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I Kaivosteollisuuden eleikeikritutkimuksen
keskeiset tulokset
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1. Johdanto

Teimei tutkimusnaportti on neljeig El5ketunvakeskuksen suo-
nittamasta elSkeik;ikysymysta selvittelevaistH tutkimussanjasta. Ai-
kaisemmin on julkaistu vastaavat rapontit graafisen teoLl-isuuden,
metallien perusteoll-isuuden ja myyntityon osalta. Tutkimus jatkuu
parhaillaan useilla muilla ammattialoilla.

Tyomar:kkinajHnjestot ovat ol-l-eet tutkimuksen suunnitte-
lussa mukana alusta asti. Kaiyt5nndn tutkimustyo on tehty El5ke-
turvakeskuksen tutkimusosastolla. Maaliskuusta 1970 l-Shtien tutki-
muksesta on vastannut osastolle tuolloin perustettu kenttaitutkimus-
toimisto.

Viime aikoina eleikepolitiikasta k5ydyss;i keskustelussa on
otettu esiin my6s kysymys nykyisten elskeik5siiSnndsten tankoituk-
senmukaisuudesta. Tydel5kelakien mukainen yleinen elakeika on ny-
kyisin 65 vuotta. E::eiiss5, olosuhteiltaan erikoisissa ammateissa
(esim. liikennelentaij;it) t;ist5 saieinn6stH on kuitenkin huomattavasti
poikettu. Mainitussa tapauksessa ratkaisun ovat sanelleet l-Shinnei
turvallisuusn5k6kohdat. Joissakin ammateissa on kuitenkin vaadittu
e15kei;in alentamista muillakin perusteilla. Tutkimuksiin perustuvaa
tietoa e1;ikeiein kannalta relevanteista teki-jdistat ei sen sijaan ole
t;ihdn asti ollut juuri- saatavissa. MyoskaiSn ei ol-e ollut sel-vtid
keisitystd siita, miten sopiva 65:n vuoden el;ikeikei eni ammateissa
on nimenomaan tydntekijdiden omasta mielest5.

ElSketurvakeskuksen aloittaman tutkimussarjan tavoitteena
on tuoda valaistusta em. ongelmiin sosiologisel-ta puolelta lShtien
eri ammateissa toimivien ihmisten omista kdsityksist;i. Tutkimukses-
sa pyrit;i5n selvitt;im;iein, onko olemassa perusteita elSkeiain ammatin
mukaiseen pornastamiseen, vai onko ns. sopiva el5keik;i kokonaa4 yk-
sildllinen kysymys 

"

Tutkimuksen toisena leihtokohtana onkin tarve sel-vittaiS yk-
silollisten erojen menkitystai el5keik;ikysymykselle. On tunnettu to-
siasia, ettH ihmiset vanhenevat eni tavoin, joten saman el5keian so-
veltaminen kaikkiin ei ehk;i ole tankoituksenmukaista. Sen sijaan
voitaisiin ajatella yksilol-l-isesti joustavaa el;ikeik5k;iyteintoa, ts.
j;irjestel-m5;i, jossa ihminen voisi itse tietyissei rajoissa p;i;itt;i;i,
miss;i i;issei h5n lopettaa tydnteon.
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Tutkimuksen kestaiess;i on k;iynyt yhei i-lmeisemmaiksi, ettri
mik;ili pyrit;ian pitemmtille kuin pelkk;i5n mielipiteiden rekisten6in-
tiin, tarvitaan koko elaikeik5kysymykseen liittyvain ongelmakentlin
alustavaa kartoitusta. N;iin ollen tutkimus on saanut veilittdmaain
hydtyyn t;iht5;iv;in tavoitteen ohella myos perustutkimuksen l-uonnetta.

Kaisill5oleva kaivosteollisuuden el;ikeikeikysymystH koskeva
tutkimusrapontti teiytyykin kesittaa osana laajempaa tutkimusteht5-
v55. TdssH naportissa pyritdain l5hinn;i kuvailemaan el5keikaikysy-
myksen perusulottuvuuksia kaivosteollisuudessa ja vertailemaan eni
ammattinyhmiei kesken5tin niiden suhteen. Samalla kantoitetaan eni
ryhmien mielipiteitci elskeikdkysymyksestH ja siihen liittyvistH
as ioista.

Tutkimuksen suorittamj-sessa on eri taholta saatu apu o11ut
hyvin teinkeai5" Panhain kiitos kuuluu kaikille tutkimusta avusta-
neil-Ie henkildille ja erityisesti tutkimuksessa mukana olleille kai-
vosteollisuuden yrityks ill-e .

2. Tutkimusaineistosta

2.1, Neiytteen poiminta, haastatterut ja aineiston kdsittely

Tdm5n tutkimuksen kohteena on se kaivannaisteollisuuden
osa, joka kasittae malmikaivokset nikastamoineen sekai kalkkikivi-
kaivokset ja -louhokset. NHistH kHytetS5n seuraavassa yhteisnimi-
tyst;i kaivosteollisuus. Tutkimuksen ulkopuo1elle j;iiv5t sel-Iaiset
teol-lisuustilaston luokituksen mukaan kaivannaisteol-lisuuteen kuu-
luvat alat kuin kivilouhokset sek;i hiekan ja soran lajittelulai-
tokset, muut minenaalikaivokset ja -l-ouhokset sek5 tunveteol-l-isuus
(Teoll-isuustilasto osa I 1966 s. 70)"

Tutkimuksen kohteen msSrittelyn jitkeen suoritettiin neiyt-
teen poiminta. Paras mahdollinen edustavuus olisi luorinollisesti
eriuil3,r:ii:iyc taiysin umpim;ihkdist;i otantaa. T;istH oli kuitenkin pak-
ko jossain m5ainin tinki;i, koska aineisto oli m5;inai koota henki16-
kohtaisilla haastatteluilla.

Ensin valittiin ne toimipaikat, joissa haastattel-ut suo-
ritettiin. Malmikaivoksia tufi-vat t;ilIoin edustamaan Rautaruukki
oy:n otanm5en kaivos sek;i outokumpu oy:n Kotarahden, outokummun
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Pyh;isalmen ja Vihannin kaivokset. Kalkkikivikaivoksia otettiin
edustamaan Lohjan Kalkkitehdas Oy:n T5zr_,,rin kaivos ja Paraisten
Ka1kki 0y:n Paraisten kai-vos. Naimd edustavat yhteensei 72 prosent-
tia koko vuoriteollisuuden tyontekij ;imaiain;ist5.

Kaivosteollisuuden tybt luokiteltiin kolmeen selv;irajai-
seen alanyhm5;in: maanalaiseen kaivokseen ( josta seuraavassa kliyte-
t;iein nimityst;i rrkaivosrr) , avolouhokseen ( seuraavas sa rrlouhosrr) j a
rikastamoon. Kustakin nliytteeseen mukaan tull-eesta toimipaikasta
pyrittiin haastattelemaan oikeassa suhteessa eri alanyhmiin kuulu-
via tydntekijoite ja ty6njohtajia.

Koska katsottiin, ett.i kovin nuoril-la ei voi o11a nealis-
tista k;isityst;i el;ikeik;ikysymykseen liittyvistH ongelmista, haasta-
teltaviksi paiStettiin poimia ainoastaan 35 vuotta tHytt;ineita hen-
Kr-10rta.

u--^tateltavien lopullista poimintaa varten saatiin mukaan1.t cld- i>

valituista yrityksistH luettelot henkilokunnasta. Naiist;i luette-
loista haastateltavat poimittiin umpim5hk.iisesti.

El-;ikeleiisn.iytteen edustavuuteen ei voitu kiinnitt;iai yht;i
paljon huomiota, koska e15kel;iisten tavoittaminen haastatteluja
vanten ol-i paljon vaikeampaa, K;iytHnndssei p;iSdyttiinkin lopulta
siihen, ett;i kunkin toimipaikan elSkel-aiisistd haastateltj-in kaikki
samalla paikkakunnalla tai sen v;ilittom;iss;i lsheisyydessH edel-leen
asuvat eISkeliiiset, jotka tavattiin kotoaan.

Lopullisen naiytteen suuruus eri alaryhmissai tydntekijdi-
den, tydnjohtajien j- .IaikelHisten osal-ta n5kyy taulukosta l-.

Taufukko I. Haastatteluaineiston jakautumj.nen alaryhnittiiin

Alaryhnii Tldnteki j:it $dn johta jat Eliike16iset Yhteensii

Kaivos

Louhos

Rikastamo

37

74

48

5

i5

or

17

314

,8
101

Yhteensd ))z 58 54 473

Tyonjohtajia haastateltiin liseiksi lomakkeella B, (kts.
liite 3 ) , j ossa kysyttiin heidiin mielipiteitaan ty6nteki j 6iden et;i-
keik5ain liittyvist5 ongelmista. Naita haastatteluja tehtiin my6s
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nuonemmi-lIe tyon johta3 ille, joten Br-lomakkeell-a haastateltu ja ty6n-
Sohtajia o1i hieman enemmH.n kuin taulukossa esitetty mH;ira, eIi yh-
teens5 74. Vastaavasti 30:lt5 keskijohdon edustajalta kyseltiin hei-
dan kaisityksieiein ty6n johta j ien el-eikeika.ongelmista. T;imain lis;iksi
ynitysten johdon edustajilta pyydettiin hieman yleisemmin tietoja
yritysten el5kes;i5nndistH ja yritysten asennoitumisesta eldkeikeion-
gelmiin. Kaiken kaikkiaan haastate]-tujen henkildi-den maiain;i kaivos-
teollisuuden piirissEi nousi 514:;i5n.

Haastattelijoiksi otettiin opiskelijoita, joi11e pyrittiin
antamaan mahdollisimman yksityiskohtainen koulutus teht;iv5ainsli.
Haastattelut suonitettiin kirjoittajan johdolla kesail_15 1968.

Tutkimuksen kohteena olleet yritykset sall-ivat ystavailli-
sesti haastattelujen suorittamisen tydpaikoilla tydaikana. El5ke-
laiisten haastattel-ut tehtiin haastateltavien kotona. Haastattetut
pyrittiin mahdol] isuuks ien mukaan suori-ttamaan kahdenkeskis ina .

Tydntekijdiden ja ty6njohtajien haastattelut A-lomakkeet-Ia
veiv;it aikaa keskim;i5rin puoli tuntia. Tydnjohtajien ja keskijohdon
haastattelut Br-lomakkeeLla sekai elske1aiisten haastattelut C-Iomak-
kee11a kestivait keskimaiSrin 15 minuuttia.

Suhtautuminen haastatteluihin oli kaikissa nyhmissH myon-
teistS" Haastattelusta kielt;iytyi vain kaksi henke;i.

Aineiston tietokonekaisittety aloitettiin syksylla 1g6B
Hel-singin Yliopiston laskentakeskuksessa. Mydhemmin site jatkettiin
0y Nokia Ab:n elektroniikkaosastoll-a. Yrityksistd koottujen tilas-
totietojen yhdisteleminen ja muut t;ih5n liittyv;it laskutoimitukset
tehtiin ElSketurvakeskuksen tutkimusosastolla.

2.2. Aineiston rakenteesta

Kaivosteol-lisuuden tydntekij;it ovat L5hes sataprosenttises-
ti miehiai" Ainoastaan avolouhoksesta tuli n;iytteeseen mukaan nai-
sia. Haastattel-uaineistossa heit5 on kaksitoista el-i 32 prosenttia
haastatelluista avolouhoksen tyontekij6istei"

Haastatel-taviksi otettiin, kuten sanottu, ainoastaan 35-
vuotiaita tai sita vanhempia henki16ita. Ikejakautumat muodostuivat
eni alaryhmissH hieman erilaisiksi" Avolouhoksen tydntekijHt olivat
keskimdainin hieman vanhempia kurn muut tyontekijHt. Muissa tyonte-
kijHryhmissH y1i puolet haastatelluista oli i51t;i5n alle 4S-vuotiai-
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ta. .Avolouhoksen tydntekijoistH 'c;ih;in r.yhmeiatn kuului vain 32 pro-
senttia. Avolouhosta lukuunotramarta tyonjohtajat olivat keskim;iei-
rin hieman vanhempia kuin vas-caavien ryhmien tyonrekij;i-c.

Suurimmal-Ia osal1a kaikkien alaryhmien vastaajista ol-i
haastattel-uhetkellai ainakin yksi lapsi huoll-et"cavanaan. V;ihiten
huollettavia lapsia oli avolouhoksen -cyonrekijoille, joista 40
prosen-rilla ei ollut huol-Iet'cavia lapsia lainkaan.

Haas-ra'ceIl-ut henkil6t ol-ivat yleens;i o11eet ;o kauan tyo-
elSmaiss;i mukana. Yli puolet koko aineistos-ra ol-i oIIu-c ansiotyossai
L5-24 vuot-ca. AIle 15 vuotra ansiotyossH olleita oli vain 9 pno-
sentria koko aineistosta.

Haastateltavien tydhistonian selvittaimiseksi heil--uai tie-
dustel-tiin) olivatko he o1leet koko aktiivisen aikansa samassa ty6s-
sei vai otivatko he vaihtaneet amma-r-uia. T;illoin k5vi itmi, etta
vain harva-c olivat ollee-c koko ikeins;i samassa ammarissa. Tdssei
yhteydessd on kui-cenkin huomattava, ettH erilaisitcsi -coiksi on
Iuokiteltu myos toisis-caan poikkeavat amma-cit kaivosalan sisHIlai.
Moni haastateltava laski eniltiseksi ammatiksi myds joskus nuorena
tekemtinsai l5hes'cilap;iisluontoiset sekatydt"

Keskim5;irin vasraajilla cl-i ollut kaksi ammattia ennen
nykyist;i. Alar:yhmien vailillai ei tHss;i suhteessa ol-e merkitsevi;i
eroja, mutta erojen sLiunra viittaa siihen, etrH tydnjohtajat ovat
hieman useammin vaihtaneet ammartia kuin ty6n-cekij;it. Teimd selit-
tynee silI;i, etr:ii jokaiselle rydn johtaj alIe tulee veilt-c5m;itt;i amma-
-cinvaihto sitloin, kun hiin siirtyy tyontekijaistH tyonjohtajaksi.

Useimmiten haas-ra-celtavar maini-csi-var aikaisempina ammar-
teineen maata1ous- ja mets.irydt.

Koska tutkimuksen kannalta katsotriin t;irkeaiksi, etr5
haasta-Eel-tavil-1a oIi kokemus-ca siitH tyostS, jos-ca heid.in ori
m;ieirai esittei;i mielipiteizHHn, haas-Latrelun kohteeksi otettiin vain
seltaisia henkiloitei, jorka olivat olleet nykyisessd ammatissaan
v;ihintaiein yhden vuoden. Useimmat haas-cate1-ravis-ca ol-ivat tie-
tysti ol-leet ammatissaan jo huomar-ravastikin kauemmin. Noin 50
prosen-Eria kaikista oli ol1ut nykyisess;i ammarissaan y1i kymmenen
vuor-ca.

Valtaosa kaikkien alaryhmien vastaajista, 86 pnosenttia
koko aineistosta, oIi kui-renkin ollut saman yrityksen palvelukses-
sa yIi kymmenen vuorta.
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3. Kaivostyon kuvausta

Kaivosteollisuus, sellaisena kuin se on tHss;i tutkimukses-
sa m5;initelty, ktisittae malmin tai kalkkikiven louhinnan, murskauk-
sen ja lajittelun sekH malmin rikastuksen. NHihin tydvaiheisiin
osallistuvat tyontekijait jaettiin tiiss5 tutkimuksessa, kuten sanot-
tu, kolmeen alanyhmei;in, Seunaavassa on tarkoitus kuvata lyhyesti
tyon luonnetta kussakin alaryhmaissai erikseen. Tiedot penustuvat
alan yritysten toimittamiin esitteisiin, asiantuntijoiden lausuntoi-
hin ja kirjoittajan omiin havaintoihin.

3. l. Kaivos

Kaivostyon enikoisuutena on s€: ett;i tyd tapahtuu maan all-a
Kaivosten syvyys vaihtelee malmi- tai kalkkikiviesiintym5n sijainnin
mukaan. Outokumpu Oy:n Kotalahden kaivoksessa, joka on talla het-
ke115 Suomen syvin, p;iSkuilun syvyys on 680 m.

Mal-min l-ouhiminen tapahtuu poraamalla ja rejHyttHmHIlS.
Lohkareet lastataan kuljetusvaunuihin ja viedSSn murskattavaksi.
Jatkokeisittetya vanten malmi nostetaan maan pinnal1e. Pnosessi on
samanlainen myos kalkkikiven louhinnassa.

Paiiv;invaloa kaivoksessa ei tietysti ole l-ainkaan. Tydsken-
tely tapahtuu yleensd kyp.irailamppu;en valossa. Vain yhdessH tutki-
tuista kaivoksista valaistus oli jHrjestetty sel-laiseksi, ettH ky-
p;ireilamppuja ei tarvittu.

Louhinnassa syntyy kivip6lyai. T;imd aiheutti aikaisemmin
runsaasti sil-ikoosia efi kivikeuhkoa, joka on kivipdlyn hengittami-
sestd aiheutuva kaivosmiesten ammattitauti" Til-anne on tdssH suh-
teessa kuitenkin parantunut, sill-ai nykyisess5 k5sittelypnosessissa
nalmi kastellaan, kun se ennen sit5vastoin t5ytyi pit5ai kuivana.
Myds porauksen yhteydessH k;iytet;i5n vettH polyn sitomiseksi.

Kaivosifma on kosteaa, ja sen happipitoisuus on alhainen.
MyrkylIisiS maakaasuja maamme kaivoksissa sen sijaan ei esiinny.

L;impotila on kaivoksessa melko alhainen, keskim;iairin
+ 10o C. Tate voi kuitenkin pit55 kovan, nuumiillisen tydn kannal-
ta melko miellytt;iv;in5 l5mpotilana, kuten monet haastateltavat to-
tesivatkin. Laimpdtila nousee sita konkeammaksi mit5 syvemmeille
maan s isaiatn mennti;in .
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Kaivoskuiluihin laskeutuminen ja sieltai maan pinnalle nou-
seminen tapahtuu. nopeakulkuisilla kaivoshisseill-5" Alhaal-Ia kai-
voksessa tydntekijHt sen sijaan joutuvat kulkemaan tyostai'niippuen
pitkirikin matkoja priivitt;iin jalkaisin ja kantaen tydvSlineit;i;in.
Vansin voimillek5yvrH ovat ;ynk5t pontaat, joiden kor"keus vaihtel-ee
2 5 : st5 B0 : een metriin.

Lukuu.nottamatta sit5, ettai maanalaisen kaivoksen tyonteki-
jat joutuvat kaikki tydskentelem;i5n maan a1la, he eivait oJe amma-
tillisesti yhten5inen nyhmai" Enityisesti kaivostyolle ominaisten
ammattien lis;iksi kaivoksessa tanvitaan hyvin monenlaisia ammatti-
miehiai kuten liitteest5 5 ilmenee. Haastattel-uaineistossa oli kaik-
kiaan viitisenkymment;i enilaista ammattinimikett.i. Kuitenkin on
huomattava, ett5 k;iytainndl-Iisesti katsoen samasta tydst;i voidaan
k.iyttS;i e::i paikoissa eni nimiai.

Ammattien suuren lukum;iain5n takia niitai ei voi kaikkia tie-
tenkai;in taissai kuvata, vaan on najoituttava er;iisiin keskeisiin ja
kaivostyol-Ie tyypillisimpiin ammatteihin.

Ponaajat olivat haastatteluaineistossa suurin ammattiryh-
m;i. Kaivoksen naiytteessei hei-t5 oli 52" Ponaajan tyd on joko va1-
mistavaa tunnel-ien ja nousujen porausta tai vansinaista louhintapo-
rausta. Edellisess;i tapauksessa hdn yleens;i sekai poraa rei;in ett;i
suonittaa r;ijatytyksen. Louhintaporaukseen sen sijaan kuuluu taval-
lisesti perkkai poraus. Raskainta tyot;i on ehk5 nousujen poraus,
jossa edeteiSn melkein pystysuonaan ylSspdin kannatel-len ::askaita
ty6vrilineitai.

Toiseksi suurin enillinen ammattiryhm5 haastatteluaineis-
tossa oIi rakennus- ja korjausmiehet, joita oli kaivoksen n5yttees-
sH 43. He suorittavat kaivoksessa kirvesmiehen toiterbetonitoita
yms. rakentaen mm. kuilunakennelmia, kulkuv.iy1i5 ja tyOtiloja. Li-
s;iksi he suorittavat erilaisia ko::jaust6ita. N;imH tyot enottuvat
vastaavista maanpSeillisistai tdist;i oikeastaan vain siin5, ettH nii-
ta tehd;i5n maanalaisen kaivoksen erikoisissa olosuhteissa.

Varsin keskeisiS ammattimiehi;i kaivoksessa ovat konel-as-
taajat, joita haastattel-uaineistossa ol-i 19. Samantapaista ty6t;i
tekeveit myos naappalastaajat. Heit;i oli haastatteluaineistossa L7.
Kone- ja raappalastaajien tehtaiv;in5 on malmin tai kalkkikiven kuon-
maaminen kauhakuormaajilla tai raapoitla kuljetusv;ilineisiin seka
mahdoll-isesti sen kuljettaminen louhintapaikalta liikennev5yleille.
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Kaivosalalle ominaisena ammattinyhm5n;i voidaan viel5 mai-
nita panostajat. He puhdistavat ponauslleiat, asettavat r;ijaihdyspa-
nokset niihin ja suorittavat myos itse rHjHytyksen. Haastattelu-
aineistossa oli mukana 13 panostajaa.

Muut erilliset ammattinyhm5t, joita maanalaisen kaivoksen
n5ytteessH esiintyi, olivat lukumaiainail-t;iain pieniei. Niist;i voidaan
mainita munskausmiehet, rajHhdysainemiehet, t5yttomiehet ja trukin-
kuljettajat (kts. liite 5).

Tyo kaivoksessa on pS5asiassa kaksivuorotydte. Vain 20
prosenttia haastatel-luista tyonteki j 6ist;i j a 32 prosenttia tyon j oh-
tajista tekee nonmaalj-a p;iivattyotS.

Kaivoksessa k;iytetaiSn varsin yleisesti urakkapaLkkausta.
Haastatteluaineiston tyontekijdistei noin 43 prosenttia ilmoitti
ol-evansa p;i;iasiassa urakkapal-ka11a. Kaikki tydnjohtajat sen sijaan
ovat aikapalkalla.

3 "2, Louhos

Avolouhintaa voidaan k5yttaiai silloin, kun louhittava esiin-
tymai on tanpeeksi pinnassa. Useimmiten asia ei ole n;iin, joten maan-
alaisia kaivoksia on huomattavasti enemmd.n kuin avol-ouhoksra.

Avolouhos on ulkonai6lt;iein maan pintaan tehty suuri kaivan-
to. Esime.rkiksi Panaisissa si j aitseva Paraisten Ka1kki Oy: n louhos ,
josta p55osa avolouhoksen tyontekijoiden haastatteluaineistosta saa-
tiin: orr pinta-alaltaan 35 ha ja sen syvyys on ?5 metri;i.

Louhintatyd on avolouhoksessa peri-aatteessa samanlaista
kuin maanalaisessa kaivoksessakin. Tydskentelyolosuhteet ovat kui-
tenkin aivan erilaiset. Yl-eisesti ottaen l-ouhoksess a tyoskentelyyn
liittyv;it normaalin ulkotydn edut ja haitat.

Keskeiset ammatit louhoksessa ovat samoja kuin maanalaises-
sa kaivoksessa. Louhoksen tydntekijoiden haastatteluaineistossa oli
nelj;i poraajaa, neljei rakennus- ja korjausmiestei, kaksi panostajaa
ja yksi lastaaja.

m'-r^^i tutkimuksessa yhdistettiin vansinaisen louhoksenJ.d"bb(

tyontekijoihin myos kalkkikivilouhoksen murskaamossa tydskentelev;it
kivenlalittelijat, joita haastatteluaineistossa oli 12. NHmH ovat
kaikki naisia. He tydskentel-ev5t louhoksen yhteydess;i olevassa
suuressa salissa. Louhittu kivi tulee liukuhihnalla l-ouhoksesta
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murlskaamoon, ja kivenlajittelijat enottavat siitai kalkkikiven enil-
leen. Tuotantopnosessin kannalta t5mei ty6 voitaisiin ninnastaa ri-
kastukseen, mutta tydn luonteen kannalta tuntui tankoituksenmukai-
semmalta yhdist5ai kivenlajittel-ilat varsinaisen louhoksen tydnteki-
j 6ihin.

Louhoksessa tehd5ain p5;iasiassa kaksivuorotydte. Vain noin
30 prosenttia haastatelluista tyontekijoist;i ja tydnjohtalista ol-i
peiivaityoss5. Kaikki tydnjohtajat ja noin 57 pnosenttia tydnteki-
joistH saavat aikapalkkaa. Loput tyonteki joist;i ovat p;i;iasiassa
unakkapalkal-1a "

3.3. Rikastamo

Rikastamon toimintaan kuuluu malmin lajittelu, jauhaminen
ja rikastaminen" Viimeksi mainittu tankoittaa ar:voaineiden erotta-
mista malmista eriiiden kemiallisten menetelmien avull-a.

TyOskentely rikastamossa ei ol-e samalla tavoin omalelmais-
ta kuin louhintatyo. Se on paremminkin vennattavissa tyoskentelyyn
missH tahansa pitk;iIle koneelllstetussa tuotantolaitoksessa.

Rikastamossa ei ole yhtH paljon erilaisia ammattinimikkei-
te kuin kaivoksessa. Suunin osa haastatelluista nikastamon tydn-
tekijdist;i oli ammatiltaan k5yttdmi-ehi5. Tella nimityksel];i tarkoi-
tetaan yleensai kaikkia rikastamon ty6ntekijdita, jotka eivHt o1e
enikoistuneet mihi-nk.itin tiettyyn menetelmat5n. He valvovat malmin
rikastamiseen liittyvien laitterden toimintaa sekS puhdistavat ja
huol-tavat ne. T;ist5 ammattiryhm;ist5 voidaan Pohjoismai-sen ammat-
tiluokittel-un mukaan k;iytt55 myds nimityst;i rikastusmiehet. Kaiyt-
tdmiehiai oli haastatteluaineistossa 25.

Malmi tulee kaivoksesta tai louhoksesta nikastamoon me]ko
suunina kappaleina. Taalle se munskataan suurissa murskaimissa
20-25 mill-imetnin raekokoon. Taim;in teht;ivdn hoitavat munskaamo-
miehet, joita haastatteluaineistossa ol-i nel jai.

Seuraava vaihe malmin k5sittel-yss;i on jauhatus. Jarih:tta-
jat, joita naiytteess;i o1i myoskin ne1j5, jauhavat murskatun malmin
t;ih;in tarkoitukseen suunnitelluissa mylryiss;i. Samalra myllyihin
l-is;iteiSn vett5, j o11oin syntyy malmilietett;i.

Varsinaisen rikastuksen suorittavat vaahdottajat, Malmi-
liete vaahdotetaan :. koittamalla siihen kemikaaleja ja iImaa.
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Halutut mineraal-it nousevat ilmakuplien mukana lietteen pintaan,
josta ne kuoritaan nikasteena talteen. Rikastamon n5ytteessH o1i
mukana sei-tsem5n vaahdottajaa"

m:.i^^!'r'assii tutkimuk""""" o., rikastamon tyontekijdihin yhdis-
tetty myos en5.in kaivoksen yhteydessei toimivan vanadiinitehtaan
ty6ntekij;it. Vanadiinitehdas on t5ss5 tapauksessa rikastusta seu-
raava tybvaihe, mutta tyo siel-Iat muistuttaa tydskentely;i rikasta-
mossa. Vanadiinitehtaan tydntekijdite tuli niiytteeseen mukaan lg.

Yleens5 rikastamossa tehdaan tyot;i kolmessa vuorossa.
Vain 12 pnosenttia tyontekijdist;i ja kolmannes tydnjohtajista kriy
normaa l- is s a p;iiv5tyos sii.

PalkkausjHnjestelyn suhteen nikastamo enoaa kaivoksesta
ja louhoksesta siten, ett;i BB pnosenttia tyontekijoisteikin on aika-
pa1ka1Ia. Tietysti myds kaikilla tydnjohtajit-ra on aikapalkka.

4. Nykyinen e1;ikeikei ja sen soveltaminen kaivosteoll-isuudessa

Seuraavat tiedot tutkimuksen kohteina olevien yritysten
el-;ikeikaijanjestelyist;i on saatu yritysten johdon edustajren Iausun-
noista sekei ynitysten elaikesS;innoistai 

"

Ne seitsemein tolmipaikkaa, joissa haastatteluja suoritet-
tiin kuuluivat neli511e kaivosteollisuuden yrityksel-le. Naiistei kol-
messa on vinalliseksi el-eikei5ksi omaksuttu p5eisai;intdisesti 65 vuot-
ta. Kaikkia yrityksen palveluksessa olevia taim5 tosrn koskee vain
yhdess5 yrityksess5" Yhdessai ynityksess5 kaikilla naisitla ja yh-
dess;i naispuolisilla toimihenkildilla on 60 vuoden elakeikai.

Alan su.unimrnan yrityksen elrikeik;ijainjestely poikkeaa muis-
ta siten, ett5 yhtiSn palveluksessa oleva henki16 voi siirtyH el;ik-
keelle, kun hdnellei on takanaan tietty m;i;irai palvelusvuosia. Hen-
ki1611ei on oikeus t5yteen elaikkeeseen, kun h5n on 27 vuotta teiytet-
ty;i;in o1lut yrityksen palveluksessa 30 vuotta. E15ke on t.i116in
60 prosenttia palkasta, mutta lo 25 palvelusvuoden jSlkeen on mah-
dollisuus siirty;i 50 prosentin eleikkeel-Ie. Maanalaisessa kaivos-
r-yoss;i oleval-la henkilolla on ku:-tenkin mahdoll-isuus siirty.i tHy-
del-Ie el-5kkeell-e jo 25:n palvelusvuoden jdlkeen.

Henkilc, joka on tullut yrityksen palvelukseen viimeisrS;in



LI

27-vuotiaana saa siis naiiden saiain-rdjen mukaan t;iyden el-dkkeen maan-
p5aillisessH tyoss;i 57-vuotiaana ja maanal-aisessa kaivostydssat 52-
vuoriaana. Pienemm5n, 50 prosenti:n elSkkeen h;in voi saada jo viit-
-rd vuotta nuonempana. Lcpullinen ercamisike, TS. se ike jollcin
on pakko siirtyai elSkkeetle on maanpsSl Iisessai tydssai olevilta
miehill-ai 6 5 vuotTa j a nais i11a sek5 maanalaises sa kaivosryos s;i
olevi1la miehitl;i 60 vuotta.

