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1. JOHDANTO

Eri rnaiden eliikejirjestelrniit ovat viirne vuosikymmenind kokeneet pe-

rusteellisia rnuutoksia. Mytis Suornessa voidaan kulunutta vuosikyrnrnentii tiiy-

dellii syyllii nirnittiiii elzikepotitij.kan vuosikyrnrneneksi, niin keskeisell2i sijalla

elikepolitiikka on ollut suomalaisessa sosiaalipolitiikassa 1960-luvulla. Kan-

salaisten elaiketurvaa on pyritty laajentarnaan niin, ettei rninkiiiin yhteiskun-

nallisen ryhrndn tarvitsisi tuntea sosiaalista ep2ivarrnuutta vanhuuden lzihestyes-

sii. Tzilltjin on rnycis kysyrnys sopivasta el5keizistd noussut usein esiin.

Eliiketurvakeskuksessa on kiinnitetty huomiota kysyrnykseen vanhuus-

eliikeikzirajasta silrnzillii pitzien erityisesti eliikeikziii eri arnrnattiryhrnisszi.

Vuonna 1966 aloitettiin laaja elzikeikaikysyrnyst;i selvittiivii tutkimussarja' Tut-

kirnuksen yleisenzi tavoitteena on selvitteiS, onko nykyinen elzikeikaikiiytSnto tar-

koituksenmukainen eri aIoiIIa. Tydrnarkkinoiden eri osapuolet ovat olleet alus-

ta liihtien mukana tutkirnuksen suunnittelussa. Tydmarkkinajzirjestdjen edusta-

jista kootussa suunnitteluryhrnessa on pohdittu tutkirnuksen yleisizi suuntaviivo-

ja. Kiiytzinncin tycin on suorittanut Eliiketurvakeskuksen tutkirnusosasto, jonka

koko henkil6kunta on tutkirnuksen erdissii vaiheissa ollut rnukana tessa tytisszi"

Maaliskuusta 1970 lehtien on elSkeikzitutkirnusta hoitanut osastolle tuolloin pe-

rustettu kenttzitutkimustoirnisto, ja tutkirnuksen parissa tydskentelee tzi112i het-

kellii B henkiloei.

Kiiyttinncillisistzi syistd tutkirnusta ei voida ulottaa kaikille arnrnatti-

a1oille. Pohjoismaiseen amrnattiluokitukseen, teollisuustilastoon ja tyornark-

kinajeirjest6jen asiantunternukseen perustuen valittiin tutkirnuksen kohteet si-

ten, ettii saataisiin rnahdollisirnrnan rnonipuolinen kuva tyoelikelakien piiriin
kuuluvista arnrnateista. Ensirnrniiiseksi tutkirnuskohteeksi, jota on pidettaivii

kokonaistutkirnuksen kannalta koetutkirnuksena, valittiin graafinen teollisuus.

Toisessa vaiheessa tutkittiin rnetallien perusteollisuutta, kaivosteotrlisuutta ja

rnyyntityotei, jota viirneksi rnaini.ttua tziss:i raportissa kiisitellziSn. Tutkirnus-

sarjan viirneisen, laajirnrrran osan aineistonkeruu on aloitettu viirne kevdiinS.

Nyt kzisill2i oleva raportti on jZirjestyksessi kolrnas yhtzi alaa kZt-

sittelevii osaraportti (aikaisernraj.n ovat ilmestyneet graafista teollisuutta ja

rnetallien perusteollisuutta koskevat tutkirnusraportit)" Ntiiden osaraporttien
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tarkoituksena on antaa lzihinnzi k2iyteinnon tarkoituksia palvelevaa, kuvailevaa
ja rnelko yksityiskohtaista tietoa kunkin alan ty6n piirteistzi, el2ikeikiik;iyt:in-
n6st;i sekS alalla ty6skenteLevien henkiloiden tyoolosuhteista, terveydentilasta
ja elakeikzii koskevista rnielipiteist:i" Sen sijaan koko tutkimuksen pzizikysy-

rnyst;i - nykyisen elzikeikiikzi.ytzinn6n tarkoituksenrnukaisuutta - voidaan sel-
vittziS varsinaisesti vasta vertaiLevien tietojen avulIa. Lopulliset vertailut
voidaan suorittaa sen jzilkeen, kun tulokset useilta rnuiltakin aloilta ovat val-
rnistuneet.

Nyt kzisillai oleva raportti on syntynyt kirjoittajien yhteistycinzi. Riit-
ta Auvinen aloitti kirjoitustyon ja heinen siirrytty2iiin rnuihin tehteiviin Pertti
Tuorni jatkoi ja teiydensi tyotzi.

Tutkimuksen valrnisturninen olisi tuskin ollut rnahdollista ilman eri
tahoilta saatua apua. N;iin ollen kaikille vastaajille, haastattelijoille, tyci-
rnarkkinaosapuolille, tutkirnuksessa rnukana olleille yrityksille ja yksityisille
henkiloille kuuluvat parhaat kiitokset rnycitlrnielisyydestd. ja avusta tutkirnuk-
sen eri vaiheissa.

Z. TU TKI MUSAINEiSTO

2. l . Ndyte ja haas tattelut

Myyntityon tutkirnuksen kohteena oli veihittaiiskaupan rnyyntity6tzi suo-
rittava palkattu henkilokunta. Tutkirnusajankohtana arvioitiin vzihittziiskaupan
palkatun rnyyrruiluihenkildkunnan meizirziksi noin 90 000. Nziyte pyrittiin saa-
rrraan mahdollisirnrnan edustavaksi. Tutkirnuksen kohteiksi haluttiin erilaisis-
sa tydolosuhteissa ja eri tyyppisissd tehtzivissii toirnivia henkildite, ja tzistzi

syystzi rnyyntityO jaettiin viiteen ryhrnd.Sn, joita jatkossa kutsutaan alalohkoik-
si: rnyymzil;it, tavaratalot* huoltoasernat, Alko ja apteekit. Varsinaisten rnyy-
miiloiden ryhrnzi;in pyrittiin saamaan edustava nziyte tavaravalikoirnaltaan eri
tyyppisi;i rnyyrnzilciitzi, sarnoin tavarataloista eri osastoja.

Koska haluttiin taata tiLaisuus kontrolloida rnyyrnSlzin sijainnin rnah-
dollinen vaikutus vastauksiin, jaettiin toirnialoittain rneiziritellyt haastattelukiin-
ti6t vielzi siten, ettzi haastattelut saatiin edustarnaan koko rrtaata. Tzirnei toisen
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asteen kiintiopoirninta suoritettiin seuraavan 1l piirizi kzisittzivain aluejaon puit-
teissa: Helsinki, Tarnpere, Turku, Etelzi-Suornen kaupungit ja kauppalat, Ete-
lzi-Suomen maalaiskunnat, Itii-Suomen kaupungit ja kauppalat, Itzi-Suomen rrraa-
laiskunnat, Pohjanrnaan ja Keski-Suomen kaupungit ja kauppalat, Pohjanmaan ja
Keski-Suomen maalaiskunnat sekd vihdoin Pohjois-Suornen kaupungit ja kauppa-
lat ja Pohjois-Suornen rnaalaiskunnat. Tutkimuspaikkakuntien rnaantieteellinen
s ij ainti il rnene e l iitte e s tzi 5 .

Tutkirnusainei.ston peiaiosa kerzittiin haastattelernalla 40 vuotta tiiyttii-
neitzi rnyyjia sekai heidzin vzilittorniai esirniehieiSn, joita rnyyrndldisszi kutsutaan
yleensei rnyyrnzilzinhoitajiksi ja tavarataloissa osastonhoitajiksi. Esimiehiii pyy-
dettiin lisdksi esittzirnzizin rnielipiteenszi heidzin alaistensa eleikeikziongelmista.
Naita esirniesarvioita pyydettiin myos sellaisilta aIle 40-vuotiailta esirniehilt:i,
joilla oli ainakin rnuutarnan vuoden kokernus tehtziv:issd.ein. Apteekkien ja huol-
toasernien kohdalla jouduttiin luopurrraan esirnieshaastatteluista, koska naiissei
alalohkoissa ei tavoitettu tarpeellista rndd.rzizi palkattuja (ty6suhteessa olevia)
esirniehizi. Mytis eLzikkeellii olevia rnyyjia pyrittiin haastattelernaan kaikissa
alalohkoissa. El:ikkeellii olevia huoltoasernamyyjizi tavoitettiin kuitenkin niin
vd.hd.n, ettd heidain haastatteluistaan jouduttiin luopumaan. Haastattelujen ja-
kauturninen eri alalohkojen kesken ilrnenee taulukosta 1.

Taulukko 1, Myyjien, elakelaisten, esimiesten ja esimiesarvioiden lukumaiira eri alalohkoissa

Alalohko Myyjet Elakelaiset Esimiehet Esimiesarviot

Myymalet
Tavaratalot
Huoltoasemat
Alko
Apteekit

307

10s

27

34

39

79

29

15

25

66

?a

23

1s8

49

t7
23

23

Yhteense 512 148 LL7 270

Huoltoasernia, Alkoa ja apteekkeja koskevia tutkirnustuloksia tarkas-
tetrtaessa on otettava huornioon neiytteen pienuus, joka asettaa ornat rajoituk-
sensa nziitd alalohkoja koskevien tulosten yleistettzivyydelle. Mainittakoon, ettd
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apteekeissa haastateltiin ainoastaan farrnaseutteja eikd lainkaan proviisoreja,
apteekkiapulaisia tai rnuita rnyyntityotzt tekevizi henkilditai. Haastateltujen mziuirai

oli esirniesten ja elzikeliiisten osalta useirnrnissa alalohkoissa rnyos hyvin pieni,
rnutta esirniesten ja elzikelziisten ryhrnizi kzisitell5zin jatkossa yleenszi yhtenzi
kokonaisuutena.

Haastattelut suoritettiin touko- ja syyskuun v5lisenZi aikana vuonna
1958. Haastattelijoina toimi Elziketurvakeskuksen. toirnihenkildiden lisdksi
opiskelijoita ja jo aikaisernrnin haastattelutyot;i tehneitzt Alkon rnyyjiii, jotka
eivztt kuitenkaan suorittaneet Alkoa koskevia haastatteluja. Haastattelijoille
pyrittiin Elziketurvakeskuksen toirnesta antarnaan perusteellinen koulutus teh-
tzivS;insii. Niiytteeseen valituis sa yrityksis s;i haastattelijat suorittivat haasta-
teltavien lopullisen valinnan pyrkien mahdollisirnrnan suureen edustavuuteen.
Myyjien ja esimiesten itseeizin koskevien tietojen kerzizirniseen kziytettiin 1o-

rnaketta A (liite ?,), esirniesarvioiden kerd.iirniseen lornaketta B, (liite 3) ja
elSkeletishaastatteluihin lornaketta C (Uite +). Myyjien ja esirniesten haas-
tattelut suoritettiin harvoja poikkeuksia lukuunottarnatta ty6paikoilla. Etzike-
lziisizi haastateltiin yleenszi heidzin kotonaan. Haastattelut pyrittiin suoritta-
rrlaan kahden kesken ja siten, ettai ulkopuolisia hziiriotekijciitzi olisi mahdolli-
simrnan viihzin. Kaikkien vastaajaryhrnien suhtauturninen haastatteluun oli hy-
vin rny6nteist5.

Z. Z. Taustatiedot

2.2" I. Ika

Jotta haastattelun piiriin joutuneista henkilcjistei saataisiin syntyrndein
jonkinlainen rnielikuva ennen varsinaisten tutkirnustulosten tarkastelua, on syy-
tzi kartoittaa aineistoa rnrn. id.n, sukupuolen, perhesuhteiden ja tyohistorian
valossa. Tutkirnuksen peruslzihtokohdasta johtuen kaikki haastateltavat olivat
ennen v. 1!28 syntyneit;i, siis yli 40-vuotiaita. Odotusten rnukaisesti kaikkien
rnyyntityon piirissei toirnivien joukosta osoittautuivat esirniehet iakkdirnmiksi,
sillai yli puolet heistei kuului yli 50-vuotiaiden ryhrnei2in. Haastatteluihin rnu-
kaan tullut farrnaseuttikunta puolestaan osoittautui ikairakenteeltaan nuorirn-
rnaksi. Usearnpi kuin joka toinen heistzi kuului alle 50-vuotiaisiin. Huolto-
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asemarnyyjien joukossa oli suhteellisesti eniten vanhoja, yli 50-vuotiaita tydn-

tekijoitei. Tarkernrnat tiedot haastatel.tavien ikzijakauturnasta nzikyvzit alla ole-
vasta taulukosta 2.

Taulukko 2. Haastateltujen ika alalohkoittain. Prosenttijakautumia. (Suluissa luvut, joista prosentit on laskettu.)

2.2" ?,. Sukupuoli

Myyntityo on rnei115 perinteisesti naisval.tainen a1a. Lisiksi on to-
dettava, ettei sukupuoLijakoa toteutetaan rnyyntityossd varsin pitk5lle rnyynti-
artikkelin rnukaan" Niinpzi esirn. rautakaupan .rnyyjzt on yleenszi mies, Ta-
rniin tutkirnuksen piiriin kuuluvista al"alohkoista osoittautui rniesvaltaisirnrnak-
si ryhrnziksi huoltoaserrlarrryyjdt, joista enernrndn kuin yhdeksdn kyrnrnenest5

o1i rniehizi. Seuraavaksi rniesvaltaisin ryhrni otri myyntity6n esirniehet, jois-
ta 58 % oli rniehiS. Alkon rnyyjat koostuivat tziysin tasaveroisesti rniehistzi
ja naisista.

Nais valtaisirnrnaks i alalohkoks i oso ittautui f arrnas euttien arnrnatti-
kunta, josta periiti 97 qo oli naisia. Sekzi rnyyrnSl:irnyyjistd ettd tavaratalo-
rnyyjistzi neljzi viidennestd o1i naisia. Sarna havainto piti paikkansa rnyos kun

laskettiin jakauturna kaikista rnyyjist;i yhteenszi.

2,2. 3. Huollettavien lasten trukurnSSri

Huollettavien lasten lukurniiiirii oli selvzisti riippuvainen vastaajan
iaistzi" T;irnzi ilrnenee seuraavasta taulukosta, jossa kaikki vastaajat on jaettu

Vastaajan ikavuosi Myymal:i-rriryjet Tavarataio-,myrjat
Huoltoase-
marn-yyj at

Alkon
myyjat

Farma-
seutit Esimiehet

-42
43-47
4-s2
53-57
58-62
63-

2L

29

22

L4

10

t7
29

24

15

7

9

19

t9
11

t1
19

22

15

2t
24

27

15

28

23

15

13

13

8

18

20

L2

23

22

4

Yhteensii 100

( 306)

100

( 10s)

100

(27)
100

Ga1

100

(ao;
100

(116)
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kahteen ikiluokkaan

Taulukko 3. Huollettavien lasten lukumeiira y1i ja alle So*vuotiaiden ryhmissl koko myyntitydssi. hosenttijakau-
tumia. (Suluissa luvut, joista prosentit on laskettu.)

Huollettavien lasten lukurniiiirzi rnyyntitydn eri alalohkoissa ilrnenee

tarkernmin seuraavasta taulukosta"

Taulukko 4, Huollettavien lasten lukumiiiirl alalohkoittain. hosenttijakautumia, (Suluissa luvut, joista prosentit
on laskettu.)

Huollettavien lasten lukum2iiri My7m.a.la-
rnw)at

Tavaratalo-
myyjet

Huoltoase-
mamyyjit

Alkon
myyjat

Farma-
seutit Esimiehet

0

L

2

3

4 tai useampia

I
22

15

t2
3

&
34

t9
6

t

4t
5t
tt
4

7

46

L2

24

9

9

42
2t
26

5

5

42

30

18

4
5

Yhteensii 100

(2e6)
100

( 103)

100

QN
100

( 33)

100

(aa1

100

(LL2)

2.2" 4. Ty6historia

Ansiotydvuosia kertyi haastatelluille kaikissa rnyyntitycin alalohkoissa
varsin runsaasti, sille usearnpi kuin neljii haastateltua viidestzi o1i tehnyt an-

siotyotii yli ?0 vuotta. Runsairnrnaksi ansiotycivuosien lukurniiiird kertyi huolto-
aserrlamyyjille, Alkon rnyyjifla ja esirniehillii, joiden kohdalla yLi Z0 vuotta an-

Huollettavien lasten lukumltrr
Vastaajan iki

4O-49 v 50 v. tai yli

o
1

2 tai useampia

3t
Z/
42

63

25

L2

Yhteensii 100

(a+01

100

( 2ss)
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siotyosse olleita oli huomattavasti yli 90 To. Lukua on pidetteiv2i osaksi tulok-
sena aineiston ik;irakenteesta, rnutta rny6s sukupuolirakenteesta, silld ern. kol-
rnesta rnyyntity<ln alalohkosta ei rnikzizi.n edusta naisenernrnistciistai amrnatti-
alaa.

Naisvalta,isessa rnyyrnziliirnyyjien ja tavaratalomyyjien ryhrniissei yli
Z0 vuotta ansiotyOtit tehneiden rn5d.rd. jZii keskirnZiiirin 80 prosenttiin, ja farrna-
seuteista enSi vain kolrne nel"jiistzi oli saavuttanut nztin pitkin ansiotyouran.

Vaikkakin farrnaseutit ikiirakenteeltaan osoittautuivat nuoriksi, amrnattialan
tziydellinen naisvaltaisuus lienee perheeltristen naisten arnrnattiuran vei.liaikai-

sen katkearnisen vuoksi rny6s selitettzivzinzi tekijeinai farrnaseuttikunnan sarnoin

kuin tavaratalo- ja rnyyrnalarnyyjien rnuita vzihziisernpzitin ansiotyovuosien rnziii-

r2i2in "

Varsin runsaan ansiotydvuosien rniiiirtin perusteella olisi odottanut,

ettzi haastatelluille olisi ehtinyt kertyzi pitkzi arnrnattiura rnyos rnyyntitycisszi.

Haastatteluajankohdan arnrnatissa olivat haastatellut kuitenkin toirnineet huo-

rrrattavasti lyhyernrnain ajan kuin ansiotyossei yleensS. YIi Z0 vuotta arnrnatis-
saan o1i rnyyntityontekijoistei toirninut vair, 43 %. Vain 34 % esirniehistti oli
toirninut nykyisessa arnrnatissaan yli Z0 vuotta, rnutta ilrneisesti suuri osa

heistai on toirninut myyjind. ennen esirnieheksi tuloaan. Lyhin arnrnatissa toi-
rnirnisaika oli huotrtoasernarnyyjillii, joista yli puolet oli toiminut arnmatissaan

alle 10 vuotta, vaikka he olivat iiltziSn haastateltujen joukossa vanhirnpia" Ta-
rnd on yrnrndrrettdvS5, kun ottaa huornioon viirne aikoina tapahtuneen huolto-
asernaverkon voirnakkaan kasvun" Sen sijaan farrnaseuttien offrassa arnrnatis-
saan toirnimisaika oli kaikkein pisin, vaikka farrnaseutit kuuluivat haastatel-
tujen suhteellisesti nuorirnpaan ryhrndzin. Yli 70 To heistii o1i toirninut arnrna-
tissaan veihintdzin 20 vuotta. Tuloksen selittdii varrnasti farrnaseuttiarnrnatin
edellyttetrnd korkea,tasoinen koulutus, jonka jzilkeen arnrnatinvaihto ei ole rnie-
lekiis.

Tyrintekijcjiden vaihtuvuus rnyyntitydn yrityksissii osoittautui varsin
huomattavaksi, sillzi yli puolet kaikista rnyyntitydn tyontekijOistzi oli ty6sken-
nellyt haastatteluajankohdan yritykses sai alle l0 vuotta. Huoltoasernarnyyjien
kohdalla yrityksessel toirnirnisaika rnuodostui lyhirnrndksi" 59 % heistzi oIi toi-
rninut yrityksessai 5 vuotta tai viihernrndn, ja neljd viidestzi korkeintaan 10 vuot-
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ta. Myos rnyyrnzi.lzimyyjista ja tavara.talornyyjistd selvtisti yli puolet kuului

korkeintaan I0 vuotta yrityksessS olleisiin. Sen sijaan Alkon myyjien piiris-
sa pysyvyys sarrlan tydnantajan tyossii osoittautui poikkeuksellisen korkeaksi,

sillzi yhdekszin kyrnrnenestd Aikon rnyyjaistai oli pysytellyt Alkon palvetruksessa

yli 10 vuot.ta. Myds esirniesasemaan n5yttzi2i liittyv;in pitkzi yrityksessSolo-
aika, koska 73 To esirniehistzi o1i ty6skennellyt yIi. 10 vuotta haastatteluajan-

kohdan yrityksessd. Farmarseuteillakin vastaava luku nousi korkeaksi, 7l
p ro s enttiin.

3" MYYNTITYON KUVAUS

Vihittziisrnyyrnailtin rnyyjdn sarnoin kuin rnyyrniil2iapulaisen teht:iviinzt

on rrryym.Slzinhoitajan tai kauppiaan vAlittornd.n valvonnan alaisena hoitaa rnyy-

rn515n asi.akaspalveiua sekzi pitzi:i rnyymziJ.i siistinzi ja j:irjestyksessei. Edel-

leen rnyyjSn tehtaviin kuuluu rrlyyrrrdlzinhoitajan auttami.nen tavaroiden vastaan-

otossa, kassantarkastuksessa, eriLaisten kortistojen hoidossa ja inventoinnissa

sekS usein rnyyrruilzivaraston jzirjestelyss2i. Olennaisirnrnat puolet asiakaspal-
velussa ovat tavaran esittely, rnaksun perirninen ja ostoksen paketoirninen tai
pakkaarninen.

