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1. JOHDANTO 

11. Tutkimusongelma  

1970-luvulla tehdyt  ennusteet osoittivat,  
että alkutuotannon työvoimamäärä  on  hä  

lyyttävästi  vähenemässä. Metsätalouden työ  
voimakehityksestä  tehtyjen  vuosiin 1980— 
1985 ulottuvien  ennusteiden vertailu  osoittaa,  

että metsätyövoiman  tarjonta  on riittävää  
ainoastaan verraten alhaisella työvoiman  ky  

synnän  tasolla  (Elovirta 1977).  
Kvantitatiiviset  työvoimatutkimukset  pys  

tyvät  paljastamaan  kehityksen  määrällisen  
suunnan ja niiden avulla on  mahdollista teh  
dä yleisiä  kehitykseen  vaikuttavia lainalai  
suuksia  koskevia  päätelmiä  agregaattitasolla.  

Työvoima  koostuu  kuitenkin  erilaisista  yk  
silöistä  ja ryhmistä.  Agregaattitasolla  tehdyt  

päätelmät  työvoiman  käyttäytymisestä  eivät  
useinkaan päde  tai pätevät  huonosti yksilö  

jä ryhmätasolla.  

Työvoimapolitiikan  keinoja  suunniteltaessa 
on  otettava huomioon erilaisten keinojen  
kohdistuminen erilaisiin ryhmiin. Tämän 

ongelman  ratkaisemiseen eivät  agregaattita  
solla tehdyt  päätelmät  riitä, vaan tarvitaan 

työvoiman  osaryhmätason  käyttäytymistieto  
ja. 

Kvantitatiivisten metsätyövoimatutkimus  

ten tulosten osoitettua uhkaavan työvoima  

vajauksen  metsätaloudessa,  havaittiin edellä 
kuvatun kaltaisten yksilö- ja ryhmätason  

tietojen  välttämättömyys,  jotta pystyttäisiin  
vaikuttamaan kehityksen  kulkuun. Viime 
vuosina on  yksittäisten  työnantajien,  lähinnä 
eräiden metsäteollisuusyritysten  ja puunhan  

kintaorganisaatioiden  toimesta selvitetty  nii  
den oman  metsätyöntekijäkunnan  alallaviih  

tyvyyttä.  

Nämä yksittäiset  tutkimukset  edustavat  ai  

noastaan yhtä työnantajatyyppiä.  Ne eivät  
muutoinkaan alueellisesti  eivätkä määrälli  

sesti  ole tarpeeksi  edustavia koko maan ja 
elinkeinon mitassa tehtäville päätelmille.  Tä  

män  puutteen  nyt  käsillä oleva tutkimus pyr  
kii  korvaamaan. 

12. Työvoiman  käyttäytymistä  koskevia  
teorioita 

Työvoiman  tai  ihmisten  työn  tekoon liittyvää  

käyttäytymistä  selvittäviä  teorioita löytyy  kai  
kista  käyttäytymistieteistä  väestötieteestä aina 

psykologiaan  asti.  Jokaisella erityistieteellä  on  
oma näkökulmansa,  josta  työvoiman  käyttäy  
tymistä  tarkastellaan. Tämän lisäksi  löytyy  
eri  tieteenalojen  näkemyksiä  kokoavia  tai 
niitä yhteensulattavia  yhdistelmäteorioita.  

Työvoiman  käyttäytymistä  kuvaavia  teorioita  
sisältäviä  tieteenaloja  edellä mainittujen  väes  
tötieteen ja psykologian  lisäksi  ovat  kansan  

taloustiede,  sosiaalipolitiikka,  sosiologia  ja  so  

siaalipsykologia.  Seuraavaan on valittu  joita  
kin  teorioita, joita voidaan pitää  lähtökoh  

tana tutkittaessa työvoiman  pysyvyyttä  met  
sätaloudessa. 

Kansantaloustieteessä on tutkimuskohtee  

na  osaihminen "homo economicus",  jonka 

käyttäytymiseen  oletetaan vaikuttavan ai  

noastaan taloudellisten tekijöiden.  Työpa  
noksen tarjonnan  oletetaan olevan  suoraan 

riippuvainen  sen hinnasta. Työvoiman  pysy  

vyyden  metsätaloudessa voidaan tämän mu  
kaan katsoa  riippuvan  metsätalouden palkka  
tasosta verrattuna kilpaileviin  aloihin. Tässä 

yhteydessä  ei  ole  väliä,  onko kysymys  neoklas  
sisen  teorian reaalipalkkatasosta  vai keyne  

siläisen  teorian nimellispalkkatasosta  tai jos  
tain välittävästä  lyhyen  aikavälin  rahailluu  
siosta. 

Tätä yksinkertaistettua  teoriaa on täyden  

tänyt Patinkin (1965).  Hänen teoriassaan  
työpanoksen  tarjonta  riippuu  työntekijöiden  
kokonaisvarallisuudesta. Metsätalouteen so  

vellettuna tämä tuo alallapysymisen  selittä  
jäksi  mm. maatalous- ja  kantorahatulon sekä 

työntekijöiden  muut mahdolliset tulolähteet. 
Friedman (1962)  on laajentanut  talou  
dellista tarkasteluajanjaksoa  kunkinhetkisestä  
tilanteesta elinaikaisia ansioita koskeviksi.  

Hänen teoriassaan urien keskinäisen edulli  

suuden määräävät niiden ansiostruktuurien 
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diskontatut loppuarvot.  Metsurin ammatti  oli  

si  tämän mukaan etupainotteisen  ansiostruk  
tuurinsa ansiosta hyvin  kilpailukykyinen.  
Teoria ei  kuitenkaan ota huomioon etupai  
notteiseen ansiostruktuuriin  mahdollisesti liit  

tyviä  ja sen teoreettista edullisuutta vähen  
täviä seikkoja  kuten terveydellisiä  riskejä,  
työoloja  ym. 

Todellisuudessa työvoima  ei  voi vapaasti  
liikkua  puhtaasti  taloudellisten houkuttimien 

ajamana.  Cairnes (Friedman  1962)  
on  laajentanut  työvoiman käyttäytymistä  kos  
kevaa teoriaa institutionaalisten ja sosiaalis  

ten  tekijöiden  suuntaan. Hänen yhdistelmä  
teoriansa keskeinen sisältö  on keskenään 

kilpailemattomien  ryhmien vaikutus. Työ  

markkinakenttää osamarkkinoihin jakavia  ja 

keskenään kilpailemattomia  ryhmiä  muodos  
tavia tekijöitä  voivat olla:  

—  institutionaalisesti  rajoitettu pääsy  tietyille työmark  
kinoille  

—
 maantieteellinen  sidonnaisuus  

—  erot  ammatillisissa  valmiuksissa ja taipumuksissa 
—  yhteiskunnan sosioekonominen  kerrostuneisuus  
—  rotu-,  uskonto-  ja muut ennakkoluulot  

Metsätalouden alallapysyvyysalttiudelle  tär  

keitä ovat etenkin maantieteellinen sidonnai  

suus  (sitoutuminen  asutus-  tai muuhun tilaan) 

ja  ammatilliset  valmiudet,  mutta myös yhteis  
kunnan  kerrostuneisuus (tausta)  ja jossain  
määrin metsätyöhön  kohdistuvat asenteet.  

Myrd  a  1  i  n (1957)  kasautuvan kehityksen  
teoria on työvoimateorioita  laaja-alaisempi  
erityisesti  ympäristötekijöiden  suuntaan. Siinä 
keskinäisessä  riippuvuussuhteessa  olevat ta  
loudelliset  ja sosiaaliset  tekijät  saattavat  ulkoi  

sesta  ärsykkeestä  alueellisen kehityksen  toi  
saalla supistuvaan  ja  toisaalta laajenevaan  ke  
hityssuuntaan.  Metsätalous  on  tyypillinen  su  

pistumisalueiden  elinkeino.  Teoriasta voidaan 

johtaa  alueellisen kehittyneisyyden  ja  työvoi  
man pysyvyyden  välinen riippuvuus.  

Kun siirrytään  yhteisötasolta  ryhmä-  ja  yk  

silötasolle,  voidaan alallapysyvyysalttiutta  se  
littää  erilaisilla  sosiologisilla  ja psykologisilla  

työtyytyväisyysteorioilla.  Loc k e  n ym. 
(1963) yleisen työtyytyväisyysteorian  ja 
Kannisen (1977) mukaan työtyytyväi  

syys  on pelkistäen  sitä,  että henkilö kokee 
edistäneensä työhön  liittyvien  arvojensa  saa  

vuttamista ja työtyytymättömyys  puolestaan  

sitä,  että hän ei  näin tee. Arvot muodostavat  
hierarkian ja korkeamman arvon saavutta  
minen lisää  työtyytyväisyyttä.  

Locken yleiselle  teorialle voidaan antaa si  

sältöä Maslowin (1970)  tarvehierarkiaa 

soveltamalla.  Siinä tarpeet  ovat alhaalta ylös  
lueteltuina: 

—  fysiologiset tarpeet 
—  turvallisuuden  tarpeet  

— yhteenkuuluvuuden ja  pidetyksi  tulemisen  tarpeet 
— arvostetuksi  tulemisen  tarpeet  

— itsensä toteuttamisen  tarpeet  

Metsätalouden alallapysymisalttiuden  kan  
nalta on  tärkeää,  minkä hierarkiatason tarpei  

ta  metsätyössä  pystytään  tyydyttämään  mui  
hin aloihin verrattuna. 

Yleistä työtyytyväisyysteoriaa  on empiiri  
sesti täsmennetty ns. Herzbergin  

(1966)  kahden faktorin työtyytyväisyysteo  
riassa.  Siinä jaetaan  työtyytyväisyys  kahdeksi  
faktoriksi.  Toiseen faktoriin kuuluu tarve  

hierarkiassa  alempitasoisia  ja toiseen ylempita  
soisia  tekijöitä.  Alempitasoisten,  ns.  hygienia  

tekijöiden  tultua  tyydytetyksi  poistuu  varsi  
nainen työtyytymättömyys,  mutta vasta ns.  

motivaatiotekijöiden  tyydyttäminen  aiheuttaa 

työtyytyväisyyden.  Eri  tekijät  aiheuttavat si  
ten  työ  tyytymättömyyttä  ja työtyytyväisyyt  
tä.  Herzbergin luettelemia hygieniateki  

jöitä ovat: 
—  palkka 
—  työsuhteen varmuus 
—  ulkoiset  työolosuhteet 
—  työn  suunnittelu  ja tekninen  työnjohto 
—  yrityksen  toiminta-  ja henkilöstöpolitiikka 
—  suhteet  työtovereihin,  alaisiin  ja esimiehiin  
— yksityiselämän  työlle asettamat  vaatimukset  
—  työn  ulkoiset arvostuksen  symbolit 

Motivaatiotekijöihin  kuuluu: 
—  työsuorituksen  arvostaminen  ja tunnustuksen saa- 

minen  muilta  

—  menestyminen ja pätemisen mahdollisuudet  työssä 
—  ylenemismahdollisuudet ammattihierarkiassa  
— vastuu 

—  mielenkiinto  itse  työhön  ja tehtävään  
—  kehittymismahdollisuudet työssä 

Kaikki  Herzbergin  luettelemat tekijät 
ovat epäilemättä  tärkeitä myös  metsätyön 
kannalta. 