Vii-me aikoina elSkepolitiikasta k;iydyissat keskustelu.issa
cn tuo-Lu esiin ajatus yksilollisesti joustavasra elaikeik5rajasta.
Jotta n;iht5isiin, missH m55nin t;ilIaista k;iyt;inro;i jo nyt noudate-
taan, yritysten j ohdon edusta j ilta kysyttiin onko heid5n edu.stamis-
saan yrityksissai tapana joustaa viral-lisesta elskeieistH y15s- tai
alaspaiin.

Kuten edellai k;ivi ilmi yhdess;i yr^ityksessd on vinall-ises-
tikin k5ytdssH joustava el Skeikaijer, jestelmei. Se aikav;i1i, jcssa
henkilo voi el-Skkeellesiirtymist;i;in h.arkita, ei tosin m;iairaiydy
pelkeistaiain ik;ivuosien, vaan myos palvelusvuosien perusteelf a"

Muissa -cutkitur-ssa yr.ityksiss;i pidetHein pai;iasiassa kiinni
" ";iritellysrH kiinr-e;istH ikdrajasra. Yhdess;i yritykses-saannorssa ma

sH. on rosin mahdollista jarkaa tyosuhdel-ta yhdellei vuodella kerral-
laan ai-na 7 0 ikiivuoteen asti, mik5li asianomainen henkild s itei ha-
Juaa, j- jos se on ilmeisestr- yhrion edun mukais-ca. Vanhojen tyos-
sSoJoa ei kuitenkaan mre-[e115;in pi"rkitetH sj.rloin kun ty6l1isyysti-
-l-anne ndyttaai heikofra"

Kiinteai el-aikerkH tu-ckiruissa yrltyksissH on yr,itysren joh-
don edustaj ien mukaan seunausta tyoelaikelakien voimaanrulosta.
Sit5 ennen oti yleises'ri rapana siirtyai elskkeelle 65 ik5vrroden
j 51 keen .

Al-an suurimman ynityksen. elSkeik;ik;iyt5ntSon tydel;ikela-
kien voimaanrulo]1a ei ollur mit55n vaikutusta" Yhriolte oli ni-
mittaiin jo sit5 ennen oma elaikes;ieinr-6ns5, joskin siihen on myohem-
min tehty huoma-ctavia muur-oksia.

Silloin kun elSkeik;i on venraten korkea 1a ryd raskasta,
voitaisiin yhten5 mahdoll isuu-rena aja-re1.Ia kaiyret'cair;5ksr veiliamma-L-
tijHrjestelmdii. Veliammatil-1a -rarkoi;etaan tHssH rutkrmuksessq
sellaisra ammatr.ia r-ai tydte, johon ty6nteki;;i voi siirry5 eiiei
h5n entiS jaksa oll-a omassa amma-Tissaan, mur:ta hainell-5 ei ku-itenkaan
ole vielei mahdollisuuk"sia vanhuus- -rai tybkyvyttomyysetdkkeelte
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siintymiseen.
Kun ynitysten johdon edus"cajilta -riedusteltiin ttil-laisen

mene-ctelyn yleisyytrei nykyisin, k;ivi itmi, ettd kaikissa tutkituis-
sa ynityksiss;i on jossain m;i;irin k5ytetty v5liammattij;injestelm5ri.
Enityises'ci maanal-aisista kaivoksista on i;ikk;ii'cat tydntekijOita
siinretty maanptieillisiin toihin, murta myos avolouhoksessa on van-
sinkin ponaajia jouduttu sijoittamaan kevyempiin t6ihin ennen elai-
keikaiei. Tehan menettelyyn on jouduttu k5ytainndn pakosta. Ne tydt,
joihin ieikk;iitH kaivosmiehiS voidaan sijoittaa, ovar pSSasiassa
maanp;iaillisiei huolto-, ko:: j aus- j a siivoustbite sek;i vartiointiteh-
ravl_a.

5" EL;ikeikdkysymykseen vaikuttavat tekijeit eni ammattiryhmiss;i

-*^^i luvussa on tankoitus vertailla toisiinsa kaivosteol-l-clb>(

l.isuuden ammatti::yhmiai er.;iiden tekijdiden suhteen, joita rzoidaan
pit5;i elaikeikeikysymyksen kannalta t;inkeinei"

Neiihin teki j 6ihin on paiSsty vastaa j iIle esitetyistai kysy-
myksiste ns. faktorianalyysin airulla, jota selostetaan tarkemmin
rapor:tin jailkiosassa" Kysymyksessei on til-astollinen anal-yysimene-
tel"mit, jolfa useampia kysymyksi;i voidaan nyhmitt5ei yhdeksi kckcnai-
slludeksi" Kun tailtaisel-1e kysymysryhmail-Ie on l6ydetty soplva nj-mi-
tYS, niin sit;i voidaan kayttea ikaiainkuin yhtei yksityist;i kysymystai-
kin" Voidaan esimerkiksi tutkia, miten tietyt ryhm;it keskim5eirin
eroavat toisistaan kyseisen tekij;in suhteen. N;iin saadaan huomatta-
vasti selkeeimpi tulos kuin jos vastaavanlainen ventail-u suonitettai-
siin kaikkien kysymysten osalta enikseen"

Ne kuusi teki jeiat, loita seunaavissa kappaleissa kH.sitel-
raiein, ovat: el;ikeik5asenne, ty6n vaatimat ominaisuudet, terveyden-
ti1.a, ulkoiset tySolc.suhteet, rasittuneisuus ja str.essi"

5 " 1" El-;ikeikaiasenne

EI;ikeik;iasenteek"s i nimitetty teki j ci mittaa vas taa j ien omia
e1;ikeik5toivomuksia" Sen fuonteen mai;i:rei;ivait laihinn;i kysymykset,"ias-
taajalle sopivimmasta, korkeirnmasta mahdol-Iisesta ja aiimmasl-a mah-
dol Iisesta e15kei5st5.
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Kun on ldydetty et;ikeik5asenteeksi nimitetty tekijai, voidaan
kunkin vastaajan el;ikeikiiasenne ilmaista numenollisesti pi-stearvona.
Naimei arvot on rrakioitu siten, ettei niiden keskiarvo cn 500 ja hajonta
100. Kun halutaan rren:ata tiettyjli vastaajanyhmiai keskenaiiin eliike-
ik5asenteen suhteen, niin se voidaan tehdH laskemalla asianomaisill.e
nyhmill-e keskim5air-aiiset pisteanvot" THssH luvussa tyydytci.in vain ver-
tail-emaan ammatti::yhmi5 keskimai;irin. Yksityiskohtaisempi selonteko
analyysistri sis;iItyy naportin j;itkiosaan"

Etaikeik5asenteen keskim.iiin;iiset pisteanvot er i ammattinyh-
missH ol-ivat pien imm;ist.i suunimpaan seulraavat:

louhoksen ja nikastamon tyonjohtajat
nikastamon tydntekijHt
l-ouhoksen tydnteki j ;it
kaivoksen tyonjohtaj at
kaivoksen tydnteki j ait

+2'.1 " +

42 8. 6
4+2 " B

504"3
532"8

Ko::kea pisteanvo osoittaa t;issei tapauksessa alhaista el;ike-
ikae puoltavaa asennetta ja keiainteien" Alhaisinta el-Skeikee toivo-
taan siis kaivokse-qsa tydskentelevien piirissai" Louhoksen j a rikas-
tamon tydnjohtajat ovat val-miita olemaan tydss;i kaikkein pisimpaiain"

Ammatti.ryhmein ]isdksi el5keik5asenne nayttee r:iippuvan
e::aiistai henkilokohtaisista teki jdistei" Iaikk;iaimm;it vastaav:at or,,at
taipuvaisia kannattamaan korokeampaa el-Skeikee kuin nucnemmat " Per.-
heel-liset haluaisir,'at peiSst;i keskim;i5rin nuorempina el-;ikkeel-Ie kuin
yks in;iiset .

Taulukossa 2 on esitetty vastaajien omat arviot heill.e
sopivimmasta eliikeiais t;i alaryhmittatin "
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Taulukko 2" Mielipide soplvasta eldkeiiistd eri alaryhmisse. Luvut prosentteja vastaajien lukun6Sristd
( sului s sa )

Sopi.va elSkoikd

tydnteki jat lY6njohtajat

Kaivos Louhos Ri.kastano Yhteensb Kai.vos Louhos ja
rikastamo Yhteensd

\Ii 62 vuotta

5e'62 rr

53-57 '|,

48-52 rr

43-47 '|r

AlIe 4J rr

I
10

)o

))
20

tr

3

40

46

I

3

5

41

34

20

2

20

3t

30

14

3

o

30

55

6

i_0

40

,0

3

1B

36

?o

4

100

(z+t)
100

(37)

100

04)
100 100

(48 )

100

( 20)

100

Taulukosta naikyy, etta eleikeikHtoivomukset keskittyv;it var-
sin alhaisiin ik;ivuosiin ja kaivoksessa odotetusti alemmaksi kuin
muissa ryhmissa.

Taulukosta 3 taas naihd;iein, mink5 ik;ivuosien v;i1iss;i vas-
taajat pitevet eleikkeeLle siintymist;i mahdollisena. Taulukkoon on
merkitty vastaaj ien arvioiden keskiarvot heille itselleen sopivim-
masta, konkeimmasta mahdollisesta ja alimmasta mahdollisesta ele-
kei;ist5.

Taulukko l. Eri perusteilla annettujen eldkeikdarvioiden keskiarvot alaryhnittdin (vuosia)

ty6nteki jeit, tydn j oh+"a..iat

Kaivos Louho: Rikastano Ka.ivos Louhos ja
rikastamo

Korkein nahdolU.nen el-iikeikd

Sopivin el6keik5.

Alin nahtlollinen eIH,keik5

55.4

5t.4
48.3

of .J

56,3

)), z

6o ^7

,6 .6
eao

2t.)
52.5

Jc3

b:"4

58.0

,4 "o
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Kaivoksessa tydskentelevien toivomukset ovat siis joka koh-
dassa keskimaiairin alemmat kuin muiden ryhmien toivomukset. Koska kui-
l:enkin on havaittu, ett5 s€r missai iatss;i rhmisille on mahdollisuus
paiaistei e15kkee1ie, vaikuttaa heidain taistei asiasta esitt;imiinsei toivo-
muksiin taiytyi asia tutkia tarkemmin ottamalla nykyinen eleikeikai
huomioon. Tetldin kHvi ilmi, ettH ne kaivoksen tydntekij;it, joihin
nykyisin sovelletaan 65:n vuoden el5keik;i;i toivoivat keskimai5nin
55.7:n vuoden eleikeikaiS, joka ei juuni poikkea muj-den nyhmien keski-
m5aireiisistai toivomuksista. Ne sen sijaan, joi11a on mahdollj-suus
siintyei el;ikkeel1e tietyin edellytyksin jo 52 :n vuoden i;issH toivoi-
sivat eLeikeiSkseen keskimei;irin +9 . 6 vuotta. Toisaalta rikastamon
tyontekijdiden elSkeik;itoivomuksiin nykyisell;i elrikei5l1ai ei n5ytai
olevan vaikutusta.

Muista eL.ikeik;i5n liittyvistH kysymyksistH mainittakoon,
ett;i kysymyksess;i elSkeikeikaiytainndstei mielipiteet meniv;it kutakuinkrn
tasan. Noin puolet vastaajista kannatti yksrl6llisesti joustavaa
k;iyteintoei ja puolet kiinteS;i elSkeik;i;i" Niukka enemmistd vastaajis-
ta piti vailiammatti j eir l estelmaiei omassa tydssei;in tanpeertisena "

T5ydelliset vastausjakautumat n;iihrn kysymyksiin on esrtetty raportl-n
j 51kios as s a.

5.2. Tyon vaatimat ominaisuudet

T5mai teki j et muodostui ];ihinn;i niistH kysymyks istH , 1oii1a
vastaajilta tiedusteltiin, mitat ominaisuuksia he katsovat tybns5
vaativan. Taulukosta 4 naikyy, miliaisia naimei ominarsuudet eri ::yh-
missH ovat.
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Taulukko 4, T1r6n vaatiuat henkil6kohtaiset ominaisuudet eri alaryhnissii. Luvut prosentteina vastaajien luku-

nd.iirdstE kussakin ryhndssd, Yhteensd.-sarakkeessa painotetut prosenttiluvut

Tld va.atii
1}tiateki jiit Iydnl oh+,a jat

Kaivos Louhos Rika.stano Yhteensd Kaivos Louhos ja
rikastano YhteensA

Tarkkaa huoniolrylry?i

Nopeaa reagointilcykyii

Ruumiilli sen rasi tuksen
pi tkdaikai s ta kes tokylcyii

Erityisen hyvdd nuistia
Erityisen tarkkaa nbk6-
krkve

Huonattavia ruuniinvormra

Erityistd ketteryytt6
Erityisen herkkd6 kuuLoa

H erkkiiS tasapainolcylryd

Elityistd sormindpp[ryyttH

82

66

62

45

E1

,2
4'

39

18

6o

OU

54

32

54

46

38

32

40

43

81

)/

47

6,

34

26

28

32

ab

1l

79

63

58

48

47

46

41

)t
37

20

oc

6o

))
83

46

L9

38

42

6

95

95

5

60

30

10

]E

,

93

11

oc

76

41

1;1

o.)

)t

31

4

(24:-) u7) t.l4) (cl) ( zo)

Yleisimmin kaivostyossai siis vaaditaan tankkaa huomiokyky;i
ja nopeaa neagoin-rikyky5. Erityisesti tybntekijdilta vaadittavia
cminaisuuksia ovat fyysinen voima, kyky kestaiai fyysistH rasitusta
ja kettenyys. Tyonjohtajilta vaaditaan melko yleisesti hyvatd muis-
ri -LJc1 .

Tydn vaatimien ominaisuuksien mukaan ammattinyhmdt sijoit-
tuivat seunaavaan jHrjestykseen:

louhoksen ja ::ikastamon tybnjohtajat
nikastamon tydnteki j ait
louhoksen tydntekijHt
kaivoksen ty6nteki j ait
kaivoksen tyonjohtaj at

540.3
528.2
s05.0
+90.3
482.5

Eniten henkilSkohtaisia ominaisuuksia vaaditaan siin;i nyh-
maissli, jossa keskimeieinHirren pistearvo on pienin e1i siis kaivoksen
tyonjohtajilla. Louhoksen ja rikastamon ty6njohtajien tyb on pu-
heena olevan tekijain osoittamassa mielessd vaihiten vaativaa.
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5.3. Terveydentil-a

Vastaajien terveydentilan mittana k;iytettiin tekijHH, joka
muodostui p5eiasiassa enilaisten vaivojen ja oineiden esiintymistH
kar.toittavr-s ta kysymyks ist;i .

Taulukossa 5 on esitetty pnosenttilukuina, miten yleisiei
erilaiset vaivat eni alaryhmiss;i ovat. Taulukon aLanivilt5 naikyy
myds kuinka monta vaivaa eri ryhmissai on keskimai;i.nin mainittu. Ala-
ryhmien v;ilisist;i enoista voidaan panna merkil1e, ettei yskai on me1-
ko hanvinainen vaiva louhoksessa tyoskenteleviller kun sitH taas
mulssa nyhmissli es iintyy yleisesti . Louhoksen tydnteki j ait ovat
maininneet keskim;iairin vlihemmlin vaivoj a kuin muut tybntekij;it j a
tyonjohtajat yleens5 vaihemmHn vaivoja kuin tydntekijat.

Tenveydentilan suhteen ammattinyhm;it sijoittuivat seunaa-
",--+i.Vd,D LA.

louhoksen tydntekijHt
louhoksen ja rikastamon tydnjohtajat
nikastamon tydnteki j eit
kaivoksen tydnjohtaj at
kaivoksen ty6nteki j ait

601.1
556.5
501"1
+93 " 3
482.9

ar^r - Ia pisteanvo osoittaa huonoa terveydentilaa j a p;iin-I'Id. L d..

vastcin" Kaivcksen ty6ntekij6lden terveydentila nHytt;iai siis t5mein
penusteel-1a olevan heikoin ja ja louhoksen tyontekij;it ovat puoles-
taan kaikkein tenveimpiei. Kaivoksessa tyosken-uelevien muihin ver-
rattuna heikko terveys korostuu vie15 kun otetaan huomioon, ettii
he ovat keskim;i;irin hieman nuorempia kuin muiden r:yhmien tybnteki-
lat"

Kun vastaaj il-ca tiedusteltiin heidein omaa arvaotaan nykyi-
sestli terveydentilastaan kiivi itmi, ett5 kaivoksen ja rikastamon
tybntekrjOite lukuuncttamatta y1i puolet vastaajis"ta piti tervey-
dentil-aansa oikein hyv;in;i tai jokseenkin hyvein;i.

Vastaajien mainitsemien vaivojen lukumdainHn suhteen kai-
vosteoil.isuutta voitiin myos verrata muihin tutkitturhrn alcihin,
metallien perusteol]isuuteen ja myyntitybfrdn. Telie tavoin mitat-
tuna ter.veydentila n;iyttaiei olevan huonoin metallien perusteolrisuu-
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Taulukko !, Toistuvasti esiintyneet vaivat sekd niialen vastaajien prosenttinen osuus alaryhniin kaikista vas-

taajista, jotka iluoittivat ao. sairautta ilmenneen

(24t) (37) (74) (47) (zo)

dessa ja panas myyntitydss:i. Kaivosteollisuus sijoittuu n;iiden alo-
j en v;i1i1Ie.

5 " 4. Ulkoiset tyoolosuhteet

Onko vilneaikoina toistu-
vasti esiintynyt

Tliinteki jdt Tli5n johta jat

Kai vos i,ouhos Rikas, Lamo Yhteensii Kai-vos Louhos ja
rikastano Yhteensd

Rlstiselk6- ja iskiasvaivoja

YskdH

PiiSnsdrlryl

Niska-, hartia- ja olkapdti-
sdrkyS.

Hengenahdistusta tyiissd

Nivelkipua ja jeyk\ryt$
kdsis sd

Suonenvetoa

Hernos tunei, suutta

Lonkka- ja polvinivelvaivoja

Rintakipua ruuniillisten
ponnistusten yhteydessd

Unettonuutta

Hengenahdj-s tusta tavalli-
sessa kiivelyssii

Poh jekipua ruuniilli sten
ponnistus ten yhteydessS

Yatsakipua

Ruokahaluttomuu tta
YskdksiS

Muis tihiiiridi td

Huirnausta

Mas entunei suu tta
Her..ki std ahdis tuneisuutta

Esiintyvien vaivojen lu-
kuniidrd keskimiidrin

43

40

36

34

34

)L

oc

10

20

18

15

14

t5
12

10

!+

9

7

4

2

4

22

5

10

\9

11

11

14

3

2

3

5

5

3

8

8

1

34

?E

26

zo

23

]E

L)

22

t8

L9

IO

14

12

t6

l,
11

8

o

4

4

3

39

36

32

3t
,a

27

z)

t9

t7

t7

14

t3

t3

t3

11

11

9

I
4

2

4

28

28

75

t9

23

1E

t7

6

1E

6

4

11

t)

11

9

9

4

11

2

10

5

t)

10

10

L5

10

E

t,
E

c

5

5

I

.),

20

18

t6

t,

10

1tr

o

10

4

6

9

l4
o

t,

8

3

7

2

2

2

T;imai tekijai muodostui kysymyksist;i, jotka eri tavoin mit-
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tasivat sitri, minkHlaisissa olosuhteissa eni ammattiryhmissai joudu-
taan tydskentelemeiSn" Olosuhdetekijett, joiden esiintymistli vastaa-
jilta tiedusteltiin naikyveit taulukosta 6. Taulukon luvut osoitta-
vat, kuinka monta prosenttia vastaajista on sanonut joutuvansa ty6s-
kentelemH.in al-ttiina kullekin mainitulle olosuhdetekijaitle 15hes
koko ajan tai mel-ko usein. Taulukkoon on otettu mukaan kaikki ne
olosuhdetekij;it, joiden esiintymist;i vastaajilta tiedusteltiin, jo-
ten mukana on myos sellaisia tekijoite, joita kaivosteollisuudessa
esiintyy vain poikkeuksellisesti.

Taulukko 6, Ulkoiset tydolosuhdetekijiit eri alaryhnissE" Eri olosuhteissa tydskentelenddn joutuvien prosentti-

nen osuus kunkin alaryhniin vastaajista (suluissa)

Joutuu tydskentele-
naan

Uiintekj. jdt Tltinjohta jat

Ka:j. vos Louhos Rikastamo Yhteensd Kaivos Louhos ja
rikastano Yhteensd

9t

79

u
6B

6B

)t
46

31

io

31

8

0

5

1

78

81

30

38

11

3

41

o

3

8

I

3

38

3

11

u

69

84

26

39

38

24

10

10

26

t9

7

tr

8

88

8l_

/o

6g

54

48

44

24

24

12

10

5

5

3

1

75

49

53

bz

79

38

6

53

'l t7

l6

6

2

o

50

7o

30

oe

10

0t:,

l,
3A

t5

,)

l,

t5

20

]E

L5

tr

bc'

,6

45

49

qq

))
q

45

fi

t)

o

5

7

,
3

(24L) 07) (74) (47) (20)

Pijlyisessd ilnassa

Kovassa nelussa

YIeensS. varsin likai-
sissa paikoissa

Korassa vedossa

Kosteassa ilnassa

Myrkyllisi S kaasuja sisdl-
',6vdssb iinassa

Altiina t5:'in611e

Hyvin ahtaissa tiloissa
Muita ku1n ecie116 uainit-
tuja opdpuhtauksia sisil-
tdv5ssd ilnassa

.iatkuva.sti alhaisessa
l6npiitilassa

Suuresii vaih+.sf sy!s5s
ldnpdtlloissa
Ihoa brsyttdvien aineiden
parissa

Alttiina sddnvaihtelulle
Al-ttilna valodrsytyksille
iatkuvasti korkeassa
l2inpdtilas sa

Kovassa hiilindssi
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Yleisimpiri haiiridtekij 6ite kaivosteollisuudessa nriyttHvrit
olevan polyinen ilma ja kova meLu. Alanyhmien vatli1lei on joitakin
eroja. Louhoksen tybntekijeit eiv;it pidH tydtH5n yht;i yleisesti li-
kaisena kuin muiden nyhmien tydntekijet. Ulkotyontekijdin;i he ovat
muita enemmH.n altiina s;iain vaihteluille. Kova veto on mainittu useim-
min rikastamossa, mutta vansin yleisesti myos kaivoksessa. flman
kosteus on mainittu kaivoksessa huomattavasti useammin kuin muissa
nyhmissS.

Ty6olosuhteiden mukaan kaivosteollisuuden ammattiryhm;it
si j oittuvat seuraavaan j;irj estykseen :

Raskaimmissa olosuhteissa joutuu tyoskentelem;iain se nyhmEi,
taissH. tapauksessa kaivoksen tydntekijat, joiden keskimaiHreiinen pis-
teanvo on suunin. Kevyimmlit tydskentelyolosuhteet on louhoksen ja
nikastamon tydnjohtaj i1Ia.

5. 5. Rasittuneisuus j a str.essi

Rasittuneisuudeksi nimitetty tekijat muodostui en;iistai vHi-
temuotoisista kysymyksistS, jotka kaikki mittasivat er"i puolilta
sitei, miten pal j on vastaaj at katsoivat tyonsii nasittavan itseatein.
Naimd. kysymykset neikyvd.t haastattelulomake A:sta (1iite 2) kysymyk-
set 14 a, 14 d, 37 a, 37 e, 57 a ja 57 e).

Ammattinyhmien jenjestys nasittuneisuuden suhteen oli seu-
naavanlainen:

louhoksen ja nikastamon tyonjohtajat
kaivoksen tydnjohtaj at
Louhoksen tydntekij ;it
nikastamon tydntekijHt
kaivoksen tydnteki j eit

kaivoksen ty6njohtajat
louhoksen ja nikastamon tydnjohtajat
kaivoksen tydnteki j ait
nikastamon tyonteki j eit
louhoksen ty6ntekij ;it

326.8
413.2
453.9
492.1
527 .7

655.0
564.4
502.8
464.1
422.9
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Ne, joiden pisteanvo on pieni ovat nasittuneempia kuin kor-
kean pisteanvon saaneet. Kaikkein nasittuneimpia ovat siis louhok-
sen tyontekijeit. Tydnjohtajat eiveit tunne itseaiain yhtH nasittuneik-
si kuin tydntekijat.

Tydntekijdiden keskuudessa ovat kaivoksen tyontekij;it tHm;in
mittauksen mukaan veihiten rasittuneita. Enityisesti tHssei yhteydes-
s;i on kuitenkin syytH muistaa, ettai kaivoksen tydntekij;it ovat kes-
kimai;inin hieman nuorempia kuin muut tydntekijet.

Haastattelulomake A: n kysymykses sli 41 ( ks . liite 2) haas -
tateltavilta tiedusteltiin, missai m5ai::in erei;it tyon henkistH painet-
ta lisai;ivait tekijeit heit;i kiusaavat. N;iistei kysymyksistai muodostui
stnessiksi nimitetty tekijH.

Stressite:<i j an suhteen ammattinyhmien keskin;iinen j arj estys
muodostui seuraavaksi :

rikastamon ty6ntekij ;it
kaivoksen tyontekij ;it
Iouhoksen tyonteki j ait
kaivoksen tydnjohtajat
louhoksen j a rikastamon tyonj ohtaj at

470.5
497.1
504.8
552.6
597.0

Korkea pisteanvo osoittaa voimakasta ja matala veih;iist;i
stressiai. Keskimeiairaiisistai pistearvoista pHeitellen ryhmien veiliset
er:ot eivait ole kovin suunia. Tyonjohtajat n;iyttaiveit kuitenkin ole-
van voimakkaamman stressin aLaisina kuin tyontekijet.

6 . Ynitysten j ohdon edustaj ien j a esimi-esten mielipiteitei

Eleikeikeiongelman kartoittamiseksi useammalta puoletta
enaiistei keskeisist;i kysymyksistai tiedusteltiin myds ynitysten joh-
don edustajien ja haastateltujen lShimpien esimiesten mielipitei-
ta. Esimiehille tankoitettu lomake on esitetty tiitteess;i 3.
Ynitysten johdon edustajia haastatel-tiin vapaamuotoisesti. Esi-
miesarvioiden antajina olivat tydntekijdiden osalta tydnjohtajat
ja nHiden osalta taas yritysten keskijohdon edustajat.

Esimiehil-tei tiedusteltiin ensiksikin, mitti he pitaiisiveit
tyotehon kannalta sopivimpana el-likeikain;i alaisill-een. Vastaukset
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on esitetty taulukossa 7

Taulukko f" Esiniesten arviot alaistensa tyiitehon kannalta sopivasta eldkej"Zistd" Prosenttijakautunat ja keski-

arvot sekd vastaavien alaisryhnien onien sopivaa eLdkeidn arvj,oiden keskiarvot

Tgl.trl* kannalta sopi va
r,lakcr.lca (v, J

lY6nteki jbil1e ilijn johtajil le

Kaivos Louhos ja
rikas tano Kaivos Louhos ja

rikastamo

43-47
AA-A'

53-17
58-62
$-67
Ei osaa sanoa

t2

33

24

10

2t

4

t7
1a

46

4

,o

33

2l

77

46

3r

23

Yhteensd 100 100 100 100

Esiniesarvioiden ke skiarvot
Alaisten onien arvioiden
keskiarvot

Esimiesvas taaj ien lukunddrdt

52,1

5t "4

,8

,6,t

,6 "5
24

54.5

tro R

24

58"5

58.0

L3

" - - -tateltu j en es imiesten pieni lukumaieir;i kutakin ryhm;i511 d.d.b;

kohti pakotti yhdist;im;iein taulukossa yhdeksi ryhm;iksi myos louhok-
sen ja nikastamon tydntekijat. Kun taulukon lukuja ja jakautumien
keskianvoj a verrataan tydntekij 6j-den j a tyonj ohtaj ien omiin ar-
vioihin huomataan, ette ne pitevet melko tankasti yhtai. Suuni-n
poikkeama on kaivoksen tydnjohtajien kohdaIla, jotka itse arvioi-
vat soPivan elSkeik5nsd. keskimaiair-in kaksi vuotta alemmaksi kuin hei-
dein es imiehensa.

Yritysten johdon edustajien lausuntoja ei voida tarkastel-
1a tilastol-lisesti . Tutkimuksessahan oIi mukana vain nel j ai ynitys-
te ja kustakin haastateltiin johdon edustajana yhte henki16;i.
Ammattiasemaltaan haastatellut johdon edustajat olivat hallinnolli-
sen osaston paelLikko , hallinnol-linen j ohtaj a , kaivoksen isainnoit-
sije ja sosiaalijohtaja. Johdon edustajien mielipiteille on sen
sijaan yksityistapauksina huomattava paino, sil-Ia ne edustavat yri-
tyksen kantaar jonka vaikutus puolestaan ulottuu suureen joukkoon
nenKl_l_or_ta.
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Mite tyontekijoiden ja tydnjohtajien sopivaan elHkeikaiain
tulee, ynitysten johdon edustajat olivat yleisesti ottaen nykyisin
k;iytossH olevien seiHnndsten kannalla. Erityisesti on syyt;i konos-
taa, ett5 johdon edustajat halusivat saiilyttSS nykyisen asiantilan
riippumatta siit;t, minkailaisia sH;tnnoksiai y::ityksessii noudatetaan.
Kuten muistetaan, yhden tutkitun ynityksen elSkeik5seieinndstd antoi
mahdol-lisuuden elaikkeelle siirtymiseen tietyin edellytyksin jo 52

vuoden i;issai. Ainoastaan yhdess;i yrityksessei , j ossa kaikille so-
vel-letaan 65 vuoden elaikeik;iH, johdon edustaja katsoi, ettii ras-
kaassa nuumiillisessa tydssii, l5hinn5 maanalaisessa kaivostydss;i
olevilla tydntekijOitla elSkeikai voisi oIla alempikin kuin 65
vuotta.

Eleikeikaikaiyt;inndn suhteen esimiehet olivat taipuvaisempia
ottamaan huomioon yksi1611isi5 eroja kuin tydnteki;ait ;a tydnjoh-
tajat itse. Teim5 kHy ilmi taulukosta B.