Farrnaseuttien tyohon kuuluu edel"l5 lueteltujen tehtzivien lisziksi re-
septien kirjoittarninen, sairausvakuutuskuittien kzisittely sekd l2ieikkeiden val*
rnistus. Huoltoaserrlarrryyjien tyo puolestaa.n tapahtuu usein. ulkona ja ty6h6n

kuuLuu asiakkaan, autoilijan, palvelu varsiraaisen rnyyntityon ohessa rny6s

rnuilla tavoin.
Myyntityon esirniesten, rnyyrnzilSnhoitajien tai osastonhoitajien tehtzi-

vd.nd. on johtaa rnyyntitydtzi ja valvoa rnyyrnzilzin jlrjestystai sekzi huol"ehtia te-
hokkaasta toirninnasta. Myyrnzilztnhoitaja huolehtii siitzi, ettzi rnyyrnitliissii on

aina tarpeellirren varasto rnyyt5viS tarvj.kkeita, Hin tarkkailee varastoa, zr-
vioi tavaroiden rnenekin ja suunnittelee sen perusteella tilaukset. Sarnoin h:in

ottaa vastaan saapuneet l;ihetykset, tarkistaa niiden, laadun ja rn5;ir5n sekzi

kuittaa lShetykset"
Myyrnzil;inhoitaja johtaa pdivittSistd. rnyyntity6tS, tarkkailee rnyyjien
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asiakaspalvelua ja esiintyrni.stzi. Hd.n neuvoo ja ohjaa rnyyjie sekzi opastaa rnyy-
rniil2iharjoittelijoita. Myymiil5nhoitaja vaLvoo myyrneiliin yleistzi kuntoa ja siis-
teyttti, rnyyntity6sszi kziytettyjen tanvikkeiden kulutusta sekei suunnittelee paran-
nuksia havaitserniinsa epdkohttin. Hdn tarkastaa kassan, Laskee myyjien pziivzin

rnyynnin ja seuraa rnyyntin"ukujen avulLa rnyynnin kehitysti ja kannattavuutta.
Myyrneilzinhoitaja rnyos tarkastaa saapuneet laskut, huotehtii niist;i sekzi piteizi

rnyymzilzissd. olevat kortistot jzirjestyksessd.. Myyrn5lSnhoitaja voi osallistua
lisziksi asiakaspalveluun ja rnyyrnalan j5rjestd.rniseen suorittaen itse vaativim-
rnat ty<it. Tavallisesti hdn johtaa rnyos rnztzirziajoin toirneenpantavia inven-
tointeja sekei ottaa vastaan paiSkonttorista saapuvat m;i5rziykset ja ohjeet"

4. ULKOISET TYOOLOSUHTEET

Haastateltujen ulkoisia. tytioi.osuhteita kartoitettiin A-lomakkeen kysy-
rnyksellii 49. HaastateLl.uitrta kysyttiin jokaisen tyciolosuhteen kohdalla erikseen,
joutuuko hzin tyoskenteLernddn kyseisen olosuhteen vallitessa liihes koko ajan,
melko usein, vain harvoin vai ei. koskaan" Seuraavassa taulukossa on ntiky-
viss:i viiden yleisirnrndn tydolosuhteen esiintyrninen alalohkoittain.

Taulukko 5 Ty6olosuhdetekijat eri alal.ohkoissa, tdhes koko ajan tai ai.nakin melko usein eri olosuhteissa tydsken-
telemiiiin joutuvat. Luvut prosentteina vastaajien lukumiiiirasta kussakin alalohkossa.

Kun tarkasteLlaan rnyyntityot;t kokonaisuudessaan, havaitaan ettei
useirnrnin rnainittu haitallinen tyOolosuhde oIi kova veto" Kolrnasosa haasta-

Jouf;uu qr$skente lem aan Myym.djd-
myyjat

Tavaratalo-
myy jat Fiucltoase-

mamyfiat Alkcnmyfiat Far:na-
seutit Esimiehet

Kovassa vedossa

Kovassa halindssi
Hyvin ahtaissa tiloissa
Pdlyisessl ilmassa

Jatkuvasti korkeassa Limpotilassa

30

18

8

6

1

45

47

9

27

1s

44
15

15

4

4L

53

15

6

18

18

23

3

3

29

36

t6
6

4

Vastaajien lukuml?lrd 307 105 27 34 39 117
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telluista ilrnoitti joutuvansa kairsimeizin siit:i lzihes koko ajan tai ainakin rnel-
ko usein. Kovassa halinassd joutui ornan ilrnoituksensa rnukaan noin viides-
osa vastaajista tyoskentelerneiain ainakin rnelko usein. Muut haitalliset ty6o1o-
suhteet olivat rnyyntityosszi edellii rnainittuja huornattavasti harvinaisempia.
Ahtaissa tiloissa ja pcilyisesszi ilmassa joutui ty6skentelerneiein keskimzizirir. I lo
ja korkeassa laimp6tilassa 3 To vastaajista lzihes koko ajan tai ainakin rnelko
usein.

Huoltoase rnarnyyj ien tyoolos uhte et poikke s ivat huornattavas ti rnuid.en
alalohkojen tyoolosuhteista. Tzimzi on itsestddn selvdd, sillzi. suuri osa huolto-
aserrramyyjien ty6stzi on ulkotydtzi, kun taas rnuiden alalohkojen piirissd. suori-
tettava ty6 tapahtuu poikkeuksetta siszitiloissa" Huoltoasernarnyyjeit ilmoittivat
huornattavasti muita usearnrnin joutuvansa ty6skentelemdein alttiina saizinvaihte-
IuiIIe ja suuresti vaihtelevassa tai alhaisessa lairnpritilassa, rnitkzi kaikki viit-
taavat ulkotydhdn" Muita huoltoasernaty6lle tyypitlisizi tyoolosuhteita olivat
tyoskentely rnyrkyllisizi kaasuja siseiltzivziss;i ii.rnassa ja tydskentely ihoa ersyt-
t2ivien aineiden parissa.

Myyrnatlzimyyjien tydolosuhteista ei rnikziin rnuodostunut poikkeavaksi
koko rnyyntitydn arvioista. Tavaratalornyyjien keskuudessa korostuivat koko
rnyyntity6lle orninaiset epirniellyttAvai.t tyoolosuhteet, kova veto ja hzi1ind. Ta-
varatalornWiiit ilrnoittivat lisdksi suhteellisen usein joutuvansa tyoskentelern;iein
p6lyisesszi ilrnassa ja korkeassa lztrnp6tilassa" Alkon rnyyjia vaivasivat kovan
hzilinzin ja vedon lisziksi erityisesti korkea lzimpotila ja ahtaat tilat. Farrna-
seuttien ty6sszi ndytti olevan epzirniellyttzivizt tydolosuhteita hiernan vd.hernrndn
kuin rnuissa ryhrnisszi. Ihoa zirsyttdvien aineiden parissa tyoskentelyn rnainit-
si kuitenkin melko usea farrnaseutti tydhdnszi liittyvziksi olosuhteeksi. Esirnie-
hi5 ndyttiveit vaivaavan sarnat epzimietlyttzivait tyoolosuhteet kuin myyjizikin.
Erityisen yleistai nziytti esirniehillS olevan ty6skentely hyvin ahtaissa tiloissa.

Myyntitytin esirniesten arviot heidzin alaistensa tyoolosuhteista rnuis-
tuttivat suuressa rnzizirin rnyyjien ornia arvioita. Kaikkien alalohkojen esirnie-
het kiinnittivat kuitenkin suurerrlpaa huorniota heidzin alaistensa ty6sse esiinty-
viin haitallisi.in tyOolosuhteisiin kuin rnyyjzit itse. Esirnerkiks i 39 % esim1e-
histzi iLrnoitti aLaistensa joutuvan tydskentelernaein kovassa vedossa IShes koko
ajan tai ainakin rnelko usein, kun myyjistzi oli sit;i rnieltai vain 3t To. Kovaa
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hzilinziZt piti esirniehistzi 40 % ja rnyyjistii vain 2Z To rnyyjzin tydh6n ainakin
rnelko usein liittyvzinzi tyoolosuhteena. Myos harvernmin esiintyviin haitalli-
siin tyoolosuhteisiin esirniehet kiinnittiviit yleensei suurernpaa huorniota kuin
alais e t.

5" TYON VAATIMAT OMINAISUUDET

Haastatelluilta tiedusteltiin A-Iornakkeen kysyrnyksell2i 13 tydn vaa-

tirnia henkildkohtaisia orninaisuuksia. Seuraavassa taulukossa on esitetty vas-
taajien rnielestzi yleisimrnzit rnyyntity6ssd. vaadittavat orninaisuudet.

Taulukko 6. Ty6n vaatimat ominaisuudet. Luvut prosentteina vastaajien lukumiiirii.std kussakin alalohkossa.

Tyd vaatii Myym.qja-
myyJeE

Tavaratalo-
myyjet

Huoltoase-
mamyyjat

Alkon
myyjat

Farma-
seutit Esimiehet

Erityisen hyviid muistia
Tarkkaa huomiokykyl
Nopeaa reagointikykyi
Erityiste ketteryyttl
f;,uu.griillise_n rasjtuksen pit-
kaaikaista kestokykye
Erif,yisen tarkkaa n ak6kykya

83
78

53

37

30

31

78

81

59

38

44
25

67

78

52

59

22

26

85

94

59

44

35

6s

72

95

54

-1 -1

41

36

86
84
66

37

?a

26
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Alalohkosta riippurnatta pidettiin hyvlai rnuistia ja tarkkaa huornioky-
kyzi yleisirnpinzi ty6n vaatirnina ominaisuuksina. Kaikista vastaajista piti hyvzid

rnuistia keskirnzi;irin 82 % ja tarkkaa huorniokykye 80 {o ty6nsd vaatirnana orni-
naisuutena. Usearnrnan kuin joka toisen rnielestd, rny6s nopea reagointikyky
kuului ty6n vaatirniin orninaisuuksiin. A1kon rnyyjien rnielestit heidzin tydnszi

vaati keskirnzi5rin noin viisi orninaisuutta, kun rnuiden alalohkojen vastaajien
rnielestai heidzin orna ty6nsd. vaati keskirnziairin neljd orninaisuutta. Alkon rnyy-
jzit rnainitsivat rnuita useamrnin tyonsei vaativan heilt;i etenkin tarkkaa nzikciky-

kyii, herkkziai kuuloa ja erityist2i sorrninzippziryyttS. Huoltoasernarnyyjeit ilmoit-
tivat rnuita useamrnin tydn vaativan heilt;i erityistzi ketteryytt:i.
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6. TERVEYDENTILA

Terveydentilan arviointi perustuu kokonaan haastateltujen omaan sub-
jektiiviseen kd.sitykseen. Tairnzi ongej.rnan lzihestyrnistapa nirnenornaan sosiaa-
lttutki.rnuksessa on kuitenkin puolustettavissa. Subjektiivinen kokerninen saat-
taa vaikuttaa huornattavastikin henkildn tekerniin ratkaisuihin kuten esimerkik-
si el5kkeelle siirtymispziStdkseen. Jos henkil6 tuntee itsensei. kovin sairaaksi,
hein saattaa olIa hyvinkin halukas jzizirndztn e15kkee11e, vaikka sairaus ei ldzike-
tieteellisesti olisikaan vakava. Joissakin tapauksissa puolestaan objektiivises-
ti hyvinkin sairas voi vzih;itellii vaivaansa ja yrittzi.zi pysytelli tydelairnd.ssd. rnah:
dolLis irnrnan kauan vaivas taan viiLittdrnzittzi.

Seuraavassa taulukossa on esitetty vastaukset A-lornakkeen kysyrnyk-
seen 38, jossa tiedusteltiin vastaajien kzisitystd omasta terveydentilastaan"

Taulukko 7' Vastaajien arvio terveydentilastaan. hosenttijakautumia. (Suluissa luvut, joista prosentit on laskettu.)

Terveydentila Myymala-
mwJet

Tavaratalo-
myyjat

Huoltoase-
m^I,Jryjet

Alkon
m]i::/jet

Farma-
seutit Esimiehet

Oikein hyva

Jokseenkin hyva
Kohtalainen, ei osaa sanoa
Aika huono
Varsin huono

15

39

41

5

0

21

33

41

5

22

30

44
4

18

26

41

9

6

23

44

31

2

24

?a

39

6

3

Yhteensa 100

(zoz1
100

(ee)
100

127)

100

(34)
100

(:s1
100

(117\

Hiernan y1i puolet vastaajista piti terveydentilaansa joko oikein hyvzi-
nzi tai jokseenkin hyvzinS" Kohtalaisena sitzi piti keskirni;irin 40 % ia huonona
noin 6 To" Iztkkeizirnpien terveydentila oli selvdsti huonornpi kuin nuorernpien.
Eri alalohkojen vziliset erot olivat rnelko pienet. Vaikka esirniehet olivat rnui-
ta vanhernpia, ei heidain terveydentilansa ollut kuitenkaan huonornpi kuin rnui-
den.

A-lornakkeen kysyrnyksessei 40 vastaajilta tiedusteltiin, rnitzi vaivoja
heilLd on toi.stuvasti viirne aikoina esiintynyt. Seuraavassa taulukossa on esi-
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tetty ne vaivat, joista keskirneizirin yli l0 % vastaajista ilrnoitti toistuvasti kzir-
sineensS"

Taulukko 8. Viime aikoina toistuvasti esiintyneet vaivat, Luvut prosentteina vastaajien lukumiariistii kussakin ala-
lohkossa.

Yleisirnmdt vaivat rnyyntityosszi olivat ristiselkii- ia iskiasvaivat,
niska-, hartia- tai olkapziziszirky, pei;inszirkyr suonenveto sekei nivelkipu ja
jaykkyys kzisisszi.. Alalohkojen vrilillai nziytti olevan joitakin eroja, mutta rno-
net niistd. saattavat olla satunnaistekijdiden aiheuttamia" Atkon rnyyjiit poik-
kesivat muista siinei, ettzt heill;i oli oman ilrnoituksensa mukaan ristiselkzi-
ja iskiasvaivoja huornattavasti enemrnd.n kuin rnuilla ryhrnillzi. Erilaisia her-
rnostollisia oireita nztytti esiintyvzin esirniehilla ja huoltoaserrrarnyyji[a hie-
man enerrrmai'n kuin muiIla. Mainittakoon, ettd rnyyntityon vastaajien kersi-
rnd.t vaivat olivat suureksi osaksi sarnoja kuin rnetallien perusteollisuudessa"
Sairastarninen oli rnyyntitydssai kokonaisuud.essaan kuitenkin harvinaisempaa
kuin rnetallien perusteollisuudessa. Melkein kaikkia vaivoja oli rnetallien pe-
rusteollisuudessa esiintynyt usearnmalla vastaajalla kuin rnyyntitydsse (1rorss,
1970, zz)"

Seuraavassa taulukossa on esitetty vastaajien rnainitsernien vaivojen
lukurnziairii eri alalohkoissa"

Vaivan laatu Mvymala-
rr:iyyjet

Tavaratalo-
myyjet Huoltoase-

mamyyjat
AIkon
rnyyjet Farma-

seutit Esimiehet

Ristiselka- ja iskiasvaivoja
Niska-, hartia- tai olkapiisirkyii
Paii-ns:irkfa

Suonenvetoa
Nivelkipua ja jayklq4rna kasissa
Unettomuutta
Hermostune isuutta
Lonkka- ja polvinivelvaivoja
Pohjekipua ruumiillisten
poniristristen yhteyde ssa

Masentuneisuutta

29

27

23

20

18

1s

t1
14

t4
10

19

L9

20

18

tt
8

5

8

t2
10

22

18

22

L9

30

15

L9

1s

t9
15

53

15

15

26

24

9

9

9

3

6

18

28

t6
10

13

5

13

10

5

8

29

24

22

72

L4

16

22

13

9

t2

Vastaajien lukumaara 307 105 27 34 39 t17
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Taulukko 9, Toistuvasti esiintyneiden vaivojen lukumeara. Prosenttijakautumia, (Suluissa luvut, joista prosentit
on laskettu. )

Vaivoja MyTma.la-
rnwJat

Tavaratalo-
xnyyjet

Huoltoase-
mamyyjdt

Alkon
myyjat

Farma-
seutit Esimiehet

YIi 4 kp1

1-4kpl
Ei lainkaan

15

s8

27

6

61

55

18

56

26

18

65

17

10

49

4L

2t
51

?a

Yhteensi 100

( 307)

100

(ee)
100

(27)
100

( e+1

100

( 3e)

100

(Lt7\

Alalohkojen vziliset erot eivzit tzirruinkziSn kysyrnyksen kohdal.la olleet
kovin suuret" Tavaratalornyyjilla ja farmaseuteilla ndytti kuitenkin olevan vii-
hernrndn toistuvasti esii.ntyneitzi vaivoja kuin rnuilla" Vaivojen lukurndiirii rnyyn-
tityrisszi oli rniltei tdsrnzilleen sarna kuin graafisessa teollisuudessa, Sen si-
jaan rnetallien perusteolLisuuden tydntekijoilla oli keskirnzizirin usearnpia tois-
tuvasti esiintyneitai. vaivoja kuin rnyyntitycissii (Forss, L970, Z3-24).

Terveydentilaan liittyy rnyos A-lornakkeen kysyrnys 39, jossa tiedus-
teltiin, kuinka suurena vastaaja piti tydstZtatn johtuvaa sairasturnisvaaraa" Hy-
vin suurena tai rnelko suurena sitzi piti keskirndzirin 16 To vastaajista. Tyos-
taiain johtuvaa sairastumisvaaraa pitivzit tavaratalornyyjdt suurimpana (ZZ To) ia
farrnaseutit pienirnpiin2i (I3 %). Myos tdrndn kysyrnyksen kohdalla rnyyntity6
poikkeaa rnetallien perusteollisuudesta, jossa selviisti yli puolet vastaajista pi-
ti ty6stdzin johtuvaa sai,rasturnisvaaraa joko hyvin suurena tai rnelko suurena
(I'orss, 1970,61).

Myyjien sairasturnisvaaraa kartoitettiin rny6s rnyyjien esimiehille
tehdyllzi kysyrnyksellzitrOnko aLaistenne keskuudessa esiintynyt ilrneisesti ty6s-
tii johtuvia sairasturnistapauksia?rr" Hiernan yIi puolet esirniehistai oli sitd
mieltai, ettei heid;in alaisillaan ollut esiintynyt tyostri johtuvia sairasturnista-
pauksia. Kaikkein suurirnpana alaistensa sairastumisvaaraa pitivait Alkon esi-
rniehet ja pienirnpzind rnyyrnziJ.Srnyyjien esirniehet" Niilte esirniehiltzi, jotka
olivat havainneet alaistensa keskuudessa tyostzi johtuvia sairasturnistapauksia,
tiedusteltiin rny6s, kuinka yleisiS tapaukset olivat oIleet, Yleisirnpiai ne o1i-
vat olleet Alkon esirniesten rnielestzi ja harvinaisirnpia apteekkien esirniesten
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rnielest2i. Esirniehiltzi tiedusteltiin rnycis, rnillaisia tycist:i johtuvia sairastu-
rnistapauksia heiddn ataisilLaan oli esiintynyt" Kaikkien alalohkojen esirniehet

pitivzit reurnaattisia vaivoja selvZisti yleisirnpinzi tyon aiheuttarnista sairauk-
sista. Muista luokiteLluista tyon aiheuttarni.sta sairauksista toiselle sijalle
nousivat esimiesten rnielestzi tapaturrnat, rnutta ne olivat jo rnelko harvinai-
sia kaikissa alalohkoissa. Esirniesten kdsitykset tycin aiheuttarnista sairauk-
sista heidiin alaisi.lleen vastasivat suuressa rndiirin alaisten ornia kasityksia.

7. RASITTUNEISUUS

Henkiloiden kokernaa rasittuneisuuden tunnetta kartoitettiin useilla
eri suuntaisilla viiitteill5. Seuraavassa taulukossa on esitetty ensin rasithr-
neisuutta suoraan ja sitten kiid.nteisesti rnittaavat viiitteet"

Taulukko 1O Rasittuneisuutta koskeneisiin vaifteisiin myontavasti vastanneet (viiitteen kanssa tdysirr tai jokseenkia

samaa mielti olevat). Luvut prosentteina vastaajien lukumaera$e kussakin alalohkossa.

Veitteet Myymiili-
rriyyjet

Tavaratalo'
myyjat

Huoltoase-
mamyyjat

Alkon
myyjat

Farma-
seutit Esimiehet

Tv6ni vie io nvkvisellaan voimatsiina maaiin,'efta olisi vaikeapysfya enempaan
Tata ry6ta'Fkeyalle on lepo pa-
ras vapaa-aJan harrasEus

YIeensI olen normaalin tvoaian
pe:5tr'/fiye jo jokseenkin Ioprissa

Tvoni on siksi voimille kewaa.etta io keskella viikkca trinneri
itseni varsin vlryneeksi

56

41

39

t6

53

46

45

19

48

48

26

22

53

35

32

15

s4

21

?a

18

62

39

37

20

Tydni ei kay liiaksi voimille
Iaksaisir kvlla olla nvkvistd ra--sittavammdssakin tydsls a

Iokaisessa tvossa on omat rasitus-
tekiiainsa. inutta mlnun tvdssaniniitS on favallista vlheminan

58

26

t4

62

26

76

56

33

22

65

29

2t

56

55

5

56

27

t2
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Alalohkojen viliset erot jokaisen vlitteen kohdalla olivat hyvin pie-
net. Mainittakoon, ettel taulukossa esitettyjen veitteiden valossa rnetaltrien pe-

rusteollisuuden vastaajat vaikuttrvat selveisti rasittuneernrnilta kuin rnyyntitydn
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vastaajat (Forss, 1970, 34) "

Rasittuneisuuden taustaa kartoitettiin tiedustelemalla vastaajilta, rni-
kii heidzin tyosstiSn oli. rasittavinta tai vaivalLoisinta (A-lornake, kysyrnys 5l).
Seuraavassa taulukossa on esitetty yleisirnrnin rnainitut rasittavimmat tai vai-
valloisi.rnrnat seikat.

Taulukko 11, Tydh6n liiftyvat rasittavimmat tai vaivalloisimmat seikat prosentteina rrastaajien lirkr:miilrasta kussa-
kin alalohkossa.

R asittavinta tai vaivalloisinta Mvrrm?iL1-
trfiVSjet

Tavaratalo-
rnyyjet

Huoltoase-Illalllryjet Alkon
myyjat

Farma-
seutit Esimiehet

Ty6asento
Iokin nimelta mainittu
iasittava ty6suoritus
Henkinen paine

Ty6aika
Asiakaspalvelu
TyOn kausiluontoiruus

29

L4

8

9

8

t

35

5

10

10

8

3

22

4
LL

26

15

15

6

t2
6

L2

18

26

3

23

20

3

9

4

29

4
9

5
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Myyntity6 on suurirnrnaksi osaksi seisornatycitei, ja tyoasento rnainit-
tiinkin useirnrnin ty6n ras:.ttavirnrnaksi seikaksi" MyyrnziLzirnyyjie rasitti liszik-
si rnelko usein jokin nirneltzi rnainittu rasittava tyosuoritus" HuoLtoasernamyy-
jien rnieLest;i kaikkein rasittavinta heidzin tyossziain oli tyciaika. ALkon rnyyjie
rasitti kaikkein eniten heid2in ty6nsS kausiluontoisuus, Farrnaseuttien rnieles-
t?i rasittavinta heidin tycissiiiin tyciasennon lisziksi oli henkinen paine ja tyoai-
ka. Esirniesten vastaukset poikkesivat rnuista, siII;i henkinen paine o1i useirn
pien esimiesten mielestzi heidln tycih6nszi liittyvzi rasittavin taj. vaivalloisin
seikka,

Kun esirniehiei pyydettiin arvioirnaan, rnikd heidzin aLaistensa ty6ssd

on kaikkein rasittavinta tai vaivalloisinta, ilrneni ett5 hekin pitivzit tyoasentoa
kaikkein rasittavimpana tekijzinzt. Muista tekijciistzi esirniehet rnainitsivat ra-
sittavuusjeirjestyksessd. henkisen paineen, ty6ajan, asiakaspalvelun ja jonkin
nirneLtzi rnainitun rasittavan ty6suorituksen" Apteekkien esirniesten rnielipiteet
poikkesivat eniten rnuista, siIlzi kaikkein rasittavirnpana seikkana alaistensa
tycisszi he pitiveit ty6aikaa."
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8. TYON AIHEUTTAMA STRESSI

Tycin aiheuttarnaa stressizi tutkittiin tiedustelernalla vastaajilta, rnis-
sii rniizirin A-lornakkeen kysyrnyksessZt 41 mainitut asiat kiusasivat heitzi" Seu-

raavassa taulukossa on esitetty yleisimrnzit stressizi aiheuttavat ty6n piirteet.

