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SUMMARY 

The study describes  the  working  conditions 
of forest-machine operators (drivers,  helpers  
and  contractor-drivers)  and surveys  their opin  
ions on the factors  affecting  comfort in this  

type of work. In addition,  the earnings  of 
drivers  and  helpers  have  been investigated.  

In the preliminary  phase  of the study,  all 
members of the Association of Forest-Machine 

Contractors (Metsäkoneurakoitsijain  Liitto)  
were  asked about the use of labour and ma  

chines in forest-machine contracting.  In Fin  
land forest-machine contracting  enterprises  

(most  of which are one-man enterprises)  had 
an average  of  1.3 forest  machines each,  and  76 

per  cent  of the enterprises  contracted with 

only  one forest machine.  Forest  machines were 

operated  on an average for about 1800 use  
hours and about 250 working  days  per  year.  
Nine-tenths of the owners of forest-machine 

enterprises  worked as driver, and these are 
termed "contractor-drivers". Forest-machine 

enterprises  had on average one paid  person 
(driver  or  helper)  each,  yet  over  40 per  cent  of 
the enterprises  contracted only  with working  
inputs  from the owner  or  owners.  

The main material was  collected by  two 

postal  inquiries,  in August  and  September  1971. 
The results were  obtained by  random samples  
of  drivers and helpers,  the population  being  

composed  of drivers and helpers  employed  by  
members  of the  Association of Forest-Machine 

Contractors,  by  forest-industry  companies  and 

by  the National Board of  Forestry.  The samples  
of  contractor-drivers were selected by  random 

sampling  from members of the  Association of 
Forest-Machine Contractors. In addition the 

study  gives  rough  results  for populations  of  
drivers, helpers  and contractor-drivers in un  

organized  forest-machine  enterprises  on the 
basis of certain other material collected. 

Professional  background.  In forestry,  the 
drivers and helpers  of  forest machines are the 

youngest professional  body,  the mean  age  being  
27 years. As a result partly  of this,  less  than 
half of them were married, while their  average 
experience  in forest-machine work  was  of  fairly 
short  duration,  two years  in the case of  helpers  

and three years  in that of  drivers. The contrac  
tor-drivers were  34 years  old  on an average, 80 

per cent were  married, and they had con  
tracted with forest  machines for  an average  of 
five years (Table  11, page 19, and Table 16, 

page 23).  Two-thirds of  drivers and four-fifths 
of contractor-drivers had only  trained by  

working and those who had also received 

organized  training had been only  on short 
courses.  Drivers who had received  longer  train  

ing tended to  be those in northern Finland and 
more often employed  by  companies.  

Most forest-machine operators lived in  their 
own dwellings,  drivers and helpers  in  particular  

living  commonly  in farm households. One  

quarter of  the drivers  and a minority  of  other 
men in forest-machine work lived in rented  

accommodation. Over  half  of drivers, helpers  
and contractor-drivers were connected with 

agriculture  and forestry  in that they  owned 
arable and forest  land personally  or  as a 
member of a  farm household. Thus  in  Finland 

those working  with forest  machines are  by  no 
means  completely  specialized  in their job.  

Working  conditions. According  to  the study,  
the  journey  to work  and temporary accom  
modation constitute important  aspects  of the 

working  conditions of  drivers  and  helpers.  If  an 

attempt is made to avoid  temporary accom  
modation and  consequent absence  from home, 
the daily  journey  to  work  becomes longer  and 
the cost  of journeys  and the time used in  
creases.  This inconvenient situation is  worse  in  

northern Finland,  where temporary accom  
modation away from home, on account of  
the long  distances  to working  sites,  is  obviously  
more  general  than  in southern Finland.  Of  those 
involved in forest-machine work,  56  per  cent  of 
drivers and  32 per  cent  of contractor-drivers 
must  live  temporarily  away  from home. 

The men living  permanently  at  home had a 
mean journey  to work (in  one direction)  of 
about 25 kilometres,  the distance fluctuating  
a little in  different groups  of operators.  The 
drivers accommodated temporarily  away  from 
home had working  sites  at  an average distance 
of  114  kilometres from their permanent dwell  
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ing and the helpers  and contractor-drivers 

similarly  at a distance of  about 85 kilometres.  
The temporary accommodation was  on an 

average less than ten kilometres from the 

working  site.  Generally  forest-machine operators 

stayed  overnight  in temporary accommodation 
when the working sites were further than 50 
kilometres from the permanent dwelling.  This 
distance can be considered the limit  which men  

working  forest machines do not willingly  
exceed,  because beyond  this the time spent 
on the journey  to work exceeds  one hour 

per working  day. For all groups of men 

working  forest machines (both those living  

permanently at home and those temporarily  
accommodated away from home), the time 
used for journeys to work  was about equal,  
1.1—1.2 hours per  working  day (Tables  24— 
25, pages 33  and 34, and Tables 49—50,  

pages 59 and  60). Nearly  90 per cent of  
forest-machine operators travelled to work  by  
car. About three-quarters  of  the drivers owned 
their car, but only  35  per  cent  of  helpers.  The 
mean cost  of  the journey  to work  for drivers  
was  6.6 Fmk per  working day,  of  which the 

compensation  paid by  employers  covered on an 

average  half. The percentage share of the 

compensation  paid  to drivers employed  by  

companies  was  higher  than that paid  to  drivers 

employed  by  private  contractors.  In the case of 

helpers,  over half travelled to work  in the car 
of their employer,  and their costs and the 

compensation  for journeys  was about  one  
third of  those  of  drivers (Table  28,  page 37).  

The  extra  expenditure  arising  from tempo  

rary  accommodation was  in the case  of drivers 
about equal  to the cost  of  journeys,  but the  

compensation  paid  by  employers  was  on an 

average  somewhat more than the extra  ex  

penditure.  For  helpers  the employers  compen  
sated on an average only  half of the extra  

expenditure  arising  from  temporary accommo  
dation. The drivers lived in temporary  accom  
modation for  average periods of  one week and 
the helpers  and contractor-drivers for about 
five  days  at  a  time. 

Drivers  worked with forest machines for an 

average of 115 days  in the period  1.1—30.6. 
1971.  The majority  can  be  considered as regular  
drivers  of  forest machines,  as about  70  per  cent  
worked  more than a hundred days  during  the 
half year.  A larger  proportion  of helpers worked 

seasonally  with forest machines. On average  

they  had worked 98 days  in the period  I.l—  
30.6.1971. The contractor-drivers spent on 

average 103 working  days with forest  machines. 
In  contracting  with tractor  diggers,  the number 
of working  days  worked by  both  drivers and 
contractor-drivers was less  than the average 

(Table  19,  page 27, and Table 44, page  55).  
In August  and September,  drivers spent  about 
20 days  a month or  80  per  cent  of the week  

days in forest-machine work. Most of the 
other weekdays  were used for work  at home. 

Helpers  used slightly  more weekdays  than 
drivers for working  at home and unemploy  
ment. The contractor-drivers  operated  with 
forest machines on average 19 days  a month 
and in  addition used about ten per cent  of 

weekdays  for other work  connected with the 

contracting  business  (Table  20,  page 28,  and 
Table 45,  page 56).  

Both drivers  and contractor-drivers worked 

on three working sites  a month on average. 

Barking  differed from other  branches  in  having  
briefer  periods  at  working  sites. 

The length  of  working  day  was  in the case  of 
forest-machine operators  commonly greater  
than the normal eight  hours. The working  day  
of  drivers was  nearly nine  hours and of helpers 
about 8.5 hours on an average (Table 22,  page 
31).  Drivers  and helpers  were  away  from their 

dwelling  places  about  ten hours a day  if the 
time used for journeys  to work  is  taken into 
account. The contractor-drivers had 

a
 

mean
 

working  day of nearly  9.5 hours (Table  47,  

page 57). 

Earnings.  Over  half the drivers were  paid  

piece rates  in regular  driving  work.  Where time 
rates  were  paid,  hourly  wages  were most  com  
mon. The companies  generally  applied  a com  
bination of hourly  and piece rates  (Table  39,  

page 48).  The employers  (especially  the com  

panies)  commonly  paid  hourly  wages  to  drivers 
for time used for maintenance, repairs  and 
transfers of machines. In  the case of helpers,  
60 per  cent  were paid  only  piece  rates,  and 

many did not receive  separate compensation  
for time used for maintenance and suchlike. 

The mean daily  earnings of drivers were 
50.80 Fmk in August  and September  1971. 
The mean daily  earnings  in the period  1.1—30. 

6.1971 were 48.70 Fmk. The mean daily  

earnings  of drivers in August  and September  
were  about the  same as  the  net  daily  earnings  

(power-saw  costs  taken from gross earnings)  
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of  loggers  in  the third quarter of 1971. The 

daily  earnings  of  helpers were in August  and 

September  41.50 Fmk on an average (Table  
43, page 53). 

The mean earnings  per month of drivers 
were 1092 Fmk and of helpers  821 Fmk in  

August  and September  (Table  42, page 52).  
The drivers employed  by companies  and by  the 
National Board of Forestry  earned about  20 

per cent  more than the drivers employed  by  
contractors.  In  Lapland  the earnings  of  drivers  
were higher  than the average. 

The mean annual earnings  of  drivers  were in 
1971 in the size class 11 000—11 500  Fmk,  

using  earnings  in the first  half of the year as 
the base  for calculation. The annual earnings  
of drivers employed  by  companies  were  about 
14 000 Fmk and of drivers employed  by  

contractors,  with an average of 30 working  

days less, about 10 000 Fmk.  The mean annual 
earnings  of  helpers  were  about  7  500 Fmk  be  
cause of  the lower level of  wages  and seasonal 
character of the work. 

Opinions.  Drivers  considered that  the greatest 

disadvantages  of  the work  were the  length  of 

journeys  to work, the discomfort of forest 
machines and the continual absences  from home 

(Table  33,  page 43).  The helpers  emphasized  as 

disadvantages  the lowness  of  wages,  the seasonal 
character of the work and the length  of 

journeys  to work.  Both groups regarded  that 
above all the independence  in working  and the 
fluctuations in  working  environment helped  
their enjoyment  of the work (Tables  35 and 
36, pages  45 and 46).  The drivers  employed  by  

companies  considered as a positive  factor the 

sufficiency  of  work. 
If  the opportunity  arose, 65 per cent  of  

drivers and 75 per  cent  of helpers  would be 

willing  to change trades. The most general  

reasons  were the difficult working  conditions 
and health considerations,  and with helpers  
also the  lowness  of  wages. 

The opinions of contractor-drivers con  

cerning the  disadvantages  of forest-machine 

contracting  concentrated on factors  of  profita  

bility,  since they  considered as the greatest  

disadvantages  the costliness  of  forest  machines,  
the seasonal character  of  contracting  and the 
low profitability  (Table 56, page 65).  The 

independence  in contracting  was  felt by  con  
tractor-drivers  clearly  to be the  most  positive  
factor. Work with machines  and in forests and 

the lightness  of work were considered by  
contractor-drivers to some extent  as positive  
factors  (Table  57,  page 66). If  the opportunity  

arose,  68 per cent  of  contractor-drivers  would 
like  to  enter  another trade.  The low profitability  
of contracting  and health considerations were  
the most  general reasons  for  wanting  to  change.  

Conclusion. Forest-machine drivers, com  

pared  with rural  trades in general,  have a  fairly  

regular  and reasonably  earning  trade,  which 
is not underestimated. As  the working  con  
ditions and the system  of  paying  the wages 
of drivers become better established,  the work 

is becoming  recognized  as a regular  trade. 

Conversely,  the work  of  forest-machine helpers  
has not to the  same extent  taken the form of  a 

regular  trade for men in rural areas because  of 
its seasonal character and heaviness. In the  

future,  work  as a helper  will continue to  offer  

primarily  temporary  work  and possibilities  of 

earnings  for loggers,  small  farmers and other 
men in  rural areas just  reaching  working  age.  

At present  in forest-machine contracting  
contractors  are typically  faced with economic 
difficulties. The difficulties are most  generally  
caused by  the great burden of  debt and by  the  
brief  duration of  contracts.  Barking  and  tractor  

digger  contractors  have  been  too numerous  in 
relation to the amount of work. As forest  

machine contractors reach longer  agreements 
with the employers  and as  instruction  becomes 
more general,  it is  to be expected  that  with 
time the economic situation of contractors  will 

improve.  Although  forest-machine  equipment  is  

becoming  heavier  and requires  more capital  
than  before,  the predominating  type  of  forest  
machine contracting  with small enterprises  
remains  the prevailing  form in forestry work  
in Finland. 
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1.  JOHDANTO 

11.  Tutkimuksen lähtökohdat 

Metsätöiden merkittävä koneellistaminen al  

koi Suomessa 1950-luvun alussa  moottorisaho  

jen yleistymisellä  hakkuutyössä  ja  traktoreiden 

käyttöönotolla  puutavaran kuljetuksessa.  Voi  
makas koneellistumisvaihe oli kuitenkin 1960- 

luvulla,  jolloin ojitus-  ja  muutkin metsänparan  

nustyöt  sekä  puutavaran kuorinta tulivat lähes 
täysin  koneilla  suoritettaviksi. Samalla vuosi  

kymmenellä  yleistyivät  myös  varsinaiset metsä  
traktorit syrjäyttäen  hevosen,  puutavaran tär  
keimmän vetokoneen metsäkuljetuksessa.  

Tämän kaksi  vuosikymmentä  kestäneen met  
sätöiden koneellistamiskauden aikana on  kehit  

tynyt  tuhatpäinen  metsäkoneurakoitsijakunta,  

jonka  palveluksessa  on  ollut tuhansia metsäko  
neiden kuljettajia  ja  apumiehiä.  Metsäkoneura  

koitsijat  olivat aina vuoteen 1968 saakka,  jol  
loin Metsäkoneurakoitsijain  Liitto perustettiin,  

järjestäytymättömiä  yrittäjiä vailla yleisiä  sopi  
muksia urakanantajapuolen  kanssa.  Tällaisessa 
tilanteessa ei  kiinnitetty  paljonkaan  huomiota 

metsäkoneenkuljettajien  ja  -apumiesten  työ  

oloihin,  palkkausperusteiden  yhdenmukaistami  

seen,  ammatilliseen koulutukseen ja  muihin va  
kiintuneelle ammattialalla luonnollisiin asioi  

hin. Metsäkonemiesten ammattiolot saivat ke  

hittyä  "vapaasti",  sillä  1960-luvulla oli  tarjolla  

metsäkoneenkuljettaja-  ja -apumiestyövoimaa  
aivan riittävästi eikä yrittäjäksi  halukkaistakaan 

esiintynyt  puutetta. 

Puunkorjuun  mekanisoituminen johtaa  kui  
tenkin  koneita käyttävien  henkilöiden merki  

tyksen  korostumiseen korjuuketjun  eräänä  kor  
vaamattomana osana.  Jotta metsäkoneenkuljet  
tajien  ja -apumiesten  tarjonta  olisi  vielä tule  
vaisuudessakin riittävä,  on metsätalouden pys  

tyttävä  luomaan heille pysyväluonteiset  amma  
tilliset olosuhteet,  joiden tunnusmerkkeinä ovat  
ammattikoulutus,  vakinainen työsuhde, koh  
tuullinen ansiotaso ja sosiaalinen viihtyvyys  
ammatissa. 

12. Tutkimustehtävä 

Metsätyömiesten  sosiaalisten olojen  tutki  
musta  on Metsäntutkimuslaitoksessa  harjoitettu  
noin  kymmenen  vuoden ajan.  Ansio-  ja  asumis  
tasotutkimukset  tehtiin 1960-luvun alkupuo  
lella (HEIKINHEIMO  1963, JÄRVELÄINEN  

SNELLMAN 1965). Vuodesta 1966 lähtien on 

työryhmä tutkinut melko yksityiskohtaisesti  

metsätyömiesten  elintasoa ja sen  osatekijöitä  
kuten ansioita,  asumista,  työoloja,  koulutusta 

ja terveyttä  (HEIKINHEIMO  ym. 1972). 

Metsäkonemiesten työolot  poikkeavat  kui  
tenkin töiden luonteen vuoksi mo'nessa suh  

teessa  hakkuu- ja uittomiesten työoloista.  Kun  
nimenomaan metsäkonetöissä työskentelevien  

miesten  työoloja  ja  ansioita ei  ole aikaisemmin 

selvitetty,  on tutkimuksen ensisijaisena  tavoit  
teena pidettävä  perustietouden  hankkimista se  
kä  työolojen  kehittämistä että mahdollisia jat  
kotutkimuksia varten. Tämän tutkimuksen teh  

tävänä  on kuvata poikkileikkauksena  kahden  
kuukauden ajalta metsäkoneenkuljettajien  ja  

-apumiesten  työoloja. Tutkimuksessa  esitetään 
seuraavia  työoloja  kuvaavia  tietoja:  
— työaika;  päivässä,  kuukaudessa  ja  vuodessa 
— työmatkat;  pituus,  käytetty  aika ja  aiheutu  

neet  kustannukset  

— työn  vaikutus  asumiseen ja  ruokailutapoihin  
— työsuhteeseen  liittyvät  asiat  
— palkan  määräytymisperusteet  
— bruttoansio;  työpäivää  ja kuukautta kohti  

sekä  vuosiansio 

—  taustatekijät;  perheen  koko,  ammattikoulu- 
tus  sekä  yhteys  maa-ja  metsätalouteen. 

Lisäksi  tutkimuksessa kartoitetaan kuljettajien  
ja  apumiesten  sekä  kuljettajana  toimivien yrit  
täjien  mielipiteitä  ammatissa viihtymiseen  vai  
kuttavista tekijöistä.  Yrittäjä-kuljettajien  työ  
olot metsäkoneenkuljetustöissä  selvitetään sa  
malla tavoin kuin työsuhteessa  olevien kuljet  

tajien  ja apumiesten  työolotkin.  Kuitenkaan 
metsäkoneurakoinnin kannattavuuden ja yrit  

täjätulojen  selvittäminen  ei liity  tutkimusteh  

tävään,  vaan muodostaisi laajuudessaan  oman 
tutkimusaiheensa. 

Kun  tutkimus on luonteeltaan kuvaileva esi  

tutkimus,  tyydytään aineiston analysoinnissa  

jakautumien  ja eräiden tunnuslukujen  avulla 
suoritettuihin tarkasteluihin. Tutkimusaineistoa 

ryhmitellen  verrataan metsäkonemiesten työ  

oloja  työnantajaryhmittäin,  palkkausalueittain  

ja  työaloittain.  

13. Käsitteet 

Tässä tutkimuksessa  yleisesti  esiintyviä  ter  

mejä eri  henkilöryhmistä  käytetään  tarkoitta  
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maan seuraavassa  tarkemmin selitettyjä  käsit  
teitä. 

Kuljettajalla  tarkoitetaan työsuhteessa  koneen 

omistajaan  olevaa metsäkoneenkuljettajaa  tai 

-käyttäjää  
Apumiehellä tarkoitetaan työsuhteessa  olevaa 

metsäkoneilla työskentelyä  välittömästi avus  
tavaa  henkilöä. 

Yrittäjä-kuljettajalla  tarkoitetaan urakoitsijaa  

(yrittäjää), joka toimii vähintään puolipäivä  
toimisesti  metsäkoneenkuljettajana  osaksi  tai 
kokonaan omistamassaan metsäkoneyrityk  
sessä. 

Metsäkonemies- termiä käytetään  viittaamaan 

yleensä  metsäkoneilla työskenteleviin  henki  
löihin,  siis  yhteisesti  kuljettajiin,  apumiehiin  

ja yrittäjä-kuljettajiin.  

Metsäkoneyrittäjä  ja  -urakoitsija  -termejä  käyte  
tään samassa  merkityksessä.  Metsäkoneura  

koitsija  harjoittaa  toimintaansa tavallisesti 
itsenäisenä  yrittäjänä,  mutta voi olla myös  

työsuhteessa  urakanantajaan.  

Järjestäytyneillä  metsäkoneyrityksillä  tarkoite- 

taan Metsäkoneurakoitsijain  Liitossa jäsene  
nä olevia yrityksiä. Tekstissä käytetään  

yleensä  lyhyempää  muotoa, Liiton  jäsenet.  

Järjestäytymättömillä  metsäkoneyrityksillä  tar  
koitetaan Metsäkoneurakoitsijain  Liittoon 
kuulumattomia metsäkoneurakointia harjoit  
tavia yrityksiä.  

Liiton jäsenten  kuljettajilla  tarkoitetaan Metsä  

koneurakoitsijain  Liittoon järjestäytyneiden  

metsäkoneyrityksen  palveluksessa  olevia kul  

jettajia. 
Yhtiöiden kuljettajilla  tarkoitetaan metsäteol  

lisuusyhtiöiden,  puunhankintayhtiöiden  ja 
Metsähallituksen  omistamien metsäkoneiden 

kuljettajia.  
Palkkausalueilla  tarkoitetaan metsäalan työeh  

tosopimuksissa  määriteltyjä alueita siten,  
että 

—  alue 1 käsittää  Lapin  läänin ja  Kuusamon  
kunnan alueen 

—  alue 2  +3 käsittää  pääosan Oulun läänistä 
sekä  muutamia Pohjois-Karjalan  kuntia  ja 

—  alue 4 käsittää suunnilleen Etelä-Suomen. 

2. METSÄKONEURAKOINNISTA  

21.  Urakoitsijakyselyt  

Kun metsäkoneenkuljettajista  ja  -apumiehis  
tä  ei ollut käytettävissä  luetteloitua perusjouk  
koa,  jopa  lukumäärääkin koskevat  tiedot olivat 

puutteellisia,  suoritettiin tutkimuksen alkusel  

vityksenä  kysely  kaikille 15.2.1971 Metsäura  

koitsijain  Liiton jäsenenä  olleille yrityksille  

(urakoitsijoille).  Kyselyn  päätarkoituksena  oli 
selvittää metsäkoneurakointiyritysten  palveluk  
sessa 1.3.1971 olleiden metsäkoneenkuljetta  

jien ja -apumiesten  sekä  kuljettajana  toiminei  
den yrittäjien (yrittäjä-kuljettajien)  määrät  ja  
näin saada osa perusjoukkoa  luetteloiduksi. 

Kyselyyn  liitettiin  muutamia kysymyksiä  ko  
neiden käytöstä  metsäkoneurakoinnissa. 

Urakoitsijakysely  lähetettiin 2323 yrityk  
selle,  joista kahden uusintatiedustelun jälkeen  

palautti  vastauksen 1823 yritystä  eli 78 %.  
Vastanneista yrityksistä  oli  319 (17  %)  sellaisia,  
joita  ei  katsottu  varsinaisiksi  metsäkoneurakoin  

tia harjoittaviksi  yrityksiksi.  Nämä yritykset  
luokiteltiin ja  jakaantuivat  seuraavasti:  

1. Alle 500  käyttötuntia/vuosi  
urakoivat yksikoneiset  yrittäjät 34 yritystä  

2. Vain tilapäisesti  metsäkoneura  

kointia  harjoittavat  yritykset 56 —  
3. Muuta kuin metsäurakointia 

harjoittavat  yritykset 94 —  
4. Urakoinnin lopettaneet  tai  kes  

keyttäneet  yritykset 135 —  

Yhteensä 319  yritystä  

Metsäkoneurakoitsijat  Liiton jäsenkunnan  
urakointitoiminnan kuvaus  perustuu  siten 1504 

metsäkoneurakointiyritykseltä  saatuihin tietoi  
hin. Tämä yritysten  joukko  oli 65 % kyselyn  
saaneiden ja 83  % vastanneiden yritysten  mää  
rästä.  Käsityksen  saamiseksi  katotapausten  mer  

kityksestä  sosiaali- ja terveysministeriön  metsä  

palkkatarkastajat  hankkivat 25  :ltä satunnaisesti  
valitulta vastaamatta  jättäneeltä  yritykseltä  tie  
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dot haastatteluilla. Kun  haastateltujen  yritysten  

työaloittainen  jakautuminen ja yritysten  koko  

(konetta/yritys)  sekä  koneiden käyttömäärät  
olivat huomattavan lähelle samat  kuin  kyselyyn  
vastanneilla yrityksillä,  nämä  1504 yritystä  
edustavat erittäin hyvin koko Metsäkoneura  
koitsijain  Liiton toimivaa jäsenkuntaa.  

Tiedot järjestäytymättömien  urakoitsijoiden  
sekä heidän palveluksessaan  olleiden kuljetta  

jien  ja  apumiesten  perusjoukon  suuruudestakin 
olivat hyvin  puutteelliset  eikä ollut  käytettä  
vissä edes  tyydyttävän  peittävää  luetteloa näistä 

urakoitsijoista.  Metsäalan työeläkekassalta  saa  
dusta n. 700 metsäkoneyrittäjän  luettelosta ero  
tettiin kaikki  Metsäkoneurakoitsijain  Liittoon 
kuuluvat yritykset  ja jäljelle  jääneille  467  :lle 
suoritettiin elokuussa  1971 vastaava  urakoitsija  
kysely  kuin kevättalvella Liiton  jäsenille.  Kyse  

lyyn vastasi 330 yritystä,  mutta vastanneista 

yrityksistä  oli  vain 91 varsinaisesti  metsäkone  
urakointia harjoittaneita  yrityksiä.  Tämän näyt  
teen  edustavuutta ei  voitu arvioida,  joten  järjes  
täytymättömiä urakoitsijoita  koskevia tuloksia 
on pidettävä  viitteenomaisina. 

22. Tulokset 

221. Koneiden käyttö  metsäkone  
urakoinnissa 

Metsäkoneurakoitsijain  Liittoon kuuluvista 

yrityksistä  61 % harjoitti  pääasiallisena  työala  
naan lähikuljetusta  (taulukko  1). Kuorintayri  

tyksiä oli  10 %ja  kaivuriyrityksiä  28  %.  Järjes  

täytymättömät  yritykset  jakautuivat  suunnil  

leen samalla tavoin paitsi,  että lähikuljetusyri  

tyksistä  enemmistö harjoitti  toimintaansa met  
sävarusteisilla  maataloustraktoreilla,  kun taas 

Liiton jäsenenä  olleista  lähikuljetusyrityksistä  

puolet  harjoitti  toimintaansa metsätraktoreilla  

ja toinen puoli  maataloustraktoreilla. Metsäko  
neiden jakautuminen  työaloittain  noudatti mel  
ko  tarkoin yritysten  työaloittaista  jakautumista.  

Metsäkoneiden määrä  yritystä  kohti  oli  kes  
kimäärin  1.3 konetta (taulukko  1). Kuorinta-ja  

kaivuriyritykset  olivat hieman keskimääräistä 

suurempia  ja metsävarusteisilla maataloustrakto  
reilla urakoineet yritykset  toisaalta keskimää  
räistä pienempiä  koneiden  lukumäärällä mitat  
tuna. "Muiden työalojen"  yritysten  keskimää  
räinen koneiden lukumäärä oli kaksinkertainen 

"tavallisten" työalojen yrityksiin  verrattuna.  
Valtaosa yrityksistä  (3/4)  harjoitti  urakointi  

toimintaansa yhdellä  metsäkoneella. Kun  kaksi  
konetta  omistavia yrityksiä  oli  18 %, ovat  
useilla  metsäkoneilla  urakoivat yritykset  vielä 
maassamme  poikkeuksia.  Järjestäytymättömät  

metsäkoneyritykset  näyttäisivät  olevan konei  
den määrällä mitattuna hieman suurempia  kuin  
Liiton  jäsenyritykset  (taulukko  2).  

Urakoitsijakyselyssä  yrityksiltä  kysyttiin  met  
säkoneiden käyttötuntien  (mittaritunteina)  mää  
rää  edeltäneenä vuoden pituisena  aikana,  mikäli 
kone oli ollut käytössä  vähintään vuoden ajan 
tai arviota käyttötuntien  määrästä, jos  kone  oli 
ollut  vajaan  vuoden käytössä.  Samalla tiedustel  
tiin  koneella työskenneltyjen  työvuorojen  (=  
B—lo tunnin työjakso)  määrää  vuodessa.  Kyse  

lyn  ajankohdalla  saattaa olla taulukossa 3 esi  

tettyihin  käyttötuntimääriin  vaikutusta siten, 
että ainakin lähikuljetusurakoitsijat  saattoivat 

Taulukko 1. Yritysten  ja  metsäkoneiden jakautuminen  työaloittain.  Liiton jäsenet.  

Yrityksiä  Metsäkoneita  Metsäkoneita/ 
Pääasiallinen  työala 

yritys kpl % kpl % 

Lähikuljetus  metsätraktorilla 454 30  571 29 1.3 

Lähikuljetus  metsävarust.  maatalous- 
traktorilla  470 31 551 28  1.2 

Kuorintatyöt  140 10 202 10 1.4 

Kaivurityöt  422 28  600 30  1.4 

Muut  työalat  18 1 51 3 2.8 

Yhteensä (keskim.)  1 504 100 1 975 100 1.3 
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Taulukko 2.  Yritysten  jakautuminen  metsäkoneiden määrän  mukaan 

1) Näyte ei  ole  tilastollisesti  edustava.  

ilmoittaa hieman todellista suurempia  lukuja,  
koska  kysely  tehtiin maaliskuussa parhaimman  

työkauden  aikana tai hieman sen jälkeen. 
Metsäkoneiden vuotuinen käyttötuntien  mää  

rä  oli Metsäkoneurakoitsijain  Liiton jäsenten 
kaikki  koneet huomioon ottaen keskimäärin  

1794 tuntia (taulukko  3).  Metsätraktoreita käy  
tettiin selvästi eniten, lähes 2200 tuntia vuo  
dessa. Metsävarusteisia maataloustraktoreita 

käytettiin  metsätaloudessa noin 1400 tuntia/  
vuosi,  mikä  oli  noin 2/3  metsätraktoreiden käyt  
tömäärästä.  Kuorimakoneita ja kaivureita käy  
tettiin molempia  keskimäärin noin  1850 tuntia/ 
vuosi.  Kuorimakoneiden ja kaivureiden perus  
koneita  käytettiin  jossain  määrin mm.  talvisin 

lähikuljetuksessa.  Toissijaisessa  metsäkäytössä  

kertyneet  käyttötunnit  laskettiin pääasiallisim  
man työalan tunteihin,  eikä  yksikoneisten  ura  

koitsijoiden  alle 500 tuntia vuodessa  käytettyjä  
koneita otettu laskelmiin mukaan. 

Metsätehossa vuonna 1969 tehdyssä  tutki  
muksessa  (SAVOLAINEN-VÄISÄNEN 1969)  
saatiin runkojuontotraktoreiden  käyttöajaksi  

1699 tuntia/vuosi ja kuormaa kantavien metsä  
traktoreiden 1913 tuntia/vuosi. Koneiden luku  
määrällä painotetuksi  metsätraktoreiden keski  
määräiseksi käyttöajaksi  tulee 1845 tuntia/ 
vuosi. Kun tässä tutkimuksessa saatiin metsä  

traktoreiden (Liiton  jäsenten)  vuotuiseksi käyt  

töajaksi  2187 tuntia, näyttäisi  metsätraktorei  
den käyttö  jossain  määrin tehostuneen näiden 
kahden vuoden aikana. Kuitenkin tutkimusten 

puutteellinen  vertailtavuus huomioon ottaen 
selviä johtopäätöksiä  on vaikea tehdä. Kun  
järjestäytymättömien  urakoitsijoiden  26 met  
sätraktorin vuotuinen käyttöaika  oli  keskimää  
rin 1879 tuntia, mikä on lähellä Metsätehon 

saamaa tulosta, voitaneen päätellä  Metsäkone  

urakoitsijain  Liiton varsinaisten metsätraktori  
yritysten  koneita käytettävän  vuodessa enem  
män  kuin keskimäärin työskennellään  metsä  
traktoreilla. 

Metsäkoneurakoitsijain  Liiton jäsenten  ko  
neet olivat metsätalouden töissä keskimäärin 

246 työvuoroa  vuodessa (taulukko  3).  Käyttö  

tunteja  kertyi  työvuoroa  kohti  näin  ollen keski  

Taulukko 3.  Metsäkoneiden käyttötuntien  ja  työvuorojen  määrä  vuodessa. Liiton jäsenet.  

Metsäkoneita/yritys  Liiton  jäsenet Järjestäytymättömät yritykset  1) 

yrityksiä  % yrityksiä  % 

1  1 151 76 64 

19  

70 

2 272 18 21 

3-4 73 

8 

5 6 7 

2 5- 1 2 

Yhteensä  1 504  100 91 100 

Konetyyppi (työala)  
Käyttötunteja 
vuodessa  

Työvuoroja 
vuodessa  

Käyttötuntia/  
työvuoro 

Metsätraktorit 2187 323 6.8 

Metsävarusteiset maatalous- 

traktorit 1407 

1869 

184 

240 

7.6 

Kuorimakoneet 7.8 

Kaivurit 1863 240 7.8 

Muut metsäkoneet 1098 163 6.7 

Keskimäärin 1794 246 7.3 
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Taulukko  4.  Yrittäjä-kuljettajien  sekä työsuhteessa  olleiden kuljettajien  ja  apumiesten  jakautuminen  

työaloittain.  Liiton  jäsenet.  

määrin 7.3  tuntia. Keskimääräinen työvuorojen  
määrä  vuodessa,  mitä lähellä olivat kaivureilla 

ja kuorimakoneilla tehtyjen  työvuorojen  mää  
rät,  vastaa  lähes ympärivuotista  yksivuorokäyt  
töä  viitenä päivänä  viikossa. Käytännössä  näin 
ei  kuitenkaan tapahtune,  vaan koneiden seisot  

tamisaikojen  vastapainoksi  sesonkiaikoina ko  
neet ovat  jonkin verran kaksi-,  jopa  kolmivuo  

rokäytössä.  Metsätraktoreiden käytön määrää  
323 työvuoroa/vuosi,  edellyttäisi  viisipäiväistä  

työviikkoa  noudatettaessa kolmen kuukauden 

kaksivuorokäyttöä,  vaikka koneilla  olisi  mah  
dollista työskennellä  ympärivuotisesti.  Metsä  
varusteisilla traktoreilla tehtyjen  työvuorojen  
määrä  (184)  osoittaa, että koneet joutuvat  
seisomaan tai olemaan muussa kuin  metsäkäy  
tössä  vähintään 2—3  kuukautta vuodessa. Työ  

vuorojen samoin  kuin käyttötuntien  määräkin 
vaihteli  yksityistapauksissa  varsin  laajasti.  

222. Työvoiman  käyttö  metsäkoneurakoin  
nissa 

Metsäkoneyrittäjistä  (urakoitsijoista)  toimi 
90 % ainakin puolitoimisesti  koneenkuljetta  

jana. Kun yrityksistä  oli yli  10 %  vähintään 
kahden henkilön omistamia yrityksiä,  yrittäjä  

kuljettajia  oli  hieman enemmän kuin urakointi  
yrityksiä.  

Työsuhteessa  olleita kuljettajia  oli 1504  :llä  

kyselyyn  vastanneella yrityksellä  kaikkiaan  831,  

joista puolet  kuljetti  varsinaisia  metsätrakto  
reita ja noin 1/4 kaivureita (taulukko  4).  Met  

sätraktoriyrityksillä  oli  keskimäärin  0.9 palkat  
tua  kuljettajaa,  kaivuriyrityksillä  0.6 kuljetta  
jaa  sekä  muiden työalojen  yrityksillä  mainittua 
vähemmän. 

Sukulaisuus  näytti olevan verraten  yleistä  
metsäkoneyrityksissä  työsuhteessa  oleva työ  

Taulukko 5. Yritysten  jakautuminen  palkatun  työvoiman  (kuljettajat  +  apumiehet)  määrän  mukaan. 

1)  Näyte ei  ole tilastollisesti  edustava.  

Yrittäjä-kuljettajia  Kuljettajia Apumiehiä 
Pääasiallinen  työala 

henkilöä  % henkilöä  % henkilöä  % 

Lähikuljetus  metsätraktorilla 470 30 421 51  112 17 

Lähikuljetus  metsävarust.  maa- 
taloustraktorilla 493 32 110 13 267 40 

Kuorin tatyöt 140 9 57 7 251  38 

Kaivurityöt  433 28 235 28 29 5 

Muut työt  17 1 8 1  1  0 

Yhteensä 1553 100 831 100 660 100 

Palkattua  työvoimaa, Liiton  jäsenet Järjestäytymättömät yritykset  1) 

henkilöä/yritys  yrityksiä  % yrityksiä  % 

0 

1 

639 

521 

43 

35 

36 

29 

39 

32 

2 201 13 10 11 

3-4 110 7 9 10 

5- 33  2 7 8 

Yhteensä 1504 100 91 100 
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voima huomioon ottaenkin. Kun  samaa suku  

nimeä yrityksen  yhdenkin  omistajan  kanssa  

käytettiin  sukulaisuuden osoittajana,  oli kul  

jettajista 30 % ja  apumiehistä  29  % yrityksen  
omistajien sukulaisia. 

Taulukosta 5 nähdään,  että Metsäkoneura  

koitsijani  Liiton  jäsenyrityksistä  harjoitti  met  

säkoneurakointia 43 % yksinomaan  omistajan  
tai omistajien  työpanoksilla.  Yksi  palkattu  hen  
kilö  oli 35 %:lla ja vähintään kaksi  palkattua  
henkilöä 22 %:lla  yrityksistä.  Järjestäytymät  
tömät metsäkoneurakointiyritykset  näyttivät  
olevan palkatun  työvoiman  määrällä mitattuna 
hieman Liiton jäsenyrityksiä  suurempia.  

3. TUTKIMUSAINEISTO 

31. Otanta 

Otantaa varten oli mahdollista selvittää mel  

ko  täsmällisesti Metsäkoneurakoitsijain  Liiton 

jäsenyritysten  palveluksessa  olevien sekä  metsä  

teollisuusyhtiöiden  ja Metsähallituksen omia 
koneita käyttävien  metsäkoneenkuljettajien  ja 

-apumiesten  muodostamat perusjoukot.  Liiton 

jäsenyritysten  palveluksessa  olleiden kuljettajien  

ja apumiesten  luettelointi on selitetty  luvussa  
21 ja  määrät  luvussa  222. Yhtiöiden ja Metsä  
hallituksen omistamia metsäkoneita käyttänei  
den kuljettajien  ja  apumiesten  sisällyttämiseksi  
otantaan lähetettiin alustavien puhelintieduste  

lujen  jälkeen  metsäosastoille tiedustelu,  jossa  
pyydettiin  1.4.1971 palveluksessa  olleiden met  

säkoneenkuljettajien  ja -apumiesten  nimiä ja 
osoitteita. Tiedustelun mukaan oli  näillä työn  

antajilla  palveluksessaan  199 kuljettajaa  ja 18 

apumiestä. Kuljettajien  perusjoukkoa  edustava  
luetteloitu joukko,  josta otanta suoritettiin,  
käsitti siten noin  1030 henkilöä. Vastaavasti oli 

apumiehiä luetteloitu otantaa varten noin  680. 

Metsäkoneurakoitsijain  Liiton jäsenenä  ollei  
den yrittäjä-kuljettajien  perusjoukkoa  edusti 

urakoitsijakyselyssä  luetteloitu 1553 yrittäjä  

kuljettajien  joukko  (ks.  taul.  4),  josta  otanta 
suoritettiin. 

Kyselyssä  käytetyn  lomakkeen testaamiseksi 

ja  perustietojen hankkimiseksi otoskokojen  
määrittämistä varten lähetettiin 1.7.1971 esi  

kysely  18 kuljettajalle  ja 12 apumiehelle  eli 
30:lle satunnaisesti valitulle miehelle. Lomak  

keen palautti  20  miestä. 

Otoskokojen  määrittämisen perustaksi  valit  
tiin  esikyselystä  saadut bruttoansioestimaatit,  
sillä ansioiden selvittämistä pidetään  eräänä  

tutkimuksen keskeisenä  tehtävänä,  ja lisäksi  

ansiolukujen  käyttö  oli selväpiirteisempää  mo  
niin muihin kysyttyihin  asioihin verrattuna.  

Esikyselyssä  tiedusteltiin sekä  vuoden alkupuo  
liskon että kesäkuun bruttoansioita metsäkone  

töissä. Kun  puolivuotisansioiden  ja niistä las  

kettujen  päiväansioiden  hajonta  oli  selvästi  suu  

rempi  kuin  kuukausi-  ja päiväansioiden  hajonta  
kesäkuulta,  laskettiin otoskoot puolivuotisan  
sioista laskettua päiväansioestimaattia  käyttäen.  

Koska otantamenetelmänä oli yksinkertai  
nen satunnaisotanta, jossa  otantaosuus  tuli ole  
maan yli  5  %, käytettiin  otosmäärien lasken  
nassa  seuraavaa  kaavaa  (esim.  SEPPÄLÄ 1969, 
s. 32):  

Käytettäessä  tavoitteena päiväansiokeskiar  
voissa ± 5 %:n tarkkuutta 95 %:n  todennäköi  

syydellä,  muodostuivat otoskoot  152 metsäko  
neenkuljettajaksi  ja 145 apumieheksi.  Koska  
nimiluettelot kerättiin keväällä 1971 ja  kyselyt  
tehtiin elo-  ja syyskuulta  1971, suurennettiin 

laskettuja  otoskokoja  20  %:lla,  sillä oli  odotet  
tavissa,  että kyseisen  työalan  kausiluonteisuu  
den vuoksi  osa keväällä  työssä  olleista miehistä 
ei ole syksyllä  metsäkonetöissä. Kun  lisäksi 

S
2
t
2

N • 
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n ö—' mlssa  
Np +t S  

n = otosmäärä 

N  = perusjoukon  yksiköiden  määrä 

S = keskihajonta  

t  = t-jakauman  arvo (tässä  t =  1,96 Ä2) 

p  = • keskiarvo  (tässä  P  = 5)  
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kadon osuudeksi  oletettiin 10 %,  määrittyi  met  

säkoneenkuljettajilla  lopulliseksi  otoksen  kooksi 
220 ja apumiehillä  210. 

Vaikka yrittäjä-kuljettajien  osalta ei tutki  
muksessa  selvitetä tuloja  eikä  urakoinnin kan  

nattavuutta, sovellettiin cm. otoskoon määrit  

tämisperiaatetta  myös  yrittäjä-kuljettajien  pe  
rusjoukossa.  Otoksen kooksi  tuli 250. Otanta  

osuus oli kuljettajilla  21 %,  apumiehillä  30  % 

ja yrittäjä-kuljettajilla  16 % vastaavasta  luette  
loidusta joukosta,  mikä peitti  vähintään 80 % 
perusjoukostaan.  

