, ryhrnillii valirno ja vals-
saus. Korkein keskiarvo on ryhrnzissd. kuurnennus, 59 vuotta. Tyonjohtajien

: a :'odotusten keskiarvo vaihtelee v;i.lillai 58-50 vuotta.
Analyysin seuraavassa vaihebssa eriteltiin joitakin sopivan elaikeiain

odotusten, etatJitd.asenteen ja rnuiden perustekij6iden yhteyksiei.
Vastaajien suorissa elaikeik5odotusten perusteluissa viitataan tycin ja

:

sen olosuhteiden vaikeuteen,'tytikyvyn ja.terveydentilan heikkenerniseen ja va-
paa-aja1le annettavaan suureen arvoon. Sopivan eleikeiln korrelaatiot er;ii-
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siin rnuihin kysyrnyksiin tukevat vastaajien lausurnia suoria perusteluja.
Elekeikeasenteella oli analyysin tuloksen rnuka.an jokseenkin v5hZin

yhteyksi:i rnuihin tekij6ihin. Ty6ntekij2tryhrneissei valssaus ja veto asenne oli
yhteydessS tydn henkiseen rasittavuuteen. Asenteen ja terveydentilan viilinen
yhteys havaitti.i.n tydntekij;iryhrnissS veto ja osalla tyonjohtaji"a.

Muiden perustekijoiden yhteyksien tarkastelu osoitti n:i.in ikiitin, ettd
tekij5t ovat eri ryhrnien sisSl-15 jokseenkin riippurnattornia toisistaan. Ryh-
rnisszt vatrssaus ja veto todettiin rnielenkiintoinen korrelaatio uLkoisten tyOolo-

suhteiden ja terveydentilan vzt1ill"5..

Tutkittujen yritysten johdon edustajia haastatelti.in joidenki"n keskei-
sirnpien elzikeikzikysyrnysten ongelrnien suhteen. Eleike;ik5kiiytzinncnn joustawuus

sai ensinniikin puolelleen niukasti. enernrnd.n kannatusta kuin k;iyt6ssd yleisesti
oleva kii.ntezi, kaikilla sarrra el:ikeikzi. Joustavan eLdkei5n kannattajat vetosi-
vat liihinnei tyovoirnapoliittisti.n niikokohtiin"

Johdon edustajien niukka enernrn"isto on edelLeen sitzi rnteLt;i, ettli
henkilOkunnan, laihinnzi tyontekijOtden ja tycinjohdon, eLzikeikzi voist oXla alern-
pi kuin 55 vuotta. Teta perusteltaessa rnainitti.in lzihinn5 ty6n rasi"ttavuus ja

alan tycitd tekevien terveydentilan hcikentyrninen. Nykyist;i el:ikeikeiai kannat-
tavat rna.initsivat rnuutosten tulevan J"iian kalliiksi, ja toisaalta katsottiin voi-
tavan siirt5ai henkil<iitzi tydkyvytt6rnyyselzikkeelle. VziliarnrnattijetrjestelrnziS pi-
dettiin johdon edustajien keskuudessa tarpeellisena., joskin epiiiltiin sen rnah-

dollisuuksia k:iytzinnossii. Uudelleen koulutuksen tarpeeLlisuus rnai.nittiin kui-
tenkin usein.

Joukko insin66reie ia tycinjohtajia joutui arvioirnaan taholtaan alais-
ryhrniensti elskei"kdkziytzint6zi ja etr"zikeikzizt. Esirniesten arviot vastaavat varsin
hyvin alaisryhrniss:i haastateltujen ornia nzikernyksizi. Esirniehet pit5vzit jous-
tavaa eleikeik:ikzi.ytzintOai kiinteai5 i5n j5rjestetrrn55 parerrrpana ratkaisuna alais-
tensa eliikeikzikSytlnn6ksi. Tycikyvyn kannalta arvioiden pl,det;i;tn tyonjohdoX.le

sopivana elflkeikzinei noin 60 vuotta ja ty6ntekijciille vastaa,vasti. arvioiden vali-
rrr.ossa 55 ja rnuissa ryhrnisszi 58 vuotta.

Yrityksistzi kerittyjen tilastotietojen avulla oli rnahdolLista tiiydentziei

haastattetrutietojen antarnaa kuvaa" Olennais:lrria, ti^Lastotiedoi"ssa otri havainto

aIalle orninaisesta suuresta tydkywyttcirnyysriskistzi. Todenn5kcii"syys tutrla tyo-
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kyvyttdrn:iksi on joka ryhrnaissd tydnjohtajia lukuunottamatta selvdsti suurempi
kuin todenndkoisyys p5;istd. vanhuuseliikkeelle. Lisziksi on kuoleminen tyosuh-
teen vielei kesteiessd. useassa ryhrneissii yht:i todenn:ikciistei kuin siirtyrninen
vanhuusel5kkeelle. Tycintekij:iryhmisszi sulatus ja veto on tycikyrrytt6myyden
osuus tavattoman suuri. Ty6njohtajilla on hiernan paremmat mahdollisuudet
siirtyd vanhuuselzi.kkeelle kuin tydntekijdill5, rnutta toisaalta heillai on taas
suurernpi riski kuin ty6ntekijdillei kuolla Skillisesti tydsuhteen kestiiessii.

Selvitys ty6kyvyttcimyyden syistzi ja kuolinsyistzi osoittaa, ettd valta-
osa niistd. muodosiavat verenkiertoelinten sairaudet. Niite esiintyy rnetallien
perusteollisuudessa suhteellisesti ottaen selvisti enemmd.n kuin vastaavasti
koko maassa. Toiseksi yleisirnpiai ty6kyvytt6myyden syitti ovat erilaiset tuki-
ja liikuntaelintel sairaudet ja sen jiilkeen hengityselinten sairaudet. Kuolin-
syissti. taas ovat tapaturrnat yms. toisella sijaIIa verenkiertoelinten sairauk-
sien jeilkeen.

Tycikyvyttcimien kohdalla laskettiin'iriuta tydkyvyttlmyystapauks et e ri
ikSluokissa. Tydkywyttdmiksi tullaan eri ryhmissii keskimdzirin 55-vuotiaina.

Lopuksi tarkasteltiin yleisanalyysin'ulkopuo1elle jzitettyjzi tai sen kan-
nalta vdhernrnein keskeisizi, oskin yleisesti ottaen mielenkiintoisia kysyrnyskoh-
tia. N:irnd kysyrnykset koskevat mrn. ereiitai taloudellisia seikkoja, tycin ja
vapaa-ajan arvostusta, rnielipiteit;i tytist;i ja-toirnipaikasta, v:iliamrnatin tar-
peellisuutta sek;i vaqtaajien ,sosiaalista yrnpziristciai ja sen rnahdollisia vaiku-
tuksia rnielipiteisiin. Verrattaessa eri vastaajaryhrnien muutarniin sarnoja
asioita koskeneisiin kysymyskohteisiin antarnia vastaukbia, havaittiin niiden
olevan asiarlisesti keskeniidn hyvin sopusointuisia. 

i

Tutkimuksen yleisongelrnan lopulliien ratkaisu voi vielii vaatia tycitS
ja aikaa. Nyt saavutetut tulokset edistziv:it kuitenkin ornalta osaltaan koko-
naisnaikernyksen kehittyrnistzi" Tutoksilla on sitai paitsi rnyris itsendinen rrr€r-
kityksensii juuri metallien perusteollisuuden eleikeiktiongelrnia ajatellen.