Taulukko 12. Vastaajia hyvin usein tai melko usein kiusaavat asiat. Luvut prosentteina vastaajien lukumaara$a
kussakin alaLohkossa.

Yleisin stressiZi aiheuttava tekijai o1i tciiden kasaanturninen ja liian
kirezi aikataulu, joka oli hyvin usein tai rnelko usein kiusannut kolrnasosaa
rnyyjistzi ja lzihes puolta esirniehistS. My6s seuraavaksi yleisin stressizi ai-
heuttava tekijzi, se ett:i tyoasiat painavat mieltzi vielai kotonakin, kiusasi esi-
rniehiai selvdsti enernrniin kuin rnyyjie. Farrnaseuteille orninainen stressizi ai-
heuttava tekijzi oli se, ettS heidzin toirninnastaan voi riippua rnuiden turvalLi-
suus. Kyseinen ty6n piirre oLi kiusannut hyvin usein tai rnelko usein joka
neljeittzi farrnaseuttia, rnutta vain rnuutarnaa prosenttia rnuiden alalohkojen vas-
taajista. Kanssakdyrninen asiakkaiden kanssa niiytti kiusaavan eritttiin harvo-
ja vastaajia.

Metal,lien perusteollisuuden tycintekijoiden ty6n aiheuttarna stressi

Kiusaava asia Mwmala-
iriyyjet

Tavaratalo-
rnyyjet

Huoltoase-
mamy,'jat

Alkon
rnyyjet

Farma-
seutit Esimiehet

J-6iden -lasaarltuminen ja liiankireii aikataulu
Se, etti tvdasiat painavat miel-
ta'vie1a kotonakin
Se, qfti ty.dtEhti on.epatasainen- ioskus di oie iuuri friitaan te-
hginista, joskus'taas on valtava
krile
Se-, ettei voi itse '4aikuttaa tyii-tahtiin iuuri mitenkaan" vaan se
miidriivtw toisten ihmiiten. ko-
ne.e4 f4i' muiden ulkopuoilstentekijdiden mukaan
Se tai

ekO

Tunne siiti. efta tv6ssa vaadi-
!a4n e-qemman kuin itse pitia
kohtuullisena ja sopivana

30

24

24

20

t4

8

26

21

?a

30

20

5

30

1s

4t

26

19

15

27

15

27

23

9

3

55

8

?a

26

10

5

47

39

29

26

11

15

Vastaajien lukumiiari 307 10s 27 34 39 117
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vaikutti likipit;ien yhtai suurelta kuin rnyyjien. Sen sijaan rnetallien perusteol-
lisuuden tyonjohtajat nziyttivdt kzirsiviin jonkin verran suurernlrrasta stressist;i
kuin rnyyntityon esirniehet (Forss, 1970, 31).

9. ELAKEIK.}iA XOSTEVAT KYSYMYKSET

9. 1. Vanhuuselekejarjestelyt

Niilte yrityksiltii, joissa haastatteluja suoritettiin, tiedusteltiin mil-
lainen eleikeikzikziytiint6 niiss;i valLitsi. Myyrnetlciissd, tavarataloissa ja huolto-
asemilla on eliikeikti yleenszi 65 vuotta sekzi rniehille ettai naisilla. Siizinnostzi

on kuitenkin joitaki.n poikkeuksia" A1kon tydntekijdillzi, joiden el2iketurva on

jdrjestetty Alkon Elzikesaieition kautta, on vanhuuseld.keikzi miehilLe 63 vuotta
ja naisilla 58 vuotta. Farrnaseuttien tziyteen eliikkeeseen oikeuttava el2ikeikzi

on kaikilla sukupuoleen katsornatta 65 vuotta. Naispuolisilla tycintekij6illS on

kuitenkin rnahdollisuus saada ns" apuel;iketta 60 vuotta tziytettyei:in" Tzirn;i

eliikkeensaantirnahdollisuus on heill"5 rny6s siind tapauksessa, ettzt he ovat Io-
pettaneet tycinteon jo aikaisernmin. Apueleike rnuuttuu tziysirn5;trtiiseksi vasta
tycintekij;in tzi.ytettyii 65 vuotta, jolloin hd.n saa TEL:n rnukaisen el2ikkeen sekzi

lislelzikkeen Suornen farrnasiakunna.n el5kekassan kautta.
Myyrn:i16iden kohdalla on elskejZirjestelyissd. monenlaisia poikkeuksia

65 ikzivuoden yleisest2i linjasta. Useimrniten naisten elzikeikii on muutarnaa

vuotta alhaisernpi kuin rniesten. Joissakin tapauksissa tzitai sovelletaan kuiten-
kin vain vanhirnpiin naistyrlntekijoihin. Niisszi tapauksissa yrityksen elaikeikzi-

k:iytzintci on nuorernpien kohdalla jo rnuuttunut kurnrnallekin sukupuolelle yht;i-
lziiseksi kuten se on rnyos TEL:ssa. Erziisszi yrityksissS on keiyt6ssei kaksi
erillistzi eliikeikdj;irjestelyzi, jolloin toisen piiriin kuuluvien ty6ntekijdiden elzi-
keik:i on rnuutarnaa vuotta alernpi kuin toisen" Elzikernaksut ja elzike-edut ovat
neiissei rinnakkaisissa tapauksissa erilaiset, Muutarnissa yrityksissei pitkzi paI-
velusaika oikeuttaa henkilOn jei;irnzizin eI;ikkeelle aikaisernrnin kuin mihin hzinell;i
rnuuten olisi ikzinszi puotr esta rnahdollisuus .

Yritysten soveltarnasta vanhuuselzikeizistii syntyy kuva rnyos haastatel-
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tujen vastauksesta kysyrnykseen '!Mike on Teiddn vanhuusel;ikeikzinne td.rnd.n

yrityksen sziZtntcijen puitteissa, eli siis se ike, jolloin Teillzi on rnahdollisuus
saada etr.5kett5?rt. AlIa olevasta taulukosta on naihtzivissii luokitellut vastaukset
kysyrnykseen"

Taulukko 13. Yritysten soveltama vanhuuseLakeika haastateltujen mukaan. Prosenttijakautumia. (Suluissa luvut,
joista prosentit on iaskettu")

Elakeika Mv\,'mela-
triyyjat

Tavaratalo-
myyjat

Huoltoase-
IJ:a/nryjet

Alkon
myyjet

Farma-
seutit Esimiehet

Alle 6O v.
60 v.
6t-64v"
65 v.
Yli 65 v.
Ei osaa sanoa

1

9

10

41

1

38

5

15

7

52

I
20

8

4

44

44

4l

47

72

3

J5

8

48

8

2

L2

?a

44
2

t2

Yhteensa 100

(307)
100

(101)
100

(27\
100

( a+1

100

(3e)
100

(116)

Huomattava osa vastaajista ei osannut sanoa, rnik5 heidzin eleikeikzin-
sii o1i siinzi yrityksesszi, jonka palveluksessa he ty<iskenteliv:it. Eniten tietzi-
rnzitt6rnizi o1i huoLto?.seEr&= ja rnyyrnelamyyjien keskuudessa" ValtaosaI[a haas-
tatelluista nziytti elzikeikzind olevan 55 vuotta. Huornattavirnmat poikkeukset,
kuten odottaa saattoikin, olivat Alkon ja osittain apteekkien kohdalla" Esirnies-
ten osalta rnainittakoon, ettei kaikkien haastateltujen Alkon esirniesten elzikeikzi

oli 53 vuotta" Myyrnailtiiden ja tavarataLojen esimiehistd. noin neljzillzt viides-
osalla oli elzikeikainzi 55 vuotta ja lopuista useirnrnilla 60 vuotta"

.Erzistzi el5kejdrjestelyjen erityispiirrettd, joustavuutta vanhuuselak-
keelle siirtyrnis€ss5.r kartoitettiin rnuutarnalla esirniehille tehdyllei kysyrnyksel-
le. Ensirnrnztinen joustavuutta koskeva kysyrnys kuului etMiLl"ainen rnenettely
tdssd. yrityksessd. on nykyisin kziyt;innossS? Onko kaikkien alaistenne laihdet-
td.vd vanhuuseluikkeelle poikkeuksetta sarnan ikaiisinzt, vai voiko elikkeelle siir-
tyrnisessd tapahtua yksiLon rnukaista joustoa suuntaan tai toiseen?tr, Vastauk-
set kysyrnykseen ilrnenevd.t oheisesta taulukosta.
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Taulukko 14" Mlyjien elakeikakaytiint6 esimiesten arvioi.mana, kosenttijakautumia. (Suluissa luvut, joiden pe-
rusteella prosentit on laskettu.)

Elakeikakaytento Mfrfmalat Tavaratalot Huoltoasemat Alko Apteekit

Elakeika on kiinteii, sarna kaikilLe
Elakeika on yksildllisesti joustava
Ei osaa sanoa

36

49

15

47

4L

t2

35

4t
24

9

9t
26

74

Yhteensa 100

( 1s8)

100

(4e)
100

(t7l
100

(23\
100

(23)

Yksil6llisesti joustava eleikeik;i nziytti olevan koko rnyyntity6ssa ylei-
sempi kuin tziysin kiinteei" Ainoastaan tavarataloissa naytti kiintezi eleikeikii ole-
van hiernan yleisernrnin kziyt6ssd kuin joustava.

Jos alaisten elaikeik5 oli joustava, tehtiin esirniehille lis:iksi kysy-
rnys rtKoskeeko teme joustaminen kaikkia vai vain poikkeustapauksia?ei" Osoit-
tautui, ettii joustarninen koski kaikkia alai.sia kolrnessa neljzisosassa tapauk-
sista ja vain poikkeustapauksia yhdessii neljzisosassa. Niilte esirniehiltzi, jot-
ka ilrnoittivat joustoa esiintyneen, tiedusteltiin edelleen, rninkzi suuntaista se

voi oIIa. Alkon esimiehiste 86 {o ilrnoitti joustoa voivan tapahtua yksinornaan
norrnaalista eliikeizistri yl6spdin. Sen sijaan kaikkien rnuiden alalohkojen esi-
rniehistzi yli puolet ilmoitti joustornahdollisuuden olevan rnolernpiin suuntiin"
Yksinornaan yl<ispdin tapahtuva jousto nziytti olevan suurin piirtein yhtei yleis-
td kuin alaspiiinkin kaikissa rnuissa alalohkoissa paitsi AIkossa" Esirniehiltl
tiedusteltiin rny6s, kuinka yleisesti tyOntekijzit kziyttivzit hyvziksi joustarnisrnah-
dollisuuksia. Viidesosa esimiehista ilrnoitti tycintekijoiden k;iyttzivzin jousta-
rnisrnahdollisuuksia yleisesti, kolrnasosa sanoi heidein kziyttzivzin niitzi harvoin
ja loput eivzit osanneet sanoa rnielipidettlzin joustarnisen hyveiksikziyton yleisyy-
de s tzi.

9. 2" Eliikeik:i5 koskevien rnielipiteiden taustaa

Tutkirnuksessa kartoitettiin rny6s vastaajan ornaisten, ty6tovereiden
ja arnrnattiyhdistyksen suhtauturnista elzikeikzikysyrnykseen sekzi vastaajan tie-
toutta tyoeleikelakien rnukaisesta yleisest;i el5kei;ist;i. Elziketietous ja sen
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hankkirninen edellyttaivzit kiinnostusta el5keikzi5n liittyviin kysyrnyksiin sekii niiden

pohtirnista. Kolrnannes myyjistzi ja viidennes esimiehistii ei ollut ornan ilmoituk-
sensa rnukaan koskaan pohtinut elaikeikdzi. Iiiltiizin vanhirnpien ryhmien piirissii
oli eniten pohdittu el5keikazin liittyvizi kysyrnyksiS. Huoltoasernarnyyj:it ja esirnie-
het olivat ajatelleet niiitii kysyrnyksizi kaikkein eniten ja rnyyrndlSrnyyj;it viihiten"

Vastaajista yli 90 % uskoi tydtovereidensa haluavan elzikeikaiS nykyistzi

alernrnaksi, eikzi juuri kukaan uskonut tycitovereidensa haluavan sitzi korotettavan.
Sarnoin l5hes kaikki vastaajat uskoivat, ett:i heidzin lithiornaisensa haluaisivat hei-
duin siirtyviin eldkkeelle joko kohtalaisen tai rnahdollisirnman aikaisin.

Haastatelluilta kysyttiin mycis, oliko heinen amrnattiyhdistyksenszi kzisi-
tellyt elzikeikzikysyrnystai, ja oliko haastateltu sen kanssa yhtii rnielt;i vai eri rniel-
te. Suurin osa vastaajista ilrnoitti, ettei alalla ole arnrnattiyhdistystii, tai ettei
hein tiennyt arnmattiyhdistyksen kiisitelleen asiaa. Esirniehistzi 6l To ja rnyyjistzi
89 % kuului taihtin ryhrnzizin. MyyrnzilS-, tavaratalo- ja huoltoasernamyyjista erit-
teiin harvat tiesivzit arnrnattiyhdistyksensd. kzisitelleen nziitzi asioita. Alkon rnyyjii,t,

farmaseutit ja rny6s esirniehet poikkesivat rnuista ryhmistii tiimzin kysyrnyksen
kohdalla. Alkon rnyyjist;i 58 % tiesi arnrnattiyhdistyksensl kzisitelleen eliikeikeiky-
syrnystii ja ilmoitti olevansa joko tiiysin tai jokseenkin sarnaa rnieltZi asiasta. Far-
rnaseuttien kohdalla vastaava prosenttiluku oli 55 lq ja esirniesten kohdalla 39 %"

Vastaukset selvirnptid.n eliikeikzi5 koskevaa tiedon tasoa rnittaavaan
kysymykseen, ttSatutteko rnuistarnaan, rnikei on tycieliikelaeissa mzi2iritelty ylei-
nen el;ikeikS?rr ilrneneviit seuraavasta taulukosta.

Taulukko 15. Haastateltujen kisitys tyoelakelakien mukaisesta yleisesti elakeiaste. hosenttijakautumia. (Suluissa

luvut, joista prosentit on laskettu.)

Elakeika Myymala-
myyJat

Tavaratalo-
myyjet

Huoltoase-
mamyyjat

Alkon
myyjat

Farma-
seutit Esimiehet

60 tai alle
61-64v.
65 v.
Yli 65 v.
Ei osaa sanoa

6

1Z

63

l9

10

L2

69

9

4

1L

81

4

3

29

24

6

38

13

15

64

8

6

16

67

2

9

Yhteensd 100

(3o7')

100

( 10s)

100

(27)
100

( 34)

100

( 3e)

100

(117)
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Alkon rnyyjat osoittautuivat rnuita selviisti huonornrniksi tiedon tasol-
taan tiissd kysyrnyksess5. Tairnii on itsestei.ain selv5ii, koska A1kon rnyyjien
orna eliikeikzi poikkeaa tiiysi.n tyoelikeJ.akien rnukaisesta yleisestzi elzikeiSstS.

Muiden alalohkojen v5liset erot tiedon tason suhteen olivat rnelko pienet.

9. 3. Suhtauturninen eI;i.kkeell"e siirtyrni.seen liittyviin kysyrnyksiin

Siihen, rniten henkiLd kokee elzikkeelie siirtyrnisen, vaikuttaa rnuun

ohella luihiyrnpzirist6n suhtauturninen tapahturnaan. Yrnpiiriston vaikutuksen
kartoittarniseksi haastateltuja pyydettiin lausurnaan k5sityksense siitat, uskoi-
vatko he elzikkeelle siirtyessaen arvonsa vdhenevd.n toisten ihrnisten silmisszi.
Kdvi ilrni, ett;i aLle l0 To vastaajista uskoi arvonsa toisten silrnissii viihenevdn
elzikkeelle siirtyrnisen yhteydessii.

Seuraavassa taulukossa on nzihtzivissd. vastaajien rnielipide viiitteestii
rrAjatus vanhuuselzikkeelle siirtymisestd tuo rnieLeeni paiziasiassa ikzivizi asioitart.

Taulukko 16. Mielipide vaittee*a I'Ajatus vanhuusei.akkeeile siirgrmisesta tuo mieleeni paaasiassa ikiiviii asioitarl

hosenttijakautumia. (Suluissa luvut, joiden perusteelle prosentit on laskettu.)

Myyrruil5-, tavara.talo- ja huoltoaserrlarrryyjille niiyttiiii ajatus vanhuus-
eliikkeelle siirtyrnisestei tuovan rnieLeen jonkin verran enemrnd.n ikzivizi asioita
kuin Alkon rnyyjille, farmaseuteille ja esirniehille.

Sarnaa asiaa toisesta ndkdkulrnasta rnitattiin vziitteell-ii ttOn rniellyt-
tii,tr?i2i ajatella el5kkeelle siirtymistd.rr" Yastaajien rnielipiteet on esitetty seu-
raavassa taulukossa.

Mielipide Myym:ila-
myyJat

Tavaratalo-
rnyyj at

Huoltoase-
marnyyjidt

Alkon
myyjat

Farma-
seutit Esimiehet

Taysin samaa miel.ta

Jokseenkin samaa mielte
Hieman eri mielta
Taysin eri mielta
Ei osaa sanoa

7

9

34

45

5

8

14

30

48

19

4
38

31

8

3

6

38

53

3

5

38

51

3

4
5

34

53

4

Yhteensl 100

(:oo1
100

( 10s)

100

(za1
100

(a+1

100

( as1

100

(tL7)
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Taulukko 17 Mielipide viitteestii "On miellyttiiviiii ajateltra elakkeelle si.irfymistd", hosenttijakautumia. (Suluis-

sa luvut, joiden perusteella prosentit on laskettu.)

Vastausjakauturna on rnelko tasainen. Alkon rnyyjien mielestai. neyt-
tiiai elikkeelle siirtyrnisen ajattelerninen olevan hiernan rniellyttztviimpiiei kuin
rnuiden.

Henkilon suhtauturniseen elzikkeelle siirtyrniseen saattaa joissakin
tapauksissa vaikuttaa se, rniten yrityksessd. suhtaudutaan vanhoihin tycinteki-
j6ihin. Tiistd asiasta haastatelluille esitetty kysyrnys kuului ItMiten arvioi-
sitte tzissii yrityksessei yleensd. suhtauduttavan vanhoihin Teidzin tycisszinne ?

Suhtaudutaanko heihin yleensei rnyonteisernrnin vai kielteisernrnin kuin nuorern-
piin, vaiko sarnalla tavoin?rr. Vastaukset ilrnenevit seuraavasta taulukosta.

Taulukko 18, Mielipide siitli, miten siina yrityksessd, jossa haastateltava ty6skentelee, suhtaudutaan vanhoihin
hosenttijakautumia. (Suluissa luvut, joiden perusteella prosentit on laskettu,)

Myyjistzi keskirnSzirin runsas viidennes ol-i sit5 rnieltzi, ett;t yrityk-
sessa suhtaudutaan vanhoihin tyontekij6ihin rnydnteisernrnin kuin nuoriin. Sarna

Mielipide Mlymala-
rnw)at

Tavaratalo-myliat
Huoltoase-
mamyyjnt

Alkon
myyjat

Farma-
seutit Esimiehet

Taysin samaa mielta
Jokseenkin samaa mielti
Hieman eri mielta
Taysin eri mielta
Ei osaa sanoa

36

27

22

8

7

35

25

22

9

9

40

22

22

8

8

50

23

2t
3

3

26

38

2t
5

10

38

?a

19

7

8

Yhteensa 100

Bon
100

( 1o5)

100

(27)
100

(a+;
100

(3e)

100

(1tn

Yritvksen suhtautuminen
vanlioihin

Myfmela-
rr]w)aE

Tavaratalo-
rnyyjet

Huoltoase-
ma'f]ryiet

Alkon
rnyyjet

Farma-
seutit Esimiehet

My6nteisemmin kuin nuorempiin
Samalla tavoin
Kielteisemmin kuin nuorempiin

25

54

21

L6

s7

27

37

47

22

15

56

29

13

59

?a

13

52

35

Yhteensa 100

(301)
100

( los)
100

(27),

100

(a+1

100

(3e)

100

(117\
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rnaara puolestaan oli pdinvastaista rnieltzi ja esitti kantanaan, ettai suhtautu-
rninen vanhoihin tydntekijoihin on kielteisernpzizi. Loput vastaajista olivat si-
tzi rnieltei, ettei suhtauturnisessa olIut eroa ikzizin neihden, Mielipiteet eri ala-
lohkoissa poikkesivat jonkin verran toisistaan. Esimiehistai vain 13 To oli si-
tzi rnieltzi, ettii yrityksen suhtauturninen vanhoihin tyontekijoihin oli my6ntei-
sernpziei kuin suhtauturninen nuoriin. Yli kolrnasosalla esimiehistzi oli kiisi-
tys, ettai vanhoihin suhtaudutaan yrityksesszi kielteisernrnin kuin nuoriin.

Haastatelluilta kysyttrin rny6s, rniten heidzin laihin esirniehensd. suh-
tautui vanhoihin alaisiinsa" Leihimrndn esimiehen suhtauturninen koettiin kes-
kirnii5rin hiernan myonteisernpeinii kuin koko yrityksen suhtauturninen" Mieli-
pide yrityksen ja liihirnrnd.n esimiehen suhtauturnisesta vanhoihin tydntekijdi-
hin olivat voirnakkaasti riippuvaisia toisistaan. Niinp;i niissd. alalohkoissa,
joissa koettiin yrityksen suhtautuvan rny6nteisirnrnin vanhoihin, tunnettiin rny6s

laihimrniin esimiehen suhtauturnisen vanhoihin olevan rnyonteisintzi.
EraiSnS ratkaisuna vanhojen, rasittuneiden tyontekijoiden ongelrnien

vzihentdrniseksi on esitetty mahdollisuus siirtyd varsinaisesta ammatista ke-
vyernpdein tyohtin, ns. veiliarnrnattiin, ennen elzikkeelle siirtyrnist;i" V5liarn-
rnattij;irjestelrneiei ei rnyyntitydssd. tiettzivzisti ole kokeiltu, ja sen laaja toteut-
taminen saattaisikin olIa melko han.kalaa. Kuitenkin tutkirnuksessa haluttiin
rnycis rnyyntitycin kohdalla kartoittaa haastateLtujen halua siirtyzi viiliarnrnattiin.

Kun ha.astateLluilta kysyttiin, olisi.ko vziliamrnatti heidzin kohdallaan
tarpeellinen, antoi 46 To rnyyjistei ja 34 % esirniehistei rnyontzivdn vastauksen.
Farrnaseutit poikkesivat muiden ryhrnien rnyyjistzi, si115 vain 31 % heistd pi-
ti vziliarnrnattia kohdallaan tarpeeLlisena. Vaikka useirnrnat vastaajat osasi-
vat lausua rnielipiteensd. vZiliarnmatin tarpeellisuudesta, tuotti rnonille vaikeuk-
sia miieiritellii, rnissd iSssei heidzin arnrnatistaan olisi parasta siirtyd viiliarn-
rnattiin" Taihzin kysyrnykseen osasi haastatell"uista vastata vain vajaa puolet.
MyyrnailS- ja tavaratalornyyjien keskuudessa sai viidenkyrnmenen vuoden ikei

eniten kannatusta viiliarnmattiin siirtyrnisikzin5. Sen sijaan huoltoasernarnyy-
jeit, Alkon myyjeit, farrnaseutit ja esirniehet kannattivat rnuutarnaa vuotta kor-
keampaa viliarnrnattiin siirtyrnisikae.