Järjestäytymättömissä  metsäkoneurakointi  

yrityksissä  olevia kuljettajia,  apumiehiä  ja yrit  

täjä-kuljettajia  ei ollut mahdollista liittää edellä 
mainittuihin perusjoukkoihin,  sillä nämä  yri  

tykset  ja niiden palveluksessa  oleva henkilö  
kunta ei  ollut tyydyttävästi  luetteloitavissa eikä  
määrällisestikään selvitettävissä. Näin ollen jou  
duttiin otannassa  tyytymään  järjestäytymättö  
mille yrityksille  suoritetun kyselyn  (ks.  luku  

21)  kohtaamiin henkilöihin. Kun  kyseinen  ura  

koitsijatiedustelu  suoritettiin pääosin  elokuussa  
1971, valittiin 31.8 mennessä  vastauksen lähet  

täneistä yrityksistä  lähes kaikki  miehet kuiten  
kin  niin,  että  yrityksistä,  joissa  oli  useita sama  
ammattisia miehiä,  otettiin otoksiin vain joka 
toinen kuljettaja,  apumies  ja/tai  yrittäjä-kuljet  

taja.  Näin tuli otoksiksi  40 metsäkoneenkuljet  
tajaa,  40 apumiestä  ja 63 yrittäjä-kuljettajaa.  
Koska  ei ollut mahdollistä arvioida,  kuinka hy  
vin Metsäalan työeläkekassalta  saatu yrittäjä  
luettelo edusti järjestäytymättömien  metsäko  
neyritysten  perusjoukkoa,  ei myöskään  työ  

olojen  selvittelyssä  käytettyjä  kuljettaja-,  apu  
mies- ja yrittäjä-kuljettajanäytteitä  voida pitää  
tilastollisesti edustavina. 

Tutkimuksessa  käytettiin  siis kaikkiaan kuut  
ta  seuraavilla otoksilla saatua näytettä:  

A.  Kuljettajaotos  (220) Metsäkoneurakoitsijain  
Liiton jäsenten  ja yhtiöiden  palveluksessa  
olevien kuljettajien  perusjoukosta.  Kyselyi  
hin  vastanneet muodostivat satunnaisnäyt  
teen. Tulokset hyvin  yleistettävissä  perus  
joukkoa  koskeviksi.  

B.  Apumiesotos  (210)  Metsäkoneurakoitsijain  
Liiton  jäsenten  ja yhtiöiden  (vain muutama 
mies) palveluksessa  olevien apumiesten  pe  

rusjoukosta.  Satunnaisnäyte  on tilastollisesti 
edustava,  ja  tulokset voidaan yleistää  perus  
joukkoa  koskeviksi.  

C.  Yrittäjä-kuljettajaotos  (250) Metsäkoneura  

koitsijain  Liiton  jäsenyrityksissä  kuljettajana  

toimivien yrittäjien perusjoukosta.  Kyselyi  
hin vastanneet muodostivat tilastollisesti 

edustavan satunnaisnäytteen.  Tulokset  hyvin  

yleistettävissä  perusjoukkoa  koskeviksi.  
D.  Kuljettajaotos  (40) järjestäytymättömien  

metsäkoneyritysten  palveluksessa  olevista 

kuljettajista.  Vastanneet eivät  muodostane 
tilastollisesti edustavaa näytettä,  eikä tulok  
sia  voida yleistää.  

E.  Apumiesotos  (40)  järjestäytymättömien  met  

säkoneyritysten  palveluksessa  olleista apu  
miehistä. Vastanneet eivät muodostane tilas  

tollisesti edustavaa näytettä, eikä tuloksia 
voida yleistää.  

F.  Yrittäjä-kuljettajaotos  (63)  järjestäytymättö  
mistä metsäkoneenkuljettajana  toimineista 
yrittäjistä. Vastanneet eivät muodostane ti  
lastollisesti edustavaa näytettä,  eikä  tuloksia 
voida yleistää.  

32. Aineiston hankinta 

Metsäkonemiesten työoloja  kuvaava  tutki  
musaineisto hankittiin elo-  ja syyskuulta  1971 
kahdella postikyselyllä.  Kyselyjen  ajankohtaan  

liittyi  muutamia tekijöitä,  jotka  vaikeuttivat 
tulosten yleistettävyyttä  muihin vuodenaikoi  
hin. Elokuu on nimittäin vuosiloma-aikaa osalla 

metsäkonemiehistäkin. Lisäksi  metsäkuljetus  
toiminta on elokuussa  keskimääräistä vähäisem  

pää, mutta  syyskuussa  tavallisesti jo  melko vil  
kasta.  Ojitus-  ja  kuorintatyöt  ovat  loppukesästä  
lähes  vilkkaimmillaan. Tutkimuksen avulla ei 

siten saada käsitystä  siitä,  miten vuodenaika 
vaikuttaa esim. ansioihin,  työmatkoihin  ja asu  
miseen. Tutkijavoimien  ja  tutkimusvarojen  käy  
tön vuoksi aineiston hankinta oli suoritettava  

loppukesällä  eikä ollut mahdollista suorittaa 
uutta kyselyä  esim. talvikuukausina. Kuitenkin  
ainoastaan yhteen  kuukauteen kohdistuvan ky  

selyn haittatekijöiden  osittaiseksi  eliminoimi  
seksi  toistettiin  kysely  syyskuussa.  Elokuun 

kyselyyn  liitettiin varsinaisen työolojen  käsit  

telyn  lisäksi  kysymyksiä  ammatin taustekijöistä  
ja  mielipidekysymyksiä  metsäkonetöissä viihty  
miseen vaikuttavista tekijöistä.  

Kyselylomakkeen  palautti  ainakin toisena 
kuukautena satunnaisotoksissa kuljettajista  
92 %,  apumiehistä  84  % ja yrittäjä-kuljettajista  
90 %. Järjestäytymättömien  yritysten  palve  
luksessa olleiden pieniin  ei-satunnaisotoksiin 
kuuluneista  palautti  lomakkeen vastaavasti ryh  
mitellen 90  %,  90 %ja  95  %.  
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Taulukko 6.  Kuljettajien  ja  apumiesten  jakautuminen  otoksissa  vastausten  mukaan. 

1) Kaksi  siirrettiin  yrittäjä-kuljettajiin  

2)  Yksi  

3) Yksi  kuollut  sekä  kaksi yrittäjä-kuljettajiin  siirrettyä  

4) Näistä  25  lähetti  hyväksyttävät  tausta-ja mielipidetiedot 

5)  Näistä 6 —  

6) Näistä  39 — 

7) Näistä 9  —  

Aineiston käsittelyssä  alkuperäisestä  otok  
sesta  erotettiin ammattia vaihtaneet ja  tilapäiset  
metsäkonetöistä poissaolleet  henkilöt. Elo- ja 

syyskuussa  eri  syistä metsäkonetöitä tekemät  
tömistä henkilöistä vastasi valtaosa tausta-  ja 

mielipidekysymyksiin  (ks.  taulukoita 6  ja 7),  
kuten elokuun kyselyssä  oli  pyydetty.  Kun  lo- 

Pullisesta  otoksesta vähennettiin vastaamatta 

jättäneet  sekä  muutamat hylätyt  ja  kieltäyty  

neet, saatiin hyväksyttyjen  vastausten osuudeksi  

(vastausprosentiksi)  lopullisesta  otoksesta kul  

jettajaotoksessa  87 %,  apumiesotoksessa  65 % 
(taulukko  6)  ja  yrittäjä-kuljettajaotoksessa  86  % 
(taulukko  7). 

Taulukko 7. Yrittäjä-kuljettajien  jakautuminen  otoksissa  vastausten mukaan. 

1) Näistä  43  lähetti  hyväksyttävät  tausta-ja mielipidetiedot 

2) Näistä  16 —  

Kuljettajat Apumiehet 

Satunnais-  

otos (A)  

Ei  sat.- 

otos (D)  

Satunnais-  

otos  (B) 

Ei sat.- 

otos  (E) 

henl  :ilöä 

Alkuperäinen  otos  
—  ammattia vaihtaneet 

—  tilapäisesti  metsäkonetöissä 

poissaolleet  

220 

25
1 ) 

40 

52)  

210 

403) 

40  

6 

374) 10
5 )  70

6 )  12
7 ) 

Lopullinen  otos 
— hylätyt  ja kieltäytyneet  
—  vastaamatta jättäneet  

158 

4 

25 

0 

100 

2  

22 

0 

17 4 33 4 

Hyväksytysti  vastanneet  (=  näyte) 

Hyv.  vast,  lopullisesta  otoksesta 

137 

87% 

21 

84%  

65 

65% 

18 

82 % 

Satunnaisotos  (C) Ei-sat.otos  (F) 

hen] ;ilöä  

Alkuperäinen  otos  
— toiminnan lopettaneet  
— tilapäisesti  kuljetustyöstä  poissaolleet  
+ kuljettajista  ja  apumiehistä  siirtyneet 

250  

8 

56 1 )  

5  

63 

1 

21 2 )  

0  

Lopullinen  otos 
—  hylätyt  vastaukset 

191 

3 

41 

1 

— vastaamatta jättäneet  24 3 

Hyväksyttävästi  vastanneet  (=  näyte)  

Hyv.  vastanneet  lopullisesta  otoksesta  

164 

86% 

37 

90% 
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Taulukko 8.  Tilapäisesti  metsäkonetöistä poissaolleiden  kuljettajien,  apumiesten  ja  yrittäjä-kuljettajien  
jakautuminen  elo-ja syyskuun  toiminnan mukaan.  Satunnaisotokset. 

Ennakolta määritetty tavoiteotoskoko (ks.  
s. 14) toteutui  täsmälleen yrittäjä-kuljettaja  

näytteen  kohdalla  (164—164).  Kuljettajien  sa  

tunnaisnäytteen  osalta päästiin  melko lähelle 
tavoitetta (137—152),  mutta apumiesnäytteessä  

eivät saadut täydelliset  vastaukset olleet edes  

puolta  tavoitteesta (65—145). Kun  apumiehistä  
sentään  85 % palautti  lomakkeen,  osoittaa tie  
dustelu selvästi  apumiesten  työsuhteen  lyhyt  
aikaisuutta ja  kausiluonteisuutta,  koska  kevät  
talvella luetteloiduista apumiehistä  vain noin 
1/3 oli loppukesästä  metsäkonetöissä. 

Tilapäiseen  metsäkonetöistä poissaoloon  oli 
elo- ja syyskuussa  yleisimpinä syinä  kotitilan  
maataloustöiden suorittaminen ja  muussa  ansio  

työssä  toimiminen (taulukko  8). 

33. Aineiston alueittainen ja työaloittainen  

jakautuminen  

Aineistojen  alueluokitus tehtiin miesten koti  

paikkakunnan  mukaan metsäalan työehtosopi  

muksen mukaisiin palkkausalueisiin  niin, että  

palkkausalueita  2  ja  3  käsiteltiin  yhtenä  alueena 

(ks.  s. 10). Apumiehet  jaettiin  vähälukuisuuten  
sa vuoksi  vain kahteen alueeseen,  palkkausalue  
4 ja  palkkausalueet  1, 2  ja 3. Järjestäytymättö  
mien metsäkoneyritysten  miehistä muodostet  

tujen  näytteiden  (D,  E  ja F)  aineistoja  käsitel  
tiin kutakin  kokonaisuutena,  sillä miehiä oli 
liian vähän,  jotta  aineistoja  olisi  voitu jakaa  osa  
aineistoiksi  alueittain tai työaloittain.  

Kaikissa  ryhmissä  yli  60  % miehistä (yhtään  
naista ei  ollut  mukana)  asui  palkkausalueella  4,  

kuljettajista  ja yrittäjä-kuljettajista  oli  noin  1/5  

palkkausalueelta  2+3 (taulukko  9).  Työnanta  

jittain satunnaisnäytteen  vastanneet metsäko  

neenkuljettajat  jakautuivat  niin,  että 26 % oli 

yhtiöiden  ja Metsähallituksen sekä  74  % Metsä  

koneurakoitsijain  Liiton jäsenyritysten  palve  
luksessa. Kun  kuljettajien  perusjoukossa  oli 
noin 19 % yhtiöiden koneiden  kuljettajia,  ai  
neistossa  on näillä miehillä hieman liian suuri 

paino.  

Taulukko 9.  Hyväksyttävästi  vastanneiden kuljettajien,  apumiesten  ja  yrittäjä-kuljettajien  jakautumi  
nen alueittain. Satunnaisnäytteet.  

Kuljettajat Apumiehet Yrittäjä- 

kuljettajat  
Elo-  ja syyskuun  pääasiallinen toiminta 

henkilöä  

1. Muu ansiotyö  (urakointi)  
2.  Kotitilan työt  
3.  Työttömyys  tai sairaus 
4. Jokin  muu toiminta 

13 

10 

6 

22 

28 

9 

12 

23 

16 

8 11 5 

Yhteensä 

Osuus  alkuperäisestä  otoksesta  

37 70 56 

17% 33% 22% 

Kuljettajat Apumiehet Yrittäjä-  
kuljettajat  

Palkkausalue  

henkilöä  % henkilöä  % henkilöä  % 

1 19 14 27 17 

2 + 3 31  23 
17 26 

30 18 

4 87 63  48 74 107 65 

Yhteensä 137  100 65 100 164 100 
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Taulukko 10. Hyväksyttävästi  vastanneiden kuljettajien  ja  yrittäjä-kuljettajien  jakautuminen  työaloit  
tain. Satunnaisnäytteet.  

Metsäkoneenkuljettajista  noin 60 % toimi 

lähikuljetustöissä  ja 20  % kaivurinkäyttäjinä  

(taulukko  10). Koska  perusjoukkoon  kuului 
noin 200  yhtiöiden  ja Metsähallituksen omien 
koneiden kuljettajaa  ja  koska  perusjoukon  luet  
telointi ja aineiston keräys  suoritettiin eri  vuo  

denaikoina,  poikkesi  kyselyssä  vastanneiden kul  

jettajien  työaloittainen  jakautuma  jonkin  verran  

Metsäkoneurakoitsijain  Liiton jäsenten  palve  
luksessa  keväällä 1971 olleiden kuljettajien  ja  
kautumasta (ks.  taul. 4).  

Apumiehistä  toimi 58 % kuorintatöissä ja 
29  %  maataloustraktorikuljetuksessa,  mutta hei  

dat käsiteltiin kuitenkin yhtenä  joukkona  käyt  

tökelpoisten  vastausten  vähyyden  vuoksi.  

Yrittäjä-kuljettajista  55 % toimi lähikuljetus  

työssä  ja  34 % käytti  kaivureita (taulukko  10). 
Selvimmät erot  keväällä luetteloidun perusjou  
kon  (ks.  taul. 4) ja  kyselyssä  vastanneiden 

yrittäjä-kuljettajien  jakautuman välillä olivat 
maataloustraktoreita kuljettaneiden  yrittäjien 
osuuden pieneneminen  13 prosenttiyksiköllä  

ja kaivurinyrittäjien  osuuden suureneminen 6 

prosenttiyksiköllä.  Jakautumien  erilaisuus joh  
tuu pääosin  perusjoukon  luetteloinnin ja kyse  

lyjen suorittamisen eri  ajankohdista.  

4. TULOKSET 

41.  Metsäkonemiesten taustatiedot 

Tutkimuksessa  pyrittiin  saamaan käsitys  niis  
tä  olosuhteista,  joista käsin  kuljettajat  ja apu  
miehet toimivat ammatissaan sekä  yrittäjät har  
joittavat  metsäkoneurakointia. Näihin olosuh  
teisiin katsotaan tässä  yhteydessä  kuuluvaksi  

työolojen ja ansioiden lisäksi mm.  perhesuh  
teet, työkokemus  ja  ammattiin koulutus sekä  
maan- ja metsäomistus. Taustatiedot esitetään  
kaikkien vastanneiden miesten osalta, vaikka  

osa heistä ei  ollutkaan elo-syyskuussa  metsä  
konetöissä. 

411. Ikärakenne 

Kuljettajien  keski-ikä oli 27 vuotta. Keski  
iän  ympärille  kasautui suurin osa  kuljettajista,  
sillä 21—30-vuotiaita oli 65 % (taulukko  11). 

Metsäkoneenkuljettajan  ammatin uutuutta ja 

iäkkäämpien  miesten "oppimisvaikeuksia"  ky  
seiseen  työhön  osoittaa  yli  40-vuotiaiden pieni 

osuus,  vain neljä  prosenttia.  Yhtiöiden koneita 

kuljettaneet  miehet olivat keskimäärin  noin 
viisi vuotta urakoitsijoiden  palveluksessa  olleita 

kuljettajia  vanhempia.  Palkkausalueella 1 (Lap  

pi) oli keski-ikä  pienin  eli 25 vuotta.  Työaloit  

Kuljettajat Yrittäjä-kuljettajat 

Työala 
henkilöä % henkilöä % 

Lähikuljetus  metsätraktoreilla  60 44 59 36 

Lähikuljetus  metsävarust.  maatalous- 
traktorilla 19 14 32 19 

Kuorintatyöt  14 10 18 11 

Kaivurityöt  27 20  55 34  

Muut työalat  17 12 0 0 

Yhteensä 137 100 164 100  



19 

Taulukko  11. Kuljettajien,  apumiesten  ja  yrittäjä-kuljettajien  keski-ikä.  Satunnaisnäytteet.  
Table 11. The  mean age  of  drivers,  helpers  and  contractor-drivers operating  forest  machines. 

tain tarkasteltuna vain "muiden työalojen"  kul  

jettajien ikä poikkesi  mainittavasti kaikkien  

kuljettajien  keski-iästä ollen keskimäärin noin 

neljä  vuotta korkeampi.  Järjestäytymättömiä  

yrityksiä  palvelleilla  kuljettajilla  oli keski-ikä  
27 vuotta eli sama kuin  satunnaisnäytteen  kul  

jettajilla.  

Apumiehet  olivat keskimäärin samanikäisiä 
kuin kuljettajat;  kuitenkin apumiehissä  oli sel  
västi enemmän  enintään 20-vuotiaita ja yli  40-  
vuotiaita kuin kuljettajissa.  Järjestäytymättö  
mien yritysten  apumiehet  olivat puolitoista  
vuotta nuorempia  kuin  Metsäkoneurakoitsijain  
Liiton jäsenten  töissä olleet apumiehet.  

Yrittäjä-kuljettajien  keski-ikä  oli 33.5 vuotta 
eli yli  kuusi  vuotta enemmän  kuin  työsuhteessa  
olleiden kuljettajien.  Metsäalan työeläkekassan  
tutkimuksen mukaan traktoriyrittäjien  keski  
ikä oli 34.5 vuotta (VALTA  1971). Tulokset 
ovat  siis  hyvin yhdenmukaisia.  Eräs  syy  yrittä  

jien vanhemmuuteen lienee metsäkoneurakoin  
nin vaatima pääomamäärä,  jonka saantiin ei  

yleensä työikään tulleilla maaseudun miehillä 
ole mahdollisuuksia,  ja  niin huomattava osa 

heistä  aloittaa jonkin  työnantajan  palveluksessa  

siirtyen  ehkä  muutaman vuoden päästä  itsenäi  
seksi  yrittäjäksi.  Alueittain yrittäjä-kuljettajien  
keski-iässä  ei  ollut mainittavia eroja.  Työaloit  
tainen tarkastelu osoittaa,  että maataloustrak  

toriyrittäjien keski-ikä  oli kolme vuotta alempi  

ja kuorintayrittäjien  saman verran korkeampi  
kuin kaikkien  yrittäjä-kuljettajien  keski-ikä.  

Kun metsätyömiesten  keski-ikä  on 35 vuotta 

ja ammattimaisilla metsätyömiehillä  vielä kaksi  
vuotta suurempi  (HEIKINHEIMO ym.  1972 ja 
VEHVILÄINEN 1971  a),  ovat  metsäkonemie  
het tällä  hetkellä nuorin  ammattiryhmä  metsä  
taloudessa. Yrittäjä-kuljettajatkin  ovat  pari vuot  
ta metsätyömiehiä  nuorempia.  Metsäkonemies  
ten keski-ikä  tulee selvästi suurenemaan,  mi  
käli  miehet eivät  siirry  ammattikokemusta  han  
kittuaan muihin elinkeinoihin. 

412. Perhesuhteet 

Metsäkoneenkuljettajista  44 % oli  naimisissa,  
kun taas  yrittäjistä oli avioitunut 81 %.  Apu  

Ikäluokka  —  Age class 
Yhteensä  

Total  

Keski-ikä,  
vuotta Ryhmä  

Group 

-20 v 21-30  v 31-40  v 41—v 

years years  years  years  

Mean  age, 
% vastanneista  

%  of  replies  received  

% 'astanneita 

lo.of  persons  
years 

Kuljettajat  yhteensä 
Drivers,  total 

—  yhtiöiden  palveluksessa  

employed  by  companies  

— urakoitsijoiden  palv:ssa  
employed  by  contractors  

10 

3 

65  

46 

21 

41 

4  

10 

100 

100 

162 

39 

27 

31 

12 71 15 2 100 123 26 

— alueen 1 kuljettajat  
13 79 8 0  100 24 25 

drivers  in  wage region  1 
— alueen 2+3  kuljettajat  

drivers  in  wage regions  2+3  
— alueen 4 kuljettajat  

drivers  in  wage region  4  

13 63 16 8 100 38 28 

8 63 26 3 100 100 27 

Apumiehet  yhteensä  

Helpers,  total 
21 52 15 12 100 104 27 

Yrittäjä-kuljettajat  yhteensä  
Contractor-drivers,  total 

0 43 36 21 100 207 34 
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Taulukko 12. Alle 16-vuotiaiden lasten lukumäärä naimisissa olleilla kuljettajilla,  apumiehillä  ja  yrittä  

jä-kulj  ettajilla.  Satunnaisnäytteet.  

miehistä oli naimisissa olevien osuus vain 31 %,  

minkä selityksenä  on lähinnä nuori ikä,  sillä  
heistä  joka  viides oli  enintään 20-vuotias. Ikä  

jakautuman  merkitys  heijastuu  siinäkin,  että 

yhtiöiden  koneiden kuljettajista  oli naimisissa 
62 %, mutta Metsäkoneurakoitsijain  Liiton jä  
senten  palveluksessa  olleista  kuljettajista  vain 
39%. 

Naimisissa  olevien  kuljettajien  ja  apumiesten  

perheen  koko  oli  3.5 henkilöä,  sillä  perheissä  oli 
keskimäärin  puolitoista  alle 16-vuotiasta lasta 

(taulukko  12). Yrittäjä-kuljettajilla  oli keski  
määrin kaksi  lasta  ja siten perheet nelihenkisiä. 
Metsäkonemiesten perheet  ovat keskimäärin 

pienempiä kuin metsätyömiesten  perheet.  Nai  
mattomat miehet mukaan lukien oli  metsätyö  
miehistä 13 prosentilla  vähintään kolme huol  
lettavaa  lasta (HEIKINHEIMO  ym. 1972),  kun  

metsäkoneenkuljettajista  vastaavasti 6 prosen  
tilla. Tähän on tietysti  jälleen  yhtenä  syynä  

kuljettajien  nuoruus,  sillä  perheellisetkin  metsä  

koneenkuljettajat  olivat keskimäärin hieman 
alle 30-vuotiaita. Alueittain keskimääräinen lap  
siluku ei yrittäjä-kuljettajilla  vaihdellut,  mutta 

metsäkoneenkuljettajilla  se suureni pohjoisesta  
etelään I.3:sta I.6:een. 

413. Asunnon-ja  maanomistus 

Asunnonomistus. Kyselyihin  vastanneet  luo  
kiteltiin omassa tai vuokra-asunnoissa asunei  

siin sekä tämän  lisäksi vielä "muuten" asunei  

siin. Viimeinen ryhmä  muodostui pääosin  van  

hempien luona tavallisesti maatilalla ja peri  
kunnan tai sisarusten yhteisomistuksessa  ole  
valla tilalla asuneista sekä muutamista vakituista 

asuntoa  vailla olleista miehistä. Metsäkonemies  

ten  keskuudessa  näytti  vielä olevan yleistä,  että 

joku perheen  lapsista  tai myöhemmin  sisaruk  
sista  pitää  kotitilaansa asuinpaikkanaan,  mistä 
käsin  harjoittaa  metsäkoneenkuljettajan  tai ura  

koitsijan  ammattiaan. Tällöin metsäkonetyöt  
eivät muodostu aivan ympärivuotisiksi,  vaan 

keskeytyvät  maatalouden kiireisimpinä  aikoi  

na,  useimmin loppukesällä  heinänteon ja sadon  

korjuun  vuoksi.  

Kuljettajista  asui 25  % vuokra-asunnossa,  
noin 40 % omassa  asunnossaan  ja  loput muun  
laisessa asunnon hallintasuhteessa (taulukko  13),  

viimemainitut kuuluivat  tavallisimmin  viljelijä  

perheeseen.  Yhtiöiden ja Metsähallituksen ko  
neita ajaneet  kuljettajat  asuivat  keskimääräistä 
enemmän  omassa tai vuokra-asunnossa,  mikä 
kuvastanee näiden miesten vakinaistumista am  

mattiinsa ja irtaantumista viljelijäperheen  jäse  

nyydestä.  Vuokra-asunnossa asuminen oli vä  
häisintä  Pohjois-Suomessa,  kun  taas Etelä-Suo  
messa kuljettajat  jakautuivat  lähes tasaisesti  
näiden kolmen asunnon hallintamuodon kesken.  

Järjestäytymättömien  metsäkoneurakoitsijoiden  

palveluksessa  olevat kuljettajat  näyttäisivät  ole  
van vielä enemmän  kuin Liiton jäseniä  palvele  
vat  kuljettajat  sidoksissa  perheviljelmään  ja  maa  
talouteen,  sillä näytteen (ei sat.näyte)  kuljetta  

jista  lähes 3/5 asui  viljelijäperheen  maatilalla 
tai yleensä  vanhempien  asunnossa.  

Apumiehistä  oli 46 prosentilla  oma asunto,  
noin  20  % asui  vuokralla ja  loput  tavallisimmin 
kotitilallaan (taulukko  13). 

Yrittäjä-kuljettajista  asui  2/3 omassa asun  

nossaan,  yhden  kuudenneksen asuessa perheen  

jäsenenä  maatilalla. Vuokra-asunnossa  asuminen 
oli  hieman vähäisempää  kuin  työsuhteisilla  kvl  

Lasten lukumäärä  Lapsia  
keski-  

määrin  

Yhteensä  

Ryhmä  3- 

%naimisi; >sa olleista  % naim. olleita  

Kuljettajat  yhteensä  
— yhtiöiden  palveluksessa  
— urakoitsijoiden  — 

Apumiehet  yhteensä 

Yrittäjä-kuljettajat  yhteensä  

8 50 29 13 100 72 

24 

1.5 

1.6 13 33 42  12 100 

6 58 23 13 100 48 1.5 

1.5 15 47 19 19 100 32 

11  30 32 27 100 167 2.0 
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Taulukko 13. Kuljettajien,  apumiesten  ja  yrittäjä-kuljettajien  jakautuminen  asunnonomistuksen mu  
kaan.  Satunnaisnäytteet.  

1) Suurin osa ryhmästä asui viljelijäperheen jäsenenä, 

jettajilla.  Alueen 2 + 3 yrittäjä-kuljettajilla  oli 
vuokralla ja perheenjäsenenä  asuminen hieman 

yleisempää  kuin muilla alueilla,  mikä osoittaa 
tällä alueella (Oulun  lääni + osa Pohjois-Karja  

laa) toisaalta keskimääräistä  suurempaa sidon  
naisuutta maatalouteen ja toisaalta siitä irtaan  
nuttaessa  urakointitoiminnan vakinaistumista  ja 

siirtymistä  taajamien  vuokra-asuntoihin. Aineis  
ton perustelut  päätelmälle  ovat kuitenkin varsin 
alustavia. Järjestäytymättömillä  yrittäjä-kuljet  

tajilla  näyttäisi omassa asunnossa asuminen ole  
van yleisempää  kuin Metsäkoneurakoitsijain  
Liiton jäsenillä.  

Pellonomistus. Metsäkonemiehet sekä työ  
suhteessa olevat että yrittäjät  ovat  hyvin  ylei  

sesti  lähtöisin maatalouden piiristä,  eivätkä  lä  
heskään kaikki  ole täysin  erikoistuneet metsä  
konetöihin. Näin he ovat ainakin muutaman 

kuukauden vuodessa poissa  metsäkonetöistä ja 
saavat  siten  osan tuloistaan maa-ja  metsätalous  
tuotannon harjoittamisesta.  Tämän  vuoksi  tut  
kimuksessa haluttiin selvittää karkeasti  metsä  

konemiesten yhteydet  maa-  ja  metsätaloustuo  
tantoon kysymällä  kyselyssä  heidän yksin  tai  

viljelijäperheen  omistamaa  pelto-  ja  metsäpinta  
alaa. Seuraavassa  käsitellään pellon-  ja metsän  
omistusta muiden paitsi  vuokra-asunnossa asu  
neiden metsäkonemiesten osalta. 

Metsäkoneenkuljettajista,  jotka  asuivat  omas  
sa tai viljelijäperheen  asunnossa,  1/4  ei omista  
nut yhtään peltoa.  Huomioon ottaen  myös  
vuokralla asuneet  ei kuljettajista  44  prosen  
tilla ollut ainakaan omistusyhteyttä  maatalou  

teen,  vaan näitä miehiä voidaan tässä mielessä 

pitää täysitoimisina  metsäkoneenkuljettajina.  
Ammatin vakinaistumissuuntaa osoittaa  sekin,  

että  yhtiöiden  palveluksessa  olleista  kuljettajista  
tai heidän perheistään  enää  vajaa  puolet  omisti 

viljeltyä  maata. 
Keskimäärin oli omassa tai viljelijäperheen  

asunnossa asuneilla kuljettajilla  omistuksessaan 
kuusi  hehtaaria peltoa  (taulukko  14).  Alueittain 

peltopinta-alan  keskikoko  noudatti yleistä  maa  

tilojen  peltokoon  muuttumista eli  pieneni  Poh  

jois-Suomeen  päin.  Pellottomien osuus,  25 %,  
oli sama  kaikilla alueilla. 

Apumiehillä  oli omistuksessaan  keskimäärin  

peltoa  kuusi hehtaaria eli saman verran kuin 
kuljettajilla.  Peltoa omistamattomia oli  noin  
1/5 omassa tai viljelijäperheen  asunnossa asu  
neista  apumiehistä,  joten  heistä on useammalla 
kuin kuljettajista  yhteys  maatalouden harjoit  
tamiseen. 

Yrittäjä-kuljettajista  1/3 ei omistanut peltoa  
ollenkaan ja vuokralla asuneet  huomioon otet  
tuna 45 %:lla  yrittäjä-kuljettajista  ei ollut  omis  

imistus 

39 

46 

37 

46 

37 

37 

46 

66 

64 

52 
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Taulukko 14. Peltoalan määrä  omassa tai viljelijäperheen  asunnossa  asuneilla kuljettajilla,  apumiehillä  
ja yrittäjä-kuljettajilla.  Satunnaisnäytteet.  

tusyhteyttä  maatalouteen. Myös yrittäjä-kul  

jettajilla  oli Pohjois-Suomessa  peltopinta-ala  
keskimäärin hieman pienempi  kuin  Etelä-Suo  
messa. Peltoa omistamattomien yrittäjien  osuus 
oli  keskimääräistä suurempi  palkkausalueella  4. 
Keskimäärin oli  yrittäjä-kuljettajilla  peltoa  viisi 
hehtaaria. 

Järjestäytymättömien yrittäjien ja heidän 

palveluksessaan  olleiden kuljettajien  ja apu  
miesten  kohdalla pellon  omistaminen näyttäisi  
olevan hieman yleisempää  kuin satunnaisnäyt  
teiden perusjoukoissa.  

Metsänomistus. Metsäkonemiehissä oli  I—2 

prosenttiyksikköä  suurempi  osa  metsää  kuin  

peltoa  omistamattomia, ts.  pieni  osa  heistä 
asui  asuntotilalla,  jossa  oli  joku peltohehtaari,  

Taulukko 15.  Metsämaan  määrä  omassa  tai viljelijäperheen  asunnossa  asuneilla  kuljettajilla,  apumiehil  
lä  ja  yrittäjä-kuljettajilla.  Satunnaisnäytteet.  

Viljeltyä  maata, ha  

1-5 6-15 16-30 

Yhteensä  Keski- 

määrin, 
ha 

Ryhmä  

% vastanneista  % 
vastan-  

neita  

Kuljettajat  yhteensä  
— yhtiöiden  palveluksessa  
— urakoitsijoiden  — 

25 28 40 7 100 121 6 

36 36 28 O 100 28 3 

21 26 43 10 100 93 7 

— alueen 1 kuljettajat  

—  alueen 2  + 3 — 

— alueen 4 — 

25 45 30 o 100 20 4 

25 31 38 

43 

6 100 32 

69 

6 

25 22 10 100 7 

Apumiehet  yhteensä  21 25 48 6 100 84 6 

Yrittäjä-kuljettajat  yhteensä  
— alueen 1 yrittäjä-kuljettajat 
—  alueen 2 + 3 

—
 alueen 4 

—
 

33 

25 

24 38 

43 

5  100 171 5  

32 O 100 28 4 

32 21 47 O 100 34 5 

35 24 34 7 100 109 6 

Metsämaata, ha  
Yhteensä  Keski-  

määrin, 

ha 

Ryhmä  1-10 11-30 31-50  51-100  101- 

%v: istanneist;  % 
vastan-  

neita 

Kuljettajat  yhteensä  
—  yhtiöiden  palveluksessa  
—  urakoitsijoiden  — 

27 13 18 13 20 9 100 121 42 

39 

24 

4  21 14 4 18 100 28 47 

40 15 17 12 26 6 100 93 

—  alueen  1  kuljettajat  
—

 alueen 2 + 3 —
 

—  alueen 4 —  

20 

34  

5 10 0 30 35 100 20 97 

40 6 6  19 25 10 100 32 

26 17 26 13 16 2  100 69 26 

Apumiehet  yhteensä  23 10 19 14 26 8 100 84 40 

Yrittäjä-kuljettajat  yht. 
—  alueen 1 yrittäjä-kuljett.  
—

 alueen 2 +3 
—
 

—
 alueen 4 —

 

34 7 16 14 16 13 

39 

100 171 46 

25 0 4  4  28 100 28 

34 

94 

29 3 12 12 32 12 100 48 

38 10 20  18 8  6  100 109 30 
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mutta metsää  ei ollenkaan. Kuljettajilla  tai 
heidän perheellään  oli  metsää  keskimäärin 42 
hehtaaria. Vähän yli viidenneksellä omassa tai 
maatila-asunnossa asuneista ei ollut metsää lain  

kaan. Yli sadan hehtaarin metsäalat olivat Etelä- 

Suomessa harvinaisia, mutta Pohjois-Suomessa  
tavallisia. Niinpä keskimääräinen metsäpinta-ala  
oli  palkkausalueen  1 kuljettajilla  noin 3.5-ker  
tainen palkkausalueen  4 kuljettajiin  verrattuna.  

Apumiehet  omistivat yksin  tai viljelijäper  
heen jäsenenä  keskimäärin  40 hehtaaria metsää.  
Näistä apumiehistä  oli metsää  omistamattomia 
23%. 

Yrittäjä-kuljettajista  tai heidän perheistään  
1/3 ei omistanut metsää  lainkaan,  runsas  1/3 

omisti alle  50 hehtaaria ja  vajaa kolmannes yli  

50 hehtaaria. Keskimääräinen metsäpinta-ala  
näillä omassa  tai viljelijäperheen  asunnossa asu  
neilla yrittäjä-kuljettajilla  oli  46 hehtaaria. Poh  

jois-Suomessa  olivat metsäpinta-alat  selvästi  suu  
remmat  kuin  etelämpänä.  

Yhteenvetona edellä esitetystä  metsäkone  
miesten maanomistuksesta voidaan sanoa, että 

metsäkoneenkuljettajista  ja -apumiehistä  sekä  

kuljettajina  toimivista yrittäjistä  yli  puolet  oli 

liittyneenä  pellon-  ja metsänomistukseen joko 
henkilökohtaisesti omistamalla tai asuen van  

hempiensa  tai sisarustensa kanssa  maatilalla. 
Näin ollen ehkä  noin puolet  metsäkonemiehistä 

käytti  jossain  määrin työaikaansa  metsäkone  
töiden ulkopuolella  maataloudessa,  josta sai  

myös  lisätuloja metsäkonetöiden palkka-  tai  

yrittäjätulon  ohella. Maa-  ja  metsätaloudesta 
saatavien  tulojen  ylimalkaisen  arvioinnin poh  

jaksi  voitaisiin ottaa esim. viiden peltohehtaarin  

ja  40 metsähehtaarin antamat tulot. Toisaalta 
tämä  maanomistuksen tarkastelu osoittaa,  että 

noin  45 %:a metsäkonemiehistä voidaan pitää  
maanomistuksensa puolesta  vakinaisina ja am  
mattimaisina kuljettajina,  apumiehinä  tai yrit  

täjinä. 

414. Ammattikokemus ja  -koulutus  

Ammattikokemus. Kuljettajat  olivat työs  
kennelleet metsäkoneiden kuljettajina  keski  
määrin 3.4 vuotta (taulukko  16). Tämän kul  

jettajatyöskentelyn  lisäksi  he olivat olleet  apu  
miehinä metsäkonetöissä keskimäärin puoli  

Taulukko 16. Kuljettajien  ammattikokemus  metsäkonetöissä. 
Table 16. The experience  of  drivers  in  forest-machine  work.  

Ryhmä  
Group 

Metsäkoneenkuljettajana, vuotta 
Years as a driver  of  forest  machines  Yhteensä  

Total  

Keski-  

määrin, 
vuotta 

Average, 
years  

-1.0  1.1-2.0  2.1-5.0 5.1- 

% vastanneista  

%  of  replies  received  
% 

vastanneita  

no.of  persons  

Kuljettajat  yhteensä  
Drivers,  total 

—  yhtiöiden  aplveluksessa  

employed  by companies  
—  urakoitsijoiden  palv:ssa  

employed  by  contractors  

21 18 33 22 100 162 3.4 

18 15 26 41 100 39 5.2  

29 19 36 16 100 123 2.9 

—  alueen 1 kuljettajat  
drivers  in wage region  1 

—  alueen 2+3  kuljettajat  
drivers  in  wage regions  2+3  

—  alueen 4 kuljettajat  
drivers  in  wage region  4 

25  37 21 17 100 24  2.9 

37 8  26  29 100 38 4.5 

23  17 39 21 100 100 3.1 

Järjestäytymättämien  urakoit- 
sijoiden  palveluksessa  (ei  sat.  

näyte)  

Employed  by  unorganized  
contractors 

22 19 33  26 100 27 3.3 
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vuotta.  Kun  keski-ikä  oli 27 vuotta, olivat 

useimmat kuljettajat  siirtyneet  ammattiin muis  
ta töistä. Osalla kuljettajakuntaa  oli  varsin vä  
häinen työkokemus  mm.  töiden vielä yleisestä  
kausiluonteisuudesta johtuen,  sillä 27 % kuljet  
tajista  oli toiminut ammatissa vuoden tai vä  
hemmän. Toisaalta yli  viiden vuoden kokemus  
oli  noin 1/5:11 a kuljettajista.  

Yhtiöiden palveluksessa  olleilla kuljettajilla  
oli ammattikokemusta selvästi keskimääräistä 

enemmän  (5.2  vuotta). Heistä oli  2/5  työsken  

nellyt  metsäkoneenkuljettajina  yli viisi vuotta. 
Metsäkoneurakoitsijain  Liiton jäsenyrityksiä  pal  
velleet kuljettajat  olivat olleet noin kolme  vuot  
ta kuljettajina  ja lisäksi  puoli  vuotta apumie  
hinä. Järjestäytymättömien  yritysten  palveluk  
sessa olleilla kuljettajilla  näyttäisi olevan  saman  
lainen ammattikokemus kuin yhtiöiden  ja  Met  

säkoneurakoitsijain  Liiton jäsenten  palveluk  
sessa olleilla kuljettajilla  keskimäärin. 

Alueittain tarkastellen poikkesi  alueella  2+  3 
asuvien  kuljettajien  työkokemus  selvästi keski  
tasosta.  Nämä kuljettajat  olivat olleet keskimää  
rin 4.5 vuotta kuljettajina  ja 0.7 vuotta apu  
miehinä. Kuitenkin kyseisen  alueen kuljettaja  
kunta on melko kaksijakoinen,  sillä 37 prosen  
tilla oli alle vuoden kuljettajakokemus,  kun  
toisaalta 22 % oli  toiminut yli  viisi  vuotta  met  
säkoneenkuljettajana.  Näytteen kuljettajissa  oli 
tällä alueella kaksi  huomattavan erilaista ryh  

mää, nimittäin yhtiöiden  ja  Metsähallituksen 
omistamien koneiden vakinaiset kuljettajat  ja 
kausiluonteisesti työskentelevät  kuljettajat  yk  

sityisissä  yrityksissä.  Lapin  läänissä ja Etelä-  

Suomessa oli kuljettajilla  lähes samanpituinen  

kuljettajakokemus,  mutta Lapissa  asuneet  kul  
jettajat  olivat työskennelleet  apumiehinä  keski  
määrin 1.1 vuotta ja Etelä-Suomen kuljettajat  
vain 0.3  vuotta. 

Metsä- ja maataloustraktoreiden sekä  kuo  
rimakoneiden kuljettajilla  oli  noin kolmen vuo  
den kuljettajakokemus,  kaivurikuljettajilla  nel  

jän  ja erikoismetsäkoneiden noin seistemän 
vuoden kokemus.  Metsänvarusteisten maata  

loustraktoreiden kuljettajat  olivat työskennel  
leet  lisäksi  lähes  vuoden apumiehinä,  kun  taas  

kaivurinkuljettajat  eivät  juuri  ollenkaan.  

Apumiehet  olivat  olleet metsäkonetöissä kes  
kimäärin  2.3 vuotta,  mistä noin puoli  vuotta 

metsäkoneenkuljettajana  tai -käyttäjänä.  Apu  
miesten työsuhteen  lyhytaikaisuus  ja  kausiluon  
teisuus näkyy  selvästi  mm.  siitä,  että  heistä  yli  

puolet  oli ollut metsäkoneapumiehenä  vuoden 
tai vähemmän. Maaseudulla tarjoaa  metsäko  

neenapumiehenä  toimiminen tilapäistyötä  mm.  
henkilöille, jotka  tekevät osan vuotta hakkuu  

ja muita metsätöitä,  omia maatalouden töitään 
tai  jotka  ovat  hankkiutumassa työmarkkinoille.  
Vakinaisen ammatin metsäkoneenapumiehenä  

työskentely  tarjoaa  varsin  pienelle  joukolle,  sillä 

yli  viiden vuoden työkokemus  oli  alle 10 %:lla.  

Satunnaisnäytteen  apumiehet  jakautuivat  

apumiehenä työskentelyn  pituuden  mukaan 
seuraavasti: 

Keskimääräinen apumiehenä  työskentelyaika  
oli satunnaisnäytteessä  1.8 vuotta ja  järjestäy  
tymättömien yritysten  apumiehillä  1.7 vuotta. 

Yrittäjä-kuljettajat  olivat toimineet metsä  

koneurakoitsijoina  keskimäärin 4.9 vuotta  (tau  
lukko 17).  Kun  metsäkoneyritysten  omistajista  
90 % toimi itse myös  kuljettajana,  on yrittäjä  

kuljettajien  "urakointi-ikä" lähellä keskimää  
räistä yritysten  ikää. Näin  ollen Metsäkoneura  

koitsijain Liiton jäseninä toiminnassa olleet 

metsäkoneurakointiyritykset  olivat syksyllä  
1971 harjoittaneet  toimintaansa keskimäärin  
viisi vuotta. 