Taulukko 8, Tyijnjohtajien ja keski.johdon edustajien nielipiteet et2ikeikZik2iytiinntjstd tydntekijtiiden ja ty6n-

johtajien kohdalla. Luvut prosentteja vastaajien lukumiidristii (suluissa)

Mielipide elSkeikd-
kiiytiinnijstii

Ty6nteki jdill"e \rdnjohta ji11:

Louhos ja
rikastanoKaivos Kaivos Louhos ja

rikastano

Kiinted kdytdntd parempi.

Joustava kiiytS.ntd parenpi

Ei ogaa sanoa

33

67

38

62

ZI

67

t2

23

77

Yhteensii 100

(58)

100

(zq)

100

(24)

100

(13)

Vansin huomattava enemmistd kaikkien ryhmien esimiehist5
pitaa yksilollisesti joustavaa elaikeik5kHyt5nto5 parempana kuin
kiinteeiai elaikeikHH. Tiimei on kyllai ymmHnrettatveiai kun otetaan huo-
mioon, ette esimiehiei nimenomaan johdateltiin ajattelemaan eleike-
ikeikysymyksiS tyotehon kannalta, ja varsin yleisesti ymmitruet5ain,
ette ihmiset vanhenevat eri tavalla.

Johdon edustajien mielipiteet menivitt t;issai kysymyksesse
tasan. Molemmissa tutkimukseen kuuluvissa kalkkikaivoksissa kan-
natettiin kiinteS;i elaikeikeikaiytaint65. Malmikaivoksissa sen si j aan
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pidettiin joustavuutta panempana. Kuten edeLlai on kenr-ottu toises-
sa tutkituista ynityksistei on tosiasiassakin kHytdssai yksil6l1ises-
ti j oustava el;ikeikHj arj estely.

Kiinte;iei elaikeikaikaiyt;intdai kannattaneet johdon edustaj at
per:ustelivat kHsitystaiain siIlai, ettli kun henkilo tiet;iei var-masti
ennakolta, milloin h;inen on jai;it;iv;i eLai.kkeelIe, hatn voi panemmin
valmistautua elaiketapahtumaan j a j ainj estHei asiansa kuntoon. Jous-
tavaa jairjestetmaiei taas perusteltiin viittaamalla ihmisten tydkun-
nossa esiintyviin yksil6llisiin eroihin.

Yksil6l-lisesti joustavan eleikeikeik5yt5nnbn lisaiksi el.ike-
ikae koskevassa keskustelussa on tuotu esiin myds ajatus ammateit-
tain pornastetusta el;ikei;istai. Teillaista j eirj estelmHei on j ossain
m5;inin kaiyt5nnossaikin kokeiltu. Kuten edellai on sel-ostettu on yh-
dessH tutkimuksen kohteena olleessa yrityksesseikin vanattu maan-
alaisessa kaivostydssH oleville mahdollisuus siirtyei e15kkee1le
muita nuonempina.

Esimiesportaan mielipiteet el5kei5n ammatin mukaisesta
pornastuksesta eiveit tulleet tatss;i tutkimuksessa kunnoll-a esiin.
Teimd johtuu siitei, ettei heid;in mielipiteiteiei.n ei kartoitettu
yleisesti vaan ainoastaan heid;in alaisinaan olevien ammartinyhmien
osaLta. HaastatelluiLla esimiehil-Iei ei useinkaan oIlut muuta kuin
yhteen alanyhmeiSn kuuluvia alaisia, eik5 ponrastamisen tarve nHis-
s;i puitteissa n;iytt;iytynyt koko laaj uudessaan. Jotkut keski j ohdon
edustajat, joiden alaisuuteen kuului eri- alaryhmien tyonjohtajia,
suositteLivat ky}1;i maanalaisessa kaivoksessa tydskentelevill-e
alempaa eleikeikaiS kuin muilLe" Jotkut tydnjohtajat puolestaan
ehdottivat pornastusta rasittavien ammattien osalta saman ala-
nyhm5n sisaill-eikin. Enityisesti ka j.voksen poraaj ien katsottiin
tarvitsevan alempaa elSkeikai;i kuin mulden.

Ynitysten johdon edustajien mielipiteet el-;ikeiain amma-
tin mukaisesta ponrastuksesta jakautuivat jailleen ynitysten toi-
mialan mukaan. Kalkkikivikaivoksessa ja -louhoksessa kannatet-
tiin samaa el-;ikeik;i.i kaikille ammattiryhmille. Malmikaivoksis-
sa taas suosittiin porrastusta siten, ettii maanalaisessa kaivok-
sessa tyoskenteleviit pai;isisiv;it muita aikaisemmin elHkkeelle 

"

Kalkkikivilouhoksessa johdon edustajan mielrprde pohjau-
tui tietysti hieman eri penusteille kuin muiden johdon edr:stajien,
koska h5nen edustamassaan yrityksessli ei oliut maanal-aisen kai-
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vosty6n tekijoite l-ainkaan. Muut johdon edustajat oIi-vat ky1I.i
kaikki si-t.i mielt;i, ett5 maanalainen kaivostyd on raskaampaa
kuin maanp;ieilliset ty6t. Yksi heistd kuitenkin katsoi, ett5
mahdollisuus p5eistei muutamaa vuotta aikaisemmin elaikkeelle ei oli-
si natkaiseva panannus maanalaisessa kaivoksessa ty6skenteievien
asemaan.

Ede115 selostettaessa tutkittujen yritysten el;ikeike-
jainj estelyj5, k5vi j o iImi, ettH. kaitissa yrityksissH katytetatrin
jossain m5ainin vSliammattijeirjestelmS;i. Samassa yhteydessH mai-
nittiin myos, ettH. jenjestelmH oIi kehittynyt olosuhteiden pa-
kosta. NHin olIen johdon edustajien mielipidekin mainitusta jeir-
jestelm;istH pelkistyi yksikantaiseen toteamukseen, ettd se on
v;iLtt;imaitdn naskaiden ammattien kohdalta.

Esimiespontaan mielipidettai viiliammattijHnj estelm;istH
ei tiedusteltu.

7 . EneiitH tilastotieto j a
a

Haastattelujen lis;iksi tutkimuksen kohteena olevilta yr.i-
tyksitte pyydettiin numenotietoja henkildkunnan ikairakenteesta,
elaiketapahtumista sekai tydsuhteen kestiiessei sattuneista kuoleman-
tapauks ista.

Kaivosteoll-isuuden tydnteki j 6iden j a tydn j ohtaj ien ik;ij a-
kautuma alaryhmittaiin on esitetty seuraavassa taulukossa.

Taulukko !" Kaivosteolfisuuden tytintekij6iden ja ty6njohtajien ikdrakenne alaryhnittdin. Prosenttijakautu-
nia. (Suluissa henkildiden lukunii6rdt, joista prosentit on laskettu)

-u(a (vuosr,aJ
1}ltinteki jEt ty6njohtajat

Kaivos Louhos Rikastano Kaivos Louhos Rikastamo

50-6Jv
,b-5yv
50-55v
40-4)v

35''sv
all-e )) v

2

2

?

24

20

45

L6

o

t2

14

22

1

3

7

22

20

47

4

5

11

37

t,
28

8 '1)
25 0)
L7 Q)
t7 Q)

- (-)

33 g)

4

7

28

41

).5

7

Yhteensd 100

(896)

100

(t6r)
100

3:o)
100

(e7 )

100

(12 )

100

(27)
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Taulukossa kiinnittyy erityisesti huomio vanhimman ikailuo-
kan, 6 0-6 5 vuotiaiden osuuteen. Tatm;in ikriluokan osuus on louhoksen
tydntekijoiden keskuudessa paljon suurempi kuin muissa alanyhmissai.
Vastaavasti louhoksen tyontekijdissri on nuorimpiin ikailuokkiin kuu-
luvia v5hemm;in kuin muissa nyhmiss;i. Louhoksen ty6njohtajista taas
ei vojilamitH5n johtopeiaitdksiei tehdH, koska heite o1i tutkimuksen koh-
teena olevissa toimipaikoissa yhteensai vain 12.

Ikejakautumien suhteen kaivosteollisuus ja metallien perus-
teollisuus ovat l;iheLl;i toisiaan. Myyntity6ssai ty6skentelevH.t ovat
keskim;i5nin hieman nuorempia ja graafisessa teollisuudessa tydsken-
televlit vanhempia. Louhoksen tyontekij;it ovat kuitenkin, myds kaik-
ki tutkitut aLat huomioonottaen, keskimai5reiisesti vanhimpia.

Y:rityksilte saaduista tilastotiedoista oli mahdollisuus
laskea my6s kumpi on yleisemp;t;i, tyokyvyttdmyys- vai vanhuuselek-
keelle jH;iminen, kussakin ryhm5ssei. Taimei on esitetty taulukossa
t0 . Tydn j ohtaj ia ei o1e neiissai luvuissa enotettu tydnteki j 6ist;i ,
koska heit5 o1i kaikissa ryhmissei vain hyvin v5h;in.

Taulukko 10. Yuosina l9q-L968 vanhuus- ja tytikyvyttiinyyselSkkeelle sii.rtyneet sekd tyusuhteen kestiie

Ieet, Suhdeluvut osoittavat vuosikeskiarvoja pronilleina aktiivity6ntekijtiistd v, 1968

ss6 kuol-
1)

Alaryhnii
Vanhuus-

e15.ke-
16isi6,

kp1

Tkv-elbke-
ldisid,

kpl
Kuolleita

kpl
Vanhuusel

o/oo
aktiiveista

Tkv-e1,
o/ oo

aktlivei sta

Kuolleita
o/oo

aktiiveista
Yhteensd

o/oo
aktii.veista

Kai.vos

Louhos

Rikastauo

40

16

9

84

I
t7

34

5

3

18

6

1.6

10

10

6

6

2

)L

2'
t6

YhteensE 65 t0g 42 I 14 6 28

Taulukosta niihd;iHn, ettei vanhuuseleikkeelle siintyminen on
kolmesta tankastetlusta yleisin tyonjlitt6muoto ainoastaan 1ouhok-
sessa. SekH kaivoksessa ett;i rikastamossa on tydkyvyttbmyyseleik-

Vuosikeskianvot on
Vuoden 1968 tiedot

jakamalla tapausten summa viidella.vain alkuvuotta.
laskettu
koskevat

1)
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kee1le siirtyminen huomattavasti tavallisempaa.
Varrhuusel;ikkeell-e siintyneiden osuus louhoksessa on suur-

ta luokkaa myos vennattuna metallien penusteoll-isuuden ja myynti-
tydn vastaaviin lukuihin. Muiden ryhmien osalta vanhuusel.ikkeelle
jeieineiden osuus on suunnilleen samaa suulruusluokkaa kuin muillakin
tutkituilLa aloi11a.

Tyokyvyttdmyysniski on kaivosteollisuudessa suunnilleen
samaa suuruusl-uokkaa kuin metaltien penusteollisuudessa, samoin
kuin tyosuhteen kestiiessai tapahtuvan kuol-emisen ::iski. Molemmat
niskit ovat mainituilla teol-lisuuden a1oilla huomattavasti suunem-
pia kuin myyntityossS.

Kuten taulukon 10 viimeisestei sanakkeesta n5kyy niiden
osuus, jotka ovat jattt;ineet tydn jollakin kolmesta mainitusta ta-
vasta: orl kaivoksessa ja ]ouhoksessa kaksi kentaa niin suuri kuin
nikastamossa. THmai on otettava huomioon, kun tehd;iain rzentailuja
alanyhmien vai1i115. Taulukossa 11 on laskettu tydsuhteen katkea-
mistapojen osuudet toisesta kantal-uvusta, kaikista mainituilla
tavoil-la katkenneista ty6suhteista eni alanyhmissH. Naiiden }uku-
je., piteiisi nyt osoittaa, mil15 todennaik6isyydell;i eri nyhmiin
kuuluvien henkiloiden tyosuhde katkeaa jollakin n;iist;i kolmesta
tavasta' sikaili kuin he eiveit joudu pois ty6st;i jollakin muul-l-a
tavall-a.

Taulukosta naikyy, ettli tydkyvyttdmyyseleikkeel-le siinty-
misen todennHkdisyys on suunnilleen yht;i. suuri kaivoksessa ja ni-
kastamossa. Rikastamossa on sil-ti todennekdisempeiei p;iaist;i van-

Taulukko 11 Vuosina 1963-1968 vanhuus- ja tyiikyvyttdmyyseldkkeelle siirtyneiden sekd tyijsuhteen kest,iessd

kuolleiden tytjntekijdiden ja ty6njohtajien osuus kaikista nainituill-a tavoj.l,La katkenneista

tytisuhteista eri alaryhmissd

Tltisuhteen katkeami. s tapa Kaivos Louhos Ri.kastano

Vanhuuseldke

Tkv-eldke

Kuolena

ot

,3
22

5'
28

77

3t

59

10

YhteensE 100

( 158)

r00

(29)

100

(29)
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huuselaikkeelle, sil-I;i kuoleman kautta katkenneiden ty6suhteiden
osuus on kaivoksessa kaksinkertainen nikastamoon venrattuna.

Vanhuuseleikkeell-e siirtyneiden tydnjettdika n;ikyy taul-u-
kosta l-2.

Taulukko 12, Vuosina 1963-1968 vanhuuseldkkeelle siirtyneitlen tytinj6ttiJik6. Lunrt prosentteina vanhuuseliik-

keel1e siirtyneistd (suluissa)

Iltjn jdttt5ikd Kaivos Louhos Rikastano

Alle 55 v.

55-59v,
6o - 6q v.

b, v.

yJ.I b) v.

7

28

z)

30

t2

t3 Q)
,b lg)
31 (5)

11 (1)

45 Q)
44 (4)

Yhteensd 100

(40 )

100

(Lo)

100

(e)

KeskimS;inaiinen vanhuusel;ikkeeIle siirtymisika ol-i kai-
voksessa 61.5, louhoksessa 65.3 ja rikastamossa 62.3 vuotta.
Luvut osoittavat , ett;i melko monet ovat j o voineet katyttaiei hyv;ik-
seen suurimmassa tutkitussa ynityksessei ol-evaa mahdollisuutta siin-
ty5 el;ikkeelIe ennen 60 ik;ivuotta. KeskimaiHnlij.nen el;ikkeeIle siin-
tymisike on nliinollen kaivosteollisuudessa alempi kuin myyntityos-
se ja metallien perusteoll-isuudessa. Louhoksessa keskim;iainliinen
elaikkeell-e siintymisikH on kuitenkin samaa Luokkaa kuin muil-l-a
tutkituill-a aloil-l-a. THmei johtuu siit;i, ettH kyseinen ynitys han-
joittaa avolouhintaa vain vaiheiisessH m;iairEissli, joten paiatosa 1ou-
hoksen tydntekijdistei toimii toisenlaisten elaikeikeisHainnosten
alaisina.

Taulukosta 13 naihd5;in, missH ieiss;i tydkyvyttdmyyselskkee1-
le siintyneet ovat lopettaneet tydnteon.
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Taulukko 1J, Vuosina 1963-1968 tytilryvyttiinaksi tulleiden tyiinjatttiikd. Luwt prosentteja tytSkyvytttjndksi tu1-
leista (suluissa)

1}6njetfiiike Kaivos Louhos ja rikastano

AlLe

45-
50-
55-
60-

45 v.

49 v.

54 v.

59 v.

64 v.

28

19

19

oo

5

t2

9

26

26

o\

YhteensE 100

(84)

100

(zt)

Kaivoksessa ty6skennelleet tydkyvyttdmyysel5kekiiset ovat
lopettaneet tydnteon keskimei;irin 49.1:n vuoden iaissai. Muiden osal-
ta vastaava keskiarvo on 53.5 vuotta. E::o johtuu tietysti paieiasias-
sa siitei, ette suurella osa]1a kaivoksen tydntekijdistd ja tydn-
johtajista on mahdollisuus pA;ist;i muita aikaisemmin vanhuuselH.k-
kee1Ie. Heilla ei siis o1e ol1ut mahdotlisuuttakaan tul]a ty6ky-
vyttomiksi myohempinai ikH.vuosinaan, joten pnosenttijakautuman pai-
nopiste jee alemmaksi kuin mui1la nyhmilra. TyokyvyttdmyyselHk-
kee1le siintyneiden suhteel-Liset osuudet eni alaryhmissH. (taulukot
l-0 ja 11) ovatkin t5stat syyst;i nyhmien vatl-isten enojen kannalta
mielenkiintoisempia.

Tydkyvyttomyyden syistd saatiin my6s useimmissa tapauk-
sissa tiedot. Niiden luokittelemiseen katytetti-in Punolan ym. esit-
t;im5;i pitkaaikaissainauksien luokitusta (Punola ym. 1967 , 67-10g).
TauLukossa 14 on esitetty eri sainausluokkiin kuuluvien syiden
osuus niiden tydkyvyttdmyystapausten m5Hn;istei, joista mainitut tie-
dot saatiin.
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Taulukko 14 Vuosina 1963-1968 tydlryvyttiindksi tulleiden jakautuninen tydlryvyttdnyyden syiden nukaan sekd vas-

taavien sairausryhnien prosenttiset osuudet kaikista kroonisesti sairaista Suomen 1! wotta tdyt-

tiineessii vdestdssd

Tytikyvy ttiinyyden syy Kaivos Louhos ja
rikastano Koko naa

Verenkiertoelinten taudi t
Tuki- ja liikuntaeLinten tauilit
Ruuansulatuselinten taudit
Tapaturnat, vannat, nyrkytykset

Hernoston ja aistJ.nien taudit
Herkistyn?itaudit sek6 umpierityksen, aineen-
vaihdunnan ja ravltsemuksen sairaudet

Tartuntataudit

Virtsa- ja sukuelinten taudit
Hengi-tyselinten taudit
Mielisairaus, sairasnielisyys, vajaadlyisyys

Kasvainet

Ihon ja ihonalaiskudosten taudit

44

t3

5

10

o

5

3

3

ct

4

3

4

n=79

50

o

E

,
(
o

9

9

tr

5

36

27

t2

11

11

9

6

5

4

4

2

Taulukon lukuja tarkasteltaessa on otettava huomioon, etta
ventailu koko maan sairaustilanteeseen on teht;iv5 var-auksella. Ty6-
kyvyttdmyyselekkeelle siirtyneethatn ovat sainastuneet aktiiviaika-
naan, kun taas koko maata koskevissa l-uvuissa on mukana my6s vanhuk-
caf

Kuitenkin voidaan todeta, ette verenkiertoelinten taudit
ovat kaivosteollisuudessa yleisimpiai tydkyvytt6myyden aiheuttaj ia
kuten ne ovat my6s koko v.iestdss;i yleisimpiai pitkeaikaissainauksia.
Ne todettiin yleisimmiksi tyokyvyttomyyden aiheuttaj i.ksi myds me-
tallien perusteollisuudessa ja myyntityossS.

Vansin mielenkiintoinen piirue taulukossa on hengitysel-in-
ten tautien suuri osuus kaivoksessa. Ne ovat kaivoksessa huomat-
tavasti yleisempi;i kuin muissa r:yhmisse ja koko maassa. Ainoastaan
metallien penusteol-lisuuden ereesse ammattiryhm5ssd teillaisi-a sai-
rauksia esiintyy 1;ihes yhta yleisesti kuin kaivoksessa.

Mui11a tutkituilla aIoil1a tuki- ja liikuntaelinten tau-
dit ovat yleisempie tyokyvyttdmyyden aiheuttaj ia kuin hengitysel-in-
ten taudit.

VaLtaosa vuosina 1963-1968 tydkyvyttdmyyseleikkeelle siir-
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tyneistri oli tietojen hankkimisen ajankohtana
keskimai.;i.rHist;i elinaikaansa tydn lopettamisen
tutkia.

elossa,
j;ilkeen

j oten heidlin
ei voitu

Tyokyvyttdmyyden syihin on mielenkiintoista vennata
syit;i, jotka ovat aiheuttaneet kuoleman tydsuhteen kest;iessti.
mii syyt on esitetty taulukossa 15.

niit;i
Ne-

Taulukko 1!. $6suhteen kestdessH kuolleiden kaivosteol-tisuuden tytintekijiiitlen ja tyijnjohtajien kuolinsyyt,
Eri syistd kuolleiden osuus prosenttei.na kaikista tapauksista (suluissa)

Kuolinsyy 6 kuolleista

Verenkiertoelinten taudit
Tapaturmat, vannat ja nyrkytykset

Hernoston ja aistinien taudit
Hengityselinten taudit
Kasvainet

Muut kuolenansyyt

50

28

9

2

9

2

Yhteensd 100

(4 r )

0n hyvin ymmernetteiv;i5, ettii t;issei taulukossa onkin nous-
sut toiselle tilall-e luokka rttapatunmat, vammat ja mynkytyksetil.
Samoin oli asianLaita metallien penusteollisuudessa. Myyntitydssei
t5mei luokka sen sijaan on vasta kolmannella tiIalla. Kaikilla kol-
mel-Ia alal-la olivat venenkientoel-inten taudit yleisimp;inei kuolin-
syyne.

Kaivosteoltisuus poikkeaa molemmista muista tutkituista
aloista mm. siin;i, ette sekEi henmoston ja aistimien taudeilla etta
kasvaimilla on suhteel-lisen suul3i' osuus kuolinsyytaulukossa. Muil-
Ia aIoi1la t5meintyyppiset sainaudet eiveit ole mainittavasti esi1le.

Tyosuhteen kestitessa kuolleiden eliniSn hajonta o1i hyvin
suulti.

B. Lisattietoja haastatelluista

B. 1. Ty6ntekijdiden ja tyonjohtajien vastauksia

Aikaisemmin esitettyjen Lis;iksi haastateltavilre tehtiin



viel;i enatitei kysymyksi;i, joita ei kuitenkaan e::i syistH johtuen
voitu keyttee f aktorianalyysiss;i hyvetksi. Tatss;i luvussa on tankoi-
tus kaisitellai nHistei kysymyksistH miel-enkiintoisimpia sekat lisaik-
si en;iit;i elSkelaiisil-1e esitettyjH kysymyksi;i

Koska pidettiin mahdollisena, ett5 iekkeet henkil6t ko-
kevat itsensH. j ossain mHatrin syrj ityitcsi tydpaikoil-laan , vastaa-
jilta tiedustel-tiin, miten he uskoivat ynityksess;i suhtauduttavan
vanhoihin henkildihin vastaajien omassa tyossai. Vastausjakautu-
mat on esitetty taul-ukossa 16.

Taulukko L6. Vastaajien kdsitys yrityksen suhtautunisesta vanhoihj.n ty6nteklj6ihln vastaajj.en omassa ty6ssii

Luvut prosentteja vastaajien lukundd,ristd (suluissa)

Yrityksen suhtautuninen
vanhoihin

I}tinteki jdt T!6njohtajat

Kaivos Louhos Rikastano Kaivos Louhos ja
rikastano

Myr.inteisemnin kuin nuoriin
Samalla tavoin kuin nuoriin
Kielteisemmin kuin nuoriin
Tietoa ei saatu

14

65

20

1

I
t)
t9

I1
6L

28

33

6L

6

27

)t
t6

Yhteensd 100

(24r)
100

o?)
100

04)
100

(48 )

100

(zo )

Peiaiasiassa vastaaj at siis uskoivat ynityksen suhtautuvan
vanhoihin samal-1a tavalla kuin nuoni-inkin. Enoa on l-eihinnai. havait-
tavissa tydnjohtajien ja tyontekijoiden v5rilrH. Tydnjohtajien
joukossa on enmmHn niitai, jotka uskovat, ettti vanhoihin suhtaudu-
taan myonteisemmin kuin nuoriin.

Kysymys si.ita, miten ihmiset ku]uttavat vapaa-ai-kansa, on
elSkeik;ikysymyst;i pohdittaessa hyvinkin t5rke;i. Elekkeel-laiolohan
on pelkkei;i vapaa-aikaa. THmHn tutkimuksen yhteydess;i kiinnosti en-
nen kaikkea s€r onko vastaajil-Ia ns. vapaa-ajan ongelmaa, joka
saattaisi vaikuttaa elSkeikd.asenteeseen. Tail-laista ei kuitenkaan
havaittu, eik;i kukaan vastaaja valittanut ikHvystymistH vapaa-ai-
kanaan.

Seunaavassa taulukossa L7 on esitetty vastaajien jakau-
tuminen niiden vapaa-ajan kaiyttdtapojen mukaan, jotka he ensim-
mHiseksi mainitsivat, kun heidein nykyisiai vapaa-ajan toimiaan tie-
dusteltiin.
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Taulukko I].. Vastaajien jakautuninen ensiksj- ilnoitetun vapaa-ajan kiiyttiitavan nukaan. Luvut prosentteja

vastaajien lukun66ristI (suluissa),

Vapaa-ajan
kdyttdtapa

TliSnteki. jiit I}ltlnjohta jat

Kaivos Louhos Rikastamo Yhteensi Kaivos Louhos ja
rikastamo Yhteensd

Lj.ikunta ja ulkoj.lu

Kotipiiriin liittyvdt
toimet

Sivutyijt

Lepo ja joutenolo

Soslaalinen osallis-
tuninen

Tiedon hankinta

Ei vastausta

)t

30

t0

4

2

2

t9

59

5

3

8

3

3

44

4'
10

1

47

36

9

3

2

2

5t

24

1E

4

6

35

45

10

5

E

46

2l

t3

4

6

Yhteensii 100

(24t)
100

07)

100

04)

100 100

(47)

100

(20 )

100

Taul-ukosta n;ikyy, ette keskeisimpi;i vapaa-ajan aktiviteet-
teja ovat liikunta ja ulkoilu seka enilaiset kotipiiriin Iiittyvdt
toimet. Huomio kiintyy enityisesti liikunnan ja ulkoilun menki-
tyksen vaihteluun ryhmastH toiseen. Eniten sita harrastavat kai-
voksessa tydskentelevait, joiden tyoolosuhteet ovat sellaiset, ette
ne saavat ihmisen kaipaamaan raitista ilmaa. My6s siseityotH teke-
vat rikastamon tydntekijait ovat varsin usein maininneet ulkoilu-
harrastuksen ensimm;iiseksi. Sen sijaan uJ-kotydss;i oleville louhok-
sen tyontekij6ille siltti ei ol-e yhta suurta merkityst;i. Tosin on
muistettava, ette muihin ryhmiin kuuluu vain miehiS, kun taas l-ou-
hoksen tydntekijoissei on myds naisia.

Kaikissa ryhmisse on vansin yleisesti il-moitettu vapaa-
ajan kuluvan enilaisissa kotipiini-in liittyviss;i toi-missa. TathHn
luokkaan on laskettu melko kirjava joukko asioita puutarhan hoi-
dosta kaisit6ihin asti.

Muutoin voidaan todeta, etta valrsin monet kaivosteolli-
suuden tyontekijdist;i ja tyonjohtajista tekeveit varsinaisen ammat-
tinsa ohel-1a sivutdita.

Vastaajilta tiedusteltiin myos, miten he uskovat vapaa-
aikakysymyksen jHrjestyv;in eI;ikkeelle siirnyttyei;in, toisin sanoen
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pelk;iaiv;itk6 he, aikansa k5yvein pitkziksi. Ltihes kaikki vastaajat ol-i-
vat sit;i mie1t5, etta heill;i tulee niittemaiain puuhaa aivan tarpeek-
si. Lis.i;intynyt vapaa-aika ei neiytai aiheuttavan pelkoa el-eikkeeLle
siirtymistd kohtaan.

Eleikkeelle siirtymisen kannalta on myds asumiskysymys var-
sin teinkeS. T;ist;i syystH vastaajilta tiedustel-tiin heid;in nykyisen
asuntonsa omistussuhdetta.

Taulukko 18, Vastaajien jakautuninen asunnon onistussuhteen mukaan. Luvut prosentteja vastaajien lukunddristd
( suluissa)

Asunnon onistus
ffcinteki j6t $6njohta jat

Kai.vos Louhos Rikas tano Kaivos Louhos ja
ri.kastano

Onistaa itse
Asunto ty6suhteen perusteella

Muunlai.nen onistus

Tieto puuttuu

47

49

4

76

t3

11

45

49

5

1

47

49

2

2

60

40

Yhteensd 100

(24:-)

100

e7)

100

(74)

100

(47)

100

(zo )

Kuten taulukosta lB k;iy il-mi, louhoksen tyontekij;it asuvat
muita useaflImin itse omistamassaan asunnossa 3a vastaavasti muita
harvemmin tydsuhteen penusteella jerjestetyssa asunnossa. Ero mui-
hin ryhmiin johtunee paikkakunnasta. Tutkimuksen kohteena oll-eet
maanal-aiset malmikaivokset rikastamoineen sijaitsevat yleensH syr-
jaisissai paikoissa muodostaen oman yhdyskuntansa. Tallaisissa olo-
suhteissa tyonantajalle tulee luonnostaan eteen asuntojen jarjesta-
minen tyontekijdilfe.

Nykyinen asuminen ei kuitenkaan ole elaikeikaikysymyksen
kannalta yht;i t;irkeeiS kuin se r ett;i asuminen on turvattu myds elek-
keel-lSotoaikana. Kun vastaajilta tiedusteltiin, miten he otaksuvat
asuvansa el;ikkeellei ollessaan, kaivi il-mi, ette val-taosa aikoi sii-
hen mennessei peiaist;i omaan asuntoon. N;iin vastas:- 74 prosenttia
tydntekij6ist;i ja B9 pnosenttia tyonjohtajista.
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B ,2 , EI;ikeI;iisten vastauks ra

Kuten t;im;in esityksen alkupuolelIa mainittiin, haastattel-u-
tieto j a ken;ittiin myos el;ikkeelle s iintyneilta. Haastateltu j a e15-
ke15isi5 oIi kaikkiaan 54. Heist;i oli 29 siintynyt vanhuuselSkkeel--
le ja 25 tydkyvyttdmyysel;ikkeel-le.

Koska ryhmait olivat naiin pieniei, niit;i ei voitu tietenk;i;in
enei;i mielekk55sti jakaa alaryhmiin. Lis;iksi todettiin, ett5 vastaus-
ten saaminen eleikelSisilta en;iisiin kysymyksi-in oli vaikeaa ja mit-
tauksen reliabiliteetti ilmeisesti heikohko. NHistH syist;i el-;ike-
l-eiisten vastausten ventaileminen aktiivitydntekijdiden vastauksiin
ei tuntunut jHrkev;i1tA. Seunaavassa on kuitenkin esitetty er;iitei
eleikel5ishaastatteluista saatuja tietoja, jotka ehk5 voivat t5yden-
taa tutkimuksen antamaa kuvaa elSkeikatkysymyksen ongelmakent;ist5.