Vaikka vertailevat tulokset eri'aloilta puuttuvatkin vield. liihes koko-
naan, voitaneen silti sanoa, ettd rnetallien perusteollisuudessa eltikeidn
ongelmat esiintyvdt suhteellisen vaikeina. Tdmiihdn ndkyy selvesti

i.
j
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tulosten rnonissa eri yksityiskohdissa. Tiedot tydolosuhteista ja tytin fyysises-
tii ja henkise'stii rasittavuudesta puhuvat siihen suuntaan. VielSkin selvemmin
sarnaan suuntaan osoittavat edellti mainitut tulokset suuresta tycikyvyttdmaiksi
tulernisen riskistii ja kuolleiguuden suuresta osuudesta.

Modernin el;ikejdrjestelrnen eltikeikdkiiytSnndssd olisi voitava lShteii sii-
td, ettei ihrnisen ei viilttitm2ittEi tarvitsisi olla ty6ssii rlloppuun astilr. Eltikeik5key-
tdnndn olisi sitS vastoin suo.tava kohtuullinen vapaa-aika ennen voirnien loppu-
rnista niille, jotka sit5 haluavat. Mziiirrityn asteinen joustavuus eltikkeelle siir-
tymisessd olisi naiin ollen toivottavaa. On todettava, ettzi rnetallien perusteol-
lisuudessa eivait ndrnei el;ikeiktikiiytiinncin periaatteet nykyisellSSn yleensd toteu-
du. Nykyinen kiiytiintti on mycis pahasti ristiriidassa tytintekijdiden ja ty6njoh-
tajien ornien eleikeikei.odotusten ja asenteid.en lanssa. 

i

i'Sosia|lipoliittisesti katsoen olisivatkin tehokkaat toimenpiteet tarpeel-
r .. l l

lisia metallien perusteollisutdessa esiintyvien elSkeikziongelmien ratkaisemi-
:' c (

seksi. Voidaan tulla sellaiseenkin johtopiiiitcikseen, ettd mikiiiin yksi ja ainut-
kertainen toimenpide ei sellaisenaan riitd ."In"t""*aan ongelrnia, tai sen rnu-
kaiseen ratkaisuun ei ole kaltannon mahdolliiuuksia. Jos asia haluttaisiin esi-
rnerkiksi hoitaa yksinomaan el;ikeik55 alentamalla, pitd.isi sitai riittiivdn tulok-
sen aikaansaamiseksi alentaa niin radikaalisti, ettei se todenniikdisesti olisi ta-
Ioudellisesti rnahdollista. Nein ollen olisikin toivottavaa, ettei el;ikeik5ongel-

ll:lrnan ratkaisuja voitaisiin ajatella kokonaisval.taisesti, ugeana- eri toimenpiteen?i,
,';!

joiden avulla pyrittuiisiin sarnanaikaisesti haluttuun pdaimiidrtiiin. Kysymykseen
,

voisivat tulla teilltiin esirnerkiksi viiliamrnattij;irjestelrnzin kehittdminen, tycivoi-
man tehokas uudelleen koulutus, tydolosuhteiden parantarninen yms. toirnenpi-
teet mahdollisen elzikeiain alJntarnisur. oheIla." Eleikeiein miiairityksen kohdalla
voitaisiin t;illciin pyrkiai kiinnitteirnd.ain huorniota analyysin Jsiin tuomiin tekij6i-
hin. Analyysis!a edelleen hpvaittu, alan sisei.isiesd ryhmissii esiintyvii teki-
jdiden vaihtelu tarjoaa pohjaa niiden keskine,isestd merkityksest5 mahdollisesti
kiiytiivaille jatkoke skustelulle .
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ELAKETURVAI(ESKUS
Kalevankatu 6
Helsinki 10

Tutkimuslohko

Alalohko

Vastaaja on

TYOSU}.!TEESSA OLEYIIN ELAKEIi{.ATUTi(iM US

HAASTATTELIJLOMAKE A
(Aktiiviryi5ntekijet ja -roimihenkiltjt)

'/rityksen nimi

Toimipaikan nimi

Toimipaikan osoite
tr 'i. Mies il 2. Nainen

Kysymys sopivasta eliikeiiistli on viimc aikoina ollut usein l(csl(ustelun i<ohteena. Mielipireet asiasra ovar vaihdelleet. Liserietoja
saadakseen on Eliiketurvakeskus nyt suorittamassa tutkirrrsia el;ii<eil<iikysymyksestii., Tutl<inruksessa ovat mukana myos
tyomarkkinajiirjestot. Aineistoa keiitidn haastattelemalta lrr-i;li;, eri ammatcialoiila tyoskentelevii yli 40-vuotiaita hcnkiloita.
Pyydiimme Teit:i nyt ystiivallisesti osaltanne auttamaan asiaa c!ir!r,i;i:n vastaamaila seuraaviin kysymyksiin. Kysymykset ovat sellai-
sia, joihin varmaan'osaatte hyvin kolcemuksenne pei'usteelravistata, Onterl<eae, cttiiilmaisettl [ys!,tcaess:i oman, hen kilo-
kohtaisen mielipiteenne asioista, kosi<aha;uaisimmetietiiii,rniilaisiltanimiasiat juuriTeidiin mieles-tenne nayttevat.Vielivakuutamrne.crtivasraul<senn+kitisitclliiin ehdotrornan luottamuksellisina janiiti
kaytetaan vain tilastollisiin ja tietcellisiin tarl<oiruksiin.

1. Milloin olette s

6.

19....

2. Oletteko fl 1. Naimisissa [-] 2. Naimaton t] 3. Leski n 4. Eronnut tai asumuscrossa

3. Onko Teillii huollettavia lapsia? .(Jos on) Montako? n 1. On, ............ kpl il 2. Ei oie

l. Montako vuotta olette kaiken l<aiki<iaan ollut climinne aikana ansiotytjsse? ............... v.
Oietteko ollut koko ajan n sen tyonne tyyppisisszi toissi vai joissain aivan erilaisissa tai ammitei
n 1. On ollut jatkuvasti nykyisessi tai site

muistu:tavissa arnmateissa tai tdissa
. il 2. On ollut erilaisissa ammateissa tai t6issii

ammateissa tai toissi olette oilut ennen titi a ammattianne ia tn monta vuotta kus
sakinl (Merkitdan ammattinimike, tyon laatu .ia tehriviir mahdoll mman tarl(asti liihtien nykyisesti ammatista
taaksepiiin)

on ny nen ammattinne ia mo vuoita o ette ai ut siinil (Merkitddn mah m man tar

tn nen lutus Teillii onl
fl1.
!2. I 3. Oppikouiu (yiioppilas), teknillinen koulu, kaup-

paopisto jnc.
n 4. Yliopisto, korkeakouiu, tekniliinen opisto jne.

Oletteko lisiiksi suorittanut harioittelua, kursseja tai muuta vasraivaa nykyisen tyonne vaatiman ammattitaidon
saavuttamiseksi? (jos on) Suunnilleen kuinka paljon tahan on yhteens:i mennyt aikaa?

Kansa- tai kansalaiskouiu
Keskikoulu, ammattikouJu, kauppakoulu,
metsa- tai maatalousalan koulut jne.

i1.On v............. kl<, X 2. Ei ole

9. Montako vuotta olerre oliut tissii yrityksessii?

0. Kertoisitteko lyhyesti tyostenne. Missii se tehdiiiin ja mira teht:ivi:i siihen piiiasiailisesti kuuluu?
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Mita mielte olette nykyiseste ty'6sten n el
Tiiisi on useampia vasausvaihtoehtoia' mike
on Teidin mielipiteennel (Kortti 1)

I

tr2.tr3.D4.tr0.

Olen siihen hyvin tYYtYviinen
Olen siihen aika tYytYviinen
Olen siihen hieman tYYtYmit6n
En pidii siiti juuri lainkaan
E.o.s.