Ennen  itsenäisen urakointitoiminnan aloitta  

mista oli 30 % yrittäjä-kuljettajista  ollut pal  
kattuna kuljettajana  tai apumiehenä  metsäkone  
töissä. Kaikki  yrittäjä-kuljettajat  huomioon ot  
taen oli keskimääräinen metsätyökokemus  en  
nen yrittäjätoimintaa 1.1 vuotta. Kuudennes 

yrittäjäkuljettajista  oli tehnyt  yli  kaksi  vuotta 
metsäkonetöitä palkattuna  työntekijänä.  

Palkkausalueen 1  yrittäjä-kuljettajat  olivat 
toimineet urakoitsijana  puoli  vuotta enemmän  
kuin  kaikki  keskimäärin. Alueella 2  +  3 oli eni  

ten vähän aikaa (enintään  vuoden)  toimineita  

yrittäjä-kuljettajia.  Etelä-Suomessa olivat ylei  
simpiä  2—5 vuotta urakoineet  yrittäjä-kuljetta  
jat, kun  taas  Pohjois-Suomessa  tavallisimpia  oli  
vat yli  viisi  vuotta toimineet yrittäjät. Alueella 
2  +  3  oli  yrittäjä-kuljettajilla  pisin  itsenäistä ura  
kointia  edeltänyt  metsäkonetyökokemus  (1.8  
vuotta).  

työskentelyajan  
lituus,  vuotta 

Vastanneita 

apumiehiä  

% 

-1.0 55 

24 

53 

23 1.1-2.0 

2.1-5.0 18 17 

5.1- 7 7 

hteensä  104 100 
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Taulukko 17.  Yrittäjä-kuljettajien  metsäkoneurakointikokemuksen pituus.  
Table 17.  Amount of  experience  of contractor-drivers  in  forest-machine  contracting.  

Työaloittain  tarkasteltuna oli  maataloustrak  

toriyrittäjillä  lyhin  urakointiaika,  4.3 vuotta, ja 
kauimmin olivat toimineet kuorinta- ja kaivuri  
yrittäjät, 5.4  vuotta  ja 5.9 vuotta.  Osoituksena 

puutavaran varastokuorinnan vähenemisestä ja 
kaivuriyrittäjien  runsaudesta on se,  ettei enin  
tään  vuoden toimineita yrittäjä-kuljettajia  ollut 
näillä työaloilla  näytteessä  ollenkaan ja enin  
tään  kaksi  vuotta  toimineetkin olivat poikkeuk  
sia.  Metsätraktoriyrittäjillä  oli  urakointitoimin  
taa edeltänyt  työkokemus  metsäkonetöissä ly  

hyempi  kuin muiden työalojen  yrittäjillä.  Jär  

jestäytymättömillä  yrittäjä-kuljettajilla  näyttäi  
si olevan selvästi  pitempi kokemus  metsäkone  
urakoinnissa kuin  Metsäkoneurakoitsijain  Liiton 

jäsenillä. Ehkä järjestäytymistilanne  on sellai  

nen,  että aloittelevat  ja muutaman  vuoden toi  
mineet metsäkoneyritykset  ovat  pitäneet  Met  

säkoneurakoitsijain  Liittoon liittymistä  tarpeel  
lisena suhteellisesti useammin kuin pitempi  
ikäiset  ja  vakiintuneemmat metsäkoneyritykset.  

Ammattikoulutus. Kyselyissä  pyydettiin  mie  
hiä ilmoittamaan,  millaista ammattiin liittyvää  
koulutusta he olivat saaneet. Koulutukseksi  

katsottiin jo  muutaman päivän  tai viikon kurssi  
sekä  pitempiaikainen  jotenkin  ammattiosaamis  

ta parantava  koulutus,  vaikkei se olisi ollut  
puhtaasti  metsäkoneiden käyttökoulutusta.  Mi  
käli  sama henkilö oli saanut koulutusta useam  

pana  eri  aikana,  laskettiin kursseihin  käytetty  
kokonaisaika.  

Kuljettajista  2/3 ei ollut osallistunut min  
käänlaiseen ammattikoulutukseen työkokemuk  
sen  lisäksi  (taulukko  18). Viidesosa oli saanut 
enintään kuukauden ajan metsäkoneiden käyt  
tökoulutusta. Tällainen koulutus  on yleisimmin  
ollut työnantajan tai koneenmyyjän  järjestä  
mää  perehtymistä  tietyntyyppisen  koneen käyt  
töön.  Yli kuukauden  pituisen  koulutuksen oli 
saanut 13 %  kuljettajista.  Näistä useimmat olivat 

käyneet  yli  kolme kuukautta kestävän  metsä  
konekoulun tai ammattikurssin.  

Pohjois-Suomessa  muutaman vuoden toimi  
neiden metsäkonekoulujen  vaikutuksesta palk  
kausalueilla 1,  2  ja 3 oli kuukautta enemmän  

koulutettujen  kuljettajien  osuus  lähes 20  %,  
kun vastaava osuus Etelä-Suomessa oli 9 %. 

Lyhytaikaisille  kursseille  oli palkkausalueen  4 

kuljettajista  osallistunut neljäsosa  eli suhteelli  
sesti  enemmän  kuin  Pohjois-Suomen  kuljettajat.  

Täysin  kouluttamattomien osuus ei paljon  vaih  
dellut alueittain. 

.yhmä 

',roup 

Urakoitsijana,  vuotta 
Years as a contractor  Yhteensä 

Keski-  

määrin, 
vuotta 

-1.0  1.1-2.0  2.1-5.0 5.1- 

% vastanneista  

%  of replies received  

vastanneita  

no.ofpersons  
Average, % 
years  

Yrittäjä-kuljettajat  yhteensä  
Contractor-drivers,  total  

—  alueen 1  yrittäjä-kuljettajat  
contractor-drivers in wage  

6  15 38 41 100 207 4.9 

9 15 29 47 100 34 5.4 

region  1 
—  alueen 2+3  yrittäjä-kuljettajat  

contractor-drivers in wage 14 44 

regions 2+3  

—  alueen 4 yrittäjä-kuljettajat  
contractor-drivers in  wage  

14 29 43 100 4.8 

2  15 43 40 100 129 4.8 

region  4 

Järjestäytymättömät  yrittäjä- 

kuljettajat  (ei  sat.  näyte)  

Unorganized  contractor-drivers 

0 4 28  68  53 7.4 100 
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Taulukko 18. Kuljettajien  ja  yrittäjä-kuljettajien  jakautuminen  metsäkonekoulutuksen pituuden  mu  
kaan.  Satunnaisnäytteet.  

Työnantajittain  oli  kuljettajien  koulutukses  
sa  selvät erot.  Yhtiöiden ja  Metsähallituksen pal  
veluksessa  olleista kuljettajista  vain neljäsosa  oli 

täysin  kouluttamattomia ja  toinen neljännes  yli  
kuukauden koulutuksen  saaneita. Työnantajien  

järjestämä koulutus kävi  ilmi siitä,  että noin 

puolet  yhtiöitä  palvelleista  kuljettajista  oli  saa  

nyt lyhytaikaista  metsäkonekoulutusta enin  
tään  kuukauden. Metsäkoneurakoitsijain  Liiton 

jäsenyritysten  palveluksessa  olleista kuljettajista  
80 %  työskenteli  pelkän  työkokemuksen  opet  
tamana. Järjestäytymättömien  yritysten palve  
luksessa  olleiden kuljettajien  kohdalla koulutus  
tilanne näyttäisi  olevan vielä puutteellisempi.  

Työaloittain  tarkasteltuna eniten koulutet  

tuja olivat metsätraktoreiden ja erikoismetsä  
koneiden  kuten metsäaurojen  ja tientekokonei  
den kuljettajat,  joista noin puolet  oli  osallistu  
nut jonkinlaiseen  ammatilliseen koulutukseen. 
Muilla työaloilla  kuljettajien  koulutus  on ollut 
vähäistä,  mm.  kaivurinkuljettajista  vajaa  kym  
menesosa on saanut koulutusta. 

Apumiehistä  oli  viisi  prosenttia  saanut  jon  
kinlaista  koulutusta  metsäkonetöihin. 

Yrittäjä-kuljettajat  ovat  vielä enemmän  itse  

oppineita  kuin työsuhteessa  olevat kuljettajat,  
sillä 4/5 yrittäjä-kuljettajista  oli  vailla minkään  
laista alan koulutusta. Enintään  kuukauden ajan  
oli koulutusta saanut 13 % ja yli  kuukauden 
koulutukseen  oli osallistunut 6  % yrittäjä-kul  
jettajista. Lapissa  oli  kouluttamattomia yrittäjiä  
suhteellisesti vähiten. Metsätraktoreilla pääasial  
lisesti urakoivat yrittäjä-kuljettajat  olivat osal  

listuneet yleisimmin  sekä  lyhytaikaiseen  että 
yli  kuukauden koulutukseen,  heistä  kolmasosa 
oli saanut jonkinlaista  metsäkonekoulutusta. 
Maataloustraktori-  ja kuorintayrittäjistä  alan 
koulutusta saaneet olivat harvinaisia. 

Sekä metsäkoneenkuljettajien  että yrittäjien 
koulutustarve on metsätaloudessa toistaiseksi 

huomattavan suuri,  sillä pitempiaikaista  ammat  
tikoulutusta saaneita on näissä ryhmissä  vajaa 
kymmenesosa.  "Pikakoulutustakin" on saanut 
vain vajaa viidennes alalla toimineista kuljetta  

jista  ja yrittäjistä. Nykyisin  toiminnassa olevat 

neljä  metsäkonekoulua tulevat parantamaan lä  
hivuosina  tilannetta kuljettajakoulutuksen  osal  

ta, mikäli ammattikoulutetut miehet pysyvät  
metsätalouden piirissä.  Metsäkoneurakoitsijoi  
den yritystaloudellisen  koulutuksen ja yrittä  

jien niille osallistumisen järjestäminen laajamit  
taiseksi tulee olemaan vaikeata. 

42. Kuljettajien  ja apumiesten  työolot 

421. Työpäivien  määrä  

Puolen vuoden työpäivät.  Elokuun työoloja  
koskevassa  kyselyssä  tiedusteltiin vuoden 1971 

alkupuoliskon  (1.1—30.6.)  aikana metsäkone  
töissä tehtyjen työpäivien  (työvuorojen)  mää  
rää. Tuloksia tarkasteltaessa on huomattava 

muutama luotettavuuteen vaikuttava tekijä.  En  
sinnäkin  jälkikäteen  suoritettuun arviointiin liit  

tyy pyöristyksiä  ja arviointi- eli muistivirheitä. 

.oul  lutul  :sen pituus 
.yhmä Yhteensä  

ei mitään enint. 1 kk yli  1 kk  

% vastanneista  % vastanneita  

kuljettajat  yhteensä  

yhtiöiden  palveluksessa  
- urakoitsijoiden  — 

67 

26 

20 

48 

13 

26 

100 

100 

162 

39 

80 11 9 100 123 

-  alueen 1 kuljettajat  
alueen 2 + 3 — 

alueen 4 — 

67 

71 

66 

12 

11 

21 

18 

9 

100 

100 

100 

24 

38 

100 25 

'rittäjä-kuljettajat  yhteensä  
- alueen 1 yrittäjä-kuljettajat  
- alueen 2 + 3 — 

- alueen 4 — 

81 

68 

13 

26 

6 

6 

100 

100 

207  

34 

84 7 9 100 44 

83 12 5 100 129 
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Toiseksi tiedot ovat  keskimääräistä  ammattimai  

semmilta metsäkoneenkuljettajilta  ja -apumie  
hiltä, jotka myös  elokuussa  olivat  vähintään 
viisi päivää  metsäkonetöissä. Tuloksina  saadut 
työpäivien  määrät  ovat  ehkä  jonkin  verran  suu  
remmat  kuin  yleensä  kuljettajilla  ja  apumiehillä,  
sillä mm.  elo-syyskuussa  1971 maataloudessa 
tai muissa töissä olleiden  miesten metsäkone  

työpäivien  määrät, jotka  ovat  ainakin koko  
vuotta ajatellen  keskimääräistä  pienemmät,  eivät 
ole aineistossa mukana. 

Kuljettajat  olivat työskennelleet  puolen  vuo  
den aikana  metsäkonetöissä keskimäärin  115 

työpäivää  (taulukko  19), mikä  vastaa  230 työ  

päivää  vuodessa,  kun  oletetaan työpäiviä  kerty  

vän saman verran  vuoden loppupuoliskolla.  
Olettamus lienee suurin piirtein  käyttökelpoi  

nen,  sillä lähikuljetustöiden  hiljaisinta  aikaa si  

sältyy  vuoden molempiin  puoliskoihin.  Toisaal  
ta  lähikuljetusten  hiljaisina  aikoina ovat  kaivuri  

ja kuorintatyöt  vilkkaimmillaan.  Mikäli kuljet  

tajat  pitäisivät  normaalin vuosiloman, vastaisi 

työpäivien  määrä  lähes vakituista ympärivuo  
tista  työskentelyä  viitenä päivänä  viikossa.  

Jos  kausityövoiman  rajana  pidetään  150 työ  

päivää/vuosi  eli  7  5  työpäivää  puolessa  vuodessa,  
oli kausiluonteisia kuljettajia  vain runsas  10 %. 
Vähintään 126 metsäkonetyöpäivää  puolessa  
vuodessa tehneitä kuljettajia,  ts.  täysin  vakinai  
sia,  oli 42 %. Yhtiöiden palveluksessa  olleet 

Taulukko 19. Kuljettajien  ja  apumiesten  tekemien  metsäkonetyöpäivien  määrä vuoden 1971 alkupuo  
liskolla. Satunnaisnäytteet.  

Table 19.  The number of  working  days in forest-machine  work  of drivers  and helpers  in  the  first  half 
1971. 

Ryhmä 

Group 

Metsäkonetyöpäiviä 1.1—30.6.1971  
Working  days  with  forest  machines  

1.1-30.6.1971  

Yhteensä  

Total 

Työpäi- 
viä  kes-  

kimää-  

rin  

Mean 

number  

of  work-  
ing days 

-75 76-100  101-125  126- 

% vastanneista  

%  of  replies  received  
% 

vastanneita  

no.of persons 

Kuljettajat  yhteensä 
Drivers,  total 

—  yhtiöiden  palveluksessa  
employed  by  companies  

—  urakoitsijoiden  palveluksessa  

employed  by  contractors  
—  alueen 1  kuljettajat  

drivers  in  wage region  1 
—  alueen 2+3  kuljettajat  

drivers  in  wage regions  2+3  
—  alueen 4  kuljettajat  

drivers  in  wage  region  4 
—  metsätraktorinkuljettajat  

drivers  of  forest  tractors  
—  maatal.traktorinkuljettajat  

drivers  of  agricultural  tractors  
—  kuorimakoneenkuljettajat  

operators  of  barking  machines 
—  kaivurinkuljettajat  

operators  of  tractor  diggers 
—  muiden koneiden kuljettajat  

drivers  of  other forest  machinei 

12 

9 

14 

6 

11 

15 

19 

6 

25  

18 

21 

19 

27 

35 

23  

35  

29 

24  

42 

50 

38 

41 

39 

42 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

120 

34 

86 

17 

28 

75 

115 

125 

111  

116 

113 

116 

4 21 17 58 100 53 125 

6 19 31 44 100 16 116 

15 8 31 46 100 13 119 

39 31 17 13 100 23 89 

7 7 66 20 100 15 117 

Apumiehet  yhteensä  

Helpers,  total 
25 26 24 25 100 59 98 
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kuljettajat  olivat työskennelleet  vuoden 1971 

alkupuoliskolla  keskimäärin  125 työpäivää  ja 
siten heitä voidaan pitää  keskimäärin ottaen 
vakinaisena  työvoimana.  Metsäkoneurakoitsijain  
Liiton jäsenten  palveluksessa  olleet kuljettajat  
olivat toimineet metsäkonetöissä keskimäärin 

111  työpäivää  puolen  vuoden  aikana. Kun  jär  

jestäytymättömiä  yrityksiä  palvelleiden  kuljet  

tajien näytteessä  oli  metsäkonetyöpäivien  mää  
rä  109,  ei  urakoitsijoiden  jäijestäytyneisyydellä  
näyttäisi  olevan vaikutusta kuljettajien  työn 
vakinaisuuteen. 

Kuljettajien  metsäkonetyöpäivien  keskimää  
rissä  ei  ollut alueittain huomattavia eroja.  Työ  
aloittain  elokuun  tilanteen mukaan työpäivien  
määrää  tarkasteltaessa erottuivat metsätrakto  

rin- ja kaivurinkuljettajat  muista  kuljettajista.  

Metsätraktorinkuljettajat  olivat tehneet keski  
määrin 125 metsäkonetyöpäivää,  kun taas  kai  

vurinkuljettajat  vain 89 työpäivää  puolessa  vuo  
dessa. Kaivurinkuljettajista  lähes 40 % oli  ollut  
metsäkonetöissä enintään 7  5  työpäivää.  

Apumiehet  olivat  toimineet metsäkonetöissä 
keskimäärin 98 työpäivää  vuoden 1971 alku  

puoliskolla  (taulukossa  19). Enintään 75  päivää  

työskennelleitä  oli  apumiehistä  1/4. Koska  elo  
kuussa  metsäkonetöistä poissaolleiden,  keski  

määräistä kausiluonteisemmin työskentelevien  

apumiesten  tiedot puuttuivat,  numerot  antavat  
liian hyvän  kuvan  apumiesten  työn  vakinaisuu  
desta. Järjestäytymättömien  yritysten  palveluk  
sessa  olleet apumiehet  olivat  avustaneet  metsä  
konetöissä 91 työpäivää  puolen  vuoden aika  

na.  Järjestäytymättömissä  metsäkoneyrityksissä  
näyttäisi  apumiesten  kausiluonteisuus olevan 
vielä yleisempää  kuin Metsäkoneurakoitsijain  
Liittoon kuuluvissa yrityksissä.  

Työpäivien  käyttö  kuukaudessa.  Elo-ja  syys  
kuun kyselyillä  pyrittiin selvittämään yksityis  
kohtaisesti,  miten vähintään viisi päivää  kuu  
kaudessa  metsäkonetöissä olleiden miesten  arki  

päivien käyttö  jakautui  eri  toimintojen  kesken.  
Kun  sekä  elo-  että  syyskuussa  oli  26  arkipäivää,  
oli  yhden  henkilön käyttämien  päivien  summa 
tietysti 26,  mikäli hän ei ollut  työskennellyt  
metsäkonetöissä myös  sunnuntaisin. Jos  vastaa  

ja ei ollut jakanut  kaikkia  arkipäiviä  esitettyi  
hin  ajankäyttölajeihin,  vaan merkinnyt  esim. 
vain metsäkonetyöpäivien  luvun,  merkittiin  lo  

put  26:sta päivästä  kotitöiksi.  Näin ei voitu täy  
sin  täsmällisesti  rajata  kotitöitä  ja  työttömyys  

päiviä,  kuten  niitä ei  voida erotella käytännös  
säkään,  koska  "rokulipäivä"  käytetään  usein 
mm.  oman tilan töissä. Viisipäiväisiä  työviik  

Taulukko 20. Kuljettajien  ja  apumiesten  arkipäivien  käytön  jakautuminen  elo-ja syyskuussa.  Satun  

naisnäytteet. 
Table 20. The distribution of  use  of  weekdays  by  drivers  and  helpers  in  August  and  September  1971. 

Kuljettajat  —  Drivers  Apumiehet —  Helpers 

Ajankäyttölaji 

Type of  time use  

Elokuu 

August 

Syyskuu  

September 

Elokuu  

August 

Syyskuu 

September 

tpv 

days 
% 

tpv 

days 
% tpv  

days 
%  tpv  

days 
% 

1. Metsäkonetyö  
Forest-machine work 

19.9 77 21.3 82  20.5 79  18.6 72 

2. Muu  ansiotyö  
Other  paid  work  

3.  Kotityö 
Work at home 

.8 3  .8  3  .6 2  .9 3 

2.6 10 2.6 10 2.8 11 3.8 15 

4. Työttömyys  

Unemployment  
5.  Palkallinen loma 

Paid free  time 
6. Sairasloma 

.9 3 .6 2 1.6 6  2.4 9 

1.4 5 .5 2 .3 1 .0 0 

.4 2 .2 1 .2 1 .3 1  
Sick  leave 

Yhteensä — Total 26.0 100 26.0 100 26.0 100 26.0 100 



29 

koja  tehneet miehet käyttivät  lauantait yleisim  
min kotitöihin. 

Kuljettajat  olivat metsäkonetöissä elokuussa  
keskimäärin 19.9 päivää  ja  syyskuussa  21.3 päi  
vää  (taulukko  20).  Metsäkonepäivien  lisäänty  

miseen syyskuussa  vaikutti eniten  palkallisten  

lomapäivien  vähentyminen.  Muuhun ansiotyö  
hön metsäkoneenkuljettajat  käyttivät  keskimää  
rin  vajaan  päivän,  saman verran he olivat myös  
työttömänä.  Muita ansiotyöpäiviä  oli alle 10 
'%:lla  ja työttömyyspäiviä  noin 15 %:lla  kuljet  

tajista. Varsinaiseen ansiotyöhönsä  metsäko  

neenkuljettajat  käyttivät  arkipäivistä  elokuussa  
77 % ja  syyskuussa  82 %  sekä  kotitöihin 10 % 

molempina  kuukausina. Liitteessä 1 on  esitetty  

arkipäivien  käytön jakautuminen kuljettajilla  
työnantajittain,  alueittain ja työaloittain.  Yh  
tiöiden koneiden kuljettajilla  ja Metsäkoneura  

koitsijani  Liiton jäsenyrityksiä  palvelleilla  kul  

jettajilla  erosi  arkipäivien  keskimääräinen käyt  
tö siten,  että yhtiöiden  miehillä oli elokuussa  
vähemmän metsäkonepäiviä  ja  vastaavasti  enem  
män  palkallisia  lomapäiviä  sekä  siten,  että yh  
tiöiden miehet olivat  hieman vähemmän muissa 

ansiotöissä ja  työttöminä.  
Alueittain tarkastellen esiintyi  työttömyys  

päiviä  ja  palkallisia  lomapäiviä  suhteellisesti eni  
ten palkkausalueella  1. Kotitöihin käyttivät  

palkkausalueen  2 + 3 kuljettajat  keskimäärin 

useampia arkipäiviä  kuin muiden alueiden kul  
jettajat. Metsäkonetyöpäivien  osuus oli suurin 

Etelä-Suomessa asuneilla kuljettajilla  molem  

pina  kuukausina. 

Metsätraktorinkuljettajat  käyttivät  varsinai  
seen työhönsä  elokuussa  75  %  arkipäivistä,  mut  
ta syyskuussa  loma-ajan  päätyttyä lähes  90  %.  
Kuorimakoneiden kuljettajat  olivat molempina  
kuukausina yli 80  %:sti  metsäkonetöissä,  vaikka  
heillä oli maataloustraktorinkuljettajien  ohella 
suhteellisesti eniten työttömyyspäiviä.  Kaivu  

rinkuljettajilla  metsäkonetyöpäivien  määrä  hie  
man pieneni  syyskuussa  muihin ansio-  tai koti  
töihin siirtymisen  seurauksena. 

Järjestäytymättömien  yritysten  palveluksessa  
olleilla kuljettajilla  jakautui arkipäivien  käyttö  
elokuussa  hyvin  samalla tavoin  kuin  satunnais  

näytteen kuljettajillakin.  Syyskuussa  he tekivät  

metsäkonepäiviä  noin kolme vähemmän ja  vas  
taavasti muita  ansio- ja  kotitöitä enemmän  ollen 

myös enemmän  työttömänä.  

Apumiehet  olivat  metsäkonetöissä keskimää  
rin elokuussa 20.5 päivää  ja syyskuussa  18.6  

päivää  (taulukko  20).  Vähentyneet  metsäkone  
työpäivät  korvautuivat  lisääntyneillä  kotityö-ja  

työttömyyspäivillä,  joiden osuus arkipäivistä  oli  
apumiehillä  molempina  kuukausina suurempi  
kuin kuljettajilla.  Järjestäytymättömien  yritys  
ten apumiehillä  oli kotitöiden osuus suurempi  

ja työttömyyspäivien  pienempi  sekä  metsäkone  

päivien  määrä  melko sama kuin  Liiton jäsenten  

palveluksessa  olleilla  apumiehillä.  

Työmaiden  kestoaika.  Eräs  metsäkonetöiden 

Taulukko 21. Työmaiden lukumäärä kuukauden aikana kuljettajilla  ja apumiehillä  keskimäärin elo  

syyskuussa.  Satunnaisnäytteet.  

'oiminut työmaa]  :uul :aui lessa  Työmaita 

Yhteensä  keskimää-  

.yhmä 1—2 3-5 6- 

rin,  

kpl/kk  Yo vastanneist; % 

uljettajat  yhteensä  

yhtiöiden  palveluksessa  

• urakoitsijoiden  palveluksessa  

66 24  10 100 3.3 

73 

63 

20  

26 

7 

11  

100 

100 

2.7 

3.5 

alueen  1 kuljettajat  
alueen 2 + 3 —

 

86 

67 

14 

28 

0 100 

100 

1.5 

2.6 5 

alueen 4 —
 61 25 14 100 3.9 

metsätraktorin kuljettajat  
maatal. " —  

65 

52 

28 

45 

7 100 2.5 

3  100 2.6 

kuorimakoneen— 58 8 34 

11  

100 9.7 

kaivurin — 

muiden koneiden kuljettajat  

76 13 100 2.5 

71 19 10 100 3.0 

.pumiehet  yhteensä  55 9 36 100 5.9 
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luonnetta kuvaava  tekijä on työskentelyaika  

yhdellä  työmaalla. Tutkimuksen tiedusteluissa 

kysyttiin  sekä  elo-  että  syyskuulta  niiden metsä  

konetyömaiden  lukumäärää,  joilla asianomainen 
henkilö  työskenteli  kuukauden aikana.  Tuloksia 
tarkasteltaessa on huomioon otettava kaksi  

asiaa. Ensinnäkin eri  työmaiden  välinen rajan  
veto esim. kuorintatöissä  ei ole yksikäsitteisen  
selvä,  kun  vielä työmaa-käsitteen  sisältö vaihte  
lee  alueittain. Toiseksi  työmaiden  määrä  kuu  
kausittain selvitettäessä  on tuloksena todellista 

suurempi  määrä, sillä työmaat eivät vaihdu 
useinkaan kuukauden vaihtuessa,  ja  näin  ollen 
sama työmaa  saattaa  tulla useampana (tässä  kah  

tena) kuukautena mukaan lasketuksi.  Edellä 
mainituin heikkouksin  on taulukossa 21  esitetty  

elo—syyskuun  yhdistelmä  sekä  liitteessä 2  yksi  

tyiskohtaisemmat  tulokset työmaiden  määrästä  

elo—syyskuulla.  
Metsäkoneenkuljettajat  työskentelivät  keski  

määrin noin kolmella työmaalla  kuukaudessa.  
Kun he tekivät kuukaudessa  noin 20 metsäko  

netyöpäivää,  oli  työmaiden  keskimääräinen kes  
toaika yli  kuusi  päivää  eli runsas viikko. Enin  
tään kahdella työmaalla  työskenteli  2/3  kuljet  
tajista. Kymmenesosa  kuljettajista  toimi vähin  
tään  kuudella työmaalla  kuukauden aikana.  

Työmaat,  joilla  yhtiöt  ja Metsähallitus käyt  
tävät omistamiaan metsäkoneita,  ovat  keski  

määräistä suurempia,  sillä mainittujen  työnanta  

jien palveluksessa  olleista kuljettajista  yli  70  % 

työskenteli  kuukaudessa  enintään kahdella työ  
maalla keskimääräisen työmaiden  lukumäärän 
ollessa  2.7. 

Palkkausalueittain tarkasteltuna työmaiden  
kestoaika piteni  pohjoiseen  mentäessä.  Muilla 

työaloilla  paitsi  kuorintatöissä työmaiden  luku  
määrä  oli kuukaudessa  jokseenkin  yhtä suuri 
vaihdellen 2.5  :n ja kolmen välillä. Keskimää  
räinen  työskentelyaika  yhdellä  työmaalla  vaih  
teli  kuudesta yhdeksään  työpäivään.  Kuorinta  
töissä  kuljettajat  toimivat samalla työmaalla  
keskimäärin  kaksi  päivää.  

Apumiehet  työskentelivät  keskimäärin  kuu  
della työmaalla  kuukaudessa eli yhdellä  työ  
maalla keskimäärin kolme työpäivää.  Apumies  
ten  suurempi  keskimääräinen työmaiden  luku  
määrä  kuljettajiin  verrattuna oli pääosin  seu  
rausta  apumiesten  suuremmasta osuudesta kuo  
rintatöissä. 

Järjestäytymättömien  yritysten  sekä  kuljet  
tajat  että  apumiehet  näyttäisivät  työskentelevän  
hieman pienemmillä  työmailla  kuin  Metsäkone  

urakoitsijain  Liiton jäseniä  palvelleet  miehet. 

422. Työpäivän  pituus  

Työpäivän  pituus  ilman työmatkoihin  käy  

tettyä  aikaa oli metsäkoneenkuljettajilla  elo  

syyskuussa  keskimäärin 8.9 tuntia (taulukko  
22).  Koneiden huoltoon ja  korjauksiin  sekä  työ  
maan vaihtoon käyttivät  kuljettajat  keskimää  
rin 1.3 tuntia työpäivää  kohti.  Enintään kah  
deksan tunnin työpäiviä  teki  elokuussa  40 %ja  

syyskuussa  52 %  kuljettajista.  Elokuussa kuljet  

tajien  työpäivät  olivat lähes puoli  tuntia pitem  

piä  kuin syyskuussa.  Liitteessä 3 on esitetty  

yksityiskohtaisemmat  tulokset erikseen elo-  ja 

syyskuun  osalta. 
Yhtiöiden palveluksessa  olleilla kuljettajilla  

oli  työpäivän  pituus  lähes puoli  tuntia lyhyempi  
kuin  Metsäkoneurakoitsijain  Liiton jäsenyrityk  
siä  palvelleilla  kuljettajilla,  joiden  kanssa saman 
suuruinen näytti olevan järjestäytymättömien  

yritysten  kuljettajien  työpäivän  sekä  huolto- ja 

korjausajan  pituus.  
Palkkausalueella 2  +  3  asuneet  kuljettajat  te  

kivät  hieman keskimääräistä lyhyempiä  työpäi  
viä. Työaloittain  ei  kuljettajilla  ollut kovin  huo  
mattavia eroja  työpäivän  pituudessa.  Vaikka 

kaivurinkuljettajilla  oli työpäivän  keskipituus  

elo—syyskuussa  jokseenkin  sama kuin  keskimää  
rin  kaikilla kuljettajilla,  heillä  syyskuussa  (8.4  t) 
olivat työpäivät  lähes tunnin lyhyemmät  kuin 
elokuussa  (9.3  t). Ilmeisesti  työkauden  hiljene  
minen osaltaan lyhensi  työssä  olleiden  kaivurin  

kuljettajien  työpäivää.  Erikoismetsäkoneiden  

kuljettajilla  oli molempina  kuukausina puoli  
tuntia keskimääräistä lyhyempi  työpäivä,  mikä  
osoittanee näiden miesten tavallista vakiintu  

neempia  työskentelytapoja.  
Huoltoon,  korjaukseen  ja työmaan  vaihtoon 

kului  työpäivästä  vähiten aikaa (0.9  — 1.1 t) met  
sävarusteisten maataloustraktoreiden ja kaivu  
reiden kuljettajilla.  Metsätraktoreiden ja  kuori  
makoneiden kuljettajat  käyttivät  näihin  huolto  
töihin 1.3 tuntia työpäivää  kohti. Palkkaus  
alueittain selvitettynä  ei  huoltoon ja korjauk  
seen käytetyssä  ajassa  ollut eroja.  Työnantajit  
tain esiintyi  mielenkiintoinen piirre, että yh  
tiöiden miehet käyttivät  tällaisiin töihin työ  
päivää  kohti keskimäärin  1.6 tuntia, kun taas 
Liiton jäsenurakoitsijoiden  palveluksessa  olleet 

kuljettajat  lähes  puoli  tuntia vähemmän. 

Apumiesten  työpäivän  pituus  oli sekä  elo  
että syyskuussa  8.5  tuntia, josta  vajaa  tunti  ku  
lui koneiden huolto- ja  korjaustöissä  tai niistä 
aiheutuvissa työnseisauksissa  sekä  työmaan  vaih  
dossa. 
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Taulukko 22.  Työpäivän  pituus  sekä  siitä koneiden huoltoon,  korjaukseen  ja  siirtoihin käytetty  aika  
kuljettajilla  ja apumiehillä  keskimäärin  elo—syyskuussa.  Satunnaisnäytteet.  

Table 22. The  mean length  of  working  day  and  the  time used  for  maintenance, repairs  and transfers  of  
machines by  drivers  and helpers in  August  and  September  1971. 

Kuljettajien  ja apumiesten  työpäivän  pituus,  
mikä tässä  tapauksessa  vastaa  lähinnä työmaalla 
oloaikaa,  oli lähes yhdeksän  tuntia ja yli  puo  
lella miehistä ylitti  normaalin 8-tuntisen työ  

ajan.  Kun metsätyömiesten  työpäivän  pituus  
oli tammi-helmikuussa 1967 keskimäärin 7.2 

tuntia  (HEIKINHEIMO ym. 1972), tekevät 
metsäkonemiehet ilmeisesti tällä hetkelläkin 

toista tuntia pitempiä  työpäiviä  kuin  hakkuu-  ja 
muut metsätyömiehet.  

423. Työmatkat  

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään työ  

matkojen  pituus  ja työmatka-ajat  erikseen päi  
vittäin kotona käyneillä  ja  tilapäisesti kodin 

ulkopuolella  majoittuneilla  metsäkoneenkuljet  
tajilla ja  -apumiehillä.  Työmatkakustannukset  

ja -korvaukset  on  selvitetty  keskimäärin  kaikille 
kuljettajille  ja  apumiehille.  

Kotonakäynnit.  Metsäkonetyömaat  ovat  ylei  
sesti  niin pitkän  tai hankalan matkan päässä  
miesten vakinaisesta asunnosta, että  he  joutuvat 

työn  takia turvautumaan tilapäismajoitukseen.  

Elo—syyskuussa  kävi  kuljettajista  44 % joka 

päivä  kotona (taulukko  23),  ja  siten yli puolet  

majoittui  kodin ulkopuolella  eripituisia aikoja.  
Noin 40  % kuljettajista  kävi  kotona vain vii  
konvaihteissa asuen työviikot  tilapäismajoituk  
sessa. Harvemmin kuin kerran viikossa  kotona 

käyneitä  oli kuljettajista  vajaa  kymmenen  pro  
senttia. Kotonakäynnin  tiheydessä  ei ollut elo  
ja  syyskuun  välillä mainittavia eroja.  

Ryhmä  

Group 

Työpäivän  keskimääräi-  

nen pituus, tuntia  

Mean length of  working 

days,  hours  

Huoltoon,  korjaukseen  ja ko-  
neiden  siirtoihin  käytetty  aika,  

tuntia/työpäivä 
Time  used  for  maintenance,  

repairs  and  transfers  of machi-  

nes,  hours  per  working day  

Kuljettajat  yhteensä  —  Drivers,  total 
—  yhtiöiden  palveluksessa  

employed  by  companies  
—  urakoitsijoiden  palveluksessa  

employed  by  contractors  
—  alueen 1 kuljettajat  

drivers  in  wage region  1 
—  alueen 2+3  kuljettajat  

drivers  in  wage regions  2+3  
—  alueen 4 kuljettajat  

drivers  in  wage region  4 
—  metsätraktorinkuljettajat  

drivers  of  forest tractors  
—  maataloustraktorinkuljettajat  

drivers  of  agricultural  tractors  
—  kuorimakoneenkuljettajat  

operators  of  barking  machines 
—  kaivurinkuljettajat  

operators  of  tractor  diggers  
—  muiden koneiden kuljettajat  

drivers  of  other forest  machines  

8.9 

8.6 

9.0 

8.9 

8.6 

9.0 

1.3 

1.6 

1.2 

1.2 

1.3 

1.3 

9.0  1.3 

8.9 0.9 

8.8 1.3 

8.9 1.1 

8.4 1.7 

Apumiehet  yhteensä  

Helpers,  total 
8.6  0.9 
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Taulukko 23.  Kuljettajien  ja  apumiesten  jakautuminen  elo—syyskuun  kotonakäyntitiheyden  mukaan. 

Satunnaisnäytteet  

Yhtiöiden koneiden kuljettajista  vain noin 
30  %  asui  kotonaan  vakituisesti.  Pohjois-Suo  
messa  oli kotonakäyntien  tiheys  selvästi  pie  

nempi  kuin Etelä-Suomessa,  jossa  palkkaus  
alueen 4 kuljettajista  hieman yli  puolet  kävi 
kotona joka päivä.  Maataloustraktorin- ja kai  
vurinkuljettajista  asui myös  runsas puolet  yk  
sinomaan vakinaisessa asunnossa. Harvimmin 

kävivät  kotona erikoismetsäkoneiden käyttäjät,  

joista 3/4:11 a oli tapana käydä  kotona  vain ker  

ran  viikossa.  

Apumiehet  asuivat  vakinaisemmin kotonaan 
kuin  kuljettajat.  Apumiehistä  oli  28  % tilapäis  

majoittuneena metsäkonetöiden vuoksi.  Järjes  

täytymättömien  yritysten palveluksessa  olevat 
sekä  kuljettajat  että  apumiehet  näyttivät  asuvan 
kotona  hieman vakinaisemmin kuin Liiton jä  
senten  palveluksessa  olevat. 

Työmatkojen  pituus  ja  käytetty  aika.  Yksin  
omaan kotona asuneiden kuljettajien  työmat  
kan  pituus  oli  sekä  elo-  että syyskuussa  yhteen  
suuntaan keskimäärin 27  kilometriä (taulukko 

24)  eli työmatkan  pituus  yhteensä  55 km  päi  
vässä.  Tämän matkan  suorittamiseen kuljettajat  

käyttivät  keskimäärin 1.1 tuntia. Noin viiden  
neksellä oli työmaa  enintään 10 kilometrin 

päässä  kotoa. Yleisimmät työmaan  etäisyydet  
olivat 21—30 kilometrin välillä. Vajaa  kym  

menesosa  vakituisesti  kotona asuneista kuljet  

tajista kävi  töissä yli  50 kilometrin päässä  ko  
toaan. Erot  keskimääräisissä  työmatkan  pituuk  
sissa  ja  työmatka-ajoissa  olivat elo-  ja  syyskuun  
välillä  varsin  pieniä.  Liitteessä 4 on esitetty  yk  

sityiskohtaisemmin  työmatkojen  pituudet  ja  
miesten jakautumat  eri  luokkiin sekä  elo-  että 

syyskuussa.  
Yhtiöiden koneiden vakinaisesti  kotona asu  

neilla kuljettajilla oli  työmatkan  yksinkertainen  

pituus  lähes kymmenen  kilometriä lyhyempi  
kuin Liiton jäsenten  palveluksessa  olleilla kul  

jettajilla.  Tämä johtuu  yhtiöiden  paremmin  jär  

jestämistä tilapäismajoitusmahdollisuuksista  ja 
ehkä matkakorvauskäytännöstä  (jos  työnantaja  

järjestää  tilapäismajoituksen  vakinaista asuntoa  

lähempää,  ei matkakorvausta yleensä makseta  

pitemmältä matkalta).  Yhtiöiden koneiden kul  

jettajilta  kului työmatkoihin  0.7 tuntia työpäi  
vässä  eli puoli  tuntia vähemmän kuin  urakoitsi  

joiden  palveluksessa  olleilla kuljettajilla.  Järjes  

täytymättömien  metsäkoneyritysten  ja Liiton 

jäsenyritysten  kuljettajien  työmatkojen  pituus 

ja työmatka-aika  eivät näytä  juuri poikkeavan  
toisistaan. 

Alueittain tarkasteltuna ei kotona asuneilla 

kuljettajilla  ollut keskimääräisessä  työmatkan  

pituudessa  eikä  työmatka-ajassa  hyvin  huomat  

Kotonakäynti 

Ryhmä joka 

päivä 

2—3  kertaa/ 

viikko  

kerran/ 

viikko  

kerran  / 

yli viikko  

Yhteensä  

% vastani teista % 

Kuljettajat  yhteensä  
—  yhtiöiden  palveluksessa  
—  urakoitsijoiden  — 

44 

28  

10 39 

51 

7 100 

9 12 100 

50 10 35  5 100 

—  alueen  1 kuljettajat  
— alueen 2 + 3 —  

—
 alueen 4 

—
 

37 14 35 14 

4 

100 

20  

54  

15 61 100 

7 33  6 100 

—  metsätraktorinkuljettajat  
—
 maatalous " — 

— kuorimakoneen — 

— kaivurin —  

—
 muiden koneiden 

—
 

43 9 39 

26  

9 

3  

100 

100 61 10 

46 

54  

21 25  

33  

74 

8 100 

100 

100 13 

11 

3 

2 

10 

Apumiehet  yhteensä  72 13 15 0  100 
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Taulukko 24.  Työmatkan  pituus  ja  työmatka-aika  vakinaisesti kotona asuneilla kuljettajilla  ja  apumie  
hillä elo—syyskuussa.  Satunnaisnäytteet.  

Table 24. The mean length  of  journey  to work and  time used for  journeys  by  drivers and helpers  

dwelling  permanently  at  home in  August  and  September  1971. 

tavia  eroja.  Lisäksi vertailua vaikeuttaa Pohjois  
suomen yksinomaan  kotona asuneiden kuljet  
tajien  vähäisyys  näytteessä.  

Maataloustraktorin- ja kaivurinkuljettajilla  
olivat työmaat kotia  keskimääräistä lähempänä.  

Maataloustraktorinkuljettajat  käyttivät  myös  

työmatkoihin  keskimääräistä vähemmän aikaa,  
mutta  kaivurinkuljettajilta  kului työmatkoihin 
aikaa yli  tunti työpäivässä,  sillä he joutuvat 
usein osan matkasta kävelemään. 

Kotona  asuneilla apumiehillä  oli sekä työ  
matkan  pituus  että työmatka-aika  keskimäärin  
hieman lyhyempi  kuin kuljettajilla.  Työmatkan  
edestakainen pituus  oli puolella  apumiehistä  
enintään 40  km.  

Kuten  taulukosta 23  selviää yöpyi  56 % 

kuljettajista  metsäkonetöiden vuoksi  tilapäisesti  
kodin ulkopuolella.  Näiden miesten kohdalla 
selvitettiin, kuinka kaukana kotoa työmaat  oli  
vat  keskimäärin (kotimatkan  pituus)  ja paljonko  
aikaa kului kotimatkoihin työpäivää  kohti  las  
kettuna (kotimatka-aika)  sekä  kuinka pitkä  
matka oli  keskimäärin tilapäisestä  majapaikasta  

työmaalle (työmatkan  pituus)  ja  paljonko  aikaa 
kului  näiden matkojen  suorittamiseen työpäivää  
kohti (työmatka-aika).  Taulukossa 25 on esi  

tetty  koti-  ja  työmatkojen  pituudet  ja  taulu  
kossa 26  näihin matkoihin käytetyt  ajat  keski  
määrin elo—syyskuussa.  Liitteessä 5  on taulu  
koituna kotimatkojen  pituudet  sekä miesten 
jakautumiset  eri kuljettajaryhmissä  sekä  elo  
että syyskuussa.  