Haastatel-Iut vanhuusel;ikelSiset ol-ivat lopettaneet tyon-
teon useimmiten 63-67 :n vuoden i5ss5. Keskim;iair;iinen tyonjettdika
oli 64 vuotta. TydkyvyttSmyyselrikkeelte siirtyneiden tavalfisin
tydnjattoika oli 5B-62 vuotta ja tydnjHttoi;in keskiarvo 59 vuotta.

Vanhuusel;ikkeelle sii-nt5rneist5 69 prosenttia piti el;ikkeel-
le s j jrtymistH miellytt;iv.inai. Ihme kyl1ai f.ihes puolet, 4B prosent-
tia, tyokyvyttdmyyselSkkeelle siir't','rej staikin vastasi samoin, vaik-
ka tydnteko olikin heid5n kohdallaan p;ieittynyt sairauden tai tapa-
tunman vuoksi.

Koska el5kkeelle siintyminen menkitsee tydpaikoilla tapah-
tuvan sosiaalisen kanssakiiymisen loppumista, on usein ajateltu,
ett;i el;ikel;iisten ongelmana olisi yksin;iisyys. Teta seikkaa pyrit-
tiin tutkimaan parillakin kysymyksell;i.

Ensiksikin el-5kel-;iisilta tiedustel-tiin, asuvatko he yksi-
ndain vai yhdess5 jonkun toisen kanssa. KHvi irmi, ettli vain ls
prosenttia vastaajista asui yksin. Useimmat asuivat yhdessH avio-
puolisonsa jaltai lastensa kanssa.

Lis;iksi tiedusteltiin, ol-ivatko vastaajat menettdneet ys-
t;ivi;i5n eI;ikkeel-Ie siintyessaiain. NHin katsoi tapahtuneen vain yh-
deksain prosenttia vastaajista. Samaten yhdeksein pnosenttia ol-i si-
t;i mie1t.i, ett;i heillei ei haastattelun ajankohtana ol-1ut ystHviS
lainkaan . Taim;in penusteella nHyttaiis i s iis s ilta , ettH yks ineiisyys
ei ole mill-atain tavoin yleinen ongelma el;ikel;iistenkai;in piirissS.
Entiset yst;ivyyssuhteet saiilyvait vielei ty6nteon lopettamisen jel-





keenkin.
Eltikelaiisten taloudellisen aseman kartoittamiseksi heilte

tiedusteltiin, mitai mielt5 he ovat nykyisten elSketulojensa suuruu-
desta. T;iss;i suhteessa tilanne ei naiytai varsin ilahduttavalta,
si1lai penH.ti kolme neljeisosaa vastaajista piti elSketulojaan joko
melko niukkoina tai aivan riittatmHttdmin;i.

Sen sijaan e15kel;iisten asuntoasiat naiytt5vait olevan van-
sin tyydyttatv;iII;i kannalLa. Kokonaista 6 0 pnosenttia vastaaj ista
asui itse omistamassaan asunnossa ja 77 pnosenttia entisen tydnan-
tajan omistamassa asunnossa. Myds jailkimmAisessai tapauksessa elat-
kelHisten asumista t5ytynee pitaa vansin tunvattuna.

9. Yleiskuva kaivosteoLlisuuden elaikeik;ikysymyksestii

Edell;i on ventailtu eri ammattinyhmi;i toisiinsa eniiiden
elaikei5n kannalta tairkeiden teki jdiden suhteen sekH tilastotietojen
pohjalta. TatssH fuvussa on tarkoitus tehdS jonkinlainen yhteenve-
to nHist;i ver"tailuista.

Kaikki edell;i k5sitellyt penustekijat mittaavat tietyss;i
mielessli vastaaj ien tyon kuluttavuutta, j a t;iss;i mielessEi ne ovat
e1;ikeikHkysymyksen kannalta mielenkiintoisia. Mainituille teki-
jdi11e ei tietenk;iein oIe olemassa mitS;in absoluuttista mltta-asteik-
koa. Jonkin ryhm;in sijoittuminen esimerkiksi tenveydentilate-
kijalle voidaan ilmaista vain suhteessa muihin ryhmiin. N;iin ei
sen sijaan voida tutkia sit;i, onko kaivosteolLisuuden tydntekijdi-
den terveydentila yleisesti ottaen hyv;i vai huono.

Taulukossa 19 on esitetty ammattinyhmien jerjestys ku1la-
kin teki j e1Ia erikseen siten , ett5 jainj estyssi j a 1 mei;in;ityllei te-
kijelle osoittaa, ett;i ryhmain asema t;im5n tekijein suhteen on hel-
pompi kuin muiden nyhmien (esim. suhteellisen kevyet tydolosuhteet
tai suhteellisen v;ihein henkildkohtaisia ominaisuuksia vaativa tyo) .

Jeirj estyssi j a 5 taas osoittaa p;iinvastaista asiantilaa. El.ikeike-
asenteen suhteen ryhmien j eirj estys on l-aadittu siten , ett5 j;inj es -
tyssija I osoittaa korkeampaa ja jHnjestyssija 5 matalampaa elaike-
ikea puoltavaa asennetta.
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Taulukko 1!. Alaryhnien jdrjestys kullakin perustekijdtl6. pistekeskiarvojen perusteella (lyhennys tj = ty6njoh-

tajat, tt = tyijntekj. jet)

Jdrjes-
tyssi. ja

Perusteki jd

Eldkelkiasenne $tin vaatinat
oninaisuudet Terveydentila Ulkoi s e t

olosuhte
tv6-
et

T!6n rasit-
tavuus Stre ssi

I

2

3

4

E

louhoksen ja
rj.kastanon tj

rikastanon
tt

louhoksen
tt

kaivoksentj

kaivoksentt

louhoksen ja
rikastanon tj

rikastanontt

louhoksen
tt

kaivoksentt

kaivoksen
tj

louhoksen
tt

louhoksen ja
rikastanon tj

rikastanon

kaivoksen
tj

kaivoksentt

louhoksen ja
rikastanon tj

kaivoksen
!,J

louhoksentt

rikastanon
tt

keivoksentt

kaivoksen
UJ

louhoksen ja
rikastauon tj

kai voks en
tt

rikastanontt

louhoksen

rikastamontj

kaivoksentt

louhoksen

kai voksentj

louhoksen ja
rikastanon tj

Erai;inlainen mittani ammattiryhmien suhteellisesta asemasta
kaikilla tekijdille saadaan laskemalla niiden eri tekijOille saa-
mat j air j estyssi j at yhteen. N;iin saadaan ryhmet si j oitetuksi seu-
naavaan j e"j estykseen :

kaivoksen tyontekij ;it
kaivoksen tydnjohtaj at
louhoksen tydntekij 5t
rikastamon tyontekij at
louhoksen ja nikastamon ty6njohtajat

24

20

TB

16

L2

Kun kaikki tekijait otetaan huomj.oon, niin neiyttai;i silte,
ette kaivoksessa tydskentelevien tyd on raskaampaa kuin muiden am-
mattinyhmien ty6.

Elaikeikaiasenteen mukanaolo l-askelmassa saattaa tuntua hie-
man penusteettomalta. Eih;in ol-e mitenk;iHn osoitettu, ette el;ikeikai-
toiveet olisivat yhteydess;i tyon raskauteen. Kuitenkin nyhmien j;ir-
j estys pysyy samana, vaikka el5keikaiasenne j aitetei.ain laskelman ulko-
Puole1le, ja lasketaan jHrjestys vai-n viiden muun tekijiin penusteel--
1a. Samoin voidaan todeta, ett:i ryhm;it sijoittuvat el;ikeikeiasen-
teen suhteen taismSll-een samaan jainjestykseen kuin mike niilIe saa-
daan viiden muun tekijiin pe::usteella. T5mii voidaan tulkita siten)
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ette vastaajien omat elaikeikeitoivomukset ovat keskim;iainin sopusoin-
nussa muiden tdssai tutkimuksessa tankasteltujen tekijdiden antaman
tuloksen kanssa. Siinai ammattiryhm;issH, jossa mui1la tekijoill;i mi-
tattuna tehdH;in keskimei;inin naskainta tydt;i, toivotaan myds el;ike-
ikee keskim;i5.rin alemmaksi kuin muissa nyhmissei.

Teta tulosta tukevat myds ynityksilte ker;ityt tilastotie-
dot, joita ede115 k;isiteltiin. Niiden mukaan kaivoksessa tydsken-
teleminen on epiitenveellisemp;i;i kuin muilIa osastoilla tyoskentele-
minen.
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II Tarkempi selonteko analyysistei
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10. Faktonianalyysi

Elaiketunvakeskuksen aloittama elatkeikritutkimus on tiett;i-
vlisti laj issaan ensimmliinen ynitys kantoittaa elHkeikeikysymykseen
liittyviii ongelmia. T;ilLaisessa tapauksessa vaikeutena on s€r ettai
alueella ei ole k;iytetteivissei vakiintunutta perusmuuttujien j;ir jes-
telm5H.. Kinjallisuudessa esitettyjen ajatusten, aikaisempien on-
gelmaa sivuavien tutkimusten sekEi ar-kikokemukseen penustuvien olet-
tamusten pohjalta voitiin tosin 16ytai;i joukko muuttujia, joi11a
saatettiin olettaa olevan menkitystei e1;ikeik5ongelman kannalta.
Sen sijaan ei ollut tietoa siitai, miten nlim;i muuttujat liittyv;it
toisiinsa, ja mitta ovat niiden yhteiset tekijrit. Jos voitaisiin
ldytaiai useille muuttujille yhteinen tekij;i, se me::kitsisi alkupe-
n;iisen muuttujajoukon supistumista, ja trillcjin tutkimusteht;ivH tu-
lisi yksinkentaisemmaksi.

Juusi teillaisen ongelman natkaisemiseen t;iht;i5 se tutki-
musmetodien joukko, jota yhteisesti kutsutaan faktonianalyysiksi.
Faktonianalyysi on sellainen menetelmat, joka liittea toisiinsa Ie-
heisesti liittyv;it asiat matemaattisella tavaLl-a yhteen ja saa tri-
ten aikaan asianyhmiH, perustekijOite, joiden avulla alkuperiiisten
muuttujien siseiltHm;i laaja ja monimutkainen infonmaatio voidaan
mahdollisimman yksinkentaiseLla tavalla kuvata. N;iistai syist;i e1;i-
keikaitutkimuksen haastatteluaineisto peieitettiin t;iss;i vaiheessa
alistaa faktonianalyys iin .

Faktonianalyysi perustuu siihen ajatukseen, ettri jos jouk-
ko muuttujia kor"reLoi keskenS;in, niin korrelaatio voi johtua yhdes-
tei taustalla olevasta tekijaistH., faktonista, jota ei ole suonaan
pystytty mittaamaan, mutta joka on vaihtel-evassa mHHnin yhteydes-
sei mitattuihin muuttujiin. Kyseiset muuttujat mittaavat kukin
osaltaan ep;itatydellisesti taustalla olevaa teki j d;i. Ne muuttu j at ,
j oil1a on korkein konrelaatio taustalla olevaan faktor-iin, konne-
Ioivat voimakkeimmin myds toisiinsa. Muuttujien enitasoiset korre-
laatiot toisiinsa selittyvatt toisin sanoen muuttujien enitasoisil-
Ia yhteyksillai taustalla olevaan faktoriin.

Muuttujan konnelaatiota faktoriin sanotaan muuttujan la-
taukseksi kyseisellai faktorilla. Jos muuttuja saisi jollakin fak-
torilla Latauksen + 1, se merkitsisi sit;i, ettH. t;im.i muuttuja oli-
si identtinen faktorin kanssa. K;iytrinnoss;i taillaista ei kuiten-
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kaan tapahdu. Jotkut muuttujat tulevat vain I;ihemmaiksi tete ihan-
netta kuin toiset. Faktor-i tHytyy silloin tulkita, toisin sanoen
si1Ie t;iytyy ldyteiei nimi niiden muuttujien perusteella, jotka saa-
vat latauksia si1lei. Korkeimmin latautuvat muuttujat saavat suu-
nimman painon faktorin tulkinnassa"

Faktorianalyysin tuloksen mielekkyys niippuu r-atkaisevas-
ti mukaan otettavista muuttujista. Ne muuttujat, joista tatssH tut-
kimuksessa ken;ittiin tietoja, naikyvait Iiitteesta 2, Kustakin vas-
taajasta nekisterditiin alunperin 170 tietoa. Osa muuttujista
kansiutui pois jo sitta penusteella, ettii ne eivait vanioineet tan-
peeksi, vaan laihes kaikki vastaukset koko aineistossa tulivat sa-
maan vastausjakautuman luokkaan.

T;imatn j ailkeen laskettiin ko::relaatiomatniisi , j osta ndh-
tiin jokaisen muuttujan konrelaatio kaikkiin muihin muuttujiin.
Konrel-aatiomatniisin perusteella jaitettiin analyysin ulkopuolelle
sellaiset muuttujat, joilIa oIi vain hyvin v5h;in korrelaatioita
muihin muuttujiin. Lisetksi valittiin vielat er;iitai muuttujia, jot-
ka katsottiin j;ir"kevimm;iksi jattae faktorianalyysin ulkopuole1le,
jotta niiden suhteen voitaisiin mydhemmin tutkia faktonipisteiden
j akautumista (ks . j Hl j emp5nei ) .

Kaikkien karsintojen jSlkeen 1opuI]iseen faktonianalyy-
siin tuli mukaan 69 muuttujaa. Seunaavana teht;ivatnH o1i l-askea
konnelaat iomatri is is ta paiatakselifaktonimatni is i, j ohon otett iin
mukaan 20 peieiakselif aktonia.

T5main j;ilkeen suonitettiin ns. rotaatio. Yksityiskohtiin
puuttumatta voidaan todeta, ettat rotaatio on keino, jo11a faktoni-
tulosta voidaan selventiiti siten, ettai f aktoneiden tulkinta tulee
helpommaksi. Rotaatiomenetelmdn val-inta on tutkijan hankinnan va-
nassa. THssai tapauksessa valittiin suorakuimainen notaatiomenetel-
mH, varimaxrotaatio, joka sopii panhaiten sil-1oin, kun er-iIlisi;i
faktor-ituloksia on tarkoitus ver-nata kesken;i;in. Vanimaxr^otaatiol-
Ia aineistosta saadaan esiin yksinkentaisimmin tutkittavat, kes-
ken5ain konreloimattomat faktonit 

"

P;i5akselifaktonimatniisia tarkasteltaessa k5vi ilmi, ett5
kuusi ensimmaiistei faktoria selitti noin 28 pnosenttia kaikkien
muuttuj ien yhteisestH vanianssi.sta. T;imHn j attkeen kunkrn seuraa-
van faktorin selitysasteeseen tuoma lisai pieneni jynkaisti. T;istai
syyst;i vanimaxrotaatioon otettiin mukaan kuusi faktonia.
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Vanimaxnotaation tuLoksena saadut faktonit on esitetty
liitteessei 6. Siinri on me:rkitty naikyviin jokaisen muuttujan koh-
daIla v5hint;icin + .20:n suunuiset lataukset. Faktoneille annetut
tulkinnat ja niiden selitysasteet prosentteina muuttujien yhtei-
sest;i varianssista neikyvait seunaavasta asetelmasta:

I
II
III
IV
V

VI

e leikeik;iasenne
tyon vaatimat ominaisuudet
tenveydentila
ulkoiset ty6olosuhteet
stres si
nas ittuneisuus

90

%

%

90

%

90

2

E

1

4

4

2

5

5

tr

+

3

4

Penustelut tulkinnollIe esitet;iain seunaavissa luvuissa,
joissa kutakin penustekijeiri krisitelleen yksityiskohtaisemmin nii-
den selitysasteiden suur-uuden mukaisessa janjestyksessli.

Taiss;i yhteydessai on kuitenkin syyt;i konostaa, ett;i yhdeltei
a1alta, t5ssii tapauksessa kaivosteolLisuudesta, saadulle faktonitu-
lokse1le ei pidei antaa liian suu::ta menkitystS. E1;ikeikeiongelman
penustekijdiden invarianttisuuden tutkiminen vaatii ehdottomasti
useampien alojen ventailua.

11 " Tydn vaatimat ominaisuudet

Eniten muuttujien yhteisestli vanianssista selitti var.imax-
notaatiossa toiseksi tullut faktoni. Kuten Iiitteessti 6 neikyy, te1-
Ie faktonilla saivat konkeita latauksia selLaiset muuttujat, joi11a
pynittiin seivitt;im;i;in, mrtei henkildkohtaisia ominaisuuksia haasta-
teltavien tydssai vaaditaan" Naiin o11en faktonin tulkitseminen ty6n
vaatimien ominaisuuksien faktoniksi tuntui vansin luonncl1rselta.

Faktori orlr kuten sanottu, vain tapa yhdistriH eri tavoin
samaa as j.aa mittaavat muuttujat yhdeksi penustekijaiksi. Se ei vie-
lei kenno mitatHn t;im;in perustekijrin esiintymisestei aineistossa. On
kuitenkin olemassa keino, jonka avu1la prieistei5n tankastelemaan fak-
tonin m;i;ineiLlist;ikin esiintymist;i. Kullekin aineiston yksii6lle
voidaan nimit-teiin laskea pisteanvot, jotka osoittavat yksikbn si-
joittumisen Penustekijglle. Koska t5ssri tutkimuksessa halutaan
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tutkia ammattinyhmien v5lisi;i eroja, on paras tapa laskea kullekin
ryhm;i1Ie faktoripisteiden keskia::vot (Ahmavaana - Mankkanen, 1958
s" 13+)"

Faktonipisteet laskettiin Ledenmanin mene'Eelm;ill-ai " Ne on
nonmalisoitu siten, ett5 niiden keskiarvo koko aineistossa on ku1-
lakin faktonilla 500 ja keskihajonta 100. Faktonipisteiden pohja-
na ei kuitenkaan katytetty liitteessei 6 esitettyjd vanimaxfaktonei-
ta sellaisinaan, vaan transformoituina toisen aLan myyntityon,
faktoniavanuuteen. Transformointi suoritettiin mydhempaiS, eri
aloja ventailevaa tutkimusta varten. Tulosten kannalta tal1e ei
kuitenkaan ole merkitystH lukuunottamatta sitH, ettli faktor:in
suunta muuttui enaiiss;i tapauksissa p;iinvastaiseksi kuin vanimax-
faktonei""". f )

Faktonipisteiden keskianvojen vaihtelu alanyhm;istei toiseen
elrl- fakto::eiden kohdall-a n5kyy havainnollisesti kuviosta 1.
Selvyyden vuoksi esitet5atn keskia::vot kunkin perustekijHn esitte-
lyh yhteydessei myos taulukon muodossa. Tyon vaatimien ominai-
suuksien faktonipisteiden keskianvot e::i alanyhmissai neikyv;it taul-u-
kosta 20.

Luv'ut t.lrKorttavat sitai, ettH tyb vaatii eniten henkiLokoh-
taisia ominaisuuksia siinH nyhm;issai, jossa faktonipisteiden keski-
arvo on pienin ja k;iaint;ien"

Kaikkein vaativinta tyo naiytteiai siis olevan kaivoksen tydn-
johtajilla ja v;ihiten vaativaa louhoksen ja rikastamon tycinjohta-
ji11a. On kuitenkin muistettava, ette taim;i faktoni kuvaa tydn vaa-
tivuutta laihinn5 fysiologisessa mieIessH. Alanyhmien jeinj estys voi-
si olla toinen, jos mitattaisiin tyon vaatimia henkisi;i ominaisuuk-
sia.

Faktoripisteiden keskianvot laskettiin myos ereiiden mui-
den taustatekijdiden e::i luokissa. Tydn vaatimien ominaisuuksien
faktoriin n5yttei.v;it olevan yhteydessei suhtautuminen vailiammattiin

1) Faktorin suunta voidaan n5hdei muuttujien l-atausten etumerkeis-tH, kun tiedet;iain, miten muuttujat on mitattu. Tnansfonmoin-nin yhteydessH etumenkit ovat vaihtuneet seunaavissa faktoreissa:
eleikeikeiasenner tydn vaatimat ominaisuudet, ulkoiset tydolosuh-teet j a st::essi.
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FAKTCRIPISTEIDEN KESKTARVOJEN VAIHTELUT
ALAF,YHMI T'IAI N

Kuvion pylvHHt kuvaavat faktoripisteiden ke:kiarvoa
erikseen kussakin viidest;i alaryhmiistii.

kaivoksen tyontekijat
louhoksen tydntek.i jHt
rikastamon tyonteki j at
kaivoksen tydnjchtajat
Iouhoksen ja rikastamon tyonjohtajat
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Taulukko 20, Tyiin vaatinien oninaisuuksien faktorin pJ.stekeskiarvot eri alaryhuiss6,

Alaryhn6 .1)f\eSKt&rVOl '

$6nteki jtrt: kaivos

louhos

rikas tano

kaivosTliin j ohtajat

louhos ja rikastano

490,3

505.0

,28 "2

428,5

540 "3

ja taloudellinen toimeentulo.
Viiliammattiin mydnteisesti suhtautuvilla faktoripisteiden

keskiarvoksi tuli 484.5, kieLteisesti tai neutraalisti suhtautuvil-
Ia 512.3. Keskianvojen ero on menkitsevii yhden prosentin riskita-
soll-a. Toisin sanoen ne, joiden tyd on henkiLdkohtaisten ominai-
suuksien suhteen vaativampaa, suhtautuvat keskimaiainin mydnteisem-
min vaiLiammattij ;irjestelm;i;in kuin muut.

Vastaajien taloudeLlisesta toimeentulostaan antamien an-
vioiden mukaan muodostetuissa Luokissa faktonipisteille tuli seu-
naavat keskiarvot:

hyvin toimeentulevat
kohtalaisesti toimeentulevat
huonosti toimeentulevat

502.8
494.4
537.4

Viimeinen luokka enoaa viiden pnosentin niskitasolla kahdesta muus-
ta. T;imH voitaisiin tul-kita siten, ettei sel-laisesta tydstri, joka
ei vaadi tekij;iltai;in paljon, maksetaan keskimaieinin veihemmetn palk-
kaa kuin fysiologisesti vaativammista toist;i. Selitykseen on kui-
tenkin suhtauduttava vanauksella, si115 taloudellisen toimeentulon
mittana on kaiytetty vastaajan omaa arviota. T;ih;in vaikuttavat tie-

1) Keskianvojen erot on testattu tirastollisesti t-testi115.
Seur-aavien ryhmien keskianvot enoavat toisistaan menkitse-vd.sti (niskitaso suluissa) :

tyonteki
tydnteki
tydnteki
tyonj oht

jHt, kaivos-tydntekijet, nikastamo (S eo)
j eit , kaivos-tydnj ohtaj at , louhos j a nikastamo ( S eo)jeit, r.ikastamo-tyonjohtajat, kaivos (S %)ajat, kaivos-tydnjohtajat, louhos ja nikastamo (S eo)
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tysti muutkin tekijait kuin tulojen absoluuttinen suuruus.
Faktorin nakennetta tankastelemaLla ei pateistai se1vi1le

siit;i, mit5 ominaisuuksia kaivostydn yleensH katsotaan vaativan.
THstai syystai yksityisten muuttujien jakautumisen tutkiminen antaa
hyddyl list;i l-isattietoa.

Ne ominaisuudet, joiden tanvetta tydssH.;in vastaajat saivat
arvioida, olivat kaikki sellaisia, joiden on todettu vanhenemisen
mukana heikkenevein. Naiin ol1en niiden menkitys eletkeikaikysymyksen
kannalta on ilmeinen. Se, miten yleisesti n;iitai ominaisuuksia kat-
sotaan eni vastaajaryhmissei vaadittavan, n5kyy taulukosta 21. Tau-
Lukkoon on laskettu myds painotetut p::osenttiLuvut tydntekijdist;i
yhteensri ja tydnjohtajista yhteensd.

Taulukko 21, $6n vaatinat henkildkohtaiset oninaisuudet eri alaryhniss4. Luvut prosenttei-na vastaajien luku-
nddrdste kussakin ryhudssd, Yhteensd-sarakkeessa painotetut prosenttiluvut

1}6 vaatii
fft5nteki j:it $6njohtajat

Kaivos Louhos Rikastano Yhteensd Kaivos Louhos ja
rikastano Yhteensd

Tarkkaa huoniotrykyd 1 )

Nopeaa reagointilrylryE

Ruuniillisen rasituksen
pi tkdaikai s ta ke s tolrykyii

Erityisen hyvdd nuistia
Erityisen tarkkaa nA-k6-
kykya

Huonattaria ruuniinvoinia

Erityistd ketteryyttd
Erityisen herkk66 kuuloa

Herkkdd tasapainokylcyd

Erityistd sornindppd-
ryyttd

82

bb

62

45

trl

to

4'
39

42

18

60

60

54

32

54

46

38

)z

40

43

81

)t

47

b>

34

26

OQ

32

t6

t5

79

6S

58

48

47

46

4t

)t

)t

30

o,

60

33

83

46

to

27

38

42

b

95

95

5

60

30

10

\5

6

g?

7t

76

4t

t3

22

31

31

4

(24t) b7) 0+1 (47) (20 )

Ominaisuudet on
j enj estykseen

1) pantu tydntekijdiden yhteissarakkeen mukaiseen
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Kaivostydn katsotaan siis varsin yleisesti vaativan tank-
kaa huomiokykyei ja nopeaa neagointikykyei. Fyysinen voima, kyky kes-
taa fyysistH r-asitusta ja ketteryys ovat leihinn;i tydntekijoilte
vaadittavia ominaisuuksia. Tyonjohtajat n;iyttHv5t melko yleisesti
tanvitsevan hyvHai muistia. Kaivoksessa ja louhoksessa vaaditaan
sekH tydntekijOilta ett;i ty6njohtajilta herkkSS tasapainokykyai.
Louhoksen ty6njohtajien kohdaLla teimai ei tosin ole tau1ukosta naih-
taiviss;i, koska heid;it on yhdistetty r.ikastamon tydn j ohtaj iin.

L2. ElSkeikeiasenne

Kuten liitteestei 6 k;iy ilmir on ensimmaiisellai varimaxfak-
tonilla korkeimmin latautuneina kolme muuttujaa, jotka mittaavat
vastaajien elSkeikaitoivomuksia. N5mri muuttujat esiintyvHt myos
puhtaina talle faktoritla, toisin sanoen nii11;i ei ole mainittavia
latauksia muiIla faktoneilla. Talle per-ustee1la faktoni nimitet-
tiin ekikeikaiasenteen faktoriksi.

Muista faktoril-l-a latautuvista muuttuj ista voidaan neihdii,
millaiset seikat ovat yhteydessH eleikeikHasenteeseen. Eniten yh-
teisiS muuttujia elSkeikaiasenteen faktoril-Ia n;iytteiH olevan ulkois-
ten tydolosuhteiden faktorin kanssa. Sellaiset tekijait tydolosuh-
teissa kuin kosteus, tilanpuute, likaisuus ja mynkylriset kaasut
naiyttaiv5t lisHaivtin haLua siirtyai aikaisin e1eikkeelle. Tyoskente-
Ieminen jatkuvasti korkeassa l5mpdtilassa tai suunesti vaihtelevis-
sa leimpbtiloissa nHytt;iei taas vaikuttavan p5invastaiseen suuntaan.
THm;i naiennHisesti outo ilmid johtuu alaryhmien vHlisistH eroista.
Viimeksi mainittuja ol-osuhteita esiintyy l;ihes yksinomaan l-ouhok-
sessa j a rikastamossa, jossa keskimaieirin toivotaan korkeampaa
el;ikeik;i;i kuin kaivoksessa.

Normien vaikutusta eI;ikeikaiasenteeseen osoittavat latauk-
set muuttujilla 2L ja 23. Omaisten mielipide haastatel-tavalle
sopivasta eL;ikeiSstai n5ytt;iei kor::eloivan positiivisesti hainen oman
mielipiteensd kanssa. Samanlainen vaikutus on si1IH, mik;i on
haastateltavan keisitys tyoelaikelakien mukaisesta el;ikei;istai.

EleikeikHasenteen faktorin pistekeskianvojen vaihtelu ala-
nyhmaistai toiseen naikyy kuviosta 1. Korkea pistem5Srei osoittaa
toivomusta matalasta elSkeiaistai ja p5invastoin" Keskianvot eni
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alanyhmi s s ai on esitetty numenollisesti taulukossa 22.

Taulukko 22, Elekeikaasenteen faktorin pistekeskiarvot eri alaryhmissd

Alaryhni Keskiarvot

Tyiinteki jiit: kaivos

louhos

rikastano

$6n johta jat: kaivos

louhos ja rikastauo

5lz,e 1)

442,8

428,6

50+ 3 2)

427 ,4

Taim;i n;iyttH;i viittaavan siihen, ette kaivoksessa tyosken-
televHt kannattavat alempaa el;ikeikeiai kuin muut. L;ihemmin tutkit-
taessa ei ammattinyhm;in vaikutus elSkeikdasenteeseen kuitenkaan
naiyt;i yhte selv;ipiinteiseltai. Kun nimittain tutkittiin faktori-
pisteiden keskianvoja nykyisen elaikeietn mukaan muodostetuissa luo-
kissa, havaittiin, ettai D€: joiden eleikeikei on nykyisin alle 65
vuottar ovat taipuvaisempia kannattamaan alempaa elHkeikeiEi kuin ne,
joiden nykyinen elatkeik5 on korkeampi. Ero kaivoksen ja muiden
ryhmien veli1la voi siis johtua siita, ette kaivoksessa tyoskente-
levistai suunimmalla osalLa on nykyisin alempi elHkeik5 kuin muil-
la osastoilla tydskentelevill;i.

Taimein tutkimiseksi faktonipisteiden keskiar"vot laskettiin
kaivoksen tydntekijOiden osalta erikseen nykyisen el5kei;in mukaan
muodostetuissa luokissa. Nii11e, joiden el5keikei nykyisin on alem-
pi kuin 65 vuotta, saatiin keskianvoksi 507.6, kun taas niil1e,
joiden eLeikeikei on nykyisin 65 vuotta tuli keskiarvoksi 44g.2.
THmei ei juuni poikkea muiden nyhmien keskianvoista.

THm;i viittaa siihen, ettei nykyisin kHytdssei oleva elatke-
ike asettaa normin, joka voimakkaasti vaikuttaa siihen, mihin vuo-
siin vastaaj ien e1;ikeikaitoivomukset sij oittuvat.