Suhtauturniseen elikkeell"e siirtyrniseen liittyy rny6s ser rniten hen-
kilo arvelee aikansa kuluvan el;ikkeelle siirtymisen jzilkeen" A-lornakkeen





-25*

kysyrnyksell5 54 tiedusteltiin, uskoiko haastateltava itselliiZin riittzivzin puuhaa

ja tekernistzi elaikkeell:i ollessaan vai arveliko hzin aikansa tulevan pitkziksi.

Vapaa-ajan ongelrnia ei uskottu elzikkeell5oloaikana esiintyv5n, sillii kaikissa
alalohkoissa noin 90 % vastaajista ilrnoitti puuhaa ja tekernistzi riittiivzin kyl-
liks i.

9 " 4" Mielipiteitzi. elzikeik;ikdytzinndste ja nykyisestii elSkeieistii

Erziziksi ratkaisuksi nykyist2i joustavarnrrran elzikeikiikiiytiinnon toteut-
tarniseksi on esitetty ei-kiintezi5 elzikeikziai nykyisen kiinte;in elzikeiein sijaan,
Ei-kiinteiin eleikei2in vallitessa olisi rnahdolLisuus tiettyjen, nykyist2i laajem-
pien rajojen puitteissa pliiltt?itin rnilloin henkil<j siirtyy elaikkeelle" Myds eI;ik-
keelle jzizivzille olisi varattu tilaisuus vaikuttaa tiihzin pziiitdksentekoon" Haasta-
teltujen rnielipide siitii, kurnpi on parernpi, kiintezi vaiko joustava elSkeikii,
ilrnenee seuraavasta taulukosta. Mietripidettzi tiedusteltiin A-lornakkeen kysy-
rnyksell5 25.

Taulukko 19, Mielipide kiintedstl / ei-kiinteasta elakeia$e. hosenttijakautumia, (Suluissa luvut, joista prosentit

on laskettsa.)

Vastaajien niukka enernrnistO antoi kannatuksensa ei-kiintezille, siis
nykyistzi joustavarnrnalle el2ikeikzikeiytSnncille.

Myyntitycin esirniehille esitettiin kysyrnys rtKumpi vaihtoehto Teidan
rnielestzinne olisi parernpi ratkaisu alaistenne elzikkeelle siirtymisess;i: s€r

ettzi kaikilla on sarna, kiinted eleikeikzi vaiko se, ettzi eliikkeelle siirtyrnises-
sd joustetaan yksilollisesti?tt. Hiernan yli 50 f6 esirniehistzt piti yksiloLlisesti
joustavaa elzikeikzijdrjestelrniiii parernpana kuin kiinteeiat. Eniten joustavan

Mielipide Myyrnala-
rr]wJat

Tavaratalo-
TvvTyjdt

Huoltoase-mamlyjit
Alkon
myyjet

Farma-
seutit Esimiehet

Kiintea parempi
Ei-kiintea parempi
Ei merkitysta, ei osaa sanoa

41

57

2

52

45

3

47

55

4

47

50

3

42
s8

45

53

2

Yhteensi 100
t\3o7\

100

( 104)

100

t27)

100

(34)
100

( 38)

100

(116)
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jSrjestelrniin kannattajia oli rnyyrn5loiden esirniehissa (57 %) ia viihiten tava-
ratalojen esirnrehiss;i (55 Yp). Kii.ntezin elzikeizin kannattajat esittivzit perustelu-
naan useimmiten, ettzi kiinteii eliikeikzi on tasapuolinen kaikiLle eikd nziin ol-
len voi aiheuttaa eripuraisuuksia tyontekijciiden keskuudessa. Kiinteeizi eliike-
ikti;i kannatettiin rny6s stksi, ettd se on selvipiirteisernpi ja yksinkertaisern-
pi kuin joustava. Joustavan el5keikzijzirjesteLmdn kannattajat perustelivat mie-
lipidettlzin l5hinnzt si.trlzi, ett2i vanhenerninen ja tycikyvyn heikkenerninen on yk-
sil<illistzi. He olivat havainneet vanhojen ty6ntekijoiden kunnon, terveydentilan
ja tycikyvyn vaihtelevan suuresti" Erzilnd perusteena esirniehet mainitsivat
lisziksi, ettei joustava elZikeikajSrjestelrrui takaa parhaiten yksilon valinnanva-
pauden.

A-Iornakkeen kysyrnykseliei 21 tiedustetrtiin haastateltavien rnielipi-
dettzi 65 ikzivuodesta ei.zikeikii.nzi heidzin tyossdiin. Vain 13 % vastaajista o1i

sitai rnieltii, ettii 65 vuotta elzikeikzinzi heidzin tydsszizin on sopiva tai liian al-
hainen. Useampi kuin neljii viidesta piti tdtzi tycielske1akien rnziSrittelerndii
yleist:i el:ikeikziai liian korkeana" Yli puolet vastaajista piti sitzi jopa ehdotto-
rnasti liian korkeana. Alkon rnyyjistS periiti 79 % piti 65 vuotta eleikeiktinzi

tyrissSiin ehdottomasti liian korkeana, rnikei selittynee si115, ett5 Alkon sovel-
tarna elzikeikzi on selvdsti alhaisernpi kuin ty6elzikelakien mukainen yleinen
elSkeikii. Mainittakoon, ettd rniesten ja naisten kSsitykset 55 vuoden sopivuu-
desta elzikeiiiksi eivzit poikenneet toisistaan.

Suhtauturnista el:ikeikeirajaan tutkittiin rny<is vaitteiden stElekeikeeni

voisi aivan hyvin korottaakintt ja rtNykyinen elaikeikzini pakottaa rninut olernaan
tyciss:i aivan liian vanhaksirr avulla. Yain 5 % rnyyjisti ia 2 % esirniehistai
oli sitzi rnielt5, ettzi heidzin nykyistzi elzikeikzieinsd voitaisiin korottaa" Korkeirrr
rnaksi teirn:i prosenttiluku kohosi Alkon rnyyjien keskuudessa (6 To), joilla oli-
kin rnuita alhaisernpi elaikeik;i. Sarnaa asiaa hiernan toisesta niikokuknasta
rnittaavasta vziitteestd etNykyinen elaikeikzini pakottaa rninut olernaan ty6ssai ai-
van liian vanhaksit' eri rni.eltzi olevien osuus kohosi jo suuremmaksi. Myyjis-
ffi 2,1 % ia esirniehistii Z7 % ei tuntenut olevansa pakotettu olernaan ty6ssd liian
vanhaksi" Heidait voitaneen lukea nykyi.sen elSkeiSn kannattajiksi. On huornat-
tava, ett;i nykyisen elaikei.ain kannattajia ol"i eniten nii.sszi alalohkoissa, joissa
sovellettiin alhaiserrrpaa elaikeikzizi kui.n 65 vuotta. Alkon rnyyjistzi 4l % oli





-27-

siti rnieltzi, ettei heit;i pakoteta olernaan tyosszi liian vanhaksi" Mycis farrna-
seutit olivat sitzi rnieltei hierna.n usearnrnin kuin rnuut. Kuten rnuistetaan, ,A"1-

kon myyjille ja farrnaseuteilla oli rnahdollisuus lopettaa tydnteko alle 65-vuo-
ti.aina.

9. 5" El5keian odotukset

A-lornakkeen kysyrnykseLlzi 26 tiedusteltiin haastateltavalta, rnikzi

olisi hzinelle henkilokohtaisesti sopivin ikd siirtyii vanhuuselzikkeelle. Kysy-
myksilla 28 ja ?9 tiedusteltiin, mi.kzi olisi korkein rnahdollinen ja alin mah-
dollinen ikzi, jota haastateltava voisi ajatelJ.a eLzikeizikseen. Seuraavassa tau-
lukossa on esitetty nziihin kysyrnyksiin saadut vastaukset keskiarvoina.

Taulukko 20, Elakeikakysymyksiin saatujen vasteusten keskiarvot (luvut vuosia)

Vastaajien mielestii Mvvmdli-
niyyjat

Tavaratalo-
myyjat

Huoltoase-
rnamyyjat

Alkon
myyjat

Farma-
seutit Esimiehet

Korkein mahdollinen elakeika
Sopivin eliikeiki
AIin mahdollinen elakeika

@.6
s7.4
54. 3

61"4
s8. 3

55"4

61.s
s8"s
54.3

61.0
s8. O

56 "2

62.9
60.2
57.2

62.2
59.0
s6.7

Vastaajien lukumaara 307 105 zt 34 39 Lt7

Henkildkohtaisesti sopivimrnan elSkeiein keskiarvoksi koko myynti-
tydssai rnuodostui 58.0 vuoden ikzi. Myymzi.lzirnyyjet toivoivat itselleen kaik-
kein alhaisinta eleikeikSzi ja farrna.seutit korkeinta. Alalohkojen vailiset erot
eivzit kuitenkaan olleet kovin suuret. Koko rnyyntity6ss;t korkeirnrnan rnahdol-
lisen eliikeizin keskiarvo oli 6I"2 vuotta ja ali.rnrnan mahdollisen elatkeiein kes-
kiarvo 55. I vuotta. Myyntitycin piirissd. erosivat el;ikeikziodotukset huornatta-
van paljon sovelletusta eliikeikzikziyteinnostzi. Kun verrataan elzikeikzikysymyk-
siin saatuja vastauksia nykyiseen eliikeikzikziyt;intci6n, havaitaan, ettei jopa kor-
keirnrnaksi rnahdolliseksi arvioitu el5keikzi jdzi alhaisernrnaksi kuin nykyisen
elaikeikzikiiytiinncin rnukainen elzikeikai.

Seuraavasta kuviosta on tarkernmin nShtzivissS, kuinka paljon henki-
ldkohtaisesti sopivirnrnan elzikeizin eri luokat saivat kannatusta eri alalohkoissa.
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KUVIO 1. I{ENKILOKOHTAISESTI SOPIVIN ELAKEIIiA J\LALOHKOITTAIN

trri ikakausia sopivana pitaineet prosentteirra kaikista ikdarvion
antaneista kussakin alalohkossa

47

ffi4e 52

m 53- b7

N 58-62
63

Mnrma- Tqvara- Huolto-lamyyjat talomyf asema-jat mfyjat
Alkon
myyjet

Farma-
Eeutit

Esimie-
het

Myym51:irnyyjien keskuudessa saivat ikSluokat 53-57 ja 58-62 yhtei-
liiisen kannatuksen. Muissa alalohkoissa sai sen sijaan ikailuokka 5B-62 sel-
viisti suurimman kannatuksen henkildkohtaisesti sopivirnmaksi etzikei;iksi. Mai-
nittakoon, etlai rny6s korkeirnrnan mahdollisen eleikeizin toivornuksista suurin
osa sattui ikeiluokkaan 58-62, jota kannatti noin puolet vastaajista. Alimman
rnahdollisen el2ikeizin toivornuksista suurin osa (+O lo) sattui ikailuokkaan53-57.

A-lornakkeen kysyrnyksellS 32 tiedusteltiin haastateltavalta, rnuistiko
hdn, ettd elaikkeen suuruus yleensei riippuu palvelusvuosien rnZtziraistai, ja ottiko
hain sen huomioon valitessaan henkild,kohtaisesti sopivaa eliikeikazi. 39 To rnyy-
jiste ja L4 % esimiehistd, ei rnuistanut el5kkeen suuruuden riippuvan palvelus-

17

4

12

20

2

26

G,

11

39

3

17

o
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vuosista. 33 % rnyyjistii ja 59 % esimiehistai rnuisti sen ja otti huomioon e12t-

keikeitoivornusta antaessaan. 28 % myyjistei ja Z7 /s esimiehistd rnuisti eldk-
keen suuruuden riippuvan patrvelusvuosista, mutta ei ottanut sitzi huomioon va-
litessaan itselleen sopivaa eliikeikzizi"

On rnielenkiintoista verrata rnyyjien ornia elaikeikdtoivornuksia heidzin

esirniestensi kzisityksiin tyotehon kannalta alaisilLe sopivasta eleikeiaistai. Tete
tiedusteltiin esirniehiltii kysyrnyksellii !!Yrittaiisittekci arvioida, rninkzi ik;iisenzi
alaistenne on ikdnsii vuoksi jo vaikea pysty;i norrnaalisti vaadittavaan tydsuo-
ritukseen, eli mikzi olisi heilIe tessa mielessii sopiva elzikeike ? rr, Seuraavas-
sa taulukossa on esitetty vastaukset kysyrnykseen sek;i ikziluokittain ettai kes-
kiarvoina.

Taulukko 21. Esimiesten arviot t-fokfvyn kannalta alaisi.lleen sopivasta elakeiesta. Prosenttijakautumia. (Suluissa

luvut, joista prosenti.t on laskettu.)

Esimiesten arvioima alaisilleen
ty6-suolitu}lsen kannalta sopiva
elakeika (vuosia)

Myymelat Tavaratalot Huoltoasemat Alko Apteekit

43-47
48-52
s3-57
58-62
63-67

3

15

38

38

6

2

9

32

39

18

47

35

18

31

65

4

5

74

48

33

Yhteensd 100

( 1s5)
100

(44\
100

(17\
100

(221
100
(21)

Keskiaruo (vuosia) 56.5 s7.9 53.4 57.7 @.6

Koska vastaaiien lukum;idrd. varsinkin huoltoasemilla, Alkossa ja ap-
teekeissa oli hyvin pieni, on tuloksiin niiden osalta suhtauduttava hyvin varo-
vaisesti. Apteekkeja lukuunottarnatta kaikissa aLalohkoissa esirniesten rnieles-
tai heidzin alaisilleen tycitehon kannalta sopiva elSkeikzi oli alernpi kuin myy-
jien oma toivornus henkildkohtaisesti sopivirnmasta eliikeiaistai. Myyntitycisszi
n;iyttdvzit sekzi rnyyjait ettii esirniehet pitzivin sopivana elzikeik:inei useita vuosia
nykyistzi alernpaa ikee" Mainittakoon, ettti graaLisen teollisuuden ja metallien
perusteollisuuden vastaajien toivornus henkilcikohtaisesti sopi.vimrnasta elzike-
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izistzi oli vuoden, parin tarkkuudella sarna kuin rnyyntitycin vastaajien toivomus
(Forss 1969, 84; 1970, 37).

Haastatelluilta tiedusteltiin my6s, minkd vuoksi he valitsivat henki-
l<ikohtaisesti sopivirnrnaksi elzikei5ksi mainitsernansa iklvuoden. Suurin osa
haastatelluista vii.ttasi vanhuuteen ja siihen liittyv5Sn ty6kyvyn vd.henerniseen.
Heikentyneeseen terveyteen lii"ttyvlt perustelut olivat rny6s yleisiii. Tycin ras-
kaus ja halu pzi5std nauttirnaan ajoissa vapaa-ajasta olivat my6s usean haas-
tatellun elaikeikeitoivornuksen perusteina.

Myos esirniehiltzi tiedusteltiin syitii heidzin arvioonsa alaisille ty6-
tehon kannalta sopivasta eliikeizistzt. Heidzin perustelunsa olivat suureksi osak-
si sarnoja kuin myyjien perustelut henkilcikohtaisesti sopivirnman eleikeidn va-
Iinnalle. Mainittakoon, ettd esimiehet ilmoittivat alaistensa henkisten ominai-
suuksien heikkenernisen el2ikeikztarvionsa perusteeksi usearnrnin kuin fyysisten
orninaisuuksien heikkenernisen. Esi.rniesten rnielestii. ilmeisesti vanhetessa ta-
pahtuva henkisten kykyjen heikkeherninen alkaa haitata tycin tehokasta suoritta-
rnista aikaisernmin kuin fyysisten kykyjen heikkenerninen,

Kun tarkasteltiin erikseen rniesten ja naisten vastauksia henkildkoh-
taisesti sopivinta elSkeikeiai koskevaan kysymykseen, havaittiin, ettei sukupuol-
ten v;i1i115 elzikeikeiodotuksissa syntynyt rnerkitsevif,. eroa. Miesten ja naisten
jakautuminen eri el5keik:iluokkien kannattajiksi oli hyvin tasaista"

Sen sijaan haastatellun ikzi o1i erittziin selvd.ss5 yhteydessd h:inen
eleikeik;itoivornukseensa. Mite nuorernpi henkilci oli, sitzi alernpaa elaikeikzid
hdn yleenszi toivoi" Kun haastatellut jaettiin kahteen ikaryhrnzian, niin yli
50-vuotiaiden rnielestS heille henkil6kohtaisesti sopivin elzikeikai oli lzihes 60

vuotta, kun taas alle S0-vuotiaiden rnielest;i se oli vain hiukan y1i 56 vuotta.
Riippuvuus johtunee suureksr osaksi A-lornakkeen kysyrnyksen 26 rnuodosta.
Kun henkil6lte kysyt:izin, rnikei olisi hzinelle henkil6kohtaisesti sopivin ikei siir-
tyii vanhuuseliikkeelle, heinen lienee vaikea antaa vastaukseksi ornaa ikzi.zinszi

alernpaa ikzivuotta. Taistii syystzi vanhojen toivorna elikeikztvuosi nousee kes-
kirnziSrin korkearnrnaksi kuin nuorernpien. Mainittakoon, ettzi todella vain
harvat vastaajat antoivat omaa ikaizinszi alernrnan iktivuoden vastaukseksi hen-
kikikohtaisesti sopivinta eleikeikzizi koskevaan kysyrnykseen.

Tuntuisi luonnoll.iselta, ettzi sairairnmat henkil<it toivoisivat plzise-
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vense elSkkeelle aikaisernrnin kuin rnuut. Nzi.in osoittautui rnyyntity6ssai o1e-

vankin. Kun vastaajien ikzi vakioitiin, havaittiin selvei yhteys henkilcin eldke-
ikeitoivornuksen ja tiirkeimpien terveydentilaa rnittaavien kysyrnysten vzilillzi.
Riippuvuus nd.kyy seuraavasta taulukosta, jossa vastaajat on luokiteltu iain,

elzikeikzitoivornuksen ja viirne aikoina toistuvasti esiintyneiden vaivojen luku-
rneiairein suhteen, joka lienee luotettavin terveydentilan rnittari.

Taulukko 22. Vastaajien ellikeikatoivomus koko myyntityossa luokiteltuna iln ja viime aikoina toisruvasti esiinty-
neiden vaivojen lukumlaliin suhteen" Prosenttijakautumia. (Suluissa luvut, joi.den perusteella pre-
sentit on laskettu.)

Taulukosta ilmene e, e ttzi kurnrnas s akin ikzi ryhrnd,s sd. s airairnrnat hen-
kil6t toivovat itselleen alernpaa elzikeik;izi kuin rnuut. Mainittakoon, ettai rny6s
vastaaian tr:nterna rasittuneisuus nziytti olevan yhteydesszi eld.keikzitoivomuk-
seen" Sarnanikziisistzi vastaajista rasittuneirnrniksi itsensd tuntevat toivoivat
itselleen jonkin verran alernpaa eldkeikizi kuin rnuut.

Koko aineistossa olivat l5hiornaisten ja tydtovereiden rnielipiteet
elzi.keieistei selvzisszi yhteydessd. henki.Ldn eI;ikeikaitoivornukseen. On ilrneistzi,
ettd. ornaisten ja tycitovereiden rnielipiteet vaikuttavat ainakin jossakin miieirin
henkildn rnielipiteisiin. Toisaalta saattaa olIa myos niin, ettzi henkilo, joka
on rnuodostanut rnielipiteen el5keikzikysyrnyksestd, saattaa ajatella rnuidenkin
ihmisten olevan sarraa rnieltzi, vaikka ei olisi asiasta heiddn kanssaan kes-
kustellutkaan.

Vastaaian mielestl hanellehenkilSkohtaisesti sopivin
elakeika

Vastaajan iki
N - 49 vuotta 50 vuotta tai yli

Viime aikoina toistuvasti esiin-tyneiden vaivojen lukumierl Viime aikoina toistuvasti esiin-tyneiden vaivojen lukumaiira

Viihemm4n kuin 2 2 tai enemmln Viihemmdn kuin 2 2 tai enemm6n

Alle @ vuotta
60 vuotta tai yli

56

44
7l
29

18

82
N
60

Yhteensa 100
( 180)

100

(t62)
100

( 102)

100

(161)





-32*

IO. MUUTAMIA LISATIETOJA

Tdsszi luvussa tarkastellaan sellaisia haastatteluvastauksia, jotka ei-
viit olleet selviisszi yhteydessai rnuihin tutkirnuksessa rnukana olleisiin rnuuttu-
jiin, rnutta joilla voi olettaa olevan yleist:i rnielenkiintoa.

Tydaikajiirjestelyzi kartoitettiin A-lornakkeen kysyrnykseLlii 42, Huol*

toasemarnyyjiS ja farmaseutteja lukuunottarnatta kaikki muut rnyyntitydn piiris-
sd toirnivat tekivzit norrnaalia pziivzityotii. Vain kolrnannes huoLtoasernarnyyjis-

tii ja 59 % farmaseuteista oli norrnaalia piiiv;ityotZi tekevid.. Jatkuvaa kaksi-
vuorotyotii teki 37 % huoltoasernamyyjisti ja 2l lo farrnaseuteista. Apteekeis-
sa jatkuva kolrnivuoroty6 oli tuntematon, rnutta huoltoasernarnyyjistzi tzihdn ty6-
aikaryhrnziain kuului joka kyrnrnenes. Farmaseuteista joka viidennen tyoaika
oli jzirjestetty siten, ettei sitzi voitu luokitella rninkzizin sii2innollisen rytrnin
puitte is iin.

Haastateltujen palkkausjzirjestelyzi tiedusteltiin A-lornakkeen kysy-
rnyksellzi 43. Myyrnzilzirnyyjien joukossa oli rnuutarna provisiopalkkainen, rnut-

ta kaikki rnuut ty6skentelivit aikapalkalla" A-lornakkeen kysyrnyksen 44 avul-
la haluttiin selvittzizi, millaiseksi haastateltava koki tydtahtinsa. Alalohkosta
riippumatta noin kaksi kolrnasosaa vastaajista piti tydtahtia sopivana. Hyvin
harvat vastaajat pitivait tyotahtiaan erittztin kovana"

Ylit6ite koskevaan kysyrnykseen koLrne nelj:istzi vastaajasta ilrnoitti,
etteiviit he yleensii joudu tekernai5n ylittiitei. Esirniehistd vain kaksi kolrnesta
oli siiiistynyt y1it6ilte. Keskirn2t:irin yli kyrnrnenen- tuntia ylitoitzi kuukaudes-

sa joutui tekernii5n Z0 % esirniehistai ja 15 % huoltoasernarnyyjistzi.
A-lornakkeen kysyrnyksillii 1l ja 12 kartoitettiin vastaajan tyytyvzii-

syytt;i ty6hons:i ja toirnipaikkaansa. Viihtyrninen n;iytti olevan varsin hyv5.