13. Tutkimustehtävä 

Kaikki  eri  teorioista saatavat mahdollisesti 

metsätyövoiman  alallapysyvyysalttiuteen  vai  
kuttavat  tekijät voidaan jakaa tutkimuskoh  

teen kannalta kolmeen ryhmään:  

— henkilökohtaisiin taustatekijöihin 
— itse  työhön liittyviin  tekijöihin ja 
— ympäristötason tekijöihin 

Työtyytyväisyysteoriat  rajoittuvat  pelkästään  
itse  työhön  liittyviin tekijöihin.  Tutkimuskoh  
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teenä  oleva  alallapysyvyysalttius  poikkeaa  kä  
sitteellisesti  työtyytyväisyys-  ja tyytymättö  

myyskäsitteistä.  Se  pyrkii  kuvaamaan aktuaa  
lista  käyttäytymistä  ja  jälkimmäinen  käsite  

pari  työn  aiheuttamaa tunnetilaa. Alallapysy  
vyysalttiuteen  voivat vaikuttaa paitsi  työtyy  

tyväisyystekijät,  myös  institutionaaliset,  ta  
loudelliset,  sosiaaliset,  elinympäristöön  liitty  
vät ja henkilökohtaiset taustatekijät.  Siten 
kaikkien  näiden tekijöiden huomioonottami  
nen  on tarpeen  pyrittäessä  tutkimaan met  
sätyövoiman  alallapysyvyysalttiutta.  

Luvussa 12. esitetyt  teoriat muodostavat 

tutkimuksen  teoreettisen viitekehyksen.  Näi  

den yleisten  teorioiden paikkansa  pitävyyttä  

Suomen metsätalouden nykyisissä  oloissa  py  
ritään tutkimaan siinä  määrin kuin tutki  

musaineisto antaa siihen mahdollisuuksia. 

Täten näitä teorioita voidaan pitää myös  tä  

män tutkimuksen testattavina ennakkohypo  

teeseinä.  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena  on  siten 

selvittää,  1. mitkä  

—  henkilökohtaiset taustatekijät 
— elinkeinon sisäiset  tekijät  ja 
— ympäristötason tekijät  

vaikuttavat metsätyövoiman  alallapysyvyys  

alttiuteen,  2.  minkä  suuruinen alallapysyvyys  
alttius  on metsätyövoiman  eri ryhmissä  ja 

elinkeinossa  kokonaisuudessaan ja  edelleen,  3. 
miten alalla  pysyvyydeltään  eritasoiset  työn  

tekijät voidaan ryhmitellä  ja mitkä  ominai  
suudet kuvaavat  parhaiten  eri  ryhmiä.  

Tutkimus on jatkotutkimus  aiemmille  tä  
män tekijän  kvantitatiivisille  metsätyövoima  
tutkimuksille.  Laajemmassa  perspektiivissä  se  
voidaan nähdä osittaisena  jatkotutkimuksena  
Metsäntutkimuslaitoksen  kansantaloudellisen 

metsäekonomian tutkimussuunnalla tehdyil  
le metsätyövoiman  oloja  kokonaisvaltaisesti  
selvittäneille  tutkimuksille (Heikinhei  

mo ym. 1972, 1974). Sillä pyritään  välittö  
mästi  käytännön  työvoima-  ja henkilöpoli  
tiikkaa  palvelevan  tiedon tuottamiseen metsä  
taloudessa työskentelevien  työntekijöiden  työ  
markkinakäyttäytymiseen  liittyvistä  tekijöis  
tä.  

Tutkimuksen tulokset  on tarkoitettu  metsä  

työvoimapolitiikan  ja metsäalan henkilöstö  

politiikan  suunnittelun käyttöön  antamaan 
viitteitä  tarkoituksenmukaisten keinojen  va  

linnassa  metsätyövoiman  alalla pysyvyyden  ja 
työvoiman  riittävyyden  takaamiseksi  tulevai  
suudessa. 

2. AINEISTO JA  MENETELMÄT  

21. Kyselylomake  

Tutkimuksessa  käytetty  kyselylomake esitetään  liittees  

sä  1. Lomakeluonnoksen  käsitteli  työryhmä,  jossa  olivat  
edustettuina  Suomen  Maaseututyöväen Liitto, Metsä  
teollisuuden  Työnantajaliitto, Työsuojeluhallitus ja Met  
säntutkimuslaitos.  

Alustavaan  lomakeluonnokseen  tehtiin  joitakin muu  

tosesityksiä,  jotka toteutettiin  lopullisessa kyselylomak  
keessa.  Tärkein  näistä  oli  palkan suuruutta koskeva  

kysymys,  joka poistettiin  lopullisesta kyselylomakkeesta.  
Vastaavat  tiedot  katsottiin  voitavan  hankkia  luotetta  

vammin  työsuojeluhallituksen palkkatilastoaineistosta  
(menettelystä lähemmin aineiston  keruun  yhteydessä 
luvussa  22).  

Selitettävä muuttuja —  alallapysyvyysalttius  —  on  cm. 
liitteen  kysymyksessä  24. Se  on 5-luokkainen  moniva  

lintakysymys,  jossa neutraali  vaihtoehto sijoitettiin  vii  
meiseksi.  Kaksi  ensimmäistä  luokkaa  kuvasivat  alalla  py  

symisen  vaihtoehtoja ja kaksi seuraavaa  pysymättömyy  
den  vaihtoehtoja. Luokat pisteytettiin  siten,  että  py  
syvintä  vaihtoehtoa  vastasi  pistearvo  1 ja  pysymättömin  
arvo 5. Neutraalia  vaihtoehtoa  kuvasi  pistearvo  3. 

Koska  metsätyöpalkan suuruutta ei  katsottu  voita  
van kysyä  suoraan vastaajilta,  ei muidenkaan  tulojen 
osalta  voitu  näin  menetellä.  Tämä  korvattiin  kysymällä  
mm.  maatilan  kokoa,  lehmälukua, maataloustyöpäivien 
lukumäärää  ja muiden  kuin  maa-  ja metsätaloustyö- 

päivien lukumäärää  sekä  työttömyyspäivien  lukumäärää  
sekä  vastaajien että heidän  puolisoiden osalta  (kysy  
mykset  16—22). 

Lopuista kysymyksistä  kuuluivat  henkilökohtaisia 

taustatekijöitä kuvaavien  ryhmään kysymykset  I—2,  
5—9, 15 ja 29. Näitä  olivat  vastaajan ikä,  sukupuoli, 

perhesuhteet, perus-  ja ammattikoulutus, henkilökohtai  
set harrastukset ja suuntautuminen  etujärjestöihin.  

Metsätyön sisäisiä  tekijöitä  kuvasivat  kysymykset  11— 
13, 23, 25—28 ja 30—34.  Näissä  kysyttiin  työmatkoi  
hin, työtehtäviin ja työpanokseen, työnantajaan ja työ  
suhteen  laatuun, palkkaukseen ja työssäoloaikaan sekä  
eräisiin  työhön  liittyviin  arvostustekijöihin  liittyviä  asi  
oita. 

Yhteisötasoisia  tekijöitä kuvaavilla  kysymyksillä  3—4, 
10, 14 ja 16 selitettiin syntymä-  ja asuinpaikkakunta, 
asunnon ja asuinpaikkakunnan laatu  sekä  asuinpaikan 
palvelutaso. 

22. Aineiston keruu 

Tutkimusaineisto  kerättiin  postitiedusteluna 1.5.— 
30.9.1977 välisenä  aikana  yhteistyössä työsuojeluhalli  

tuksen  metsä-  ja maataloustoimiston  kanssa.  Perusjouk  
kona  oli  vuoden  1977 toisella neljänneksellä tiedossa 
olevilla  metsätyömailla  työskennelleet metsätyöntekijät.  
Markkinapuun hakkuu-  ja työvoimatilaston mukaan  hei  
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ta  oli  28  000  henkilöä.  Työsuojeluhallituksen metsä-  ja 
maataloustoimisto  poimii vuosineljänneksittäin metsä  
palkkatilaston keruuta  varten kaksiasteista  tasavälistä  
otantaa noudattaen  työmaaotoksen siten, että mukaan  
arvotaan  joka  neljäs kunta ja näistä edelleen  joka  kol  
mas tiedossa olevista  metsätyömaista.  Tämän  tutkimuk  
sen  työntekijäotoksena oli  vuoden  1977  toisen  neljän  
neksen  työmaaotoksen työmailla kyselyn  jakohetkellä 
työssä  olevat  metsätyöntekijät.  

Kyselylomakkeet  jaettiin otokseen  kuuluville  työnte  
kijöille  työsuojeluorganisation kautta  siten, että  ne  lähe  
tettiin  Metsäntutkimuslaitoksesta työsuojelupiireihin ja 
näistä  edelleen  työmaaotoksen työmaille, joissa työn  
johtajat jakoivat  ne  edelleen  kaikille  sillä hetkellä  työ  
maalla  työskenteleville  metsureille.  Kyselylomakkeen  kä  
sittelyä varten perustetussa työryhmässä oli  sovittu, 
että  kumpikin  työmarkkinaosapuoli tiedottaa omia  kana  
viaan  pitkin  kentälle  tulevasta  tutkimuksesta. Tämä  
takasi  aineiston keruun  sujuvuuden ja näkyi myös  vas  
tausprosentissa. 