12, Ente mite mielti olette toi m i pai kastan ne ?

(Kortti 1)
Olen siihen hyvin tYYtYviinen
Olen siihen aika tYYtYviinen
Olen siihen hieman tYYtymaton
En pidi siiti iuuri lainkaan
E.o.s.

i_l r.
tr2.tr3.tr4.tr0.

13.

Muita

temaste.
0

Ei osaa
sanoa

15. Kuinka monta hyviii ystivii arvioisitte Teilli suunnilleen olevan? "'....'..'. kpl D E'o's'

(Jot on) kentelevetk6 t niiistA Teidiin kanssanne samassa kassa? ............... kPl D Ei

Tilli kortilla on luettelo eriiista henkil6kohtaisista ominaisuuksista, ioita tyii voi vaatia. (Kortti 2). Miti tillaisia
ominaisuuksia vaaditaan mielestinne Teidin ty6ssinne?
D 1. Huomattavia .rrrniinroitni" ! 4.' Erityistii sorminiippiryytp Q 8. Nopeaa reagointikykyi

E z. Ruumiillisen .*i,r'ti"" pi.tl- E I. Erityisen tarkkaa'niik6liykyi ! 9. Tarkkaa huomiokykyi
aikaista kestokykyi - 6. Erityisen herkkii kuuloa tr 10. Erityisen hyvai.muistia

D 3. Erityisti ketteiyytti - 7, Her'kkaatasapainokykyi n 11. Ei mitiin naiste

Seuraavaksi esittiisin Teille ioukon veitteira, jotka koskevat monenlaisia asioita. Eri ihmiset voivat olla niisti hyvin'

kin eri mielti.Meemme haluaviittii niista mitaan sen kummemmin oikeaksi kuin viiriksikien' vaan olemme kiin-

nostuneet iuuri Teidin nentlttitotrtaisesta mielipiteestdnne. Sen voitte ilmaista tamen vastauskortin avulla' (Kortti

;i-i,ti;tiJ;"aittiman 1a ie valttsette kortiita vaihtoehdon, loka parhaiten vastaa mielipidettenne kustakin viit-

6, Mitii uskoisitte lihimpien omaistenne aiattelevan
eldkkeelle siirtymisestannel Uskotteko heidin toivovan
lihinni, ettd voisitte

Olla tyassi mahdollisimman vanhaksi
Siirtvi kohtalaisen aikaisin elikkeelle
Siirtya mahdollisimman aikaisin elikkeellc
E.o.s.

!1.!2.D3.D0.

4

Tiysin
eri

mielti

3

Hieman
eri

mielti

71

Tiysin
samaa
mieltii

kin sa-
maa

mielti

ko siiterrteossa on Se,innostava asia
pal kkaa

oa

,iarjestetty io aivan riittevastile ihm
ia vapaa-aikaa

onc.
lo

harrastusty6tA

e. maan tyossa alvan Ianpakottaa minut

on lepo paras

vanhaksi
r nen

niite on tavallista vihemmin
mutta minun tycissiinty6ssl on omat

s vanhu siirtymisesti tuo mieleeni piiiiasiassa

vie asioita

17. Ent6 miten uskoisitte tybtovereittenne yleensi suhtau-
tuvan elikeikian tessa ty6ssil Uskotteko, etti he ha'
luaisivat

8. Oletteko aikaisemmin tullut pohtineeksi eliikeikii
i$eksenne tai muiden kanssa, vai eik6 se ole ollut kos'
kaan mielessi?

tr1.tr2.n3.u0.
Kyllii usein
Kyllii joskus
Ei koskaan

L_l I'
!2.tr3.

Eliikei kii korotettavan
Elikeiin siilyvin nYkYiselliin
Elikeikiii alemmaksi
E.o.s.
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9 Satutteko muistamaan, miki on tyoel.ikelaeissa miiiritel ty yleinen el;ikeikii? 1, ............ v. O. Lr E.o.s.

Enti satutteko rietemiien, miki on Teidin vanhuuseliikeikinne timin yrityksen
seent6jen puitteissa, eli siis se ikii, jolloin teillii on mahdollisuus saada elikettil v. 0. fl E.o.s.

Lisdselityksiii

1. Mite mieke olette/olisitte 65 ikiiv
[ 1. Aivan liian [ 2. Hieman I

alhainen alhainen

uodesra eliikeikiini tassi tyijsse? (Kortti 4)
lian [ 3, Jokseenkin a 4, Hieman liian

lva korkea

Onko se
[ 5. Aivan liian

korkea
! 0. E.o.s.

Miten arvioisitte tassi yriryksessii yleensii suhtaudutravan vanhoihin Teidiin
tydssiinne? suhtaudutaanko heihin yleensi myiinteisemmin vai kielteisemmin
kuin nuorempiin, vaiko samalla tavoinl

! 1. Myiinteisemmin
! 2, Samalla tavoin
fl 3. Kielteisemmin
[ 0. E.o.s.

Enti reidiin lihin esimiehenne. suhtautuuko hin vanhoihin my6nreisemmin,
kielteisemmin vaiko samalla tavoin kuin nuorempiin?

il 1. Myiinteisemmin
! 2, Samalla tavoin
[ 3, Kielteisemmin
[ 0. E.o.s.

Tissi kortissa on lueteltu asioita, iotka eri ihnristen mielestii ovar enemmin tai vihemmin terkeire ravoitteita.
JosPa yritteisitte.nyt ystevallisesti valita niisrii Teidin mielestinne kaksi tirkeinti .ri... i(rn1*irrr-on ,..tr,yKumpi niistii kahdesta on mielestiinne tiirkeampil (Kortti 5)

D 1. Mahdouisimman hyvi menestym nenJariestyssiia tr 3. Tytinteosta saatu tyydytys 
lil:::f:il"

, tYiissii D 4, Runsas vapaa-aikaC 2. ltsensi kehitriimrnen hyvien harras- - O. E.o.s.
rastusten parissa

Nyt haluaisimme kuulla liihemmin mielipiteitdnne elikkeelle siirtymisestd ia sen aiankohdasta, kun ajattelette asiaa nimenomaanomalta kannaltanne.

24.

Kumpaa vaihtoehtoa pidiitte ensinndlcin parempana: sitai, erta olisi kiinteiikirala, lonka teyretty:inne Tekin ilman muura' siirrytre eliikkeelle vaikosira, etti ei olisi mitiiin kiinteii ikdi, vaan joituisitte osittain itsepeittamiin milloin siirrytte vanhuuseliikkeelle?

n '1,n2.!3.n0.

Kiinted parempi
Ei-kiintee parempi
Ei ole merkitysre tms.
E.o.s.

Entii miki olisi Teille henkilt kohtaisesti sopivin iki siirt)ra testa ammatista vanhuuseliikkeelle?

"""""""' v' tl E.o.s.

osaisitteko sanoa, misti syyste valitsitte tiimin iin? voitteko lihemmin perustella?

2.

3
4. tl Ei osaa perustella mitenktdn

28. Jos aiattelisimme tate asiaa edelleen, niin mikihin olisi korkein mahdollinen ika, iotavoisitte aiarella

elil<eiiksenne t:issa ammatissal ............ v ff E.o.s.

Ente sitten vastaavasti al i n mah dol I i nen eliil<eikii? ............ v ! E.o.s

Jos omassa ammatissa tytis kente I y
daan toisinaan ajatell a siirtymisti hel pom paan
eliikeaikaa. Ollsiko tii llainen viiliammarti Teidan

eldl<eikiiin saakka kiiy yli voimien, voi- Kylle
Ei

D1.tr2.D0, E.o.s.