Viihernrndn kuin kymrnenen prosenttia kaikista vastaajista oli tyytyrnztttdrni5

tyrih6ns;t tai toimipaikkaansa. Viihtyvyys nSytti jonkin verran lisziSntyvdn izin

rnukana. Haastatteluajankohtana tekernd.Snsd. tyohcin olivat rnuita tyytyrnzitto-
rndrnpi:i huoltoasernarnyyjzit, joista Z6 % joko oli hiernan tyytyrniittorniii tyci-

h6nszi tai ei pitzinyt siita lainkaan. Seuraavaksi eniten ty6hons;i tyytyrnatto-
rniii oli esirniesten ryhrndssS, rnutta jo huornattavasti vd.hemrndn (6 fo) kuin
huoltoasernarnyyjissei. Huoltoasemarnyyjistzi joka ne1jAs oli toirnipaikkaansa-
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kin joko hieman tyytymdtdn tai ei pit5nyt siitii lainkaan. Keskim:itirin vain 6 %
rnyyjistzi ilmaiei olevansa tyytymtitdn toimipaikkaanea. Esimieetenkin joukos-
sa tyytymiittdrnien rn5Srli jdi alle kymmenen proeentin. Alkon rnyyjtit nSytti-
viit viihtyv5n muita paremrnin toimipaikaosaan, sillii 77 % heist:i oli toimi-
paikkaansa hyvin tyytyv;iiei5, kun rnuiden alalohkojen vastaajieta oli sitai miel-
tii selvlisti alle puolet.

A-lomakkeen kysyrnyksee sd 34 vaetaajia pyydettiin arvioirnaan talou-
dellista toimeentuloaan nykyisin, ja kysymyksees:i 35 pyydettiin arvio toirneentu-
losta eliikkeellti oltaessa. Kolme neljiisoeaa piti nykyiatii toimeentuloaan kohta-
Iaisena. Parhaiinpana toimeentuloaan pitiv5t esimiehet ja huonoirnpa.na huoltoaee-
rnamyyjiit. Kaksi kolmasosaa vadtaajista arvioi toimeentulonsa el5kkeellti olIes-
aaan kohtalaiseksi. Ne1j5sosa arvioi sen olevan aika huono. Esirniehet arvioi-
vat toimeentulons a el5kke e11.5 olle s s aan parhaimmaks i ja huoltoas e marnyyj:it huo-
noirnmakei. A-lomakkeen kysymyksellti 33 tiedusteltiin, kuinka suuren rnerki-
tyksen haastateltava antaisi el5kkeen rnd.Sriille joutueBsaan harkitsemaan eldkkeel-
le siirtymisensS ajankohtaa. Osoittautui, ettii l5hes kaikki vastaajat antaisivat
el5kkeen mai;iriille joko hyvin suuren tai ainakin rnelkor suuren merkityksen.

A-lomakkeen kysymyks eIIS 24 pyrittiin kartoittamaan. e r?iitii vas taaj ien
ty6tii ja vapaa-aikaa koskevia arvostuksia. Neljtist;i vaihtoehdosta, joista kaksi
edusti tydn arvostueta ja kakai vapaa-ajan arvostusta, vastaajat joutuivat valitse-
maan mieleetii:in kaksi tiirkeint5 ja asettamaan ne tiirkeysjdrjestykeeen. Seuraa-
vasta taulukoeta on niikyviesS, mitkii olivat vaotaajien mielest?i tiirkeimmait ta-
voitteet.

Taulukko 23. Tlrkeimpnnn ptdetty tavoite. Luvut prosentteina vastaajien lukumtttraste kussakin alalohkossa (erik-
seen kunkin tavoltteen kohdalla).

Terkein tavoite Myymyla-
myyiet

Tavaratalo-
myyjet Huoltoase-

mamyyjnt
Alkon
myyjet

Farma-
seutit Esimiehet

Mahdollisimman hwt
menestymfuien tyosta
Tyonteosta saatu tyydytys
It-sen$a kehittaminen hy-vien harrastusten parissa

Runsas vapaa-aika

56

33

7
z

47

38

9

3

4t
33

15

11

32

38

18

9

51

39

:

s0

38

8

2

Vastaajlen lukurnIlre 306 10s 27 34 39 117
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Mahdollisirnrnan hyvzi menestynrinen ty6ssd ja tydnteosta saatu tyy-
dytys olivat vastaajien keskuudessa selvaisti arvostetur--'rp.,r kuin vapaa-aikaan

liittyv;it tavoitteet" Mainittakoon, ettii rnetalLien perusteollisuuden tyontekijzit

arvostivat selviisti enernrnd.n runsasta vapaa-aikaa ja vzihernrnain ty6nteosta

saatua tyydytystii kuin rnyyntityon vastaajat (Forss, I970, 62)"

11. ERAiTA TILASTOTIETOJA

Suurelta joukolta rnyyntityon yrityksiS tiedusteltiin kirjeellisesti erzi.itzi

niiden rnyyntihenkilokuntaa koskevia elzikeik;ikysyrnykseen liittyvizi tilastotietoja"
Apteekkeja koskevat tiedot saatiin LziZikintohallituksen ja Suornen farrnasiakun-
nan el;ikekas san tilastoista. Huoltoasernia koskevista tilastotiedoista jouduttiin

kokonaan luopurnaan, koska niiden ker5;irninen alan lukuisista pienistii yrityk-
sistii olisi ollut liian ty6lztst;i. Saadut tilastotiedot koskevat Alkon koko rnyyn-

tihenkilokuntaa, kaikkia farrnaseutteja, suurinta osaa rnaan tavaratalojen myyn-
tihenkilcikunnasta, rnutta vain noin neljzisosaa rnyyrndloiden rnyyntihenkilcikun-
nasta. Myyrn5loiden osuuden pienuus johtuu siitzi, ettei kziytzinndlLisistzi syist2i

ollut rnahdollisuuksia ulottaa tiedusteluja aivan pieniin yrityksiin.

1I. t. Ik2trakenne

Seuraavassa taulukossa on esitetty rnyyjien ja esirniesten ikdjakautu-
rnat alalohkoittain"

Taulukko 24" Myyjien ja esimiesten ikarakenne mlyntity6ssa alalohkoittain, Prosenttijakautumia. (Suluissa kuhun-
kin ryhmaAn kuuluvien henkil6iden lukumaarat, joista prosentfiluvut on laskettu.)

Ika (vuosia)
Myyjat Esimiehet

Myymalat Tavaratalot Alko Apteekit M},1lmalet Tavaratalot Alko

65 tai yli
60-64
50-59
&-49
alle 4O

0

1

8

74

77

0

2

9

15

74

4

2l
24

51

t
3

a

25

63

0

2

t4
27

57

0

2

13

26

59

2

12

46

25

15

Yhteensa 100
(13 821)

100

(e 026)
100

( 620)

100

(2 687)

100

(s 06s)
100

(1 64s)
100

(137)





35

Alkoa lukuunottarnatta on vanhojen ty6ntekijoiden suhteellinen osuus

rnyyntitycisszi selvzisti pienernpi kuin kahdella aikaisernrnin tutkitulla a1alla,

graafisessa teollisuudessa ja rnetallien perusteollisuudessa. Sarna pit:iei paik-
kansa rnycis esimiesasernassa olevien suhteen (tr'orss, 1969, 57; 1970, 52).

Seuraavassa taulukossa on esi.tetty rnyyntityon ikSrakenne sukupuo-

Ien rnukaan luokiteltuna. Alkon esirniehet puuttuvat taulukosta, koska he oli-
vat kaikki rniehi;i.

Taulukko 25. Myyjien ja esimiesten ikiirakenne sukupuolen mukaan luokiteltuna. Pnosenttijakautumia. (Suluissa kuhun-
kin ryhmzian kuuluvien henkil6iden lukumaarat, joista prosentit on laskettu,)

tr-arrnaseutteja lukuunottarnatta ovat rniehet selvdsti naisia nuorem:
pia sekzi rnyyjien ettit esirniesten ryhrnaissai.

Kuten edellzi rnainittiin, rnyynti.ty6,n henkilokunta on keskirnziSrin huo-
rnattavasti nuorempaa kuin graafisessa teollisuudessa ja rnetallien perusteolli-
suudessa. Tdrnzin tutkirnuksen perusteella ei voida tehdzi piititelmie siite, mis-
tti johtuu rnyyntitycin vanhojen ty6ntekijoiden suhteellisen vihziinen lukurnei.Srai

kahteen aikaisernrnin tutkittuun alaan verrattuna. Useiden tekij<iiden voisi aja-
tella vaikuttavan tiihiin. Miehet siirtynevSt usein jo rnelko nuorina varsinai-
sesta rnyyntitytistd rnuihin tehtziviin kaupan alalla tai perziti rnuille aloille"
Perheellisistii naisista saattaa osa siirtyzt kotirouviksi sitten, kun perheen ta-
loudellinen tila sen saIlii. Liseiksi on otettava huomioon, ettzi rnyyntitycin ku:
ten muidenkin palveluarnmattien henkilOkunnan rndeirS on viirne aikoina kasva-

Ika
(vuosia)

Myyjat Esimiehet

Myymalat Tavaratalot Alko Apteekit Myymalat Tavaratalot

Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset

65 tai yli
60-64
50-59
N-49
alle 4O

0

1

3

6

90

0

1

9

15

75

I
2

5

7

85

0

2

10

18

70

4
t7
2L

s8

3

37

35

25

4

25

33

38

1

3

8

25

63

0

2

10

24

64

0

3

18

29

50

t
2

10

24

63

0

2

16

27

55

Yhteensii 100

(2 133\

100

(11 688)

100

(2 312\
100

(6 714)
100

(4e2)
100

(128)
100

(48)
100

(2 639\
100

(2 soo)

100

(2 s6s)
100

$z+'1

100

(821)
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rnuiden elinkeinojen. Myyntitydhon on otettu paljon uut-
on todennikoisesti ollut i5lt2iiin keskirniieirin hyvin nuor-

1l " 2. Vanhuus- ja tyokyvyttornyysel5kkeelle siirtyrninen sekd. kuolleisuus

Yrityksiltzi tiedusteltiin rnyos, rninka ikziisin2i niiden henkilSkr:ntaan

kuuluvat olivat kahden viirneiksi kuluneen vuoden aikana siirtyneet vanhuuselak-

keelIe. Keskirnf,itriiinen elzikkeelle siirtyrnisikzi on niihtiivissd seuraavasta tau-

lukosta erikseen rniesten ja naisten sekii rnyyjien ja esirniesten osalta" Van-

huuselzikkeelle siirtyaeitzi o1i rnonissa ryhrnissti varsin viihzin, joten niiden ryh-
rnien lukuihin on suhtauduttava varauksellisesti.

Taulukko 26 Vuosina t967 ja 1968 vanhuuselakkeelle siirtr/neiden myyjien ja esimiesten seki miesten ja naisten
keskimiid.rdinen elakkeelle siirtymisika (yuosia). (Suluissa kunkin ryhman tapausten lukumaaira.)

Yritysten ilrnoitusten rnukaan alhaisin elzikkeelle siirtyrnisikd oli o1-

lut 5? vuotta ja korkein 78 vuotta" Miesten elzikkeelle siirtyrnisikai o1i keski-
rnSSrin ainakin kaksi vuotta korkearnpi kuin naisten.

Seuraavasta taulukosta on niihtiivissd., rninkei ikSisinzi eri alalohkoi-
hin kuuluvat henkilcit olivat siirtyneet ty<ikyvytt6rnyyselSkkeelle. Tapausten

vzihailukuisuuden vuoksi on rnyyjiit ja esirniehet jouduttu alalohkoittain yhdis-
tdrn:izin.

Ryhma Myymalat Tavaratalot Alko Apteekit

Myyjat
Miehet 65.8 ( 12) 68. L (tzl 63.7 ( n
Naiset 63" 1 (105) 63.6 (SS1 61.1 (221 64.6 (30)

Esimiehet
Miehet 63.9 ( 26) 6s.6 ( 8) 6s"2 ( s)

Naiset 62"4 ( 66) 63.3 ( 8)
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Taulukko 27. Vuosien L967 ja 1968 aikana eri ikiisinii ty6lryvytt6miksi tulleet. Luvut prosentteina kaikista tyOky-
vytt6myystapauksista (suluissa) 

"

Trrolarwttom iiksituloi(a' (vuosia) Myymilzit Tavaratalot Alko Apteekit

65 tai ytri

@-64
5s*59
50-54
4s-49
N.M
30-39
Alle 30

6

30

31

13

8

7

4
7

5

35

32

L7

5

4

2

40

so

10

10

33

18

10

5

10

14

Yhteensi 100
(118)

100

(s+;
100

( 10)

100

(21)

Taulukosta on selv:isti naihteivisszi, ettzi tycikyvyttcimiksi tullaan yleen-
se vasta korkeassa iesse. YIi puolet rnyyntityrin eri alalohkoihin kuuluvista
henkiloiski oli tullut tyoky',ryttcjrnaksi 55 ikdvuoden jalkeen, vaikka yli 55-vuo-
tiaita oli koko miryotityOsszi vain viitisen prosenttia"

Seuraavassa taulukossa on esitetty vuosina 1967 ia 1968 vanhuus- ja
ty6kyvytt6myysel.eikkeell"e siirtyneiden lukumiizirdt sekzi vanhuus- ja tydkyvytt6-
m1'yseleikkeeLle stirtyneiden suhteellinen osuus aktiivityontekijdiden lukurniitiriis-
te" SuhteeLl"inen osuus on laskettu prorniLleina suhteuttarnal.la vanhuus- ja ty6-
kyvyttornyyselakkeeL1e siirtyneid.en v'.:.osikeskiarvo aktiivitydntekij6iden lukurndii-
riiiin. Myyjat ja esinriehet on alalohkoittain yhdistetty.

Tauluklto 28" Vuosi:ra 1967 ja 1958 va:rhuus- ja ty<ikyvyttdmyyselakkeelle siirtyneet. Suhdeluvut on laskettu vuosi-
keskiarvon pohjalta promilieina (o/oo).

Alalohko Vanhuus-
el:ikelaisia

kpI
T y6\yyy4.timyys-

elaKelalsta
kpl

Vanhuuse14-
kelaisie o/oo

akti.iveista
Tv6kvwttomws-elakefaisia d/oo

aktiiveista'

Myymaiat
Tarraratalot
Alko
Apteekit

209

83

34

30

118

54

10

2L

6

4
22

6

5

3

7

4
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VanhuuselSkkeelle s iirtyy rnyyntityos sa Alkoa lukuunottarnatta vuosit-
tain noin viisi prornillea koko myyntihenkilokunnasta. Alkossa nziyttzid vanhuus-
el5kkee1le siirtyneiden osuus olevan noin nelinkertainen rnuuhun rnyyntityohon
verrattuna. Tzirnzi on yrnrndrrettziviiei, kun rnuistetaan, ettii A1kon henkildkunta
oli keskirndeirin huornattavasti vanhernpaa kuin rrruussa rnyyntityosszi. Myds

tyokyvyttdrnyyselzikkeelle siirtyneitzi nziyttziZi Alkossa oleva.n vr:.osittain jonkin
verran enernrnd.n kuin rnuussa rrlyyntitydssS" Sekj.n johtunee Alkon henkilokun-
nan ikzi.rakenteen poikkeavuudesta rnuuhun rnyyntitydh6n verrattuna,

Vanhuuselzikkeelle siirtyneiden suhteellinen osuus myyntityossii o1i

salrraa suuruusluokkaa kuin rnetalLien perusteollisuudessa. Sen sijaan tyoky-
vyttcirnyyselzikkeelle siirtyneiden osuus oli rnyyntity6ssd. huornattavasti pienernpi
kuin rnetallien perusteollisuudessa. Sarnoin ilman elakettd. rydsuhteen kestzies-
sai kuolleiden osuus oli rnyyntityossei pienernpi kuin metallien perusteollisuudes-
sa (Forss, 1970,53). Koko rnyyntityossai oli ilrnan eleikettzi tyosuhteen kes-
tziesszi kuolleita vuosittain vain hiernan yti 1 of oo koko rnyyntihenkilokunnasta.
Esirniehille nziytti sattuneen suhteellisesti enernmd.n kuolernantapauksia kuin
rnyyjille. Se johtui ilrneisesti siitzi, ettii esirniehet olivat keskirnziSrin rnyyjizi
vanhernpia.

Kuten jo edellti rnainittiin, tydkyvyttcirniiksi tule:nisen todennd.kciisyys
lisziaintyy huornattavasti i5n rnukana" Tzi.rnzi ilrnenee selvztsti seuraavasta tau-
lukosta, jossa koko aineisto on jaettu kahteen ikziryhrnzizin"

Taulukko 29. Vuosina 1967 ja 1968 tyolcyvyttomyyseliikkeelle siirtyneet yli ja alle SO-vuotiaiden ryhmissii koko
myyntitydssa. Suhdeluvut on lasketfu vuosikeskiarvon pohjalta promilleina ( o/ oo) .

Kuten taulukosta ilrnenee, oli alle 50-vuotiaiden ryhrndssd vuosittain
vain yksi henkilo tuhannesta siirtynyt tyokyvyttdrnyyselatkkee.lle" Yli 50-vuo-
tiaiden ryhrneissai tyokyvyttcirnyyselzikkeelte siirtyneitei oli vuosittain noin kaksi

Ikaryhma Tyukyvyttoryyyse lake laisia
kpl

Tvcikvr,-v'ttomwse lakelaisi d o / oo
iliaryhnian altCiive ista ( sului'ssa)

Alle 50 wuotta
5O vuotta tai yli

35

167

7 (2e 10s)
( 3 8e6)21
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prosenttia sen ikaiisistzi.

Yrityksiltii tiedusteltiin my6s tyokyvyttdmyyseld.kkeelle siirtyneiden
tydkyvyttcirnyyden syyt5. Tarkoituksena oli verrata rnyyntityossei ty6kyvytto-
rnyyden aiheuttaneita sairauksia koko viiestcisszi esiintyneisiin pitkziaikaissai-
rauksiin. Tzistei syystd luokiteltiin tycikyvyttornyyden syyt Purolan ym. kziyt-

ternee pitkziaikaissairauksien luokittelutapaa noudattaen (Purola yrn" 1967, 67-

I o9).

Tyokyvyttdrnyyden aiheuttajista olivat selvzlsti yleisirnpid verenkier-
toelinten sairaudet, jotka olivat tybkyvyttomyyden syynii yli kolrnasosalla ta-
pauksista. Verenkiertoelinten sairauksista suurin osa oLi erilaisia syddnviko-
ja. Seuraavalla sijalla tycikyvyttomyyden syistzi olivat tuki- ja liikuntael.inten
sairaudet, jotka olivat aiheuttaneet joka viidennen henkilon tycikyvytt6myyden"
Muut syyt jakautuivat tasaisesti useiden tautiluokkien osalle. Kun verrattiin
rnyyntitydn tycikyvyttcirnyyden syiti koko vziest6n pitkziaikaissairauksiin, niiyt-
tivd.t verenkiertoelinten sairaudet olevan rnyyntity6ss;i jonkin verran yleisern-
piZi kuin koko veiestossai. Erityisen yleisizi verenkiertoelinten sairaudet nziyt=

tivzit olevan esirniesten ryhrndssei" On kuitenkin rnuistettava, ettd. tydkyvyttci-
rnyyden syiden luokittelu jouduttiin tekerr:aiain niin pienen aineiston perusteella,
ettzi satturnanvarainen vaihteh.r on voinut vaikuttaa saatuihin tuloksiin" Mainit-
takoon, ettzi joka toisessa ty6suhteen kestdessai sattuneessa kuo1enaantapaukses-

sa olivat kuolinsyynd. verenkiertoelinten taudit" Kasvairnet olivat seuraava^I.Ia

sijatrla kuolinsyistzi ja sen j;ilkeen tapaturrnat, varnrnat ja rnyrkytykset,

LZ" ERAITA HAASTATTELUTIETOJA VANHUKSISTA

Niiden yritysten piirisszi, joissa suoritettiin rnyyjai: ja esirnieshaas-
tatteluja, haastateltiin myOs elzikkeelle siirtyneit2i tyontekijtiite. Tycikyvytto-
rnyyselzikelziisiei tavoitettiin ainoastaarr 27, eikd heidd.n vastauksiaan voitu ryh-
rnzin pienuuden takia tarkernrnin eritelli. VanhuuselzikelziisiZi tavoitetti.in l?l,
ja seuraavassa kuvataan lyhyesti heid;in haastatteluistaan saatuja tuloksia"
Koska eliikelziisiii oli niin vdhdn, ei jakoa alalohkoihin voitu kziyttatzi, vaan eri
alalohkoihin kuuluvien haastateltavien vastaukset jouduttiin yhdist;irn5:in.
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Vanhuuselaikel;iisten sukupuolijakautuma oli sama kuin tyosszi kziyvien:
neljai viidesosaa heist;i oli naisia. Haastateltujen keski-ika oli 58 vuotta ja
keskirnzi5rin he olivat olleet eleikkeellii noin neljei vuotta" Nuorin vanhuuseldk-
keelle siirtynyt oli 58-vuotias ja vanhin 78-vuotias. Keskirniidrin haastatelta-
vat olivat siirtyneet elakkeelle 64-vuotiaina. Mainittakoon, ett;i 5 % haastatel*
luista oli ennen vanhuuselaikkeelle siirtyrnistziein ollut varsinaista arnrnattiaan
helpornmassa ty6ssd.

Vanhuuselakkeelle siirtyneet olivat rnelko tyytyvdisiri elzikkeelle siir-
tyrnisensii ajankohtaan, sillii hieman yLi puolet oli site rnielte, ettzi tycin aiheut-
tarnan rasituksen kannalta elzikkeelle siirtyrninen oli sattunut juuri oikeaan ai-
kaan" Z8 % olisi jaksanut olIa ty6sszi pitempiiiinkin ja 12 % olisi halunnut
piizistai. aikaisernrnin elzikkeelle. Tzimiin kysyrnyksen kohdalla on otettava huo-
rnioon se, ettii vanhuuseleikkeelle siirtyneet lienevzit tycintekijdist;i kaikkei.n ter-
veimpiai, sillti sairairnrnat siirtynevdt pois ty6std. suureksi osaksi jo ennen
vanhuuselzikeikzi5. Lisaiksi ihrniset muistavat muutaman vuoden takaiset tapah-
turnat yleenszi rnyonteisempinai kuin rniltai. ne ovat tuntuneet itse tapahturnan
hetkellii. Nziin ollen eld.kel5iseste saattaa tuntua siltai, ettzi hein aikoinaan o1i-
si jaksanut oIIa piternpiiatnkin tycisszi, vaikka hzin tosiasiassa elzikkeelLe siir-
tyessaizin olisi oI1ut jo hyvin rasittunut.