Palkan  suuruutta koskevat  tiedot kerättiin  muista  

tiedoista  poiketen cm. palkkatilaston  työntekijäkohtai  
sesta perusmateriaalista  ja liitettiin myöhemmin havain  
noittain  muuhun  tutkimusaineistoon.  Tunnistaminen ta  

pahtui siten,  että kyselylomakkeet  jakaneita työnjoh  
tajia pyydettiin  palauttamaan Metsäntutkimuslaitokselle 

jakelulista,  josta ilmeni  millä numerolla  varustetun  ky  

selylomakkeen  kukin  työntekijä  oli  saanut. Vastaajat pa  
lauttivat  kyselylomakkeet  vastauskuorissa  suoraan Met  
säntutkimuslaitokselle.  

Työmaaotosta muodostettaessa  saatiin  työmaiden 
palkkakortistossa  olevien metsureiden  lukumääräksi  1431 

henkilöä. Tämän  tutkimuksen  kyselylomakkeita  jaettaes  

sa oli  samoilla  työmailla paikalla olevia työntekijöitä 
1198  henkilöä, jonka määrän  työnjohtajat ilmoittivat  

jakaneensa kyselykuoria.  Vastauksia saatiin  metsureil  
ta  1077 kappaletta. Vastanneiden  aluejakauma nähdään  
kuviosta  1. Jaettujen lomakkeiden  määrästä  laskien  saa  
daan  palautusprosentiksi  90.0.  14 % palkkatilaston  otok  

seen kuuluneista työntekijöistä ei  ollut  poissaolon tai  
työsuhteen päättymisen vuoksi  tavoitettavissa kyselyjä  

jaettaessa. Metsäpalkkatilaston ja tämän tutkimuksen  
otoksien  työntekijälukumäärien ero selittyy sillä, että 
palkkatilaston  aineisto kerätään  suoraan työmaiden kor  
tistoista,  mutta  tämän tutkimuksen  kysely  oli jaettava 
henkilökohtaisesti  paikalla olleille  työntekijöille. Koska  
90  % lomakkeen  saaneista  vastasi  jo ensimmäiseen  
kyselyyn,  ei  uusintakyselyä katsottu  tarpeelliseksi.  Näin 
ollen  kato  jäi  kokonaisuudessaan  niin  pieneksi, ettei  sen 
tutkimista haastatteluin  katsottu aiheelliseksi.  

23.  Tietojenkäsittelymenetelmät  

Analyysissä  oli  mukana 1077 havaintoa  ja  108 alkupe  
räistä muuttujaa. Muuttujaluettelo on liitteessä 2.  Alku  

peräisistä  muuttujista  muodostettiin  kuusi  uutta yhdis  
tettyä muuttujaa:  
—  metsäalan  koulutukseen  osallistuminen  
— kaupallisten  palvelujen tavoitettavuus  
— sosiaalipalvelujen tavoitettavuus  
— vapaa-ajan palvelujen tavoitettavuus  
—  joukkoliikenteen vuorotiheys ja  
—  palvelujen tavoitettavuus  yleensä 

Aineiston  käsittely jakaantui kolmeen  pääosaan: ris  
tiintaulukointiin, regressioanalyysi- ja erotteluanalyysi  
vaiheisiin.  Alustavassa  vaiheessa  suoritettiin  aineiston  
luokittelua  ja uudelleen  koodausta.  Muuttujille lasket  
tiin  keskiarvot  ja keskihajonnat  sekä  muuttujien väliset  
korrelaatiot.  Keskiarvoja  ja hajontoja laskettaessa  ha  

vaintoyksiköt,  joista tieto puuttui jätettiin ottamatta 
huomioon  ja havaintolukumääriä  vastaavasti  pienennet  
tiin.  Korrelaatioita  laskettaessa  puuttuvat tiedot  korvat  
tiin  ko.  muuttujan keskiarvolla.  

Taulukointia  suoritettiin  kahdessa  vaiheessa.  Ensiksi  
taulukoitiin  koko  aineisto  selittävän  muuttujan suh  
teen. Toisessa  vaiheessa  taulukoitiin  pareittain ristiin  
erottelufunktioihin  valikoituneet  muuttujat. Taulukointi  
vaiheessa  tulostettiin sekä  frekrenssi,  että  prosenttitau  
lukot  ja jakaumarivien keskiarvot  ja hajonnat. 

Regressioanalyysin  avulla  haluttiin  tutkia, mitkä  muut  

tujat parhaiten selittävät  alallapysyvyyttä.  Regressioana  
lyysin  yhteydessä selitettävää muuttujaa käsiteltiin ordi  
naaliasteikollisena.  Sen  luokat  ovat  alallapysyvyysjär:  

jestyksessä siten, että ensimmäinen luokka  edustaa  pa  
rasta  ja viides  heikointa  alallapysyvyyttä.  

Valikoivassa  regressioanalyysissä lähdettiin  liikkeelle  
21 selittävästä muuttujasta. Aineiston kaikki  muuttu  
jat asetettiin  mahdollisiksi  selittäviksi  muuttujiksi.  Selit  
täjät  mallissa  valittiin siinä  järjestyksessä  kuin  ne  lisäsi  
vät  kokonaisselitysastetta.  Toisessa  vaiheessa  muutettiin 
mahdollisten  selittävien  muuttujien luetteloa  multikolli  
neaarisuuden  ja teoreettisten  syiden vuoksi. Kolmannes  
sa vaiheessa  siirryttiin  osittain  sidottuun  malliin  mää  
räämällä  siihen  teoreettisesti  tärkeinä  pidettyjä pakolli  
sia selittäjiä.  Samalla  muutettiin  edelleen  mahdollisten  

selittäjien luetteloa  ja siirryttiin  19 muuttujan mal  
liin. Nämä  mallin  teoreettiseen  hyvyyteen kohdistuvat  
parannukset johtivat  samalla  jokaisella parannusaske  
leella  kokonaisselitysasteen  vähenemiseen. 

Erotteluanalyysillä  haluttiin  tutkia, mitkä  ominaisuu  
det  parhaiten  erottelevat  alallapysyvyydeltään  eri  astei  
set  ryhmät  toisistaan.  Erotteluanalyysin  yhteydessä  selit  
tävää muuttujaa käsiteltiin  nominaaliasteikossa  eli  pel  
kästään  laadultaan  erilaisissa  ryhmissä.  

Erotteluanalyysin suoritusta varten aineisto luokitel  
tiin  selitettävän  muuttujan luokkia  vastaaviin  ryhmiin  ja 
laskettiin  ryhmittäin  keskiarvot  ja hajonnat. Erotteluana  
lyysi  valitsee  muuttujat malliin  sen perusteella, miten  
hyvin  ne erottelevat  tutkittavia  ryhmiä, eli  kuinka  hy  
vin  selittävien  muuttujien arvojen vaihtelu noudattaa  
ryhmien jakoa. Tätä  mitataan  analyysin edetessä  las  
kemalla vaiheittain  Wilksirt  lambda'>  siten, että  kulla  
kin  askeleella  sitä  parannetaan  mahdollisimman  paljon. 
Malliin  mukaan  tulevia  muuttujia valikoitiin  samoin  pe  
rustein  (multikollineaarisuus ja teoreettinen  relevanssi)  
kuin  regressioanalyysissäkin.  Lisäksi  uusintasuorituksissa 

rajoitettiin  malliin mukaan  tulevien  muuttujien luku  
määrää niin, että lopuksi päädyttiin  17 muuttujan mal  
liin, jossa  jokaisella muuttujalla oli  tyydyttävän  suurui  
nen korrelaatio  jonkin erottelufunktion kanssa. 

Tämän jälkeen tulostettiin  ryhmien sisäiset  sekä  väli  
set korrelaatiot, erottelufunktiot  ominaisarvoineen  sekä 

merkitsevyystestien  khi 2 -testisuureet  vapausasteineen. 

"  WUksin  lambda on  tunnusluku, joka  erotteluanalyysissä  ilmaisee ryh  
mien sisäisen varianssin osuuden  kokonaisvarianssista.  



3.  TULOKSET 

31. Taulukointi 

Alallapysyvyyttä  mitattiin  tutkimuksessa  5- 

luokkaisella  muuttujalla.  Metsurit  jakautuivat  
tämän muuttujan luokkiin  seuraavasti:  

Huomiota herättävintä  metsureiden jakau  
massa  on, että  ainoastaan 10 % heistä ilmaisi  

kielteisen kannan metsätyössä  jatkamiseen.  
Tutkituista henkilöistä oli 98,7  % miehiä ja 

1,3  % naisia.  Keski-ikä  oli  43 vuotta ja  se ja  
kautui  taulukon 1. mukaisesti.  

Metsureista  on  syntynyt  kaupungeissa  ja 

kauppaloissa  13 %  ja maalaiskunnissa 87 %. 
Nykyisen  asuinkunnan osalta jakauma  on 
17 % ja 83 %. Metsureiden aluejakauma  il  
menee kuvasta 1. Naimattomia oli  aineis  

tossa  42  %,  naimisissa olevia  56 %  ja  eronnei  
ta  tai leskiä  2 %. Vastaajien  peruskoulutus  
jakautui  siten,  että pelkän  kansa-  tai kansalais  
koulun käyneitä  oli 88  %, ammattikoulun 

käyneitä  6 % ja oppikoulua  käyneitä  myös  
6 %. 

Kuva  1. Kyselyyn  vastanneet,  touko—elokuu 1977 
Fig.  1. Respondents,  May  —  August,  1977  

Taulukko  1. Metsureiden  ikäjakauma pysyvyysluokittain  % 
Table  1. Forest  workers '  distribution  by  permanence  classes  % 

9 2 127902237 L 

luot  cum. 

1 jatkaa metsätyössä pysyvästi  
2  jatkaa metsätyössä  ainakin  

toistaiseksi  

3  ei osaa  sanoa alalla  jatkamises- 
ta tai ei vastausta 

4  lähtee  metsätyöstä jos löytää 
sopivampaa työtä  

5 on joka tapauksessa päättänyt  
lopettaa metsätyöt 

397 

264  

298 

65 

47 

37  

25 

28 

6 

4 

37 

62 

90 

96 

100 

Alalla- 

pysyvyys  
Job 

permanence 

Ikäluokka —  Ages  group 

15—19 20-24 25-29 30—34 35—44 45—54 55—59 60—64 65— 

1 

2 

3 

4 

5 

11 

15 

47 

4  

23 

31 

22  

37 

3 

7  

32 

27 

32 

7 

2 

39 

21 

30  

6 

2 

41 

26 

25 

5 

3 

46 

25 

18 

8 

4 

38 

31 

21 

10 

0 

36  

43 

7 

7 

7 

25  

25 

50 

0 

0 

Yht. % 
Total % 

N 

100 100 100 100 100  100 100  100  100 

47 124  194 179 268 202 39 14 4 

4,4 11,6 18,2 16,8 25,1  18,9 3,4 1,3 0.3 



Noin kolmasosa vastaajista  ei  ollut saanut 

ollenkaan metsäalan koulutusta.  Yksi  neljäs  
osa  oli  osallistunut  yhdelle  kurssille,  noin vii  
desosa kahdelle kurssille  ja  edelleen noin nel  

jännes kolmelle tai  useammalle kurssille.  Ai  
noastaan pari  prosenttia  vastaajista  oli  käynyt  

metsänomistajan  peruskurssin  tai metsuri  
kurssin  ja noin 1 % kuljettaja-  tai asentaja  
kurssin, jotka edustavat pitkäaikaisempaa  
metsätyökoulutusta.  