3't. (Jos 30/1) Missi iissi olisi mielestinne parasta si tillaiseen viliammattiin TeidIn ner ............ v. i l b.o.s

Muisti la otti huomioon
Muisti, ei ottanut huomioon
Ei muistanut

Satuitteko muistamaan etti.elik1<een suuruus yleensi riippuu my6s palve.
lusvuosien miiiriistil (Jos muisti) otitteko sen hu'omioon vaiiiessanne edelli
sopivaa eliikeikiiil

D1.tr2.D3.
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Millaisen merkityksen anraisitte yleensii elikkeen niiiirille ioutuessanne
hirkitremaan elakkeelle siirrymisenne alankohtaef onko eliikkeen suuruu-

Jetta siina muiden seikkojen rinnalla mielestinne (Kortti 6)

D '1,

fl 2.x3.D4.D0.

Hyvin suuri merkitYs
Melko suuri mcrkitYs
Melko vihiinen merkitYs
Hyvin viihiinen merkitYs
E.o.s.

34. Enti millaisena pidiitte taloudellista toimeentuloanne nykyisinl onko se (Kortti 7)

tr 1. Oikein hyv:i ! 2. Jokseenkin fl 3. Kohtalainen ! 4. Aika huono [ 5. Varsin huono f] 0' E'o's'

hyvii

35. Minkilaiseksi arvioisitte toimeentulon muodostuvan eliikkeellii ollessannel Arveletteko sen silloin olevan (Kortti 7)

! 1. Oikein hYvn tr 2. Jokseenkin
hYvii

[ 3. Kohtalainen f] 4. Aika huono [ 5. Varsin huono f] 0' E'o's'

Onko ammattiyhdistys tai jokin muu etulanne a.iava ieriesto kesitcllyt ammat'.
;;;;;i;k;ika(ysymystli? (1os on) oletteko heidin kanssaan asiasta tiiysin tai

lotakuinkin samaa mielti, vaiko eri mielti?

D1.D2.
tr3.n4.D0.

On; tiiysin samaa mielti
On; iotakuinkin samaa
mielti
On; olen eri mielta
Ei ole kisitelty
E.o.s.

4

Tiiysin
eri

mielti

3

Hieman
eri

mieltemielte

1

Tiys i n
samaa

2
Jokseen-

kin
samaa
mielti

n tyijaian peetyttye io iokseen

ioten sit:i p teisi teh

olen

niin vanhaksi

n llopussa

kuin suinkin
on elimin

enisi e liik-miss; mitenkeentoistenette arvon
keelle siirtymisesti

u

ihmi-eii hnta pitii varsin ta
sen tarpeista

nen yhteis

voim illeei kiiy

l tsl van hyvin n

37. Nvt esittiisin iilleen eriiitii vAitteite, ioihin Pyytaisin Teiti'
."i.r" 1o edeilakin. Minl luen iiilleen-viitteen kerrallaan ia
kilakohtiisesti olette asiasta' (Kortti 3)

ottamaan timin vastauskortin avulla kantaa, kuten
Teidin pitiisi ystavillisesti ilmaista, mite mieltii hen'

0

Ei osaa
sanoa

Millaiseksi arYioisitte terveydentilanne nlkyisin? Onko se mielestinne (Kortti 7)

E 1. Oikein hYvi ! 2. Jokseenkin
hYvii

n 3. Kohtalainen I 4. Aika huono fl 5' Varsin huono [ 0' E'o's'

39. Missi miiirin Teidin tytinne on terveydelle vaarallistal Onko tytisti iohtuva sairastu misvaara mielestinne

! 1. Hyvin suuri [ 2. Melko suuri ! 3' Pieni ! 4' Ei vaaraa ! 0' E'o's'

(Jos vaihtoehdot 1 tai 2) Millaisia sairauksia?

Tiissii meilli on luettelo erilaisia vaivoia ia oireita. voisitteko mainita, miti vaivoia Teillii on toistuYasti viime aikoina

ehki esiintynyt? (Kortti 8)

tr
!tr1.tr2.n3.D4.Ds.tr6.!7.

Piiiinsiirkyii
U nettomu utta
H u imausta
Muistiheirit ite
Hermostu neisu utta
Henkisti ahdistuneisuutta
Masentu neisu utta

Hengenahdistusta ty6sse
Hengenahdistusta tavalli-
sessa kivelyssi
Rintakipua ruumiillisten
ponnistusten YhteYdessi
Pohjekipua ruumiillisten
ponnistusten YhteYdessi
Yskiii
Yskoksiii
Vatsaki pua

Ruokahal uttomu u tta
Ristiselki ja iskiasvaivola
Niska-,'hartia- tai olkaPiie
siirkyi
Nivelkipua i'a ieykkYYtte
kisissi
Lonkka- ia polvinivelvaivola
Suonenvetoa
Ei toistuvasti esiintYvii vai'
Yoia

8.
9.

tr 1s.
tr 16.
J 17.

n 18.

D 19.
D 20.
a 21.

u 10.

tf 11.

a 12.
D 13.
tr 14.

Muita vaivoia
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a.

Minulla on tiissA luettelo eriisti asioista, jotka
tenkiihiin on Teidin kohdallanne. Sanoisitteko,
lainkaan Teidin tyiissinne esiint),)r. (Kortti 9)

tuminen ia ian kireii aikataulu

etta tyijasiat painavat vieli kotonakin

tai
vaatii my6s vapaa-aikana varallaoloa tai muuta vapaa-
hiiriintymiste

ioidenkin henkiltjiden mielestii ovat kiusallisia heidin tycisseiin. Mi-
kiusaavatko luettelemani asiat Teiti ia miten usein - jos niiti nyt

0

Ei osaa
sanoa

ettI ty6

Mihin seuraavista tyijaikaryhmiste t)rijnne kuuluu?

! l. Normaali n 2. Jatkuva ! 3. Jatkuvap:iiviity6 2-vuorotyti 3-vuorotyti
[ 4, Jatkuva

y6tytj
ll 5. Jotain muuta,

mitf,

Miten palkkauksenne on ieriestetty, onko Teilli:

! 1. Kokonaan tai piiiasiassa aika- fl 2, Pdiiasiassa ! 3. Piiiiasiassa
palkka . urakkapalkka provisio tai

vastaaYa

! 4, Jokin muu

Millaisena piditte tytitahtia yleensl ty6ssenne? Onko se mielestinne

E 1. Erittiin kova [ 2. Melko kova ! 3. Sopiva ! 4, Liian hidas t] 0. E.o.s

Teetteko ylittiite enemman kuin mitd nyt aivan sattumanvaraisesti tuleel (Jos tekee) Montako tuntia teette yliriiitii
noin keskimeirin kk:ssa? 

[] 1. Tekee, keskim. ......... t/kk,
! 2. Tekee, e,o.s. tunreia
[ 3. Ei tee

Seuraavat kysymykse.t (46-48) klVtaiin ya i1 e s im ies as e m ass a olevilta. Varmistetaan vastaaian asematarvittaessa kysy-
milli onko hin esimiesasemassa. Muiden kohdalla siirryteen kysymykseen 49,

Montako alaista Teilli on johdettavananne? (Karkea arvio) ............ kpl.

47. Joudutteko varsinaisen iohtamistycin lisiksi osallistumaan alaistenne tytihtinl (Jos joutuu) Miten useinl

n1. user n 2. Aika usein ! 3. Vain harvoin E 4. Tuskin koskaan D 5. Ei osallistu

1

Kiusaa
hyvin
usein

1

Kiusaa
melko
usein

3
Kiusaa
aika

harvoin

4
Ei kiusaa
tai ei

esiinny

Tunne siite, ette Teilte vaaditaan rytiss:inne enemman kuin itse
pidiitte kohtuulliscna ja sopivana

c.

d, Se, etti tydtehtiivit ja valtuudet on episelviisti miiiritelty

Se, etta eteenpiin piiesyyn tai palkkaan ei vaikuta tekeek6 ty6nse
hyvin vai huonosti

e.