Työmatkan pituus yh- 
teen suuntaan, kilometriä  

Mean length of  journey to 
work  in one  direction, , 

kilometres  

Työmatka-aika  yhteensä, 

tuntia/työpäivä 
Time  used  for  journeys to 

work,  houri  per  working  day 

Ryhmä  

Grpup 

Kuljettajat  yhteensä  
Drivers,  total 

— yhtiöiden  palveluksessa  

employed  by  companies  
— urakoitsijoiden  palveluksessa  

employed  by contractors 
— alueen 1 kuljettajat  

drivers  in  wage region  1 
— alueen 2+3  kuljettajat  

drivers  in  wage regions  2+3  
— alueen 4 kuljettajat  

drivers  in wage region  4 
— metsätraktorinkuljettajat  

drivers  of  forest  tractors  
— maataloustraktorinkuljettajat  

drivers  of  agricultural  tractors  
— kuorimakoneenkuljettajat  

operators  of  barking  machines 
—  kaivurinkuljettajat  

operators  of  tractor  diggers  
— muiden koneiden kuljettajat  

drivers  of  other  forest machines 

27 

20 

29 

23 

30 

27 

1.1 

0.7 

1.2 

0.9 

1.1 

1.1 

32 1.2 

20 0.8 

27 1.1 

21 1.1 

32 0.9 

Apumiehet  yhteensä  

Helpers,  total 
23 1.0 
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Tilapäismajoittuneilla  kuljettajilla  oli kotoa 

työmaalle elo—syyskuussa  keskimäärin 114 km  

(taulukko  25).  Näihin kotimatkoihin kuljetta  

jat käyttivät  keskimäärin  0.6 tuntia työpäivää  
kohti  (taulukko  26).  Tilapäismajoituksesta  työ  
maalle oli  kuljettajilla  keskimäärin  matkaa 7.0 
kilometriä (taulukko  25).  Näihin matkoihin ku  
lui aikaa keskimäärin puoli  tuntia  työpäivää  
kohti. Siten tilapäismajoituksessa  asuneet  kul  

jettajat käyttivät  työn  aiheuttamiin matkoihin 

yhteensä 1.1 tuntia/työpäivä  (taulukko  26)  eli 
saman verran kuin yksinomaan  kotona  asuneet  

kuljettajatkin.  
Taulukossa 26 esitettyjä  tuloksia tarkastel  

taessa  on huomattava,  että kotimatka-aika/työ  
päivä  ei ole yksin  riippuvainen  kotimatkan  pi  

tuudesta,  vaan myös  kotonakäyntien  tiheydes  

ta. Yhtiöiden koneita  kuljettaneilla  miehillä oli 
kotimatka (145  km)  noin puolitoistakertainen  

Metsäkoneurakoitsijain  Liiton jäsenyritysten  ko  
neiden kuljettajien  kotimatkaan verrattuna.  Ko  
timatkoihin käyttivät  urakoitsijoiden  palveluk  
sessa  olleet  kuljettajat  työpäivää  kohti  määri  

tettynä  puoli  tuntia ja  yhtiöiden  koneiden kul  

jettajat 0.7 tuntia. Kaikkiaan käyttivät  yhtiöi  
den miehet työstä  aiheutuneisiin matkoihin 
aikaa keskimäärin 1.3 tuntia työpäivää  kohti, 
mikä oli lähes 20  minuuttia enemmän  kuin Lii  

ton  jäsenten  palveluksessa  olleilla kuljettajilla.  

Järjestäytymättömien  yritysten  tilapäisma  
joituksessa  asuneiden kuljettajien  koti-  ja työ  
matkan pituudesta  sekä  matkoihin käytetystä  

ajasta  ei voida näytteen pienuuden  vuoksi  pää  
tellä paljonkaan.  Työmaat  heillä näyttäisivät  

Taulukko 25. Koti-ja  työmatkan  pituudet  tilapäismajoittuneilla  kuljettajilla  ja  apumiehillä  elo—syys  
kuussa.  Satunnaisnäytteet.  

Table 25.  The mean length  of  journeys  home and to  work  by  drivers  and  helpers  dwelling  temporarily  

away  from home in  August  and  September  1971. 

Ryhmä 

Group 

Kotimatkan  pituus (etäisyys  
kotoa työmaalle) 
Mean distance from home  to 

working sites 

Tilapäismajoituksesta työ-  
maalle  

Mean distance  from tempo- 

rary dwelling to working  sites  

kilometriä kilometres  

Kuljettajat  yhteensä  —  Drivers,  total 
— yhtiöiden  palveluksessa  

employed  by  companies  
—  urakoitsijoiden  palveluksessa  

employed  by  contractors  
—  alueen 1 kuljettajat  

drivers  in  wage region  1 
— alueen 2+ 3 kuljettajat  

drivers  in  wage regions  2+3  
—  alueen 4 kuljettajat  

drivers  in  wage region  4 
— metsätraktorinkuljettajat  

drivers  of forest  tractors 

— maataloustraktorinkuljettajat  
drivers  of  agricultural  tractors  

— kuorimakoneenkuljettajat  

operators  of  barking  machines 
— kaivurinkuljettajat  

operators  of  tractor  diggers  
— muiden koneiden  kuljettajat  

drivers  of  other  forest machines 

114 

145 

96 

141 

117 

104 

7.0 

7.4 

6.7 

7.9 

5.4 

7.5 

118 7.4  

88 6.4 

169 8.1 

65  6.3 

128 6.0 

Apumiehet  yhteensä 

Helpers,  total 
87 10.9 
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Taulukko 26.  Kotimatka-ja  työmatka-ajat  tilapäismajoittuneilla  kuljettajilla  ja  apumiehillä  elo—syys  
kuussa.  Satunnaisnäytteet.  

sijaitsevan  pitemmän matkan päässä kuin Liiton 

jäsenten  palveluksessa  olleilla kuljettajilla  keski  

määrin. Tilapäismajoituksesta  näytteen  miehillä 
oli  päinvastoin hieman lyhyempi  matka työ  
maalle,  ja  työn  aiheuttamiin matkoihin he käyt  
tivät  0.4  tuntia enemmän  aikaa  työpäivässä  kuin  
Liiton jäsenten  palveluksessa  olleet kuljettajat.  

Alueittain tarkastellen oli kotimatka selvästi 

pisin Lapissa  asuneilla kuljettajilla  ja  lyheni  
eteläisemmille alueille tultaessa. Aikaa kului kui  

tenkin työpäivää  kohti  laskettuna eniten palk  
kausalueen 2 + 3  kuljettajilla.  Työmatka  tila  

päismajoituksesta  työmaalle  oli  palkkausalueilla  
1 ja 4 jokseenkin  samanpituinen  ja palkkaus  
alueella 2+3 keskimääräistä lyhyempi.  Työ  
maiden etäisyys  tilapäismajoituksesta  vaihteli 
elo- ja syyskuun  välillä sekä  eri kuljettajaryh  
missä  muutamien kilometrien rajoissa.  Kuljetta  

jilta kului majapaikan  ja työmaan  välisiin mat  
koihin puoli  tuntia päivässä  paitsi  Lapissa  hie  
man enemmän.  Yhteensä työn aiheuttamiin 
matkoihin käyttivät  palkkausalueen  4  kuljetta  
jat tunnin työpäivää  kohti  ja muiden alueiden 

kuljettajat  noin  20  minuuttia enemmän.  
Työmatkan  pituudesta  ja työmatka-ajasta  

työaloittain  ei  aineisto anna paljonkaan  perus  
taa johtopäätösten  tekemiselle, sillä  tilapäis  
asuneita kuljettajia  oli näytteessä muutamilla 

työlajeilla  liian vähän. Keskimääräinen matka 

tilapäismajoituksesta  työmaalle  vaihteli suhteel  
lisen paljon  elokuusta syyskuuhun  työaloittain  

tarkastellen. Työmatka-aika  oli kaivureiden ja 
erikoismetsäkoneiden kuljettajilla  hieman kes  
kimääräistä pitempi,  vaikka  matka oli  päinvas  
toin hieman lyhyempi.  Näiden alojen kuljetta  

jat  joutuivat  tavallista  useammin liikkumaan 

jalkaisin  työmaalle  ja koneiden luokse  päästäk  
seen. 

Neljänneksellä  tilapäismajoituksessa  asuneis  
ta  kuljettajista  olivat työmaat  enintään 50  kilo  
metrin päässä  kotoa,  toisaalta yli  40 %:lla oli 

työmaalle  matkaa yli  sata kilometriä. Keski  
määrin neljäsosalla  yhtiöiden  koneiden  ja  alueen 
1 kuljettajista  olivat työmaat  150  kilometriä  

kauempana  vakinaisesta asuinpaikasta.  

Tilapäismajoittuneilla  maataloustraktoreiden 

ja  kaivureiden kuljettajilla  olivat työmaat  sel  
västi  keskimääräistä lähempänä kotia,  eikä  mat  
ka  työmaalle  yleensä  ylittänyt  150 kilometriä. 
Muilla  työaloilla  suurin piirtein viidennes kul  

jettajista  työskenteli  yli  150 kilometrin päässä 
kotoaan.  

Tilapäismajoituksesta  työmaalle oli  enintään 
viisi  kilometriä 62 %:lla  kuljettaijsta.  Noin  vii  
denneksellä oli tilapäismajoituksestakin  yli  10 
kilometriä työmaalle.  

Apumiehillä,  jotka  asuivat  tilapäismajoituk  

sessa,  oli  kotoa työmaalle  keskimäärin 87 kilo  
metriä (taulukko  25)  eli lähes  30 kilometriä vä  

hemmän kuin kuljettajilla.  Viidesosa apumie  
histä  työskenteli  yli  sadan kilometrin  päässä  
kotoaan. Kotimatkaan apumiehiltä  kului  työ  

Kotimatka-aika  Työmatka-aika Työmatkoihin 
aikaa  yhteensä  

Ryhmä  

tuntia/työpäivä 

Kuljettajat  yhteensä  
—  yhtiöiden  palveluksessa  
—  urakoitsijoiden  — 

0.6 0.5 

0.6 

1.1 

0.7 1.3 

0.5 0.5 1.0 

—  alueen 1  kuljettajat  
—

 alueen 2 + 3 —
 

0.6 

0.7 

0.6 1.2 

0.5 1.2 

—
 alueen 4 

—
 0.5 0.5 1.0 

—  metsätraktorinkuljettajat  
—

 maataloustraktorin 
—

 

—
 kuorimakoneen —  

—  kaivurin 
—

 

—
 muiden koneiden 

—
 

0.6 0.5 

0.4 

1.1 

0.5 0.9 

0.7 0.5 1.2 

0.5 0.6 1.1 

0.6 0.7 1.3 

Apumiehet  yhteensä 0.6 0.6 1.2 
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päivää  kohti  aikaa saman verran  kuin  kuljetta  

jilta  eli 0.6 tuntia (taulukko  26).  Apumiehet  
asuivat tilapäisesti  11 kilometrin päässä  työ  
maalta ja käyttivät  näihin työmatkoihin  noin 

puoli  tuntia työpäivää  kohti. Kaikkiaan työmat  
koihin heiltä kului 1.2 tuntia työpäivässä.  

Kulkuneuvo ja  sen omistaja.  Metsäkoneen  

kuljettajista  87 % käytti  työmatkoillaan  tavalli  
simmin autoa. Loput kuljettajista  liikkuivat 

työmatkat  moottoripyörällä,  työkoneella  tai 

jotenkin  muuten  esim. jalkaisin  tai moottori  
veneellä. Maataloustraktorin- ja kuorimako  

neenkuljettajista  noin 10 % kulki  työmatkat  

työkoneella  ja kaivurinkuljettajista  saman ver  
ran käytti  tavallisimmin moottoripyörää.  Apu  
miehillä oli auto työmatkojen  kulkuneuvona 
lähes yhtä  yleinen  kuin  kuljettajillakin.  

Vaikka auton käyttö  metsäkonetöiden työ  
matkoilla on miltei yksinomaista,  ei omalla 
kulkuneuvolla liikkuminen ollut niin yleistä.  

Kuljettajista  74  % omisti työmatkoilla  käyttä  
mänsä  kulkuneuvon,  lähes 20  % käytti  työn  

antajan omistamaa kulkuvälinettä sekä  vajaa 

10 % kulki  työtoverin  tai yleisessä  kulkuneu  
vossa (taulukko  27). 

Omalla kulkuneuvolla liikkuminen oli yh  
tiöiden koneiden kuljettajilla  hieman yleisem  

pää kuin Metsäkoneurakoitsijain  Liiton jäsen  

yritysten kuljettajilla.  Urakoitsijat  tarjosivat  
melkein neljäsosalle  kuljettajistaan  kulkuneuvon 
tai kuljetuksen  työmatkoja  varten. Palkkaus  

alueella 2  + 3  oli  omalla ajoneuvolla  työmatko  

jen  suorittaminen vähäisempää  kuin  muilla 
alueilla. Toisaalta työnantajan  omistaman kul  
kuneuvon käyttö  oli  vähäisintä Lapissa  ja ylei  

sintä palkkausalueella  2  +  3. Työaloittain  erot  

tuivat maataloustraktorin- ja kuorimakoneen  

kuljettajat  muista  kuljettajista  siinä,  että  he liik  
kuivat keskimääräistä vähemmän omalla kulku  

neuvolla ja enemmän  työnantajan  omistamalla 
välineellä. Kuorintaurakoinnissa onkin  yleinen 

käytäntö,  että koko  työryhmä  liikkuu  työnan  

tajan  autolla kotoa työmaalle  ja työmaalta  toi  
selle  jonkun  ryhmän  jäsenen  huolehtiessa  kone  
yksikön  siirrosta. 

Koska  apumiesten  käyttö  on yleisintä  juuri 

kuorintatöissä,  puolet  apumiehistä  suoritti työ  
matkan työnantajan  kulkuneuvolla. Omalla ajo  
neuvolla liikkui 35 % apumiehistä  sekä yli  10 % 

työtoverin  omistamassa autossa  (taulukko  27).  
Kun  metsäkonemiehet omistivat  työmatkoil  

la käyttämistään  kulkuneuvoista kaikki kaksi  

pyöräiset  ja osan "muista" kulkuneuvoista,  voi  
daan tuloksista päätellä,  että metsäkoneenkul  

jettajista  noin 2/3 omisti auton, kun  taas  apu  
miehistä enintään 30 % oli autonomistajia. 

Työmatkakustannukset  ja  -korvaukset.  Työ  
matkakustannuksia ja niistä maksettuja  kor  
vauksia  koskeviin  kysymyksiin  oli kuljettajilla  ja 

apumiehillä  mahdollisuus vastata  "penniä/kilo  
metri" tai "markkaa/työpäivä"  -muodossa. Mi  

Taulukko 27.  Kuljettajien  ja apumiesten  jakautuminen  yleisimmin  käyttämänsä  kulkuneuvon omista  

jan  mukaan. Satunnaisnäytteet.  

Kulkuneuvon  omistaja 
Ryhmä  Yhteensä  

Itse Työnantaja Työtoveri Yleinen  

% vastai ineista  % 

Kuljettajat  yhteensä  
—  yhtiöiden  palveluksessa  
— urakoitsijoiden  —  

74 18 

4  

4 

6 

4 100 

81 9 100 

72 23 3 2 100 

—  alueen 1 kuljettajat  
—  alueen 2 + 3 —

 

—  alueen 4 
—

 

80 

63 

11 3 6 100 

24 7 6 100 

77 17 3 3 100 

—  metsätraktorinkuljettajat  
—

 maatal. " 
—
 

—
 kuorimakoneen —"  —  

78 12 5 5 100 

68 32 0 0 100 

58 

78  

33 9 

0 

0 100 

—  kaivurin 

—  muiden koneiden —  

18 4 100 

74 13 6 7 100 

Apumiehet  yhteensä  35  51 13 1 100 
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kali  kustannusten ja korvausten  määrä  oli ilmoi  

tettu työpäivää  kohti,  tietoja  käytettiin  sellaise  

naan,  mutta kilometriä kohti annetut tiedot 
muunnettiin työpäivää  koskeviksi.  Tulokset on 

esitetty  mieskohtaisten lukujen  keskiarvoina 

painottamatta  miesten  työpäivien  määrällä,  kos  
ka  pääosa miehistä käytti  kuukauden päivistä  
samaa suuruusluokkaa olevan osan metsäkone  

töihin. 

Taulukon 28 tulokset ovat  elo-  ja  syyskuun  
keskiarvoista  laskettuja  keskiarvoja.  Yksityis  
kohtaisemmat tulokset erikseen elo- ja syys  
kuulta on esitetty liitteissä 6  ja 7.  Kun kyse  

lyillä  saatujen  tietojen tarkkuuteen vaikuttaa 

erilaisia virhemahdollisuuksien lähteitä, ei tu  

loksia  ole  syytä  tarkastella kovin  pikkutarkasti.  

Työmatkat  aiheuttivat  metsäkoneenkuljetta  

jille rahamenoja  keskimäärin  6.6  markkaa työ  

päivää kohti (taulukko  28).  Heille  maksettiin 

työmatkakorvausta  keskimäärin puolet  kustan  
nuksista  eli 3.3 markkaa.  Työnantajittain  ryh  
mitellen kuljettajien  työmatkakustannusten  suu  
ruudessa  ja  niiden korvaamisessa  oli  selviä eroja.  
Yhtiöiden koneiden kuljettajilla  olivat matka  
kustannukset  9.4 markkaa/työpäivä,  mikä oli 
noin 70 % enemmän kuin Metsäkoneurakoitsi  

jain Liiton jäsenten  palveluksessa  olleilla kul  
jettajilla.  Kun yhtiöt  korvasivat  3/5 kuljetta  

Taulukko 28.  Kuljettajien  ja apumiesten  työmatkakustannukset  ja  -korvaukset  keskimäärin  elo—syys  
kuussa.  Satunnaisnäytteet.  

Table 28. The average costs  of  and compensation  for  journeys to  work  for  drivers  and  helpers in  August  
and  September  1971. 

Ryhmä  
Group 

Matkakustan- 

nukset keski-  

määrin 

Mean  cost of  
journeys 

Matkakorvaus  

keskimäärin  

Mean  compen-  

sation for  jour-  

Kustannusten  

ja korvausten  
erotus 

Difference be-  
tween cost 

and  compen-  
sation  

Korvaus  kus-  

tannuksista  

Compensation 

as % of  costs  

neys  

markkaa/työ]  >äivä  — Fmk  per  working day  % 

Kuljettajat  yhteensä  — Drivers
,  total 

— yhtiöiden  palveluksessa  

employed  by  companies  
— urakoitsijoiden  palveluksessa  

employed  by  contractors  
— alueen 1  kuljettajat  

drivers  in wage region  1 
— alueen 2+3  kuljettajat  

drivers  in  wage regions  2+3  
— alueen 4 kuljettajat  

drivers  in  wage region  4  
— metsätraktorinkuljettajat  

drivers  of  forest  tractors  
— maataloustraktorinkuljettajat  

drivers  of  forest tractors  
—  kuorimakoneenkuljettajat  

operators  of  barking  machines  
— kaivurinkuljettajat  

operators  of  tractor  diggers 
— muiden koneiden kuljettajat  

drivers  of  other  forest  machines  

6.58 3.26 3.32 50 

9.37 5.84 3.53 62 

5.49 2.26 3.23 41 

6.44 4.25 2.19 66 

6.67 3.17 3.50 48 

6.58 3.07 3.51 47 

8.19 4.37 3.82 53 

4.74 3.14 1.60 66 

4.88 1.40 3.48 29 

4.31 1.42 2.89 33 

7.38  3.63 3.75 49 

Apumiehet  yhteensä  

Helpers,  total 
2.17 1.20 0.97 55 
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jiensa  matkakustannuksista ja urakoitsijat  vas  
taavasti  2/5,  oli  kustannusten  ja  korvausten  ero  
tus  molempien työnantajaryhmien  kuljettajilla  

jokseenkin  yhtä  suuri. Syynä  yhtiöiden  kuljet  

tajien suurempiin  työmatkakustannuksiin  oli 
mm. pitemmät kotimatkat sekä selvästi  vähäi  

sempi  työmatkojen  suorittaminen työnantajan  
kulkuneuvolla  verrattuna  urakoitsijoiden  palve  
luksessa  olleisiin kuljettajiin.  Yleensä miehet,  

joilla  ilmoituksensa mukaan ei ollut matkakus  
tannuksia (1/5 kuljettajista),  olivat kulkeneet 

työmatkat  työnantajan  kulkuneuvolla tai työ  
koneella. 

Järjestäytymättömät  yritykset  näyttäisivät 
korvaavan palveluksessaan  olevien kuljettajien  

työmatkakustannuksista  pienemmän  osan kuin 

Metsäkoneurakoitsijain  Liiton jäsenet,  sillä jär  

jestäytymättömien  yritysten  kuljettajanäyttees  
sä  työnantajat  korvasivat  noin neljäsosan  työ  

matkakustannuksista,  jotka  olivat hieman suu  
remmat  kuin Liiton jäseniä  palvelleilla  kuljet  
tajilla. 

Alueittain tarkastellen olivat metsäkoneen  

kuljettajilla  työmatkakustannukset  kaikilla alu  
eilla keskimäärin jokseenkin  yhtä suuret. La  
pissa  työmatkakustannuksista  työnantajat  kor  
vasivat keskimäärin 2/3,  kun muualla Suomessa 
korvausten osuus  oli hieman vajaa puolet  kus  
tannuksista.  

Metsätraktorinkuljettajilla  sekä  erikoismetsä  
koneiden kuljettajilla  olivat työmatkakustan  
nukset selvästi muiden työolojen  kuljettajien  
kustannuksia suuremmat. Vaikka heidän 

saa
 

mansa  työmatkakorvaukset  olivat myös  suurem  
mat  kuin  muiden työalojen  kuljettajilla,  oli  näi  
den kahden  työalan  kuljettajien  itsensä kustan  

tama matkakustannusten ja -korvausten  erotus  
kuitenkin  keskimääräistä suurempi.  Kuorimako  
neiden ja  kaivureiden kuljettajilla  oli korvausten 
suhteellinen osuus kustannuksista  pienin.  

Apumiehillä  olivat työmatkakustannukset  
2.2 markkaa/työpäivä  (taulukko  28), mistä 

työnantajat  korvasivat 55 % niin,  että  apumies  
ten kustantama erotus  oli  noin markka  työpäi  
vää  kohti.  Apumiehistä  2/3  :lle ei työmatkoista  
aiheutunut rahamenoja  mm.  siksi, että puolet  

apumiehistä  kulki  työmatkansa  työnantajan  kul  
kuneuvolla. 

Tutkimuksessa saatuja  työmatkakustannuk  
sia työmatkojen  pituuteen  verrattaessa  on il  
meistä,  että vastanneet metsäkonemiehet pyr  
kivät aliarvioimaan oman autonsa aiheuttamia 

kustannuksia,  jos  otetaan vertailukohteeksi esi  
merkiksi virkamiesten oman auton käytöstä  
saama kilometrikorvaus. Metsäkonemiehet näyt  
tivät laskevan  työmatkakustannuksiksi  lähinnä 
ajoneuvon  käyttökustannukset.  Kun  siis  ote  
taan huomioon,  että työnantajat korvasivat 
keskimäärin puolet  metsäkonemiesten työmat  

kakustannuksista,  joiden  suuruus oli  pikemmin  
kin  ali-  kuin  yliarvioitu,  näyttäisi  työmatkakus  
tannusten korvausmenettely  kaipaavan  tarkista  
mista,  jos  tavoitteena pidetään  todellisten työ  
matkakustannusten täydellistä  korvaamista  työ  
suhteessa oleville metsäkoneenkuljettajille  ja  

-apumiehille.  

424. Tilapäisasuminen  

Kuten  sivulla  33 mainittiin,  kuljettajista  jou  
tui  keskimäärin 56 % metsäkonetöiden vuoksi 

Taulukko 29. Tilapäisasumisen  pisimmät  ajanjaksot  kuljettajilla  ja  apumiehillä  elo—syyskuussa.  Satun 

naisnäytteet.  

Pisin  tilapäisasumisjakso,  vuorokautta  

Ryhmä 1-3 4-6  7- 

Yhteensä  Keski-  

määrin, 
vrk 

& vastanneista  % 

Kuljettajat  yhteensä  
—  yhtiöiden  palveluksessa  
— urakoitsijoiden  —"— 

10 

8 

71 

63 

19 

29 

14 

100 

100 

7.0 

7.4 

10 76 100 6.7 

— alueen 1 kuljettajat  
— alueen 2 + 3 — 

—  alueen 4 —"— 

14 

5  

59 

79 

27 

16 

18 

100 

100 

7.5 

6.8 

7.0 12 70 100 

Apumiehet  yhteensä  27 67 6 100 5.2 
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asumaan tilapäismajoituksessa  elo-  ja  syyskuun  
aikana.  Kuljettajanäytteessä  oli  molempina  kuu  
kausina 68  tällaista  kuljettajaa.  Apumiehistä  
noin  30 % asui  tilapäismajoituksessa.  

Tilapäisasumisjakson  pituus.  Tiedusteluissa 

kysyttiin  sen  pisimmän yhtämittaisen  ajanjak  
son pituutta,  jonka  asianomainen henkilö oli 
metsäkonetöiden vuoksi  ollut  poissa  vakinaises  
ta asunnostaan.  Vertaamalla keskimääräistä  ko  

tonakäyntien  tiheyttä  (ks.  taul. 23)  ja  pisimpien  

tilapäismajoittumisten  pituutta  havaittiin mies  
ten kotonakäyntien  olevan melko säännöllistä,  

ja näin ollen pisimpien  tilapäisasumisjaksojen  
keskiarvo  ei paljonkaan  ylitä keskimääräistä 
asumisen pituutta.  

Kun  tilapäismajoituksessa  asuneiden kuljet  
tajien  pisimmät  asumisjaksot  olivat keskimäärin  
seitsemän vuorokautta (taulukko  29),  voidaan 

hyvin  sanoa,  että kuljettajat  asuivat  tilapäisma  

joituksessa  keskimäärin  viikon  jaksoja.  Pisin 

tilapäismajoittumisjakso  oli 10 %:lla enintään 
kolme vuorokautta ja  viidenneksellä vähintään 
seitsemän vuorokautta. Yhtiöiden koneiden  kul  

jettajat asuivat  tilapäismajoituksessa  keskimää  
rin pitempiä  aikoja kuin Metsäkoneurakoitsi  
jain  Liiton jäsenyritysten  kuljettajat.  Palkkaus  
alueen 1 kuljettajat  asuivat  myös  keskimääräistä 

pitempään  tilapäismajoituksessa.  Apumiehillä  
oli pisimpien  tilapäisaikojen  keskiarvo  noin viisi 
vuorokautta. Neljännes  apumiehistä  asui  kerral  
laan enintään kolme  vuorokautta poissa  vaki  
naisesta asunnosta. 

Tilapäisasunnon  laatu. Tilapäiset  asunnot  
luokiteltiin kolmeen ryhmään:  huollettu kämp  

pä, huoltamaton kämppä  ja muut asunnot.  

Muissa asunnoissa asumiseksi  katsottiin  mm.  

"taloissa",  matkustajakodeissa,  jopa  teltassa  asu  
minen. Tilapäisasuntojen  laadullinen jakautu  
minen oli  hyvin samanlaista sekä  elo-  että  syys  
kuussa.  

Neljänneksellä  kuljettajista  oli tilapäisasun  
tona huollettu kämppä,  lähes puolet  asui  huol  
tamattomassa  kämpässä  ja yksi  neljännes asui  

jossakin  muunlaisessa asunnossa (taulukko  30).  

Apumiehet  jakautuivat  jokseenkin  samalla ta  
valla. Työnantajittain  ei  ollut eroja  kuljettajien  

tilapäisen  asunnon laadussa. Palkkausalueella 1 
oli  huolletussa kämpässä  majoittuminen  selvästi  

yleisempää  kuin muualla Suomessa. Metsätrak  

torinkuljettajat  asuivat  eri työalojen  kuljettajista  
suhteellisesti eniten huolletussa kämpässä,  kun  
taas  kaivureiden ja erikoiskoneiden kuljettajat  
asuivat  keskimääräistä  enemmän  "muissa" asun  

noissa. 

Tilapäismajoituksen  järjestäjä  ja ylläpitäjä.  
Työnantaja  järjesti  tilapäismajoituksen  4/5  :lle  

kuljettajista,  ja  siten viidennes joutui  itse  hank  
kimaan käyttöönsä  väliaikaisen majapaikan.  
Tässä  suhteessa ei  ollut työnantajittain,  alueit  
tain eikä  työaloittain  huomattavia eroja.  

Tilapäismajoituksen  ylläpitokustannuksista,  
ts. majapaikan  asumiskelpoisena  pitämisestä,  
ilmoitti kuljettajista  65 % työnantajan  huoleh  
tivan. Loput  35 % kuljettajista,  jotka huolehti  
vat  itse tilapäisasunnon  ylläpitokustannuksista,  
koostuivat  osasta  huoltamattomassa kämpässä  
asuneista  ja lähes kaikista  "muunlaisessa" tila  

päismajoituksessa  asuneista. Työnantajittain  ei 
ollut eroja  osallistumisessa  kuljettajien  tilapäis  
asunnon ylläpitokustannuksiin.  Lapissa,  missä 

Taulukko 30. Kuljettajien  ja  apumiesten  jakautuminen  tilapäisasunnon  laadun mukaan. Satunnais  

näytteet.  

Tilapäisasunnon laatu  

Ryhmä Huollettu  

kämppä  

Huoltamaton  

kämppä 
Muut  

asunnot 

Yhteensä  

% vastanneista % 

Kuljettajat  yhteensä  
—  yhtiöiden  palveluksessa  
—  urakoitsijoiden  — 

27 

28 

47 

45 

26 100 

27 100 

27 48 25 100 

—  alueen 1 kuljettajat  
—  alueen 2  +  3 — 

— alueen 4 

59 32 

49 

9 

33 

100 

18 100 

22 51 27 100 

Apumiehet  yhteensä  29 47 24 100 
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huolletussa kämpässä  asuminen oli  tavallisinta, 

työnantaja huolehti majoituksen  ylläpidosta  
lähes 90  %:sti.  Palkkausalueella  2  +  3  puolet  kul  

jettajista  huolehti itse tilapäismajoituksen  yllä  

pitokustannuksista.  Metsätraktorinkuljettajilla  

työnantaja huolehti tilapäismajoituksen  yllä  

pitokustannuksista  selvästi  keskimääräistä ylei  
semmin.  Apumiehistä  noin 90 %:lla työnantaja  

järjesti  tilapäismajoituksen  ja  runsaalla puolella  
huolehti myös  majoituksen  ylläpitokustannuk  
sista.  

Tilapäisasumisen  kustannukset  ja korvauk  
set. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään tila  

päismajoittumisen  aiheuttamien lisämenojen  
suuruus ja  vertaamaan sitä  työnantajan  maksa  
maan erilliskorvaukseen. Kyselyjen  ohjeissa  
määriteltiin: tilapäismajoituksen  lisämenot = 

majoituskustannukset  + ylimääräiset  ruokailu  
kustannukset  (= lisäys  kotiruokamenoihin)  — 
matkakustannusten säästö. Säästöä  matkakus  

tannuksissa  aiheutuu tietenkin  siitä, ettei käy  

joka päivä  kotona. Elokuun kyselyssä  tiedustel  
tiin  työnantajan  tilapäismajoituksen  vuoksi  mak  
saman erilliskorvauksen suuruutta, mutta syys  
kuun kyselyyn  lisättiin maininta, että erillis  
korvaus  tarkoittaa myös  päivärahaa.  Vaikka  

työehtosopimuksessa  puhutaan  vain työnanta  

jan maksamasta ylläpitokorvauksesta,  käytän  
nössä  esiintyy  myös  "päivärahanmaksamista".  
Mainitun lisäohjeen seurauksena työnantajan  

keskimäärin maksama korvaus  oli kaikilla kul  

jettajaryhmillä  syyskuussa  suurempi  kuin elo  
kuussa.  Toisaalta tilapäismajoituksen  lisämeno  

jen  keskiarvot  erosivat  näinä kuukausina useilla 

ryhmillä  merkityksettömän  vähän (ks.  liite  8).  
Tutkimuksessa verrataankin lisämenojen  ja  kor  
vausten  suuruutta  vain syyskuun  osalta. 

Metsäkoneenkuljettajilla  oli  tilapäismajoituk  
sen aiheuttamat lisämenot syyskuussa  keski  
määrin 5.70 markkaa/työpäivä  (elokuussa  5.65 

mk/työpäivä).  Kun  työnantaja  maksoi heille ti  

lapäisasumisesta  korvausta keskimäärin  6.45 
markkaa työpäivältä  (taulukko  31),  oli  korvaus  
13 % suurempi  kuin  keskimääräinen lisämeno. 
Noin neljännes  kuljettajista  katsoi,  ettei tila  

päisasuminen  aiheuttanut heille lisämenoja.  Kol  
masosalla kuljettajista  olivat lisämenot 6—lo 
markkaa ja  10 %:lla yli  kymmenen  markkaa 

työpäivää  kohti. Korvauksen suuruuden mu  
kaan kuljettajat  jakautuivat  hieman erilailla  
kuin lisämenojen  mukaan. Heistä  35 % ei  saa  

nyt  työnantajalta  korvausta  lainkaan,  kun toi  
saalta  22 % sai  yli  kymmenen  markkaa työ  

päivältä  (liitteet  8  ja  9). 

Työnantajaryhmittäin  tarkasteltuna oli yh  
tiöiden koneiden kuljettajilla  lisämenot 16 % 
suuremmat kuin  Liiton jäsenyritysten  kuljetta  

jilla.  Yhtiöt maksoivat  korvausta  syyskuussa  

työpäivältä  keskimäärin 8.15 mk, mikä ylitti  
30 %:lla  kuljettajille  tilapäismajoituksesta  aiheu  

Taulukko 31.  Tilapäismajoittumisen  aiheuttamat lisämenot ja  työnantajan  kuljettajille  ja  apumiehille  
maksamat korvaukset  keskimäärin syyskuussa.  Satunnaisnäytteet.  

Tilapäisasumi- 
sen lisämenot  

keskimäärin  

Työnantajan 

korvaus kes-  

kimäärin  

Korvauksen  ja 
lisämenojen 

Korvaukset  

lisämenoista 

Ryhmä  erotus 

larkkaa/työpäivä % 

Kuljettajat  yhteensä  
—  yhtiöiden  palveluksessa  
—  urakoitsijoiden  —" —  

5.70  

6.25 

6.45 0.75 113 

8.15  1.90 130 

102 5.30  5.40 0.10 

—  alueen 1 kuljettajat  
— alueen 2 + 3 —"— 

—
 alueen 4 —"— 

5.30 

5.70 

6.90 1.60 130 

6.80 

6.10 

1.10 119 

106 5.75 0.35 

—  metsätraktorinkuljettajat  
—

 maatalous " —"— 

—
 kuorimakoneen —"— 

5.05  5.95 0.90 118 

86 5.60 

7.50 

4.80 -0.80 

8.15  0.65 

-0.40 

109 

85 
—

 kaivurin —"— 

—
 muiden koneiden —"— 

2.65 

8.70 

2.25  

10.70 2.00 123 

Apumiehet  yhteensä  4.70 2.35 -2.35 50 
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tuneet lisämenot. Liiton jäsenyritysten  kuljet  
tajilleen  maksama keskimääräinen korvaus  5.40 

mk/työpäivä  oli jokseenkin  lisämenojen  suu  
ruinen. Kuljettajien  jakautumisessa  korvauksen 
suuruuden mukaan oli  myös selviä  eroja.  Kaikki 

yhtiöiden  koneiden kuljettajat  saivat  korvausta,  
kun  taas yli  puolelle  Liiton jäseniä  palvelleista  

kuljettajista  ei maksettu ollenkaan tilapäisma  

joituskorvausta.  Toisaalta Liiton jäsenyritysten  

kuljettajista  neljäsosa  sai yli  kymmenen  mark  
kaa  työpäivältä.  Yhtiöiden kuljettajista  noin 
15 % ei katsonut  tilapäismajoituksesta  aiheutu  
van  lisämenoja,  kun  vastaava  osuus Liiton jäsen  
ten  palveluksessa  olleista kuljettajista  oli  noin 
kolmannes. Järjestäytymättömien  metsäkone  

yritysten  kuljettajien  ja  Metsäkoneurakoitsijain  
Liiton jäsenten  palveluksessa  olevien kuljetta  
jien  välillä ei tilapäismajoituksen  lisämenojen  ja 
korvausten suuruudessa näyttäisi  olevan huo  
mattavia eroja.  

Palkkausalueittain tuloksia tarkasteltaessa ha  

vaittiin,  että tilapäismajoituksen  aiheuttamissa 
keskimääräisissä  lisämenoissa ei ollut alueittain 

suuriakaan eroja  ja  että työnantajan  maksamat 
korvaukset  hieman suurenivat pohjoiseen  päin.  

Niinpä  korvaukset  ylittivät  palkkausalueella  1  
lisämenot 30 %:lla,  kun  alueella  4 vastaava  yli  

tys  oli  6  %  (taulukko  31).  

Muutamilta työaloilta  oli  kuljettajanäyttees  
tä niin  vähän miehiä,  että tulokset eivät ole ko  

vin luotettavia. Kuitenkin maataloustraktorin  

ja kaivurinkuljettajilla  tilapäismajoituksen  ai  
heuttamat lisämenot, vaikkakin olivat keski  

määräistä pienemmät,  ylittivät  työnantajan  mak  
samat korvaukset.  Toisten  työalojen  kuljettajil  
la olivat  korvaukset  päinvastoin  tilapäismajoit  
tumisen aiheuttamia lisämenoja  suuremmat. 

Apumiehillä  oli tilapäismajoituksen  lisäme  
not syyskuussa  4.70 mk/työpäivä  eli markan 

pienemmät  kuin  kuljettajilla.  Työnantajan  mak  
sama korvaus,  jota  sai noin 30 % apumiehistä,  
oli  keskimäärin puolet lisämenojen  määrästä. 

Apumiehistä  noin  40 % katsoi, ettei heille tila  

päismajoituksessa  asuminen aiheuttanut lisä  

menoja.  
Metsäalan 11.1.1971 allekirjoitettuun  työ  

ehtosopimukseen  liittyvässä  pöytäkirjassa  (25.  
1.1971)  ovat  sopimuksen  osapuolet  sopineet,  
että kun metsäkoneenkuljettaja,  -käyttäjä  tai 

-apumies joutuu  yöpymään  varsinaisen sijoitus  

paikkakuntansa  ulkopuolella,  maksetaan hänel  
le 5 markkaa vuorokaudelta,  jos työnantaja  on 

järjestänyt hänelle työnantajan  toimesta huol  

letun asunnon ja 9 markkaa vuorokaudelta,  
ellei  asuntoa  ole  järjestetty.  Tutkimuksen tu  
loksilla voidaan sopimuksen  noudattamista jos  
sain  määrin tarkastella. Lähtien siitä,  että  työn  
antaja  huolehti tilapäismajoituksen  ylläpitokus  
tannuksista 65 %:lla  kuljettajista  (ks.  sivu  39),  
saadaan keskimääräiseksi korvaukseksi  6.40 

markkaa/vuorokausi  eli  sama,  minkä työnanta  

jat keskimäärin  maksoivat korvausta  syyskuus  
sa. Mikäli otetaan lähtökohdaksi,  että 5 markan 
korvauksen  saavat  vain huolletussa kämpässä  
asuneet  (vaikka  työnantajat  ovat  kyllä  huoleh  
tineet osaksi  mm.  asuntoparakkien  ylläpidosta),  

joita oli  syyskuussa  27 % kuljettajista  (ks.  taul. 
30),  saadaan keskimääräiseksi  korvaukseksi  7.90 
markkaa/vuorokausi,  minkä määrän  yhtiöiden  
maksama keskimääräinen korvaus  hieman ylit  
tää.  Näin  ollen yhtiöt  korvasivat  kuljettajien  ti  

lapäismajoittumista  vähintään sopimuksenmu  
kaisesti.  Urakoitsijoiden  palveluksessa  olevat 

kuljettajat  saivat keskimäärin 70—80 % sopi  
muksenmukaisesta korvauksesta,  vaikka huo  

mattava  osa  heistä  ei saanut korvausta  ollen  

kaan.  Apumiehillä  oli  tilanne "kehittymättö  

mämpi"  kuin  kuljettajilla.  

425. Työmaaruokailu  

Tutkimuksessa selvitettiin suurpiirteisesti  

myös  metsäkonemiesten ruokailutottumuksia 

työssäoloaikana.  Kuljettajilla  oli tavallisin ruo  

kailupaikka  työvuoron  aikana koneen ohjaamo.  
Noin 30 % ruokaili ulkosalla ja vain runsaat  
10 % kuljettajista  käytti  ruokailupaikkanaan  

taukotupaa  tai kämppää  (taulukko  32).  Muuta  
mien työalojen  erikoispiirteet  heijastuivat  myös  
ruokailussa. Kuorimakoneenkuljettajat  sekä  

apumiehet  ruokailivat  valtaosaltaan ulkona,  kun  
taas kaivurinkuljettajista  4/5 ruokaili  koneen 

ohjaamossa.  Muutamat miehet eivät ilmoituk  
sensa mukaan ruokailleet työvuoron  aikana ol  
lenkaan. 

Metsäkonemiesten työmaaruokailun  ainek  
set  olivat  yli  80  %:lla  perinteisesti  kuivaa  evästä  
ja maitoa tai kahvia  juomana.  Lämmintä ruo  
kaa söi  työpäivän aikana  vajaa  kymmenesosa  
metsäkonemiehistä. Lapissa  lämpimän ruoan 
nauttiminen näyttäisi  olevan hieman yleisem  

pää. Termoskannu tai muu vastaava  järjestelmä  

lämpimän ruoan  saamiseksi  myös  työaikana  ei  
ole siten  yleistynyt  metsäkonemiesten keskuu  
dessa. 
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Taulukko 32. Kuljettajien  ja  apumiesten  jakautuminen  työmaaruokailupaikan  mukaan. Satunnaisnäyt  
teet. 

426. Mielipiteet  ja  ammatinvaihtohalukkuus 

Ammatin  epäkohdat.  Tutkimuksessa  kartoi  
tettiin työoloja  koskevien  asiatietojen  lisäksi  
metsäkoneenkuljettajien  ja -apumiesten  ammat  

tiin  liittyviä  mielipiteitä. Miehiä pyydettiin  va  
litsemaan yhdeksästä  esitetystä  epäkohdasta  

tärkeysjärjestyksessä  kolme.  Mielipiteitä  kysyt  
tiin elokuun lomakkeella sekä  erillisillä lisätie  

dusteluilla myös  niiltä miehiltä,  jotka olivat 

elo—syyskuussa  tilapäisesti  poissa  metsäkone  
töistä. Mielipiteet  kuten taustatiedotkin saatiin 
162 kuljettajalta  ja 104 apumieheltä  (ks.  tau  
lukko 6). 