1) Eroaa 1 pnosentin riskitasolla muista
louhoksen ja nikastamon ty6njohtajista
tasolla kaivoksen tydnjohtajista

tydntekij Snyhmist:i sek;ija 5 pnosentin niski-
2) Er-oaa 1 pnosentin riskitasolla muista

hoksen ja nikastamon tydntekijdist;i
tybnjohtajista ja lou-
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Rikastamon tybntekijcrille ei kuitenkaan vastaavaa i1mi6t;i ha-
vaittu, vaikka osalla heist5kin on nykyisin mahdollisuus siiz-ty;i el-eik-
keelle ennen 65 ikHvuotta. Fakto::ipisteiden keskiarvot eiveit poikkea
toisistaan nykyisen elaikeiein mukaan muodostetuissa luokissa. THh;in
palataan jaljempain;i ta::kasteltaessa eri nyhmissH sopivasta eleikeiaistei
annettuja anvioita.

Jo aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, ettii e1;ikeik;i-
asenne on yhteydessei myos vastaajien ik5;in (Forss 1967, s. 115). Eni
ik;iluokissa faktoripisteitle saatiin seuraavat keskianvot:

al-le 49-vuotiaat
+9-5 8-vuotiaat
y1i 5B-vuotiaat

5BI.B
443.3
397.3

Ieikkaiaimmait vastaajat haluaisivat siis o1la tydssei keskimaiai-
nin pitempei5n kuin nuonemmat. Kunkin luokan keskianvo eroaa edell-i-
sestH. yhden pnosentin niskitasolla. T;imei on itse asiassa varsin ym-
miirrett5veiti. Nuorempi henkil-5 ehkai tuntee tyonsei naskaaksi ja olet-
taa, ettei h5n jaksa sitat tehd5 ellei ole parhaissa voimissaan. Jo
e15keik55 I;ihes"uyvii vastaaj a sen si jaan on tosiasiassa tehnyt -cy6t;iain
vieL;i silloinkin, kun hiinen kuntonsa ei ehkai eneiai ole yht5 hyv5 kurn
nuorempana. HHn toisin sanoen tietaiei jaksaneensa o1la tydssai aina-
kin nykyi-seen ik;ieinsH asti, joten hiinen kaisityksensei sopivasta el-li-
keiHstH on ehk;i hieman toiselJ-a penustalla kuin nuonempien"

Toisaalta on my6s olemassa viitteit;i siitai, ettei sukupol-
vien viiri-IIH on eroa ty6ntekoa ja vapaa-aikaa koskevissa asenteissa.
0n esitetty, ette nyky-yhteiskunnassa oltaisiin siir-tymaissai tyon ar-
vostuksesta suur'empaan vapaa-ajan arvostukseen (Fo::ss, 1969, ss.
B-10). Tete hypoteesia ei kuitenkaan voida testata taim5n aineiston
puitteissa.

fHn ohe1Ia el;ikeik5asenteeseen on yhteydessti mybs ansiotyos-
satoloaika, j oka l-uonnoliisesti korreloi voimakkaasti ikaiSn "

Lis;iksi todettiin sellaisten henkildkohtaisten taustateki-
jdiden kuin siviilis;itidyn ja huollettavien lasten lukumli;inHn olevan
yhteydessai elaikeikeiasenteeseen. Naimisissaolevilla faktonipisteiden
keskiarvoksi tuli 501.0 ja naimattomilla, leski115 ja enonneilta
475.5 " Kesk:-arvot eroavat menkitsev;isti toisistaan. Toisin sanoen
naimisissa olevat haluavat alempaa elaikeik;i5 kuin muut "



51

Huollettavien lasten lukumatiinein mukaan muodostetuissa luo-
kissa faktoripistem;ilir^ien keskianvot muodostuivat seuraaviksi :

ei yhtaiain huollettavaa lasta
yksi huollettava lapsi
kaksi huollettavaa l-asta
kolme tai useampia huoll-ettavia lapsia

448.1
490.9
I-rQ A ?

528.5

Ainoastaan kahden keskimmei.isen nyhm;in vei1i1l;i ei ole me::kit-
sevdii enoa. Keskiarvot osoittavat, ett5 ri€r joi11a on useampia lap-
sia huollettavanaan toivovat keskim;i;inin alempaa eleikeik;iai kuin vaihei-
Iapsiset, ja naim5 puolestaan alempaa el;i.keik;iat kuin lapsettomat.

0n tietysti tHysin ymmainnetteivat;i , ettH. ne , j otka suhtautui-
vat knittisemmin 65 ikHvuoteen eI;ikeikeinai saivat keskim.iatnin konkeam-
Pia faktonipistem5airiai (keskiarvo 519.9) kuin ne, jotka suhtautuivat
siihen suopeammin (keskiarvo 

'+07.9 ) . ToisaaLta taimai itsestHeinselvyys
l-is;i5 luottamusta mittauksen reliabil-iteettiin.

Edellai olevan t;iydennykseksi voidaan hieman tutkia niitat pe-
nustelu j a, j oita vastaaj at itse es ittivait eleikeikaitoivomukselleen.
Vastaukset on esitetty asiaryhmittdin l-uokitel-tuina taulukossa 23.
Taulukko osoittaa vastausten lukumaieirain kussakin luokassa niippumat-
ta siitai, minkdlaista eLHkeikaitoivomusta niilla on haluttu penustella.
Siite siis neihd55n, millaisiin seikkoihin vastaajat itse haluavat kiin-
nittaa huomiota e1;ikeik5kysymyksen yhteydessei.

Suunin osa el;ikeik5toivomusten perusteluista tuli kahteen en-
simm5iseen luokkaan. Tyohdn ja sen olosuhteisiin negatiivisesti
viittaaviksi vastauksiksi katsottiin sellaiset vastaukset, joissa e15-
keik;itoivomusta penusteltiin tydn tai ty6olosuhteiden naskaudell-a.
TeihHn l-uokkaan tulivat niin ikatain maininnat tydn epaitenveellisyydestai
ja vaarallisuudesta sekH vastaukset, joissa viitattiin tyon konk::eet-
tisiin nasittaviin yksityiskohtiin. Kaikkein yleisimpi;i tetllaiset
penustelut olivat kaivoksen tydntekijOilla sek;i louhoksen ja nikasta-
mon tydn j ohtaj il-Ia.

Tyokykyyn tai tenveydentilaan negatiivisesti viittaaviksi vas-
tauksiksi luokiteltiin sellaiset perustelut, joissa puhuttiin tenvey-
den, tyokyvyn tai tyotehon heikkenemisestH tai yleisesti vain vanhe-
nemisesta. Useimmin tHmain tyyppisiat penusteluja saatiin rikastamon
tydntekijdilta sekai louhoksen ja nikastamon tyonjohtajilta.
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Taulukko 2J, Sopivan eldkej-3n perustelut al,aryhuittEin, Lu"rut prosentteja kokona:.sniidrdst6 (suluissa)

Melko suuri osa penusteluista kaikissa nyhmiss;i tuli myos
luokkaan rrvapaa-aj an ar,vostukseen viittaavat vastauksetrr. 'Iatllaisik-
si katsottiin vastaukset, joissa elaikeik;i.toivomuksen penusteluksi
esitettiin halu p;iaistH nauttimaan vapaa-ajasta tai huoli siite, ettei
elHkkeest;i ehdi nauttia, e1lei e1;ikkee1le peiHse aj oissa. TeihHn luok-
kaan kuuluvia perustelr"lja esittivet huomattavasti muita yleisemmin
louhoksen tyontekijet.

El;ikeik5asennetta kuvaavista yksityisistai muu-Etuj ista voi-
daan ensiksi tankastell-a vastaaj ien k;isitystat siitai, miten 6 5 vuotta
sopisi eI;ikei;iksi heid;in omassa tyossli;in. Taim;ih;in on yleinen tyoel;i-
kelakien mukainen eLaikeik;i. Vastaajlen suhtautuminen t5h;in on esitet-
ty taulukossa 24.

Kaikissa ryhmiss;i vastaajlen suuni enemmisto pitee 65 vuotta
liian konkeana elatkeiaiksi. Kniittisintei suhtautuminen on kaivoksen
tyontekij oiden keskuudessa.

Tydntekij2it lybnjohtajat

Kaivos Louhos Rlkas tamo Yhteensd. Kai. vos Louhos ja
ri kas t?-ao

Yh,teensii

6

t)

4

2

1

)L

t7

0

2

4

13

16

t9

;8

3

3

.J

')

8

4

4

''! q

1

4

6

I

b

3

,2

I

DQ

27

to

1

3

,

4

2

Itr

27

L7

75

10

2

8

,

5

5

10

30

30

L5

l

1

q

20

28

ao

\r-

7

4

2

IlcihiJn ja. sen ol-osuhtei-
siin r.egal;ii-visestr vlit-
taavat vastaukset

lyiikykyyn tai. tervelrden.-
tilaan negadivisesti
viittaarrat vastaukset

Vapaa-a jan arros tuks een
vli ttaavat vas +"aukset

$cikykyyn tai terv'eytienti-
laan positrivisesti viit-
taavat vastaukset

lvoraaiinen o:keus el5,k-
keeseen

Nornatiivisen odotuks en
sanelenat vastaukset

$bllisyysseikat
$t5ntekoa arvostavat
vastaukset

Iliissdpysynistd suosivat+.aloudelliset perustelut

Muut perustelut

Ei r,srus*.,riua

(z+r) (74') (48) ( 20)
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Taulukko 24. Mielipide 6! vuodesta eliikeikiind eri ryhniss6. Luvut prosentteina vastaajien lukuniidristd (suluissa)

b, vuotta on elakelkana
$dnteki jdt tyiin johtajat

Kaivos Louhos Rikastano Kaivos Louhos ja
rikastano

Liian natala

Sopiva tai ei ogaa sanoa

Hieman liian korkea

Aivan liian korkea

I
I

11

87

I

68

7

19

74

2

L5

83

,
35

6o

Yhteensd 100

(zl:)
r00

07)

100

(74)

100

(48)

r00

(20)

Taulukossa 25 on puolestaan esitetty vastaajien keisitykset
sopivasta e1;ikeiaist;i heid;in omassa tyoss;i5n.

Taulukko 21. Mielipide soplvasta eldkeidstd eri alaryhnissd, Luvrrt prosentteja vastaajien lukundiiristd. (suluissa)

1}iinteki jdt
Sopiva elSkeikd

$tinjohta jat

Kaivos Louhos Rikastano Yhteensd Kaivos Louhos ja
rikastano YhteensE

\li 62 vuotta

J8-62 vuotla

53-57 vuolla
4&!2 vuotta

43-47 vuotle,

a1le 4l vuotta

1

10

,a

1\

20

5

3

40

46

o

3

E

41

34

20

2

20

3L

30

t4

3

9

30

trtr

6

10

40

50

3

18

36

39

4

Yhteensd 100

(24]-)

100

07)

100

(74)

100 100

(48)

100

(20)

100

Taulukosta neikyy, kuten faktonipistem;i;inien keskianvoista-
kin, ettA kaivoksessa tyoskentelev;it toivovat keskimaiSrin alempaa
elSkeikHei kuin muut.

Thulukko 26 antaa puol-estaan kuvan siite, mink5 ikaivuosien
v;ilissei vastaajat pitevat el5kkee11e siintymistai mahdollisena. Tau-
lukkoon on merkitty vastaajien sopivimmasta, konkeimmasta mahdol-li-
sesta ja al-immasta mahdol-lisesta elatkeiSstai antamien anvioiden kes-





Sopim eldkeikd

I I:L bz vuotf€.

)6-b2 vuotta

l)-Jl ttuot+,a

4&-j2 v'totla
43-4'7 "motta
alie 4j r"uotta

Kaivos Rikasi,ano

El5kei.kii nykyisfu. Eliikeikd nykyrs:.n

b, v" b)v at -e b) v,

1

30

56

10

')

i
2

42"

29

5

3

4!.

45

10

o

3'!

23

'1"

100

(71)

100

(uo)
100

(:el
100

\.))'
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kianvot eni alaryhmissS. Sopivimman elSkeiain arvioiden keskia::vojen
mukaan alanyhm5t sijoittuvat samaan j;injestykseen kuin faktonipistei-
den keskianvojenkin mukaan. Teim;i onkin l-uonnoIlista, sille sopivimman
el5kei;in toivomus sai korkeimman latauksen el;ikeikaiasenteen faktonil-
la.
Taulukko 26, Eri penrsteilla annettujen eldkeikdarvioiden keskiarvot alaryhnittiiln (vuosia)

grijnteki j2[t Udnjohtajat,

Kaivos Louhos Rikastano Kaivos Louhos ja
rikastano

Korkein nahdolllnen eldl<eikd

Sopivin eldkeikd

A1ln nahdollinen eldkaikd

5' "4
51,4

48,3

6t "s
,6"3

53.2

60,7

>b.o

)),2

52.5

,0,3

6t "q

,8"0

54.0

Koska faktoripisteiden keskiar.voja tankasteltaessa k;ivi i1-
mi, ette nykyisin k5ytdssai oleva el;ikeikat vaikuttaa voimakkaasti ela-
keik;iasenteeseen, on syyte tutkia e1;ikeikHtoivomuksia enikseen nykyi-
sen elSkeiain mukaan muodostetuissa luokissa. Trim;i tehtiin vain tyon-
tekijdiden osalta, koska tydnjohtajanyhmat ovat liian pieniai jaetta-
viksi. Mainituissa luokissa l-asketut pnosenttijakautumat on esitet-
ty taulukossa 27 ,

Taulukko 2/ Kaivoksen ja rikastamon ty6ntekijdiden kdsitys sopivasta e16kelEst5. nylcyisin kdyt5ss6, olcvan

eldkeidn nukaan nuodostetuissa ryhnissd, Luvut prosentteina vasiaajien lukuniiSristid (suluissa.)

YhteensE
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Taulukosta naikyy, ettii alempi elaikeikd vaikuttaa asentej-siin
voimakkaasti kaivoksessa, mutta ei mainittavasti rikastamossa. T;im;i
n5kyy vieIH selvemmin elaikeikattoivomusten keskiarvoista, jotka on si-
joitettu seuraavaan kaavioon

Nykyisin kdytdssii oleva eliikeikd

65 u. A11e 55 v.

A1aryhm6

Kaivos

Rikastano

trtr t 49.6

56,8 56.5

Keskimeieirin elaikeik;itoivomukset ovat rikastamossa samanlai-
set niippumatta k;iytoss;i olevasta el5keiatstH. Toisaalta ainoastaan
ne kaivoksen tyontekijHt, joiden kohdalla nykyisin sovelletaan alem-
paa e15keikei5, poikkeavat eteikeik;itoivomuksensa puolesta muista nyh-
mis t5.

Tdm;in pe::ustee1la teiytynee todeta, ett5 alan suurimman yri-
tyksen maanpSSllisessii tyossS soveltama eleikeik5 (tietyin edellytyk-
sin 57 v.) on kutakuinkin tydntekijdiden toivomusten mukainen.

Sen sijaan maanal-aisessa kaivostydss;i olevien todellisista
toivomuksista on edel1Solevan penusteella vaikea p5;istH perille. II-
meisesti on olemassa jonkinlainen no::mi, joka saatee miten paljon ny-
kyisin kaiytdssEiolevaa eleikeikSS voidaan toivoa al-ennettavan. TatstH
syystei elSkeikdtoivomukset niillai kaivosty6ntekijdiLle, jotka nykyi-
sin ovat 65 vuoden elaikeik5s;iiinnon alaisia, eiv;it painu keskim;i5nin
aLemmas kuin muidenkaan nyhmien toivomukset. Ne taas, joiden el-;i-
kei-k;i nykyisin on enHin edellytyksin vain 52 vuotta, toivovat kes-
kimeiainin vielai t5teikin alempaa e1:ikeik5ei.

Se, ett;i e1;ikeik;ikysymys on kaivoksessa tydskentel-evi]le kes-
keisempi kuin mui1le 1 n5kyy myos siitei, ett5 he ilmoittivat kysyt-
t5essei pohtineensa sitei useammin kuin muut. THmH k;iy ilmi taulukos-
ta 28.
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Taulukko 26, Onko aikaisenmin pohtinut ellkeikddn liittyvid lrysynyksid? Luvut prosentteja vastaajien luku-

niidriste (suluissa)

Miten usein on pohdittu eldkelkddnllittyviii kysymyksid

Tliinteki jdt 1}tin johtajat

Kaivos Louhos Rikastauo Kai.vos Louhos ja
rikas tano

Us ein

Joskus

Ei koskaan

Tietoa ei saatu

38

,t
9

2

to

5I
21

a)

t9

69

11

I

59

I
b

10

40

50

Yhteensd 100

(24L)

100

07)

100

(74)

100

(48 )

100

(20 )

Eleikeik;iasenteen faktorilla sai kohtal-aisen l-atauksen
myos haastatel-tavan kdsitys tydelSkel-akien mukaisesta elaikei;ist;i.
Kaikissa ryhmiss;i kaivoksen tydntekijdite lukuunottamatta yli B0

Pnosenttia vastaajista tiesi, etta tyoelske1akien mukainen ylei-
nen elakeikd on 65 vuotta. Kaivoksen tydntekijdist5 sen sijaan 30
prosenttia uskoi' ette tydel;ikelakien mukainen elSkeikei on al-em-
pi kuin 65 vuotta. Kun muistetaan, ette kaivoksen tyontekijeit
my6s toivoivat alempaa el5keik;i;i kuin muut voidaan ajatelIa, ette
vastaukset tdh;in kysymykseen kuvastelevat jossain mei5nin vastaa-
jien omia toiveita.

Sama 1tmi6 saattaa olla osaksi syynai myos siihen, ette
suurin osa vastaajista ilmoitti omaistensa ajattelevan vastaajan
el-;ikkee1le siirtymisesta samalla tavoin kuin hatn itse.

T.iss;i yhteydess;i lienee paikallaan kdsitetta my6s enai-
ta sel-laisia elaikeik;iein liittyvi;i kysymyksi;i, joita ei otettu mu-
kaan faktorointeihin: mutta jotka ovat tutkimuksen kannalta kes-
keis i5.

Vastaajilta kysyttiin
taisivat el-;ikkeen suuruudelle
ajankohtaa. Vastausjakautumat

suunen merkityksen he an-
el;ikkeelle s iintymisen
taulukossa 29'.

rnm. , miten
harkites s aan
on esitetty
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Taulukko 29. El-e"kkeen suuruutlen nerkitys eldkkee11e siirtynisen ajankohdalle. Luvut prosentteja vastaajien

1u}un6,Hristd (suluissa)

Enemmistd kaikissa nyhmisse antaa siis elaikkeen mH.;inrilte
hyvin suunen merkityksen. Kaivoksen tydntekij;it poikkeavat kui-
tenkin j;iI1een muista. Heid;in keskuudessaan on hieman tavalli-
sempaa, kuin muissa ryhmisse, ette eliikkeen mairir;ille ei anneta
niin suul:ta merkityste. Teimri tietysti antaa lisairi painoa kai-
voksen tydntekijdiden alhaista el;ikeik5ai suosiville mielipiteil-
Ie.

Kysymyksess;i el5keik;ikriytainndstti, ts. siit5 piteiisikd
el5kei5n olIa kiinteai vai pit;iisik6 siinat saltia yksi1611istd
joustoa, vastaajat jakautuivat vennaten tasaisesti kummankin
vaihtoehdon kannattajiin. Teimai n.ikyy taulukosta 30.

Taulukko 30. Vastaajien nielipiteet e1d&eikdkdytdnntjstd. Luvut prosentteja vastaajien lukunddristd (suluissa)

Mie lipitle elAkeikdkiiytdnnds td
Tliintekl jiit 1}iinjohtajat

Kaivos Louhos Rikastano Kaivos Louhos ja
rikastaloo

Kiinteii parempi

Ei nerkitystd tai ei osaa sanoa

Joustava parenpi

49

2

49 43

4b

3

5t

42

2

+6

2q.

q

60

Yhteensd 100

(241)

100

(J7)

100

04)
100

(48)

100

(20 )

Eldkkeen suuruutlen nerkitys
ffijnteki jiit 1}tinjohtajat

Kaivos Louhos Rikastano Kaivos Louhos ja
rikastano

Hyrin suuri

Itlelko suuri

VH.hH.inen tai ei osaa sa^noa

60

)o

4

81

t6

3

70

30 2t

I

1c

25

Yhteens6 100

(241 )

100

e7)

100

04)

100

(+a)

100

(zo)
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Jos taulukon luvuista joitakin johtopei;it6ksi;i haLutaan teh-
dH, niin todettakoon, ett;i louhoksen tydntekijeit kannattavat kiin-
te;i5 el5keikee hieman y1ei-semmin kuin muut nyhmHt.

Rapontin ensimm5isessH osassa puhuttiin myds vailiammatti-
jeirjestelmaist;i ja sen nykyisestli keiytdstH kaivosalan yrityksiss;i.
T;isteikin menettelystH kysyttiin vastaaj ien mieLipidet't;i. Vastaus j a-
kautumat n;ikyv;it taul-ukosta 31.

Taul.ukko J1, Yastaaji.an niel-ipiteet viiliannatin tarpeellisuudesta" Luvut prosentteja vastaajien lukunddris-

ta (sulurssa.)

Mialipide vllianmatin
tarpee 11i suude s ta

Ty6ntekijiit Tyiin johta jat

Kaivos Louhos Rikastano Kaivos Louhos ja
rikastamo

On tarpeellinen

Ei osaa sanoa

Ei oLe tarpeellincn

4'
4

,7

40

60

39

1

60

42

2

,6

Itr

5

80

100

(24:-)

100

(:7)
100

(t +1

100

(48 )

100

(20)

Yhteensii

Yleisesti- ottaen niukka enemmistd on v5liammattik5yt;intda
vastaan. Louhoksen ja nikastamon tydnjohtajat eroavat huomattavas-
ti muista ryhmiste, sil-l;i heist;i vain 15 pnosenttia piteia v5liam-
mattia tarpeellisena. Siihen, ettH v5liammattijainjestelmei ei- mis-
sHHn ::yhm;issH ole suos ituimpi , vaikuttanee se seikka, ette v;itiam-
mattiin siirtyminen menkitsee yleensai tulojen pienenemist;i.

Toisaalta todettiin, ettH. ne kaivoksen tydntekijeit, joi-
den el;ikeik;i nykyisin on 65 vuotta ovat taipuvaisempia kannatta-
maan v;iliammatti j;ir j estelmS;i ku:n D€ : j oi11a on mahdoltisuus s iir-
tyai nuorempina el-5kkeelLe . Nykyisellei e1;ikeiH11;i ei sen s i3 aan
naiytei ol-evan vaikutusta rikastamon tyontekijoiden mielipiteisiin
vSliammatista.
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13. Tenveydentila

Seuraavana selitysasteen mukaisessa jerjestyksessri on fakto-
ri, joka tuli varimaxrotaatiossa kolmanneksi. Kuten liitteestai 6

n;ikyy, talla faktonil-Ia saivat korkeita latauksia sairastavuuteen ja
terveydentilaan liittyv;it muuttujat. T5st;i syystH faktoni nimitet-
tiin terveydentilan faktoniksi.

Konkein lataus terveydentilan faktorilla on muuttujalla
"toistuvasti esi-intyvien vaivojen lukumHH"raitr. Sen jeilkeen tul-evat
enil-aiset vaivat j a oi::eet, j oiden esiintymistai vastaaj ilta tiedustel-
tiin. T;im;in faktorin pistekeskiarvot on esitetty taulukossa 32.

Taulukko 12, Terveydentilafaktorin faktoripisteiden keskiarvot eri alaryhnissd

Alaryhud r)f\eSKlafVO

Tyijnteki jiit kaivos

iouhos

rikas tano

kai.vos

louhos ja rikastano
$bn johta jat

482,9

501 ,1

501 .1

49),3

,16,5

Pieni faktonipistem;iain;i osoittaa taissai tapauksessa heikkoa
terveydentil-aa ja suuni pistemHairei parempaa tenveytt5.

Keskianvojen perusteell-a terveydentila n;iytteiei olevan hei-
koin kaivoksen tyontekijdilla. Rikastamon tyontekijHt 3a kaivoksen
tydnjohtajat ovat kuitenkin kaivoksen tyontekijdiden kanssa kutakuin-
kin samalla tasol}a. Kaikkein panas terveydentila on louhoksen tydn-
tekij 6i1Ia.

1) Kaivoksen tydntekijait ja tydnjohtajat sekli rikastamon tydn-tekijHt eroavat merkitseviisti louhoksen tyontekijdist5 3alouhoksen ja nikastamon tyonjohtajista (niskitaso L eo).
Louhoksen tydntekijHt eroavat menkitsev5sti louhoksen 1arikastamon tyonjohtajista (::iskitaso 5 eo).
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Terveydentil-a n;iytt;iai olevan yhteydessei vastaajan ik;i5n,
mutta riippuvuus ei ole suoraviivainen kuten voitaisiin olettaa.
Keskiarvot muodostuivat eri ikairyhmissai seuraavanlaisiksi:

AlIe +9-vuotiaat
'-+9-58-vuotiaat
y1a 5B-vuotiaat

hyvin toimeentulevat
kohtalaisest i toimeentulevat
hucnos'ci toimeentulevat

s09.2
465.7
E.ro l

Vanhat ja nuoret eivait eroa toisistaan menkitsev;isti, mutta
keski-ikaiisten nyhmeissH tenveydentila neiyttaiS olevan heikompi kuin
muissa nyhmissai. T;im;i johtuu ainakin osaksi alanyhmien ikajakautu-
mien enilaisuudesta. Louhoksen tydntekijdistH kuuluu vanhimpaan
ik;iluokkaan suurempi osa kuin muista alanyhmist;i. Toisaalta myds
jonkinlainen valikoituminen saattaa vaikuttaa asiaan siten, ettd.
terveydeltai;in heikommat j;i;iveit nuoremmalla ieIle eri syistai pois
tydst;i.

Taloudellisen toimeentulon yhteys terveydentilaan naikyy
seunaavasta asetelmasta, jossa faktoripisteiden keskiarvot on esi--
tetty taloudellisen toimeentulon mukaan muodostetuissa luokissa:

tr on nJ ZU . I

501.0
476.9

Aeirinyhmien vHIillat on tilastollisesti merkitsevli eno.
0n kuitenkin muistettava, ettd tydnjohtajat, jotka ovat keskim;iai-
nin tenveempiai kuin vastaavien ryhmien tyontekij .it , ovat my6s pa-
remmin palkattuja.

Edelleen terveydentil-a n5yttaiai vaikuttavan vastaajien elai.-
keikaitoivomukseen" Vastaajat jaettiin kahteen luokkaan sen mukaan,
miten he suhtautui-vat 65 vuoden el;ikeikHain. Toiseen luokkaan tu-
l-ivat vain ne, jotka tuomitsivat 65 vuoden eleikeiSn kaikkein jyr-
kimmin, toiseen taas kaikki muut. Kuten o1i odotettavissaki-n edel-
liseen luokkaan kuuluvien tenveys o1i keskimS;inin heikompi kuin
niiden, j otka suhtautuivat 6 5 vuoden eI;ikeikaiein mydnteisemmin.

Tenveydentilaan liittyvistH yksityisistH muuttujista voi-
daan ensiksi tankaste1la vaikkapa vastaajien omaa kaisitystei tervey-
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dentilastaan. Taimei naikyy taulukosta 33.

Taulukko 33 . Haastateltavien arviot nylqrisestd terveydentilastaan eri alaryhnissd. Luvut prosentteja vas-

taajien lukunddrista (suluissa)

Arrrio terveyden-
tilas ta

Tytinteki j5t 1}6njohta jat

Karvos Louhos Rikastano Yhteensb Kaivos Louhos ja
rikas tano Yhteensii

Oikein hyv5

Jokseenkin hyvb

Kohtalainen

Huono

8

24

58

i0

2,7

49

27

3

t5

47

11

11

))
9

15

43

38

4

25

40

z)

10

18

42

34

6

Yhteensii r00

(241)

100

01)

100

17 4)

100 100

(4'l

100

(20 )

100

0n mielenkiintoista todeta, ett;i yli puolet vastaajista
kaivoksen ja rikastamon tydntekijoite lukuunottamatta arvioi ter-
veudentilansa oikein hyv5ksi tai jokseenkin hyv5ksi.

TauJukosta 34 n;ikyy, millaisia vaivoja ja oireita vastaa-
ji1la heidein oman ilmoituksensa mukaan esiintyi. Yleisimpiai vai-
voja kaivosteoll-isuudessa tydskentelevill-.i n5ytt5veit siis olevan
selka- ja hartiavaivat, paiainsairky ja ysk;i.

Erilaiset vaivat er-vet ole kaikissa alalryhmissH yhtd ylei-
sia. Niinp5 yskea esiintyy louhoksessa tyoskentelevist;i vain han-
voi1la kun taas mur-ssa ryhmiss;i site esiintyy yleisesti. Melkein
kaikkia vaivoja esiintyy louhoksen tyontekijdilla vHhemm;in kuin mui-
den nyh.mien tydnteki jdi1le. Samoin tydn johtaj ill-a esiintyy v;ihem-
m5n vaivoja kuin tyontekijdilla,

Koska vastaavia tutkimustuloksia on olemassa myds metal-
lien perusteol-l-isuudesta j a myyntitydstii voidaan kaivosteoll-isuudessa
esiintyvi;i vaivo ja verrata n5ill-5 aloilla esiintyviin. Muillakin
tutkituilla aloilIa n5ytt5v5t yleisimmin esiintyvi;i vaivoja olevan
seIkS- ja hartiavaivat seke p;i;insHrky. Ysk;i sen sijaan naiyttai;i ole-
van nimenomaan kaivosteollisuudessa tydskentel-eville tyypillinen
vaiva. Louhos on siis t5ssH suhteessa l5hemp;in5 metall-ien perus-
teollisuutta ja myyntityota kuin muita kaivosteollisuuden osastoja.

Taulukon 3r+ al-arivil-l-5 on esitetty myos keskiarvot siit5,
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kuinka monta vaivaa tai oiretta vastaajat ovat keskimaiainin kussa-
kin ryhm;iss;i maininneet. Toistuvasti esiintyneiden vaivojen m;iri-

Taulukko 14, Toistuvasti esiintyneet vaivat sekd niialen vastaajien prosenttinen osuus alaryhnSn kaikista vas-

taajista, jotka ilnoittivat ao. sairautta ilnenneen

r"eillinen ventailu
myds mahdolLista.

metallien penusteollisuuteen ja myyntity6hdn on
Taulukossa 35 on esitetty pr-osenttijakautumat vai-

Onko uiineaikoina
toistuvasti esiintynyt

$dnteki jHt $dnjohtajat

Kaivog 'l,ouhos Rikastano Yhteensd Kaivoq Louhos Ja
rikastano Yhteensd

Ristiselk6- ja iskias-
vaivoja

Yskdl

Piidnsiirkyii

Niska-, hartia- ja olka-
ptidsiirkyd

Hengenahdistusta tyt!ssd

Nivelkipua ja jeykkyyttii
kdslssi

Suonenvetoa

Hernostuneisuutta

Lonkla- ja polvinj.vel-
vai.voja

Rintakipua ruuniillisten
ponnistusten yhteydessd

Unettonuutta

llengenahdi s tus ta tavalli-
sessa kEvelyssd

Pohjekipua ruuniillisten
ponnistusten yhteytlessd

Vatsakipua

Ruokahaluttonuu tta
Yskiiksi6

Muis tihdiritiiti
Huinausta

Masentunei suu tta
Henkistd ahdistuneisuutta

Esiintyrien vaivojen lu-
kurddrd keskindErin

43

40

36

34

34

10

z)

t9

20

18

t5

14

L5

12

10

l-4

9

?