Vastaajista  asui  vakinaisesti 12 % kaupun  

gissa,  20 % kuntakeskuksessa  tai  muussa  taa  
jamassa  ja 68  % maaseudun haja-astutus  
alueella.  75 % asui  omistusasunnossa  ja  17 %  
vuokra-asunnossa. Työsuhdeasumisen  osuus  
oli 8  %. Ainoastaan 5  % vastaajista  käytti  

työmaa-asuntoa.  Keskimääräinen työmatkan  
pituus  esitetään  kuvassa  2. 

Runsas  puolet käytti  työmatkoilla  omaa au  
toaan. Lisäksi  18  % kulki  toisen autolla ja 
10 % moottoripyörällä tai mopolla.  Työnan  

tajan järjestämää kuljetusta  käytti 17 %.  
Yleisiä joukkokuljetusvälineitä  ei käyttänyt  
työmatkoihinsa  juuri  kukaan.  Eri  palvelujen  
tavoitettavuus vastaajien  asuinpaikasta  oli 
taulukon 2  mukainen. 

70 % vastaajista  harrasti  metsästystä  ja ka  

lastusta,  30% urheilua tai liikuntaa, 14% 
musiikkia,  15 %  kirjallisuutta,  7  % ay-toi  

Kuva  2. Työmatkan pituus 
Fig.  2. Length of work  journey 

mintaa,  5  % poliittista toimintaa,  3  % hengel  
listä  toimintaa ja 1 % muuta järjestötoimin  
taa. Lisäksi  9  %:lla  oli  jokin  muu  harrastus. 

7  % vastaajista  asui  kerrostalossa,  41 % 
pientalossa  ja 52  maa-  ja  asuntotilalla. Pelto  
pinta-ala  jakautui  seuraavasti:  

Taulukko  2. Metsureiden  prosenttijakaumat palvelupisteiden ja  asunnon välisen  etäisyyden  mukaan  
Table  2. % distribution  of  distance  between  forest  workers'  homes  and  services  

10 

Peltopinta-ala  til loista 

alle 1 ha 

1—2,9 ha 

3-5,9 ha 

6—9,9 ha 

10 ha tai enemmän  

9  

9  

33  

30  

18 

Palvelus 

Services  

0—1 km  1—2 km 3—9 km  10— 19 km  20—49  km  50 km— Yht. 

Elintarvikeliike  

Grocery  
Posti  

Post 

Myymäläauto 

Mobile  shop 
Pankki  

Bank  

Apteekki 

Pharmacy  
Terveyskeskus  
Health  center 

Peruskoulu  

School  

Kirjasto 

Library 
Elokuvateatteri  

Cinema  

Ravintola  

Restaurant  

Julkinen  liikenne 

Public  transportation 

41 

36 

80 

27 

18 

13 

27 

31  

9 

14 

65 

12 

12 

10 

8 

7 

8 

10 

10 

4 

5 

10  

35 

35 

7  

24 

16 

16 

28 

22 

10 

14 

17 

11  

15 

1 

25 

27 

27 

20 

19 

18 

28 

4 

1 

2 

1  

16 

29 

32 

14 

17 

33 

34 

4 

0 

0 

0 

0 

2 

4 

1 

1 

26 

5 

1  

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
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Lehmiä tiloilla oli seuraavasti: 

30  % vastaajista  ei  osallistunut  maatalous  
töihin ollenkaan.  31 % teki  alle  60 työpäivää  
vuodessa. 7  % 60—200 päivää  ja  2  %  yli  200 

maataloustyöpäivää  vuodessa. Vain 13 % teki 
maa-  ja  metsätalouden ulkopuolisia  töitä.  Puo  
lisot  osallistuivat  sekä maatalous- että  muihin 

töihin vastaajia  harvemmin. 32  %  vastaa  

jista  oli ollut  viimeksi  kuluneen vuoden aika  
na  työttömänä  ja 1/3 heistä  pidempiaikaisesti.  
Metsätalouden eri  tehtäviin vastaajat  osallis  
tuivat taulukon 3 mukaisesti. 

10 % metsätyöntekijöistä  oli  tehnyt  metsä  
töitä  olematta toisen palveluksessa.  Viimeksi  
kuluneen vuoden aikana he olivat  olleet eri  

työnantajien  palveluksessa  seuraavasti:  

Työsuhteensa  metsurit  ilmoittivat  74  %:ssa  
olevan vakinainen ympärivuotisesti,  12 %:ssa  
vakinainen kausiluonteisesti  ja 14 %:ssa  tila  

päinen.  85 %  oli  tehnyt  työtä  urakkapalkalla,  
2  % osaurakalla ja 13 % aikapalkalla.  88 % 

työskenteli  omilla  ia  12 % työnantajan  työvä  

lineillä. Metsätöitä vastaajat  olivat  tehneet 
seuraavasti:  

Suomen Maaseututyöväen  liiton jäseniä  
vastaajista  oli  61 %.  MTK:oon kuului 2  %, 

johonkin  muuhun ammattiliittoon 4 % ja ei  
mihinkään etujärjestöön  33 %.  

Runsaalla puolella  metsureista oli  joskus  

sattunut tapaturma metsätyössä.  Tästä oli  va  

jaalle  puolelle  aiheutunut alle kuukauden työ  
kyvyttömyys  ja noin  14 %:lle  yli  kuukauden 
työkyvyttömyys.  Noin puolet  oli  kärsinyt  tä  
rinäsairaudesta ja noin 20 % ilmoitti  sairau  
den jääneen  pysyväksi.  28 % kärsi  kuulon 
heikkenemisestä  ja  31 %  selkä-  ja  käsisairauk  
sista. 

Metsätyössä  pidettiin  seuraavia asioita  
(% vastaajista)  

Taulukko 3. Työpäivien lukumäärä  eri  työlajeissa  (% vastaajista)  
Table  3. Number  of  working days in  different types  of  work  (% respondents) 

imien cumäärä loisi  

o 

1-2  

3—4 

5-9 

10 tai enemmän  

43 

16 

18 

20 

3 

metsäteollisuusyritys 66  % 
valtio (metsähallitus, Vapo ym) 18 % 
metsänhoitoyhdistys 12 % 
kunta tai  seurakunta 2 % 

maatila 3% 

jokin muu 3 % 

"yössäoloail  
vuotta 

% työn- 
tekijöistä  

alle  2 

2-4 

5-9 

10—15 

16-20 

21—25 

yli 25  

9  

12 

19 

23 

12 

9  

16 

iyv£ samante- 

kevänä 

cieltei- 

senä 

Jrakkapalkkaus  
Jlkotyö 
[oneellistaminen  

'yön  itsenäisyys  
luonnonläheisyys 

50 

78 

47 

93 

88 

16 

16 

28 

6 

11 

34 

6 

25 

1 

1 

100 

100 

100 

100 

100 

Työlaji  

Work 

Työpäivää— Work  days 

Yht. 

Total 1—20 21-50 51-100  101—150 yli  150  

Hakkuutyö 
Cutting 

Metsänhoitotyö 
Silviculture  

Kuljettaja  tai  apumies 
Machine  work  

Uittotyöt 

Floating work  
Muut metsätyöt 

Other  forest  work  

12 2 2 7 16 61 100 

47 16 14 13 5 4 100 

98 1 O O O 1 100 

95 4 1  O O O 100 

85 6 3 3 1 1 100 
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Seuraavien asioiden katsottiin  verrattuna mui  

hin työaloihin  olevan 

Metsätyöntekijät  jakautuivat  päiväansion  

sa  perusteella  tuloluokkiin seuraavasti:  

32. Korrelaatioanalyysi  

Leimaa-antavana piirteenä korrelaatioana  

lyysin tuloksille  oli  korrelaatiokertoimien ylei  
nen pienuus.  Tämä on yleensäkin  ominaista 

taustamuuttujien  korrelaatioille. Myös tässä 

tapauksessa  ne  jäivät pieniksi  verrattuna asen  
nemuuttujien korrelaatioihin selitettävän 

muuttujan  kanssa.  
Korkeimman korrelaation alallapysyvyys  

alttiuden kanssa  sai odotetusti  yleinen  viihty  
vyys  metsäalalla. Viisi  korkeimman  korrelaa  

tion saanutta muuttujaa  ovat kaikki  asenne  

muuttujia  ja korreloivat  positiivisesti  alalla  

pysyvyysalttiuden  kanssa:  

— yleinen viihtyvyys  metsäalalla 0,316 
— näkemys  toimeentulon  jatkuvuudesta 0,263 
— näkemys  palkkatasosta 0,233 
— ulkotyön  arvostaminen 0,227 
— mielipide työturvallisuudesta 0,200 

Eniten alallapysyvyysalttiuden  kanssa  kor  

reloiva reaalimuuttuja  on  palkatun  työn  päi  
vien lukumäärä. Tätä lähellä on  työsuhteen  

vakinaisuus.  Työpäivien  lukumäärä ja työsuh  

teen  vakinaisuus korreloivat  positiivisesti  alal  

lapysyvyysalttiuden  kanssa.  Kaikki  loput  huo  

mionarvoiset riippuvuudet  ovat: 

— palkatun työn  päivien  lukumäärä 0,186 
— työsuhteen vakinaisuus 0,181 
— mielipide työn  terveellisyydestä 0,172 
— mielipide työn johdosta 0,169 
—  ikä 0,610  
—  työn itsenäisyyden  arvostaminen 0,150 

Positiiviset  asenteet  ja  iän  lisääntyminen  liitty  
vät korkeaan alallapysymisalttiuteen.  