Se, etti tyotahti on epatasainen - joskus ei ole juuri mirean teke-
misti, ioskus ta:xi on valtava kiire

f.

Se, ettei voi itse vaikuttaa tyiitahriin juuri mitcni<iin, vaan se mii-
riytyy toisten ihmisten, koneen tai muiden ulkopuolisten teki.
jciiden mukaan

8.

h, Se, etti toiminnastanne voi riippua muiden turvallisuus

Se, ettd joutuu tekemdin itseniisiii ratkaisuja, ioissa yirhearviointi
voi tulla yritykselle kalliiksi

t.

l. Kanssakiyminenaslakkaidenkanssa



6

itre en teman kortin avulla miten usein seuraavat asiat ehkf kiusaavat eita. rtti
1

Kiusaa
hyvin
usei n

2
Ki usaa
melko
usein

3
Kiusaa

ai ka
harvoi n

Ei ki
tai

0

Ei osaa
sanoa

4

et
esil n ny

a. Se, etta on piltettive asioista, i val ttavat suoranarSestr usel-
den tuntemienne iirrnisten elamiin

b. Se, etti joutuu tamaxn suuren vastuun

Seuraavat kysymykset kysytiiiin vain soveltuvin osin (muista haastatteluohje)

itren muutama kysymys tyooiosuhteistanne. Meiliii on tassi luetteio erilaisista olosuhteista
avu I la, joud utteko tytiskentelemiiiin (Kortti 1 0)

'l

l-lliics
i::, i. C

ajan

2

Jatkuvasti korkeassa liimpotilassa

temen kortin

3 4

Melko
usein

Va in
harvoi n

Ei
koskaan

H uomautu ksia

i alhaisessa limpotilassa

Suuresti vaihtelevissa ldmpotiloissa

d. Kovassa vedossa

e. Kosteassa ilmassa

f. Polyisessii ilmassa

C. Myrkyllisili a sisaltdvissl ilmassa

Muita e htauksia sisiltivAssa ilmassa

lhoa iirsyttivien aineiden ssa

Yleensii varsin likaisissa paikoissa

p. Alttiina siinvaihteluille (ul

Tisti liihtien kysytiin taas kaikilta.

50. Liittyykci mie

b

c.

estiinne tyohon ne tai sen olosuhteisiin Yi sellaisia seikkoja, jotka ovat omiaan lisiiirhiiin sen rasit-
ravuutta tai vaivoja, mutta ioita ei edellii ole kysytcyl

2.

3. .......... ........,....,..
4. [] Ei l,ity
0. [] E.o.s.

nyt ajattelemme ty6t;nne, sen suoritusta ja o uhteita yhtena kokonaisuutena, niin mi siini on rasittavinta
tai vaivalloisintal Entii toiseksi pahinta jne.?

issal, iossa painavat toisaalta yri-
tyksen johdon ja toisaalta alaistenne odotukset

ent nOleminen ,rr

Tunne siitii, ette ty6ssii ei
dyksii

luuil aln varaa t ere

Alttiina valoirsytyksille (hiikeisy yms.)

k. Alttiina tdrinille

Hyvin ahtaissa tiloissam

l- Kovassa melussa

Kovassa hiliniissi (ihmisisti johtuvaa)n

I

I

2. 4. Il E.o.s.



7

Monenko istyksen tai jirjesttin toiminnassa olette aktiivisesti mukana? Yht................ kpl
MitA nse teette nanne tal mite

1.

2.

3.

4. 6. ........................
54. Kun ajattelette elikkeelle siirtymistenne, niin uskotteko, ette Teiili riittii elikkeelli ollessa puuhaa ja tekemisti

kylliksi vai arveletteko, etti aika tulee pitkiksil

n 1. Puuhaa riittiii ! 2. Aika tulee pitkiiksi I 0. E.o.s.
nykyisen asuntonnef (jos ei) Teilli ehki asunto ty6suhteen perusteella?

n 1, Omistaa ! 2. Asunto tyiisuhteen perusteella ! 3. Ei kumpikaan

56. (Jos 55/2 tai 3) Miten arvelette asuvanne elikkeelli ollessannel

57. Haastattelun lopuksi esitin vieli muutaman viiitteen. Pyyden Teiti liilleen lausumaan niisti mielipiteenne timin
kortin avulla, (Kortti 3)

0

Ei osaa
Sanoa

a. Tytini on siksi voimille keypae, etti jo keskelli viikkoa tunnen
itseni varsin visyneeksi
On miellyttiviii ajatella eliikkeelle siirrymistii

Useimmat yhteiskunnalliset asiat ovat vieli aivan rempallaan

HAASTATTELUA VASTAA |TSE SEURAAVITN KOHTilN

suhtautui haastatteluun mielestlni fl'1. Mytinteisesti, avomielisesti
fl 2. Neutraalisti
[ 3. Kielteisesti, vastahakoisesti

kset vaikuttivat yleisesti ottaen 3 1. Harkituilta, luotettavilta
fl 2. Satunnaisilta, epiluotettavilta

Haastattelu suoritettiin niin Kahdenkesken kaikessa rauhassa
Muita kuuloetiisyydelli, eivit hiirinneet
Muita kuuloeti elli, hiiritsivit

Haastattel u pai kka (selvittikiiii)

tr1.
tr2.
tr3.

Tiys i n

mielti

1

samaa

2
Jokseen-

kin
samaa
mielti

3

Hieman
eri

mielti

4

Tiysin
eri

mielte

d. El,ikeikiiii pitiisi alentaa kautta linjan

Jaksaisin kylli olla nykyisti rasittavammassakin tytjssee.

f. Nykyisin ei iuuri kannata ajatella huomispiivdi

aastattelun kestoaika alkupuheet mukaanlukien noin............... t................ min.

aastattelupeivdmeiri ....... ......... 19...... Haastattelu alkoi noin klo .............

n nimi (selvisti)

ia puhelinnumero (selvesti)

Puh.



Mahdollisia huomautuksia ia selityksii:



Liite 3

rilixlrunvAKEsKUs
Kalcvankatu 6
Hclsinki 1O

TYOSUTTTEESSA OLEVIEN ELAKEIKATUTKIMUS
FIAASTATTELULOMAKE B"

(Esimiehet)

Tutkimuslohko

(ETK teyftea)

Yrityksen nimi

Toimipaikan nimi

Toimipaikan osoite

Vastaaja on [ 1. Mies [ 2. Nainen

Timin lomakkeen tarkoituksena on saada Teilti muutamia tietoja ja mielipiteita alaistenne ellikkeelle siirqr-
misesti.i ja heiden ty6olosuhteistaan.