4

2

4

(24r)

5

t9

L9

11

11

t4

3

3

,
5

)
I
I

1

o7)

34

35

ZO

26

23

t5
DA

18

t9

$

14

t2

t6

t5

7

I
9

4

4

3

04)

39

36

)z

3t
29

z)

t9

t7

t7

14

L3

t3

t3

11

11

9

o

4

2

4

28

28

L5

t9

z)

1,5

t7

b

t5

6

4

11

t3

11

9

9

4

11

2

(47)

10

5

25

10

10

t5

10

5

L5

5

5

5

5

1

( 20 )

22

20

18

t6

t5

10

t5

9

10

4

6

9

l4

9

o

8

3

7

2

2

2
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vojen lukumHtiristH eri aIoi11a.
TauLukon luokittelu on varsin karkea. Kuitenkin siitei voi-

daan naihdai, ett5 talla tavoin mitatun tenveydentilan suhteen kaivos-
teollisuus sijoittuu kolmesta vansin enilaisesta ammattialasta kes-

Taulukko l!, Tois*uvasti esiintyvien vaivojen lukundiirii ko1nel1a afalla, Luvut prosentteja vastaajien luku-
ndiiristd

Vaivojen lukunddrii Kaivos teollisuus Metallien perus-
teollisuus Myyntl-tyd

Y1i 4

1-4

Ei yhtiiin

28

EO

l4

36

55

9

1b

,6
28

Yhteensd 100 100 100

kimm;iiseksi. Yleisesti ottaen tenveydentila naiytt;iai ol-evan paras
myyntitydssH ja huonoin metallien pelrusteollisuudessa. Alojen veli-
sesse ventailussa on kuitenkin otettava huomioon, ette kaivosteolli-
suudessa vastaajien alaik5najana oli 35 vuotta kun se muilla aloil-La
o1i 40 vuotta.

14. Ulkoiset tySolosuhteet

Kuten liitteestH 6 n5kyy on varimaxnotaatiossa neljHnnek-
si tul1ut faktori sis5116l-tei5n sekavampi ja vaikeammin tul-kittavis-
sa kuin tHh5n asti kaisitellyt faktorit. Ensi katsomaLta vansin mo-
nenlaiset muuttujat saavat faktoril-l-a huomattavia l-atauksia. Li-
satksi vain harvat n5ist;i muuttu j ista esiintyvait te1la faktori 1Ia
puhtaina, ts. useimmilla niistH on huomattavia latauksia myos muil--
l-a faktoreilla. Faktorin tul-kitseminen ulkoisten tyoolosuhteiden
faktoriksi tuntui loputta kuitenkin tarkoituksenmukaisimmalta.

Suurin osa faktoriLla latautuvista muuttujista on nimit-
tHin sellaisia, joi11a on pynitty mittaamaan konkreettisia tyoolo-
suhdetekijoita. Korkeimman latauksen saanut muuttuja, tyost;i joh-
tuva sairastumisvaara, liittyy puolestaan mit;i ilmeisimmin tyoolo-
suhteisiin. Esitettyyn tulkintaan sopivat hyvin myds lataukset
sel-laisi1la muuttujilla kuin mielipide tydst;i ja toimipaikasta sek;i
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alaisten lukumai;inei .

Ulkoisten tydolosuhtei-den faktonin pistekeskiarvot eri
alaryhmissH on esitetty taulukossa 36. Faktorin suunta on sell-ai-
nen, ett;i kor"kea pisteanvo osoittaa tyOolosuhteiden naskautta ja
k5;intaien.

Taulukosta naikyy, ettEi alaryhmien v;i1ill;i on selvi;i eroja.
Raskaimmissa olosuhteissa tyoskentelevrit kaivoksen tyontekijHt.
Tyonjohtajat taas tyoskentelev5t keskim5airin kevyemmissai olosuh-
teissa kuin mik;i5n tydntekijairyhm;i. Taimai selittaiS sen, ettat alais-
ten lukum55ralla on ve::::aten korkea negatiivinen lataus tydolosuh-

Taulukko 16, Utkoisten tydolosuhtei.den faktorin faktorlpisteiden keskiarvot eri alaryhniss?i

Alaryhmii , I)
Ke sklarvo t

lVtjntekijiit: kaivos

louhos

ri-kastano

Tyiinjohtajat: kaivos

louhos ja rikastano

)zt.t
453,9

492.t

413 "2

326.e

teiden faktorilla.
Ero tydntekij6iden ja tydnjohtajien v5l-i11a saattaa vaikut-

taa oudolta" Heh;in tydskentelevtit kutakuinkin samassa ymperistdss;i.
siita huorimatta ero on olemassa, silr;i tyonjohtajat, joiden ty6 on
valvonnan luontoista, eiv;it yleensai joudu v;ilittomdsti ja yht;ij ak-
soisesti alttiiksi niil-Ie tyoolosuhdetekijdille, jotka automaatti-
sesti liittyvait tyonteki-jdiden tydh6n.

Muut muuttujat, joilIa todettiin olevan yhteyttai tyoolo-
suhteiden faktoriin, olivat vastaajan ike samoin kuin siihen voimak-
kaasti konneloiva ansiotydssaioloaika sekai suhtautuminen v;iliammat-
tiin.

1) Kaivoksen tyontekij;it enoavat 5 eotn riskitasolla muista tydnte-kijHryhmist;i, Kaikki tydntekijdryhm;it eroavat 1 %:n niskita-solla tyonjohtajaryhmist;i. Tyonjohtajaryhmeit eroavat toisis-taan 5 eo:n riskitasolla.
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Faktonipistei-den keskianvot olivat eni ikailuokissa seunaa-
vat

AIle 49-vuotiaat
49-58-vuotiaat
yli 5B-vuotiaat

507.0
450.5
455.8

Nuonin ik;inyhmai enoaa merkitseviisti muista. THhHn vaikut-
tanee osaksi alaryhmien v5l-inen ero. Tyontekijeit ovat keskim.i5nin
hieman nuonempia kuin ty6njohtajat, 3a louhoksen tyontekij;it puoles-
taan ovat muita tydntekijairyhmi;i iHkkai;impiei. Toisaalta voi o11a,
ett;i nuoremmilla on taipumus enemmHn konostaa hankalia tyoolosuhtei-
ta ja suhtautua kriittisesti tyohons;i. Faktonipisteiden keskian-
vot sijoittuvat samanlaiseen jHrjestykseen tietysti my6s ansiotyds-
s;ioloajan mukaan muodostetuissa luokissa.

VSliammattikysymyksen suhteen keskianvot osoittavat, ettei
ne : jotka suhtautuvat vHliammattiin myonteisesti tai neut::aal-isti,
tydskentelev5t keskim;i5rin raskaammissa olosuhteissa kuin De: jot-
ka suhtautuvat siihen kiel-teisesti.

Se, millaisia olosuhdetekijditA eri alanyhmien tyoss.i vas-
taajien oman arvion mukaan esiintyy, naikyy taulukosta 37. Taulu-
kossa on mukana myds sellaisia tyoolosuhdetekijOite, jotka puuttu-
vat liitteestai 6. Ne on konrelaatioiden puuttumisen vuoksi jaitet-
ty faktonianalyysin ulkopuolel-le, mutta muuttujakohtaiseen tankas-
tel-uun ne on ehkei syyt5 ottaa mukaan. Taulukossa on ilmoitettu
plrosentteina niiden vastaajien osuus, jotka sanoivat kunkin olo-
suhdeteki j an kohdal1a j outuvansa tydskentelemdain sille alttiina
I;ihe s koko a j an t ai me lko us ein .

Taulukosta naihdeiein ens iks i-kin , ett;i har-vo j a poikkeuks ia
l-ukuunottamatta tydnjohtajat eiv5t joudu tydskentelemeiein omien
arvioidensa mukaan alttiina juuni millekeiSn mainituista olosuh-
teista yhtH yleisesti kuin tyontekijet. Niite poikkeuksell-isia
olosuhdetekijdite, joissa tydntekijeit ja tyonjohtajat neiytteiv5t
ol-evan kutakuinkin samassa asemassa, ovat esim. kostea itma, oh-
taat tilat 3a alhainen 15mpdtila.

Yleisimmin esiintyvi;i ja siis kaivosteol-tisuudel-1e koko-
naisuutena ottaen tyypillisimpiai viihtyvyytt5 haittaavia ty6olo-
suhdetekijdite neiyttaiv5t olevan poly, kova melu ja likaisuus.
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Taulukko lf. Ulkoiset ty6olosuhdetekijiit eri alaryhuissd. Eri ol-osuhtej,ssa tytiskentelend.iln joutuvien prosentti-
nen osuus kunkin alaryhmdn vastaajista (suluissa). Yhteensii-sarakkeilla painottanalla lasketut pe-

rus joukon vastaavat prosenttilumt

Joutuu tyciskentele-
maan

1}tjnteki jat Tltinjohta jat

Kaivos Louhos Rikastano YhteensA Kaivos Louhos ja
rikas tamo Yhteensd

PtjlyJ.sessii ilnassa

Kovassa uelussa

Yleensd varsin likai-
sj,ssa paikoissa

Kovassa vedossa

Kostea.ssa ilnassa

MyrkyllJ.sid kaasuja si-
sdltdv6ssd ilnassa

Alttiina tdrin511e

Hyvin ahtaissa tiloissa
Muita kuin ede11d nainit-
tuja epdpuhtauksia sis61-
tdvdssE ilnassa

Jatkuvasti alhaisessa
16np6ti1assa

Suuresti. vaihte1evi.ssa
ldnpiJ ti.loissa
Ihoa irsyttd.-tpn ain"i-
den parissa

Alttiina sdtlnvai.htelulle

Alttiina rralodrsytyksille

Jatkuvasti korkeassa
lbnpt5 tilassa
Kovassa hSlinAssd

9t

79

84

68

6B

,7
46

)l

,Q

3t

9

8

0

5

1

78

81

30

38

11

3

4t
o

3

I

8

3

38

3

11

84

89

69

84

26

39

38

24

to

10

10

10

7

5

a

88

81

76
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Kaivosteol-1i-suudessa esiintyv;i p61y on kivenp6lyai , j ota syn-
tyy malmin louhinnassa ja murskauksessa. Melu taas aiheutuu enilai-
sista koneista j a tietysti my6s nai j aiytyks ist;i. Yleisen mittapuun
mukaan kaivostyd on myos likaista. Ty6njohtajat, joirta saatiin
l;ihempi;i tietoj a ol-osuhdeteki j oiden laadusta, konostivat kuitenkin
sita, etta nimenomaan maanataisen kaivoksen lika ei sis;i1I.i baktee-
neita. Esimenkiksi kaivoksessa saatu haava ei yleens;i tulehdu.

Alaryhmien veli1Ia on jonkin verlran enoa eni olosuhdeteki-
joiden yleisyydessa. Niinp;i louhoksen tydntekijHt eivait o1e mai-
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ninneet likaisuutta kovinkaan yleisesti. Utkotydntekijdinei he
joutuvat yleisemmin kuin muut alttiiksi sai;in vaihteIuilIe. Ri-
kastamossa on kova veto mainittu useammin kuin muissa ryhmissS,
joskin se on varsin yleist;i myds kaivoksessa. Se johtuu il-mas-
tointilaitteista. flman kosteus on kaivoksessa mainittu huomat-
tavasti yleisemmin kuin muissa nyhmissd.

Taulukossa kiintyy huomio my6s myrkyll-isiin kaasuihin,
joita on sanottu melko yleisesti esiintyvain kaivoksessa ja nikas-
tamossa, mutta ej- juuni lainkaan louhoksessa. Kaivoksessa ndil15
on tankoitettu l;ihinn;i diesel-moottorien ja rajaiytysten synnyttS-
miai kaasuja. Kuten aikaisemmin mainittiin, meid;in maamme kaivok-
sissa ei esiinny maakaasuja. Rikastamossa myrkyllisillei kaasuil-
Ia on tarkoitettu rikkivety;i ja er;iit5 muita nikkiyhdisteitai.

Korkeimman latauksen tydolosuhteiden faktorilla sai muut-
tuja ttty6sta johtuva sairastumisvaaratt. Haastateltavien omat all-
vi-ot t5stai on esitetty taulukossa 38.

Taulukko J8, Haastatel-tavJ.en kdsitys tytjnsS vaarallisuudesta terveydelle eri alaryhnissd prosenttelna vas-

taajien lukunH?iristii (suluissa)

$6st6 aiheutuva
sairas tunisvaara

lVtjntekj. jdt fftjnjohta jat

Kaivos Louhos Rikastano Kaivos Louhos ja
rikastano

Hyrrin suuri

Melko suuri

Ei osaa sanoa

Pieni

Ei vaaraa
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Yhteensl 100

(241)

100

07)

100

(74)
i00

(47 )

100

(20 )

Kaivoksen tydntekijoiden ja tydnjohtajien enemmisto pitaa
tyost;i;in johtuvaa sairastumisvaanaa suulrena. Muissa ryhmissH enem-
mistd piti vaanaa pienen5 tai olemattomana.

Yli 80 prosenttia kaikkien alanyhmien vastaajista ilmoit-
ti olevansa tyytyv5isi;i nykyiseen tyohdnsai ja toimipaikkaansa.
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15. Rasittuneisuus

Vanimaxrotaatiossa vii-meiseksi tul1ee1Ia faktoni]1a saivat
ko::keimpia latauksia vliitemuotoiset kysymykset, jotka kaikki tavalLa
tai toisel-la viittaavat tydn nasittavuuteen.

Analyyttisesti tyon rasittavuus voitaisiin jakaa ruumiilli-
seen j a henkiseen nasittavuuteen. KaiyteinndssH sen si j aan tydnteki-
;ain itsens5kin lienee vaikea sanoa onko hiinen kokemansa rasittavuus
enemm5n fyysist;i kuin henkist;i. Myds t;iysin mekaaniseen ruumiilli-
seen tydhon sisSltyy tavallisesti henkisiSkin nasittavuustekijdite
(esim. tyon yksitoikkoisuus).

Ne kuusi vaiitemuotoista kysymyst;i, jotka saavat konkeimmat
l-ataukset puheena olevalla faktorilla (ks. liite 6, muuttujat 15,
lB, 27r 28r 66 ja 69) viittaavat myos vain yleisesti rasittavuuden
kokemukseen. Ne ovat muodoltaan sellaisia, ettai yhtai hyvin nuumiil-
lisen kuin henkisen tydn tekijait voivat yhty5 kysymyksiss;i esitet-
tyihin veitteisiin. N;iin ollen pidettiin tarkoituksenmukaisimpana
tulkita faktori yl-eisesti vain rasittuneisuudeksi.

Muut muuttujat, jotka saavat faktonilla huomioonotettavia
latauksia eiv5t ole ristiniidassa t5miin tulkinnan kanssa. Faktori-
pisteiden keskia::vot eni alaryhmissd n;ikyvait taulukosta 39.

Taulukko Jt, Rasittuneisuuden faktorj-n pistekeskiarvot eri alaryhniss5.

Alaryhnd r)
f\esK].arvo

$iJnteki jdt: kaivos

louhos

ri.kastamo

Tydnjohtajat: kaivos

louhos ja rj.kastano

502 "8

422,9

464 "t
65r,0

564,4

Alanyhmien jainjestys
ta on pysynyt muuttumattomana,

1)

y11;i.tt5v5. Faktorin suun-
edelleen sama kuin liittees-

on hieman
ts. se on

Kaikkien ryhmien keskianvot eroavat toisistaan ainakin 5 eoirt nis-
kitas oIla .
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sa 6 esitetyss;i varimaxfaktorissa. Rasittuneisuus on site suurem-
pi, mit;i pienempi pistemSSnai faktorilLa tulee.

Kaivoksen tydntekijeit, joiden tyd vaikuttaa ulkopuolisesta
tarkkailijasta intuitiivisesti nasittavimmalta, ovat kuitenkin keski-
m5;irin vlihemmlin rasittuneita kuin muut tydntekijat. MydskaiSn kai-
voksen tyonjohtajat eiv;it naiytH olevan yhtei nasittuneita kuin muiden
nyhmien tyonjohtajat. Kaikkein rasittuneimpia ovat teim;in mukaan lou-
hoksen tyontekij at.

THmH nlienniiisesti ristiriitainen tulos johtunee ainakin osak-
si siitei, ettH kaivoksessa ty6skentel-evHt ovat i;iltHein keskimSSnin
hieman nuonempia kuin muut.

Rasittuneisuus naiyttai;i myds olevan yhteydess;t nykyiseen e1;i-
keik5;in. Ne , j oiden eL5keikai on nykyisin korkea, ovat keskim5airin
nas ittuneempia kuin ne , j oihin sovelletaan alempaa el-eikeikee. Taimai

ei j ohdu alaryhmien vHlisestti erosta, niiri kuin saattaisi Iuu11a.
Seuraavassa nelikentaissd on tauLukoitu nistiin nykyisin k.iytdssH ole-
va elSkeik;i ja rasittuneisuusfaktonin pistekeskianvot kaivoksen ja
nikastamon tydntekijdiden osalta.

Kaivos Rikastano

E;J_al(e1l(a t,, v 469.8 470 "7

51.6,6 456 "g.LlaKell(a alle bt v

Luvut viittaavat pikemminkin siihen, ettli enot e1;ikeikeisaiSn-
noissai ovat olleet mukana aiheuttamassa alanyhmien vHlisiei eroja.
Ne kaivoksen tyontekijat, joiden elSkeikH on nykyisin aIle 65 vuotta
ovat v;ihemmHn rasittuneita kuin D€r joiden el5keikH on nykyisin 6S
vuotta. Haastatteluaineiston kaivoksen tydntekijdistai kuului suunin
osa edelliseen ryhmeiSn. Rikastamon tyontekijoiden kohdalla nykyisel-
le e15kei5115 n5ytteiai pikemminkin olevan p;iinvastainen vaikutus, mut-
ta keskiarvot eivHt poikkea toisistaan menkitsevlisti.

Taul-ukossa 40 on esitetty rasittuneisuutta mittaavien veiit-
teiden kanssa samaa mieltai oll-eiden osuudet eni alaryhmien vastaa-
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j ista. Tyonteki j ;iryhmien valill-e ei ole suur"ia eno j a.
0n ehkai syyt5 huomauttaa siitri, ettri vHitteellS rrTete ty6-

tai tekevaill-e on lepo paras vapaa-ajan harnastustr on ollut eni ala-
ryhmissai hieman enilainen sis51t5. Kaivoksessa tydskenteleviat keho-
tetaan yleensii har::astamaan vapaa-aikanaan rlunsaasti ulkoilua ja
liikuntaa vastapainoksi sil-Ie ulkoilman ja paiiv;invalon puutteelle,
jota he joutuvat tydss;iain kokemaan. T5m.in n;tkokohdan monet vastaa-
jat toivatkin julki eiv;itk;i t;ist;i syyst;i voineet yhty5 em. v;iittee-
seen.

Yl-eisesti ottaen taulukossa esitettyj en veiitteiden perus-
teelIa ei kuitenkaan voida p55te1Iei, ettH kaivoksen tydntekijHt oIi-
sivat v5hemm;in nasittuneita kuin muiden ryhmien tydntekijuit, vaikka
faktoripisteiden perusteella neiyttai;i olevan n;iin. Ristiniidan taiy-
tyy johtua osaksi v;iitteisiin annettujen vastausten enil-aisesta
jyrkkyydest;i (ttt;iysin samaa mieltair' , It j okseenkin samaa mieltei, j ne . ) ,
osaksi kaivoksen tydntekijdiden vastauksista muihin faktonilla La-
tautuviin kysymyks iin.

Muut nasittuneisuuden faktorilla latauksia saavat muuttu-
jat k;isitell;iein toisten faktoreiden yhteydessei sik5li kuin niiI15 on
itsenaiist:i mielenkiintoa.

Tauiukko 40" Yditteet tydn rasittavuudesta aJ.aryhni.ttdin, Luvut ilnoittavat kunkin viii.ttdndn kanssa sanaa niel-
td olevien prosenttisen osuud.en kaikista vastaajista (suluissa)

VHi te
lYdntekijZtt Tytjnjohtajat.

Kaivos Louhos Rikastano Kaivos Louhos ja
nikas tamo

T)6ni on siksi voimille kdyp6H,, ett5jo keskellH viikkoa tunnen itseniralsin vasyneeksi

Yleensd oLen nornaalj.n tydajan pd"d-
+,yttyii jo jokseenkin rrlopussarl

Tydni ai k6y lj.ikaa voinille
Ildnl vie jo nykyisellddn voinat sii-
nd nddrin, att6 olisi vaikaa pystyb
enenpdEn

Tli*i tyiitti tekev6ll,e on lopo paras
vapaa-ajan harrastus

Jaksaisin lryllZi o11a nykyistd rasit-
tavannassakin tyissb
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16. Stressi

Selitysasteen mukaisessa j;injestyksessH viimeisel-1;i fakto-
ri1la saavat konkeimpia latauksia muuttujat, jotka selvimmin kuvas-
tel-evat henkistai painetta lis;i5vi5 tydn piinteit;i. THstai syystd
faktorill-e annettiin nimeksi stressi.

T;ihHn tulkintaan sopivat hyvin lataukset muuttujilla, jot-
ka mittaavat hermostuneisuuden ja p5ains;inyn esiintymistS, ty6aika-
nyhm;iei ja alaisten l-ukumai5r55 (kts. Iiite 6).

Stnessin faktoripistem;i;ir;it eni alaryhmiss;i neikyvait taulu-
kosta 41. Kor"kea pistemai;ir5 osoittaa teissH yhteydessH voi-makasta
j a matala v5h;iist;i stnessiS .

Taulukkc 41 Stressin faktoripi.stenddrien keskiarvot eri alaryhnissd,

Alaryhmd Keskiarvo 1)

Tyijnteki jtit: kaivos

louhos

rikastano

kai rros

louhos ja rikastamo

fttjn johta jat

497 "t
504 "8
470 ",
5r2.6

597 .0

LHhinnH taulukko osoittaa, ette tyonjohtajat tyoskentele-
v;it s uuremman s tres s in alais ina kuin tydnteki j 5t , kuten ennakol-ta
voitiin odottaakin. YleensHhein katsotaan, ettai stressi 1is55ntyy
vastuun mukana. Muuten ryhmien v;iliset erot jHaivait niin pieniksi,
ettei enempi;i johtop;i5t6ksi;i juuni voida tehdei.

Ainoa tydhdn liittyv;i muuttuja, jonka todettiin ol-evan yh-
teydess;i stressin kokemiseen, oIi suhtautumi-nen v;iliammattiin. Ve-
Iiammattiin myonteisesti tai neutraalisti suhtautuvilla oli faktoni-
pisteiden keskiarvo 522.3 ja vailiammattiin kielteisesti suhtautu-
villa 489.5. Keskiarvojen eno on merkitsev5 L S:n niskitasolla.

Kaivoksen ja nikastamon tydntekijHt eroavat l- eo:n niskitasollamolemmista.tyonjohtajanyhmist;i. Louhoksen tyontekijeit enoavat
l-ouhoksen ja rikastamon tyonjohtajista 5 eo:n niskitlsolla.Ty6ntekijai ja tyonjohtajanyhmeit eivait enoa kesken;i5n merkitse-v;isti tois istaan.

1)
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Ne, jotka kokevat stressin voimakkaana suhtautuvat siis veliammat-
tiin keskim5eirin myonteisemmin kuin muut.

Tyoeleim;in ulkopuolisista, yksildkohtaisista teki j 6istei to-
dettiin stnessin olevan yhteydess;i siviilisSStyyn ja lasten luku-
m55::;iHn. Lyhyesti sanottuna n5yttS;i silta , ettH perheell-iset koke-
vat stressin voimakkaampana kuin yksin;iiset, mikai ilmeisesti myds
johtuu lisSSntyneest;i vastuusta.

Taulukosta 42 neikyy, miten yleisesti faktonilla latautu-
vat stressi;i lisHaiveit tydn piirteet eri alanyhmien vastaajia kiu-
saavat. Tekij;it on pantu taulukossa faktonilataustensa mukaiseen
j ein j es tyks een .

Taulukko 42, Stressiteki.jdt alaryhnittiiln, Niiden vastaajien osuus eri tekj.jiiiden kohda1la, jotka ovat sano-

neet tekijdn kiusaavan heitd hyvin usein tai nelko usej.n, prosentteina kaikista vastaajista
( sului s sa )

Kiusaavat asiat
Ty6ntekijdt $dnjohta jat

Kaivos Loulios Ri.kastano Kai rros Louhos ja
ri kas tamo

Tdiden kasautuoinen ja liian kired
aikataulu

$ijtehtZiviit, ja valtuudet on epdsel-
vdsti nddritelty
Ty6ssd vaaditaan enennd,n kuin, nitd
itse pit2iii sopivana ja kohtuullisena

Toininnasta voi riippua nuiden
turvalli suus

Joutuu tekenddn itseniiisi6 ratkai-
gu
tu

)at11^
joissa virhearvioj.nti voi
yritykselle kalliiksi

Eteenpdin pddsyyn tai palkkaan ei
vaikuta tekeekd t5'tjnsii hyvin vai
huonosti

Tydasiat painavat oieltd vield
kotonakin

Ei voi. itse vaikuttaa tydtahtiinjuuri nitenk66n, vaan se niiiirdy-
t1y toisten ihmisten, koneen tai
nuiden ulkopuolisten teki jdiden
nukaan
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Kuten faktoripisteiden keskianvoistakin voidaan paieitelle,
t;imHn tapaiset asiat aiheuttavat huolta enemmen tydnjohtajiLLe kuin
tydntekijditle. Ainoa taulukossa esitetyiste stnessitekijdistai,
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joka vaivaa selvHsti yleisemmin tydntekijOite, on ylenemismahdolli-
suuksien puuttuminen.

l7 . Yhteenveto ja loppupdeitelmi;i

El;ikeik;itutkimuksen klisillaiolevassa osassa pynittiin selos-
tamaan kaivosteoll-isuuden nykyist;i el5keikats.i;inndstdH, selvitteim;i5n
eni r:yhmien mielipiteit;i eI;ikeikeikysymyksestH sek;i kuvailemaan eleike-
ikaikysymyksen penustekij Sita kaivosteoLlisuuden eri alanyhmissS.

Aineiston keruu suoritettiin pei;iasiassa haastattelemalla.
LisHksi ker;ittiin tilastotietoja el5ketapahtumista, kuolleisuudesta
j a tyonteki j 6iden ik;i j akautumista.

Y1eensH miesten etaikeik;i o1i tutkituissa kaivosteollisuuden
ynityksissd 65 vuotta. Yhdessai ynityksessH kaikki naiset, toisessa
naispuoliset toimihenkildt paiaisevlit elHkkeelLe 6O-vuotiaina. Erei5s-
sH yrityksessli on kuitenkin k;iytossai je::jestelm.i, jonka mukaan maan-
p55l1isessH tydssat oleva henkil-6 voi saada teiyden eleikkeen 30:n paf -
velusvuoden ja maanal-aisessa kaivostydssai oleva 25 :n palvel-usvuoden
j;i1keen.

Kaikissa tutkituissa yrityksissei ketytettiin j ossakin mai;inin
v5l-iammattia el-i vanhojen tyontekijdiden siint;imistii kevyempeiain ty6-
hdn ennen vanhuusel5keikH.i.

Sekai tydntekijdiden ettai tydnjohtajien toivomukset heille
sopivasta elSkeieist;i jeiiv5t keskim;i5nin huomattavasti 65:n vuoden
alapuolel1e. Tyontekij6iden osaLta toivomusten keskiarvot ol-ivat
e::i alaryhmissei seuraavat: kaivoksessa 51.4 vuotta, louhoksessa
56.3 vuotta ja nikastamossa 56.6 vuotta. Nykyisin voimassaoleva
el;ikeikei vaikuttaa voimakkaasti kaivoksen tyontekijoiden el-skeik5toi-
vomuksiin. Rikastamon tyontekijoiden toivomuksiin sil};i sen sijaan
ei n5ytei olevan vaikutusta.

Kaivoksen tyonjohtajien keskim;iain5inen eLatkeik;itoivomus oli
52.5 vuotta. Konkeinta elSkeikHei, keskim;ieirin 5B:aa vuotta, toivoi-
vat louhoksen ja rikastamon tydnjohtajat.

ELaikeiSn yksi1dllistei joustoa kannatti noin puolet kaikkien
nyhmien vastaajista. Hiukan alLe puol-et kannatti veiliammattik;iytain-
toa" Vaihiten suosiota se saavutti avolouhoksen ja rikastamon tyon-
johtaj ien keskuudessa.
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LHhimpien esimiesten arviot tydntekijbill-e ja tyonjohtajil-
le tyotehon kannalta sopivasta eI;ikeiaist;i eivait poikenneet mainitta-
vasti naiiden omista toivomuksista. Ynitysten j ohdon edus-caj at olivat
puolestaan yleensH yrityksisseiSn nykyisin noudatettujen elaikeikaiseiain-
nosten kannalla

Tyonjohtajat ja keskijohdon edustajat kannattivat huomatta-
vasti yleisemmin joustavaa elaikeik;ik;iyt;intoai alaisilleen kuin natm;i
itse. Tyonantajien edustajat olivat kalkkikivikaivoksessa ja -louhok-
sessa kiinte;in e];ikeiain kannalla, malmikaivoksissa taas joustavan"

Johdon edustajien mielipidettei kysyttiin lisdksi ammatin mu-
kaisesti porrastetusta e1Hkei;ist5 ja v5liammattik5yt5nndst;i. Malmi-
kaivoksissa johdcn edustajat katsoivat maanalaisen kaivoksen tydnte-
kijoiden tarvitsevan alempaa el;ikeikaiS kuin muiden. Kalkkrkivikai-
voksessa ja -louhoksessa porrastusta ei pidetty tarpeerlisena.

V;il-iammattikaiyt5nto5 j ohdon edustaj at pitivait tretyss;i maiai-

rin vHlttaim5ttom;inei raskaassa tyOss;i, errtyisesti maanalaisessa kai-
voksessa olevien osalta.