Korrelaatioanalyysin  tulokseksi  saadaan tii  

vistäen, että korkea  alallapysyvyys  liittyy va  
kinaiseen työsuhteeseen,  keskimääräistä  kor  

keampaan  ikään ja myönteisiin  asenteisiin  

metsätyön eri  ominaisuuksia  kohtaan. Heikko 
alallapysyvyys  vastaavasti  liittyy keskimää  
räistä nuorempaan ikään,  tilapäiseen  työ  
suhteeseen sekä kielteiseksi  nähtyihin  piirtei  
siin  metsätyössä.  

33. Regressioanalyysi  

Regressioanalyysissä  selitysaste  jäi verraten  

alhaiseksi.  Valikoivassa regressioanalyysissä  

käytettiin  kaikkia  21 muuttujaa. Ensimmäi  
sessä vaiheessa mahdollisia  selittäviä muuttu  

jia  olivat  muuttujat no.  2—17,  30—35,  47— 
74,  76—108 ja 111 —117. Muutaman ensim  
mäisen muuttujan  valikoitumisen jälkeen  oli  

selitysasteen kasvu kuitenkin niin vähäistä,  
että tuloksena kannattaa esittää ainoastaan 

8:n ensimmäisen askeleen jälkeen katkaistu  

malli. Seuraavassa on lueteltu malliin  vali  

koituneet muuttujat  valikoitumisjärjestykses  
sä  sekä  siihenastinen kokonaisselitysaste.  

Malli, jossa  olivat  mukana kaikki  21 selittä  
jää, pystyi selittämään 28 %  kokonaisvaih  
telusta. Malliin  ensimmäiseksi  valikoitunutta 

muuttujaa  "yleinen  viihtyvyys  metsäalalla" 
(muuttuja  107) ei katsottu  multikollineaari  
suuden vuoksi  hyväksi.  Se  korreloi  melko  voi  
makkaasti  muiden malliin valikoituneiden 

lyvä  keskin-  

kertainen 

mono  

Palkkataso  

Toimeentulon  

jatkuvuus 

Työturvallisuus  
Työn  terveellisyys 

Työn  arvostus 
Työn  johto 
Toverihenki  

Ammattikoulutus-  

mahdollisuudet  

Ylenemismahdolli- 

suudet  

Viihtyvyys  alalla  

6 

15  

11 
7 

11 

46 

73 

18  

3 
39 

69 

64 

65 

38 

40 

51 

25 

54 

21 

47 

25 

21 

24 

55 

49 

3 

3 

27 

75 

14 

101 

101 

101 

101 

101 

101 

101 

101 

101 

101 

[uloluokka 

mk/päivä  

vastaa- 

jista 

alle  100 

100—149 

150-199 

200-299  

yli  300  

15 

46 

24 

12 

1 

yht.  100 

107  

72 

98  

94  

111 

99  

112  

117  

Yleinen  viihtyvyys  metsäalalla  
Palkatun  työn päivien lukumäärä  
Näkemys  palkkatasosta 

Ulkotyön  arvostaminen  
Ikä 

Arvio  toimeentulon  jatkuvuudes- 

ta metsäalalla  

Metsäalan  koulutukseen  osallis-  

tuminen  

Palvelujen tavoitettavuus 

0,100 

0,140 

0,180 

0,200 

0,212 

0,224 

0,234 

0,240 
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muuttujien kanssa ja sen  selittävyys  alallapy  

symisalttiuteen  nähden on tautologinen.  

Muuttuja  107 poistettiin  mahdollisten  selittä  
vien muuttujien  luettelosta ja uudella muut  

tujajoukolla  saatu regressiomalli  sisälsi  seuraa  
vat  muuttujat:  

Malli, jossa  olivat  mukana  kaikki  21  selittä  
vää muuttujaa,  selitti  24 %  kokonaisvaihte  
lusta.  Muuttujan  117 poistaminen  muutti  hie  
man 8:n  ensimmäisen muuttujan  järjestystä  

ja  toi  mukaan yhden  uuden muuttujan,  "nä  
kemys  metsätyön työturvallisuudesta".  

Regressioanalyysin  tulos voidaan tiivistää  

siten,  että  runsaasti toisen palveluksessa  met  

sätyötä  tekevät keskiarvoa  iäkkäämmät  ja 
alan koulutusta  saaneet työntekijät,  jotka  ko  
kevat  metsätyön  ominaisuudet myönteisinä  

ja asuvat  jonkin  verran  palveluista  eristet  

tyinä  ovat alallapysyvyysalttiudeltaan  par  
haita. Vastaavasti alallapysyvyysalttius  on 

pienempi  vähän tai pääasiassa  omaa työtä  
tekevien,  keskiarvoa  nuorempien  tai lähempä  
nä  palvelupisteitä  asuvien,  alan  koulutusta 
saamattomien tai metsätyön ominaisuudet 
kielteisinä kokevien keskuudessa.  

Tulos ei  ole kovin  yllättävä.  Ainoa seikka,  
joka  herättää erityistä  huomiota on palvelu  

jen tavoitettavuuden vaikutus.  Olisi  voinut 

odottaa,  että asuinpaikan  hyvä  palvelutaso  li  
sää viihtyvyyttä  metsäalalla. Vaikutus näyt  

tää kuitenkin  olevan päinvastainen.  Tulos voi  
osaltaan johtua  siitä, että  eristyneemmissä  
oloissa  korkea  alallapysymisalttius  voi  vaihto  

ehtojen  puutteen  vuoksi  johtua  olosuhteiden 

pakosta,  seikka  joka  ei  alallapysyvyysalttiu  
den mittarissa näy. 

Kokonaisuudessaan regressioanalyysistä  
saatavat tulokset jäävät  hyvin  yleisiksi  ja 

eriytymättömiksi,  ja kuten kokonaisselitysas  
teista havaitaan,  ne selittävät  vain vähäisen 
osan alallapysyvyysalttiuden  vaihtelusta.  Reg  
ressioanalyysin  pohjalta  ei siten  ole  syytä  teh  

da pitkälle  meneviä johtopäätöksiä.  Niitä  

käytetäänkin  lähinnä vertailukohtana seuraa  
vassa  esitettäville  erotteluanalyysin  tuloksille.  

34. Erotteluanalyysi  

Erotteluanalyysillä  pyrittiin selvittämään,  

mitkä  muuttujat  parhaiten  erottelevat  alalla  

pysymisalttiudeltaan  erilaiset  ryhmät  toisis  
taan.  Koska  a  priori  ryhmiä  (alallapysyvyysalt  
tiusluokkia)  oli viisi, oli erotteluanalyysissä  
mahdollista  saada enintään neljä  erottelu  
funktioita. Erottelufunktiot  ovat  regressioyh  
tälön kaltaisia  muuttujien  lineaarikombinaa  
tioita,  joissa  muuttujien  vaikutuksia  ei usein  
kaan multikollineaarisuuden vuoksi voida 

tarkastella erillisinä. Erotteluanalyysin  tär  

keimmät numeeriset tulokset on koottu liit  

teeseen 4. 

Erottelijoiden  kombinaatioluonteesta joh  

tuen niiden  sisällön  tulkinnassa  on  pyrittävä  
hahmottamaan jokin ajatuskokonaisuus  sa  

maan  tapaan  kuin  faktori-  tai  pääkomponent  

tianalyysissä.  Tulkinnassa voidaan käyttää  

apuna muuttujien  skaalattuja  ominaisvekto  
reita tai korrelaatioita erottelufunktion kans  

sa. Jälkimmäiset ovat tähän tarkoitukseen  

nähdäkseni parempia,  koska  edelliset  sisältä  
vät enemmän erottelufunktioiden sisäistä  

teknistä informaatiota. Näiden kertoimien 

etumerkeistä  ei  ole  syytä  tehdä johtopäätök  
siä  riippuvuuden  suunnasta selitettävän  muut  
tujan kanssa,  vaan tämä on tarkasteltava  

muuttujien  alkuperäisistä  riippuvuuksista  
esim. ristiintaulukointien avulla.  

Ensimmäisessä erottelu-ulottuvuudessa pai  

nottuivat seuraavat muuttujat 

Myönteinen näkemys  toimeentulon jatku  

vuudesta ja palkkatasosta  sekä ulkotyön  

myönteinen  arvostus  vievät  havaintoja  hyvän  

alallapysymisalttiuden  suuntaan. Sen sijaan  
palvelujen helppo  tavoitettavuus vie havain  

toja heikomman alallapysymisalttiuden  suun  

taan. Ensimmäistä erottelu-ulottuvuutta voi  

99 

94 

72 

98 

100 

112 

117 

Arvio  toimeentulon  jatkuvuudes-  
ta metsäalalla  

Ulkotyön arvostaminen 
Palkatun työn päivien lukumäärä 
Näkemys  palkkatasosta  
Ikä 

Näkemys  metsätyön työturvalli- 
suudesta 

Metsäalan  koulutukseen  osallis- 

tuminen  

Palvelujen tavoitettavuus  

0,069 

0,109 

0,136 

0,160 

0,173 

0,181 

0,190 

0,196 

luuttujan Muuttujan  
no. nimi  

Korrelaatio  

erottelufunktion 

kanssa  

99 

14 

98 

82 

117 

85 

Näkemys  toimeentulon  
jatkuvuudesta 

Ulkotyön  arvostaminen  

Näkemys  palkkatasosta  

Työsuhteen vakinaisuus  

Palvelujen  tavoitettavuus  
Metsätyössäoloaika  

-0,554 

0,480 
-0,455 

-0,419 

0,330 
0,330 
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Kuva  3. Ryhmien sijainti  I erottelu-ulottuvuudella 

Fig.  3. The  location  of  groups  in  the  I discrimination  
dimension  

daan nimittää  ammatillistumisulottuvuudek  

si.  Sillä  ryhmät  erottuvat  toisistaan alallapy  

syvyysjärjestyksessä  siten,  että pysyvimpiä  

ovat  vakinaisessa  työsuhteessa  olevat  pitem  

pään metsäalalla  toimineet hieman eristy  
neemmissä oloissa  elävät,  joilla on  positiivi  
nen  näkemys  toimeentulon jatkuvuudesta  ja 
palkkatasosta  metsäalalla sekä myönteinen  

ulkotyön  arvostus.  Pysymättömien  alallapysy  

vyys on  ominaisuuksiltaan edellisen kuvauk  
sen  negaatio. 

Ryhmien  sijoittumista  erottelu-ulottuvuu  
della voidaan kuvata  ryhmittäisillä  keskiar  
voilla. Kuvassa 3 nähdään ryhmien sijain  
ti ensimmäisellä  erottelu-ulottuvuudella. En  

simmäinen erottelufunktio selittää  67.2 % ko  

konaiserottelusta ja on Wilksin lambdan ar  
voista lasketun  khi2-testisuureen arvon mu  

kaan tilastollisesti  erittäin  merkitsevä.  