1. Mina vuonna olette q'ntrrrnyt? v, --
2. Mika on asemanne tassa yrityksessa? (Tarkasti)

3. Miten kauan olette ollut nykyisessd asemassanne?

4. Miten kauan olette ollut tissti roimipaikassa kaikkiaan? v.

5. Kuinka kauan olette yhteensi tydskennellyt telle alalla? v.

6. Millairen koulutus Teilla on?

7

8

Ryhm4ssa 1

tr2
r3

E!:ikeikatutk-imgs koskee useit4_eri ryhmi4 eri aloilla. Tasra swsta tarkistaisin aluksi. mist?alaisistanne \eskr.utelemme. _ (Haast'atteli ia selvitrai'rytim jn 7'fi;iltrdi''li;*iiifr: ;i,;iii i;'iii:-
i3fiirlS,,ith#i#d)."Y?i:ili alaista teitta zuunnilte'en 6n tas3i-'y-tnnaiiaZtfi;fi; #r,ila'-

Ryhm:i Alaisia ryhmissil Ndistii naisia

Seuraavat kysymykset koskevat kutakin ederli mainituista ryhmistd erikseen.

yrittaisitteko arviojda, minka iki{isinii rrdiden lnainitselnienne alaisten on iktnsli vuoksi io vai-
Sfff.EffiiyZ. 

normaalisti vaadittavaan tyusuoritukseen, eli mita ofiii-IielUe tis-d-miJt-eGa's6fina

Huomautuksia:

1.

2.
3.

E. o. s.
lr

Voisitteko lahemrrrin perustella sitd, miksi valitsitte juuri edellii mainitsemaane i;in / ie1.3
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9 l.lessanne
aall
on

r etEa ioku
nall

a7'a on
1 J

$a dns d n t1

v
_ 1, Gr tap:r'ultsia 

-- 

kpi

(jos vaihtoelrto 2, siir-ry kysl'rnykseen 14)

2. Ei ole tapauksia

Jos tapauksia on, kysytaan kysymykset 1O-13

10. Montako 4aista on si^irtlmyt vanhurrselakkeellc? (Jos va-nhuuseliikkeelle siirtyneita on)
ikriisina yleisimmin?
Ryhmassii 1. __ kpl 

-_ 

vuotiaana
tl)il[

11. |ul9n11kg.9.n.s!irtynyt tyoky!]tt6my.vse1dkkeelle? (Jos ty6kfvyftOmyyselakkeelle siktyneita on)
Minka ikiiisini yleisi#mifi ?'

Ryhmiissl 1. _ kpl __-*__ vurotiaana
'ilr\il

rr3.,,_---,

,r. M.i,lifrL.rrf,E*n*Iri-empean {6hon teaue? (Jos kevyempaar ryohon siirtyneita on) Min-

Ryhmassi 1. _ kpl
[,I

il 2 rl

13. lviontako on lahtenyt kokonaan pois yriryIaesta? (Jos pois liihteneitd on) Minka ikaisin:i ylei-
slmmlrt r
Ryhmass:i 1. _ kpi vuotiaana

tlril[

, 2 ,, 
__*- 

,J.

Kaikilta

tat

vuotiaana

e

Minka

r

14. Millainen menettely tassa yrityksessa on nr-kv'.sin kavtanndssa? Orko kaikkien alaistenne ldh-deltivI yan-huuseiald<ee1Je poikkeuksetta shrrian-rkiislnd, vai voiko elakkeelle siirtymisessi ta-
pahtua ylailcin mukaista joristoa suur11 :r il l-,:i toiseen?

Samq"kiiate1 Joustetaan E. o. s. Huomautuksia:

Ryhm:iss:l 1.
It

lt

,

(Jos kaikissa ryhmissa sama, kiintea ika siiry kysymykseen 18)

Jos jossain ryhmiiss:i joustetaan, \sytaan kysl'mykset L5-77.

15. Koskeeko tiima joustariinen kaikkia vai vain poikkeustapaulcia?
Koqke.e Koskee poik- E. o. s. Huomautulaia:- kaikkia keustapiulsia

Ryhmissi 1,
i2.
rr 3.



16. ,]{gjo3slarnismahdolUsuus olemassa vairr normaalista eliikeiaste yldspain tai alaspiiin vai on-ko sitl molempiin sur:ntiin?
Yldspiiin Alaspiin *rlr,fjiflt" E. o. s. Lisaselvitylaiii;

Ryhm:issa 1. __
2.

3.

Kaikilta

17. Onko Teilll kokemuksia siiti, kuinla yleisesti tate joustamismahdollisuutta kaytetaan hyviiksi?
Hwin. Melko _Melko . lugkin E. o. s.yleisesti yleisesti liarvorn tatnt(aan

Ryhmiisse 1. _
2.

3.

p+-rempi ratkaisu al4istenne_ eldkkee lle siifi mises-rl(a varko se. etta elekkeelle siirtymisessa iouste-Voisitteko ldhe mmin perusiet-ti ti6ni;afi; ?- -
18 va

sa:
taan

u2.
,, 3.

Perusteluja:

sti? (

Kiinteii ik6 Joustavurls E. o. s.parempi 'parempi

Ryhmassa 1. _

Kylla,ryh-
miissa ng,

Jatkuvasti korkeassa litmpOtilassae

b. Jatkuvasti alhaisessa lamptitilassa

c. Suuresti vaihtelevissa liimpOtiloissa

d. Kovassa vedossa

e. Kosteassa ilmassa

f.. P6lyisessii ilmassa

g. Myrkyllisia kaasuja sisaltavesse ilmassa

h. Muita epapuhtaulaia sisaltiiviissii ilmassa

i. Ihoa iilsyttdvien aiaeiden pa.-issa

Se uraav a';kyqrmys \syt a :in v a irr sove ltuv in osin ( muist a haast atte luohj e)

19. {^o.}s"ig-e\t.,*4-grlioida ioutuvatko alaisenne l6hes koko ajan tai ainakin melko usein ryoskente-lem aan seuraavissa olos-uhte issa ?

Huomautuksia
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Ky_Ila, ryh-massa no.

j. Alttiina valoitrsytylsille (haikaisy yms. )

k. Alftii.na fiiirinrille

1. Kovassa melussa

m. Hprin ahtaissa tiloissa

n. Kovassa helin:issa (ihmisisca johtuvaa)

o. Yleensi{ varsin likaisissa paikoissa

p. Alttiina sldnvailrteluille (ulkotyti)

Huomautuksia

20. Liilqrykd mielestd.nne alaistenne tycjhon tai uydolosuhteisiin iossakin rvhmlssii muita selaisia
seikkoja, jotka ovat omiaan Usliamarn f,y6n iasittavuutta taivaivoja?'

Ei Uity E. o, s.

Ryhmassa 1.
i2.
,, 3.

21. Qnko alaistenne keskuu.desqa gCiilfy4yt il_meise-sti ty6sta johluvia sairastumistapauksia? (Jos on)
Missa ryhmassa / ryhmissa? A{illaisil sairauksia p:iaasia"ssa?

(Jos sairastumistapauksia^esiinfi) Miten yleisiii t:illaiset tapaukset ovat? Sattuiko niiti viimevuonna Ja xuulKa montar
tlf.u+ ly,felko Melkg. H1ruin . E. o. s. Viimeyi6isia yieisia han'inaisia harv'i:raisia vuonna kpl

22. &!,l[3J1t]plernme a-1+^i*91"9 ?-6!1r.191 lu-olillfta j.a o.lpsuhteiEa yhtena kokonaisuutena, niinmrKa sllna Ieroan mreles[anne on rasiLcavlnta tai vaiva]loisintal
Ryhmassa 1.

,, 2.
3.

HAASTATTELIJA VASTAA ITSE SETIRAAVIIN KOHTIIN:

Vastaaj a sul'rtautui haastatte luun mie lest d:ri :

Ryhrnasse 1.
2.
3.

il

ll

E. o. s.
il

Vastaulaet vaikuttlvat yleisesti ottaen:

l-l 1. Mydnteisesti. avomiciisesti
l-l Z" Ndutraalisti '

f 3. Kielteisesti, vaslahakoisesti

l-l 1. Harkituilta. luotettavilta
! 2. Satumaisilfa, epaluotettavilra

Haastattelu suoritettiin n1i:r : l-'l 1. Kahdenkesken kaikessa rauhassa
f-'l 2. Muita kuu.l.oetiiiswdellii. eivdt hatinneet
[ 3. Muita kuuloetaisirirdeUa; hairitsivat



Haastattelupail<ka (selvitt;ikaa)

Haa$afte1un kestoaika noin t. m1n.