Kuljettajista  piti 22 % pahimpana  epäkoh  
tana  metsäkoneen epämukavuutta  (taulukko  

33).  Seuraavaksi yleisimmin  kuljettajat  valitsivat  

pahimmaksi  epäkohdaksi  työmatkojen  pituuden  

ja työn  kausiluonteisuuden,  molempia  17 %. 
Lähes yhtä  monet pitivät työn  alhaista palkkaa  
tai kotoa poissaolon  paljoutta  pahimpana  epä  
kohtana. Tapaturmien  sattumista ei  kukaan  sa  
tunnaisnäytteen  kuljettajista  pitänyt  pahimpana  

epäkohtana  ja vain muutaman mielestä työn  
arvostamattomuus  oli  pahin epäkohta.  

Toiseksi  pahimmaksi  epäkohdaksi  asetti  kul  

jettajista  30  % pitkät  työmatkat  ja 20 % kotoa 

poissaolon  paljouden.  Nämä kaksi  epäkohtaa  

viittaavat samaan asiaan eli  työmaiden etäiseen 
sijaintiin  vakinaisesta asunnosta.  Metsäkoneen 

epämukavuus  tuli  selvästi  esiin myös  toiseksi  

pahimpana  epäkohtana.  Pitkiä työmatkoja  pi  
dettiin yleisimmin  (19  %) myös kolmanneksi  

pahimpana  epäkohtana.  Sitten seurasivat  heik  
ko  palkkaus  (16  %) sekä  kotoa poissaolon  run  
saus ja  vähälukuiset vapaa-ajan  käyttömahdolli  
suudet. 

Epäkohtien  kokonaisjärjestyksen  muodosta  
miseksi  painotettiin  mielipiteitä  niin, että pa  
himman epäkohdan  valinnat  kerrottiin kolmel  
la,  toiseksi  pahimman kahdella  ja kolmanneksi  

pahimman  yhdellä.  Näin  tarkasteltuna kuljetta  
jat kokivat  suurimpana  epäkohtana  työmatko  
jen  pituuden.  Seuraavina jokseenkin  yhtä  suu  
rina  epäkohtina pidettiin  metsäkoneen epä  
mukavuutta ja runsasta  kotoa poissaoloa.  Huo  
mattavina epäkohtina  kuljettajat  kokivat  vielä  

palkan alhaisuuden ja työn  kausiluonteisuuden 
(taulukko  33). 

Painotetut epäkohtaluettelot  työnantajittain,  

palkkausalueittain  ja  työaloittain  on esitetty  
liitteessä  10. Yhtiöiden palveluksessa  olleet  kul  
jettajat painottivat  epäkohtina  kotoa  poissaolon  

paljoutta  ja työmatkojen  pituutta  sekä  metsä  
koneen epämukavuutta.  Metsäkoneurakoitsijain  
Liiton jäsenten  palveluksessa  olleet kuljettajat  

Ruokailupaikka  työvuoron aikana  

Ryhmä Taukotupa 
tai kämppä 

Koneen  

ohjaamo 

Ulkona  Ei ruo- 

kailua  

Yhteensä  

% vast;  mneista  % 

Kuljettajat  yhteensä  
—  yhtiöiden  palveluksessa  
—  urakoitsijoiden  

12 

7 

14 

47 

38 

51  

31 

44 

26 

10 

11  

100 

100 

9 100 

—  alueen 1 kuljettajat  
—

 alueen 2 + 3 — 

—
 alueen 4 — 

14 40 23  23  100 

100 13 35 

53 

35  17 

11  32 4  100 

— metsätraktorinkuljettajat  
—

 maatalous " 
—

 

—
 kuorimakoneen 

—
 

14 45 32 9 100 

12 36 

8 

36 

67 

16 100 

21 4  100 

— kaivurin —  

—
 muiden koneiden 

—
 

7 

7 

80 

45 

11 

29 

2 

19 

100 

100 

Apumiehet  yhteensä 10 12 73 5 100 
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Taulukko 33. Kuljettajien  mielipiteiden  jakautuminen  ammatin epäkohdista.  Satunnaisnäyte.  
Table 33. Percentage  distribution  of  drivers  according  to  their opinions  on the disadvantages  of  their 

trade. 

1) Pahimpana pidetyt epäkohdat on painotettu kolmella, toiseksi  pahimmat kahdella  ja kolmanneksi  pahimmat yh  
dellä.  

1)  Greatest  disadvantage weighted by  three, second  greatest by  two  and  third  greatest  by  one. 

kokivat  lisäksi työn  kausiluonteisuuden selvänä 

epäkohtana.  Lapissa  pidettiin  suurimpana  epä  
kohtana sitä,  että työn  vuoksi  joutuu  olemaan 

paljon  poissa  kotoa. Metsäkoneen epämukavuu  
den epäkohtana  pitäminen  lisääntyi  pohjoisesta  
etelään. Kuorimakoneen- ja kaivurinkuljettajat  

pitivät  pahimpina  epäkohtina  pitkiä  työmatkoja 

ja lisäksi erityisesti  kaivurinkuljettajat  työn  
kausiluonteisuutta. Työn  heikko  palkkaus  mai  
nittiin melko yleisesti  kolmen  epäkohdan  jou  

kossa,  mutta missään kuljettajaryhmässä  se ei 
tullut kovin voimakkaasti  esille. 

Järjestäytymättömien  urakoitsijoiden  palve  
luksessa  olleet kuljettajat  (ei-satunnaisnäyte)  

pitivät pahimpana  samoja  epäkohtia,  mutta 

painottivat  alhaista palkkaa  ja työn  kausiluon  
teisuutta hieman Liiton jäsenten  palveluksessa  
olleita kuljettajia  yleisemmin.  

Kuljettajien  mielipiteistä  käy  myös ilmi  eräs  
metsäkonetöiden ja yleensä  metsätöiden vai  
keasti  ratkaistava  ongelma.  Kun  pyritään  välttä  
mään  tilapäismajoitusta,  mitä ei pidetä  suota  
vana asumismuotona, pitenevät  työmatkat,  jot  
ka vuorostaan  lisäävät  matkakustannuksia  ja  vie  
vät huomattavasti lisäaikaa. Tähän ristiriitaiseen 

kysymykseen,  joka Itä-ja  Pohjois-Suomessa  liit  

tyy  mm.  asuntojen  taajamiin  keskittämiseen,  on 

ajan  mittaan vaikea löytää  hyvää ratkaisua,  jos  
ei  haluta esim.  työaikaa  lyhentää.  

Apumiehet  painottivat epäkohtina  hieman 
eri  asioita ja heidän mielipiteensä  ryhmittyivät  
selvemmin kuin  kuljettajilla.  Apumiehistä  30  % 
valitsi työn  kausiluonteisuuden ja  26  %  alhaisen 

palkan  pahimmaksi  epäkohdaksi  (taulukko  34).  
Muut  epäkohtavaihtoehdot  saivat  alle 10 %:n  
"kannatuksen". Toiseksi pahimpana  epäkohtana  

Vastanneit;  

Jo.of  replies 

27 

35 

23 

23 

28 

13 

9 

4 

O 

162 
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Taulukko 34.  Apumiesten  mielipiteiden  jakautuminen  ammatin epäkohdista.  Satunnaisnäyte.  
Table 34.  Percentage  distribution of  helpers according  to  their  opinions  on  the disadvantages  of  their  

1) Ks.  taulukon  33  alaviitettä  

1) See  footnote to Table  33.  

apumiehet  pitivät  yleisimmin  pitkiä  työmatkoja  
(27  %)  ja  heikkoa  palkkausta  (17  %).  Apumie  
het kokevat  myös  työn  vähäisen  arvostuksen  
mainittavana epäkohtana,  sillä viidennes apu  
miehistä asetti  tämän  tekijän  kolmanneksi pa  
himmaksi epäkohdaksi.  

Kun apumiesten  mielipiteistä  muodostettiin 

painotettu  epäkohtaluettelo  edellä selitetyllä  
tavalla erottui kolme epäkohtaa  selvästi  muista. 

Suurimpana  epäkohtana  apumiehet  kokivat  al  
haisen palkan,  jokseenkin  yhtä  suurena  epäkoh  
tana työn  kausiluonteisuuden ja sitten työmat  

kojen pituuden  (taulukko 34). Kuljettajista  

poiketen  myös  tapaturma-alttius  koetaan  am  
matin epäkohtana.  

Ammatin myönteiset  tekijät.  Kyselyssä  esi  
tettiin kuljettajille  ja  apumiehille  seitsemän 
asiaa,  jotka  voitiin katsoa tietyissä  tapauksissa  
vaikuttavan myönteisesti  ammatissa viihtymi  

seen. Näistä asioista miehet valitsivat kolme  

mielestään myönteisintä  tekijää  tärkeysjärjes  

tyksessä.  Ammatin myönteisimpänä  tekijänä  

piti  kuljettajista  lähes 60  %  sitä,  että  työ  on itse  
näistä ja omatoimista (taulukko  35).  Toiseksi  

yleisimmin  (16  %)  kuljettajat  pitivät  työympä  
ristön  vaihtelevuutta myönteisimpänä  tekijänä.  
Töiden riittävyys  oli  joka kymmenennen  kul  

jettajan  mielestä paras puoli  ammatissa. 
Toiseksi  ja kolmanneksi myönteisimmän  te  

kijän  valinnoissa oli  hajautuminen  eri  työnteki  

jöiden kesken  luonnollisesti suurempi.  Työym  

päristön  vaihtelevuus,  työn  konetyöluonne  ja 

työn  itsenäisyys  oli kunkin noin 20  %:n  mie  
lestä ammatin toiseksi myönteisin  tekijä.  Kol  
manneksi myönteisimpänä  asiana kuljettajat  
pitivät  töiden riittävyyttä,  työympäristön  vaih  
telua ja  työn  ulkotyömäisyyttä.  Vain  muutama 
näytteen kuljettaja  piti  työtä  hyvin  palkattuna.  

tra( le. 

Pahin  epäkohta 
Greatest  disadvantage 

Painotettu  epäkohtaluet- 
telo  1)  —  Weighted list  of 
disadvantages 1) 

Epäkohta 

Disadvantage  

Vastanneita  

No.  of  replies 
% 

Painoluku  

Weighted value  
% 

1. Työn  heikko palkkaus  
Low  wages  in working  

2.  Työn  kausiluonteisuus  
Work  of  seasonal  character 

3. Työmatkojen  pituus  

Length  of  journeys  to  work 
4. Metsäkoneen epämukavuus  

Discomfort  of  forest  machines  
5.  Tapaturma-alttius  

Tendency  to accidents  
6.  Päivittäin vaihteleva työaika  

Daily  fluctuating  working  time  
7. Vapaa-ajan  harvat  käyttömahdollisuudet  

Few  possibilities  of  using  leisure  time 
8.  Kotoa  poissaolon  paljous 

Too  much absence  from home 
9.  Työn  vähäinen arvostus  

Low  estimation of  work  

27 

31 

8 

8 

8 

26 

30 

8 

8 

8 

130 

125 

96 

56 

49 

21 

20 

15 

9 

8 

6 6 48 8 

6 6 44 7 

7 7 39 6 

3  3 37 6 

Yhteensä —  Total 104 102 624  100 
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Taulukko 35. Kuljettajien  mielipiteiden  jakautuminen  ammatin myönteisistä  tekijöistä.  Satunnaisnäyte.  
Table 35.  Percentage  distribution of  drivers  according  to  their opinions  on the advantages  of  their trade 

1) Myönteisimpänä pidetyt tekijät on painotettu kolmella, toiseksi myönteisimmät kahdella  ja kolmanneksi  myöntei  
simmät yhdellä. 

1)  Best advantage weighted by  three, second  best by  two  and  third  best by  one. 

Painotetun myönteisten  tekijöiden  luettelon 
saamiseksi kerrottiin kunkin asian  kohdalla 

myönteisimpänä  esitetyt  mielipiteet  kolmella,  
toiseksi  myönteisimmät kahdella ja  kolmannek  

si  myönteisimmät  yhdellä. Näin selvitettynä  

metsäkoneenkuljettajat  kokivat  ammatin sel  
västi myönteisimpänä  tekijänä  työn  itsenäisyy  
den ja  omatoimisuuden (taulukko  35).  Toiseksi  

myönteisimpänä  kuljettajat  pitivät  työympä  
ristön vaihtelevuutta. Töiden riittävyys  ja ko  
neilla työskentely  koettiin yhtä myönteisinä  

tekijöinä.  

Kuljettajien  mielipiteiden  painotetut  jakau  
tumat ammatin myönteisistä  tekijöistä  ovat  

työnantajittain,  palkkausalueittain  ja työaloit  
tain koottu liitteeseen 11. Mainittakoon vain, 

että kaikissa  kuljettajaryhmissä  oli työn  itse  

näisyys  ja omatoimisuus selvästi  myönteisim  

pänä pidetty  asia.  Yhtiöiden palveluksessa  ol  
leet kuljettajat  kokivat  sen,  että töitä on saata  
vissa riittävästi,  varsin myönteisenä  puolena  
ammatissaan. Järjestäytymättömien  metsäkone  

yritysten  palveluksessa  olleiden kuljettajien  mie  

lipiteet  myönteisistä  tekijöistä  olivat hyvin sa  
mansuuntaisia Metsäkoneurakoitsijain  Liiton jä  
seniä  palvelleiden  kuljettajien  mielipiteiden  
kanssa.  

Apumiehet  korostivat  ammatin myönteisinä  

tekijöinä  samoja  asioita kuin metsäkoneenkul  

jettajat. Myönteisimpänä  tekijänä  piti  apumie  
histä 41 % työn  itsenäisyyttä  ja 31 % vaihtele  
vaa työympäristöä  (taulukko  36). Näiden kah  
den tekijän  ohella toiseksi  ja  kolmanneksi 

myönteisimpänä  tekijänä  pidettiin  yleisesti  sitä,  
että työ  on tavallaan ulkotyötä.  Nämä  tekijät  
tulivat myös esille apumiesten painotetussa  

myönteisten  tekijäin  luettelossa. Työn  itsenäi  

syyden  ja omatoimisuuden sekä  työympäristön  
vaihtelevuuden kokivat  apumiehet myönteisim  

pinä  ja  jokseenkin  yhtä hyvinä  tekijöinä.  Työn  
ulkotyöluonne  on myös  apumiesten  mielestä 

varsin myönteinen  asia  ammatissa. 
Ammatinvaihtohalukkuus. Kysymykseen  

"Jos  Teille tarjoutuisi  tilaisuus,  niin  haluaisit  
teko vaihtaa ammattia" vastasi myöntävästi  
65  %  metsäkoneenkuljettajista.  Apumiehillä  oli 

lastanneita 

Jo.  of replies  

95 

26 

16 

9 

5 

8 

3 

162 
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Taulukko 36.  Apumiesten  mielipiteiden  jakautuminen  ammatin myönteisistä  tekijöistä.  Satunnaisnäyte.  
Table 36. Percentage  distribution of  helpers  according  to  their  opinions  on the advantages  of  their trade. 

1) Ks.  taulukon  35  alaviitettä.  
1) See  footnote  to  Table  35.  

ammatinvaihtohalukkuus vielä suurempi,  sillä 

mainittuun kysymykseen  antoi 7  5 % myöntei  
sen vastauksen. Yhtiöiden koneiden  kuljettajat  
olivat keskimääräistä yleisemmin  halukkaita 

siirtymään  muuhun ammattiin, vaikka  heidän 

työolojaan  voidaan pitää tavallista vakiintu  

neempina.  Ehkä näillä kuljettajilla  on keski  
määräistä paremmat mahdollisuudet ammatin  
vaihtoon. Etelä-Suomessa  olivat kuljettajat  myös  
ammatinvaihto halukkaampia.  Työaloittain  kai  
vureiden ja  erikoismetsäkoneiden kuljettajat  

näyttäisivät olevan keskimääräistä  halukkaam  

pia  siirtymään  muuhun ammattiin. 
Ammatinvaihtohalukkaat miehet saattoivat 

merkitä, mihin ammattiin he haluaisivat siirtyä.  

Kuljettajia  näyttää  kiinnostavan  koneiden kans  
sa työskentely,  sillä yleisimmin  he  halusivat 
siirtyä  autonkuljettajiksi  tai asentajan  ammat  
tiin. Lisäksi  tehdastyö  tai metalliala kangasteli  
monien kuljettajien  mielessä.  Osa  miehistä  ku  
vasi  vain  halutun työn  laatua,  jolloin  tavallisim  

pia määrittelyjä  olivat "säännölliseen" tai "ko  
toa käsin"  tehtävään työhön.  Apumiehet  ha  
luaisivat myös  siirtyä  autonkuljettajiksi  ja  asen  

tajiksi,  mutta lisäksi  tehdastyöhön  tai metalli  

alalle vielä yleisemmin  kuin  kuljettajat.  Laadul  
lisesti apumiehet  halusivat  yleisesti  siirtyä  "ke  

vyempään"  työhön. 

Ammatinvaihtohalukkaista kuljettajista  il  
moitti 42 % työolot  pääasiallisimmaksi  syyksi  
halukkuuteen siirtyä  ammatista (taulukko  37).  
Tässä  työolot  viittaavat  lähinnä työn  luontee  

seen,  työskentelyolosuhteisiin  ja työmatkoihin.  

Kuljettajat  kiinnittävät huomiota myös työn  
aiheuttamiin terveydellisiin  haittoihin,  sillä 30 
% heistä piti  terveydellisiä  tekijöitä  pääsyynä  
ammatinvaihtohalukkuuteen. Palkkaus oli  vasta 

kolmanneksi yleisin  syy  ammatinvaihtoon. 
Asunto-olot ja  perhesuhteet  eivät  olleet merkit  
täviä tekijöitä  ammatinvaihtohalukkuuden taus  
talla. 

Ammatinvaihtohalukkaista apumiehistä  37 % 

piti työoloja  pääsyynä  ammatin vaihtamiseksi 

(taulukko  37).  Terveydelliset  syyt  ja palkkaus  
olivat suunnilleen yhtä  usein syynä  ammatin  
vaihtohalukkuuteen. Apumiehillä,  joilla  ansiot 
ovat  keskimäärin  huomattavasti  pienemmät  kuin 

kuljettajilla,  palkan  merkitys  ammatissa viihty  
miseen on selvästi  suurempi  kuin  kuljettajilla.  

lastanneita 

Jo.  of  replie:  

43 

33 

7 

8 

5 

6 

2 



Taulukko 37. Syyt  ammatinvaihtohalukkuuteen kuljettajilla  ja  apumiehillä.  Satunnaisnäytteet.  

1) Henkilöt, jotka ilmoittivat  haluavansa  tilaisuuden  tarjoutuessa  vaihtaa  ammattia.  

43. Kuljettajien  ja apumiesten  ansiot 

431. Palkkausperusteet  

Työsuhteen  pituus.  Aluksi esitetään tässä 
luvussa  tiedot  kuljettajien  ja apumiesten  yhtä  
jaksoisen  työsuhteen  pituudesta,  vaikka tällä 
asialla ei olekaan palkkauksessa  välitöntä mer  

kitystä.  Työsuhteen pituutta  selvitettiin kysy  
mällä päivämäärää,  mistä lähtien henkilö  oli 
ollut  saman työnantajan  palveluksessa.  Tuloksia 
tarkasteltaessa  on huomattava,  että miesten ei 

ole tarvinnut olla koko työsuhteen  kestoaikaa 
metsäkonetöissä,  vaan useat  heistä ovat  saatta  

neet  tehdä muunlaisia töitä samalle työnanta  

jalle  tai olla välillä omissa  töissään vaihtamatta 

työnantajaa  ilmoitetun ajankohdan  jälkeen.  

Kuljettajat  olivat olleet saman työnantajan  

palveluksessa  keskimäärin 2.7  vuotta (taulukko  

38),  mikä  oli vajaan  vuoden vähemmän kuin 
heidän kokonaistoiminta-aikansa metsäkoneen  

kuljettajana  (ks.  taul. 22).  Näyttäisi  siis  siltä,  
etteivät kuljettajat  vaihda työnantajaa  kovin  
kaan usein. Toisaalta työsuhteen  lyhytaikai  
suutta osoittaa se,  että  yli  kolmannes kuljetta  

jista  oli  ollut saman työnantajan  palveluksessa  
enintään yhden  vuoden. 

Yhtiöiden koneiden kuljettajat  olivat olleet 
saman työnantajan  töissä keskimäärin  kaksi  
vuotta enemmän  kuin  Liiton  jäsenyritysten  pal  

Taulukko 38. Yhtäjaksoisesti  kestäneen työsuhteen  pituus  kuljettajilla  ja  apumiehillä.  Satunnaisnäyt  
teet. 
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Kuljettajat Apumiehet 

Syy  
henkilöä  1) % henkilöä  1) % 

1. Työolot 
2. Palkkaus 

45 42 29 37 

13 12 

9 

21 

3 

22 

27 

4 3. Asunto 

4. Terveydelliset  syyt  
5. Perhesuhteet 

6. Jokin muu syy  

9 

32 30 28  

6 6 2 3  

1  1 1  1 

Yhteensä 106 100 78 100 

Työsuhde kestänyt,  vuotta 

1.1-2.0 2.1-5.0  5.1- Yhteensä  

Keski-  

määrin, Ryhmä -1.0  

vuotta 

% vastai ineista % 
vastan-  

neita  

Kuljettajat  yhteensä 
—  yhtiöiden  palveluksessa  
—  urakoitsijoiden  

37 18 30 15 

29 

100 

100 

123 

34  

2.7 

24 18 29 4.1 

41 18 31 10 100 89  2.1 

—  alueen 1  kuljettajat  
—

 alueen 2 + 3 —
 

47 

43 

35 

11  

18 0 100 17 1.5 

— alueen 4 — 32 17 

21 

36 

25 

15 

100 

100 

28  

78  

3.6 

2.6 

—  metsätraktorinkuljettajat  
—

 maatal. " 
—
 

—  kuorimakoneen —  

—
 kaivurin —  

— muiden koneiden —  

33 15 39 13 

19 

100 

100 

54 

16 

2.6  

50 

46 

40 

12 

23 

16 

19 

23 

28 

8 

16 

100 

100 

13 

25  

2.6 

1.9 

20 33 20 27 100 15 

2.2 

4.4 

Apumiehet  yhteensä  53 20 22 5 100 60  1.5 
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veluksessa  olleet kuljettajat.  Lapissa,  jossa  kul  
jettajien  keski-ikä  oli  pienin,  oli  keskimääräinen 

yhtäjaksoinen  työsuhteen  pituus  kuljettajilla  
vain 1.5 vuotta, kun  toisaalta alueella 2  + 3 kul  

jettajat olivat olleet yli  kolme vuotta saman 

työnantajan  palveluksessa.  Kuorimakoneenkul  

jettajilla  oli  työsuhde  kestänyt  työaloittain  tar  
kastellen lyhyimmän  ajan  (1.9  vuotta)  ja eri  
koismetsäko  neide n kuljettajilla  kauimmin (4.4  

vuotta).  

Apumiesten  työsuhteet  olivat selvästi  lyhyt  

aikaisempia  kuin kuljettajien.  Noin  puolet  apu  
miehistä oli ollut saman työnantajan  palveluk  
sessa  enintään yhden  vuoden. Keskimäärin  oli 

apumiesten  työsuhde  kestänyt  1.5 vuotta (tau  
lukko  38).  Järjestäytymättömien  metsäkoneyri  

tysten  palveluksessa  olleet tutkimukseen joutu  
neet  apumiehet  olivat  palvelleet  samaa työnan  

tajaa  keskimäärinkin vain vajaan  vuoden. 
Palkkaustavat.  Metsäkoneenkuljettajista  55 

% työskenteli  varsinaisessa  kuljetustyössä  urak  

kapalkalla  (taulukko 39). Aikapalkkauksessa  

käytettiin  yleisimmin  tuntipalkkaa,  jonka  pe  
rusteella kuljettajista  neljäsosan  palkka  määräy  

tyi. Urakoitsijoiden  palveluksessa  oli 17 % joko  

päivä-  tai kuukausipalkalla  työskennelleitä  kul  

jettajia.  Yhtiöt käyttivät  aikapalkkausmuotona  
ainoastaan tuntipalkkaa  sekä varsin yleisesti  
aika-  ja urakkapalkan  yhdistelmää,  jolloin  pe  

rustuntipalkan  lisäksi maksettiin urakkalisää 

tehdyn  työmäärän  mukaan. Tällaista sekapalk  

kaustapaa  käyttivät  yksityiset  urakoitsijat  var  
sin vähän. 

Apumiehistä  työskenteli  61 % pelkästään  

urakkapalkalla.  Apumiehillä  oli  päiväpalkka  sel  
västi  tavallisempi  ja  toisaalta tuntipalkka  harvi  
naisempi  ansioperuste  kuin kuljettajilla  (tau  
lukko 39).  Tuntipalkan  ja urakkalisän yhdistel  
mä  oli vähän käytetty  palkkaustapa  apumiesten  
kohdalla. 

Yleisin urakkapalkkayksikkö  oli  kuljettajilla  
ns. prosenttipalkka,  ts.  määrätty  osuus koneella 
ansaitusta bruttotulosta. Kuutiometriä puutava  

rankuljetuksessa  ja  ojametriä  kaivuritöissä  käy  
tettiin urakkapalkan  perustana myös  varsin  ylei  
sesti.  Apumiehet,  joista pääosa  oli kuorinta  
töissä,  saivat palkkaa  tavallisimmin  kuutiomet  
rin mukaan. 

Edellä on selvitetty  varsinaisesti metsäkone  
töissä käytettyjä  palkkaustapoja.  Tutkimukses  
sa pyrittiin myös  selvittämään,  millaista kor  
vausta  maksetaan koneiden huoltoon ja kor  

jauksiin  sekä  siirtoihin käytetyltä  ajalta.  Varsi  
naisessa  metsäkoneenkuljetustyössä  aikapalkkaa  
saaneista kuljettajista,  joita oli 45 %,  sai  noin 
80 % samansuuruista aikapalkkaa  myös  huol  
toon  ja korjauksiin  sekä  siirtoihin käytetyltä  

ajalta.  Viidesosalle aikapalkkaa  saaneista kuljet  

Taulukko 39.  Kuljettajien  ja  apumiesten  jakautuminen  elo—syyskuun  palkkaustavan  mukaan. Satun  

naisnäytteet.  
Table 39.  Percentage  distribution of  drivers  and  helpers  according  to  the manner of  receiving  payment  

in  August  and September  1971. 

kuljettajat  —  ■ivers  

'alkkaustapa 
tanner  of  receiving payment  

Yhteensä  

Total 

Yhtiöiden 

palveluksessa  

Employed by 

companies 

Urakoitsijoi-  
den  palveluk-  
sessa — Em- 

ployed by  con- 
tractors  

Apumiehe 
yhteensä 

Helpers, 
total 

Urakkapalkka  —  Piece  rates  55% 56%  55% 61 % 

Aikapalkka  —  Time  rates  
— tuntipalkka  —  hourly  wages 
— päiväpalkka  —  daily  wages 
— kuukausipalkka  — monthly  wages 

25% 

6% 

6% 

21% 

0% 

0% 

26% 

8% 

9% 

11  % 

21 % 

5% 

Tuntipalkka  + Urakkalisä 
Hourly  wages  +  Extra  pay  from piece  

8% 23% 2% 2% 

rates  

Yhteensä 
—
 Total 100% 100% 100% 100% 
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Taulukko  40. Kuljettajien  ja  apumiesten  jakautuminen  koneiden huoltoon,  korjaukseen  ja  siirtoihin 

käytetyn  ajan  korvaustavan  mukaan. Satunnaisnäytteet.  

1) Sisältää  ne aikapalkalla työskennelleet miehet, jotka huolto-  yms.  töistä  saivat  pienempää aikapalkkaa,  sekä  urak  
kapalkalla  työskennelleet miehet, jotka huolto-  yms.  töistä  saivat  aikapalkkaa. 

tajista  maksettiin huolto- yms.  töistä pienempää  

tuntipalkkaa  kuin varsinaisesta kuljetustyöstä.  
Pienemmän tuntipalkan maksaminen huolto  
töistä oli yhtiöissä  yleisempää  kuin urakointi  

yrityksissä.  Urakkapalkalla  koneita  kuljettaneis  
ta miehistä noin  40 % ei saanut  urakkapalkan  
lisäksi muuta korvausta koneiden huoltoon, 

korjauksiin  ja siirtoihin käyttämästään  ajasta.  
Kaikki  kuljettajat  huomioon otettuna mak  
settiin 23  %:lle palkka  ainoastaan tehtyjen  

urakkayksikköjen  perusteella  (taulukko  40).  
Yhtiöiden koneita urakkapalkalla  kuljettaneet  
miehet saivat  muutamaa poikkeusta  lukuunot  
tamatta tuntipalkan  huoltotöistä. Yksityisten  

urakoitsijoiden  palveluksessa  pelkällä  urakka  

palkalla  työskentely  oli sitä vastoin selvästi  

yleisempää.  

Aikapalkalla  työskennelleistä  apumiehistä  lä  
hes kaikki  saivat  huolto-,  korjaus-  ja koneen  
siirtotöistä samaa aikapalkkaa  kuin  varsinaisesta  

työstäkin,  sillä pääosalla  näitä apumiehiä  oli 

päivä-  tai  kuukausipalkka.  Urakkapalkalla  työs  
kennelleistä  apumiehistä  vain 30 %:lle  makset  
tiin huolto- yms. töistä eri  korvausta.  Niinpä  
kaikista  apumiehistä  yli  40 %  sai  palkkaa  yksin  
omaan tehtyjen  urakkayksiköiden  mukaisesti 
(taulukko  40). 

Ohjepalkkojen  yleisyys.  Kaikilta aikapalkkaa  

joko  varsinaisesta työstä  tai huolto-,  korjaus-ja  
koneensiirtotöistä saaneilta miehiltä tiedustel  

tiin,  perustuiko  aikapalkan  suuruus  kyseisten  
töiden työehtosopimuksen  ohjetuntipalkkoihin  
(metsäalan  työehtosopimuksen  liitteeksi 25.1. 

-1971 laadittu pöytäkirja)?  Vastaukset  jakautui  
vat  kuljettajanäytteessä  seuraavasti: 

— kyllä 23  % 
—
 ei 14 " 

— ei  tiedä 63  " 

yhteensä 100 % 

Tieto tällaisista ohjepalkoista  ja ainakaan 
niiden suuruudesta  ei näytä  siten levinneen ylei  
sesti  metsäkonemiesten keskuuteen.  Työnanta  
jittain kuljettajat  erosivat selvästi. Yhtiöiden 
miehistä oli "tietämättömiä" vajaat  40 %,  mut  
ta Liiton jäsenurakoitsijoiden  palveluksessa  ol  
leista kuljettajista  3/4  ei  tiennyt  ohjetuntipalk  

kojen  käyttämisestä.  Yhtiöt  sovelsivat  ohjetun  

tipalkkoja  erityisesti  huolto- ja  korjaustöissä  

yleisesti,  kun  taas  yksityiset  urakoitsijat  olivat 
vain muutamien kuljettajien  kohdalla käyttä  
neet näitä ohjepalkkoja.  Apumiehistä  myös  
noin 60 % ilmoitti  tietämättömyytensä  ohje  

palkkojen  käytöstä  aikapalkan  perustana. Vain 
noin 10 % apumiehistä  tiesi  ohjepalkkoja  käy  

tetyn aikapalkan  suuruutta  määrättäessä.  

Kirjallisten  työsopimusten  tekeminen metsä  

koneenkuljettajien  ja työnantajien  kesken ei 
ole  vielä yleistä.  Yhtiöiden kuljettajista  nel  

jänneksellä  oli  kirjallinen  työsopimus  työnanta  

jan  kanssa,  mutta Liiton jäsenyritysten  palve  
luksessa  olleiden sekä kuljettajien  että apu  
miesten välillä kirjallisesti  laaditut työsopimuk  
set  olivat poikkeuksia.  

J  ärjestäytymättömien metsäkoneyritysten  

Kuljettajat 
Palkkaustapa  

Yhteensä  Yhtiöiden  

palveluksessa  

Urakoitsijoi-  
den  palveluk-  
sessa 

Apumiehet 

yhteensä 

Samansuuruinen aikapalkka  kuin 

kuljetustyössäkin  36% 23% 42% 37%  

Ei  eri  korvausta  (palkkaus  vain 

urakkayksiköiden  mukaan)  23  " 7 " 29 " 43  " 

Erilainen palkkaus  kuin  kuljetustyössä
1'  41 " 70 " 29 " 20  " 

Yhteensä 100% 100% 100% 100% 
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palveluksessa  olleilta kuljettajilta  ja  apumiehiltä 

saatujen  tietojen  mukaan näyttäisi  tässä  työn  

antajaryhmässä  palkkauksen  järjestely  olevan 

kehittymättömämpää  kuin Liiton jäsenyritys  
ten  ja  ennen muuta yhtiöiden  piirissä.  Lyhyesti  
mainittuna järjestäytymättömiä  yrityksiä  pal  
velleiden kuljettajien  ja  apumiesten  kohdalla 
verrattuna satunnaisnäytteiden  kuljettajiin  ja 

apumiehiin  näyttäisi  olevan seuraavia  piirteitä: 

urakkapalkkauksen  soveltaminen hieman ylei  

sempää,  aikapalkan  maksaminen  huolto-ja  kor  

jaustöihin  käytetystä  ajasta  vähäisempää,  tietä  

mättömyys  ohjepalkoista  tavallisempaa  ja  kir  

jallisen  työsopimuksen  laatiminen lähes tunte  
matonta. 

Palkanmaksun säännöllisyys.  Palkanmaksu 

tapahtui  noin puolelle  kuljettajista  epäsäännölli  
sin  välein. Vajaalle  20 %:lle  maksettiin palkka  
säännöllisesti joka toinen viikko ja noin 30 
%:lle säännöllisesti kerran kuukaudessa.  Joka 

viikko tapahtuva  palkanmaksu  on poikkeuksel  
lista. Epäsäännöllisin  välein sai  palkkansa  jok  
seenkin samansuuruinen osa sekä yhtiöiden  että 

Urakoitsijoiden  palveluksessa  olleista kuljetta  

jista, mutta  säännöllisenä palkanmaksuvälinä  oli 
kuukausi  paljon  yleisempi  urakoitsijoilla  kuin 

yhtiöillä,  jotka  säännöllisessä palkanmaksussa  

käyttivät  useimmiten kahden viikon väliä.  Apu  
miehistä noin  40 %:lle maksettiin  palkka  epä  

säännöllisin välein ja samansuuruiselle osalle 
säännöllisesti kerran  kuukaudessa. Loput  apu  
miehistä sai  palkkansa  joka toinen viikko tai 

joka viikko, mitä tapaa ilmeni apumiehillä  
enemmän  kuin  kuljettajilla.  

432. Puolivuotis-ja  kuukausiansiot 

Tutkimuksessa pyrittiin  selvittämään kuljet  
tajien  ja apumiesten  metsäkonetöissä hankki  
mat bruttoansiot ensinnäkin kyselykuukausilta  
elo-  ja syyskuulta,  mutta lisäksi  myös  pitem  
mältä periodilta,  joksi  esitiedustelun perusteella  
valittiin vuoden alkupuolisko,  1.1—30.6.1971. 
Bruttoansiolla tarkoitetaan tässä  (kuten  ohjeis  
sakin  määriteltiin) kokonaisansiota,  josta  ei ole 

vähennetty  veronpidätystä  eikä  lomakorvausta. 
Matka- ja asumiskorvauksia ei laskettu brutto  
ansioon. Puolivuotisansiotiedot saatiin elokuun 

kyselyyn  vastanneilta miehiltä, joista  muutamat 
eivät  olleet vuoden 1971 alkupuoliskolla  metsä  
konetöissä,  eikä näitä miehiä otettu mukaan 

keskimääräisiä ansioita laskettaessa. 

Puolivuotisansiot. Metsäkoneenkuljettajien  
keskimääräinen bruttoansio ajalta 1.1—30.6.71 
oli 5610 markkaa (taulukko  41), minkä mu  
kaan  vuotuinen ansio olisi 11000—11500 mark  

kaa.  Yhtiöiden palveluksessa  olleilla kuljettajilla  

Taulukko 41. Kuljettajien  ja  apumiesten  keskimääräiset  bruttoansiot ajalta 1.1—30.6.1971. Satunnais  
näytteet. 

1) Keskiarvo  ± 1.96 x  keskivirhe  (S-)  antaa luotettavuusrajat,  joiden välillä  todellinen  keskiarvo  on 95  prosentin 
todennäköisyydellä. 

Puolivuotis-  

bruttoansio  

Keskivirhe  1) Metsäkone-  

työpäivien 
määrä 

Vastanneita  

Ryhmä  
markl  :aa 

Kuljettajat  yhteensä  
—  yhtiöiden  palveluksessa  
—  urakoitsijoiden  — 

5610  

7083 

208 

377 

216 

115 

125 

120 

34  

86 5027 111 

—  alueen 1 kuljettajat  
—

 alueen 2 + 3 
—

 

—  alueen 4 — 

7097 513 116 17 

5229 

5415 

407 113 

116 

28 

268 75 

—  metsätraktorinkuljettajat  
— maatalous " — 

—
 kuorimakoneen 

—
 

—
 kaivurin 

—
 muiden koneiden —"  — 

6140 

6123 

5549  

3408 

6622 

328 

518 

548 

270 

508 

125 

116 

119 

89 

53 

16 

13 

23  

15 117 

Apumiehet yhteensä 3720 227 98 59 
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oli  puolivuotisbruttoansio  7083  markkaa,  mikä 
oli  41 % suurempi  kuin  Metsäkoneurakoitsijain  
Liiton jäsenyritysten  palveluksessa  olleiden kul  

jettajien  keskimääräinen ansio. Yhtiöiden mie  
het  olivat  työskennelleet  tosin 14 päivää  enem  
män  puolessa  vuodessa. Järjestäytymättömien  

urakoitsijoiden  palveluksessa  olevilla kuljetta  

jilla  näyttäisi olevan sekä  päivä-,  kuukausi-  että 

puolivuotisansiot  vajaa  kymmenen  prosenttia  

pienempiä  kuin Liiton jäsenyritysten  kuljetta  

jilla.  

Alueittain tarkasteltuna olivat palkkaus  
alueella 1 kuljettajien  puolivuotisansiot  31—36 
% suuremmat kuin muualla Suomessa, jossa  
alueiden 2  + 3  ja 4  välillä ei  kuljettajien  keski  
määräisessä bruttoansiossa puolelta  vuodelta 
ollut suurtakaan eroa. 

Työaloittain  puolivuotisansioita  tarkastel  
taessa  on otettava  huomioon,  että työaloittai  
nen luokitus tehtiin elokuun työalan  mukaan,  

joten alkuvuoden ansiot ovat  saattaneet  tulla 
osaksi  tai jopa  kokonaan eri  työalalla  työsken  

telystä.  Toiseksi  muutamien työalojen  vastan  
neiden miesten vähälukuisuus näytteessä vä  

hentää vertailujen  luotettavuutta. Lisäksi  työ  

päivien  määrä  vaihteli työaloittain  melkoisesti.  

Kaivurinkuljettajat,  joilla  oli  myös  vähiten työ  

päiviä, ansaitsivat keskimäärin  puolessa  vuo  
dessa 3400 markkaa  eli huomattavasti vähem  

män  kuin  muiden alojen  kuljettajat.  Lähikulje  
tuksessa  toimineiden kuljettajien  puolivuosi  
ansio  oli keskimäärin noin 6100 markkaa. 

Elokuussa  metsäkonetöissä olleet apumiehet  
olivat  tehneet kyseisiä  töitä puolen  vuoden ai  
kana  keskimäärin  98 työpäivää  ja  saaneet työs  
tään  bruttoansiona 3720 markkaa (taulukko  

41), mikä  merkitsee noin 7500 markan  brutto  
ansiota vuodessa,  jos  oletetaan työpäiviä  kerty  
vän  suunnilleen yhtä paljon  vuoden molemmilla 
puoliskoilla.  Järjestäytymättömien  urakoitsijoi  
den palveluksessa  olleilla apumiehillä  (ei-satun  

naisnäyte)  näyttäisi  olevan bruttoansiot jonkin  
verran  suuremmat kuin Metsäkoneurakoitsijain  
Liiton jäsenten  palveluksessa  olleilla apumiehil  
lä. Tulos olisi  siten päinvastainen  kuin  kuljetta  

jien kohdalla näitä työnantajaryhmiä  verrat  
taessa. 

Kuukausiansiot. Kuten luvun alussa  mainit  

tiin, bruttoansioon laskettiin myös  lomakor  
vaus. Kuitenkin kuukausiansioiden määrittämi  

sessä  aiheutui pientä  epätäsmällisyyttä  siitä,  
että vuosiloma- tai muilta palkatuilta  lomapäi  
viltä saamaansa palkkaa  eivät  muutamat kuljet  

tajat  laskeneet mukaan metsäkonetöissä hank  
kimaansa  bruttoansioon.  Tämä ongelma  esiintyi  
pääasiassa  elokuussa  yhtiöiden  palveluksessa  ol  
leiden miesten ansioita laskettaessa. Niiden 

miesten kohdalla,  jotka  ilmeisesti eivät olleet 
ilmoittaneet vuosilomapäiviltä  saamaansa palk  
kaa,  lisättiin bruttoansiota näiden lomapäivien  

palkalla  käyttäen  laskentaperustana  työehto  

sopimuksen  mukaista tuntipalkkaa.  

Kuljettajien  keskimääräinen kuukausiansio 
oli  elo-syyskuussa  1092 markkaa (taulukko  42).  
Yhtiön palveluksessa  olleiden kuljettajien  kes  
kimääräinen kuukausiansio oli 22  % suurempi  
kuin  Liiton jäsenyrityksiä  palvelleiden  kuljetta  

jien kuukausiansio. Suhteelliset erot yhtiöi  
den ja Liiton jäsenyritysten  palveluksessa  ol  
leiden kuljettajien  välillä olivat kuukausi-  ja 

päiväansioissa  (tarkemmin  seur. luvussa)  pie  
nemmät  kuin  puolivuotisansioissa.  Pääsyy  tähän 
on yhtiöiden tarjoamissa  vakinaisemmissa työ  
mahdollisuuksissa,  mm.  työpäiviä  on yhtiöiden  

kuljettajilla  suhteellisesti sitä enemmän  mitä 

pitempää  ajanjaksoa  tarkastellaan. 

Palkkausalueittainen porrastus  näkyy  myös 
kuukausiansioissa. Alueella 1 oli kuljettajilla  
keskimääräinen kuukausiansio elo—syyskuussa  
1246 markkaa,  mikä oli 12 %  suurempi  kuin 
alueella 2 + 3  ja 19 % suurempi  kuin  alueella 
4 (taulukko  42). 