Toisella erottelu-ulottuvuudella olivat  mää  

rääviä seuraavat muuttujat 

Toisen erottelufunktion sisällön voidaan 

tulkita kuvaavan metsätyön  epäkohtia.  Tällä 

erottelu-ulottuvuudella veivät työperäisten  
sairauksien kokeminen,  metsätyön  luonteen 

kokeminen kielteiseksi  ja  osallistumattomuus 
alan ammattikoulutukseen havaintoja  heikon 

alallapysymisalttiuden  suuntaan samoin kuin  

kaupallisten  palvelujen  helppo  tavoitettavuus. 
Ryhmät  eivät kuitenkaan erotu toisistaan 

alallapysyvyysjärjestyksessä  kuten nähdään 

kuvassa  4. 

Kuva 4. Ryhmien  sijainti II erottelu-ulottuvuudella  

Fig.  4. The  location  of  groups  in  the  II discrimination  
dimension  

Vähiten epäkohtia työssään kokevat  met  

säalalla jatkamiseen  nähden epätietoiset  eli  

ryhmä  3.  Lähellä  tätä ovat alalla toistaiseksi 
jatkavat.  Keskimääräistä  epäkohtien  kokemi  
sen tasoa edustavat  lähekkäin tällä  ulottuvuu  

della sijaitsevat  sekä parhainta  pysyvyyttä  
että ehdotonta kielteisyyttä  edustavat ryhmät  

1 ja 5. Selvästi  kaikista  muista  epäkohtien  
kokemisessa  erottuu ehdollista kielteisyyttä  

alallapysyvyyteen  nähden edustava ryhmä  4. 

Toinen erottelufunktio selittää 18,1 % ko  

konaiserottelusta ja on myös tilastollisesti  
erittäin merkitsevä.  Sen kanonisen korrelaa  

tion arvo  on kuitenkin  0,29,  joka  merkitsee  
kohtalaista  ryhmien  päällekkäisyyttä.  Ensim  
mäisellä erottelufunktiolla vastaava arvo oli 

0,50,  joka  merkitsi  parempaa ryhmien  erottu  
miskykyä.  

Kolmannella erottelufunktiolla painottui  
vat seuraavat muuttujat 

Lehmien lukumäärän lisääntyminen  ja  kiel  
teinen asennoituminen metsätyön  koneista  
miseen vievät havaintoja  heikon alalla-pysy  -  

vyysalttiuden  suuntaan. Oman asunnon  omis  
taminen ja myös  työsuhdeasunnossa  asumi  
nen sekä  palkatun  työn  lisääntyminen  vievät  
havaintoja  paremman alallapysyvyyden  suun  
taan. Sisältönsä puolesta  kolmannen erottelu  

ulottuvuuden voidaan katsoa kuvaavan si  

toutumista maatalouteen. Ryhmät  sijoittuvat 
erottelu-ulottuvuudelle  kuvan 5 mukaisesti.  

Tällä ulottuvuudella erottuvat omaksi  ryh  

mäkseen pysyvyysluokkaryhmät  5,3 ja 1 jot  
ka edustavat  vähäisintä maatalouteen sitoutu  

neisuutta. Ryhmä 4 edustaa  suurempaa ja 

luuttujan  
no. 

luuttujan  nimi Korrelaatio  

erottelufunktion 

kanssa  

90 

92 

96  

112  

113  

Tärinäsairauksien kokeminen  

Selkä-  ja käsisairauksien  
kokeminen 

Metsätyön  itsenäisyyden  
kokeminen  

Metsäalan  ammattikoulutuk-  

seen osallistuminen 

Kaupallisten palvelujen tavoi-  
tettavuus 

0,500  

0,499  

0,450 

0,443 

-0,264 

luuttujan  

no. 

luul tujan  nimi Korrelaatio 

erottelufunktioi 

kanssa  

59 

95 

32 

71 

Lehmien lukumäärä  

Asennoituminen  metsätyön 
koneistamiseen  

Asunnon  omistussuhde 
Palkatun  työn tekeminen  

—0,484 

0,455 

-0,378 

0,308 
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Kuva  5. Ryhmien sijainti  111  erottelu-ulottuvuudella 

Fig.  5. The  location of  groups  in  the  111  discrimination 
dimension 

ryhmä  2  suurinta maatalouteen sitoutunei  

suutta.  

Kolmas  erottelufunktio selittää  10,3  % ko  
konaiserottelusta ja on edelleen tilastollises  
ti erittäin merkitsevä.  Kanonisen korrelaa  

tion arvo  on  0,22,  joten  ryhmien  päällekkyys  
on tässäkin huomattava. 

Neljännen erottelu-ulottuvuuden määrää  
vimmät  muuttujat  olivat:  

Vapaa-ajan  palvelujen  hyvä  tavoitettavuus 

ja korkeat  päiväansiot  vievät  havaintoja  kor  
keamman pysyvyysalttiuden  suuntaan ja  vas  
taavasti  palvelujen  heikompi  tavoitettavuus  ja 
ansioiden vähäisyys vähäisemmän pysyvyy  

den  suuntaan. Neljännen  erottelijan  tulkinta 
on epävarmempaa  kuin  muiden,  koska  siinä  
painottuu  ainoastaan kaksi  muuttujaa.  Niiden 
avulla  se  on  ehkä tulkittavissa  kaupunkimai  
sen elintavan erottelijaksi.  Pysyvyydeltään  
heikoin  ryhmä  erottuu selvästi  muista,  pysy  
vyydeltään  parhaat  ryhmät  sijoittuvat  väli  
maastoon  ja ääripäässä  ovat  ryhmät  3 ja  kaik  
kein vähiten kaupunkimaisen  elintavan ryh  

mänä 4, kuten nähdään kuvasta  6. 

Neljännen  erottelufunktion osaksi  jää  vain 
4,5  %  kokonaiserottelusta. Se ei myöskään  
ole enää tilastollisesti  kovin  merkitsevä  ja 
kanonisen korrelaation arvo  0,15  kertoo erit  
täin runsaasta ryhmien  päällekkäisyydestä.  

Yhteenvedoksi eri  ryhmien  ominaisuuksista  
voidaan koota  seuraavaa: 

—  pysyvyydeltään  paras ryhmä on pisimmälle ammatil-  
listunut, mutta kokee  silti  epäkohtia työssään, kuuluu  

vähiten  maatalouteen  sitoutuneisiin  ja kaupunkimai  
sen elintavan  tavoittelussa  välimaastoon 

Kuva  6. Ryhmien sijainti  IV erottelu-ulottuvuudella  

Fig.  6. The  location  of  groups  in  the  IV discrimination  
dimension  

— toiseksi  pysyvin ryhmä  on myös  pitkälle  ammatillis  
tunut vaikka onkin  eniten maatalouteen sitoutunut.  

Tässä ryhmässä  koetaan  ensimmäistä  vähemmän  

työn aiheuttamia epäkohtia ja ollaan  kaupunkimai  
sen elintavan  suhteen  ensimmäisen  ryhmän tasolla  

—  epätietoisten ryhmä  on heikommin  ammatillistunut 
ja siinä  koetaan  työstä aiheutuvia  epäkohtia  kaikkein  
vähiten.  Maatalouteen  sitoutuminen  samoin  kuin 

kaupunkimaisen  elintavan tavoittelu on vähäistä  
— ehdollista  pysymättömyyttä  edustava  ryhmä on am  

matillistuneisuudeltaan epätietoisten luokkaa,  toiseksi  
eniten  maatalouteen  sitoutunut, tavoittelee  vähiten  

kaupunkimaista elintapaa, mutta kokee  metsätyön 
epäkohdat  kaikkein pahimpina 

— pysyvyydeltään  huonoin  ryhmä eroaa  muista  kaupun  
kimaisen  elintavan  tavoittelullaan.  Se on myös  yli  
voimaisesti  vähiten metsätyöhön ammatillistunut  ja 
samalla vähiten  maatalouteen  sitoutunut  sekä  kokee  

metsätyön epäkohdat voimakkaina.  

Jos alkuperäiset  (pysyvyysluokkien  mukai  

set)  ryhmät  luokitellaan uudelleen siten,  että 
niiden päällekkäisyys  erottelu-ulottuvuuksilla 
tulee mahdollisimman vähäiseksi,  tullaan sev  

raavaan ryhmitykseen:  

Taulukko  4. Metsureiden  alkuperäinen ja  uusi  pysyvyys  
ryhmitys  
Table  4. Forest  M>rkers  original  and  new permanency  

grouping 

Siirtymien  jälkeen  ovat yhteenlaskettujen  
hyvän  pysyvyyden  ryhmien  (1  +2)  ja  epätie  
toisten  ja heikon pysyvyyden  ryhmien  (3  +  4 
+5) summat ryhmien sisäisistä  siirtymistä  
huolimatta jokseenkin  entisellään. Ryhmät  2,  
4 ja 5 menettävät uudelleenryhmittelyssä  

luuttujan  
no. 

luul tujan  nimi  Korrelaatio 

erottelufunktior 

kanssa  

115  

108 

Vapaa-ajan palvelujen tavoi-  
tettavuus 

Päiväansiot  

-0,540 

-0,409 

Alkuperäinen  

ryhmä  

Original  

group 

Uusi ryhmä 

New group 

yht.  
total 

1 

2 

3 

4 

5 

278 

126  

104  

20 

12  

44 

64 

20 

8 

2  

69 

71 

157 

23 

20 

6  

3 

12 

6  

0 

0 

6 

2 

7 

397  

264  

298  

65 

47  

37,1  

24,5 

27,9 

6,1 

4,4 

yht. 

Total  

% 

540 138  340 38 15 1071 100,0 

50,4 12,9 31,8 3,6 1,4 100,0 
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havaintoja  l:n  ja 3:n ryhmän  hyväksi.  Koska 
tässä ollaan kiinnostuneita  alkuperäisten  pysy  

vyysluokkien  mukaisten ryhmien  eroavuuk  

sista, ei uudelleenryhmittymiseen  kannata 
kiinnittää  suurta  huomiota. 