Haastatteh.rpliivSmiiiir?i 19_ Haastattelu alkoi noin klo

Haastattelijan nimi (selvilsti)l

Postiosoite ja puheli:rnumero (selvasti) I

Puh.:

Mahdollisla huomautulaia ja selityksi?i:



ELAKETURVAKESKUS
Kalcvankatu 6
Helsinki 10

TY6sUHTEESSA oLEvIEN ELAI(EIKArurx!T<us
HAASTATTELULOMAKE C

(Vanhuuselikkeelli olevat ty6ntekiiet ja toimihenkiltjr)

Yrityksen nimi

Toimipaikan nimi

Toimipaikan osoite

H:van asuinkunta

Liite 4

tl 4, Eronnut tai asumuserossa

ammattin ty6n

Tutklmuslohko

Alalohko

Vastaaja on ! '1. Mies ! 2.. Nainen

Kysymys sopivasta elikeidsti on viime aikoina ollut usein keskustelun kohteena. Mielipireet asiasta ovat vaihdelleet, Lisatietoia saa-dakseen on Eliketurvakeskus nyt suorittamassa tutkimusra elikeikekysymyksulia. ruitl*rt.urr" o"rin,rr[ui" ,y.r, tytjmarkkina-jariestctt' Aineistoa keretaan haastattelemalla eri aloilia tyosl<enteleiii "inr,"rfi" henkiloita ;a ilat"iairia,'pyydimme Teitii nytystavallisesti osaltanne auttamaan asiaa.eteenpiin vasta;,malta.seu."oriin tys/.'yksiin. Kysymykset ovat sellaisia, joihin varmaanosaatte hyvin kokemuksenne perusteella vastata. on tiirkeil, ettii irmaiieite'kysyttaelsi ;;;",;"itirtikohtaisenmielipiteenne asioista, kosl<ahaluaisimmetieteii,millaisiltanimiasiat,j uuriTeiddn mielestanne niiyt-i a Y e t' vieli vakuutamme, ette vastauksenne kdsitelldin e h d o t t o m a n I u o t t a m u k s e I I i s i n a ia niite kiytctiiiin vaintilastollisiin ja tieteeilisiin tarkoituksiin.

2. Olettelco D 1. Naimisissa

1, Milloin olette

4.

| ........,1,........ 1............

v. ! E.o.s.

E 7. Naimaton n 3. Leski
Montako vuotta suunnilleen ollut elimdnne ai ansioty6ssii ennen elikkeellesiirtymisrinne? ............
Miki ol
laatu. ia

varsinainen peeammattinne, ja kuinka
tehteviit mahdollisimman tarkasti)

monta vuotta ehditte siinil (Me

5. Milloin sii elikkeclle ( ........ 19.........

)os 7l1

6. Monuko vuotta olitte siini osta jaitte eliikkeelle? ............ y.
Siirryittek6 e suoraan varsinaisesta piiammatistanne vai eh kn ennen elik e siirty-mistinne iossain toisessa, helpommassa tyossi?
! 1. Siirtyi suo raan n 2. Oli hel rnassa tytjssi !3. Oli poissa tyosteos vaihtoehto 2 si os vaihtoehtc 3 sii l<ysymyl<seen 1

8. aiatte ette eliikkeelie sii rtymisrenne pclkdstiiiin ryon aiheuttaman rasitu lcsen nalta, niin m Teisti tuntuu
vai olisiko

iaksanut olla
Teistii ehkii

ty6ssin
ollut ai

ne vield p itcmpiiinkin, vai s i i rryittekti
heel I ista piidstd eldkkeelle jo aikaisem

mielestdnne iuuri oikeaan aikaan elikkeelle,
min kuin mite peiisitte?

[ 'l' olisi jaksanut.olla pitempiiiinkin. osaatteko sanoa, kuinka vanhaksi asti? ............ v.! 2. Siirtyi eliikkeelle oikcaan aikaan.
[ 3. Olisi pitin aikaisemmin. Osaatteko sanoa, minki ikiiisenii? ...........
nt:i olisitteko muista syisri nnut lehtee .io aikaasemmin kuin pAes itte,halunnut iatkaa tydntekoa vielii silloin, kun iouduitte elikkeeliel

halunnut jatkaa tl 3.! 't. Olisi halunnut aikaisem- tr 2. Olisi Ei kumpaakaan n 0. E.o.s.min elikkeelle

flos vaihtoehto 1,2tai 3) Mistd syystii?

tycjntekoa.

! E.o.s.

E.o,s



Jos omassa ammatissa tyos e saakka kiy yli voimien, voi toisinaan ajatella siirtYmist ii helpom-
paan ty6h6n ennen varsinaista e likeaikaa. Olisiko tiillainen viliammatti ollut Teidiin kohdallanne tarP cellinen?

! 1. Kylla D 2. Ei

flos kylle) Missi vaiheessa?

L_l u. ts.o.5,

Jos 712

kysymykseen 15)

1. Mike taime pompi ty6 , ja kuinka kauan irte siini? (Merkitiiin ammattinim a ty6n

Jaittek6 kuitenkin saman yrityksen palvelukseen?
D1. le rl 2. Ei

tame siirtyminen mPaan jollain tavoin ikdnne ista vaikeuksista tyiissii jostaki n
muusta syysti?
f, '1. Johtui iiistii D 2. Johtui muusta sylste.

(Jos vaihtoehto 1) Millaisia vaikeuksia ilmeni! ......"'.'

(Jos vaihtoehto 2) Mistii syysti?

Oliko siirtyminen
Teidin kohdallanne miel

lista?
kysymykseen 'l

14, Missi'iiissi lopetitte ty6nteon?

mPaan ty6hiin
estenne tar-

tr
tr
tr

a
c:
E.o.s.

2.
0.

Jos 7/3

vuotiaana,

Mista syysta?

Kaikille
5, Miten siini yrityl<sessii, iosta iaitte elak' n

keelle, suhtaudutt:in vanhoihin Teidiin tytis- Il
siinnel Suhtauduttiinlco heihin yleensd n
mycinteisemmin vai kielteisemmin kuin il

in vail<o samalla tavoinl
16- Enti Teidin in esimiehenne? J

1. Myonteisemrnin
2, Samalla tavoin
3. Kielteisemmin
0. E.o.s

l"lyonteisimmin
Samalla tavoin
Kielteisemmin
E.o.s.

Suhtautuil<o hiin vanhoihin mydntei'
semmin, kielteisemmin vaiko samalla
tavoin kuin nuorempiin?

e siirtyminen Teisti tuntui loin, n se tapahtui? Tuntuiko se m yttavalte vai vastenmi

tr2.
D3.!0.

7,M
! 1. Miellyttivilti [ 2. Vastenmieliselti D 0. E.o's.

(Jos vaihtoehto i tai 2) Miksil

Enti, millaista elikkeel oonm ne ollut? Oletteko vi Yr vai huonostil

[ 1. Viihtynyt hyvin tr 2, Viihtynyt huonosti fl 0. E.o.s.

flos vaihtoehto 1 tai 2) Miksi?
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on
Jospa yrittiiisitte nyt valita niista ne kaksi asiaa, jotka Teidin mielestinnc ovat i

vastaus on saatu) Kumpi niisti kahdesta on mielestiinne t:irkeemPil (Kortti
jirj estyss ija

asioi ta, eri ihmisien miclestl ovat enemmin tai man tirkeiti tavoitreira.
hmisen eldmiissii tirkeimmit. (Kun
s)

J iirjestyssija
[ 1. Mahdollisimman hyvii menestyminen

ty6ssa

! 2. ltsensi kehittiminen hyvien harras-
tusten parissa

[ 3, Tycinreosta saatu
tyydytys

Runsas vapaa aika
E.o.s.

a4.
tr0.