Vuosien takaisten asioiden rny6nteiseksi rnuistaminen lienee vaikut-
tanut rnycis seuraaviin kysyrnyksiin saatuihin vastauksiin. Kun eliikeLeiisiltzi
tiedusteltiin, miten yrityksessii suhtauduttiin vanhoihin tycintekijoihin, ni,in suu-
rin osa eleikelziisistai. o1i sita rnielte, ettii vanhoihin suhtauduttiin rnydnteisem-
rnin kuin nuoriin" Vanhuuselaikelziisistzi y1i 70 % rnuisti, ettei eldkkeelle siir-
tyrninen o1i tuntunut rniellyttziveiltzi ja vain hiernan yli 20 %:n rnielestat se oli
tuntunut vastenrnieliseltzi, Useirnrnat ilrnoittivat vapaudentunteen ja lepoon pea-
syn syyksi siihen, ettii el.zikkeelle siirtyrninen oli tuntunut rniellyttzivziltai" Noin
l0 % oli kokenut joitakin sopeuturnisvaikeuksia ja 5 %:tta oIi ollut huoLia toi-
rneentulosta.

Useirnrnat el;ikelziiset ilrnoittivat, ettai heidd.n terveydentil.ansa rry*
kyisin oli kohtalainen" Samoin useirnrna.t rnuistivat terveydentilansa el:ikkeelle
siirtyrnisen yhteydesszi olleen kohtalainen" Elzikelaiisten rnielest;i heiddn ter-
veydentilansa oli jonkin verran parantunut eI;ikkeelliioloaikana. Kolrnasosa iI-
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rnoitti terveydentilansa olleen elaikkeelle siirtyrnisen yhteydessii aika huono tai
varsin huono, kun haastatteluhetkellai vain neljd.sosa piti terveydentilaansa aika
huonona tai varsin huonona. Vanhuuseleikelziisillii ei neiytt:inyt olevan kovin
paljon vapaa-ajan vieton ongetrrnia, sillii vain yhden viidesosan rnielest2i aika
kzivi pitkdksi. Neljella viidesosalla riitti pdivittiiin tarpeeksi tekernistzi. Ko-
tipiiriin liittyvdt toirninnat olivat harrasteina yli puolella elzikelziisistzi" Noin

20 To harrasti tiedon hankintaan liittyvi5 toirnintoja. Lii.kunta ja sosiaalinen
osallisturninen olivat jo rnelko harvinaisia toirninnan rnuotoja, ja ansiotyossii
oli kziynyt vain 2 To vanhuuseltikeleiisistzi"

Elzikeleiisten viihtyvyys osoittautui varsin hyviiksi, sillei yli neljti
viidesosaa ilrnoitti viihtyneensd. eltikkeell5 ollessaan hyvin. Elzikkeellii huo-

nosti viihtyneiden osuus oli pienernpi kuin vastenmielisesti eltikkeelle siirty*
neiden. Sopeuturninen elzikkeellzioloon niiytti siis tapahtuneen odotettua parern-
rnln.

13" TIIVISTELM;Ii

Myyntityotti koskeva tutkirnus kuuluu osana El2iketurvakeskuksen Iaa-
jaan tutkirnussarjaan, jonka tarkoituksena on selvitteizi nykyisen elSkeikiikaiy-
tzinnon tarkoituksenrnukaisuutta. Taisszi rnyyntitydtai koskevassa raportissa py-
rittiin antarnaan lzihinnit kiiytzinnon tarkoituksia palvelevaa kuvailevaa tietoa
eliikeikiikysyrnykseen liittyvistii tekij6is ta rnyyntitydn piiris s 5"

Tutkirnusaineisto koostui pzi5asiassa vShittaiiskaupan eri aloilta kerii-
tyistii haastatteluvastauksista. Vastaajina olivat varsinaisten rnyyjien lisdksi
esimiehet sekzi eleikkeetrlii olevat tyontekij;it. P2iiihuornio tutkirnuksessa koh-
distettiin 629 haastatteluvastaukseen, jotka saatiin haastattelernalla \fl,i 40-

vuotiaita rnyyjie ja esirniehizi.
Huoltoasernarnyyj ien ulkois et ty6olosuhtee t poikke sivat huornattavas ti

rnuusta rnyyntitycista, koska heidzin tydnsd oli suureksi osaksi ulkotydtei. Mui"l-

la rnyyntityon aloilla tyoolosuhteet rnuistuttivat suuresti toisiaan" Epzirniellyt-
titvistzi tyoolosuhteista yleisirnrniksi osoittautuivat kova veto ja kova hzilinii.

Terveydentilan kartoittamiseksi haastateltuja pyydettiin antarnaan ar-
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vio terveydentilastaan haastatteluajankohtana sekd kertornaan, rnillaisista tois-
tuvista vaivoista he olivat viirne aikoina kairsineet. Suurin osa vastaajista pi-
ti terveydentilaansa hyveinii tai kohtalai.sena ja vain noin viisi prosenttia huo-
nona. Yleisirnrniksi vaivoiksi osoittautuivat ristiselk;i- ja iskiasvaivat sek;i
ntska-, hartia- ja olkapdzisziryt. Myyntitycin eri aloihin kuuluvien vastaajien
terveydentilassa tai sairauksien Iaadussa ei havaittu mainittavia eroja"

Vastaajien tunternaa rasittuneisuutta pyrittiin rnittaarrraern useiden ky-
syrnysten avulla. Myyntityon eri aIoilla nziytti vastaajien rasittuneisuuden tun-
ne olevan likipitzien yhtei suuri. Ty6n aiheuttama stressi o1i sen sijaan esi-
rniehillzi jonkin verran suurernpi kuin myyjille.

Yrityksisszi sovellettua elakeikakziytzintcizi selvitettiin rny6s haastatel-
tavien antarnien vastausten avulLa" Suurirnmassa osassa tutkituista yrityksistai
oli elSkeikdnzi 65 vuotta. T;ist;i o1i rnyos huornattavia poikkeuksia, Useissa
yrityksissei, naisten elzikeikzi oli rnuutamaa vuotta alernpi kuin rniesten.

Myyntitycin vastaajista usearnpi kuin neljzi viideste piti 65 ikzivuotta
el5keiziksi liian korkeana. Haastateltavien keskirnaid.rziinen toivornus heille
henkilcikohtaisesti sopivirnmasta el5kei:istzi oli 58 vuotta. Alirnpana rnahdolli-
sena eletkeikinzi pidettiin keskirnzi;irin 55 vuotta ja korkeimpana rnahdollisena
6l vuotta. Miesten ja naisten elzikeikeitoivornukset eivdt poikenneet toisistaan.
Myyjien laihirnpien esirniesten rnielestzi alaisille tycitehon kannalta sopivin elai-
keika oli huornattavasti alle 60 vuotta useirnrnilla rnyyntitydn aloi1la. Vastaa-
jan elikeikzitoivomus oli voirnakkaasti riippuvainen hainen izisteitin. Mite nuo-
rernpi vastaaja oli, sitzi alernpaa eletkeikae hen toivoi itselleen, Sarnanikaii-
sistei vastaajista sairaimrnat toivoivat itseLleen jonkin verran alernpaa eLdke-
ikzizi kuin muut"

Suurelta joukolta rnyyntity6n yrityksiei tiedustel,tiin lis;iksi erziitzi ti-
lastotietoja. Myyntitycin yritysten henkil6kunta naiytti olevan keskirnzidrin nuo-
rerrrpaa kuin kahdella aikaisernrnin tutkitulla alalla, graafisessa teollisuudessa
ja rnetallien perusteollisuudessa. Yrityksiltii saadut tiedot niiden elaikeikzikiy-
tzinncistzi kdvivd.t yksiin haastatteluvastausten kanssa. Kahteen aikaisemrnin
tutkittuun alaan verrattuna nziytti tyokyvytt6rnyyseliikkeelle siirtyrninen tai ty6-
suhteen kestdesszi kuoleminen suhteellisen rzihziiseltzt.

Vanhuusel:ikel5isten haastatteluvastauksista kzivi ilmi, ettzi elaikkeelle
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siirtyrninen oli tapahtunut keskirniiiirin 64 vuoden ieissei" Elekelaisistii suurin
osa oli tyytyvdisizi el;ikkeelle siirtyrnisensd ajankohtaan. Valtaosan rnielestai

eliikkeelle siirtyrninen ei ollut tuntunut lainkaan vastenrnieliseltzi, ja vain har-
voilla oli ollut sopeutumisvaikeuksia elaikkeelle siirtyrnisen j5lkeen.

Taissei tutkirnuksessa pyrittiin antamaan tietoa aika rnonista rnyynti-
tycin elzikeikakysyrnykseen liittyvistzi tekijdist;i. Myyntityon eliikeikeikysyrnys
voidaan asettaa oikeisiin puitteisiinsa kuitenkin vasta sen jzilkeen, kun on saa-

tu vertailevaa tietoa useilta rnuiltakin aloilta.
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euArerunvAt(EsKUs
Kalevankatu 6
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Tutkimuslohko

Alalohko

Vastaaia on n 1. Mies tr 2. Nainen

1, Milloin olette

TY6SUHTEESSA oLEVIEN ELAKEII(ATUTKIMUs

HAASTATTELULOMAKE A
(Aktiivity6ntekiiAt,a -toi mihenkiliit)

Yrityksen nimi

Toimipaikan nimi

Toimipaikan osoite

Kysymys sopivasta elikeiiisti on viime aikoina ollut usein kesl<ustelun kohteena. Mielipiteet asiasra ovat vaihdelleet. Lisiitietolasaadakseen on Eliketurvakeskus nyt suorittamassa tutkimusta elakeikekysymykseste. Tutkimuksessa ovat mukana myijstyiimarkkinaiariest6t' Aineistoa keretain haastattelemalla moriilla er; amma'ttialdiila tyoskenteiu"ia y-fi-+O-rrotiaita henkiloite.Pyydamme Teita nyt ystiivillisesti osaltanne auttamaan asiaa ercenpain vastaamalla seuraaviin kysymyksiin, Kysymykset ovat sellai.sia' loihin varmaan osaatte hyvin kokemuksenne perusteella vastara, On tiirkeiii, etti ilmaiseti! lyrytia.rra- o m a n, h e n k i I tj-kohtaisen mie.lipiteenne asioista, koskahaluaisimmetietaa,mittaisitonire*irl-'i ,rrireidin mieles-tenne neyttevet. Vieli vakuutamme, etta vastauksenne kiisitelliin ehdottoman luottamuksellisina ;" niiiekayteteen vain tilastollisiin ia tieteellisiin tarkoituksiin.

? .........1......... 19.........

2, Oletteko D 1. Naimisissa

3. Onko Teilli huollettavia ia? (jos on) Montakol tl
4. Montako vuotta olette kaiken kaikl<iaan ollut eliimdnne aikana ans

ollut ty6nne t/yppisisse t6isse

os M

D 2. Naimaton tr 3. Leski ! 4. Eronnut tai asumuserossa

E 1. On ollut jatkuvasti nykyisessl tai siti
muistuttavissa ammateissa tai t6isse

\ [ 2. On ollut erilaisissa ammateissa tai t6isse

1. On, ............ kpl n 2. Ei ote

aivan erilaisissa tai ammateissa

ia inka monta vuottaammateissa
ammattinim

ollut ennen titiia
sakin I
taaksepiin)

am
ike, rytin laatu ja tehravat mahdollisimman tarkasti lihtien nykyisestii ammatisra

on nen am ja montako vuotta ollut si man tarkasti)

Min
D
tr

1.
2.

Oletteko lisiks
saavuttamiseksi

Teil
Kansa- tai kansalaiskoulu
Keskikoulu, ammattikoulu, kauppakoulu,
metse- tai maatalousalan koulut jne.

D 3. Oppikoulu (ylioppilas), teknillinen koulu, kaup-
paopisto jne.

! 4. Yliopisto, korkeakoulu, teknillinen opisto jne,

i suorittanut harj.oittelua, kursseja tai muuta vasraavaa nykyisen ty6nne vaatiman ammattiraidon( (Jos on) 5uunniileen kuinka paljon tehiin on yhteensii mennyt aikaal

D Z. Ei ole

9. Montako vuotta olette ollut tassa

0. Kertoisitteko lyhyesti ty6stanne. Missi se tehdidn ia mita tehtdvia siihen piiiasiallisestl kuuluu?

D 1. On ............ v. ............ kk.



2

11

12, Enti mitii mielte olette toi m i pai kastan ne ?

(Kortti 1)

13.

14.

temisti,

a. Ty6ni vie io nYkY vot mat s miirin, ettii olisi vai

enemPaan

5. Kuinka monta hyviii ystiiviii arvioisitte Teilli suunnilleen olevanl

ystevie on) iotkut niisti Teidiin kanssanne samassa

Tlllii kortilla on luertelo eriisti henkil6kohtaisista ominaisuuksista, ioita tyo Yoi vaatia' (Kortti 2)' Mite tellaisia

iri""t"rftit vaaditaan mielestinne Teidin tytissinne? e Nanae; rcapointikvk, '

tr 1, Huomattavia rrrriiiroi*i. n a.' erityista sorminiPPeryy.:e q 8. Nopeaa reagointikykyi

r--t 2. Ruumiillisen rasituksen pitke- tr 5. erltyis"n tart taa'nak<;(ykya 5 9' Tarkkaa huomiokykyi

aikaista kestokykya ' - 6. Erityisen herkkii kuuloa' tl 10' Erityisen hyvii muistia

D 3. Erityiste kette.yyit:i E 7. H"rkkait"r"p"inokykyii tr 11. Ei mitien neiste

SeuraavaksiesittiisinTeillejoukonveitteite,jot.kakoskevatmonenlaisiaasioita.Eriihmisetvoivatollaniistihyvin.
kin eri mielre. Me emme halla viiittiiii niistd mitiidn ,"n'tu""t'in oikeaksi kuin viiriksikien' vaan olemme kiin'

nosruneer iuuri Teid?in ttenLiio,t<ont"iresta mielipiteette"""'-i"" "itte ilmaista tamin vastauskortin avulla' (Kortti

3). Mine luen vAittimiin i" i;;;i;;; kortilta ,"ittto"rtJon, itka parhaiten vastaa mielipidettenne kustakin viit-

Miti mielte olette nykyisestii ty6stinn-el
T:iisa on useampia vasiausvaihtoehtoia, mikd
on Teidin mielipiteenne? (Kortti 1)

Mitii uskoisitte liihimpien omaistenne aiattelevan . n 1'

Liij,ti"ll"lriiiymisestannel Uskotteko'heidin toivovan ! 2'

ldhinn6, ette voisitte D 3'
tr0.

Enti miten uskoisitte ty6tovereittenne yleensi.suhtau-
irr""'"faf."itaan tassa iyiissil Uskotteko' ettA he ha'
luaisivat

Oletteko aikaisemmin tullut pohtineeksi elikeikiii
itseksenne tai muiden kanssa, vai eikti se ole ollut kos-

c1.
!3.D4.D0.

OIen siihen hyvin tyytyvainen
Olen siihen aika tYYtYviinen
Olen siihen hieman tyytymet6n
En pidi siita iuuri lainkaan
E.o.s.

D1.D2.!3.
L_l 1.
tr0.

Olen siihen hYvin tYYtYviiinen
Olen siihen aika tYYtYviiinen
Olen siihen hieman tyYtymittin
En pidii siiti iuuri lainkaan
E.o.s.

4

Tiysin
eri

mielti
Ei osaa
sanoa

k trEi

0

kpl D E.o.s.

6.

8.

Olla tviissd mahdollisimman vanhaksi
Siirtvi kohtalaisen aikaisin elikkeelle
Siirtya manaottisimman aikaisin eliikkeelle

11.!2.n3.o0.
1,..1 r.
D2.D3.

E.o.s.

Eliikeikiiii korotettavan
Elikeiiin siilyviin nykyiselli6n
Eliikeikiii alemmaksi
E.o.s.

Kyllii usein
Kylli loskus
Ei koskaan

kaan mielessi?

2

Jokseen-
kin sa-

maa
mielte

3

Hieman
eri

mielti

Tiiysin

mielti

1

samaa

vanhaksi

a ty6nteossa on se'Ainoa nostava as

m lle ieriestetty io aivan ri

lepo paras vaPaa-aianTata ty6te te eon

ty6ssi aivan liianpakottaa minut o emaan

sl rta

palkkaa
leonN

lomia vapaa-aikaa

elikei

Jokaisessa tY6ssi on.omat ras
niitii on tavallista Yehemman

kijiinsi, mutta minun ty6ssin i

vii asioita

i piiasiassa iki'le siirtymc.
tuo mAjatus vanhuuse
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19. Satutteko muistamaan, mik[ on tytjelekelaeissa miiiritel ty yleinen eliikeikii? 1. ............ v. 0. n E.o.s.

Enti satutteko tietimiin, miki on Teidin vanhuuselikeikiinne rdman yrityksen
siinttiien puit.eissa, eli siis se ikii, iolloin teilli on mahdollisuus saada eliikettil 1 v. 0. fl E.o.s.

Lisiselityksii

Mite mielr; olette/olisitte 65 ikivuodesta elikeikini ressi tycisse, (Kortti 4). Onko se
[ 1. Aivan liian ! 2. Hieman liian ! 3. jokseenkin [.] 4. Hieman liian [ 5. Aivan liian

alhainen alhainen sopiva korkea korkea
D 0. E.o.s.

Miten arvioisitte tass,i yrityksessi yleensi suhtauduttavan vanhoihin Teidin
tydssinnel Suhtaudutaanko heihin yleensd myiinteisemmin vai kielteisemmin
kuin nuorempiin, vaiko samalla tavoinl

fl 1. Mytinteisemmin
[ 2. Samalla tavoin
E 3. Kielteisemmin
D 0. E.o.s.

[ 1. Myi5nteisemmin
! 2. Samalla tavoin
! 3, Kielteisemmin
E 0. E.o.s.

Tissi kortissa on lueteltu asioita, jotka eri ihmisten mielestli ovat enemmen tai vihemmin tirkeiti tavoitteita.
JosPa yritdisitte nyt ystavellisesti valita niisti Teidiin mielestiinne kaksi tirkeinti asiaa. (Kun-vastaus on saatu.)
Kumpi neisti kahdesta on mielestiinne tiirkeaimpi? (Kortti 5)

E 1. Mahdoilisimman hyva menesty.'nunlirlest/ssiia il 3. Tyt5nteosta saatu tyydytys 
li::::l::'i"

ty6sse n 4. Runsas vapaa-aika
tr- 2. ltsensa kehittiminen hyvien harras- D O. E.o.s.

rastusten parissa

Nyt.haluaisimme kuulla lihemmin mielipiteitiinne elikkeeile siirtymisesti ja sen ajankohdasta, kun aiattelette asiaa nimenomaan
omalta kannaltanne.

23. Enti Teidin lihin esimiehenne. Suhrautuuko hin vanhoihin my6nteisemmin,
kielteisemmin vaiko samalla tavoin kuin nuorempiin!

u rtn2.!3.n0.

75. Kumpaa vaihtoehtoa piditte ensinnil<in parempana: Site, etti olisi kiintei
ikiraja, ionka teyte*yiinne Tekin ilman muuta siirrytte elikkeelle vaiko
sitd. etti ei olisi miraen kiinteaa ikei, vaan joutuisitte ositrain itse
pddttemien milloin siirrytte vanhuuselikkeellel

Kiintei parempi
Ei-kiinteii parempi
Ei ole merkityste tms.
E.o.s.

Enti mikl olisi Teille henkil6kohtaisesti sopivin iki siircye tlstA ammatista vanhuuselikkeelle?

............... v. n E.o.s.

osaisitteko sanoa, misra syyste valitsitte temiin iiin? voitteko lihemmin perustella?

1........_...

2.

I

3. ...
4. ft Ei osaa perustella mitenkean

Jos aiattelisimme teteasiaa edelleen, niin mikiihdn olisi korkein mahdollinen iki, jotavoisitte alatella

elikeiiksenne tesse ammatissa?............ v. fj E.o.s.

Enti sitten vastaavasti alin mahdollinen elikeikii? ............ v. tr E.o.s.

Jos omassa ammatissa tytiskcntely eliil<eikdiin saakka kiiy yli voimien, voi-
daan toisinaan ajatella si irtymistii helpompaan ennen varsinaistatycthon

kohdal

u1.tr2.D0.
Kylle
Ei

elikeaikaa. Olisiko til lainen viliammatti Teiden lanne tarpeellinen? E,o.s.

30/l) Misse iSssii olisi mielestiinne parasta sii tellaiseen viliammattiin Teidin ner ............ v. L-l E.o.s,

Satuitteko muistamaan etri elikkeen suuruus yleensi riippuu my6s palve-
lusvuosien miir&til (Jos muisti) otitteko sen huomioon vaiiiessanne edella

D1.
n3.

Muisti la orti huomioon
Muisti, ei ottanut huomioon
Ei muistanutvaa elikeikiil
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33.

34. Entii millaisena piditte taloudelirsta toimeentuloannc nykyisinl Onko se (Kortti 7)

E 1. Oikein hyvii tl 2. Jokseenkin [] 3. Kontalainen ! 4. Aika huono [--] 5, Varsin huono tl 0' E'o's'
hyvii

35. Minkilaiseksi arvioisifte toimeentulon muodostuvan eliikkeelli ollessanne? Arveletteko sen silloin olevan (Kortti 7)

E 1. Oikein hyve E 2. Jokseenkin [ 3. Kohtalainen 1-.1 4. Aika huono [ 5. Varsin huono [ 0' E'o's'
hyvii

On; tiiysin samaa mielti
On; iotakuinkin samaa
mielti
On: olen eri mielti
Ei ole kiisitelty
E.o.s.

Millaisen merkityksen antaisitte yicensi ciikkecn maarilie joutuessanne
harkitsr:maan clikkeelle siirtymisenne ajankohtaa? Onko eliikkeen suuruu'
della siini nruiden seikkojen rinnalla mielestinne (K'ortti 6)

r-1
1

[-]3.
D4.
!0.

Hyvin suuri merkitys
14elko suuri merkitys
Melko vihiinen merkitYs
Hyvin vihiinen merkitys
E.o.s.

Ctnko ammattiyhdistys tai iokin muu etu janne ajava
tinne eliikeikiikysymyste? (Jos on) Oletteko heidin
jotakuinkin samaa mielti, vaiko eri mielti?

kanssaan asiasta tiysin tai ! 2,

n3.tr4.
fl0.

37

38. Millaiseksi arvioisirte terveydentilanne nikyisinl onko se mielestinne (Kortti 7)

Nyt esittiiisin iiilleen eriiti vaitteit:i, joihin o

teimme jo edellikin. Minii luen jiilleen viitteen
kiliikohtaisesti olette asiasta. (Kortti 3)

y-v;5isin Teiti'ottanraan timin vastauskortin avulla kantaa, kuten
' i<urr:.llaan ia Teidiin pitiiisi ystiiviillisesti ilmaista, mite micltii hen'

4

Tiysin
eri

mielti

0

Ei osaa
sanoa

3

Hieman
eri

mielte

Tiysi n

mielti mielti

Jo

samaa samaa

2

kin

n normaalin tyoaian PiatYttYA jo llopussa

b.

c.

d

e.

a niin vanhaksipiraisi rehTyo on e imiin kulmakivi, ioten

enisi eliik-etti. arvoni toisten si missi mitenl<idn
keelle sii isesti

kuin suinkin
En

tsen inmihuoltanta Pitia varsinNykyinen
sen tarpeista

ei kiy liikaa voim

Irottaaki nvorsl atvan tnkei

fl 1. Oikein hyvii tr 2. okseenkin [ 3. Kohtalainen i] 4. Aika huono [ 5' Varsin huono [] 0' E'o's'

39. Missi miirin Teidin tytinne on terveydelle vaarallista? Onko tyiisti johtuva sairastumisvaara mielest:inne

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

(Jos vaihtoehdot 1 tai 2) Millaisia sairauksia?