Tyontekijoiden ja tyonjohtajren haastatteluaineiston faktoni-
analyysi-ssH saatirn esiin, selitysasteen suuruuden mukaisessa jairjes-
tyksessH lueteltuina seuraavat kuusi faktonia: tyon vaatimat ominai-
suudet, el;ikeikaiasenne, terveydentila, ulkorset ty6olosuhteet, nasit-
tuneisuus ja stressr.

Tyon vaatimista ominaj-suuksista todettiin, ett5 kaivoksessa
tyd on sek5 tyontekijoiden ett;i tydnjohtajien osalta vaativampaa kuin
muissa ::yhmiss;i. Vaativampaa tyotH tekev5t tulevat keskim;iainin ta-
loudellisesti Paremmrn tormeen kuin muut. He suhtautuvat my6s v;iIi-
ammatti j;irj estelm;iiin myonteisemmin kuin muut.

EI;ikeik;iasenteen suhteen kaivoksen ty6ntekijHt enoavat kai-
kista muista r'yhmistei. HerdHn asenteensa on voimakkaimmin alempaa
elaikeik;iei suosiva. Tosin heidHn kohdallaan nykyisin kaiytdssei oleva
eI;ikeik;i vaikuttaa asenteeseen voimakkaastr . Mrrut tydnteki j Hryhm5t
eivHt eroa mer"kitsev5sti toisistaan elSkeikaiasenteen suhteen. Kai-
voksen tyonjohtaj at ovat taiss;i suhteessa l5hemp;inei kaivoksen tydnte-
kijoita kuin mit55n muuta alaryhmeiat.

ElSkeikHasenne on 1:-sHksi yhteydessH vastaajan ikeiain, sivii-
Iis55tyyn j a huolle-rtavien lasten 1ukum55r"55n. Nuoremmat j a penheel-
l-iset ovat taipuvaisempia kannattamaan alempaa el;ikeikei;i kuin vanhem-
mat ja yksin;iiset henkilot"
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Kaivoksen tyontekij;it ja tyonjohtajat sekH nikastamon tyon-
tekijHt olivat tenveydentilansa suhteen laihellei toisiaan. Louhoksen
ja ri-kastamon tydnjohtajat olivat edel-llimainittuja ryhmiS terveempiei,
ja kaikkein paras terveydentil-a oli louhoksen ty6nteki3dille.

Keski-ik.iiset, 49-58-vuotiaat, olivat te::veydelt.i;in heikom-
pia kuin heitai nuoremmat j a vanhemmat. Ne , j oiden tenveydentila ol-i
heikompi, suhtautuivat 6 5 : n vuoden eleikeikatein keskimaiainin anvostel-e-
vammin kuin terveemmH.t.

Kaivoksessa tydskentelevill5 on kaikkein hankalimmat ty6o1o-
suhteet. Muut tydntekijairyhm5t eiv;it taiss;i suhteessa eroa merkitse-
v5sti toisistaan. Tyonjohtajat tyoskentel-eviit keskim5H::in helpom-
missa olosuhteissa kuin tyonteki j eit. Vaikeammissa ol-osuhteissa ty6s-
kentelev5t suhtautuvat vSliammatti j 5r j estelmiitin keskim;ieinin mydntei-
semmin kuin helpommissa ol-osuhteissa tydskentelev5t.

D-^-'rrasrttuneisuuden faktorista voitiin todeta, ettH tydnteki-
j at ovat keskim5air.in nas ittuneempia kuin tydn j ohta j at . Ne , j oil1a
on nykyisin mahdollisuus p5Hst;i elaikkeelle jo ennen 65:ai vuotta ovat
keskimSSrin ::asittuneempia kuin ne, joiden nykyinen elaikeik;i on 65
vuot-ta.

St::essifaktorin pistem5Hrien keskianvot osoittivat, ett5.
tyon;ohtajat kokevat stressin keskim;i;irin voimakkaampana kuin tyonte-
kijet. Voimakkaamman stressin alaisina tydskentelev5t suhtautuvat
vlil-iammatti j arj estelmei;in keskimaiairin mydntei s emmin kuin muut .

Kun ammattinyhmi;i vernattiin toisiinsa ottamalla huomioon
kaikki penustekijet, niin todettiin, ettai maanalaisessa kaivostyossai
olevien sekti tydntekijOiden ettH tydnjohtajien, tyd on keskimeiei::in
raskaampaa kuin maanp551liset tydt. Lisaiksi todettiin, ettei ryhmien
j ain j estys el;ikeik;iasenteen f aktoritla on tHsmSlleen sama kuin niille
viiden muun faktorin perusteella laskettu :e"jestys. Toisin sanoen
vastaajien omat elaikeikattoivomukset ovat keskim;iSreiisesti ottaen so-
pusoinnussa muiden tekijoiden perusteel-la lasketun tuloksen kanssa.

Perustekijdiden tarkastel-usta saatua tulosta tukdvat edel-
leen tilastotiedot, joita tutkimuksen kohteena olevilta yrityksilte
kenHttiin. Niist;i k;ivi ilmi, ett;i louhoksen tydntekijeit ovat keski-
m55rin vanhempia kuin muihin alaryhmiin kuuluvat. Tiedot el;iketapah-
tumista ja kuolleisuudesta vuosilta 1963-1968 osoittivat, ettai lou-
hoksessa tydskentelevistri siintyy suunempi osa vanhuuselHkkeelle
kuin muista alaryhmistS. Tydkyvyttdmeiksi tulemisen niski on kaivok-
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sessa ja rikastamossa tydskentelevill5 suunnilleen yhtei suuni. Lou-
hoksessa tyoskentelevillS t;im;i riski on verraten pieni. Tydsuhteen
kest;iessei tapahtuvan kuoleman riski on kaivoksessa tydskentelevien
kohdalla kaikkein suunin. Huomattava osa kuolemantapauksista on ai-
heutunut tapatunmista.

Yleisesti ottaen n;iyttaiai sil-te, ettli kaivosteollisuuden am-
mattinyhm;it ovat keskenS;in eri asemassa eI;ikeikeikysymyksen suhteen.
SekH faktor-ipisteiden keskiarvot eni ammattinyhmiss;i ettH eleiketapah-
tumia ja kuolleisuutta osoittavat tilastot viittaavat siihen, ettei
maanalainen kaivostyd soveltuu iekkeille henkiloille huonommin kuin
t;imain al-an maanpHeilliset tyot.

Tilannetta on ynitetty tasoittaa k;iyttatmaiIl5 vailiammattia.
Talle menettelyllai on kuitenkin huomattavia najoituksia. Sopivia
vSliammatteja on melko v;ihein, sill-5 useimmat tyot vaativat ammatti-
taitoa, jota muista tdist;i siirretyillS ei taval-l-isesti ol-e. Uudel-
leenkoulutuksen kannattavuus taas on i;ikk;iiden tydntekijdiden osal-ta
kyseenalainen.

Neim5 natkokohdat puoltaisivat eleikeiatn ammattinyhmitteiistai
porrastusta kaivos-teol-Iisuudessa. YhdessH yrityksessaihein tHll-ainen
j;inj estelmei on toteutettukin.

Siite, ettH ammattinyhmien vaili115 on enoa ei kuitenkaan
automaattisesti seuraa, ettii eleikei;in pitdisi myds o11a erilainen
eri ryhmissH. Jos leihdetHain siitai, ett5 el;ikeiSn porrastus on j ois-
sakin tapauksissa tarpeen r orr lis;iksi paieitettHvai siit5, miten suuria
erojen on oltava, ett;i ne antaisivat aihetta t;im;insuuntaisiin toimen-
piteisiin. Telloin on my6s otettava huomioon taloudel-liset mahdol}i-
suudet sekH kaiytainn6l-lisiin jeirjestelyi-hin sis;iltyvHt vaikeudet.
Pienehkoj;i ammattiryhmien v51isi5 enojahan voidaan elSkeik:ikysymyk-
sen osalta tasoittaa esimerkiksi 1is;iaim;i1l-ai elHkeiain yksilollistai
joustoa. Tutkimuksen seuraavassa vaiheessa on tankoitus mm. vertail-
la useampia ammattialoja keskendHn, ja silloin saadaan myos selkoa
siitai, miten suuria eroj a aloj en v;itillei yleisesti ottaen esiintyy.
Erityist;i huomiota tullaan my6s kiinnitt;imeiain et5keikHkysymyksen pe-
rusteki j oiden keskin;iisiin yhteyksiin. Teim;in j eilkeen voidaan kaivos-
teollisuudesta saadut tuloksetkin neihd;i laajempaa taustaa vasten.
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Li i'le 2

Tutkimuslohko

Alalohko

ELAKETURVA!(ESKUS
Kalevankatu 6
Helsinki 10

TY6SUHTEESSA oLEVIEN ELAKE!I(ATUTKIMUS

HAASTATTELULOMAKE A
(AktiivitytintekriAt ia -toimihenkil6t)

Yrityksen nimi

Toimipaikan nimi

Toimrp;ikan osolte
Vastaaia on ! 1. Mies tr 2. Nainen

Kysymys sopivasta eliikeiistii on viime aikoina ollut usein keskustelun kohteena. Mielipiteet asiasra ovat vaihdelleet. Lisdrietola
saadakseen on Eliketurvakeskus nyt suorittamassa tutkimusta elikeikikysymyksesti. Tutkimuksessa ovat mukana myos
ty6markkinajiiriestot. Aineistoa keratean haastattelemalla monilla eri ammattialoilla ty6skentelevlii yli 40-vuotiaita hcnkiltjitii.
Pyydiimme Teitii nyt yst:ivallisesti osaltanne auttamaan asiaa eteenpain vastaamalla seuraaviin kysymyksiin. Kysymykset ovat sellai-
sia,joihin varmaan osaatte hyvin kokemuksenne perusteellavastata, Ontiirkeiii, etti ilmaisettc kysytraessii oman, hen ki Io-
kohtaisen mielipiteenne asioista, koskahaluaisimmetietii,millaisiltanimiasiat iuuriTeidin mielcs-
tenne niiyttevat, Vieli vakuutamme, etta vastauksenne kiisitellddn ehdottoman Iuottamuksellisina ja niiti
keytetdan vain tilastollisirn ja tieteellisiin tarkoituksiin.

1. Milloin olette syntynytl ........ l. . . 19.........

2. Oletteko fl 1. Naimisissa ! 2. Naimaton tr 3. Leski tr 4. Eronnut tai asumuserossa

3. Onko Teillii huollettavia lapsia? (Jos on) Montako? il 1. On, ............ tr 2. Ei ole

4. Montako vuotta olette kaiken kaikkiaan ollut elimdnne aikana ansi
ut koko alan nykyisen ty6nne joissain aivan eri t6isse tai ammateissa?

D 1. On ollut iatkuvasti nykyisessA tai site
muistuttavissa ammateissa tai t6issa

, D 2. On ollut erilaisissa ammateissa tai ttjissa

6. (Jos s/2) tai t6issa ennen tate nykyista ammattianne ia monta vuotta
sakinl (Merkitiiain ammattinimike, tytin laatu ia tehtavat mahdollisimman tarkasti lihtien nykyisesre ammatista
taaksepiin)

7, Miki on nykyinen ammattinne ia montako yuotta olette ollur siinA? (Merkitiien mahdollisimman tarkasti)

8. Minkiliinen koulutus Teitli on?
D1.tr2. Kansa- tai kansalaiskoulu

Keskikoulu, ammattikoulu, kauppakoulu,
metse- tai maatalousalan koulut jne.

tr 3. Oppikoulu (ylioppilas), teknillinen koulu, kaup-
paopisto ine.D 4. Yliopisto, korkeakoulu, teknillinen opisto ine.

! 2. Ei ole

Oletteko lisiiksi suorittanut harioittelua, kursseia tai muuta vastaavaa nykyisen tytinne vaatiman ammattitaidon
saavuttamiseksil (Jos on) Suunnilleen kulnka paljon tahan on yhteensd mennyr aikaa?

E1. On v. ............ kk.

9. Montako vuotta olette ollut tissi

0. Kertoisitteko lyhyesti tliistanne. .Missi se tehdiAn ia mita tehtevii siihen pi?iasiallisesti kuuluu?
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11. Mite mielta olette nykyisestii ty6stannel
Tiijsi on useamPia vastausvaihtoehtoia, mika
on Teidin mielipiteennel (Kortti 1)

tr1.D2.D3.D4.D0.

Olen siihen hyvin tYytYviinen
Olen siihen aika tyytyYainen
Olen siihen hieman tyYtYmiitiin
En pidi siita ,uuri lainkaan
E.o.s.

2. Ente mita mielti olette toi mi pai kastanne ?

(Kortti 1)

13.

Olen siihen hyvin tyytYviinen
Olen siihen aika tYYtYv[inen
Olen siihen hieman tYYtYmittin
En pidii siiti juuri lainkaan
E.o.s.

n1.!2.n3.tr4.!0.

Tilld kortilla on luettelo eriiistd henkiliikohtaisista ominaisuuksista, ioita tyti voi vaatia. (Kortti 2). Mita tillaisia
ominaisuuksia vaaditaan mielestinne Teiden tyiissannel
D 1. Huomattavia .rr.iinroi.i" D 4.' Erityisti sorminiiPperyytte a 8. Nopeaa reagointikykyi
- 2. Ruumiillisen rasituksen pitki- E 5. _Erityisen tarkkaa nikokykyi ! 9. Tarkkaa huomiokykyi

aikaista kestokykyd - 6, Erityisen herkkii kuuloa n 10' Erityisen hyvii.muistia
n 3. Erityisti ketteiyytti - 7. Herkkiiitasapainokykyii ! 11. Ei mitein naista

Muita

't4. Seuraavaksi esittaisin Teille joukon vaitteite, iotka koskevat monenlaisia asioita. Eri ihmiset voivat olla niisti hyvin-
tin ".i ,iufaa. Me emme halua veittia niiste miteen sen kummemmin oikeaksi kuin viiriksikien' vaan olemme kiin'
nor*n""a iuuri Teidin frentitotontaisesta mielipiteesrenne. Sen voitte ilmaista timiin vastauskortin avulla' (Kortti
li.-ili"a fr"" ,eittamen ja ie valitsette kortilti vaihtoehdon, ioka parhaiten vastaa mielipidettenne kustakin viit'
temesti.

4

Tiysin
eri

mielti

0

Ei osaa
sanoa

Tytini v,ie jo ny voimat siinii n, etta olisi
pystyii

15. Kuinka monta hyvii ystlvaii arvioisitte Teilla suunnilleen olevanl ......."..' kpl ! E.o,s.

(Jos ystivii Ty6skentel eYetkii nlisti Teidin kanssanne samassa kassal DEi

6. Mite uskoisitte liihimpien omaistenne aiattelevan tr
elikkeelle siirtymisestinne? Uskotteko heidfln toivovan fl
lihinni, ette voisitte tr

D

1. Olla tytisse mahdollisimman vanhaksi
2. Siirtyi kohtalaisen aikaisin elikkeelle
3. Siirtyi mahdollisimman aikaisin elikkeelle
0. E.o,s.

3

Hieman
eri

mielti

7
Jokseen-
kin sa-

maa
mielta

1

Tiysi n
samaa
mielta

nnostava asia tytinteossa on se, ionko siitdAinoa
palkkaa

io aivan riittevestille ic. ,
lomia a
Nykyisin on

lle on lepo paras vapaa-aian harrastusd. T,ita ty6ta

ikini pakottaa minut
vanhaksi

emaan tyiissa aivan llan

niiti on tavallista vihemmiin
mutta minunJokaisessa ty,6ss on omat

g. Aiatus vanhuuselikkeelle siirt)'miseste tuo mieleeni piiiasiassa iki-
vii asioita

17. Ente miten uskoisitte ty6tovereittenne yleensi suhtau'
tuvan elAkeikiian tessa ty6ssi? Uskotteko, etti he ha-
luaisivat

tr1.tr2.tr3.u0.

Eliikeikiiii korotettavan
Eliikeiiin siiilyvin nykyiselliiin
Eliikeikii:i alemmaki
E.o.s.

18. Oletteko aikaisemmin tullut pohtineeksi eliikeikii
itseksenne tai muiden kanssa, vai eikti se ole ollut kos'
kaan mielessi?

D 2. Kyllii ioskus
n 3. Ei koskaan'

uselnD 1. Kyllii
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Satutteko mubtamaan, miki on meerite inen eliikeiki? 1. ............ v. 0. tr E.o.s.

Enti satutteko tietamiin, mikii on Teidin vanhuuselikeikiinne timen yrityksen
s5ent6ien puitteissa, eli siis se ikii, iolloin teilll on mahdollisuus saada eldkettil 1. ............ v. 0. tr E.o.s.

Lisiiselityksii

Mite mielta olette/olisitte 65 ikivuodesta elikeikind tdssi ty6sse? (Kortti 4). Onko se
fl 1. Aivan liian ! 2. Hieman liian ! 3.Jokseenkin D 4. Hieman liian fl 5. Aivan liianalhainen alhainen sopiva korkea korkea

D 0. E.o.s.

23.

Miten arvioisitte tass5 yritlksessi yleensisuhtauduttavan vanhoihin Teidin
tyiissinnel Suhtaudutaanko heihin yleensi my6nteisemmin vai kielteisemmin
kuin nuorempiin, vaiko samalla tavoinl

Enti Teidin l6hin esimiehenne. Suhtautuuko hdn vanhoihin my6nteisemmin,
kielteisemmin vaiko samalla tavoin kuin nuorempiin?

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

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

24. Tissi kortissa on lueteltu xioita, lotka eri ihmisten mielesti ovat enemmiin tai vlhemmdn terkeiti tavoitteita.
JosPa yritteisitte nyt ystevellisesti valita niisti Teidin mielestinne kaksi tirkeinti asiaa. (Kun-vastaus on saatu,)
Kumpi niisti kahdesta on mielestdnne terkeempi? (Kortti 5)

Jiriestyssija JiiriestyssiiaD L Mahdollisimman hyvi menestyminen D 3. Tytinteosta saatu tyydytys ....,..........tytissa D 4, Runsas vapaa-aika
tr 2. ltsensi kehittiminen hyvien harras- tr 0. E.o.s.

rastusten parissa

Nyt.haluaisimme kuulla lihemmin mielipiteitinne elikkeelle siirtymisesti ia sen ajankohdasta, kun ajattelette asiaa nimenomaan
omalta kannaltanne.

Kumpaa vaihtoehtoa pidiitte ensinnikin parempana: Site, etti olisi kiintei Kiintei parempi
Ei-kiintei pargmpi
Ei ole merkityste tms.
E.o.s"

ikiraja, lonka teytettyiinne Tekin ilman muuta siirrytte eldkkeelle vaiko
siti. erte ei olisi mitiin kiinteea lkii, vaan loutuisitte osittain itse
peettamein milloin siirrytte vanhuuselikkeelle?

Enti mikl olisi Teille henkilttkohtaisesti sopivin ikii siirrya t&ta arnmatista vanhuuselikkeelle?

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

osaisitteko sanoa, mistd s)ryste yalitsitte teman iinl voitteko lihemmin perustellal

tr1.D2.D3.!0.

2.

3.
4. tl Ei osaa perustella mitenkiin.

28. ,losalattelisimmeteteasiaaedelleen,niinmikihinolisi korkein mahdollinen ikl, lotavoisittealatella
elikeiiksenne tissi ammatissa? ............ v. I E.o.s.

Enti sitten vasraavasti alin mahdollinen elikeikiil ............ v tl E.o.s.

Jos omassa ammatissa tydskentely
daan toisinaan aiatella siirtymisti

elakeikaan saakka kiy yli voimien, voi-
helpompaan tyiih6n ennen varsinaista

eldkeaikaa, Olisiko tillainen viliammatti Teidin kohdallanne tarpeellinenl

D1.n2.tr0.
Kylle
Ei
E.o.s.

Missi iiissi olisi mielestinne sl tillaiseen viliammattiin Teidiin

32. Satuitteko muisramaan etti elekkeen suuruus yleensi riippuu mycis palve-
valitessanne edell6lusvuosien miiristil flos muisti) Otitteko sen huomioon

so elikeikiil
tr1.tr2,u3.

v. D E.o,s.

Mulsti la otti huomioon
Muisti, ei ottanut huomioon
Ei muistanut
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33.

14. Entd millaisena piddtte taloudellista toimeentuloanne nykyisinl Onko se (Kortti 7)

! 1. Oikein hyvd ! 2, Jokseenkin fl 3. Kohtalainen fl 4. Aika huono ! 5. Varsin huono fl 0' E.o.s.

hyvii

35. Minkilaiseksi arvioisitte toimeentulon muodosruyan eliikkeellA ollessanne? Arveletteko sen silloin olevan (Kortti 7)

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

Millaisen merkityksen antaisitte yleensi eliikkeen miirille ioutuessanne
harkitsemaan elikkeelle siirtymisenne ajankohtaa? Onko elikkeen suuruu'
della siinl muiden seikkoien rinnalla mielestinne (Kortti 6)

tr1.n2.
f13.D4.D0.

Hyvin suuri merkitys
Melko suuri merkitys
Melko vihiinen merkitys
Hyvin vihiiinen merkitys
E.o.s.

Onko ammattiyhdistys tai iokin muu etuianne aiava
tinne elikeikikysymysta? (Jos on) Oletteko heidin
iotakuinkin samaa mieltd, vaiko eri mielti?

Nyt esittersin lilleen eriiti Yeitteite, ioihin pyytiisin Teitii
teimme io edellikin. Mini luen ialleen viitteen kerrallaan ia
kiltikohtaisesti olette asixta. (Kortti 3)

iiiriestci kesitellyt ammat- tr 1.
kanssaan asiasta teysin tai ! 2.

On; t?iysin samaa mieltii
On; iotakuinkin samaa
mieltii
On; olen eri mielti
Ei ole kasitelty
E.o.s.

u3.D4.tr0.
ottamaan timin vastauskortin avulla kantaa, kuten
Teidin pitiisi ystavellisesti ilmaista, mitii micltii hen'

0

Ei osaa
sanoa

38. Millaiseksi arYioisitte terveydentilanne n/kyisin? Onko se mielestinne (Kortti 7)

3

Hieman
eri

mieltl

4

Tiysin
eri

mieltf,

Tiysin

mielte

1

samaa

2
Jokseen-

kin
samaa
mielti

normaalin tydaian piatyttye io kin rlop

niin vanhaksi, ioten site piteisi
kuin suinkin

on

En us
keelle

ette arvoni toisten silmissii m vihenisi elik-
miseste

tavallisen ihmi-pitie varsinNykyinen
sen

voim illeTytini ei

aivan hyvin

[ '1. Oikein hyva [ 2' kin f1 3. Kohtalainen [ 4. Aika huono [] 5. Varsin huono ! 0. E.o.s.

39. Missi miirin Teiddn tytjnne on terveydellc vaarallista? Onko tyt5sti iohtuva sairastumisvaara mielestinne

fl 1. Hyvin suuri [ 2. Melkosuuri D 3. Pieni f] 4. Ei vaaraa D 0' E'o's'

flos vaihtoehdot 1 tai 2) Millaisia sairauksia?

40. Tiissi meilli on luettelo erilaisia vaivoia ia oireita. Voisirteko mainita, mita vaivoia Teilla on toistuvasti Yiime aikoin a
ehkd esiintynyt? (Kortti 8)

n8.D9.tr1.tr2.n3.n4.!s.tr6.I7.

Piinsiirkyi
U nettomuutta
Huimausta
Mu istiheiritiite
Hermostu neisuutta
Henkistii ahdistuneisuutta
Masentu neisu utta

Hengenahdistusta tytisse
Hengenahdistusta tavalli-
sessa kivelyssii
Rintakipua ruumiillisten
ponnistusten yhteydessi
Pohiekipua ruumiillisten
ponnistusten yhteYdessi
Yskiii
Ysk6ksiii
Vatsakipua

Ruokahal uttomu utta
Ristisel kl la iskiasvaivola
Niska-,' hartia- tai olkapid
sirkyi
Nivelkipua la jiykkyytta
kiisissi
Lonkka- ia polvinivel vaivoja
Suonenvetoa
Ei toistuYasti esiintyvia Yai-
Yoia

tr 10.

tr 11.

a 12.
tr 13.
a 14.

tr 1s.
tr 16.
o 17.

n 18.

D 19.
! 20.
tr 21.

Muita



5

Minulla on tassd, luettelo eriisti asioista, iotka ioidenkin henkilciiden mielestii ovat kiusallisia heiden ryiissaen. Mi-
tenkdhin on Teidin kohdallanne. Sanoisitteko, kiusaavatko luettelemani asiat Teiri ia miren usein - ios niita n)rt
lainkaan Teidin ty6ssinne esiintyy. (Kortti 9)

0

Ei osaa
sanoa

Mihin seuraavista ty6aikaryhmistl t)rtinne kuuluul

! 1. Normaali D 2. Jatkuva fl 3. Jatkuvapaivetyd 2-vuorotyti 3-vuoroty6
fJ 4. Jatkuva

ytitytt
ll 5. Jotain muuta,

miti

Miten palkkauksenne on ieriestetty, onko Teilli:

! 1. Kokonaan tai piiasiassaaika- fl 2. Piiiasiassa
palkka . urakkapalkka

! 3. Piiiasiassa E 4. Jokin muu
provisio tai
vastaava

0. E.o.s.

Millaisena pidette ty6tahtia yleense ty6ssinnel Onko se mielestinne

E 't. Erittiin kova [] 2. Melko kova [ 3. Sopiva ! 4. Liian hidas

Teettek6.ylittiita enemman kuin miti n)rt aiyan sartumanvaraisesti tuleel flos tekee) Montako tuntia teerte ylirtjira
noin keskimiiirin kk:ssa?

D 1. Tekee, kesklm. ......... t/kk.
! 2. Tekee, e.o.s. tunteia
LJ J. Et tee

Seuraavat kysymykset (46-48) klsytalin ya i1 es i m i esas e m assa olevilta. Varmistetaan vastaajan asematarvittaessa kysy-
milli onko hiin esimiesasemassa. Muiden kohdalla siirryrf,An kysymykseen 49.

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

1

Kiusaa
hyvin
usein

2
Kiusaa
melko
usein

3
Kiusaa
aika

harvoin

4
Ei kiusaa

tai ei
esiinny

Tdiden kasaantuminen ja liian kirei aikataulu

b. Se, ettd ryoasiat patnayat mielte viele kotonakin

a.

Tunne siiti, etta Teilti vaaditaan tyiissdnne enemman kuin itse
piditte kohtuullisena ia sopivana

d. Se, ettii ty6tehtevet ja valtuudet on cpiselvisti meiritelty

c,

Se etti eteenpain
hyvin vai huonost

piasyyn tar palkkaan ei yaikuta tekeek6 ry6nse
i

e.

Se, ette tyiitahti on epetasainen - ioskus ei ole juuri mitdin teke-
mist6, joskus taas on valtava kiire

g. Se, ettei yoi itse vaikutraa tydtahtiin juuri mitenkiin, vaan se mae-
riytyy toisten ihmistcn, koneen tai muiden ulkopuolisten teki.
liiiden mukaan

h. Se, etti toiminnastanne voi riippua muiden turvallisuus

Se, etti ioutuu tekemaan itseneisii ratkaisular joissa virhearviointi
voi tulla yritykselle kalliiksi

t.

l. Kanssaklyminenasiakkaidenkanssa

Se, ette ty6 vaatii my6s vapaa-aikana varallaoloa tai muuta vapaa-
tai lepoaian hairiintymista

k.

Joudutteko varsinaisen iohtamisty6n lisiksi osallistumaan alaistenne tytihtinl flos loutuu) Miten useinl

! l. Hyvin usein ! 2. Aika useln E 3. Vain harvoin 4. Tuskin koskaan tr 5. Ei osallistu
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n tem:in kortin avulla miten usein seuraavat asiat

Seuraavat kysymykset kysytiiiin vain soveltuvin osin (muista haastatteluohie)

muutama tyiro ne. Meilli on tiisse luettelo erilaisista olosuhteista. rYrot
avulla, joudutteko tytis (Kortti 10)

1

Lihes
koko
ajan

4

eitA. e)

1

Kiusaa
hyvin
usei n

Vain
harvoin

2
Ki usaa
melko
usein

Ei
koskaan

0

Ei osaa
sanoa

korti n

2

Melko
usei n

Huomautuksia

3
Kiusaa

ai ka
harvoin

4
Ei kiusaa

tai ei
esiinny

Se, etra on peatettiiva asioista, jotka vaikuttavat suoranaisesti usei-
den tuntemienne ihmisten elimiiin

a.

b. Se, ette joutuu kantamaan suuren vastuun

Oleminen :rkahden tulen vilissa.,), iossa painavat toisaalta yri-
tyksen johdon ja toisaalta alaistenne odotukset
Tunne siitii, etta ty6sse ei ole juuri lainkaan yaraa tehda ereh-
dyksiii

c.

d.

Jatkuvasti korkeassa limptitilassaa.

b. Jatkuvasti alhaisessa limp6tilassa

Suuresti vaihtelevissa limp6tiloissa

d. Kovassa vedossa

e. Kosteassa ilmassa

f. P6lyisessii ilmassa

g. Myrkyllisiii kaasuja siseltevessii ilmassa

h. Muita epiipuhtauksia sisiltivissi ilmassa

i. lhoa irsyttivien aineiden parissa

l. Alttiina Valoirsytyksille (heikeisy yms.)

k. Alttiina tiirinille

Hyvin ahtaissa tiloissam,

l. Kovassa melussa

n. Kovassa hilinissii (ihmisistii j

Yleensii varsin likaisissa paikoissao.

ohtuvaa)

p. Alttiina silnvaihteluille (ulkotyii)

Tasta lehtien kysytiin taas kaikilta.

Liittyyk6 m
tavuutta tai

ne ne sen olosuhteisiin
vaivola, mutta ioita ei edelli ole kysytty?

iotka oyat omiaan lisf,alhain sen rasit-

2.

3
4. D Ei liity
0. ! E.o.s

Jos nyt alattelemme ty6tenne, sen suoritusta ia olosuhteita
tai vaivalloisinta? Enti toiseksi pahinta ine.?

yhteni kokonaisuutena, niin miki siini on rasittavinta

1.

2.

3.