Työaloittain  tarkasteltuna olivat kuorimako  
neen- ja metsätraktorinkuljettajien  kuukausi  
ansiot elo—syyskuussa  selvästi keskimääräistä 
suuremmat. Kuorimakoneenkuljettajilla  oli  suu  
rin keskimääräinen kuukausiansio (1288  mk),  
mutta on hyvä  ottaa huomioon kuorintatöille 

sopiva  vuodenaika ja  näiden miesten vähäinen 
määrä näytteessä  sekä  ansioiden suuri  hajonta.  

Maataloustraktorinkuljettajien  keskimääräinen 
kuukausiansio oli hieman alle tuhat markkaa.  

Tarkastellaanpa  päivä-, kuukausi-,  tai pitem  
män  ajan  ansioita oli  kaivurinkuljettajilla  kai  
kissa  tapauksissa  selvästi  pienimmät  bruttoan  
siot. 

Yleensä oli kuljettajilla  syyskuun  brutto  
ansio 6—7  % suurempi  kuin  elokuun,  mikä  joh  
tuu työpäivien  suuremmasta määrästä  syyskuus  
sa sekä myös  päiväansioiden  suurenemisesta. 

Apumiehillä  oli  kuitenkin tilanne päinvastainen.  

Syyskuussa  he tekivät keskimäärin vähemmän 
metsäkonetöitä ja  saivat pienemmän  kuukausi  
ansion. Kun  apumiehistä  suurin osa oli kuo  
rintatöissä,  vaikutti mainittuun suuntaan  näiden 
töiden väheneminen syyskuussa.  Elo—syyskuus  
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Taulukko 42. Kuljettajien  ja  apumiesten  keskimääräiset bruttoansiot elo-ja  syyskuussa  1971. Satunnais  

näytteet.  
Table 42. The mean  gross  earnings  per  month of  drivers  and helpers in  August  and September 1971. 

1)  Keskiarvo  ± 1.96  x  keskivirhe  (S-)  antaa luotettavuusrajat,  joiden välillä  todellinen  keskiarvo  on 95  prosentin  to  

dennäköisyydellä. 

1) The  mean ±1.96 standard  error  (S~)  gives the  confidence  limits  between  which  the  true mean is  located  with  a 
probability  of  95  per  cent.  

sa  oli apumiesten  keskimääräinen kuukausiansio 
821 mk (taulukko  42),  mikä oli 25  % vähem  
män  kuin  kuljettajilla.  

433. Päiväansiot 

Vuosi- ja kuukausiansiot antavat  usein pa  
remman käsityksen  työntekijöiden  kulutusmah  
dollisuuksista kuin tunti- tai päiväansiot.  Näin  

on ainakin silloin,  mitä  enemmän  työaika  päi  
vässä  tai työpäivien  määrä  kuukaudessa  vaihte  
lee työmahdollisuuksista  tai muista syistä riip  

puen,  kuten on ollut tilanne metsätyömiehistä  
huomattavan osan kohdalla. Kun  kuitenkin 

keskimääräisillä päiväansioilla  on mielenkiintoa 
mm.  eri  työntekijäryhmien  ansioiden vertailus  
sa,  tutkimuksessa johdettiin  puolivuotis-ja  kuu  
kausiansiotiedoista kuljettajien  ja apumiesten  
keskimääräiset päiväansiot.  Tulokset keskimaa  

Kuukausi-  

ansio elo-  

kuussa  

Monthly 
earnings 

in  August 

Keski-  

virhe  1) 

Kuukausi-  

ansio  syys- 
kuussa  

Monthly 
earnings 

in  Sep- 
tember 

Keski-  

virhe  1) 
Kuukausi-  

ansio keski-  

määrin  elo-  

syyskuussa  
Mean  

monthly 

earnings in 

August and  

September 

Ryhmä 

Group 

S tandard  

error  V 
S tandard  

error  1) 

irkkaa  — Fml 

Kuljettajat  yhteensä  —  Drivers,  total 
— yhtiöiden  palveluksessa  

employed  by  companies  
—  urakoitsijoiden  palveluksessa  

employed  by  contractors  
— alueen 1  kuljettajat 

drivers  in  wage region  1 
— alueen 2+3  kuljettajat  

drivers in  wage regions  2+3 

— alueen 4 kuljettajat  
drivers  in wage region  4 

—  metsätraktorinkuljettajat  
drivers  of  forest tractors  

— maataloustraktorinkuljettajat  
drivers  of  agricultural  tractors  

— kuorimakoneenkuljettajat  

operators  of  barking  machines 
— kaivurinkuljettajat  

operators  of  tractor  diggers  
— muiden koneiden kuljettajat  

drivers  of  other  forest  machines  

1059 39  1127 40 1092 

1241 83 1266 54 1253 

989 43 1072 51 1030 

1225 102 1266 113 1246 

1057 79  1176 67 1114 

1023 50 1077 53 1049 

1064 63  1261 62 1164 

1047 114 900 78 976  

1220 128 1369 145 1288 

912 64  837 70 878 

1158 117 1087 75 1121 

Apumiehet  yhteensä  

Helpers,  total 
855  42 777 50 821  
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räisistä päiväansioista  on esitetty  työpanoksella  

painotettuina keskiarvoina,  ts.  on otettu  huo  

mioon kunkin  miehen  työpäivien  määrä  tarkas  
teluaikana joko puolen  vuoden tai kuukauden 
aikana. Vertailun vuoksi  lasketut painottamat  
tomat keskiarvot  olivat hieman suuremmat kuin 

taulukossa 43 esitetyt  painotetut  keskiarvot.  
Erot  eivät olleet yleensä yli  markan suuruisia. 

Näyttäisi siten siltä,  että metsäkonemiehet,  jot  
ka tekevät  kuukaudessa tai  pitempänä  ajanjak  
sona metsäkonetyöpäiviä  keskimääräistä vähem  

män, ansaitsevat  päivää  kohti  vähän keskimää  
räistä  enemmän.  Hakkuumiehillä asia  on yleen  
sä  päinvastoin  (VEHVILÄINEN 1971 a,  s.  26). 

Kun elo—syyskuussa  bruttoansioihin lasket  
tiin myös vuosilomapäiviltä  saatu  palkka,  päivä  
ansioita  laskettaessa  kuukauden työpäivien  mää  
ränä  käytettiin  metsäkonetyöpäivien  ja palkal  
listen lomapäivien  summaa (ks.  taul. 25).  Keski  
määräinen päiväansio  vuoden 1971 alkupuolis  
kolla  saatiin jakamalla  keskimääräiset  puolivuo  
tisansiot tämän  aikajakson  keskimääräisellä met  

Taulukko 43.  Kuljettajien  ja  apumiesten  keskimääräiset  päiväansiot  elo-ja  syyskuussa  sekä  1.1—30.6. 
vuonna 1971 .Satunnaisnäytteet.  

Table 43. The mean  gross  earnings  per  working  day for drivers and helpers  in August, September  and 

the period  1.1-30.6.1971.  

1) Ks.  taulukon  42  alaviitettä.  

1) See  footnote to  Table  42. 

Keskim. 

elokuussa  

Keskim.  

syyskuussa  

Keskim.  

elo—syys-  
kuussa  

Keskim.  

1.1-30.6. 

1971 

Mean 1.1— 

30.6.1971  

Keskivirhe-^  

1.1-30.6. 

1971 

Standard  er- 

ror  V in 

daily  earn- 
ings 1.1  —  
30.6.1971 

Lyhmä  
Iroup Mean in 

August 

Mean in 

September 

Mean in 

August 

and  Sep- 
tember 

markkaa/työpäivä — Fmk  per  working day 
markkaa  

Fmk 

Kuljettajat  yhteensä  —  Drivers,  total  
— yhtiöiden  palveluksessa  

employed  by  companies  

— urakoitsijoiden  palveluksessa  

employed  by  contractors  
— alueen 1  kuljettajat  

drivers  in  wage region  1 
— alueen 2+3  kuljettajat  

drivers in  wage  regions  2+3  
— alueen 4 kuljettajat  

drivers in  wage region  4 
— metsätraktorinkuljettajat  

drivers of  forest  tractors  
— maataloustraktorinkuljettajat  

drivers of  agricultural  tractors  
— kuorimakoneenkuljettajat  

operators  of  barking  machines  
— kaivurinkuljettajat  

operators of  tractor  diggers  
— muiden koneiden kuljettajat  

drivers of  other  forest  machines  

49.70 51.70 50.80 48.70 1.73 

56.70 57.50 57.20 56.80 2.73 

46.70 49.20 47.90 45.10 2.06 

58.10 60.30 59.30 61.10 3.47 

50.30 53.50 51.80 46.20 2.80 

47.60 49.00 48.40 46.80 2.35 

49.00 53.90 51.50 49.10 2.10 

50.30 45.80 48.10 52.90 4.01  

56.00 63.00 59.10 46.50 4.64 

41.10 41.00 41.00 38.40 6.05 

56.20 53.30 54.70 56.70 3.82 

Apumiehet  yhteensä 

Helpers,  total 
41.10 41.90 41.50 37.80 1.94 
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säkonetyöpäivien  määrällä (ks.  esim.  taul. 41).  
Päiväansiot olivat syyskuussa  keskimäärin 

4 % suurempia  kuin elokuussa.  Ilmeisesti tähän 
oli  vaikuttamassa mm.  työmahdollisuuksien  pa  
raneminen metsäkuljetuksissa,  mikä  urakkatyös  
sä  vaikutti ansioihin,  sekä  jossain  määrin se 
seikka,  että elokuun lomapäiviltä  kuljettajat  
saivat yleensä  aikapalkkaa,  joka oli pienempi 
kuin varsinaisesta työstä  saatu urakkapalkka.  
Vuoden 1971 alkupuoliskon  ja elo—syyskuun  
ansioita verrattaessa  olivat alkuvuoden keski  

määräiset päiväansiot  yleensä  hieman pienem  

piä  kuin elo—syyskuussa.  Tähän lienee eräänä  

syynä  se,  että niinkin pitkän  ajan  kuin  puolen  
vuoden ansioita  jälkikäteen  tiedusteltaessa saat  
taa osa ansioista jäädä huomioon ottamatta 
muistamattomuuden vuoksi. Metsäkonetöiden 

ohjepalkat  eivät muuttuneet vuoden 1971 ai  
kana. Muutamissa kuljettajaryhmissä  oli huo  
mattavia eroja  päiväansioissa  mm.  näytteeseen  
tulleiden miesten vähälukuisuuden vuoksi. Kui  

tenkin yleisemmin ottaen keskimääräiset  päivä  
ansiot vuoden 1971 alkupuoliskolla  ja  elo—syys  
kuulta olivat niin lähellä  toisiaan, että tulokset 

antavat hyvän käsityksen  metsäkonemiesten 

päiväansiotasosta  vuonna 1971. 

Kuljettajien  keskimääräinen päiväansio  oli 

elo—syyskuussa  50.80 mk  ja  vastaavasti  vuoden 

alkupuoliskolla  48.70 mk (taulukko  43).  Hak  
kuumiesten  bruttopäiväansio  oli vuoden 1971 
kolmannella  neljänneksellä  65,40 mk (Tilasto  

katsaus).  Kun  moottorisahakustannuksina vä  
hennetään 20 %, olisi  nettopäiväansio  52.30 
markkaa  eli  puolitoista  markkaa  suurempi  kuin  

metsäkoneenkuljettajilla.  Kuljettajien  kuukausi  
ansio oli  kuitenkin työpäivien  suuremman mää  
rän  vuoksi  korkeampi  kuin  hakkuumiehillä. 

Yhtiöiden koneiden kuljettajien  elo—syys  
kuun keskimääräinen päiväansio  57.20 mk (al  
kuvuodella 56.80 mk)  oli 19 % suurempi  kuin 

Metsäkoneurakoitsijain  Liiton jäsenyritysten  

palveluksessa  olleilla kuljettajilla.  Vuoden alku  

puoliskon  keskimääräisissä  päiväansioissa  oli 
ero vielä suurempi.  

Etelä-Suomessa (alue  4)  oli  kuljettajien  kes  

kipäiväansio  elo—syyskuussa  48.40 mk, mikä  
oli  7  %  vähemmän kuin  alueella  2  + 3  ja  18 % 
vähemmän kuin Lapissa.  Vuoden 1971 alku  

puoliskolla  näyttäisi  kuljettajien  keskimääräinen 

päiväansio  olleen jokseenkin  samansuuruinen 
muilla palkkausalueilla  paitsi  ensimmäisellä,  jol  
la se oli  selvästi  suurempi. 

Työaloittain  tarkasteltuna oli  kuljettajien  

päiväkeskiansioissa  huomattavan suuria eroja.  

Elo—syyskuussa  oli suurin keskimääräinen päi  
väansio noin  59 markkaa  kuorimakoneenkuljet  

tajilla,  mutta vuoden alkupuoliskolla  heidän 

päiväansionsa  oli paljon  pienempi.  Tähän vaih  
teluun vaikuttaa mm. se,  että  työaloittainen  
luokittelu on tehty  elokuun tietojen  perusteel  
la,  joten  alkuvuoden ansiot  ovat  osaksi  tai  jopa 
kokonaan saattaneet tulla muun kuin elokuun 

työalan  töistä. Toiseksi  ansioiden hajonta  on 
suhteellisesti suurempi  niillä työaloilla,  joista 

näytteessä  oli  melko vähän miehiä. Erikoismet  
säkoneiden kuljettajilla  oli  pysyvämmin  korkein  
keskimääräinen päiväansio,  elo—syyskuussa  
54.70 mk  ja  vuoden 1971 alkupuoliskolla  kaksi  
markkaa enemmän.  Metsätraktorinkuljettajien  

elo—syyskuun  päiväansio  oli  keskimäärin 51.50 
mk  ja vuoden alkupuoliskon  noin  49 markkaa. 

Kuljettajien  ansioista olivat kaivurinkuljettajien  
päiväansiot  keskimäärin selvästi  alhaisimmat ja 

jokseenkin  apumiesten  päiväansioiden  suuruiset. 
Apumiesten  keskimääräinen päiväansio  oli 

elo—syyskuussa  41.50 mk  ja vuoden alkupuo  
lella noin 38 markkaa. Siten apumiesten  päivä  
ansiot olivat keskimäärin hakkuumiesten netto  

päiväansioita  selvästi alhaisemmat. 
Keskimääräisestä päiväansiosta  voitiin johtaa  

keskituntiansio käyttämällä  taulukossa 22  esi  

tettyä työpäivän  pituutta.  Näin laskien oli  met  

säkoneenkuljettajien  keskimääräinen tuntiansio 

elo—syyskuussa  5.70 mk  ja apumiesten  4.80 
mk. Nämä tuntiansiot ovat selvästi suuremmat  

kuin ajalle  11.1.1971—31.3.1972 sovitut ohje  

tuntipalkat.  

44. Yrittäjä-kuljettajien  työolot  

441. Metsäkonetyöpäivien  määrä  

Puolen vuoden työpäivät.  Kuten kuljettajilta 

ja apumiehiltä  (ks.  lukua 421)  myös  yrittäjä  

kuljettajilta  tiedusteltiin elokuun kyselyssä  vuo  
den 1971 alkupuoliskon  aikana tehtyjen  metsä  

konetyöpäivien  määrää.  Tuloksina  saadut keski  
määräiset työpäivien  määrät  ovat  ehkä  hieman 
todellisia suuremmat, sillä elo—syyskuussa  muis  
sa kuin metsäkonetöissä olleiden yrittäjä-kuljet  
tajien  työpäivät  eivät  ole aineistossa mukana. 

Yrittäjä-kuljettajat  olivat toimineet yrityk  
sessään  metsäkoneenkuljettajana  keskimäärin 
103 työpäivää  ko.  puolen  vuoden aikana (tau  
lukko 44). He olivat siten olleet metsäkone  



55 

Taulukko 44. Yrittäjä-kuljettajien  tekemien metsäkonetyöpäivien  määrä  vuoden 1971 alkupuoliskolla.  

Satunnaisnäy  te. 
Table 44. The number of  working  days in  forest-machine  work of  contractor-drivers  in  the  first  half  of  

1971. 

töissä 8  päivää  vähemmän kuin metsäkoneyri  

tyksissä  työsuhteessa  olleet kuljettajat  (vrt.  taul. 

19).  Viidesosalla  yrittäjä-kuljettajista  oli  kuljet  

tajapäiviä  enintään 7 5  puolen  vuoden aikana eli 
enintään 150 vuodessa. Täysitoimisena  kuljet  

tajana  toimi yrityksessään  ainakin ne 31 % 

yrittäjä-kuljettajista,  jotka  olivat olleet yli  125 

päivää  metsäkonetöissä vuoden 1971 alkupuo  
liskolla. 

Alueittain tarkastellen olivat alueen 2 + 3  

yrittäjät toimineet kuljettajana  92 työpäivää  

puolessa  vuodessa eli selvästi  keskimääräistä vä  
hemmän. Kun  tämän  alueen yrittäjä-kuljettajis  
ta noin puolet  oli ollut enintään sata päivää  

metsäkoneenkuljettajana,  on ilmeistä,  että palk  
kausalueella 2  + 3 metsäkoneurakoitsijat  har  

joittavat  ammattiaan keskimääräistä kausiluon  
teisemmin. Lapissa  oli yrittäjä-kuljettajista  3/4 

työskennellyt  kuljettajana  yli  sata  päivää  puo  
len vuoden aikana,  mikä osoittaa keskimääräis  

ta säännöllisempää  urakointitoiminnan harjoit  
tamista. 

Lähikuljetuksissa  toimineet yrittäjät olivat 
tehneet selvästi keskimääräistä enemmän metsä  

konetyöpäiviä  puolen  vuoden aikana. Kaivuri  

yrittäjät olivat  olleet keskimäärin 79 työpäivää  

kuljettajana  vuoden 1971 alkupuoliskolla.  Kun 

työsuhteessa  olleet kaivurinkuljettajat  olivat 
tehneet 89 työpäivää  (ks.  taul. 19) vastaavana  

aikana,  ei kaivureita  voida pitää  näinkään tar  
kasteltuna täysitehoisesti  ja säännöllisesti  työl  

listettyinä.  

Järjestäytymättömien urakoitsijoiden  ei-sa  

tunnaisnäytteeseen  tulleet yrittäjä-kuljettajat  
olivat olleet vuoden 1971 alkupuoliskolla  met  

säkoneenkuljetustyössä  keskimäärin  95 päivää.  

Näyttäisi  siis  siltä,  että Metsäkoneurakoitsijain  
Liiton jäsenet  toimivat kuljettajana  yritykses  
sään  tiiviimmin kuin  järjestäytymättömät ura  
koitsijat.  

Metsäkonetyöpäiviä  1.1—30.6.71  

Working days with  forest  machines  
in 1.1-30.6.1971  

Yhteensä  

Total 

Työpäiviä 

keskimäärin  

Mean number  

of work  ing 

days 

Ryhmä 

Group -75 76-100  101-125  126-  

% vastanneista  
%  of  replies  received  

%  vastanneita  

no. of  replies 

'rittäjä-kuljettajat  yhteensä 
Contractor-drivers,  total 

-  alueen 1 yrittäjä-kuljettajat  
contractor-drivers in  wage 

20 

13 

19 

13 

30 

35 

31 

39 

100 

100 

142 

23 

103 

115 

region  1 
-  alueen 2+3  yrittäjä-kuljettajat  

contractor-drivers in  wage 
26 30  18 27 92 26 100 

regions  2+3 

-  alueen 4 yrittäjä-kuljettajat  
contractor-drivers  in  wage 

19 28  33  92 104 20 100 

region  4 
-  metsätraktoriyrittäjät  

forest-tractor  contractors  
-  maataloustraktoriyrittäjät  

agricultural-tractor  contractors  
-  kuorintayrittäjät  

barking-machine  contractors  
-  kaivuriyrittäjät  

tractor-digger contractors 

2 

8 

25 

13 

41 

25 

32 

54 

100 

100 

53 

24 

116 

122 

12 29 24  35 100 17 106 

50 12 21 17 100 48 79 
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Taulukko 45. Yrittäjä-kuljettajien  arkipäivien  käytön  jakautuminen  elo-ja  syyskuussa.  
Table 45. The distribution of  use of weekdays  by  contractor-drivers in August  and  September  1971. 

Työpäivien  käyttö kuukaudessa. Yrittäjä  

kuljettajien  elo—syyskuun  arkipäivien  käyttö  
eri  työlajeihin  selvitettiin samalla tavoin  kuin 

kuljettajien  ja apumiesten  kohdalta on sivulla 
28 esitetty.  Yrittäjä-kuljettajatkin  käyttivät  

työpäivistään  suurimman osan,  yli 70  %  eli  noin 
19 päivää,  metsäkoneenkuljetustyöhön.  Muita 
metsäkoneurakointiin liittyviä  tehtäviä he hoiti  
vat  keskimäärin lähes kolme  päivää  kuukaudes  
sa. Kotitöihin,  lomaan,  sairastamiseen ja muu  
hun kuin metsäkoneurakointiin yrittäjä-kuljet  

tajilta  kului 17—18 % kuukauden arkipäivistä  
(taulukko  45). 

Alueittain tarkasteltuna ei työpäivien  eri  

käyttölajeihin  jakautumisessa  ollut elo-  ja  syys  
kuussa  havaittavissa  huomattavia eroja.  Ura  
kointialoittain  erosi  metsätraktori- ja  kuorinta  

yrittäjillä  arkipäivien  käyttö  selvästi  keskimää  
räisestä. Yrittäjät, jotka urakoivat pääasiassa  
metsätraktorilla,  kuljettivat  itse  metsäkoneitaan 
vähemmän kuin  toisten alojen  yrittäjät ja  käyt  
tivät muihin urakointiin liittyviin  tehtäviin  kes  
kimääräistä enemmän aikaa.  Kuorintayrittäjät  
olivat koneella työskentelyssä  mukana sekä  
elo-  että syyskuussa  yli  80  % arkipäivistä.  Maa  
taloustraktoriurakoitsijat  käyttivät  syyskuussa  

Taulukko 46. Työmaiden  lukumäärä  kuukauden aikana  yrittäjä-kuljettajilla  keskimäärin  elo—syys  
kuussa.  Satunnaisnäyte.  

:uu — lMgust >yys]  :uu — ieptemi \er 

ijankäyttölaji  

"ype  of  time  use tpv  

days 
% 

tpv 

days 
% 

1. Metsäkoneenkuljetus  

Operating  with  forest  machines 
2. Muut metsäkoneurakointiin liittyvät  

tehtävät 

19.3 74 18.5 71 

2.5 9 2.9 11 

Other  tasks  connected with  forest-  
machine  contracting  

3. Muut kuin  metsäkoneurakointi 

Other  contracting  than in forests  
0.7 3 0.8 3 

4. Kotityö  
Work at home 

1.9 7 2.7 10 

5.  Loma, sairaus,  työttömyys  
Free time,  sickness,  unemployment  

1.8 7 1.3 5 

Yhteensä — Total 26.2 

'oiminut  työmaa! :uu] :aui lessa  

.yhmä yhteensä  Työmai- 

ta keski-  

määrin, 

kpl/kk  

1-2 3-5 6- 

7o vastanneista  % 

Yrittäjä-kuljettajat  yhteensä  
— alueen 1 yrittäjä-kuljettajat  
—  alueen 2 + 3 —  

— alueen 4 —"  — 

64 

89 

72 

23  

4 

22 

13 

7 

6 

100 

100 

100 

3.6 

2.4 

2.8 

56 27 17 100 4.1 

—
 metsätraktori —"  

—
 

—
 maatal. " 

—
 

60 

64 

32 

25 

8 100 2.9  

11 100 3.4 

10.6 — kuorinta — 45 

74 

0  55 100 

— kaivuri — 19 7 100 2.2  
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keskimäärin kuusi  työpäivää  kotitöihin, pää  
asiassa  maatalouden töihin. 

Työmaiden  kestoaika. Tarkasteltaessa taulu  
kon  46 tuloksia niiden metsäkonetyömaiden  
lukumäärästä,  joilla  yrittäjä-kuljettajat  työsken  
telivät kuukauden aikana,  on otettava huo  

mioon  kaksi  epävarmuustekijää:  eri  työmaiden  
rajanveto  niiden määrää  laskettaessa  ja  mahdol  
lisuus,  että sama työmaa  tulee kahteen kertaan 
lasketuksi  (ks.  s.  30).  

Yrittäjä-kuljettajat  työskentelivät  metsäko  

neenkuljettajana  keskimäärin  3.6 työmaalla kuu  
kauden aikana. Tämä määrä  

on
 kuten luonnol  

lista jokseenkin  sama  kuin urakoitsijoiden  pal  
veluksessa olleilla kuljettajilla  (3.3  työmaata,  
ks.  taul. 21).  Enintään kahdella  työmaalla  työs  
kenteli noin 2/3 yrittäjä-kuljettajista.  Kun  he 
olivat kuukaudessa  noin 19 työpäivää  metsäko  

neenkuljetustyössä,  kesti yhdellä  työmaalla  

työskentely  suunnilleen viikon  ajan. Järjestäy  

tymättömillä urakoitsijoilla  työmaat  olivat  tällä 
tavoin  tarkasteltuna täysin  samansuuruiset kuin  
Liiton jäsenten  urakoimat työmaat. 

Pohjois-Suomessa  olivat työmaat  suurempia, 
sillä alueiden 1 ja  2  + 3  yrittäjä-kuljettajat  toi  
mivat noin 2.5:11ä ja  alueen 4 yrittäjä-kuljettajat  
noin neljällä  työmaalla  kuukauden aikana.  La  

pissa  lähes 90  % yrittäjä-kuljettajista  työskenteli  
kuukaudessa  enintään kahdella  työmaalla.  

Sekä metsä-  että maataloustraktoriyrittäjät  
kuljettivat  koneita  noin kolmella  ja kaivuriyrit  

täjät  kahdella työmaalla  kuukaudessa.  Kuorin  
taurakoinnissa työmaat  vaihtuivat keskimäärin 

joka toinen päivä  niin,  että  kuukauden aikana 

yrittäjä-kuljettajat  työskentelivät  noin kymme  
nellä työmaalla.  

442. Metsäkonetyöpäivän  pituus  

Yrittäjä-kuljettajien  työpäivän  pituus  (=  työ  

maa-aika)  ilman työmatkoihin  käytettyä  aikaa 
oli kuljetustyöpäivinä  elo—syyskuussa  keski  
määrin 9.3 tuntia (taulukko  47).  Vertailu työ  
suhteisten kuljettajien  työpäivän  pituuteen  (ks.  
taul. 22)  osoittaa,  että yrittäjät tekevät  kuljet  

Taulukko 47.  Työpäivän  pituus  sekä  siitä  koneiden huoltoon,  korjaukseen  ja  siirtoihin  käytetty  aika 

yrittäjä-kuljettajilla  keskimäärin  elo—syyskuussa.  Satunnaisnäyte.  
Table 47.  The mean length  of working  days  and  the time  used  for  maintenance, repairs  and transfers  

of  machines by  contractor-drivers in August  and September  1971. 

Ryhmä  
Group 

Työpäivän keskimääräinen  
pituus, tuntia 
Mean length of  working 

days,  hours  

Huoltoon, korjaukseen  tms.  

käytetty  aika,  tuntia/tpv 
Time used  for maintenance,  

repairs and  transfers  of  ma-  
chines, hours  per  working 

day 

Yrittäjä-kuljettajat  yhteensä 
Contractor-drivers,  total 

— alueen 1  yrittäjä-kuljettajat  
contractor-drivers in  wage region  1 

— alueen 2+3  yrittäjä-kuljettajat  
contractor-drivers in  wage regions  2+3  

—  alueen 4  yrittäjä-kuljettajat  
contractor-drivers in  wage region  4 

9.3 

9.5 

9.5 

1.1 

1.2 

1.1 

9.2 1.1 

— metsätraktoriyrittäjät  
forest-tractor  contractors  

9.4 1.2 

— maataloustraktoriyrittäjät  

agricultural-tractor  contractors  
— kuorintayrittäjät  

barking-machine  contractors  
—  kaivuriyrittäjät  

tractor-digger  contractors  

9.3 0.9 

8.7 1.5 

9.6 1.0 
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tajana  toimiessaan keskimäärin  lähes puoli  tun  

tia pitempiä  työpäiviä  kuin palkatut  kuljettajat.  
Kuudesosa  yrittäjä-kuljettajista  työskenteli  yli  

kymmenen  tuntia päivässä  ja toisaalta noin 
30 % teki  enintään kahdeksan tunnin työpäiviä.  

Yrittäjä-kuljettajien  kuten työsuhteisten  kuljet  

tajienkin  työpäivän pituus  oli syyskuussa  hie  
man  lyhyempi  kuin  elokuussa.  

Palkkausalueen 4 yrittäjä-kuljettajat  työsken  
telivät keskimäärin noin 20  minuuttia vähem  

män  kuin muiden alueiden yrittäjä-kuljettajat.  

Työsuhteessa  olleilla kuljettajilla  oli  asia  päin  
vastoin eli Etelä-Suomessa kuljettajat  tekivät 
keskimääräistä pitempiä työpäiviä.  Kuorinta  

yrittäjien  metsäkonetyöpäivän  pituus  oli  keski  
määräistä lyhyempi  (8.6  tuntia),  mihin pääsyy  
lienee työn  raskaus. Toisaalta kaivuriyrittäjät  

työskentelivät  päivittäin  keskimääräistä pitem  

pään (9.6  tuntia).  Järjestäytymättömät  yrittä  

jät näyttäisivät  tekevän yhtä pitkiä  työpäiviä  
kuin Liiton jäsenet  toimiessaan metsäkoneen  

kuljettajana  yrityksessään.  
Metsäkoneiden huoltoon, korjaukseen  ja  työ  

maan vaihtoon käyttivät  yrittäjä-kuljettajat  työ  

päivän  pituudesta  keskimäärin 1.1 tuntia (tau  
lukko 47). Kolmasosa yrittäjä-kuljettajista  il  
moitti käyttävänsä  huoltoon yms. toimintaan 
enintään puoli  tuntia ja toinen kolmasosa yli 
tunnin työpäivässä.  Syynä  siihen,  että  yrittäjien 
huoltoon yms. käyttämä  aika  on hieman ly  

hyempi  kuin työsuhteessa  olevien  kuljettajien  

(ks.  taul. 22),  lienee yrittäjien tekemien ko  
konaisten huolto- ja korjauspäivien  laskeminen 

muiksi metsäkoneurakointiin liittyviksi  tehtä  
viksi  eikä  kuljetuspäiviksi.  

Eri  palkkausalueiden  välillä ei ollut yrittäjä  

kuljettajien  huoltoon, korjaukseen  ja työmaan  
vaihtoon käyttämässä  ajassa mainittavia eroja.  
Urakointialoittain tarkastellen kuorinta-yrittä  

jät käyttivät  keskimäärin  1.5  tuntia näiden teh  

tävien suorittamiseen työpäivää  kohti. Kuorin  

tatöissä  työmaan  vaihtoihin kuluu selvästi enem  
män  aikaa kuin muunlaatuisissa metsäkonetöis  

sä,  joissa  yrittäjä-kuljettajien  huolto- yms. töi  
hin päivittäin  käyttämä  keskimääräinen aika  
vaihteli 0.9—1.2  tunnin välillä. 

443. Työmatkat  

Työmatkojen  keskimääräiset pituudet  ja  työ  
matkoihin käytetyt  ajat  on selvitetty  erikseen 

päivittäin  kotona käyneillä  ja tilapäisesti  vaki  
naisen asunnon ulkopuolelle  majoittuneilla  yrit  
täjä-kuljettajilla  aivan vastaavalla tavalla  kuin  

kuljettajien  ja  apumiesten  kohdalla. 

Kotonakäynnit.  Elo—syyskuussa  kävi  yrit  

täjä-kuljettajista 68 % kotonaan säännöllisesti 

joka päivä  (taulukko  48). Loput  heistä kävivät  
tavallisesti joko  kerran  tai kahdesti  viikon aika  

na kotonaan,  asuen muulloin työn  vuoksi  tila  

päismajoituksessa.  Yrittäjä-kuljettajat  asuivat  
enemmän  kotonaan kuin  työsuhteiset  kuljetta  

jat  ja  suunnilleen saman verran kuin  apumiehet  

(vrt.  taul. 23). 

Taulukko 48.  Yrittäjä-kuljettajien  jakautuminen  elo—syyskuun  kotonakäyntitiheyden  mukaan. Satun  

naisnäyte.  

-otonal  :äynti 

.  yh  mä  Yhteensä  

joka päivä 2—3 kertaa/ 

viikko  

kerran/ 

viikko 

kerran/yli  
viikko  

% vastani leista  % 

'rittäjä-kuljcttajat  yhteensä 
- alueen 1 yrittäiä-kuliettaiat 
-  alueen 2 + 3 

-
 alueen 4 —

 

68 

42 

50 

79 

14 

22  

16 

16 

31 

32 

2 

5 

2 

100 

100 

100 

12 8 1  100 

-  metsätraktori — 76  

75 

14 9 

15 

1 100 

-  maatal. " — 

-
 kuorinta 

—
 

-
 kaivuri 

—
 

52 

6 

12 30 

4 

6 

100 

100 

63 19 18 0 100 
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Alueittain oli yrittäjä-kuljettajien  kotona  

käyntien  tiheydessä  selviä eroja.  Pohjois-Suo  
messa  heistä hieman yli puolet  joutui  tilapäis  

majoittumaan,  kun taas  Etelä-Suomessa (alue  

4)  vain noin viidesosa. Pohjois-Suomen  yrittäjä  

kuljettajista  noin  30 % kävi kotonaan vain  vii  
konvaihteessa. 

Urakointialoittain tarkastellen metsäkulje  
tusta  suorittaneista yrittäjä-kuljettajista  3/4 asui  
vakinaisesti kotonaan,  kun  taas  kuorintayrittä  

jistä noin puolet  kävi kotonaan joka päivä 
30 %:n käydessä  siellä vain viikonloppuisin.  
Järjestäytymättömät  yrittäjät näyttäisivät  käy  
vän kotonaan hieman useammin kuin Liiton 

jäsenyrittäjät.  

Työmatkojen  pituus  ja käytetty  aika. Yksin  
omaan kotona asuneiden yrittäjä-kuljettajien  

työmatkan  pituus  oli elo—syyskuussa  yhteen  
suuntaan  keskimäärin 25 km (taulukko  49) eli 

työmatkan  pituus  päivässä  50  km.  Työsuhtei  
silla kuljettajilla  ja apumiehillä  oli työmatkan  

pituus  yrittäjä-kuljettajien  kanssa  lähes saman  
lainen (vrt.  taul. 24). 

Työmatkojen  suorittamiseen kului  yrittäjä  

kuljettajilta  keskimäärin 1.1 tuntia työpäivää  
kohti  eli täsmälleen saman verran kuin  työsuh  
teessa  olleilta kuljettajilta  (vrt.  taul. 24).  Vaki  

naisesti kotona asuneilla  järjestäytymättömillä  

yrittäjillä  näyttäisi  pienen  näytteen  antamien  
tulosten perusteella  sekä työmatkan  pituus  että 

työmatka-aika  olevan hyvin  samaa suuruutta 
kuin Liiton jäsenyrittäjilläkin.  

Palkkausalueessa 2 +  3  olivat yrittäjä-kuljet  
tajien  aivan kuten työsuhteisten  kuljettajienkin  

työmatkan  pituus  ja työmatka-aika  keskimäärin  

pitempiä  kuin  muilla alueilla. 
Kotona  asuneet kuorintatöitä urakoineet 

yrittäjä-kuljettajat  kulkivat työmatkoja  noin 

kymmenen  kilometriä keskimääräistä enemmän 

työpäivän  aikana ja työmatkoihin  käytetty  ai  
kakin  oli  luonnollisesti  keskimääräistä pitempi.  

Maataloustraktoriyrittäjien  työmatkan  pituus  
oli taas  selvästi  lyhin,  mutta aikaa  heiltä kului 

työmatkoihin  tunti päivässä,  sillä  matkojen  kul  
kuvälineenä  oli  varsin  yleisesti  työkone.  

Yrittäjä-kuljettajista  joutui elo—syyskuussa  

Taulukko 49.  Työmatkan  pituus  ja  työmatka-aika  vakinaisesti kotona asuneilla yrittäjä-kuljettajilla  elo  

syyskuussa.  Satunnaisnäyte.  
Table 49. The  mean length  of  journeys  to  work  and  time  used  for  journeys  by  contractor-drivers dwell  

ing  permanently  at home in  August  and September  1971. 

Lyhmä 

Wo up  

Työmatkan pituus yhteen 

suuntaan,  kilometriä  

Mean length of  journeys to 
work  in  one direction, 

kilometres  

Työmatka-aika  yhteensä, 

tuntia/työpäivä 
Time  used  for  journeys tc  
work,  hours  per  working 

day 

Yrittäjä-kuljettajat  yhteensä 
Contractor-drivers,  total 

— alueen  1 yrittäjä-kuljettajat  
contractor-drivers  in  wage region  1 

— alueen  2+3  yrittäjä-kuljettajat  
contractor-drivers in  wage  regions  2+3  

— alueen  4 yrittäjä-kuljettajat  
contractor-drivers in  wage region  4 

25  

22 

31 

1.1 

1.1 

1.2 

25 1.1 

— metsäkoneyrittäjät  

forest-tractor  contractors  
25 1.1 

—  maataloustraktoriyrittäjät  

agricultural-tractor  contractors  
— kuorintayrittäjät  

barking-machine  contractors  
— kaivuriyrittäjät  

tractor-digger  contractors  

16 1.0 

34 1.4 

29 1.2 
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32 %  tilapäismajoittumaan  metsäkonetöiden 
vuoksi. Heidän kohdallaan selvitettiin erikseen 

kotimatkan  ja  työmatkojen  pituus  sekä  vastaa  
vasti  kotimatka- ja työmatka-aika  työpäivää  
kohti (käsitteet  tarkemmin selvitetty  sivulla 

33).  
Näillä tilapäismajoittuneilla  yrittäjä-kuljetta  

jilla  olivat työmaat  keskimäärin 83 kilometrin 

päässä  kotoa  (taulukko  50).  Työmaat,  joilla  ura  

koitsijat  itse käyttivät  metsäkoneitaan,  näytti  
vät  siten olevan  jonkin  verran lähempänä heidän 
vakinaista asuinpaikkaansa  kuin työsuhteessa  
olleilla kuljettajilla  ja  apumiehillä  (vrt. taul. 25). 

Tilapäismajoittuneista  yrittäjä-kuljettajistakin  
noin 30 %:lla  sijaitsivat  työmaat  yleensä  enin  
tään  50 kilometrin päässä  kotoa ja toisaalta 
noin 30 %:lla  yli  sadan kilometrin etäisyydellä  
kotoa. 

Lapissa  oli työmaiden etäisyys  kotoa noin 
20 kilometriä pitempi  kuin Etelä-Suomessa. 
Urakointialoittain tarkasteltaessa oli  muiden 

paitsi  kuorintayrittäjien  matka kotoa  työmaalle 
keskimäärin noin 70  kilometriä. Tilapäismajoit  
tuneiden kuorintayrittäjien  työmaat olivat lä  
hes  kaksinkertaisen  matkan päässä  heidän vaki  
naisesta asunnostaan,  ja niinpä  2/3 heistä jou  
tui matkustamaan kotoaan yli  sata kilometriä 
työmaalle  päästäkseen.  

Näihin kotimatkoihin yrittäjä-kuljettajat  

käyttivät  keskimäärin 0.7  tuntia työpäivää  koh  
ti laskettuna (taulukko  50).  JCoska  kotimatka  
aika riippuu myös  kotonakäyntien  tiheydestä,  

ei keskimääräistä harvemmin kotonakäynneillä  

kuorintayrittäjilläkään  kotimatka-aika ollut 0.8 
tuntia suurempi  työpäivää  kohti.  

Varsinainen työmatka tilapäisestä  majapai  

Taulukko 50.  Koti-ja  työmatkan  pituudet  sekä  työn  aiheuttamiin matkoihin käytetyt  ajat tilapäisma  

joittuneilla  yrittäjä-kuljettajilla  elo—syyskuussa.  Satunnaisnäyte.  
Table 50.  The lengths  of  journeys  home and to  work  and  times used  for  journeys  by  contractor-drivers 

dwelling  temporarily  away  from home in  August  and September 1971. 

Lyhmä  

<roup 

Kotimatka  

pituus 

Mean dist- 

ance from 
home to 

work  ing 

:an Tilapäisma- 

joituksesta  

työmaalle 
Mean dist- 

ance from 

temporary 

dwelling 

to working 
sites 

Kotimatka-  

aika 

Mean time 

of  journeys 
home 

:a-  Työmatka-  
aika 

Mean time 

of  journeys 

from tem- 

porary  

dwelling 

to  working 
sites 

a- Kokonais-  

aika 

Total time 

used  for 

journeys 

necessary  

for work  sites 

kilomi  

k  ilo  mi 

■triä 

■tr  e s 

tuntia/työpäivä 
hours  per  work  ing day 

Yrittäjä-kuljettajat  yhteensä  
Contractor-drivers, total 

— alueen 1 yrittäjä-kuljettajat  
contractor-drivers  in  wage region  1 

— alueen 2+3  yrittäjä-kuljettajat  
contractor-drivers in  wage regions  

83 

97 

4.1 

4.0 

0.7 

0.8 

0.5 

0.6 

1.2  

1.4 

81 3.3 0.6 0.5 1.1 

2+3 

— alueen 4  yrittäjä-kuljettajat  
contractor-drivers  in wage region  4 

— metsäkoneyrittäjät  

forest-tractor  contractors 
— maataloustraktoriyrittäjät  

agricultural-tractor  contractors  
— kuorintayrittäjät  

barking-machine  contractors  
— kaivuriyrittäjät  

tractor-digger contractors  

75 

74 

70  

4.6  

3.1 

5.5  

0.8 

0.8 

0.5 

0.5 

0.4 

0.7 

1.3 

1.2  

1.2 

134 6.7 0.8 0.4 1.2 

71 3.1 0.7 0.6 1.3 
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kasta  työmaalle  oli yrittäjä-kuljettajilla  keski  
määrin neljä  kilometriä  yhteen  suuntaan (tau  
lukko  50).  Alueittain ja  urakointialoittain tämä  

työmatkan  pituus  vaihteli muutamien kilomet  
rien puitteissa.  

Tilapäisestä  majapaikasta  työmaalle ja takai  
sin  siirtymiseen  yrittäjä-kuljettajat  käyttivät  
keskimäärin  puoli  tuntia työpäivässä  (taulukko  

50).  Alueittain ei tässä  työmatka-ajassa  ollut  

eroja.  Urakointialoittain tarkasteltuna työko  
neella yleisesti  liikkuneilla maataloustraktori  

yrittäjillä  oli työmatka-aika  keskimääräistä suu  

rempi,  0.7 tuntia/työpäivä. Toisaalta autolla 
liikkuneet ja yleensä työmaan  viereen päässeet 
metsätraktori- ja  kuorintayrittäjät  käyttivät  0.4 
tuntia työpäivästä  tilapäisen  majapaikan  ja  työ  
maan välisiin matkoihin. 