40. Tiissi meilli on luetrelo erilaisia vaivoia ia oireita. Voisitteko mainita, miti vaivoja Teilli on toistuvasti viime aikoina

ehkii esiintYnYt? (Kortti 8)

D1.D2.D3.D4.Ds.D6.t7.

Piiinsirkyi
Unettomuutta
Huimausta
M u istihiiirioitii
Hermostu neisu utta
Henkisti ahdistuneisuutta
Masentu neisuutta

Hengenahdistusla tyossi
Hengenahdistusta tavalli-
sessa kiveiyssi
Rintakipua ruumiiilisten
ponnistusten yhteYdessi
Pohjekipua ruumiillisten
pon n ;stusten yhteYdessi
Ysk:id
Yskciksii
Vatsaki pua

Ruokahal uttomu utta
Ristiselkii ja iskiasvaivoja
Niska-,' hartia- tai olkapiiii
sirkyii
Nivelkipua i'. jdykkyytta
kisissii
Lonkka- ia polvinivelvaivoia
Suonenvetoa
Ei toistuvasti esiintyvii vai'
voia

I
9

i] 1s.
tr 16.
J 17.

! 18.
tr 10.

i-l 11.

2.
?

1

1

1

il
D
tr

tr 19.
tr 20.
D 21.

Muita
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11213
KiusaelKiusaalKiusaa
hyvinlmelkolaika
usein I usein lharvoin

4
Ei kiusaa
tai ei

esiinn),

^l.x.,i^l: l.^.^^^Ll

kuin itsec.
kohtuu llisena

siita, ette

d, Se, etti ty6tehtevAt ja valtuudet on episelvisti miiritelty

Se, etta ty6tahti on epitasainen - joskus ei
misti, ioskus taas on valtava kiire

lryvin vai huonosti
etta ereenPain pi:isyyn tai el te ty6nse

e juuri mitiin

Se, ettei voi itse vaikuttaa ty6tahtiin iuuri micenkiiin, vaan se mii-
reyryy toisten ihmistcn, koneen tai muiden ulkopuolisten teki-
itiiden mukaan

5.

h. Se, etti toiminnastanne voi riippua muiden turvallisuus

Se, etti ioutuu tekemiiin itseniisii ratkaisuja, ioissa virhearviointi
voi tulla yritykselle kalliiksi

t.

yaatii mytis vapaa-aikana varallaoloa tai muuta vapaa-
tai

Kanssakdyminen asiakkaiden kanssa

hiiirii

Minulla on tissi luettelo ereista asioista, iotka
tenkiihiin on Teidin kohdailanne. Sanoisitteko,
lainkaan Teidan ty6ssenne esiintyy. (Kortti 9)

en minen ia liian ki aikataulu

etta tyoas at naYat

Mihin seuraavista tyiiaikaryhmisti tytinrie kuuluu?

fl 1. Normaali D 2. Jatkuva [ 3. Jatkuvapeivaty6 Z-vuorotyci 3-vuorotyti

ioidenkin henkilijiden mielesti ovat kiusallisia heidin tycissiin. Mi-
kiusaavatko luettelemani asiat Teite la miten usein - ios niiti nyt

0

Ei osaa
sanoa

[] 4. Jatkuva
y6tyo

ll 5. Jotain muuta,
mlta

43. Miten palkkauksenne on iarjestetty, onko Teillii

! 1, Kokonaan tai pllxiassaaika- ! 2. Piiiiasiassa D 3, Piiiasiassa [ 4. Jokin muu
palkka . urakkapalkka provisio tai

vastaava

Millaisena pidirte ty6tahtia yleense ty6ssinnel Onko se mielestinne

n 1. Erittiin kova fl 2. Melko kova [ 3. Sopiva ! 4. Liian hidas n 0. E.o.s.

Teettekti ylitiiite enemmiin kuin mite nyt aivan sattumanvaraisesti tuleel (jos tekee) Montako tuntia teette ylitiiiti
noin keskimiirin kk:ssal 

D 1. Tekee, keskim.......... t/kk.rl 2. Tekee, e.o.s. tunteja
E 3. Ei tee

Seuraavat kysymykset (46-48) kysytean vai n es i m i esasemassa olevilta. Varmistetaan vastaeianasematarvittaessakysl-
milli onko hin esimiesasemassa. Muiden kohdalla siirrytiiin kysymykseen 49.

Montako alaista Teilli on iohdettavanannel (Karkea arvio) ............ kpl.

Joudutteko varsinaisen johtamistydn lisiksi osallistumaan alaistenn€ tydhtin? (Jos loutuu) Miten useinl

n1. n usein ! 2. Aika usein 3. Vain harvoin 4. Tuskin koskaan 5. Ei osalllstu
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48. Sanoisitteko jiilleen tiimiin kortin avulla miten usein seuraavat asiat ehki kiusaavat Teiti. (Kortti 9)

0

Ei osaa
sanoa

a. , erra on peatettivi asioista val uttaYat suoranaisesti usei-
den tuntemienne ihmisten elimii.ln

etta loutuu sJuren vastuun

c. mlnen en tu nva issi,u, jossa painavat Yri-
ksen don toisaalta alaistenne odotukset

Seuraavat kysymykset kysytiin vain soveltuvin osin (muista haastatteluohle)

49. Sitten muutama kysymys tytiolosuhteistanne. Meilli on tissi luettelo erilaisista olosuhteista. Arvioikaa timin kortin
avu lla, loud utteko tyoskentelemiiiin (Kortti 1 0)

L.,h es
kc i<o
aian

3 4

Melko
usei n

Vain
harvoin

Ei
koskaan

Huomautuksia

Tisti lihtien kysytiin taas kaikilta

Liittyykt mielestinne tyoh6nne tai sen hteisiin vie a ovat om aan sen rasit-
tavuutta tai vaivoja, mutta ,oita ei edellii ole kysytty?

2.

3....
4.D
0.tr

Ei liity
E.o.s.

5 ni, niin mlf:i stina o l
tai vaivalloisintal Enti toiseksi pahinta lne.?

l.

2.

4
Ei kiusaa

tai ei
esiinny

lzl
lKir."" I

I melto I

I us"in 
I

1

Kiusaa
hyvin
usein

3
Kiusaa

ai ka
harvoi n

unne siiti, etta tybssa ei o e juuri lainkaan Yaraa tehdi ereh-
dyksiii

c.

d

e. Kosteassa ilmassa

Kovassa vedossa

Suuresti vaihtelevissa linrpotiloissa

kuvasti korkeassa lassa

b, Jatkuvasti alhaisessa ldmpcitilassa

f. Polyisessii ilmassa

g. Myrkyllisii kaasuja sisiiltiv:isse ilmassa

h

i.

,.

m.

Mu ita a htauksia sisiltavesse ilmassa

Kovassa hilinissii hmisistai iohtuvaa)

lhoa irsyttavien aineiden parissa

Alttiina Val

Kovassa melussa

Hyvin ahtaissa tiloissa

k. Alttiina tiirinille

o. Yleensi varsin likaisissa paikoissa

p. Alttiina siiiinvaihteluille (ulkotyti)

I E.o.s.
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52. Monenko yhdistyksen tai ieriesttjn toiminnassa olette aktiivisesti mukana? Yht.
teette vapaa-aikananne tai mite harrastatte!

1. .........................

2. .......:,...............

3. 5.

4. 6.

n ette elikkeelle siirtymistinne, niin us erte et riittai e o puu te
kylliksi vai arveletteko, etti aika tulee pitkiksi?

! 1. Puuhaa riittii D 2. Aika tulee itkiksi D 0. E.o.s

ko nykyisen asuntonnel (Jos ei) ehki asunto

fl 1. Omistaa 2, Asunto tytjsuhteen perusteella ! 3. Ei kumpikaan

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

un opuksi esitln vieli muutaman viitteen. Pyydiin Teitii iilleen lausumaan niiste mielipiteenne timiin
kortin avulla. (Kortti 3)

1

Tiysin
samaa
mielti

0

Ei osaa
sanoa

a, on voimille keypie, etti lo tunnen
ltSenr varsrn ksi

alate siirtymisti

HAASTATTELUA VASTAA |TSE SEURAAVilN KOHTilN

Vastaaia suhiautui haastatteluun mielestini f-l 1. Myiinteisesti, avomielisesti
[l 2. Neutraalisti
[ 3, Kielteisesti, vastahakoisesti

Vastaukset vaikuttivat yleisesti ottaen ! 1. Harkituilta, luotettavilta
fl 2. Satunnaisilta, epiluotettavilta

Haastattelu suoritettiin nein [ 1. Kahdenkesken kaikessa rauhassa
[ 2. Muita kuuloetiisyydellS, eivit hdirinneet
[ 3. Muita kuuloetiisyydelle, heiritsivet

Haastattel u pai kka (selvittikiii)

Haastattelun kestoaika alkupuheet mukaanlukien noin............... t............,... min.

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

Haastattelilan nimi (selvisti):

Postiosoite ja puhelinnumero (selvasti)

2
jokseen-

kin
samaa
mielti

3

Hieman
eri

mielte
en

mielti

4

Tiysin

olla nykyisti rasittavammassakin ty6sse

Nykyisin ei juuri kannata ajatella huomispiivdi

asiat ovat a arvan

d.

e.

ikai pidisi nian

Jaksaisin
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Mahdollisia huomautuksia ia selityksil:



ELAKET1JRVAKESKUS

Kal,eyankatu 6

Helslqki 10

TYOSU{TEESSA OLEVIEN TTiiXATKAN'TKIMUS
UITELEHTI A

( Taytctaih mL/atirfo6tl l,omakc Arn yhteydcsa)

Tutl<fynustrohko

(ETK taytrra)

Mvvnti tvd Yritylscu nimi

Toinipeikaa ulml

Toiaipalkan osoite

Ve&ittaiskaupan myymeldlssx ja tavaratalolssa selvitet{eu ao. nffira tal esloleben avulla mihin scuraa-
vista ryhmist&i kuuluvla tavaroita toimipaikassa myyd?ien Ja mitl niistit ao. m11rjl irse myy tai minkd. tava-
rolden mpTrrtlil ao. esimies hoitaa. (Apteekeissa, buolroasemiLla ja Alkon myFnllOlssA aloitetaan kyq6nyk_
sesa 2)

Eslmiehct:
Ao:n hoitoon

kuuluu

Toimipaikan / haastateltavan alaan
kuuluvat myytrtiartikkclit

1 Toimipaikassa
myydaaa

MyyJet:
Itse myy

a. Ravinto- ja nautintoaineet (maito,lei-
pI, liha, kala, siirtomaatavarat, kas-
vikset, hedelmlt, ma&eiset, virvok-
keet, tupakka)

t

b. Tekstiillt, vaatetavarat, hatut, tur-
kikset

Jalkineet, laukut, muut Dahkatavalatc

d, Huonekalut, sisustustarvikkeet

Rautakauppa-alan tavarat, sahktF ja
radioalan tavarat, urheiluvlri.eet, ta-
loustarvikkeet, kotitalouskoueet jne.

f. Kultaseplntuotteet, kellot, valoku-
vaustarvikkeet, soittimet, eenilevyt
)rm. musiikkialan tavarat

C. KirJat, paperikauppa-alan tavarat

h. Kemikalioalantavarat

i. Kukat, siemenet

j. Autot, autotarvikkeet

k. Kumi- je:nuovitavarat



z

2. PalJonko ttrsse mylfmllesse (tavaratalossa, epteeklssa, buoltoasemalla) rounllleen on. myy-
m al4henkilokuntaa yhteensa?

kpl E. o. s.

3. Oako tassa my.ymellssa (Teidan osastollanae) tilantelta, joissa asiakkaits o:r odottamassa vuo-
roaan, yleensd
l.Lahes koko au-.. 2. YU puolet aui 3. Vain ttettyina.. 4. Hyvia ha.r- 10. E.o.s.kioloajan kioloaJasta tlnteina pai- voii

vassa

4, Ebte onko tilanteita, Jolssa asiakkalta ei ole lalnkaan, yl,eense

1. Yti pqolet au-
kioloaJasta

2. Useln, mutta 3. Vain tiettyina
alle puolet au- tunteiDa pei-
kioloaJasta .vasse

4. Hyvia har'.
voi:r

0. E.o.s.

5. Ouko teidln kasitylaenne mukaaa myynti tasse m)rymal:issa (teUe osastolbf yl,eisesti ottaeD
1. Jatlarvastivll- 2. Useamminvil- 3. Usearnmiahil- 4. Jatlcuvaoti 0. E.o.s.

kasta kasta kuin hil- jaista kuin vil- biljalste
Jaista kasta

6. oletteko Te
1. Ilman vakinaista palkkaa tytlskenteleva omistajan perheenjilsen
2. Vakinaisesti palkattu omlstaJan perheeajttsen

3. Muuhun vakinaisesti palkattuun myymitlithenkllokuntaan kuuluv a

Ei lrysyte esimiehilta.

7. Joudutteko tekemlln tyossebne muutakiu kuir pelkastaan myfntttydte? (Jos joutuu) Mita t6ite?
,outuu; mita toite

Ei Joudu

HAASTATTEUJAN MMI:
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rrAxsruRveKEsKUs
Kalevankatu 6
Helsinki 10

TYOSUIIIEESSA OLEVIEN EIAKEIK.,iTUTKIMUS
T{AASTATTELT'LOMAKE B^(Esimiehet) '

Tutkimuslohko

(ETK tayftea)

Yrityksen uimi

Toimipaikan nimi

Toimipaikan osoite

Vastaaja on [ 1. Mies [ 2. Nainen

Tamen lomaldkeen tarkoituksena on saada Teiltl muutamia tietoia ja mielipiteitd alaisteane elrlikeelle siirty-mise$e j a heid:ia tyo,olosuhteistaan.

1. Mine vuonna olette sfntynyt? y. _
2. Mike on asemanne tassa yrityksessa? (Tarkasti)

3. Miten kauan olette ollut nykyisessl asemassanne? _v.
4. Miten kauan olette ollut tiisse toimipaikassa kaikkiaan? _v.
5. Kuinka kauan olette yhteens{ tydskennellyt tella alalla?

-v.

6. Miilai:ren koulutus TeitlS ou?

7 misteja_kin-
ryhmis-

Ryhma Alaisia ryhmlssil Neiste naisia
I
2-
3

Seuraavat lrysymylset kockevat kutakin edellii mainituista ryhmista eril<seea.

''ritf#J,f l3*,""ik*#eilitf&at$?r,fi s*,j:?*fi tr Si: li?lfJ .ll$% its?Ht i:J,1,;
Huomautulsiar

Ryhmessii 1 v.
ll 6o yc

'1 3v.

E. o. s.

Voisitteko lahemmia perustella sitr, miksi valitsitte juuri edellii mainitsemarn e i.dn / iefi
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9. Onko T.rid,in t?iJili oUCssanne saftunut, cfta ioku van}a al'.isenoe on lonettanut tvonteon OmJ'S-'' #,yi;':i#irilt :n#[i]'J$ffi;[:[lfJlllfh"' ',t fi.frmr',*i*:s]'i'ieh:xi;lo;*tn',',*l3l
; l iii'r? il S i' t ; itif,l" uil*"riijnt.i.<i i ii ira ist a i apa,rst - m u it ane vhte ens d' ?

- 

1. on tapauksia ___ kpl -- 2, Ei o1e tapauksia

(Jos vaihtoehto 2, sii::y klaymykseen 14)

Jos tapauksia on, kysytian kysymykset 10-13"

,0. 
M?ir,r1r5"yi3i:l$"3ldi"ty"yt 

vanhuuselakkeelle? (Jos vanhuusellil&eet1e siirtrneita on)

Ryhmsss?i 1. 

- 

kPI vuotiaana

Minka

11, Jvlontako g.n.silrrynyt tyo}cy.vyttomlryselnkkeelle? (Jos tydkyvytt0myyself,kkeelle sihtyneita
Minka ikarsrna Ylelslrnmm (

on)

Ryhm?issi 1. 

- 

kPi 
--_--.. 

vuotiaana

il

. ll5.

3 il

ll

I

ll

il

I

il

12. M.o.-rlehq on siirrynyt .ke"vycmpl:i:r tytihdn t:lalle?
ka rkarslna Ylersrmmrnr

(Jos kevyempaen ryOhOn siirtyneita on) Min-

Ryhmdssii 1. 

- 

kPi
n l tt

[ 2 ll
J.

13. Montako on ldhtenyt kokonaan pois yriryksesta? (Jos pois lahteneite on) Minka ikiiisina ylei-
siromin?
Ryhmassii 1. 

- 

kP1 

-- 

vuotiaana
lllllll

r' 2 t, 
_- 

i!
J.

iah-ta-

vuotiaana

Kaikilta

Ryhmlsse 1.
l)

r 3.

(Jos kaikissa ryhrnissa sarna, kiintea ika siirry kysymykseen 18)

Jos jossain ryhmissii joustetaan, kysytaan kysymykset 15-17.

15. Koskeeko tarna joustamiuen kaikkia vai vail poild<eustapauksia?

Koskee Koskee po-ik- E. o, s, Huomautulaia:- kaikkia keustaPauksia

Ryhmassa 1.
il,

rr 3.

14. Mitlainen menettelv tas-sd yrityksessb on n','kYisin kep:innalssa? ..Orkp kgik\len .Qlaistqnne"' aattava-;;iiluG1afu;;"ift b;ild;niniri siiiia,':liatiina, vai voiko eldkkeelle siirtymisessd
;;i,ti ;yEii-A;;u[;i;t a ];'ist6 J iuunt a an t' i i to i se e n ?

Sama* liintee Joustetaan E" o. s. Fluomautuksia:



Kylla, ryh-massa tro:

a. Jatkuvasti korkeassa ltimpdtilassa

b. Jatkuvasti alhaisessa llmp6tilassa

c. Suuresti vaihtelevissa l?lmpdtiloissa

d. Kovassa vedossa

e. Kosteassa ilmassa

t.. P0lyisessii ilmassa

g. Myrlcyllisia kaasuja sisaltaviissa ilmassa

h. Muita eplpuhtauksia sisaltev{ssa ilmasa

i. Ihoa tirsyttiivien aiaeiden parissa

Kail<ilta

16. ,Qt{g.jouslamismahdolUsuus o}emassa vain normaalista ellkeiasta ylospain tai alasplin vai on-ko siti molempiin suuntiin?
Yldspein Alasptin ,ril1Tflt" E. o. s. Lisisetviryksir:

Ryhmiissl 1.
|,
il 3.

17. Onko Teilla kokemuksia siitii, kuinka yleisesti tate joustamismahdollisuutta kaytetaaD hyviiksi?
FIWit - Melko -Melko - lupki:r E. o. s.ylelsesri yleisesti harvoin lainkian

Ryhmesse 1. _
lt,

t, 3.

"' Ill-tr4:ftftslf[fi:i,$1ts',ii1i,'iffi""ili::+t:llgid".:j':t'#*.1i,,*fiB3fi"",,tH;s,,ls":lty&11"j-
taan ylsiloUisesti? (Kun vasdaus-on iaitul -froisittii<o-I{tienim-irilfi-riiiEd;-iffit;?Hr:C'

Kiiatea ike Joustevuqs E. o. s.
ParemPr . Parempi

Rybmasse 1. _
ltD

rr 3.

^Perusteluja:

Seuraavatkyqrmys kyryt aan v ain sove ltuvin osin ( muista ha ast atte luohj e)

19. ,V^oisittekt--*r1-glioida ioutuvatko alaisenne lahes koko ajan tai ainakin melko usein ty6skente-lemaa.n seuraavissa olosirlteisa ?

Huomautuksia
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Kyli:i, ryh-massa no.

j. Alttiin? valodrsyryksille (haikaisy yms. )

k. Alffiinariirinii.lle

1. Kovassa melussa

m. Hyvin ahtaissa tiloissa

n. Kovassa hiiliaiissi (ihmisista johtuvaa)

o. Yleensi varsia likaisissa paikoissa

p. Alttiina sihrlvaihreluiJJe (ulkoryd)

Huomauttr]<sia

20. Liiqryyk6 mielestdnne alaistenne fyh;,Jri tai Wootosuhteisiin iossakin rvhmilssii muita seliaisiaseilkoja, jotka ovat omiaan lisli;.i;.;r-it ty6n fasittavuutta tai-vaivoja?'
Ei Uiry E. o. s.

Ryhmassa 1.
[,)
,, 3.

21. Qpko- alaistenne lcesl,cuudess^a gCiiptyqyt il-meisesti tvdsta johluvia sairastumistapauksia? (Jos on)
Missa rFhmassa / ryhmissa? Ir{illaisia sairaulsia pdaasia-ssa?

(Jos sairastumistapauksia^esiincyy) Miten yleisid tlllaiset tapaukset ovat? Sattuiko niita viimevuonna Ja kurDl(a montar
iJyy+ \'ielko ivl91k9 . H11uiq . E. o. s. Viimeylbisia yieisi.a. harvinaisia haiv'inaisia vuonna kpl

Ryhmessa 1.
u2.
,r 3.

"' l?'*14,ile',hJf#ri,i"1iJ*?H3 Y;l*,:ffi,ix,';itf+i$.'1i1its;;t' rto"". kokonaisuutena, niin

Ryhmassa 1.
n2.
ila J.