Kuinka monta hyviiii ystiviii aryioisitte Teilli nykyisin suunnilleen oleYanl .'.'...kP1.

! E.o.s.

n E.o.s.

Vaki-
nais-

I uon-
toista
tyiitii

Entii menetittekii ehki n elikkeel le ?............... kpl.
1. Millaiseksi arvioisitte terveydentilanne

[] 1. Oikein hyvii ! 2. Jokseenkin
hyvi

in se 7)
! 5. Varsin huono [] 0. E.o.s.Kohtalainen [ 4. Aika huono

Seuraavaksi tissd on luettelo erilaisia vaivoia ja oireita. aisimme tietei, lie viimeaikoina tois-
t u v as t i esiintynyt joitakin niisti. (Haastattelija lukee yhden kerrallaan).

[ 1. Pii:insirkyii D 8. Hengenalrdistustaty6ssi D
[ 2. Unettomuutta D 9. Hengenahdistusta tavaliisessa !
[ 3. Huimausta kiivclyssii D
! 4. Muistlhiiriditi [ '10. Rintakipua ruumiillisten pon.
! 5. Hermostuneisuutta nis:rrsien yhteydessi D
! 6. Henkistii ahdistuneisuutta E '11. Pohjekipua ruumiillisten
! 7. Masentuneisuutta ponnistusten yhteydessi D

! 12. Yskie tr
tr 13. Yskdksia n
[ 14. Vatsakipua

Muita vaivoja ............
Enti, millainen oli terveydentilanne ikkeel est
[ 1. Oikein hyvii ! 2. Jokseenkin [ 3. Kohtalainen ! 4. Aika huono D 5, Varsin huono [ 0. E.o.s

hyvi
Oletteko ollut eliikkeel le siirtymisenne jilkeen minkiiiinlaisessa
D1.On D2.Ei Tilapiis-

tyaite(Jos vaihtoehto 1) Millaisessa tytissel (Aikajerjestyksessi elikkeelle siirtymisesti lihtien)

nykyis
n3.

15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.

Ruokahal uttomuutta
Ristiselkd ia iskiasvaivola
Niska-, hartia- tai olkapiii-
sirkyi
Nivelkipua ia iaykkyytte ka-
sissi
Lonkka- ja polvinivelvaivoja
Suonenvetoa
Ei toistuvasti esiintyviii vaivoja

Oletteko tiillikin hetkellii ansioty6ss;? ! 1. On tr2.Ei
MitiTe pdiasiassa nykyisin (muuten) puuhailette, tai miten kulutatte aikanne?

Riifte:ikt) le peiYittein rte ti, vai t
! 1. Puuhaa riittii fl 2. Aika tulee
Millaisena pitdisirte ellista toimeentuloanne

P

! 0. E.o.s.
o n se rtti

! 1. Oikein hyvii [ 2. Jokseenkin f] 3. Kohtalalnen ! 4. Aika huono ! 5. Varsin huono !.0.E.o.s
h

Enti millainen se oli mielestinne ennen elikkeelle si rtti
! 1. Oikein hyvii [ 2. Jokseenkin [ 3. Kohtalainen [ 4. Aika huono n 5. Varsin huono ! 0. E.o,s.

hyvi
Mite mielre olette nykyisten elil<etulojenne suuruudestal Ovatko ne mielestinne Teidiin tarpeisiinne
riirtavet, melko niukat vai aivan riittimetttimetl
[ 1, Jotakuinkin [ 2, Melko niukat ! 3. Aivan riittimittijmdt D 0. E.o.s.

ri ittevet
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Asutteko nykyisin

[ 1. ltse omistamas-
sanne asunnossa

! 2. Vuokralla ! 3. Muulla tavoin

(Jos vaihtoehto 2 tai 3) Kuka asunnon omistaa?

(jos vaihtoehto 2) Palionko malcsatte vuokraa kk:ssa? mk

Muistatteko vielii, micii ajattelitte eliikkeelliiolosta ennen eldkkcelle siirtymistiinnel Uskoitteko, ctte tulisitte
viihtymiiiin hyvin eliikeliiseni ollessanne, vai pelkisittekti, ettii viihtyisitte huonostil

I 1. Uskoi viihryvinsi D 2, ,Pelkiisi viihtyvinsi tr 3. Ei ajatellut asiaa D 4. Ei muista
huonosti

HAASTATTELUA VASTAA |TSE SEURAAVITN KOHTilN

suhtautui haastatteluun mielestini fl 1. Myonteisesti, aYomielisesti
[ 2. Neutraalisti
fl 3. Kielteisesti, vastahakoisesti

astaukset vaikuttivat yleisesti ottaen: ! 1. Harkituilta, luotettavilta
! 2. Satunnaisilta, epiluotettavilta

Haastattelu suoritettiin niin E 1. Kahdenkesken kaikessa rauhassa
! 2. Muita kuuloetiiisyydellii, eivit hiiirinneet
! 3. Muita kuuloetiisyydellii, hiiritsivrit

pai kka (selvittiikiiii)

Haastattelun kestoaika alku heet mukaanlukien n. 1,............... min.

aastattelupiiivimeere ........./......... 19.......... Haastattelu alkoi noin klo ...............

ijan nimi (selviisti)

ite ja puhelinnumero (selviisti)

Mahdollisia huomautuksia ja selityksii



Liite 5

l)Tutkirnusnziyttee s sd. rnukana olevien tycintekij6iden arnrnatit

Apurnies
Ari.narnie s

Asentaja
Asettaja
.Elektrodintekij zi

Hehkuttaja
Hellanrnuuraaja
Hiekankuivaaja
Hiekanlaj ittelij a
Hiekkarnylliiri
Hiekkapuhaltaja
Hitsaaja
Kaavaaja
Karkaisija
Keernantekija
Ke e rnas v e rttaaja (maal aaj a)

Kiskovals saaja
Koneenhoitaja
Konekaavaaja
Ko rjaus rnie s

Kuljetus rnie s

Kuurnatarkastaja
Krornaaja
Kzisinkaavaaja
Laake rinasettaj a

Laake rinasettajan apulainen
Laattarnies
Langanvet;ijd
Leikkaaja
Lyijynsulattaja
Laihettaijzi

Latrnrnittzijai

Meis taaja

1) Vastaajien ornien ilrnoitusten rnukaisina

No s turinkul j ettaja
Oikaisija
Oikaisijan apulainen
Panostaja
Puhdistaja
Puris tirnenhoitaja
Pu ris tirnenhoitaj an apul ainen
Putkenvetdjzi
Putkenve tzij zin apulainen
Rautarnies

Rornurnies
Rzinnirnie s

Sahuri
Sahurin apulainen
Senkkarnies

Sis zizinlaittaj a

Sulattaja
DaataJa

Taakkarnies
Tankovalaja
Ulosvetdjzt
Uunirnies
Uuninhoitaja
Uunintziyfieie
Vaihetydntekija
Valaja
Val ante iden I d.rnrnittaj e
Vals saaja

Valukehien tyhj entzijzi

Valuntarkastaja
Valuntyhjentiij:i
Viimeistelijzi
VSlialtaan huoltaja
Ot;ytuopan hoitaja
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