Kuten työsuhteisten  kuljettajien  ja  apumies  
ten tulosten tarkastelussa kävi  ilmi,  ei vakinai  

sesti  kotona asuneiden ja  tilapäismajoittuneiden  
metsäkonemiesten työmatkoihin  käytetyssä  ko  

konaisajassa  työpäivää  kohti  ole  eroa. Saman  
lainen oli tilanne yrittäjä-kuljettajillakin,  joista 

tilapäisessä  majapaikassa  asuneet  käyttivät  työn  
aiheuttamiin matkoihin yhteensä  keskimäärin 
1.2  tuntia/työpäivä  (taulukko  50)  ja  vakinaisesti 
kotona asuneet  keskimäärin  1.1 tuntia/työpäivä.  
On siis  hyvin  ilmeistä,  että  metsäkoneilla työs  
kentelevät miehet eivät  käytä  mielellään työstä  
aiheutuviin matkoihin paljon  yli  tuntia päivässä,  
vaan turvautuvat  tilapäismajoitukseen,  jos  kotoa  
käsin työssä  käydessä  työmatkan  pituuden  tai 
hankaluuden vuoksi  työmatkojen  vaatima aika  
selvästi  ylittäisi  tunnin työpäivässä.  

Lähes  90 % yrittäjä-kuljettajista  kulki  työ  

matkat  pääasiallisesti  autolla. Työkonetta  käyt  
täneitä oli kymmenesosa,  ja  muiden kulkuneu  

vojen  käyttö  on varsin vähäistä.  Ainoa selvästi  
muista poikkeava  ryhmä  oli maataloustraktori  
yrittäjät, joista puolet  liikkui työmatkat  autolla 
ja yli  40 % työkoneella.  

Järjestäytymättömien  urakoitsijoiden  pienen 
ei-satunnaisnäytteen  antamien tulosten perus  
teella näyttää  siltä,  että  niin vakinaisesti  kotona 
asuneiden kuin  tilapäismajoittuneiden  järjestäy  

tymättömien  ja  Metsäkoneurakoitsijain  Liiton 
jäsenenä  olleiden yrittäjä-kuljettajien  välillä ei  
ole oleellisia eroja  työmatkojen keskimääräi  
sessä  pituudessa  eikä  työmatkoihin  käytetyssä  

ajassa. 

444. Tilapäisasuminen  

Edellisessä luvussa  jo mainittiin,  että elo  

syyskuussa  asui yrittäjä-kuljettajista  32 % met  
säkonetöiden vuoksi tilapäismajoituksessa.  Yrit  

täjä-kuljettajanäytteessä  (satunnaisnäyte)  oli  ti  

lapäismajoittuneita  elokuussa  46  ja  syyskuussa  
44. 

Tilapäisasumisjaksojen  pituus.  Tiedusteluissa 

kysyttiin  sen pisimmän  yhtämittaisen  ajanjak  
son pituutta,  jonka  asianomainen oli  metsäko  
netöiden vuoksi ollut poissa  vakinaisesta asun  
nostaan. Kotonakäyntien  säännöllisyydestä  joh  
tuen tilapäismajoittumisen  maksimijakso  ei pal  

jonkaan  ylitä keskimääräistä tilapäisen  asumisen  

pituutta  (ks.  sivu  39).  

Tilapäismajoituksessa  asuneiden yrittäjä-kul  

jettajien pisimmät  asumisjaksot  olivat keski  

Taulukko 51.  Tilapäisasumisen  pisimmät  ajanjaksot  yrittäjä-kuljettajilla  elo—syyskuussa.  Satunnais  
näyte. 

'isin  til  lapäisasumisjal  :so,  vuoro]  :autta 

Yhteensä  Keski-  

määrin.  1-3 4-6 7- 
.yhmä 

Yo vastanneista %  vrk 

'rittäjä-kuljettajat  yhteensä 
-  alueen 1 yrittäjä-kuljettajat  
- alueen 2 + 3 —"  

—
 

- alueen 4 —"— 

21 

11  

70 

77 

80 

9 

12 

100 

100 

5.8 

5.8 

8 

36 

12 100 6.1  

59 5 100 5.5 

- metsätraktori — 

- maatal. " —"— 

- kuorinta —"— 

•  kaivuri —:  

31 

17 

61 

66 

8 100 5.0 

17 100 6.9 

12 69 

78 

19 

3 

100 

100 

7.7 

5.0 19 



Taulukko 52.  Yrittäjä-kuljettajien  jakautuminen  tilapäisasunnon  laadun mukaan. Satunnaisnäyte.  

määrin 5.8 vuorokautta (taulukko  51) eli noin 
vuorokauden lyhyempiä  kuin  työsuhteisilla  kul  

jettajilla,  mutta hieman pitempiä  kuin apumie  
hillä (vrt. taul. 29).  Viidesosa tilapäisasuneista  

yrittäjä-kuljettajista  oli  ollut poissa kotoaan 
enintään kolme  vuorokautta. Vähintään seitse  

män  vuorokautta oli  pisin  tilapäismajoitusjakso  
noin 10 %:lla,  ts.  valtaosa yrittäjä-kuljettajista  
oli  asunut  tilapäismajoituksessa  4—6 vuorokaut  
ta. 

Pohjois-Suomessa  yrittäjä-kuljettajat  asuivat  
tilapäismajoituksessa  hieman pitempään  kuin 
Etelä-Suomessa. Metsätraktori- ja kaivuriyrittä  

jät  asuivat  harvoin tilapäismajoituksessa  yhtä  

jaksoisesti  yli  viikon,  kun tällainen tapa oli 
kuorinta- ja  maataloustraktoriyrittäjillä  yleisem  

pi  ja siten tilapäisasumisjaksot  keskimääräistä 

pitempiä. 

Tilapäisasunnon  laatu. Tilapäisasunnot  luo  
kiteltiin  kolmeen ryhmään:  huollettu kämppä,  
huoltamaton kämppä  ja muut asunnot, joiksi  
katsottiin mm. matkustajakodit,  "talot" ja 
muut sen kaltaiset  väliaikaismajapaikat.  

Tilapäismajoittuneista  yrittäjä-kuljettajista  
22 % asui  huolletussa kämpässä,  37 %:lla  oli 
asuntonaan parakki  tai  muu huoltamaton kämp  

pä  (taulukko  52).  Muissa  tilapäisasunnoissa  asu  
minen oli  palkkausalueella  2  + 3  hyvin  yleistä.  
Huolletussa kämpässä  asuminen oli  selvästi  ylei  
sintä Lapissa.  Työmaiden  sijainnin  vuoksi kuo  
rinta- ja kaivuriyrittäjät  tilapäisasuivat  tavalli  
simmin "muissa asunnoissa". 

Taulukko 53.  Yrittäjä-kuljettajien  jakautuminen  työmaaruokailu  paikan  mukaan.  Satunnaisnäyte.  
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Tilapäisasunnon laatu  

Ryhmä  Yhteensä  

Huollettu  

kämppä 

Huoltamaton  

kämppä 

Muut 

asunnot 

% vastanneista  % 

Yrittäjä-kuljettajat  
—  alueen 1 yrittäjä-kuljettajat  
—
 alueen 2 + 3 

—  alueen 4 — 

22  

39 

16 

37 

46 

8 

49 

41 100 

15 

76  

36 

100 

100 

15 100 

— metsätraktori —  

— maatal. " — 

— kuorinta 

—
 kaivuri —  

31 

42  

42  27 

25 

100 

33 100  

12 44 44 

56 

100 

14 30 100 

Ruokailupaikka  työvuoron aikana  

Ryhmä Taukotupa 
tai kämppä 

Koneen  

ohjaamo 

Ei ruo- 

kailua  

Yhteensä  
Ulkona  

% vast:  inneista  % 

Yrittäjä-kuljettajat  yhteensä  
—  alueen 1 yrittäjä-kuljettajat  
—

 alueen 2 + 3 —
 

—
 alueen 4 — 

11 47 

58 

45 

40 

27 

2 100 

13 2 100 

100 16 39  0 

9 45 44 2 100 

—
 metsätraktori 

—  maatal. " 

—  kuorinta — 

—  kaivuri —"  —  

14 43 40 3 100 

6 

12 

36 

12 

68  

58 

76  

21 

0 100 

0 

2 

100 

100 9 
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445. Työmaaruokailu  

Yrittäjä-kuljettajat  jakautuivat  työpäivän  ai  
kaisen ruokailupaikan  mukaan luonnollisesti 

hyvin  samalla tavoin  kuin  työsuhteiset  kuljetta  

jatkin.  Koneen ohjaamoa  käytti  lähes  puolet  

yrittäjä-kuljettajista  ruokailupaikkana,  2/5  heis  
tä ruokaili ulkona ja  noin kymmenesosa  tauko  
tuvassa  tai kämpässä  (taulukko  53).  

Työmaaruokailun  ainekset  koostuivat 90 
%:lla  yrittäjä-kuljettajista  perinteisesti  kuivasta  
eväästä  ja kahvista  tai maidosta. Vajaa  kymme  

nesosa  heistä nautti työvuoron  aikana lämmin  
tä ruokaa.  

446. Urakointitavat 

Urakointisuhteen pituus.  Elokuun tieduste  
lussa  kysyttiin  yrittäjä-kuljettajilta:  "Mistä päi  
vämäärästä  lähtien olette  urakoinut yhtäjaksoi  
sesti  nykyiselle  urakanantajallenne?"  Tuloksia  
tarkasteltaessa on huomattava,  että monet ura  

koitsijat  ovat  ehkä  urakoineet kausiluonteisesti 
vaihtamatta välillä kuitenkin urakanantajaansa.  
Toisena lisäpiirteenä  tuloksissa  on,  että  ne ilmei  
sesti  kuvaavat  melko hyvin  urakointisuhteen 

pituutta  yleensä  metsäkoneurakoinnissa,  vaikka  
tiedot ovatkin saatu kuljettajana  toimineilta 

yrittäjiltä  ja lähinnä yhtä  konetta  koskevina. 
Näin  siksi, että 90  % urakoitsijoista  toimii itse 

myös  kuljettajana  ja  että 3/4 metsäkoneura  

kointiyrityksestä  toimii yhdellä koneella (ks.  
lukua 222).  

Metsäkoneitaan itse kuljettaneet  yrittäjät 

olivat urakoineet yhtäjaksoisesti  saman urakan  

antajan  töitä keskimäärin 1.7 vuotta (tauluk  
ko  54).  Pääosaa metsäkoneyrittäjistä  ei  voida 
kuitenkaan pitää  vakinaisessa  urakointisuhtees  
sa  olevana,  sillä 46 % yrittäjä-kuljettajista  oli  
urakoinut enintään puoli  vuotta samalle ura  

kanantajalle.  Toisaalta noin neljäsosalla  oli ura  

kanantaja  pysynyt  samana yli  kaksi  vuotta. 
Urakointisuhteen vakinaisuudessa oli palk  

kausalueittain tarkasteltuna huomattavia eroja. 

Lapissa  (alue  1), missä metsäkoneurakoiden 
tarjoajia  on vähälukuisesti,  oli  yhtäjaksoinen  
urakointisuhde kestänyt  keskimäärin  2.2  vuotta 
eli selvästi kauemmin kuin  muualla Suomessa. 

Lapin  yrittäjistä oli kolmasosa urakoinut sa  
malle urakanantajalle  yhtäjaksoisesti  yli  kaksi  

vuotta, ja enemmän  kuin vuoden urakoineita 
oli yli  puolet  Lapin  yrittäjistä.  Alueella 2  +  3 
oli tilanne urakointisuhteen pituuden  mielessä 
huonoin. Tämän Kainuun ja Pohjois-Karjalan  
alueen metsäkoneyrittäjät  olivat  olleet  saman 

urakanantajan  töissä keskimäärin  yhden  vuoden 
kuitenkin  niin,  että 2/3  yrittäjistä  oli  urakoinut 
samalle työnantajalle  enintään puoli  vuotta.  
Alueen 4 yrittäjät jakautuivat  urakointisuhteen 
pituuden  mukaan jokseenkin  samalla tavalla 
kuin  koko  maan yrittäjät. 

Urakointisuhteen pituuden  vaihtelu urakoin  
tialoittain kuvaa  hyvin  eri  urakointialojen  tä  
mänhetkistä luonnetta.  Vakinaisimmat urakoin  

tisuhteet olivat  metsätraktoriyrittäjillä,  jotka  
olivat urakoineet samalle urakanantajalle  kes  
kimäärin 2.4  vuotta. Maataloustraktori-ja  kuo  

rintayrittäjillä  ei  urakanantaja  ollut vaihtunut 
noin 1.5 vuoteen. Näiden alojen yrittäjistä 

Taulukko 54.  Yhtäjaksoisesti  kestäneen urakointisuhteen pituus  yrittäjä-kuljettajilla.  Satunnaisnäyte.  

Ira] ointisu iestänyt, vuotta Keski-  

Yhteensä  mää- 

.yhmä -0.5 0.6-1.0 1.1-2.0 2.1- 

rin, 

% vastai ineista % 
vastan- 

neita vuotta  

rittäjä-kuljettajat  yhteensä  

■  alueen 1 yrittäjä-kuljettajat  
- alueen 2 + 3 —

 

- alueen 4 
—

 

46 

35 

67 

42 

15 

9 

7 

15 

22 

11  

14 

24  

34  

15 

24 

100 

100 

100 

142 

23 

27 

1.7 

2.2  

1.0 

20 100 92 1.7 

- metsätraktori 
—

 

maatal. " —"  — 

- kuorinta 

kaivuri 
—

 

23 

37 

47 

19 

25 

18 

21 

13 

18 

37 

25 

17 

100 

100 

53 

24 

17  

2.4 

1.7 

100 1.5 

75 6 9 10 100 48  0.9 
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kuitenkin yli  60 % oli urakoinut saman ura  

kanantajan  töitä enintään vuoden yhtäjaksoi  
sesti. Kaivuriyrittäjillä  urakointisuhteet ovat  
selvästi  lyhytaikaisimpia.  Heistä 3/4:11 a oli ura  
kointisuhde kestänyt  enintään  puoli  vuotta  kes  
kimääräisen ajan ollessa  0.9 vuotta. 

Pienessä järjestäytymättömien  yrittäjien näyt  

teessä olleet yrittäjä-kuljettajat  olivat  urakoi  
neet samalle urakanantajalle  keskimäärin kol  
me vuotta. On vaikeaa arvioida,  ovatko  Metsäko  

neurakoitsijain  Liiton jäsenten  urakointisuhteet 
todella selvästi  lyhyempiä  kuin  järjestäytymät  
tömien urakoitsijoiden,  sellaisia viitteitä tulokset 
kuitenkin antavat. 

Kun  Liiton jäsenet  olivat  harjoittaneet  met  
säkoneurakointia keskimäärin noin viisi vuotta 

(järjestäytymättömät  yli  seitsemän  vuotta)  (ks.  
taul. 17), ovat  metsäkoneyrittäjät  olleet ura  
kointiaikanaan usean urakanantajan  töissä kes  
kimääräisestikin asiaa tarkastellen. 

Urakointisuhde,  Elo—syyskuussa  oli  yritcäjä  

kuljettajista  86 % urakoinut  oman ilmoituksen  
sa mukaan itsenäisenä urakoitsijana,  9  %  työ  
suhteessa  urakanantajaan  ja 5  %  ei  tiennyt  mil  
lainen urakointisuhde hänellä oli. Alueittain ei 

urakointisuhdelajien  jakautumassa  ollut mainit  
tavia eroja. Maataloustraktoriyrittäjistä  toimi 
itsenäisenä urakoitsijana  noin 80  %, tosin heissä  
oli urakointisuhteesta tietämättömiä hieman 

keskimääräistä enemmän.  Kuorintayrittäjistä  
urakoi tietämättömiä lukuunottamatta kaikki  

itsenäisinä urakoitsijoina.  

Kirjallinen  urakointisopimus.  Urakointisuh  
teen vahvistamiskäytännön  selvittämiseksi ky  

syttiin  elokuun tiedustelussa: "Oletteko tehnyt 
urakanantajan  kanssa  kirjallisen  urakointisopi  

muksen pitemmäksi  aikaa kuin yhtä  urakkaa 
varten?  

Yrittäjistä oli 1/3 tehnyt tällaisen pitempi  
aikaisen urakointisopimuksen  (taulukko  55).  

Pohjois-Suomessa  noin puolella  ja Etelä-Suo  
messa neljäsosalla  metsäkoneyrittäjistä  oli kir  

jallinen  urakointisopimus.  Metsätraktori-ja  kuo  

rintayrittäjistä oli myös  noin puolet  tehnyt  

urakanantajan  kanssa  kirjallisen  urakointisopi  
muksen. Maataloustraktori- ja  kaivuriyrittäjistä  
vain pienellä  osalla oli kirjallinen  urakointisopi  

mus. Järjestäytymättömistä  urakoitsijoista  näyt  

täisi myös  vain viidesosalla olevan  kirjallinen  

urakointisopimus.  

Ohjemaksujen  noudattaminen. Kysymykseen  
"Perustuiko urakoinnista saamanne korvaus  ky  

seisen työalan  ohjemaksuihin"  vastasi 2/3  yrit  

täjä-kuljettajista  myöntävästi.  Kun metsänpa  
rannustöistä  ei  ollut virallisesti sovittuja  ohje  

maksuja  käytettävissä  yksipuolisia  suosituksia 
lukuunottamatta, ilmoitti suurin osa kaivuri  

yrittäjistä, että urakointikorvaus ei perustunut 

ohjemaksuihin.  Tämä vaikutti sen,  että  kaikista  

yrittäjistä 1/3  oli  ohjemaksujen  noudattamisen 

ulkopuolella,  vaikka metsäkuljetuksessa  ohje  

maksuja  sovellettiin 80—90  %:sti ja kuorinta  
töissäkin  noin 3/4:ssa  urakointia. Siis mikäli 

urakoitsijoiden  ja urakanantajien  järjestöt  ovat  

sopineet  käytettävistä  ohjemaksuista,  niitä nou  
datetaan varsin  yleisesti.  

447. Mielipiteet  ja  toimialanvaihtohalukkuus 

Metsäkoneurakoinnin epäkohdat.  Yrittäjien  

mielipiteiden  selville saamiseksi  metsäkoneura  

Taulukko 55.  Pitempiaikaisten  kirjallisten  työsopimusten  yleisyys  yrittäjä-kuljettajilla.  Satunnais  

näyte. 

il o] l teensä  

,yhma 
% vastai meistä % vastanneita  

Yrittäjä-kuljettajat  yhteensä  
— alueen 1 yrittäiä-kuliettaiat 
— alueen 2 + 3 

—
 alueen 4 — 

33 

52 

44 

67 

48 

56 

75 

100 

100 

100 

142 

23 

27 

25 100 92 

—  metsätraktori —  

—  maatal. " —  

— kuorinta —  

47 

13 

53 

87 

47 

100 

100 

100 

53 

24 

53 17 

48  —  kaivuri 
—

 21 100 
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koinnin tämänhetkisistä epäkohdista  pyydettiin  

yrittäjä-kuljettajia  valitsemaan yhdeksästä  esi  
tetystä  asiasta  tärkeysjärjestyksessä  ne kolme, 

jotka heidän mielestään olivat  pahimpia  epä  
kohtia.  Mielipiteitä  kysyttiin  lisätiedustelujen  
avulla myös  tilapäisesti  elo—syyskuussa  metsä  

koneenkuljetuksesta  poissaolleilta  yrittäjä-kul  

jettajilta.  Näin  mielipidetiedot  saatiin 207  :ltä 

satunnaisnäytteen  (Liiton  jäseniä)  yrittäjä-kul  
jettajalta (ks.  taul. 9). 

Pahimpana  epäkohtana  piti  39 % yrittäjä  

kuljettajista  metsäkoneiden kalleutta (taulukko  
56).  Toiseksi  yleisimmin  he valitsivat pahim  
maksi epäkohdaksi  urakoinnin kausiluonteisuu  
den (27  %) ja kolmanneksi yleisimmin  ura  
koinnin huonon kannattavuuden (23  %). Kun  
lähes  90 % piti  jotakin  näistä kolmesta  epäkoh  
dasta pahimpana,  osoittaa tämä  varsin  selvästi, 

että  metsäkoneurakoinnin pääongelmat  liittyvät  
toiminnan kannattavuuteen,  johon  kaluston  hin  
nalla ja työn  säännöllisyydellä  on urakointitak  
sojen ohella ratkaiseva vaikutus. 

Toiseksi pahimpana  epäkohtana  piti 2/3 

yrittäjä-kuljettajista  joko metsäkoneiden kal  
leutta, urakoinnin huonoa kannattavuutta tai 
urakoinnin kausiluonteisuutta (liite 12).  Jonkin  
verran pidettiin  toiseksi  pahimpana  epäkohtana  
metsäkoneen epämukavuutta,  työmatkojen  pi  
tuutta ja ammattitaitoisten kuljettajien  puu  
tetta. 

Kun  edellä mainitut kolme  keskeistä  epäkoh  
taa tulivat  voimakkaasti  esiin pahimman  ja  toi  
seksi  pahimman  epäkohdan  valinnoissa,  hajau  
tuivat mielipiteet  kolmannesta epäkohdasta  pal  

jon enemmän kuin ensimmäisestä ja  toisesta. 
Lähes puolet  yrittäjä-kuljettajista  piti  kolman  

Taulukko 56.  Yrittäjä-kuljettajien  mielipiteiden  jakautuminen  metsäkoneurakoinnin epäkohdista.  Sa  

tunnaisnäyte.  
Table 56.  Percentage  distribution of contractor-drivers  according  to  their opinions  on  the disadvant  

ages  of  forest-machine  contracting.  

1) Ks.  taulukon  33 alaviitettä.  

1) See  footnote  to Table 33.  

Pahin  epäkohta 
Greatest  disadvantage 

Painotettu  epäkohtaluette-  
lo  1) —  Weighted list  of 
disadvantages 1) 

Epäkohta 

Disadvantage 

Vastanneita 

No.  of replies  
% 

Painoluku  

Weighted value  
% 

1.  Metsäkoneiden kalleus 

Costliness of  forest  machines 
2. Urakoinnin kausiluonteisuus 

Seasonal character of  contracts 

3. Urakoinnin heikko kannattavuus 

Low  profitability  of  contracting  
4. Työmatkojen  pituus  

Length  of  journeys  to  work 
5. Metsäkoneen epämukavuus  

Discomfort  of  forest  machines 
6. Kotoa  poissaolon  paljous 

Too much  absence from home 
7.  Ammattitaitoisten kuljettajien  puute 

Scarcity  of  skilled drivers 
8. Urakoinnin vähäinen arvostus  

Low  estimation of  contracting  
9.  Kuljettajien  suuret  palkat  

High  wages  of  drivers  

81 

55 

48 

4  

7 

39 

27 

23 

2 

3 

399 

257 

253  

90  

84 

32 

21 

20 

7 

7 

8 4 66 5 

2 1 60 5 

0 O 22 2 

2 1 11 1 

Yhteensä 
—

 Total 207 100 1242 100 
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neksi pahimpana  epäkohtana  työmatkojen  pi  

tuutta,  kotoa  poissaolon  paljoutta  tai vaikeutta 
saada ammattitaitoisia kuljettajia  (liite  12). 

Epäkohtien  kokonaisjärjestyksen  muodosta  
miseksi  laadittiin painotettu  epäkohtaluettelo  

niin,  että  kunkin esitetyn  asian  kohdalla  kerrot  
tiin pahimman epäkohdan  valintojen  määrä  
kolmella,  toiseksi  pahimman  kahdella ja kol  
manneksi  pahimman  yhdellä.  Näin saatu  paino  
tettu epäkohtaluettelo  on esitetty  taulukossa  

56. Selvästi  suurimpana  epäkohtana  yrittäjä  
kuljettajat  kokevat  metsäkoneiden kalleuden,  
minkä painoluku  oli 32 %  painolukujen  sum  
masta. Urakoinnin kausiluonteisuus ja heikko 
kannattavuus ovat  yrittäjä-kuljettajien  mielestä 

hyvin merkittäviä epäkohtia  (21  %  ja 20  %).  
Metsäkoneurakoinnin arvostamattomuutta ja 

kuljettajien  saamia palkkoja  eivät  yrittäjä-kul  

jettajat  koe  ollenkaan toimialan epäkohdiksi.  

Järjestäytymättömien yrittäjä-kuljettajien  

(ei-satunnaisnäyte)  ja Metsäkoneurakoitsijain  
Liiton jäsenyrittäjien  mielipiteissä  metsäkone  

urakoinnin epäkohdista  ei  voitu  havaita mainit  
tavia  eroavuuksia.  

Metsäkoneurakoinnin myönteiset  tekijät.  

Yrittäjä-kuljettajille  esitettiin kyselyssä  seitse  
män  asiaa,  joista he valitsivat tärkeysjärjestyk  
sessä  kolme myönteisintä  tekijää  metsäkone  
urakoinnissa.  Myönteisimpänä  tekijänä  yrittäjä  

kuljettajista  aivan valtaosa (87  %)  piti  urakointi  

toiminnan itsenäisyyttä  ja omatoimisuutta (tau  
lukko 57).  

Myönteisimmän  tekijän  tullessa  hyvin  selvästi  
esille saadaan yrittäjä-kuljettajien  toiseksi ja  
kolmanneksi myönteisimmän  tekijän  valinnois  
ta  käsitys,  millä tekijöillä  toiminnan itsenäisyy  
den lisäksi  on myönteistä  vaikutusta metsäko  
neurakoinnin harjoittamiseen.  Toiseksi  myön  

teisimpänä  tekijänä  metsäkoneurakoinnissa pi  
tivät  yrittäjä-kuljettajat  yleisesti  sitä,  että ura  
kointi on koneilla työskentelyä  (30  %), että 

työ  ei ole kovin raskasta  (26  %) ja että työs  
kentely  tapahtuu  pääosin  metsässä (15 %) 

(liite 13).  

Taulukko 57.  Yrittäjä-kuljettajien  mielipiteiden  jakautuminen  metsäkoneurakoinnin myönteisistä  te  

kijöistä.  Satunnaisnäyte.  
Table 57.  Percentage  distribution of  contractor-drivers according  to  their  opinions  on the advantages  

of  forest-machine  contracting.  

1) Ks.  taulukon  35  alaviitettä.  
1) See  footnote to Table  35.  

Myönteisin tekijä 
Best  advantage 

Painotettu  myönteisten teki-  

jäin luettelo 1) — Weighted 
list  of  advantages 1) Myönteinen tekijä 

Advantage 
Vastanneita 

No.  of  replies 
%  

Painoluku  

Weighted  value  
% 

1. Urakoinnin itsenäisyys  
Independence  in  contracting  

2. Urakointi on koneilla työskentelyä  

Contracting  is  done with machines 
3. Työ  ei  ole  kovin  raskasta  

Work  is  not  extremely  heavy  
4. Työskentely  tapahtuu  metsässä  

Work  takes place  in forests  
5.  Urakoiden riittävyys  

Sufficiency  of  contracts  
6. Urakoinnin kannattavuus 

Profitability  of  contracting  
7. Urakointitaksojen  suuruus 

Size  of contract  rates  

181 

5 

5 

4 

87 

3 

3 

2 

585 

183 

168 

131 

47 

15 

13 

11 

9 4 107 9 

3 1 65 5 

0 0 3 0 

Yhteensä 
—
 Total 207 100 1242 100 
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Kolmanneksi myönteisimpänä  tekijänä  yrit  

täjä-kuljettajat  pitivät  yleisimmin  samoja  kol  
mea asiaa  kuin toiseksi  myönteisimpänäkin,  
vaikka päinvastaisessa  järjestyksessä  (ks.  liite  

13). Urakoiden riittävyyttä  piti 14 % ja ura  
koinnin kohtuullista kannattavuutta  10 % yrit  

täjä-kuljettajista  kolmanneksi myönteisimpänä  

tekijänä.  
Painotettu myönteisten  tekijöiden  luettelo 

muodostettiin vastaavalla tavalla kuin  epäkohta  
luettelokin. Näinkin  selvitettynä  metsäkone  

yrittäjät kokevat  itsenäisyyden  ja  omatoimisuu  
den urakoinnissa sen selvästi  parhaimpana  puo  
lena (taulukko  57).  Kun  myönteisinä  asioina 

yrittäjä-kuljettajat  pitivät  myös  koneiden kanssa  

työskentelyä,  metsässä  työskentelyä  sekä  sitä,  
että työ  ei ole kovin  raskasta,  voitaneen  metsä  

koneyrittäjien  mielikuvana ammatistaan (tavoit  

teena)  pitää  halua itsenäiseen metsässä työsken  

telyyn  koneiden keventäessä  työtä  ja tehden 
sen nykyaikaisemmaksi.  Se että urakoinnin 

riittävyyttä,  kannattavuutta ja  urakointitakso  
jen  suuruutta eivät yrittäjä-kuljettajat  pitäneet  

myönteisinä  tekijöinä  vaan suurimpina  epäkoh  
tina, osoittaa metsäkoneurakoitsijoiden  ammat  
titavoitteiden ja todellisuuden välistä kuilua,  

jonka  täyttäminen  tulee viemään vuosia. 
Toimialanvaihtohalukkuus. Kysymykseen  

"Jos  Teille tarjoutuisi  tilaisuus,  niin  haluaisit  
teko siirtyä metsäkoneurakoinnista johonkin  
muuhun ammattiin tai toimialaan?" vastasi  

myöntävästi  68 % yrittäjä-kuljettajista.  Vaikka  
tämänkaltaiseen kyselytulokseen  tuleekin suh  
tautua varovasti (eihän  monilla ole  mahdolli  
suuksia  vaihtaa toimialaa),  osoittaa tulos kui  
tenkin varsin  suurta epätyytyväisyyttä  metsä  

koneurakoitsijoiden  oloihin. Vaikka toiminnan 

itsenäisyys  koetaan myönteisenä,  ei  itsenäisenä 
yrittäjänä  toimiminen näytä tekevän  metsäko  
neurakointia kovin  houkuttelevaksi,  koska  yrit  
täjistä  olisi  yhtä  suuri osa  kuin  työsuhteisista  

kuljettajistakin  valmis vaihtamaan ammattia 
(ks.  sivu  45).  Metsäkoneurakoitsijoista  valtaosan  
toimiessa itsekin kuljettajana  ja heidän varalli  
suutensa ollessa melko vaatimatonta, ei heitä 
useinkaan voida laskea "omistavaan luokkaan" 

kuuluviksi yrittäjiksi,  sillä heidän elintasonsa 
lienee yleensä  samantasoinen palkattujen  kul  

jettajien  kanssa  hyvän  toimeentulon ollessa  
monta kertaa  velkojen  paineessa  epävarmempaa 

kuin  varsinaisilla kuljettajilla.  Järjestäytymättö  
mät  yrittäjä-kuljettajat  eivät näyttäneet  olevan 
ainakaan  halukkaampia  toimialanvaihtoon kuin 

Metsäkoneurakoitsijain  Liiton jäsenyrittäjät.  
Ammatinvaihtohalukkaat yrittäjä-kuljettajat  

saivat merkitä, mihin ammattiin he haluaisivat  

siirtyä.  Metsäkoneurakoitsijoiden  vaikeaa ja  epä  
varmaa asemaa kuvastaa sekin,  että yrittäjä  

kuljettajien  tavoitteena ammatinvaihdossa ei ole  
itsenäisen yrittämisen  muodot,  vaan useimmi  
ten siirtyminen  palkkatyöläiseksi.  Yleisimmin 

yrittäjä-kuljettajat  siirtyisivät  tilaisuuden tullen 
erilaisiin tehdas-,  konepaja-  ja asennustöihin. 

Jonkin  verran heitä kiinnostaa erilaiset liiketoi  

met  tai maatalouteen erikoistuminen. Tavoitte  

lemansa työn laatua kuvatessaan  yrittäjät käyt  
tivät käsitteitä  säännöllinen,  vakituinen tai ke  

vyempi  työ. 

Tilaisuuden tullen toimialanvaihtohalukkais  

ta  yrittäjä-kuljettajista  43 % ilmoitti urakoinnin 
heikon kannattavaisuuden syyksi  halukkuuteen 

siirtyä  muuhun ammattiin (taulukko  58).  Ter  

veydellisiä  haittoja  painotti  29  % toimialan  
vaihtohalukkuuden taustana.  Koska  työsuhtei  
sista  kuljettajista  ja apumiehistä  katsoi  saman  
suuruinen osa terveydelliset  haitat pääsyyksi  
ammatinvaihtohalukkuuteen (vrt.  taul. 37),  ko  
kevat etenkin vanhemmat metsäkonemiehet 

metsäkonetöissä vuosien  mittaan kehittyvät  ter  

veydelliset  vaarat merkillepantavan  suuriksi.  

Työolot,  lähinnä työmatkat  ja tilapäisasumi  

nen,  oli noin viidesosan mielestä syynä  haluk  
kuuteen siirtyä  metsäkoneurakoinnista. 

Taulukko 58. Syyt  toimialanvaihtohalukkuu  
teen  yrittäjä-kuljettajilla.  Satunnaisnäyte.  

Syy  

Ammatin-  

vaihto-  

halukkaat 

vastanneista 

% 

1. Työolot  
2. Urakoinnin kannattavuus  

3.  Terveydelliset  syyt  
4. Perhesuhteet 

5.  Jokin  muu syy 

25 18 

61 43 

41 29 

6 9 

5 4 

Yhteensä 141 100 
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5. TIIVISTELMÄ  

Tässä  tutkimuksessa  on esitutkimusluontei  

sesti  kuvattu metsäkoneenkuljettajien  ja -apu  
miesten sekä  kuljettajana  toimivien yrittäjien 

työoloja  ja kartoitettu heidän mielipiteitään  
ammatissa viihtymiseen  vaikuttavista tekijöistä.  
Lisäksi  on selvitetty  työsuhteisten  kuljettajien  

ja apumiesten  ansioita  vuonna 1971. Tutki  
muksen valmisteluvaiheessa hankittujen  kyse  

lytietojen  avulla on luvussa  2  tarkasteltu yksi  

tyiskohtiin  menemättä metsäkoneurakointia 

työvoiman  ja  koneiden käytön  kannalta. 
Varsinainen tutkimusaineisto hankittiin kah  

della postikyselyllä  elo- ja syyskuulta  1971. 
Yleistettävissä  olevat tulokset saatiin satunnais  

otannalla valituista kuljettaja-  ja apumiesnäyt  
teistä,  joiden perusjoukon  muodostivat Metsä  

koneurakoitsijain  Liiton jäsenyritysten  sekä  yh  
tiöiden ja Metsähallituksen palveluksessa  olleet 

kuljettajat  ja apumiehet.  Metsäkoneurakoitsi  

jani Liiton jäsenenä olevia yrittäjä-kuljettajia  
edustavat tulokset heidän työoloistaan  saatiin 

myös  satunnaisnäytteen  avulla. Lisäksi  tutki  
muksessa  on saatu viitteenomaisia tuloksia jär  
jestäytymättömien  metsäkoneyritysten  työsuh  
teessa  olevien  kuljettajien  ja apumiesten  sekä  
yrittäjä-kuljettajien  perusjoukoille  pienten  saa  
tavissa  olleiden näytteiden  avulla.  Otanta ja  tut  
kimusaineistot on  esitelty  luvussa  3. 

Ammattitausta. Metsäkoneenkuljettajat  ja 
-apumiehet  muodostavat metsätalouden nuo  
rimman ammattikunnan,  jonka keski-ikä oli 

tutkimusajankohtana  27 vuotta. Alhainen kes  
ki-ikä  vaikutti siihen,  että heistä ei  puoletkaan  
ollut naimisissa ja että heidän keskimääräinen 
ammattikokemuksensa oli  varsin  lyhytaikainen,  

apumiehillä  kaksi  ja kuljettajilla  kolme vuotta. 

Yrittäjä-kuljettajat  olivat keski-iältään 34-vuo  
tiaita,  80 %:sti naimisissa ja  toimineet metsä  

koneyrittäjänä  keskimäärin  viisi vuotta. Kehit  

tyvä  metsäkonekoulutus ei  ole vielä ehtinyt  
tuntuvasti parantaa metsäkonemiesten amma  
tillista koulutuspohjaa,  sillä 2/3  kuljettajista  ja 
4/5 yrittäjistä työskenteli  pelkän  työkokemuk  
sen opettamana, ja  koulutusta saaneetkin  olivat 

yleensä  käyneet  ainoastaan lyhyitä  kursseja.  

Pitempiaikaista  koulutusta saaneita kuljettajia  
oli  Pohjois-Suomessa  ja yhtiöiden  palveluksessa  
keskimääräistä runsaammin. 

Yleisimmin metsäkonemiehet asuivat omas  

sa  asunnossaan,  mutta kuljettajat  ja  apumiehet  

myös  varsin yleisesti  maatilalla viljelijäperheen  

jäsenenä.  Kuljettajista  asui  neljäsosa  ja muista 
metsäkonemiehistä vielä vähemmän vuokra  

asunnossa. Maa-  ja metsätalouden harjoittami  
seen oli yli puolet  sekä  kuljettajista  ja  apumie  
histä että yrittäjä-kuljettajista  yhteydessä  siinä 
mielessä,  että he omistivat joko  henkilökohtai  
sesti tai viljelijäperheen  jäsenenä  peltoa  ja  met  
sää. Suomessa läheskään kaikki  metsäkonemie  

het eivät  ole siten täysin  erikoistuneita ammat  
tiinsa. 

Työolot.  Työmatkat  ja tilapäismajoittumi  
nen muodostavat tutkimuksenkin perusteella  

kuljettajien  ja apumiesten  työolojen  keskeisen  

ongelmaryhmän.  Pyrittäessä  välttämään tilapäis  

majoittumista ja siten kotoa  poissaoloa  päivit  

täiset työmatkat  pitenevät  sekä  lisäävät matka  
kustannuksia  ja työmatkoihin  kuluvaa aikaa.  
Tämä ristiriitainen tilanne on vaikein Pohjois  

suomessa,  jossa  tilapäismajoittuminen  oli työ  
maiden etäisen sijainnin  vuoksi selvästi  yleisem  

pää  kuin Etelä-Suomessa. Hieman yli puolet  

kuljettajista  ja kolmasosa yrittäjä-kuljettajista  

joutui  metsäkonetöiden vuoksi yöpymään  tila  

päisesti  kodin ulkopuolella.  
Vakituisesti  kotoa käsin metsäkonetöissä 

käyneillä  miehillä oli keskimääräinen työmat  
kan  pituus  yhteen  suuntaan  noin 25  kilometriä 
hieman vaihdellen eri  ryhmissä.  Tilapäismajoit  
tuneilla kuljettajilla  työmaat  olivat keskimäärin  
114 kilometrin ja  apumiehillä  sekä  yrittäjä-kul  

jettajilla  noin 85 kilometrin päässä  vakituisesta 

asuinpaikasta.  Tilapäinen  majapaikka  oli  keski  
määrin alle kymmenen  kilometrin päässä  työ  
maalta. Yleensä metsäkonemiehet turvautuivat 

tilapäismajoitukseen,  kun työmaat  olivat 50 ki  
lometriä kauempana  vakituisesta asuinpaikasta.  
Tätä työmaiden  etäisyyttä  voidaan pitää  rajana, 
jonka  jälkeen työmatkoihin  käytetty  aika  olisi  
kotona asuen liian suuri,  sillä tulosten mukaan 

metsäkoneilla työskentelevät  miehet eivät  käytä  
mielellään työstä  aiheutuviin matkoihin yli  tun  
tia päivässä.  Metsäkonemiesten kaikissa  ryhmis  
sä oli sekä  vakinaisesti  kotona asuneilla että ti  

lapäismajoittuneilla  työmatkoihin  käytetty  ko  
konaisaika työpäivää  kohti jokseenkin  saman  
suuruinen, 1.1—1.2 tuntia/työpäivä.  

Metsäkonemiehistä lähes 90 % käytti  työ  
matkoillaan autoa, minkä metsäkoneen kuljet  

tajista noin 3/4 myös  itse omisti,  mutta toisaal  
ta apumiehistä  oli vain 35 % autonomistajia.  
Keskimääräiset matkakustannukset olivat mies  
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ten  antamien tietojen  perusteella  selvitettynä  

kuljettajilla  6.6  markkaa/työpäivä,  mistä työn  

antaja  korvasi  keskimäärin  puolet.  Yhtiöiden 

palveluksessa  olleilla kuljettajilla  oli  korvausten 
osuus suurempi  kuin  yksityisten  urakoitsijoiden  

palveluksessa  olleilla kuljettajilla.  Kun  apumie  
histä yli  puolet  kulki  työmatkansa  työnantajan  
kulkuneuvolla,  oli  heillä työmatkakustannukset  

ja -korvaukset  noin kolmasosa kuljettajiin  ver  
rattuna. 

Tilapäismajoittumisen  aiheuttamat lisämenot 
olivat kuljettajilla  samaa suuruusluokkaa työ  
matkakustannusten kanssa,  mutta korvaustilan  

ne parempi,  sillä työnantajan  maksama  erillis  
korvaus  oli keskimäärin hieman suurempi  kuin  
aiheutuneet lisämenot. Apumiehille  työnantaja  
korvasi  vain  puolet  tilapäismajoittumisen  tuo  
mista lisämenoista. Kuljettajat  asuivat  tilapäi  
sessä  majapaikassa  keskimäärin  viikon jaksoja  

ja  apumiehet  sekä  yrittäjä-kuljettajat  noin viisi 
vuorokautta.  Huoltamattomassa kämpässä  asui  

kuljettajista  ja  apumiehistä  tilapäismajoittues  
saan noin puolet,  neljäsosan  asuessa huolletussa 

kämpässä.  

Vuoden 1971 alkupuoliskolla  olivat kyse  

lyjen aikana metsäkonetöissä olleet kuljetta  
jat työskennelleet  keskimäärin  115 päivää  met  
säkonetöissä. Pääosaltaan heitä voidaan pitää 
melko vakinaisina metsäkoneenkuljettajina,  sillä 

yli  sata päivää  työskennelleitä  oli  noin 70 %.  

Apumiehistä  oli kausiluonteisesti metsäkone  
töitä tekeviä jo huomattavan runsaasti. Keski  
määrin he olivat tehneet 98 metsäkonetyöpäi  

pää  ko. puolen  vuoden aikana. Yrittäjä-kuljet  

tajat olivat olleet metsäkoneella työskentele  
mässä keskimäärin  103 päivää.  Kaivuriurakoin  
nissa oli sekä  kuljettajien  että yrittäjä-kuljetta  
jien työpäivien  määrä selvästi keskimääräistä 

pienempi.  Elo—syyskuussa  kuljettajat  työsken  
telivät noin 20 päivää  eli  80 % arkipäivistä  
metsäkonetöissä. Kotitöihin he käyttivät  lo  

puista  päivistä  suurimman osan. Apumiehillä  
muodostivat kotityöt  ja työttömyys  hieman 
suuremman osan arkipäivien  käytöstä  kuin  kul  

jettajilla.  Yrittäjä-kuljettajat  käyttivät  noin 10 % 

arkipäivistä metsäkoneurakointiasioiden hoi  
toon ja toimivat metsäkoneenkuljetustyössä  
keskimäärin  19 päivää  kuukaudessa. 