35.  Yhteensopivuus  teorioiden kanssa 

Tarkasteltaessa  tuloksia viitekehyksen  teori  

oiden valossa voidaan niistä todeta seuraa  

vaa:  

Kansantalousteoriassa esitettävä  riippuvuus  

palkan  ja työvoiman  tarjonnan  välillä  näyt  

tää  pitävän  paikkansa  myös tässä  tutkimusai  
neistossa.  Alallapysymisalttius  on  pääsääntöi  

sesti  sitä  parempi, mitä parempi  on näkemys  
metsätalouden palkkatasosta.  Toiseksi  pysy  
mättömin ryhmä  tosin pitää  keskimäärin  met  
sätalouden palkkatasoa  huonompana  kuin 
kaikkein  heikoimman alallapysymisalttiuden  

ryhmä.  Sama  riippuvuus  toistuu pääsääntöi  
sesti  todellisten  ansioiden ja alallapysyvyys  
alttiuden välillä  poikkeuksena  edelleen toisek  
si  pysymättömien  ryhmä,  jonka todelliset an  
siot  ovat keskimäärin  pysyvimmän  ryhmän  

luokkaa,  kuten nähdään kuvasta  7. 

Kuva  7. Todelliset  ansiot  ja näkemys metsätalouden  
palkkatasosta alallapysyvyysluokittain 

Fig.  7.  Real  wages  and opinions of  forestry  wage  level  
according  to  permanence  groups 

Patinkinin teoriaan kokonaisvarallisuuden 

vaikutuksesta  työvoiman  tarjontaan  ei  tämä 
aineisto anna yksiselitteistä vastausta metsä  

talouden osalta. Esimerkiksi  muiden kuin 

maa-  ja  metsätaloustyöpäivien  lukumäärän li  
sääntyminen  aiheuttaa enemmän epätietoi  
suuden lisääntymistä  kuin  heikompaa  metsä  
alalla pysymisalttiutta.  Niillä, jotka ovat teh  

neet  pelkästään  metsätöitä on  selkeämpi  kan  
nanotto joko puolesta  tai vastaan. 

Asunnon omistus  ja maatalouteen sitoutu  
neisuus eivät  myöskään  käyttäydy  yksivii  
vaisesti  teorian mukaisesti.  Varallisuuden li  

sääntyminen  asunnon  omistuksen  ja maati  
lan muodossa lisää varauksellista  pysymisalt  
tiutta. Hieman vähäisempi asunnon  omista  
minen jakaa  joukon  kahteen suuntaan: työ  
suhdeasuminen on eniten edustettuna par  
haan pysyvyyden  ryhmässä  ja siirtyminen  
muun vuokra-asumisen suuntaan lisää  ehdol  

lista  alanvaihtohalukkuutta. Vähäisintä asun  

non omistus  on  toisaalta  alallapysymiseen  
nähden epätietoisten  ja toisaalta alallapysy  
miseen nähden ehdottoman kielteisten  ryh  
missä.  Lehmäluvun lisääntyminen  johtaa  sa  
moin kuin asunnon omistaminenkin varauk  

sellisen pysyvyyden  lisääntymiseen.  Epätie  
toisten  ryhmässä  on  yleisintä  hieman pienem  
pi  lehmäluku  ja kaikkein  vähäisin  lehmäluku 
tai  karjattomuus  jakaa  aineiston kahtia,  toi  
saalta  parhaan  ja  toisaalta heikoimman pysy  
vyyden  suuntaan. 

Tämän tutkimuksen aineistossa ei Patinki  

nin teorian mukainen varallisuuden vaikutus  

tule esille  kuin  osittain  siten,  että  parhaimman  
alallapysyvyyden  ryhmä  on vähiten maata  
louteen sitoutunut ja toiseksi  parhaan  pysy  
vyyden  ryhmä  eniten.  Maatilaomaisuus ei li  

sääkään Patinkinin  tarkoittamassa määrin va  

linnanvapautta,  vaan mukaan tulee myös  sen 
valinnanvapautta  rajoittava  puoli,  alueellinen  
sidonnaisuus. Tämä,  maantieteellinen rajoit  
tuneisuus,  on yksi  Cairnesin  teorian mukai  
nen keskenään kilpailemattomia  ryhmiä  muo  
dostava tekijä. Maatilaan sitoutuneiden pää  
tai sivuansiomahdollisuuksien valinnanvapaus  

rajoittuu  yhä  usein metsätyöhön,  mikä  näkyy  
myös  tämän ryhmän  metsäalalla pysyvyysalt  
tiudessa. 

Toinen seikka,  joka tukee teoriaa keske  

nään kilpailemattomien  ryhmien  vaikutuksis  

ta, on  palvelusten  tavoitettavuuden vaikutus 

alallapysyvyysalttiuteen.  Mitä kauempana  
palvelut  keskimäärin  sijaitsevat,  sitä parempi  
on  alallapysyvyys.  Tämä on  ilmeisesti  enem  
män seurausta edellä kuvatun alueellisen eris  

tyneisyyden  valintamahdollisuuksia supista  
vasta  vaikutuksesta  kuin oma erillinen alalla  

pysyvyyttä  lisäävä tekijä.  Keskenään kilpai  
lemattomia ryhmiä  muodostavat myös amma  
tillisten valmiuksien  erot.  Vaikutus  alallapysy  
vyyteen ei tässä aineistossa kuitenkaan ole 
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yksiviivainen.  Parhaimmat ammatilliset  val  

miudet  (metsätyökokemus  ja ammattikoulu  
tus)  omaavat jakautuvat  kahtia:  toisaalta met  

sätyön  omaksi  urakseen valinneiden parhaan  

pysyvyyden  ryhmään  ja toisaalta tästä lä  
hinnä asenneseikkojen  vuoksi (metsätyön  

ominaisuuksien kokeminen)  eroavaan  varauk  

sellista  alalla pysymättömyyttä  osoittavaan  

ryhmään.  Keskinkertaiset  ammatilliset  val  
miudet omaavat jakautuvat  myös kahteen 

ryhmään:  enemmän maatalouteen sitoutuneet  

osoittavat varauksellista pysyvyyttä  ja vä  

hemmän maatalouteen sitoutuneet  sijoittuvat  
lähemmäksi  alallajatkamiseen  nähden epätie  
toisten ryhmää.  Heikomman alallapysyvyy  
den ryhmällä  on johdonmukaisesti  vaatimat  

tomimmat  ammatilliset  valmiudet.  

Edellä puheena  ollutta palvelujen  tavoi  
tettavuuden vaikutusta voidaan tarkastella  

myös  M y  r  d a 1  i  n alueellisen kehittyneisyy  
den teorian taustaa  vasten. Tällöin näyttää  
alueen korkeampi kehittyneisyys  johtavan  

heikompaan  metsäalalla  pysyvyyteen,  päin  
vastoin kuin teoriaa mukaillen olisi  odotetta  

vissa.  Kehittymättömimmillä  alueilla tulevat 
mukaan alueellisen eristyneisyyden  ja valin  

nanmahdollisuuksien puutteen vaikutukset,  

jotka  vaikuttavat  alueellisen kehittyneisyyden  
teoriaa  vastaan. Myös  on  ilmeistä,  että metsä  

alalle  on  jo  valikoitunut  asenteiltaan tätä  am  
mattia suosivaa joukkoa.  Vahvistusta tälle 
olettamukselle  antaa se,  että ulkotyön  ja luon  
nonläheisyyden  arvostus  liittyy alueelliseen  

eristyneisyyteen  ja  parempaan ammatissa  py  

syvyyteen,  kun taas metsätyön ominaisuuk  
sien heikko  arvostus liittyy korkeampaan  

alueelliseen kehittyneisyyteen  ja heikompaan  
alallapysyvyyteen.  

Friedmanin ansiostruktuuriteoria  ei ole  suo  

ranaisesti  koeteltavissa  tämän aineiston avul  

la.  Kuitenkin voidaan päätellä,  että jos metsä  
ala on valittu nimenomaan etupainotteisen  
ansiostruktuurinsa takia, tulisi uran alussa  

olevien  olla  tyytyväisimpiä.  Kuitenkin  asia  on 
päinvastoin.  Kauemmin metsäalalla olleet  ovat  

pääsääntöisesti  kaikkein  tyytyväisimpiä  ja 
alalla  pysyvimpiä  ja nuorimmat tyytymättö  
mimpiä  ja  pysymättömimpiä,  joka  ei näyttäisi  
tukevan ansiostruktuuriteoriaa metsätalouden 

osalta. Tähän on kuitenkin  olemassa kaksi  

vastaan vaikuttavaa  tekijää:  ensiksikin nuor  
ten  on  yleensä  havaittu  työtyytyväisyystut  
kimuksissa  olevan vanhempia  tyytymättö  

mämpiä,  ja  toiseksi  voidaan sanoa, että  kaikil  

la  aloilla  tapahtuu  ajanmittaan  valikoitumista  

niin,  että vähitellen jäävät  kuhunkin alaan 
tyytyväisimmät  jäljelle.  Metsätyövoima  yleen  
sä  eikä myöskään  tämän tutkimuksen aineisto 

ole ikärakenteeltaan nuoriin painottunut,  
vaan lähellä  koko  työvoiman  keskimääräistä  
ikärakennetta. Tämä viittaisi  myös  siihen,  
että etupainotteisella  ansitruktuurilla  ei ole 
ikärakenteellista vaikutusta metsätyövoi  
maan. 

Maslowin  tarvehierarkiaa soveltamalla voi  

daan fysiologisten  tarpeiden  toteutumista ku  
vata palkkatasomuuttajalla.  Turvallisuuden 

tarpeen toteutumista taas kuvaa toimeentu  
lon jatkuvuuden, työturvallisuuden  ja ter  
veellisyyden  yhdistetty  muuttuja.  Yhteenkuu  
luvuuden ja pidetyksi  tulemisen tarpeita  il  
mentävät toverihenkeä ja yleistä  viihtyvyyt  
tä alalla kuvaavat  muuttujat ja arvostetuksi  

tulemisen tarpeita työn arvostusta ja työn  

johtoa  kuvaavat  muuttujat.  Ammattikoulu  
tusta ja ylenemismahdollisuuksia  koskevat  

muuttujat  taas liittyvät  itsensä  toteuttami  
sen tarpeeseen.  Kun lasketaan kunkin tar  

peen osalta niiden määrä,  jotka kokevat  tar  

peen jäävän  saavuttamatta omassa työssään,  
mutta kuitenkin  kuuluvat parhaaseen  alalla  

pysyvyysluokkaan,  tullaan seuraavaan  ase  

telmaan: 

Asetelmasta havaitaan,  että mitä perusta  

vamman laatuinen tarve  koetaan jääneen  tyy  
dyttämättä,  sitä  vähäisempää  on  kuuluminen 

parhaaseen  alallapysyvyysluokkaan.  Metsä  

työn  ansiotasoa huonona pitävistä  vain 23 % 
kuuluu  parhaaseen  pysyvyysluokkaan,  mutta 
ammattikoulutus- ja urallaetenemismahdol  

lisuudet huonoiksi  kokevista  silti  35 %. 