}IAASTATTELIJA VASTAA ITSE SEURAAVIIN KOHTIIN:

Vastaaj a suhtautui ha astatte luun m ie lest dni :

E. o. s.
lt

ll

Vastaukset vaikuttivat yle isesti ottaen:

l-l I . Mvdntcisesti-. avomielisesti
l-i 2, Ner.rrraalistr '
[ 3. l(ielteisesri, vastahakoisesti

l-l 1. Harkitrrilta. luotettavilta
! 2. Saturuaaisilfa, epaluotettavilta

Haastattelu rrr6li66l6iin 1gi:r: l-l 1. Kahdenkesken kaikessa rauhassa
f--l 2. Muita kuuloetziisyydelli. eivdt hii:'inneet
fl 3. Muita kuuloetaisiidella; hairitsiv.ir
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Haastattelupaikka (selvittiikea)

llaastattelun kestoaika noin t. _ min.

llaastattelupaiv em e alre L9 Haastattelu alkoi noin klo

FlaastatteliJan nimi (selva$i) r

Postiosoite ja puhelinnumero (selvisti) :

PuI.:

Mahdollisla huomautulala ja selltytrciii:
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TY6SUHTEESSA oLEvIEN ELAI(EIKArurrIuus
HAASTATTELULOMAKE C

(Vanhuuselikkeelli olevat ty6ntekiidr ia toimihenkilar)

Tutklmuslohko Yrityksen nlmi

Alalohko Toimipaikan nimi

Toimipaikan osoite

H:van asuinkunta

Vastaala on E 1. Mies f] 2.. Nainen

Kysymys sopivasta eldkeiisti on viime aikoina ollut usein keskustelun kohteena, Mielipitect asiasta ovat vaihdelleer. Lisatietoia saa-
dakseen on Eliketurvakeskus nyt suorittamassa tutkimusta elikeikikysymyksesti. Tutkimuksessa ovat mukana mytis tytimarkkina-
jiriest6t. Aineistoa keriteen haastattelemalla eri aloilla ty6skentelevie vanhempia henkiliiitii ia elikeliisii. Pyydimme Teite nyr
ystdvillisesti osalhnne auttamaan asiaa eteenpiin vastaamalla seuraaviin kysymykiin. Kysymykset ovat sellaisia, ioihin varmaan
osaatte hyvin kokemuksenne perusteella vastata. On tiirkedi, ette ilmaiserte kysyttiessi oman, henkil6kohtaisen
mielipiteenne asioista, koskahaluaisimmetietae,millaisiltanimiasiat juuriTeidin mielestenne neyt-
t e v e t. Vieli vakuutamme, ette vastauksenne kiisitelleen 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 nlite kiytetiin vain
tilastollisiin ja tieteellisiin tarkoituksiin,

1. Milloin olette

2. Olettelco tr 1. Naimisissa tl 2, Naimaton tr 3. Leski tr 4. Eronnut tai asumuserossa
YUOtta suun ut amanne al ansiotyijssa ennen e e

siirtymistinne? ............... v. O E.o.s.
ul monta vuotta olla siini (Merkitkdi ammartinimike, ty6n

laatu. ja tehtavet

5. Milloin siirryitte eliikkeclle ........19.........

6. Montako Yuotta olitte siine iitte elikkeelle? ............ v
suoraan varsinaisesta peiammatistanne vai viimeksi ennen elikkeelle s

!1.S tydssi tr3. Oli tr6ste
(Jos vai htoehto 3 si

los 711

Jos aiattelette keelle siirtymistenne pelkestiAn ty6n aiheuttaman rasitu n niln iste tuntuu:
Olisitteko jaksanut olla tydssenne viell pitempiinkin, vai siirryittek6 mielesttinne juuri oikeaan aikaan elikkeelle,
vai olisiko Teisti ehki ollut aiheellista peesta elikkeelle jo aikaisemmin kuin miti piiisitte?

D1.
tr2.!3.

oi
5ll

tst ut olla pitempiiinkin. Osaatteko sanoa, kuinka vanhaksi astil
oikeaan aikaan.

....,...... v. ! E.o.s.
elikkeelle

pitdn peiiste aikaisemmin. Osaatteko sanoa, minkii ikiisentl ............ v. fl E,o.s
mu syista unnut io ai kuin peesitte,

halunnut latkaa tytintekoa viele silloin, kun iouduitte el6kkeellel
! 1. Olisi halunnut aikaisem- D 2. Olisi halunnut iatkaa tr 3. Ei kumpaakaan E 0. E,o.s.

min eliikkeelle tycintekoa.

flos vaihtoehto 1,2 tai 3) Misti syystd?
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omassa ammarissa tytiskenrely eliikeikiin saakka votmren, toisi naan
ut Teidin

ajate
koh

siiftymiste m-
paan ty6hon ennen varsinaista elikeaikaa. Olisiko tiil

! 1. Kylle D 2. Ei E 0. E.o.s.

viliammatti oll dallanne tarpeel nen I

flos kyll:i) Missi vaiheessa?

een 15)

Jos 712

1. Miki ttmi helpomp ryti i, ja kuin eh olla sii ammattinimike ia ty6n laatu.)

Jeittekti kuitenkin saman yrityksen palvelukseen?nl te 2. Ei

iko tame siirtyminen helpompaan tyi5ht5n jol ne Yar ty6ssa Yai n
muusta syyste?
f, 1. Johtui iistii ! 2. Johtui muusta syyscd.

(Jos vaihtoehto 1) Millaisia vaikeuksia ilmenil

(Jos vaihtoehto 2) Mistii syysti?.

Teidtin
siirtyminen helpompaan tycihtin
kohdallanne mielestinne tar-

n1.!2.
D0.

Kylle
Ei
E.o.s.ista?

1

Jos 7/3

14. MissA idssii lopetitte tydnteonl ............ vuoriaana.

Misti syystil

Kaikille
Miten siind yrityl<sessi, iosta jeitte tr M ycinteisemmin
keelle, suhtauduii;in vanhoihin Teidin tytis-
siinne? Suhtauduttiinko heihin yleensi
myonteisemmin vai kielteisemmin kuin

E 2. Samalla tavoin
! 3. Kielteisemmin
[ 0. E.o.s

n iin vaiko samalla tavoin?
e idiin liihin esimiehennel D tmmrn

Suhtautuil<o hiin vanhoihin mycinrei-
semmin, kielteisemmin vaiko samalla
tavoin kuin nuorempiin?

| 2. Samalla tavoin
fl 3. Kielteisemmin
! 0. E.o.s.

elikkeelle siirtyminen Teisti tuntui sil nse se miel vai vastenmieliselti?

! '1. Miellyttiiviilti ! 2. Vastenmieliselti E 0. E.o.s.

(Jos vaihtoehto 'l tai 2) Miksil

8. Enti, on rnielestinne ollut? Oletteko vi Yt

! 1. Viihtynyt hyvin ! 2. Viihtynyt huonosti [ 0. E.o.s.

(Jos vaihtoehto 1 tai 2) Miksil

val



Vaki-
nais-
luon-
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9. Tiissi kortissa on lueteltu asioita, jotka eri ihmjsten mielcsta ovat enemmin tai vehemmin t,irkeitii tavoitteita,
Jospa yrittiisirte nyr valira niista ne kal<si asiai,, jotka Teidin mieiestinne ovat ihmisen eliimiissi terkeimmiit, (Kun
vastaus on saatu) Kumpi niistii kahdcsta on mielestinne tiirkeimpil (Kortti 5)

Jiriestyssija Jirlestyssiia
! 1. Mahdollisimman hyvi menesryminen [ 3. Tycinteosta saatu

tyaissa tyydytys

[ 2. ltsensii k€hirtiiminen hyvien harras-
tusten parissa

Runsas vapaa aika
E.o.s.

l(uinka monta hyviie ystevee arvioisitte Teilli nykyisin suunnilleen o1evan1 ...............kp|. ! E.o,s.

Entii menetittek6 ehkii joitakin ystavie elAkkcelle siirtyessinne? ............... kpl. [] E.o.s.

o4.
tr0.

Millaiseksi arvioisitte terveydentilanne
! 1. Oikein hyvii ! 2. Jokseenkin

hyvii
Seuraavaksi tAsse on luette

nl Onko se mielestenne (Kortti 7)
Kohtalainen [ 4. Aika huono [ 5. Varsin huono D 0. E.o.s.

nykyis
D3.

o ia vaivoja ja oireita. uaisimme tietaai, onko Teillii ehki viime aikoina t o is -
t u v a s t i esiintyn)/t joitakin neisti. (Haastattelija lukee yhden kerrallaan).
[ '1. Piiiinsiirkyi n B. Hengenahdistusta ty6sse D
[ 2. Unettomuutta tr 9, Hengenahdistusta tavaliisessa []
[ 3. Huimausta kiivelyssii !
[ 4. Muistihiiiritjiti ! 10. Rintakipua ruumiillisten pon-
! 5. Hermostuneisuutta njsrusien yhteydessd D
[ 6. Henkisti ahdistuneisuutta f] 11. Pohjelcipua ruumiillisten
[ 7. Masentuneisuutta ponnistusten yhteydessi D

! 12. Y:kiia U! 13. Ysk6ksie tr
[ '14. Vatsalcipua

Oletteko tillikin hetkelle ansioty6sse? [ '1. On n2.Ei

15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.

Ruokahal uttomu utta
Ristisel kii ja iskiasvaivoja
Niska-, hartia- tai olkapai-
sIrkyii
Nivelkipua la jiykkyytte ke-
sissii
Lonkka. ja polvinivelvaivoja
Suonenvetoa
Ei toistuvasti esiintyvii vaivoja

Muita
atnen ne le siirtyessdnne 7')

! 1. Oikein hyvii a 2. eenkin [] 3. Kohtalainen [ 4. Aika huono ! 5, Varsin huono ! 0. E.o.s

ko ollut eliikkeelle siirtymisenne jdlkeen minkiiinlaisessa ansiotytissiil
tl 1. On D2.Ei

Tilapiiis-
tyiira(Jos vaihtoehto 1) Millaisessa tytjssil (Aikajiriesryksessii eliikkeeile siirtymisesti liihrien)

25. Mite Te piiasiassa nykyisin (muuten) puuhailette, tai miten kulutatte aikanne?

et piivittein tarpeeksi tekemistii, vai tuleeko aika pitkiiksi?
E 1. Puuhaa riiftee | 2. Aika tulee piti(eksi ! 0. E.o.s.

pitais itte ellista coimecntuloanne nykyisin? Onko se (Kortri 7)
[ 1. Oikein hyvi ! 2. Jokscenkin [] 3. Kohtalainen ! 4. Aika huono [] 5. Varsin huono ! 0. E,o.s

hyvi
Enti millainen se oli mielestinne ennen elikkeclle siirtymistii? ( 7)

! 1. Oikein hyvii [ 2. Jokseenkin [ 3. Kc,htalainen f] 4. Aika huono
hyvi

! 5. Varsin huono ! 0. E.o.s.

29. Mita mieltii olette nykyisten elil<etulolenne suuruu
riittivet, melko niukat vai aivan riittemdrtiimetl

ko ne mie estanne tarPeisiinne

! 1. Jotakuinkin ! 2. Melko niukat [ 3. Aivan riit*imett6mat
ri ittavet

[] 0. E.o,s.
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nykyisin

! 1. ltse onlistamas-
sanne asunnossa

[ 2. Vuokralla E 3. Muulla tavoin

(Jos vaihtoehto 2 tai 3) Kuka asunnon omistaa?

vaihtoehto 2) Paljonko maksatte vuokraa kk:ssa?

31. Kenen kanssa asuttel

ko vielii, miti ajattel itte eliikkeelliolosta ennen e sI
viihtymiiin hyvin elikeliisend ollessanne, vai pelkiisittekii, etti viihtyisitte huonostil

E 1. Uskoi viihtyvinsi ! 2. ,Pelkisi viiht)rvensa D 3. Ei aiatellut asiaa
huonosti

HAASTAfiELUA VASTAA lrSE SEURAAVIIN KOHTIIN

ette tulisitte

! 4. Ei muista

[ 1. Myt5nteisesti, avomielisesti
! 2. Neutraalisti
fl 3. Kielceisesti, vastahakoisesti

[ 1. Harkituilta, luotettavilta
! 2. Satunnaisilta, e

Kahdenkesken kaikessa rauhassa
Muita kuuloetiiisyydelld, eivit hiirinneet
Muita ku heiritsivet

suhtautui haastatteluun mielestdni

kset vaikuttivat yleisesti ottaen

Haastattelu suoritettiin niiin I
tr

1.
2.
3.

Haastattelu pai kka (selvittikiii)

Haastattelun kestoaika alkupuheet mukaanlukien n. t. ..............' min

Haastattelu . . . /. . .. '19.......... Haastattelu alkoi noin klo ........'......

Haastattelijan nimi (selvisti) :

ja puhelinnumero (selviisti)

Mahdollisia huomautuksia ia selityksii:

puh.:
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Liite 6

SUORITETUSTA FAKTORIANALYYSISTA

Seuraavassa kuvataan lyhyesti suoritetun faktorianalyysin tulos"
Faktorianalyysiin liittyvzit suuritoiset laskutoirnitukset suoritettiin p:iaiasias-

sa Oy Nokia Ab:n eLektroniikkaosastolla.
Myyntity<)n eleikeikzitutkimuksessa oli rnukana kaikkiaan noin 170 rnuut-

tujaa. Aluksi tai.stzi rnuuttujajoukosta poistettiin korrelaatioanalyysiin sopirnat-
tornat rnuuttujat. Sen j5lkeen rnuodostettiin jaljelle jlzineiden 136 rnuuttujan
interkorrelaatiornatriisi" Alhaisten korrelaatioiden vuoksi jouduttiin tiissii vai-
heessa karsirnaan laihes puolet muuttujista, ja erziitzi rnuuttujia jzitettiin fakto-
rianalyysin ulkopuoLelLe sen takia, ettei niiden suhteen voitaisiin tutkia faktori-
pisteiden jakauturnista.

Karsintojen jaiLkeen faktorianalyysiin tuli mukaan 59 rnuuttujaa. Nei-
den interkorrelaatiornatriisista laskettiin piiaiakselifaktorirnatriisi, johon otet*
tiin rnukaar: Z0 piiaiakselifaktoria" Tairnein jzilkeen suoritettiin varirnaxrotaatio,
johon otettiin rnukaan kuusi faktoria. Kuuteen faktoriin paedyttiin sen vuoksi,
ettai piiiiakselifaktorirnatriisin kuusi ensirnrndistzi faktoria selitti n,oin 25 %

kaikkien rnuuttujien yhteisestzi varianssista, ja tiirnein jSlkeen lnrnkin seuraavan
faktorin selitysasteen tuoma liszi pieneni jyrkaisti.

Varimaxfaktoreiden s elitys as teet pros entteina rnuuttujien yhteis e stei

varianssista sek;i faktoreille annetut tulkinnat on esitetty seuraavassa asetel-
rIrassa:

I
II
III
IV
v
\rI

Tycin vaatimat orninaisuudet
Terveydentila
Eleikeikdasenne

Tycin aiheuttarna stressi
Rasittuneisuus
Ulkois et tyciolosuhteet

5.3 %

5. r %

4.s %

3"7 %

3.6 %

3.1 %

Seuraavassa taulukossa on esitetty varirnaxrotaation tuloks€nzr s?&-
dut faktorit. Siina on merkitty nzikyviin jokaisen rnuuttujan kohdalla viihintdzin
t. ZO:r, suuruiset lataukset.
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1. Ammatissa oloaika
2. Mielipide tyosta
3. Mielipide toimipaikasta

Vaatiiko ty6r
4. Huomattavia ruumiinvoimia
5. Ruumiillisen rasitu]<sen pitkitaikaista kestokykya
6. Erityista kefteryytta
7. Erityista sorminapparyyfta
8. Erityisen tarkkaa nak6kykya
9. Erityisen herkkaa kuuloa

10" Herkkaa tasapainokykyi
11. Nopeaa reagointikykya
12. Tarkkaa huomiokykyi
13. Erityisen hyviii muistia

14. Vaadittavien ominaisuuksien lukumd.dri
15. rrTydni vie jo.nykyiselliien voimat siina maarin, ettii olisi vaikea

PysEya enempaan"
16. rrA_inoa kiinnostava asia ty6nteossa on se, paljonko siitl maksetaanpalkkaaI
17. 'Nykyi.sin.on ty6ssakawille ihmisille jirjestetty jo aivan riittilviis-ti lomia ja vd;paa-aikaa'l
18. rrTata ty6ta tekevalle on lepo paras vapaa-ajan harrastusrl
19. "Ny-kyinen elakeikani pakottaa minut olemaan ty6ssa aivan liianvadhdksi"
20. 'rJokaisessa ty6ssa on omat rasitustekijlnsa, mutta minun tyOsslniniitii on tava"l.lista vlhemmd.nrl
21, Lahimpien omaisten mielipide haastateltavan eltikkeelle siirtymisesta
22. Onko tullut pohtine eksi e lakeikakysfmysta
23. Tietaako haastateltava TEL:n mukaisen elakeian
24. Henkil6kohtaisesti sopivin vanhuuselakeika
25" Korkein mahdollinen elakeik4
26. Aiin mahdollinen elakeika
27. lfYleensi olen normaalin ty6ajan paetyfiile jo jokseenkin lopussarl
28, 'rTy6ni ei kay liikaa voimille"
29, Nykyinen terveydentila
30. Miten suuri on tydsta johtuva sairastumisvaara

Onko toistuvasti esiintynE:
5r. raansarKya
32. Unettomuutta
33. Hermostuneisuutta
34. Hengenahdistusta ty6ssd
35. Pohjekipua ruumiillisten ponnistusten yhteydessE
36. Yskaa
37. Ristiselkt- ja iskiasvaivoja
38. Niska-, hartia- tai olkapiasiirkyii
39" Nivelkipua ja jeykkyytta kasissa
4O. Lonkka- ja polvinivelvaivoja
41. Suonenvetoa

-.23
24 .24

.31

-.45
-.30
-.@
-. 55

-. 69

-.70
-.44
_.49

-. 35

-.22
-.92

-.24

61

-.26
t(

39

-. 58

.21

.39
-.25

2t 22

.29

-.31
-.44

.47

-.22
-.81
-.72
-.73
-.21 -.21 .56

-.42
-.31

n -.22

37

42
37

25

4t

-.51
-. 50

-.47
-.37
-.29

Faktori
Muuttuja

I II III Iv v VI

-.21
-.32
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Seuraavasta kuviosta voidaan nzihdS, rniten rnyyntity6n eri alalohkot
poikkeavat toisistaan kunkin faktorin suhteen. Kuvion pylvai;it kuvaavat a1a-

lohkojen faktoripistekeskiarvoja. tr'aktoripisteet on saatu laskernalla kullekin
vastaajalle henkilokohtainen pistemiiiirii, joka rnaiiirittzizi asianornaisen henkilcin
paikan (tai tilan) kyseisen faktorin suhteen.

MuutEuja
Faktori

I II III rV v VI

42. Esiintyvien vaivojen lukum?iiri
43. Kiusaako t6iden kasaantuminen ja liian kireii aikataulu
44. Kiusaako se, etta ty6asiat painavat mielta viell kotonakin
45.

46.
47.

Kifrsaak-q tunne siita, ette Teilta vaaditaan enemmen kuin pidiitte
kohtuullisena
Kiusaako se, etta tydtehtavat ja valtuudet on epilselvlsti miiiritelty
[iusa.lkp sq, eftq eteenpiiinpiiiisyyn tai palkkaan ei vaikuta tekeeko
Eyonsa nrvln val nuonos[l

48. Kiusaako se, ettei voi itse vaikuttaa ty6tahtiin juuri mitenkaan
49. Kiusaako se, etta toiminnastanne voi riippua muiden turvallisuus
50. Kiusaako se, etta joutuu tekemlin itseniisii ratkaisuja
51. Tyoaikaryhma
52. Palkkaus
53. Alaisten lukumldrti

Joutuuko ty6skentelemiiitur:
54, Jatkuvasti korkeassa limpdtilassa
55. Jatkuvasti alhaisessa lampotilassa
56. Jatkuvasti vaihtelevissa limp6tiloissa
57. Kovassa vedossa

58 " Kosteassa ilmassa
59. P6lyisessi ilmassa
60. Myrkyllisiii kaazuja sisaltavassa ilmassa
61. Alttiina valotirsytyksille
62. Alttiina tarinalle
63. Kovassa melussa

64. Hyvin ahtaissa tiloissa
65, Yleensi varsin likaisissa paikoissa

66" 'rTy6ni on.siksi..voimille..kiyptiii, efta jo keskella viikkoa turnenrfsenl varsln vasyneeksr"
67 , ttOn miellyttevaa ajatella elakkeelle siirtymistii"
68, rrEliikeikae pitaisi alentaa kautta linjan"
69. rrJaksaisin kyUa olla nykyista rasittavammassakin ty6ss4rl

-.84

26

27

-.25
-,52

-.60
-.49

-. 55

-.46

-. 35

-.4t
-.25
-.47

.37

-.24

2t

46

-. 53

- "21

.22

-. 55

-.47
-.40
-.29
-.43
*.25
-.31
-.51
-.57
-.29
-.23
-.26
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KUViO 2. FAKTOzuPISTEKESI{ARVOJEN VAIFITELUT ALALOHKOITTAIN
KUSSAISN FAKTOzuSSA ERTKSEEN

+2.0
+1.5
+1.0
-lo.s
o.0

-0.5
-1. O

-1.5
-2.O

+2.0
+1. 5

+1.0
{o.5
0.0

-o.5
-1.0
-1.5
-2.O

1 = MyymeletuWjet
2 = Tavaratalomlryjet
3 = Huoltoasemamyyjitt

4 = Alkon myljtt
5 = Farmaseutlt
6 = Esimiehet

Yleisesti voidaan sanoa, ettii rnyyntitydn eri alalohkot poikkesivat
toisistaan melko viihiin kaikkien faktoreiden suhteen. Seuraavassa kiinnitetziiin
huorniota ainoastaan niihin alalohkojen vdlisiin eroihin, jotka olivat tilastolli-
sesti rnerkitseviS.

Rasittuneisuusfaktorien kohdalla ainoastaan tavaratalornyyjeit ja huol-
toasernamyyiet' poikkesivat toisistaan tilastollisesti rnerkitseviisti. Tavaratalo-
rnlryjet tunsivat itsens;i rasittuneemmiksi kuin huoltoasernan?yyjat. Tulokseen
on osaltaan saattanut vailqrttaa se, ett:i- tavaratalornyyjiit olivat suurelta osin

)asemam)t:fjet rniltei poikkeuksetta miehi5. Tydn vaatirniennaisia ja huolto

orninaisuuksien osalta ainoastaan Alkon rnlryj;it poikkeeivat hiernan rnuista ryh-
rnistd'. Heiddn tydnsii neiytti vaativan jonkin verr€ul enernrnd.n erilaisia orni-
naisuuksia kuin muilla aloilla tapahhrva myrrntityti. My6s el:ikeikdasenteen

fn E-:r FEI.------1,:,r'l A.ii,Eaa

Rasittrurelsuus

1234 s 6

Tytnr vaatimat
omlnaisuudet

t 2 3 4 5 6

t-l-- rui*
EllkeikAasenne

123456

ffiI |EEN

Ulkoiset tytlolosuhte et

1234 s 6

Lr,^: .t1Y;rrl i"r' I {-Sjilllri.Jrl+l;+.11 {' }5ra

Tytln a.iheuttama
gtressi

,.23456
Terveydentlla

7234s6

EI
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suhteen nziyttivzit rnyyntitydn alalohkot olevan varsin samanlaisia" Muista ryh-
rnistd erottuivat vain farrnaseutit sekei jossakin rniiiirin rnyyntityOn esirniehet,
Ndiden ryhrnien elaikeiiin alentarnishalu oli heikornpi kuin muiden,

Ulkoisten tydolosuhteiden kohdalla erottuivat huoltoasernarnyyjiit var-
sin selv?isti rnuista rnyyntitydn ryhrnistii. Heidiin tydnsd ulkoiset olosuhteet
ndyttiviit rnuihin alalohkoihin verrattuna olevan selviisti hankalamrnat. Tulok-
seen lienee vaikuttanut ainakin se, ettii huoltoasernarnyyjien tyd on rnuista
rnyyntitydn aloista poiketen ulkoty6tii. Ty6n aiheuttama stressi osoittautui
rnyyntityossai rnelko tasaiseksi. Muista poikkeavan ryhrnain rnuodostivat esi-
rniehet. Heid;in kohdallaan tydn aiheuttarna stressi oli suurernpi kr-rin rnuissa
ryhrnissS. Terveydentilan suhteen ei rnikai5n rnyyntity6n alalohkoista poiken-
nut tilastollisesti rnerkitseviisti toisista.
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