Sekä kuljettajat  että  yrittäjä-kuljettajat  työs  
kentelivät  keskimäärin  kolmella  metsäkonetyö  
maalla kuukaudessa. Kuorintatyöt  poikkesivat  

työmaiden  lyhytaikaisuudessa  muista työaloista.  

Työpäivän  pituus  oli  metsäkonemiehillä ylei  

sesti  normaalia kahdeksaa tuntia suurempi.  Kul  

jettajien  työpäivä  oli  keskimäärin  lähes yhdek  
sän  tunnin pituinen  ja apumiesten  noin 8.5 tun  
tia. Kun työmatkoihin  käytetty  aika otetaan 

huomioon,  tuli kuljettajien  ja apumiesten  työ  

päivän keskimääräiseksi  kokonaispituudeksi  
noin kymmenen  tuntia. Yrittäjä-kuljettajilla  
tämä  oli  vielä enemmän, sillä  heidän työsken  

telyaikansakin  oli lähes 9.5 tuntia. 
Ansiot. Kuljettajista  sai  hieman yli puolet  

varsinaisesta kuljetustyöstä  yksinomaan  urakka  

palkkaa.  Aikapalkkaa  käytettäessä  oli tunti  

palkka  yleisin.  Yhtiöt sovelsivat palkan  määrää  
misessä melko yleisesti  tunti- ja urakkapalkan  

yhdistelmää.  Koneiden huoltoon,  korjauksiin  ja 
siirtoihin käytetyltä  ajalta  työnantajat,  erityi  
sesti  yhtiöt,  maksoivat kuljettajille  yleisesti  tun  
tipalkkaa.  Apumiehistä  60 % työskenteli  pel  
kästään  urakkapalkalla,  eikä  monikaan apumie  
histä saanut erillistä korvausta  huolto- yms. 
ajalta.  

Kuljettajien  keskimääräinen päiväansio  oli 
50.80 markkaa elo—syyskuussa  1971.  Kun  aika  
välin 1.1—30.6.71 kokonaisansiosta laskettu 

päiväansio  oli  48.70 markkaa,  antavat  cm.  luvut 

käsityksen  metsäkoneenkuljettajien  päiväansioi  
den tasosta  vuonna 1971. Kuljettajien  elo—syys  
kuun keskipäiväansio  oli jokseenkin  samansuu  
ruinen hakkuumiesten vuoden 1971 kolmannen 

neljänneksen keskimääräisen nettopäiväansion  
(moottorisahakustannukset  bruttoansiosta vä  

hennettynä) kanssa.  Apumiesten  päiväansiot  
olivat elo—syyskuussa  keskimäärin 40.50 mark  
kaa.  

Elo—syyskuun  keskimääräinen kuukausian  
sio  oli  kuljettajilla  1092 markkaa  ja  apumiehillä  
821 markkaa. Yhtiöiden ja  metsähallituksen 

palveluksessa  olleet kuljettajat  ansaitsivat  noin 
20 % enemmän kuin  urakoitsijoiden  palveluk  
sessa  olleet kuljettajat.  Lapissa  kuljettajien  an  
siot  olivat selvästi  keskimääräistä suuremmat. 

Metsäkoneenkuljettajien  keskimääräinen vuo  
siansio oli  vuonna 1971 suuruusluokkaa 11000— 

11500 markkaa,  kun arviointiperustaksi  otetaan 
vuoden alkupuoliskon  keskimääräinen ansio 
5610 markkaa.  Näin laskien yhtiöiden  palveluk  
sessa olleilla kuljettajilla  oli vuosiansio noin 
14000 markkaa ja urakoitsijoiden  palveluksessa  
olleilla kuljettajilla,  joille  työpäiviä  kertyi  lähes 
30 vähemmän,  noin 10000  markkaa. Apumies  
ten vuosiansio oli alhaisemman palkkatason  ja 
kausiluonteisuuden vuoksi noin 7500 markkaa. 

Mielipiteet.  Ammatin suurimpina  epäkohtina  

kuljettajat  pitivät  työmatkojen  pituutta,  metsä  
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koneen epämukavuutta  työpaikkana  ja  kotoa 

poissaolon  paljoutta.  Apumiehet  painottivat  

epäkohtina  palkan alhaisuutta,  työn kausiluon  
teisuutta ja työmatkojen  pituutta.  Ammatissa 

viihtymistä  edistäviksi tekijöiksi  molemmat ryh  
mät katsoivat  ennen muuta työn  itsenäisyyden  
ja  työympäristön  vaihtelevuuden. Yhtiöiden 

palveluksessa  olleet kuljettajat  pitivät  myön  
teisenä tekijänä  yleisesti  myös  töiden riittävyyt  
tä.  

Tilaisuuden tarjoutuessa  olisi kuljettajista  
65 % ja apumiehistä  75 % halukas vaihtamaan 
ammattia. Tavallisimpia  syitä  tähän ammatin  
vaihtohalukkuuteen olivat vaikeat työolot  ja 
terveydelliset  syyt  sekä  apumiehillä  myös  pal  
kan alhaisuus. 

Yrittäjä-kuljettajien  mielipiteet  metsäkone  
urakoinnin epäkohdista  keskittyivät  toiminnan 

kannattavuustekijöihin,  sillä he pitivät suurim  

pina  epäkohtina  metsäkoneiden kalleutta,  ura  
koinnin kausiluonteisuutta ja  heikkoa  kannatta  
vuutta.  Urakoinnin itsenäisyyden  kokivat  yrit  

täjä-kuljettajat  selvästi  myönteisimpänä  puolena  
toiminnassaan. Koneilla ja metsässä  työskente  

lyä  sekä  työn keveyttä  pitivät  yrittäjä-kuljetta  
jat  jossain  määrin myönteisinä  tekijöinä.  Tilai  
suuden  tullen haluaisi 68  %  yrittäjä-kuljettajista  
siirtyä  muuhun ammattiin. Urakoinnin heikko 
kannattavuus  ja terveydelliset  haittatekijät  oli  
vat yleisimmät  syyt  toimialanvaihtohalukkuu  
teen. 

Lopuksi.  Metsäkoneenkuljettajat  ovat  yleen  
sä maaseutuammatteihin verrattuna melko va  

kinainen ja  kohtuullisesti  ansaitseva ammatti  

ryhmä,  jonka  työn  arvostus  ei  ole  aivan vähäi  
nen. Kun  kuljettajien  työoloihin  ja  palkkauk  
seen liittyvät  asiat entisestään vakiintuvat,  ja 
ammattikoulutusta saaneet yleistyvät,  metsä  

koneenkuljettajista  on kehittymässä  arvostet  

tujen  "ammattimiesten" ryhmä  muiden ammat  
timiesten rinnalle. Toisaalta metsäkoneenapu  
miehen työ  ei  ole kausiluonteisuutensa,  raskau  
tensa  ja alhaisen palkkatasonsa  vuoksi  muodos  
tunut vakinaiseksi ammatiksi suurellekaan ryh  
mälle maaseudun miehiä. Apumiehenä  toimi  
minen tarjonnee  tulevaisuudessakin lähinnä tila  

päistä  työtä  ja ansiomahdollisuuksia mm.  hak  
kuumiehille,  pienviljelijöille  ja  työikään  tulleille 
maaseudun miehille. 

Metsäkoneurakointia sävyttää  yrittäjien ta  
loudelliset vaikeudet, jotka yleisimmin  ovat  
suuren velkataakan ja urakoinnin kausiluontei  
suuden aiheuttamia. Kuorinta- ja kaivuriyrittä  

jiä on ollut työmääriin  verrattuna  selvästi  liian  
monia. Kun  metsäkoneurakoitsijat  ovat  pääse  
mässä  urakanantajien  kanssa  pitempiaikaisiin  

urakointisopimuksiin  ja kun ohjemaksut  ovat  
tulleet yleisesti  sovelletuiksi,  on odotettavissa  
metsäkoneurakoitsijoiden  taloudellisen tilanteen 

ajan mittaan parantuvan. Vaikka metsäkone  
kalusto  koneellistamisen jatkuessa  järeytyy  ja  
tulee entisestään pääomaa sitovammaksi,  pien  

yrittäjävaltainen  metsäkoneurakointi pysyy  val  
litsevana muotona metsätalouden töitä koneel  

lisesti suoritettaessa. 



71 

6.  KIRJALLISUUS  -  REFERENCES 

Föreningen  Skogsbrukets  Arbetsgivare.  STA  
TISTIK 1968. Stockholm 1969. 

HEIKINHEIMO, LAURI -  HEIKINHEIMO,  

MATTI -  LEHTINEN, MARTTI -  REU  

NALA, AARNE.  1972. Suomalainen metsä  

työmies. Metsäntutkimuslaitos. Julkaisema  
ton käsikirjoitus.  

HEIKINHEIMO, LAURI.  1963. Metsätyömie  

hen ansiotaso. Ennakkoselostus. Summary: 
Level  of  Earnings  of  Forest  Workers  in Fin  
land. Folia Forestalia 1. Helsinki. 

JÄRVELÄINEN,  VELI-PEKKA ja  SNELLMAN,  
VELI. 1965. Suomen metsätyömiesten  asu  

mistaso v.  1950 ja v.  1963. Summary:  Level 
of housing  of  forest  workers  in Finland in 
1950 and 1963. Folia Forestalia 13. Hel  

sinki. 

MATTILA, SAKARI. 1963. Tilastotiede I. Hel  
sinki. 

Metsäalan työehtosopimus ja sen mukaiset 

metsätyöpalkkojen  taulukot 1.1.1971—31.3. 
1972. Helsinki. 

Metsäalan työehtosopimuksen  (11.1.1971)  liit  
teeksi  25.1.1971 laadittu pöytäkirja.  

SAVOLAINEN, RAIMO ja VÄISÄNEN,  UN  
TO. 1969. Puutavaran kuljetuksiin  talvella 

1969 osallistuneet traktorit.  Summary :  Trac  
tors  Used  in  Timber Haulage  in Winter  1969. 
Metsätehon tiedotus 286.  Helsinki. 

SEPPÄLÄ,  RISTO. Otanta  ja kokeensuunnit  
telu. Metsäntutkimuslaitoksen tilastokurssi 

1969/70. Moniste. 

Tilastotiedotus n:o PA 1972:5. Tilastokeskus. 

Helsinki. 

VALTA, PEKKA. 1971. Traktoriyrittäjätutki  
mus. Metsäalan työeläkekassa.  Moniste. 

VEHVILÄINEN,  HANNU. 1971 a. Metsätyö- 

miesten moottorisahakustannukset 1969— 

1970. Summary: Power-saw costs  of  forest 
workers in 1969—1970. Folia Forestalia 

106. Helsinki. 

VEHVILÄINEN,  HANNU. 1971b. Ennakkotie  

toja  metsäkoneiden kuljettajien  ansiotaso-ja  

työolosuhdetutkimuksesta.  Metsäkoneura  
koitsija  9/1971. 

VEHVILÄINEN,  HANNU.  1972. Työvoiman  ja 
koneiden käyttö  metsäkoneurakoinnissa. 
Metsä ja Puu  2/1972. 



72 

Liite

 
1.

 
Elo-
ja

 
syyskuun

 arkipäivien käyttö metsäkoneenkuljettajilla työnantajittain, 
alueittain

 
ja

 
työaloittain.

 
Ajankäyttölaji  

Yhtiöiden  palveluk-  sessa 

Urakoitsi-  joiden 
pal-

 veluksessa  

Palkkausalue  

Metsä-  traktorin-  kuljettajat  

Maatalous-  traktorin-  kuljettajat  

Kuorima-  koneen-  kuljettajat  

Kaivurin-  kuljettajat  

Muiden 
met-

 säkoneiden  kuljettajat  

2+3  

tpv  

% 

tpv  

% 

tpv  

% 

tpv  

% 

tpv  

% 

tpv  

% 

tpv  

% 

tpv  

% 

tpv  

% 

tpv  

% 

3 3 M O 

1.

 Metsäkonetyö  
2.

 Muu ansiotyö  
3.

 Kotityö  
4.

 Työttömyys  
5.

 Palkall. 
loma

 
6.

 Sairasloma  

18.2 .5 2.6 

70 2 10 

20.6  .9 2.6 1.0 .6 

79 3 10 4 

17.9 1.5 1.9 1.4 

69 6 7 6 

20.0  
.5 3.3  1.3 

76 2 13 5 

20.3  .7 2.5  

78 3 10 

19.6 .7 2.8  

75 3 
11 

19.6  .9 2.1  

75 3 8 

21.5  
.0 2.4  

83 0 9 

21.5 .

 2 1.8 

83 1 7 

18.9 
.9 4.1 

72 
3 

16 

.6 

2 14 

.7 

3 

.7 

3 8 

1.9 1.2 .4 

7 

1.8 

7 1 

.5 .7 

2 

.5 

2 

3.7 

2 

3.2 

12 

1.0 

4 0 

1.2 

4 2 

2.1 

5 

.3 

2 

1.7 

7 

.4 

2 

.4 

2 

.0 

0 

.0 

.6 

.1 

0 

2 

.0 

0 

1.3 

5 

.0 

0 

Yhteensä  

26.0  

100 

26.1  

100 

25.9 

100 

26.1 

100 

26.0 

100 

26.0  

100 

26.1  

100 

26.0  

100 

26.0  

100 

26.1  

100 

3 3 -M C/J >N C/3  

1.

 Metsäkonetyö  
2.

 Muu ansiotyö  
3.

 Kotityö  
4.

 Työttömyys  
5.

 Palkall.loma  
6.

 Sairasloma  

21.4 .6 3.1 

82 2 12 

21.3  .8 2.4  

82 3 9 

20.5  .9 2.2  

79 3 8 

20.8  
.7 2.8 .4 

80 
3 

11 

21.7  .7 2.7 

84 3 10 

23.1  
.2 2.0  

89 1 8 

19.7 1.1  3.7  1.4 

76  4 14 5 

21.7  
.1  3.2  

84 0 12  

20.2  1.3 3.0  

78  5 

11  

17.8  2.2  2.7 

68 9 10 

.2  

1  

.7 

3 

1.7 

7 

1 

.3 

1 

.4 

1 

.9 

4 

.5 

2 

.3 

1  

.6  

2 

.5 .3 

2 

.5 

2 

1.2 

4 

.3 

1 

.3 .0 

1 

.0 .2 

0 

.0 

0 

.2 .8 

1 

2.6  .4 

10 

.2  

1  

1  

.2 

1 

.2 

1 

.3 

1 

0 

1 

.1 

0 

3 

2 

Yhteensä  

26.1  

100 

26.0  

100 

26.0  

100 

26.1 

100 

26.0  

100 

26.0  

100 

26.1  

100 

26.0  

100 

26.0  

100 

26.0  

100 



Liite  2.  Työmaiden  lukumäärä kuljettajilla  ja  apumiehillä  elo-ja syyskuussa.  

Ei  ole  satunnaisnäyte.  

73  

Eri  työmaiden määrä/kuukausi  

Ryhmä 

Kuu-  

kau-  1-2 3-5 6-10  11- 

Yhteensä  Työmaita  
keskim. 

kpl/kk  si 

% vastai  ineista  % 
vastan-  

neita  

Kuljettajat  yhteensä  ek 

sk  

ek  

sk  

ek 

sk  

67 

65  

23  

26 

6  4  100 123 3.1 

6 

3  

3  100 119 3.5 

2.9 —  yhtiöiden  palveluksessa  73  21 

18 

3  100 34 

34 

89 

73  6 3  100 2.5 

3.2 
—  urakoitsijoiden  — 64  24 8  4  100 

—  alueen 1 kuljettajat  ek  

sk  

61 

88  

29 

12 

6 

0 

4  

0 

100 

100 

85 

17 

3.8 

1.5 

1.4 83  

68  

17 

28  

0 0 100 18 

»_ 2 + 3  ek 

sk  

0  4  100 28 2.6 

_ 4 ek 

sk  

ek 

sk  

ek  

sk  

ek 

sk  

65 

62 

27 

23  

4  4 100 

100 

26 

78 

2.7 

10 5 3.7  

—  metsätraktorinkuljettajat  

60  

65 

66 

28  

28  

8 

5 

5 

4 

2 

100 

100 

75 

54 

56 

4.2 

2.7  

2.4 29 0 100 

—  maatal. — 56 

47 

44 

47 

0  0 100 16 2.4 

—
 kuorimakoneen —"— 54  15 

6 

8 

0 

23  

100 

100 

15 

13 

2.8 

7.4 

—

 kaivurin 
—
 

64 0 9 27 100 11 12.4 

ek 

sk  

ek  

sk  

76 12 12 0 100 25 2.3 

—
 muiden koneiden—"— 

76 

79 

14 10 0 100 21 2.6  

3.0 7 7 7 100 15 

63 31 0 6 100 16 2.9  

Järjestäytymättömien  urakoit- 

sijoiden  palveluksessa  

ek  

sk  

47 42 0 

18 

11 100 19 4.9 

2.6  59 23 0 100 17 

Apumiehet  yhteensä  ek 

sk  

52 15 13 20  100 60  

46  

6.7  

4.8 59 19 9 13 100 

Järjestäytymättömien  urakoit- 

sijoiden  palveluksessa  )  
ek 

sk  

19 6 13 62 100 16 13.6 

6.5 46 27 7 20 100 15 



Liite 3.  Työpäivän  pituus  kuljettajilla  ja  apumiehillä  elo-ja syyskuussa.  

Ei ole satunnaisnäyte  

74 

Työpäivän pituus, tuntia  

Ryhmä  

Kuu-  

kau-  

si 

-8.0 8.1-10.0 10.1- 

Yhteensä Keski-  

määrin, 
tuntia 

Z) vastanneist;  % vastan- 

neita  

Kuljettajat  yhteensä ek 

sk  

ek 

sk 

ek 

sk  

40 46 14 100 123 9.1 

—  yhtiöiden  palveluksessa  

52 

50 

39 

38  

9 

12 

100 119 

34 

8.7 

100 8.7  

—  urakoitsijoiden  — 

62 

36 

29 

49 

9 

15 

100 

100 

34 

89 

8.6 

9.1 

48 

29 

42 10 100 85 8.8 

—  alueen 1  kuljettajat  ek 

sk 

ek 

53  18 100 17 

18 

9.2 

8.7 61 33  6 100 

2+3 46  46 

31 

8 100 

100 

28 

26 

8.7 

8.5 

_ 4 

sk  

ek  

61 8 

40 

46  

45 

43 

15 

11 

100 

100 

78 9.1 

8.8 

—  metsätraktorinkuljettajat  

sk  

ek 

sk  

ek  

sk  

ek  

sk  

ek  

sk  

ek 

sk  

ek 

sk  

75 

39 

48  

48 

43 

13 

9 

100 

100 

54 

56 

9.1 

8.9 

—
 maatal. 

—
 50 

40  

38 

47 

46 

12 100 16 8.9 

8.8 

— kuorimakoneen — 

13 100 15 

—
 kaivurin 

—
 

46  

36  

32  

62  

46 

48 

33 

8 

18 

20 

5 

100 

100 

100 

13 

11 

25 

21 

8.7 

9.0 

9.3 

8.4 

—
 muiden koneiden 

—
 

100 

40  53 

19 

7 

6 

100 15 

16 

8.6 

8.2 

Järjestäytymättömien  urakoit- 

sijoiden  palveluksessa  

75  100 

21 

35  

68 

53 

11 

12 

100 

100 

19 

17 

9.1 

8.9 

Apumiehet  yhteensä  ek 

sk  

ek  

sk  

45  

54  

50 

44 

5 

2 

100 60  8.6 

100 46 8.5 

8.4 Järjestäytymättömien  urakoit-  

sijoiden  palveluksessa  

50 

53 

50 

47  

0  100 16 

0 100 15 8.2 



Liite  4. Työmatkan  pituus  vakinaisesti  kotona asuneilla kuljettajilla  ja  apumiehillä  elo-ja  syyskuussa.  

Ei ole satunnaisnäyte  

75 

Työmatka yhteen suuntaan,  km  Työ- 
matka 

keskim. 

km 

Kuu-  

kau-  

si 

Yhteensä  

Ryhmä  0-10 11-20 21-30  31-50  51- 

% 'astanneii  ;ta % vastan-  

neita  

Kuljettajat  yhteensä  ek 

sk  

20  

18 

18 

18 

27 26 9 100 55 27 

—  yhtiöiden  palveluksessa  ek 

sk  

31 

28  

27 6 100 51 

11 

27 

21 27 27 9 9 100 

—  urakoitsijoiden  — ek 

sk  

ek 

sk 

ek 

38  

18 

12 

16 

38 

27  

12 

30 

0 100 8 

44 

18 

28 9 100 

—  alueen 1 kuljettajat  

14 

0  

19 

40 

30 

40  

30 7 100 43 29 

29 0 20 100 5 

38 38 0 12 12 100 8 20 

"-2+3 13 25 13 37 

33 

12 100 8 31 

29 sk 

ek  

sk 

0 0  67  0 100 3 

_
 4 24 14 29  

35  

26 

30 

7 100 42 

40 

26 

28 

—  metsätraktorinkuljettajat  

15 

13 

15 

17 

5 100 

ek 

sk 

26  31 13 100 23 31 

—  maatal. — ek 

sk  

ek 

sk  

ek  

sk  

8 

34 

13 

22 

20 

29  

22  

42 

11 

10 

33 

40  

20  

8 

n 

10 

17 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

24 

9 

34 

22 

—
 kuorimakoneen 

—
 

50 10 10 

6 

18 

29 33 

20 

20 

0  17 

—
 kaivurin 

—
 

20  

27 

20  

33  

0  

0  

5 

15 

25 

22 

10 

0 

30 60  0  0  10 21 

—
 muiden koneiden 

—
 ek 

sk  

ek 

sk  

0  

0  

50  

50  

50 

50 

0  

0  

100 

100 

2 32 

33 0 2 

Järjestäytymättömien  urakoit- 

sijoiden  palveluksessa  

9 

13 

46 

50 

18 9 

13 

18 100 11 30 

12 12 100 8 27 

Apumiehet  yhteensä  ek 

sk  

ek 

sk  

18 32 25  

19 

21 4  

3 

100 44 24 

25 

8 

37 

31 

16 100 32 21 

Järjestäytymättömien  urakoit-  

sijoiden  palveluksessa  

23  23 

38 

15 100 

100 

13 

13 

33 

26 8 31 23  0 



Liite 5.  Kotimatkan pituus  (etäisyys  kotoa  työmaalle)  tilapäismajoituksessa  asuneilla kuljettajilla  ja 

apumiehillä  elo-ja syyskuussa.  

1) Ei  ole  satunnaisnäyte  

76 

Kotoa  työmaalle, km  Koti-  

matka 
keskim.  

Kuu-  

kau-  

si 

Yhteensä  

Ryhmä  -50 51-100  101-150  151— 

km 

% vastanneista  % vastan- 

neita  

Kuljettajat  yhteensä  ek 

sk  

ek  

sk  

ek 

sk 

ek  

sk 

ek 

sk 

ek 

sk 

ek  

sk 

24 35 25 16 100 68 116 

111 25 29 31 15 100 68 

—  yhtiöiden  palveluksessa  13 39 

27 

17 

35  

29 

31 

23 

9 

100 

100 

23 

26  

45  

42 

152 

138 

—  urakoitsijoiden  — 

15 

29 

31 

33  

33  

31 

25 

29 

9 

9 

33  

100 

100 

100 

98  

94  

— alueen 1 kuljettajat  12 151 

-  -"-2+3 

_ 4 

20  

20  

17 

30 

25 

31 

45 

29 

33 

30  

40 

39 

20  

15 

13 

100 

100 

100 

10 

20  

23  

36 

35 

31 

129 

114 

119 

•106 22 22 11 100 

—  metsätraktorinkuljettajat  

31 

29 

26 

19 

14 

19 

100 

100 

101 

120 

19 

14 

34 

57 

28 

29 

19 

0 

100 

100 

32 116 

-
 maatal. ek 

sk 

7 81 

—
 kuorimakoneen 

—
 

40 0 60 0 100 5 95 

204 ek  

sk  

0 42 29 29 100 7 

—
 kaivurin 

—
 ek 

sk 

ek 

sk  

17 

40 

33 

30 

33 

30 

17 

0 

100 

100 

6 

10 

128 

72 

—  muiden koneiden — 

64  

1 5 

18 

31 

18 

31 

0 

23 

100 

100 

11 

13 

58 

115 

Järjestäytymättömien  urakoit- 

sijoiden  palveluksessa  

Apumiehet  yhteensä 

ek 

sk  

7 

38 

36 

0 

36 

25 

21 

37 

100 

100 

14 

8 

141 

133 

33 11 0 56 100 9 130 

ek  

sk 

31 50 

57 

13 

14 

6 100 16 84  

22 7 100 14 91 
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Liite

 
6.

 Työmatkakustannukset kuljettajilla ja apumiehillä 
elo-
ja

 
syyskuussa.

 
Ei

 
ole
 satunnaisnäyte.  

Matkakustannukset, 
markkaa/työpäivä  

Kust.  keskim.  mk/tpv  

Ryhmä  

Kuu-  kau-  
si 

0.1-2.5  

2.6-5.0  

5.1-7.5  

7.6-10.0  

10.1- 

Yh
 teensä  

%

 vastanneista  

% 

vastanneita  

Kuljettajat 
yhteensä  — yhtiöiden 

palveluksessa  — urakoitsijoiden 
—"—

 — alueen 1 
kuljettajat  »_

 2+3 
-'
:

-  
_ 

4

 

ek sk  ek sk  ek sk,  ek sk  ek  sk  ek  sk  ek  sk  ek  sk  ek  sk  ek  sk  ek  

20 23 
9 6 24 29  6 22  25 31  21 

12 7 6 12 15 5 12 0 11  8 13 

17 22 6 18 21  9 12  39 14 8 

19 23 

17 11 21  15 16 24 36 11 14 11 14 11 24  

16 15 23  20  13 13 17 11 18 15 15 16 

18 22 35 29 11 20 17 17 18 27 18 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

123 119 34 34  89 85 17 18 28  26 78  

6.34  6.83  9.49 9.25 5.14  5.86 6.67  6.22 6.37 7.00  6.26  

— metsätraktorinkuljettajat  

20 13 16 

8 9 

15 

15 21  

22  24 

100 100 100 

75  54 56 

6.92  7.41  8.95  

5 

13 19 26 

9 19 

36  12 

— maatal. ——
"—

 

32 

6 

12 

100 

16 

5.54 3.89  

— kuorimakoneen —  

47 39 

7 15 

13 

0 

7 8 

100 100 

15 13 

27 

9 20  

15 37 

0 0 

23 0 

3.92  

— kaivurin  

16 24 

5 13 

32 33 0 

12 19 

16 19 

27 4 0 

100 100 100 

11 25 21 

6.01 4.29  4.34  8.86 

— muiden koneiden —  

20 18 

13 

20 

34 18 

100 100 

15 

Järjestäytymättömien 
urakoit-

 
sijoiden
 palveluksessa 

*■)

 

sk  ek sk  

26 18 

13 11 
6 

25 16 

13 21 

13 5 12 

21  

100 100 

16 19 17 

5.99  6.31 6.08 

23 

23  

18 

Apumiehet 
yhteensä  

ek sk  

65 68 

10 

7 

2 

11 

5 2 

100  100 

60 46  

2.58  

13 

4 

9 

4 

1.64 

Järjestäytymättömien 
urakoit-

 
sijoiden
 palveluksessa 

1)

 

ek sk  

56 

19 

6 

6 

13 

0 

100 

16 

2.06  

46 

27 

0 

7 

7 

13 

100 

14 

3.09  
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Liite

 
7.

 Työmatkakorvaukset kuljettajille ja apumiehille 
elo-
ja

 
syyskuussa.

 
Ei

 
ole
 satunnaisnäyte.  

Korvaus

 työmatkoista, markkaa/työpäivä  

Korvaus  keskim.  mk/tpv  

Ryhmä  

Kuu-  kau-  
si 

0.1-2.5  

2.6-5.0  

5.1-7.5  

7.6-10.0  

10.1- 

Yhteensä  

%

 vastanneista  

% 

vastanneita  

Kuljettajat 
yhteensä  — yhtiöiden 

palveluksessa  

ek sk  ek sk  

55 58 23 18 67  74  

8 4 12 

11 4 15 26 

10 13 21  9 

6 7 12 

10 14 17 

100 100 100 

123 119 34  34 

3.12  3.41  5.52  

12 

15 

20 

100 

6.15  2.20 2.32  

— urakoitsijoiden —  

ek sk  ek sk  ek sk  ek sk  

7 

10 

6 

4 4  

6 11 

100 100 

89 85  

1 

8 17 

2 

— alueen 1 
kuljettajat  

36 55 

17 

6 

12 

12 

100 

17 

4.89  3.64  

11 

6 

0 0 

11 

17 

100 

18 

2+3  

57 54  

11 

14 

7 

11 

100 

28 

2.78  3.60  2.85  

_ 
4

 

4 

15 

8 

4 5 

15 8 

100 100 

26 78 

59  60 44 

5 3 

9 15 

14 4 

— metsätraktorinkuljettajat  

6 

12 

100 

75 54 

3.29  3.68  

- maatal.  

ek sk  ek sk  

45 

11 
4 

15 16 

13 2 

6 10 

11 23  18 

100 100 

56  16 

5.04  4.87  

50 86 84 

6 

13 0 

0 0 

13 

100 

— kuorimakoneen —  

7 

0 

7 

100 

15 13 

1.29 1.05 

ek sk  

0 

8 

0 0 

8 

0 

100 

— kaivurin  

ek sk  

82 76 

0 4 

9 

0 

9 

100 

11 

1.82  1.64  

81  40  

0 

4 9 

8 5 

4 

4 

100 

25 

— muiden koneiden —  

5 

0 

100 

21 

1.15 3.49 

Järjestäytymättömien 
urakoit-

 
sijoiden
 palveluksessa  

ek sk  ek sk  

31 79 

13 13 0 

13 25 

20 19 

7 6 

7 6 

100 100 

15 16 

3.77 1.66 

70 

12 

5 6 

11 12 

0 0 

5 0 

100 100 

19 17 

1.12  

Apumiehet 
yhteensä  

ek sk  

83 

2 

7 9 

0 0 

5 

3 

100 

60 

1.47  

85 

2 

2 

2 

100 

46 

0.84 
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Liite 8.  Tilapäismajoittumisen  kuljettajille  ja  apumiehille  aiheuttamat lisämenot elo-ja  syyskuussa.  

Ei ole  satunnaisnäyte  

Liite 1. Til  lapäismajoittumisen  luljettajil  le  ja apumie. le ail  leuttamat lisämenot e. lo-  ja syys)  luussa. 

Lisämenot, markkaa/työpäivä 

Ryhmä 

Kuu- 

kau-  

si 

Yhteensä  Keskim.  

mk/tpv  1-5 6-10  11- 

% vastai ineista  % 
vastan-  

neita  

Kuljettajat  yhteensä  ek 

sk  

ek 

sk  

ek 

sk 

ek 

sk  

ek  

sk  

ek  

sk  

ek  

sk  

25 32 34  

34  

31 

34  

9 100 68 5.65  

—  yhtiöiden  palveluksessa  

28 28 

39 

42 

10 

13 

100 

100 

68 

23  

5.68  

6.13 17 

12 12 100 26 6.27 

5.40 

5.31 

—  urakoitsijoiden — 29 

38 

42 

29 

19 

35 

33 

7 

10 

100 

100 

45 

42 

—  alueen 1 kuljettajat  33 

30  

25 

26 

25 

30  

40 

26 

0  100 

100 

100 

12 3.50 

5.30  

5.70 

5.70 

»_ 2+3 

30 

30 

35 

10 

5 

13 

10 

20 

23 100 

_ 4 17 

23  

26 

36 

28 

42 

33 

40 

26 

14 100 

100 

36 

35 

6.33 

5.77 

4.61 — metsätraktorinkuljettajat  

9 

6 100 31 

28 31 

14 

35 

43 

6 100 32 5.06 

4.43 —
 maatal. 

—
 ek 

sk  

43 0 100 7 

—
 kuorimakoneen ek 

sk  

20 

14 

20 

29 

60 

57 

0 

0 

100 

100 

5 5.60 

6.86 7 

—
 kaivurin 

—
 ek 

sk  

ek 

sk  

ek 

sk  

17 

30 

17 

30 

49 

30 

17 

10 

100 

100 

6 7.50 

5.80 10 

—
 muiden koneiden 

—
 

55 

15 

27 18 0 100 11 2.64 

23 39 23 100 13 

14 

8.00 

Järjestäytymättömien  urakoit- 

sijoiden  palveluksessa  

13 

37 

29 29 29 100 8.71  

50 

67 

0 13 100  8 3.75 

0 11 22 100 9 7.00 

Apumiehet  yhteensä  ek 

sk  

31 31 25 13 100 16 5.63 

43 14 36 7 100 14 4.71 
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Liite 9. Työnantajan  kuljettajille  ja apumiehille  maksamat korvaukset  tilapäismajoittumisesta  syys  
kuussa.  

Ei ole satunnaisnäyte  

Korvaus,  markkaa/työpäivä 

Ryhmä 1-5 6-10 11- 
i teensä Keskim.  

mk/tpv  

% vastanneista  % vastanneita 

Kuljettajat  yhteensä  
—  yhtiöiden  palveluksessa  
— urakoitsijoiden  — 
—  alueen 1 kuljettajat  
— alueen 2+3 — 

— alueen 4 — 

35  18 25 22 100 68 6.46 

0 46 35 

19 

19 

24  

100 26  

42 

8.15 

5.40 57 0 100 

30 

39 

10 

13 

40 

17 

20 

31 

100 

100 

10 

23  

6.90 

6.78 

34 23 26 17 100 35  6.11 

—  metsätraktorin kuljettajat  
—

 maatal. 
—
 

—
 kuorimakoneen 

—
 

—
 kaivurin 

—
 

—
 muiden koneiden 

—
 

28 

60 

33 

82 

28 

0 

0 

0 

31 

20 

33 

9 

13 

20 

34 

9 

100 

100 

100 

100 

32 

5 

6 

11 

14 

5.97 

4.80 

8.17 

2.27 

8 21 21 50 100 10.71 

Järjestäytymättömien  urakoit-  

sijoiden  palveluksessa  -U  
56 0 22 22 100 9 6.11 

Apumiehet  yhteensä  71 7 22 0 100 14 2.36 
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Liite

 
10.

 
Kuljettajien

 
mielipiteiden
 painotettu 1) jakautuminen ammatin epäkohdista työnantajittain, 

palkkausalueittain

 
ja

 
työaloittain.

 
1)

 
Painotus,
 ks. taulukon 33 

alaviitettä.

 
2)

 
Epäkohdat

 
on

 esitetty kyselyssä käytetyssä muodossa 
ja

 
järjestyksessä.

 
Epäkohta  

Yhtiöiden  palveluk-  sessa  

Urakoitsi-  joiden 
pal-

 veluksessa  

Palkkausalue  

Metsä-  traktorin-  kuljettajat  

Maatalous-  traktorin-  kuljettajat  

Kuorin 
ta-

 koneen-  kuljettajat  

Kaivurin-  kuljettajat  

Muiden 
met-

 säkoneiden  kuljettajat  

2+3  

prosenttia  

1.

 
Työ
 on kausiluonteista  

1  

13 

8 

9 

10 

3 

5 

15 

27  

3 

2.

 Työaika vaihtelee 
päivittäin

 
5 

9 

11 

5 

9 

10 

4 

12 

8 

1 

3.

 
Työssä
 sattuu silloin 

tällöin

 tapaturmia  

0 

1 

1 

1 

0 

0 

3 

1 

0 

0 

4.

 Metsäkone on 
epämukava

 työpaikka  

22 

17 

9 

18 

20  

23 

18 

8 

16 

16 

5.

 Työmatkat yleensä 
pitkiä

 

20 

23 

17 

25 

22 

20 

17 

27 

24 

24 

6.

 
Työn
 takia joutuu 

olemaan

 
paljon
 poissa 

kotoa

 

24 

14 

27 

15 

15 

22 

17 

10 

3 

26 

7.

 Vapaa-ajan käyttömahdolli-  
suudet
 harvalukuisia  

6 

8 

13 

9 

6 

7 

21 

7 

5 

3 

8.

 
Työ
 on heikosti 

palkattua

 

16 

12 

10 

15 

14 

10 

12 

15 

17 

21  

9.

 Työtä ei arvosteta  

6 

3 

4 

3 

4 

5 

3 

5 

0 

6 

Yhteensä  

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
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Liite

 
11.

 
Kuljettajien

 
mielipiteiden

 painotettu jakautuminen ammatin myönteisistä tekijöistä työnantajittain, 
palkkausalueittain

 
ja

 
työaloittain.

 
1)

 
Painotus,
 ks. taulukon 35 

alaviitettä.

 
2)

 
Myönteiset

 
.tekijät
 on esitetty kyselyssä käytetyssä 

muodossa

 
ja

 
järjestyksessä.

 Yhtiöiden  palveluk-  sessa  

Urakoitsi-  joiden 
pal-

 veluksessa  

Palkkausalue  

Metsä-  traktorin-  kuljettajat  

Maatalous-  traktorin-  kuljettajat  

Kuorima-  koneen-  kuljettajat  

Kaivurin-  kuljettajat  

Muiden 
met-

 säkoneiden  kuljettajat  

Myönteinen 
tekijä

  

2+3 

prosenttia  

1.

 Työympäristö on 
vaihteleva

 
2.

 
Työ
 on hyvin 

palkattua

 

12  2 

22  2 

10  7 

22  
1 

20 2 

16 
1 

16 5 

28 4 

24 2 

20  2 

3.

 
Työ

 on itsenäistä ja 
omatoi-

 
mista  

42 

37 

41 

35 

39 

40 

36 

36 

36 

42 

4.

 
Työ
 on konetyötä  

8 

11 

12 

10  

10  

7 

14 

9 

14 

10 

5.

 
Työ

 on tavallaan 
ulkotyötä

 

8 

7 

6 

10  

7 

8 

8 

6 

7 

8 

6.

 
Työ

 ei ole kovin 
rasittavaa

 

6 

9 

14  

5 

7 

10 

7 

5 

9 

0 

7.

 
Töitä
 on saatavissa 

riittävästi

 
22 

12 

10 

17 

15 

18 

14 

12 

8 

18 

Yhteensä  

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 



Liite 12. Yrittäjä-kuljettajien  mielipiteiden  painotettu jakautuminen  metsäkoneurakoinnin epäkoh  
dista alueittain ja  urakointialoittain. 

1) Painotus,  ks.  taulukon  33 alaviitettä.  

2)  Epäkohdat on esitetty  kyselyssä  käytetyssä  muodossa  ja  järjestyksessä.  

Liite 13. Yrittäjä-kuljettajien  mielipiteiden  painotettu  jakautuminen  metsäkoneurakoinnin myöntei  
sistä  tekijöistä  alueittain ja  urakointialoittain. 

1) Painotus, ks.  taulukon  35  alaviitettä.  

2)  Myönteiset  tekijät  on  esitetty  kyselyssä  käytetyssä  muodossa  ja jäijestyksessä.  

83 

Epäkohta   

Palkkausalue  

2+3 

Metsä- 

trakt. 

lähikul-  

jetus 

Maatal.-  

trakt. 

lähikul-  

jetus 

Kuorin-  

ta 

Kaivuri-  

työt  

>rosenttia  

1.  Urakointi 
on

 kausiluonteista 

2. Urakointi on huonosti kannat-  

15 22 19 11  16 22 28 

tavaa 26 19 19 19 20 22 21 

3. Metsäkoneet ovat  kohtuutto- 

man  kalliita 

4. Metsäkone on epämukava  työ-  

36 34 31 41  35 22 25 

paikka  
5.  Työmatkat  ovat  yleensä  pitkiä  
6.  Työn  takia  joutuu  olemaan pal-  

jon poissa  kotoa 

7. Ammattitaitoisia kuljettajia  on 
vaikea saada 

8.  Metsäkoneenkuljettajien  palkat 
ovat  liian suuret 

9. Metsäkoneurakointia ei arvosteta  

4 3 8 8 8 3 6 

4 7 9 5 11 13 8 

9 6 5 5 7 10 5 

3 6 6 8 1  3 5 

1  1  1  1  0 1  1  

2 2 2 2 2 4 1  

Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 

Myönteinen,tekijä  

Palkkausalue  Metsä- 

trakt. 

Maatal.-  

trakt. 

Kuorin-  

ta 

Kaivuri-  

työt 
2+3 lähikul-  

jetus  

lähikul-  

jetus 

>rosenttia  

1.  Urakointi on itsenäistä ja  oma- 
toimista 47  48 47  47  48  42  48 

2.  Urakointi on koneiden kanssa  

työskentelyä  
3.  Työ  ei  ole  kovin  raskasta  
4. Urakointi kannattaa kohtuulli- 

10 

15 

17 

13 

13 

13 

12 

14 

14 19 

3 

13 

18 13 

sesti  

5. Urakoita (töitä) on saatavissa 

riittävästi 

6. Urakointitaksat ovat  tarpeeksi  

7 4 5 5 3 10 4 

10 7  11 13 10 7  8 

suuret 

7.  Työskentely  tapahtuu  pääosin  

0 0 1  0 0 3 0 

11 11 10 9 12 16 9 metsässä 

Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 





No  126  Matti  Palo:  Valtion  metsäteollisuus-  ja metsätalousyritysten  koordinointi.  
Coordination of State-owned forestry  and forest-industry  firms in  Finland. 4,— 

No  127 Terho Huttunen:  Suomen puunkäyttö, poistuma  ja  metsätase  vuosina  1969—71  
Wood consumption, total drain  and  forest balance in  Finland in  1969—71.  5,— 

No  128  Veijo Heiskanen  ja Pentti  Rikkonen:  Havusahatukkien  todellisen  kiintomitan määrittä  
minen latvaläpimitan perusteella. 
Determination of the  true  volume  of coniferous saw logs on the basis  of ton  diameter.  

5,—  

No 129 Bo Langström: Insektisidien  käyttö havupuiden taimien  suojaukseen tukkimiehentäin 

(liylobius  abietis L )  tuhoilta.  
The use of insecticides for  protection of coniferous planting stock against the large  
pine  weevil  (Hylobius abietis  L. ) 1,— 

No 130 Metsätilastollinen vuosikirja 1970. 
Yearbook of forest statistics 1970. 10,— 

No 131 Pertti Harstela: Puunkorjuumenetelmien ergonominen kehitys  ja eräät työntekijään koh  
distuvat fyysiset vaikutukset. 
The ergonomic development of the  forest work methods and  some physic  effects on 
workers.  2,50 

No 132 Simo Poso  ja Matti Kujala: Ryhmitetty  ilmakuva- ja maasto-otanta  Inarin, Utsjoen ja 
Enontekiön metsien  inventoinnissa. 

Groupwise sampling based on photo and field plots  in forest inventory  of  Inari,  Uts  
joki and Enontekiö.  4,— 

No 133 Matti Palo: Metsällisten projektien verkkosuunnittelu. 

Planning forestry projects  by  means of network  analysis.  5,— 
1972 No 134 Aarne Reunala — Ilpo Tikkanen: Metsätilanomistajat metsätalouden edistämistoiminnan 
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