4. I E.o.s.
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52, Monenko istyksen tai iiriestcin toiminnassa olette aktiivisesti mukrna? Yht.
Mite y teette Yapaa-ai tai mita

2.
s4. Kun alattelette elikkeelle siirtymistiinne, niin uskotteko, ettA Teilli riittie elakkeelli ollessa puuhaa la tekemisti

kylliksi vai arveletteko, ette aika tulee pitkiksil

D 1. Puuhaa riittli 2. Aika tulee itkiiksi D 0. E.o.s.

asuntonnel (Jos ei)

tr

asunto

D 1. Omistaa 2. Asunto tybsuhteen perusteella ! 3. Ei kumpikaan

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

oPu esitln vielii muutaman Yeitteen. eite umaan niisti piteenne tamen
kortin avulla. (Kortti 3)

0

Ei osaa
sanoa

a. lon vo mille kiiypiiii, etti io keskelld viikkoa tunnen
itseni varsin

b. m rtym

c. mmat ovat rem

pireisi

HAASTATTELUA VASTAA |TSE SEURAAVIIN KOHTIIN

Vastaaja suhiautui haastatteluun mielestini D 1. Mytinteisesti, avomielisesti
! 2. Neutraalisti
! 3. Kielteisesti, vastahakoisesti

kset vaikuttivat yleisesti ottaen E 1. Harkituilta, luotettavilta
[ 2, Satunnaisilta, Ita

Haastattelu suoritettiin nein 1. Kahdenkesken kaikessa rauhassa
2. Muita kuuloetiisyydelli, eivit hiirinneet
3, Muita kuu hiiritsivet

Haastattel u paikka (selvittiikdii)

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

Haastattelupiiviimiiiir:i ........./......... 1r...... Haastattelu alkoi noin klo ..............

2
Jokseen-

kin
samaa
mielte

3

Hieman
eri

mielti

4

Tiysin
eri

mieltl

1

Tiysin
samaa
mielti

n tytissea a rasJaksaisin

f. Nykyisin ei iuuri kannata ajatella huomispiivii
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Mahdollisia huomautuksia ia selityksii



Liite 3

rr.txrrtRvAKEsKUs
Kalevankatu 6
Helsinki 1O

TY6SUI{TEESSA oLEVIEN ELAKEIKiiTUTKIMUS
HAASTATTELULOMAKE B^(Esimiehet) '

Tutkimuslohko

(ETK teyftaa)

Yritykseu nimi

Toimipaikan uimi

Toimipaikan osoite

Vastaaja on [ 1. Mies [ 2. Nainen

Taman lomakkeen tarkoitulsena on saada Teiltd muutamia tietoja ja mielipiteitit alaistenne eliikkeelle siirqr-
mise$a ja heiddn tydolosuhteistaan.

1. Mine vuorula olette syntpyt? v. _
2. MikA on asemanne tassii yrityksessl? (Tarkasti)

3. Miten kauan olette ollut nykyisessl asemassanne?

4. Miten kauan olette ollut tdssi toimipaikassa kaikkiaan?

5. Kuiaka kauan olette yhteensd tytJskennellyt teUa alalla?

6. Millainen koulutus Teillit on?

7

Ryhmassa 1 v.
tt 2 _v.
rr3v.

E. o. s.

Efiil<qikatutk-imus koqkee useit4-gri ryhmla eri aloilla. Ta$a swste tatkisteisin aluksi. mistZialaisistanae keskustelemme. (Haast'atteliia selvittia-rwl5mAn 7'i.rrlimat- lioftin. tnu[; ia liii*joi-ttqa-ne tiikyviin.) Montak-ci alaista Teilla suunnille'en on1'asiA-t-Emassa/-liGiJiin fitiii-as-ia? Paljonko iaista on naisia?

v

Ryhme Alaisia ryhmass?l Nlistii naisia

Seruaavat kysymylaet koskevat kutaki.n edella mainituista ryhmista erilseen.

8. yritteisitteko arvio-i-da, minlca ikeisina nrideu painitsemienne alaisten on ikdnsd vuoksi io vai-kea n'stva normaalisti vaadittavaan ffBuoritukseen, eli mika oliii-h,eiUJtEssa-mieleGa"sopivaellik'eikf?
Huomautulsiat

1.
2_

3.

Voisitteko ldhemmin perustella sitd, miksi valitsitte juuri edellii mainitsemanne i'dn / idt?



-2-

9. Onko Tcidln teiil.i.a ollcssanne qattunut, efta joku vanha aleiselng.on-lopctta.nut tycinteon omas-
sa vlr"srlllrscssa ammatissaan ioko sitel. ettil-han on siirhrnvt elakkeellitai kevvrimpid,n tv6h6ntatlit. tai siten. eme han on Idhtenw k6konaan pois winiks'e$a i.kansa aiheuttarhierr'vaikErikicnt;i<ia{ (Jos on s'amrnut) Montako thllaista tapatsta muiitatte yhteensl?

_ t, On tapauksia _ kpI

(Jos vaihtoehto 2, siir4r }qrsymylaeen 14)

2. Ei ole tapauksia

Jos tapauksia on, kyryt:ian lorrsymykset 10-13.

10. l1lolta\grf,Sililll*l"a*r. vanhuuselakkeelle? (Jos vanhuuselskkeelle siirtyneita on) Minka

Ryhmdssii L. _ kpl _ vuotiaana
nrilil

, 3. r, 

- 

,

11. it-a94t$.g.o.n.siirrynyt" ty6krvyttdmyyseliikkeelle? (Jos tydkyqrttdmyyselakkeelle siirtyneita on)
lvlrnKa rKarsrna yletsrmmrn r
Ryhm?rssi 1. _ kp1 _ vuotiaana

.[)nI

,arr-rr
J.

12. M."l,t+l.q on s,iirtrnyt ke^vyempiiia ty6h6u taalla?
Ka lKarsula y.tersrmmrnr

(Jos kevyempeiin ty6h6n siirhTneita on) Mi:a-

Ryhmdssii 1. _ kpl _r vuotiaana
I.)ilil

il3

13. !1ont4k9 on ldhteayt kokouaan pois yrityksesta? (Jos pois lehteneite on) Minke ikaisina ylei-
simmin?
Ryhmassii 1. _ kpl vuotiaana

|.)ilil

r,arr-,

Kaikilta

Sama. kii:rte5fta Joustetaan E. o. s. Huomautuksia:

Ryhmi{ssa 1.
tl ,
il3.

(Jos kaikissa ryhmissa sama, kii:rtea ika siirry kys;myl<seen 18)

Jos jossain ryhmiisse joustetaar, Lfsytaain kysymykset 15-17

15. Koskeeko tlraa joustaminen kaikkie vai vain poikkeustapaulaia?

14. Millainen menettelrl tassa yrityksessd on nylqrisin kawsnntlssl? Onko kailkien alaistenne lah-deltivd .'anluuselii.l(keelle poikkeuksetta s!.nian'ktis[n1, vai voiko elakkee]le srirtfmisessa ta-
pahtua ylailOn mukaista joristoa suurataan tai toiseen?

Koskee Koskee poik-- kaikkia keustap6uksia E. o. s. Huomautulsia:

Ryhm:issa 1.
ilc o.

rr 3.



Kylla,ryh-
m-esse no:

a. Jatkuvasti korkeassa liimpdtiJ.assa

b. Jatkuvasti alhaisessa lilmp6tilassa

c. Suuresti vaihtelevissa ltimp6tiloissa

d. Kovassa vedossa

e. Kosteassa ilmassa

f. Polyisessa ilmassa

g. Myz'lqyllisie kaasuja sisitltdvdssl ilmassa

h. Muita epiipuhtaulsia siseltavaisse ilmassa

i. Ihoa iirsyttiivien aiaeiden parissa

-3-

t6, Onko ioustamismahdollisuus
ko sitA molempiin suuntiin?

olemassa vai.rr normaalista ellkeiasta yldspain tai alasptin vai on-

Yldspain Alaspain rrt,i#flt" E. o. s, Lisaselvitylsi8:

Ryhmtusa 1. _
lt,

I

Kail<ilta

17. Onko Teilla kokemuksia siitti, kuinka yleisesti tata joustamismahdollisuutta kayteteain hyv:&si?

Flyvin Melko _Melkg . Tu.skin E. o. s.yleisesti yleisesti harvoin lainkaan
Ryhmassa L. _

tr 2.
r3.

18. K.umpi vaihtpelr3g-Jeidiin miele.qtanns slisi paremp! ratkaisu alaistennc_ eltikkeelle siirrymises-sa3 s-e, eltel_kaikiua.on samar kiintea eldleftii vaiko se. ettil eld,kkeelle siirtvmisessa ioustejtaan yksilOllisesti? (Kun vastaus on saatu) Voisitteko l{hemmin penrstella k6ntaanne?
Kiintea ila Joustavuqs E. o. s.

Parempl . ParemPl
Ryhmesa 1. _

ilD a.

rr3
.Perusteluja:

SeruaavaLkyqrmirs kyqfteiia v ain sove ltuvin osin ( muista haastatte luohj e)

19. lois-igekg ry'-t_ ryioiqa jo,utuvatlto alaise.ne lahes koko ajan tai ainakin melko usein tytskente-
Iem aan seluaav$sa oloslilterssa r

Huomautuksia



Ky.[a.,ryh-
massa Do.

j. Alttiina valoarqrlylsille (haikaisy yms.)

k, Alttiina fiiirinaUe

l. Kovassa melussa

m. Hyvin ahtaissa tiloissa

n. Kovassa helinesse (ihmisi$a johtuvaa)

o. Yleensl varsin likalsissa paikoissa

p. Alttiina sitlnvailteluille (rdko,tyO)

-4-

Huomauhr]<sia

20. Li!!q}4/ko miglestii:rne alaistalnne tyohth tai WtJolosuhteisiin iossakin nrhmasse muita sellaisiaseik*oja, jotka ovat omiaau lisaedleen tyt5n r'asittavuutta tafvaivoja?'
Ei liity E. o. s.

Ryhmassa 1.
n,
rt 3.

21. 9pko al4istenne keslnruless_a eSilptrmyt ilmei,cgsti tyt$a johguvia sairastumistapaulaia? (Jos on)Misse ryhmasse / ryhmissa? Millaisilr siirairlssia pai{asiaiii?- --

i{l;slHmlfapauksffLresiintyy) Miten yleisia t?illaiset tapaukset ovat? Sattuiko niitr viime

-Ifl'yin Me-l&o - Melkg. . Hyviq _ E.o.s. Viimeyt6isia yleisia harviaaisia harv'inaisia vuonna -kp1

Rybmitss3, 1.
ltD 9.

rr 3.

"' {3'*?l,ila%"JiffiiliJi"*8ffi3 .ry"T*:r3i&fi3Itlr$*1..,1?H*3lf" vheal kokonaisuurena, niin

Ryhmassa 1.
fi)

ll2

IIAASTATTELIJA VASTAA ITSE SET RAAVIIN KOHTIINT

Vastaaja subfardui haastatteluua aielestfl-i r

E. o. s.
il

ll

Vastaul$et vaikuttlvat yleisesti ottaeut

Haastattelu suorltettlin n, in r

['I 1. Mydnteisesti. avomielisestifl 2. Ndutraalisti '
fl 3. Kielteisesti, vastahakoisesti

t'l 1. Harkituilta. luotettavilta
[ 2. Sattrnnaisilta, epaluotettavilta

l-'I 1. Kahdenkesken kaikessa rauhassa
11 ?. Muita kuuloetaisr/vdelle. eivet hiirinneet[ 3. Muita kuuloe&tisii'della, h:iiritsivilt
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Haastattelupaikka (selvittlikll)

Haastattelun kestoaika uoin t. min.

Haastattelup4iviimil1rii / 19 Haastattelu alkoi noin klo

Haastattelijau nimi (selvlstl)r

Postiosoite ja puheliaaumero (selv:tsd) r

Puh,:

Mahdollisia huoraautuksia ja selitylailr
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ElAreruRvAKEsKUs
Kalevankatu 6
Helsinki 10

Tutkimuslohko

Alalohko

TY6SUHTEESSA oLEVIEN ELAI(EIKArurr|I,Tus
HAASTATTELULOMAKE C

(Vanhuuselikkeellii olevat ty6ntekiier la toimihenkil6t)

Yrityksen nlmi

Toimipaikan nimi

Toimipaikan osoite

H:van asuinkunta

1. Milloin olette

2, Olettelco n 1. Naimisissa tr 2. Naimaton tr 3. Leski tr 4. Eronnut tai asumuserossa
YUOtta ette suunnilleen ollut eliminne ai ansioty6ss6 ennen

Vastaaja on D 1. Mies fl 2.. Nainen

Kysymys sopivasta elekeiiista on viime aikoina ollut usein keskustelun kohteena. Mielipiteet asiasta ovat vaihdelleet. Lisatietoia saa-
dakseen on Eliketurvakeskus nyt suorittamassa tutkimusta ellkeikiikysymyksesti, Tutkimuksessa ovat mukana mytis ty6mari(kina-
ieriest6t. Aineistoa keriitiin haastattelemalla eri aloilla ty6skentclevii vanhempia henkiltiitii ia eliikeldisii. Pyydtmme Teitii nyt
ys'civallisesti osaltanne.auttamaan asiaa eteenpiin vastaamalla seuraaviin kysymyksiin. Kysymykset ovat sellaijia, joihin varmain
osaatte hyvin kokemuksenne perusteella vastata. On tiirkedi, ette ilmaisette kysyttiessi oman, henkiltj-kohtaisen
mielipiteenne asioista, koskahaluaisimmetietee,millaisiltanemeasiar iuuri Teidin mielestiinne n:iyt-
t e v e t. Vielii vakuutamme, ette vastauksenne kdsitelll:in 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 niitii kiiytctiin vain
tilxtollisiin .ia tieteellisiin tarkoitu ksiin.

st e? ............... v. ! E.o.s.
ke varsinainen paeammattinne, a

laatu. ia tehtavet mahdollisimman
monta Yuotta itte (Merkitkdi ammattinimi ty6n

5. Milloin si elikkeelle (paivem.)l

6, Montako vuotta olitte siinii
Siirrylttek6 elikkeelle suoraan
mistdnne iossain toisessa, helpommassa ty6ssii?
fl '1. Siirtyi suoraan ! 2, Oli helpommassa

losta elikkeelle? ............ v.
pe[ammatistanne vai itteko ehki viimeksi ennen

tytisse []3. Oli ty6ste
nl

pelk:istaen ty6n aiheuttaman rasitu
pitempiiinkin, vai siirryittek6 miel
piliste elakkeelle jo aikaisemmin

.........'t9.........

los 711

vaihtoehto 2 siirry kysymykseen 11, vaihtoehto 3 s

siirtymisten ne

sii rt)r-

niin milti tuntuu
estanne juuri oikeaan aikaan eliikkeelle,
kuin mitii piiiisitte?

Olisitteko
vai olisiko

iaksanut olla tytissinne vieli
Teistt ehki ollut aiheellista

tr 1. Olisi jaksanut olla pitempiidnkin. Osaatteko sanoa, kuinka vanhaksi asti? .....,...,., v. ! E.o.s.
! 2. Siirtyi elikkeelle oikeaan aikaan.
! 3. Olisi pitenyt pe:istd aikaisemmin. Osaatteko sanoa, minki ikiiseni? ............ v. B E.o.s

9. Entii ko muista syiste unnut eliikkeelle jo ai n peasitte, olisitteko ke
halunnut latkaa ty6ntekoa vieli silloin, kun iouduitte elikkeelle?

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

(Jos vaihtoehto 1,2tai3) Miste syyst6?
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omassa ammatissa
paan tyijhon ennen varsinaista eliikeaikaa. Olisiko

ien, voidaan roisinaan ajate siirtymista el pom-
iammatti ollut Teidin kohdallanne tarpeellinen?

kiy yli voim
tillainen viil

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

kseen 1

)os 712

1, Mika teme helpompi tyti oli, ia kuinka kauan ehditte olla siinii? (Merkitiin ammattinim ike ia ty6n laatu,)

Jaittek6 kuitenkin saman yrityksen palvelukseen?
! 1. Kyllii tr 2. Ei

2. Johtuiko tama siirtyminen helpompaan ty6htin n tavoin i nc
muusta syyste?
! 1. Johtui iiist:i ! 2. Johtui muusta syyste.

flos vaihtoehto 1) Millaisia vaikeuksia ilmenil

vaikeuksista ty6sse vai i tn

(Jos vaihtoehto 2) Mistii syyste?.

13. Oliko siirtyminen helpompaan tydhdn
Teiddn kohdallanne mielestihn€ tilf.

kysymykseen 15)

14. Missi iissii lopetitte tyonteon?

Ei
E.o.s.

2.
0.

)os 7l3

Yuotiaana.

Misti syysti?

Kaikille
iten siini yri iaitte

keelle, suhtauduttiin oihin Teiddn tycis-
sinne? Suhtauduttiinko heihin yleensi
myonteisemmin vai kielteisemmin kuin
nuorempiin vailco samalla tavoinf

! 1. My6nteisemmin
! 2. Samalla tavoin
! 3. Kielteisemmin
! 0. E.o.s

16. Enti Teidin l?ihin esimiehennel
Suhtautuilco hiin vanhoihin mydntei-
semmin, kielteisemmin vaiko samalla
tavoin kuin nuorempiin?

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

7. Milti elikkeelle siirtyminen Teista tuntui silloin, kun se

! 1. MiellyttAvdlti ! 2. Vastenmieliselti D 0. E,o.s.

(Jos vaihtoehto 1 tai 2) Miksil

ntui se vasten

8. Enti, millaista elikkeelliolo on mielestinne

! 1. Viihtynyt hyvin

vt

! 2. Viihtynyt huonosti D 0. E.o.s.

Yal

flos vaihtoehto 1 tai 2) Miksil
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9. Tissi kortissa on
Jospa yrittiiisitte n
vastaus on saatu)

yt valita
Kumpi

asioita, misten mielesta ovat enemmdn tavoitreita.
niista ne kaksi asiaa, iotka Teidin mielestenne ovat ihmisen eldmissi drkeimmat. (Kun
niisti kahdesta on mielestinne tirkeempi? (Kortti 5)

[ 3. Tyiinteosa saatu
tyydytys

Jirjestyssija Jirjestyssiia

[ 2. ltsensl kehittiminen hyvien harras-
tusten parissa

Runsas vapaa aika
E,o.s.

20, l(uinka monta hyviiii ystiiviii arvioisitte Teillii nykyisin suunnilleen olevanl ..........'....kPl. ! E'o's'

Entii menetittek6 ehki ioitakin i elikkeelle ! E.o.s.

terveydentilanne (Korttl

! 1. Mahdollislmman hyvi menestymlnen
ty6ssd

! 1. Oikein hyve ! 2, Jokseenkin
hyvi

se
0 Kohtalainen E 4. Aika huono E 5; Varsin huono [ 0. E.o.s.

mme onko Teillii ehki viime ai tois-

tr4.
D0.

............... k
n

tesse on vaivoia ia oireita.
t u v a s t i esiintynyt joitakin neistL (Haastatteliia lukee yhden kerrallaan).

! 1. Piiiinsirkyii tr 8. Hengenahdistustaty6sse tr
E 2. Unettomuutta n 9. Hengenahdistusta tavallisessa E
[ 3. Huimausta kivelyssii tr
D 4. Muistiheiriiiite ! 10. Rintakipua ruumiillisten pon.
[ 5, Hermostuneisuutta nlstusten yhteydessi tr
[ 6. Henkisti ahdistuneisuutta tr 11. Pohiekipua ruumiillisten
[ 7. Masentuneisuutta ponnistusten yhteydessii n

tr 12. Yskae !
D 13. Yskirksie tr
[ 't4. Vatsakipua

'15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.

Ruokahal uttomu utta
Ristiselki ja iskiasvaivoia
Niska-, hartia- tai olkapaa-
siirkyi
Nivelkipua ia iaykkyytta ke-
sissl
Lonkka- ja polvinivelvaivoia
Suonenvetoa
Ei toistuvasti esiintyvid vaivoja

Vaki-
nais-
luon-
toista
ty6te

Muita
m nen entilanne elikkeelle s

! 1. Oikein hyvi E 3. Kohtalainen [ 4, Aika huono E 5, Varsin huono [ 0. E.o.s

rtym
tr1.On D2.Ei
flos vaihtoehto 1) Millaisessa tyossel (Aikaiariestyksessfl elikkeelle siirtymisesti lihtien)

Tilapiiis-
ry,6re

terveyd
tr2.

Oletteko tiilliikin hetkellti ansioty6sse? !1.On D2.Ei

Mita Te piiasiassa nykyisin (muuten) puuhailette, tai miten kulutatte aikannel

le piiivittein tarpeeksi tekemisd, vai

! 1. Puuhaa riittil ! 2. Aika tulee pitkdksi 0. E.o.s.

M pitaisitte meentuloanne nykyisin? Onko se

[ 1. Oikein hyvi D 2. ! 3. Kohtalainen ! 4. Aika huono D 5. Varsin huono !.0. E.o.s.

Enta Den se ennen el5kkeelle siirtymistil n
[ 1. Oikein hyvd n 2. n fl 3. Kohtalainen ! 4. Aika huono fl 5. Varsin huono ! 0. E.o.s.

suuru ne mielestinne Teidin tarpeisiinne
riittemerttimerl

[ 1. Jotakuinkin
riitteYet

E 2. Melko niukat E 3. Aivan riittamett6met D 0. E.o.s.
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nykyisi n

! 1. ltse onristamas-
sanne asunnossa

[ 2. Vuokralla ! 3, Muulla tavoin

(jos vaihtoehto 2 tai 3) Kuka asunnon omistaa?

os vaihtoehto maksatte vuokraa kk :ssa? mk

a, iikkeelliolosta ennen elikkeelle siirtymistiinne? Uskoitteko, ette tulisitte
viihtymiiin hyvin eldkeliiseni ollessanne, vai pelkisittekd, etti viihtyisitte huonostil

[ 1. Uskoi viihtyvinsi ! 2. Pelkisi viihtyvinsi D 3. Ei aiatellut asiaa ! 4. Ei muista
huonosti

HAASTATTELTJA VASTAA lrSE SEURAAVilN KOHTilN

Vastaaia su htautui haastatteluun mielestAni : ! 1. Mytinteisesti, aYomielisesti
! 2. Neutraalisti
! 3. Kielteisesti, vastahakoisesti

Vastaukset vaikuttivat yleisesti ottaen [ '1. Harkituilta, luotettavilta
[ 2. Satunnaisilta, epiiluotettavilta

Haastattelu suoritettiin niin [ 1. Kahdenkesken kaikessa rauhassa
E 2. Muita kuuloetiiisyydelli, eivit hiirinneet
f} 3. Muita kuuloetiisyydelli, hiiritsivit

Haastattelu pai kka (selvittikiii)

Haastattelun kestoaika alku heet mukaanlukien n. t. ............... min.

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

Haastattelijan nimi (selvisti)

te ja puhelinnumero (selvisti):

h.

Mahdollisia huomautuksia ja selityksii:
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Ndytteeseen kuul-uvien tyontekijdiden ammatit eri alaryh-
miss;i vastaajien oman ilmoituksen mukaan.

Maanalainen ka:-vos

as emamr_e s

hihnamies
hitsari
kaasumies
kaivosmies
kaivosmittamies
kappalastaaj a
kauhakuormaaj an kulj ettaj a
k ir:ve smie s

kivenl-.ihettri j 5
koneenhoitaj a
konekonj aaj a
konelastaa; a
korj ausmies
kuilun ajaja
lastaaj a

lastausaseman hoitaja
liikenneoh j aaj a
maans iintoauton ku1 j ettaj a
munsk'aamon hoitaj a
murskausmies
nostokoneen hoitaja
niiytteen kesitteli j e
panos taj a

Avolouhos:

j atekivivaraston vastaanottaj a
kivenpoimij a
kj-venvalvo j a
kivenlaj ittetij a
korj ausmies
lastaaj a

murskaamon hoitaja
panostaj a

pitkeneik;iporaaj a
ponaaj a
porakoneen konjaaja
poran tenoittaj a
puhdistaj a
pydneikuonmaaj an kuljettaj a
raapanaj aj a
naappalastaaj a
nakennus- ja korjausmies
nakennusmies
nikkoponaaj a
rusnauskoneen ajaj a
n;i j ;ihdys ainemie s

niinnilastaaj a

sekatydmies
seppai
syv;ikairaaj a
timanttikainaaj a

tnukinkulj ettaj a
turvaL lis uusmi.e s

tHyttomies
teiyttovala j a
varastomies
veturinkutj ettaj a

poraal a
py6nailastaa j a
rakennus- ja korjausmies
nouhimon rasvani
sekatydmies
saihkomies
t::ukinkuljettaja
t5ristHjHn hoitaja
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Rikastamo:

alavaahdottaj a
hihnamies
huoltomi-es
j auhattaj a
jauhatusosaston hoitaj a
j aitemurta j a
kemikaalien k5sittelije
kirvesmies
korj ausmies
ki:I j etusmies

kriyttdmies
laitosmies
munskaaj a
munskaimen hoitaj a
pumppumies
::u11aaj a
suodinmies
s;ihkdasentaj a
uunimies
vaahdottaj a
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Muuttujien lataukset kullakin faktonilla
V;ihint;iein +.20:n suuruiset lataukset on

varimaxrotaation 1;i1keen.
merkitty n;ikyviin.

tr'aktori
Muuttuja

I II III TV v m

1, Annati.ssa oLoaika

2, Mielipide tydstii

J. Mielipide toinipaj.kasta

Vaatiiko tyd:
4, Huonattavia ruuniinvoi.mia

! . Ruuniillisen rasi tuksen pitkdaikaista ke stolcylyS,

6. nrityista ketteryytta

/. f,rityistii sornin6ppdryyttd

8. Erityisen tarkkaa ruiktjkykya

!. Erityisen herkkii kuuloa

10. Herkkiid tasapainokylryd

11. Nopeaa reagointikylryd

12. Tarkkaa huoniolrylyS

11. Erityisen hyviiii uuistia
14. Vaadi.ttavien oninaisuuksien lukundiird

1!. rrTybni vie jo nylryisel1ddn voinat siind n65rin, ettd olisi
'uaikea pystyd enenpiizinrt

16. "Ainoa kij.nnostava asia tytinteossa on se, paljonko siitd
naksetaan palkkaari

IJ. "Nykyisin on ty^ssEkdyvj.Ile ihnisilfe jiirjestetty jo aivanriittiiviisti lomia ja vapaa-aikaarr

18, ITete tydt5 tekevttlle on lepo paras vapaa-ajan harrastusrr

1!. rrNykyinen eldkaikdni pakottaa nj.nut olenaan tydssd ai.vanlii.an vanhaksirr

20, xJokaisessa.tydss6 on onat rasi.tustekijiinsd, nutta ninun
tydss6.ni niitd on tavallista vdhenniinl

21. Ldhinpien onaisten nielipide haastateltavan elSkkeelle
siirtynise std

22. Onko tul-1ut pohtineeksi eldkeikiikysynys tii
2J, Tie*idkd haastatettava TEL:n nukai.sen eldkeiiin
24, Henkilcikohtaisesti sopivin vanhuuselEkeikd

2!" Korkein mahdollinen eldkeikd

26. Al-in mahdollinen eldkeika

2f, I'Yleensd olen nornaalin tydajan peatyttye jo jokseenkin
lopussal

28. rr$cini ei kdy liikaa voini.11e"

2!. Nylryinen terveydentila

10. Miten suuri on tytjstd johtuva sairastunisvaara

-,25

-,35
, z)

.2L

.84

t70

30

,4t

.38

.57

20

.60

.60

.69

.49
20

.43

OE

20

.40

-.20

-.50

26

26

30

.49
AQ

_,4

E]

46

24

64

57

24
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OnkQ Eqj.qtuvqqti esiintynyt :

11. PSAnsA.rkyii

J2. Unettonuutta

ll" Hernostuneisuutta

14. Hengenahdistusta tydssd

J!" Pohjekipua ruuniillisten ponnistusten yhteydessii

j,b , Y sl(aa

37, Ristiselkd- ja iskiasvaivoja

18. Niska-, hartia- tai o1kap56s5.rkyd.

J!, Nivelkipua ja jeykkyyttd kS.slssd

40. Lonkka- ja polvinivelvaivoja
41. Suonenvetoa

42, Esiintyvien vaivojen lukunddrd

4J. Kiusaako t6iden kasaantuminen ja liian ki.rei aikataulu
44. Klusaako se, ettd ty6asiat painavat nieltd vield kotonakin

4!. Kiusaako +,unne siitd, ett?i Teiltli vaaditaan enennen kuj.npidiitte kohtuullisena

45. Krusaako se, etta ty6tehtiiviit ja valtuudet on epdselvdsti
naarl telty

4J. Klusaako se, ett,i eteenpdinpddsyyn tai palkkaan ei vaikuta
tekeek6 tytins4 hyvin vai huonosti

48. Kiusaako se, ettei voi i.tsa vaikuttaa tyiitahtiin juuri
nitenkddn

49, Kiusaako se, ett.i toininnastanne voi riippua nuitieni,urvallisuus

!0. Kiusaako se, ett6 joutuu tekenddn itsend.j,siE ratkaisuja
!1. Tliiaikaryhnii

!2. Palkkaus

53. Alaisten lukum66rii

Joutuuko tytjskenteleuddn :

!4. Jatkuva.sti korkeassa liinp6tilassa

l!. Jatkuvasti alhaisessa liimpdtilassa

!5, Jatkuvasti vaihtelevissa lH"np6tiloissa

57" Kovassa vadossa

!8. Kosteassa ilnassa

!!. P5lyisessd ilnassa
50. Myrkyllisi6 kaasuja sisSltdvdssd iluassa
61, alttj.ina valoarsytyksille
62" alttiina tarinatie
63. Kovassa nelussa

FaktoriMuuttuja

]II IV v VI

-,26

ao

-.2t

ot

I

36

3t

II

_.2L

_ 1?

-.41

-.49

-.45

-,50

-.45

-,44

-.52

-,49

-,83

23

2l

.37

-.40

-.35

-,J6

-.35

-.30

-24

-.39

-.53
-.39

-,49

-.50

-,42

-,48
-.48

-.2t

- ,8,

20

2t

24

_ri

_.20

-.2t

2l



faktori f = Elikeikdasenne

faktori II = 1y5n vaatinat oninaisuudet

faktori IIf = terveydentila

faktori IV = ulkoiset ty6olosuhteet

faktori V = stressi

faktori VI = rasit',uncisuus

Muuttuja
Faktori

I II III IV v VI

64, Uyvin ahtaissa tiloj.ssa
65. Yleensd varsin likaisissa paikoissa

56. "lytjni on siksi voinille k6ypd6, ette jo keskelld viikkoa
tunnen itseni varsin viisyneeksirl

67, "On niellyttdvdd ajatella elakkeel"Ie siirtynistd'!
68. ,ntat<eikad pitiiisi alentaa kautta linjan'l
59. rrJaksaisin ky116 ol1a nylryistd rasittavamnassalj.n tytjssdr

31

30

-.)L

-.34
_?q

6'

oo
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