Herzbergin  kahden faktorin teorian on  vai  

kea  osoittaa pätevän  tässä  aineistossa,  koska  
alallapysyvyys  ja työtyytyväisyys  poikkeavat  
käsitteellisesti  toisistaan. Aineistosta on tosin 

havaittavissa  sellainen ero, että ns.  hygienia  
tekijöiden  tyydyttäminen  johtaa  parhaaseen  

"yyc iytl  Itti «i coettu tarve Kuuluminen parhaaseen  

pysyvyysluokkaan  (%)  

Fysiologiset  tarpeet 
Turvallisuuden  tarpeet 
Yhteenkuuluvuuden ja 
pidetyksi  tulemisen  tarpeet 
Itsensä toteuttamisen  

tarpeet 

23  

26 

27  

35  



alallapysyvyyteen  48 %:ssa,  mutta ns.  moti  
vaatiotekijöiden  tyydyttäminen  51 %:ssa.  Ero 
on kuitenkin tilastollisesti  hyvin pieni. Par  
haiten työtyytyväisyyttä  kuvaa  yleistä  viihty  

vyyttä metsäalalla kuvaava  muuttuja,  joka 
suhtautuu alallapysyvyysalttiuteen  taulukon 5 

mukaisesti.  

Käsitteiden välillä on havaittavissa selvä 

riippuvuus  ja on  pääteltävissä,  että  jos tutki  
muksen kohteena olisi  ollut  puhdas  työtyyty  
väisyys,  olisi  kahden faktorin  vaikutus  myös 
tässä aineistossa  tullut  selvemmin esille.  

Taulukko  5. Alallapysyvyys  ja viihtyvyys  

Table  5. Job  permanence and satisfaction 

4. TARKASTELU 

41. Tulosten luotettavuus 

Tutkimusaineiston ulkoisen ja sisäisen  luo  

tettavuuden suhdetta voidaan kuvata  suora  

kulmaisella  kolmiolla,  jossa ulkoista luotet  
tavuutta heikentävä otantavirhe ja sisäistä  
luotettavuutta heikentävä mittausvirhe ovat 

kateetteina ja näiden resultoima kokonaisvir  

he hypotenuusana.  Tähän kuvaustapaan  pe  
rustuen on  helppo  havaita,  että kokonaisvir  

hettä ei voida merkittävästi  vähentää pelkäs  
tään toista virhelähdettä pienentämällä  
(Valkonen  1976). 

Muuttujien mittauksen reliabiliteettiesti  
maatteina voidaan käyttää  niiden korkeim  

man korrelaation  arvoja  (Vaihteluväli  0.00— 

1.00). Tämä on yksinkertaisin  ja nominaalias  

teikollisten muuttujien  kyseessä  ollessa  ainut 
mahdollinen tapa.  Näin mitattujen  asenne  

muuttujien  reliabiliteettiarvoksi  on yleensä  
saatu 0,10—0,30, käyttäytymismuuttujien  
vastaaviksi arvoiksi 0,50: n tienoilla olevia 

lukuja  ja reaalimuuttujien  arvoiksi  tätä suu  
rempia lukuja (Valkonen  1976).  

Taulukko  6. Alallapysyvyysalttiuden keskivirheet  

Table  6. Average  error  in  labour  permanency  

Alallapysyvyysmittarin reliabiliteettiesti  

maatiksi  saadaan 0,316.  Muiden erotteluana  

lyysin  asennemuuttujien  vastaavat arvot  vaih  
televat 0,155 —0,317.  Käyttäytymismuuttu  

jien  reliabiliteetti  vaihtelee 0,392—0,462  ja 
reaalimuuttujien  0,502 —0,729 lukuunotta  
matta muuttujaa  108,  todelliset päiväansiot,  
jonka reliabiliteettiestimaatiksi  saadaan ai  
noastaan 0,274.  Tällä muuttujalla  oli  merki  
tystä ainoastaan neljännellä  erottelu-ulottu  

vuudella,  joka  oli  tutkimuksellisesti  epäsel  
vin ja kokonaisuudessaan tilastollisesti  ei  
merkitsevä.  Tutkimuksessa tärkeimmän ase  

man saanut asennemuuttuja  98,  oma  näke  

mys  palkkatasosta,  sen  sijaan  on  asennemuut  

tujista  reliaabelein (estimaatti  0,314).  
Kun sisäisellä  luotettavuudella mitataan si  

tä,  kuinka  hyvin  tulokset  kuvaavat  otoksen 
todellisia arvoja,  kuvataan ulkoisella luotetta  
vuudella otostietojen  yleistettävyyttä  koko 

perusjoukkoon.  Tässä käytetään  apuna keski  

virhe-  ja merkitsevyystasolaskelmia.  Alalla  
pysyvyysalttiuden  osalta ko.  laskelmat kuva  

taan seuraavassa  taulukossa. 
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Viihtyvyys  
Satisfaction  

Pysyvyysalttius (1 = paras)  — 

Permanence  tendency  (I = best).  

Hyvä 
Good  

Keskinkertainen  

Average  
Huono  

Poor  

Yhteensä  % 

Total  %  

54 41 24 19 9 

40 48 55  52 57  

7 11 21 29 34 

100  100 100 100 100  

Pysyvyys-  

alttius- 

luokka  

Permance  

class  

Otoksen  frek-  

venssijakauma 

The frequency  
distribution 

of  the sample 

Otoksen 

%-jakauma 

The percent  

distribution 

of the sample  

Perusjoukon  

frekvenssi-  

jakauma 

The frequency  

distribution of 
the population  

Keskivirhe  

Standard  

error 

Keskivirhe 

% 

Standard 

error % 

Keskivirhe  

%-yksikköä  
Standard 

error %-unit 

1  

2 

3 

4  

5 

397 

264 

293 

65 

47 

37  

25  

28  

6  

4  

8 200 

5 600  

6 200 

1 300 

900 

300 

290 

310 

160 

130 

4.0 

5,3 

4.9 

12,1 

15,0 

1,5 

1.3 

1.4 

0,7 

0,6 
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Perusjoukkona  on markkinahakkuiden 

puutavaran tekoon,  lähikuljetukseen  ja mui  
hin töihin osallistunut varsinainen metsuri  

työvoima keskimäärin touko-kesäkuussa 1977 
eli  kyselyn  tekohetkellä. Kun alallapysyvyys  
alttiuden %-jakauma  ilmoitetaan 95 %:n  
merkitsevyystasolla  tullaan seuraavaan  luot  
tamusvälij  akaumaan:  

— on valinnut  metsätyön ammatikseen 34 —40  % 
— on alalla  ainakin  toistaiseksi 22 —28 % 

— epätietoiset  tulevaisuuden  suhteen 25 —31  % 
— vaihtaa  alaa  kun  saa muuta  työtä 5—7  % 
— on jo päättänyt lähteä alalta 3—5  % 

Teknisesti  asetettu tutkimustehtävä voitiin 

suorittaa ja tuloksia voidaan yleisten  arvioin  

tiperusteiden  mukaan pitää melko luotetta  
vina. 

Mittauksen validiteettia voidaan arvioida 

vertaamalla niitä muihin samaan aikaan tai 

aiemmin tehtyihin lähinnä samansisältöisiin 
tutkimuksiin. 

42. Muut tutkimukset  

Suurin eri  tutkimusten vertailtavuutta hait  

taava tekijä  on niissä  käytettyjen  perusjouk  

kojen  ja otosten erilaisuus. Lisäksi  vaikuttaa 
myös se,  että eri  tutkimuksissa  alalla pysy  

vyyttä  ja työtyytyväisyyttä  koskevat  kysy  
mykset  on  muotoiltu hieman eri  tavoilla.  
Erilaisten luokitusten vaikutus  voidaan kui  

tenkin eliminoida yhdistämällä  pysyvyys  ja 
tyytyväisyys  kaksiluokkaisiksi  muuttujiksi.  

Vuoden 1969 "Suomalainen metsätyömies"  
-tutkimuksessa  tutkittiin  monipuolisesti  run  
saan kahdensadan metsätyömiehen  joukko  

(Heikiheimo  ym. 1972, 1974). Työoloja  kos  

kevaan haastattelututkimuksen osaan  kuului 

myös työtyytyväisyyttä  ja  alan vaihtoa koske  
vat  kysymykset.  Tulokseksi  saatiin,  että 31 % 
haastatelluista osoitti  jonkin asteen työtyy  

tyväisyyttä  ja 59  %  oli valmis  tilaisuuden tul  
len vaihtamaan toiseen ammattiin. Näiden 

kahden luvun välisen ristiriidan katsottiin 

johtuvat siitä, että tyytyväisyyttä  suoraan  
kysymällä  saatiin esille  ainoastaan  pakon  sa  
nelema tyytyminen  todellisen työtyytymättö  

myyden  ollessa  alanvaihtohalukkuuden osoit  
tamaa suuruusluokkaa. 

Työterveyslaitoksen  kuntoutusosaston tut  
kimuksessa metsätyömiesten  mielipiteistä  

työstä,  terveydestä  ja metsäalan kurssikoulu  
tuksesta  (Raitasalo  ym. 1973)  on saatu 

työtyytymättömyyden  ja ammatinvaihtoha  
lukkuuden määrille päinvastainen  suhde kuin 

Heikinheimon ym. tutkimuksessa.  Raitasalon 

ym. tutkimuksessa (kuten  kaikissa  muissa  
kin tässä  vertailtavissa  tutkimuksissa  Heikin  

heimo ym.  lukuunottamatta)  työtyytymättö  

myyden  määrä on ammatinvaihtohalukkuut  
ta suurempi.  Vuonna 1973 tehdyssä  kyselyssä  
oli  työtyytyväisten  osuus  62 %  aineistosta  ja 

alallapysymishalukkaiden  68 %.  
Työtehoseuran  metsäosasto on  tehnyt met  

sätyöntekijöiden  työviihtyvyystutkimuksen  

Työterveyslaitoksen  vuoden 1974 terveyden  
tilatutkimuksen aineistosta.  Tutkimuksessa  

haastateltiin 239 henkilöä. Näistä oli  puuta  
varan tekomiehiä 30,  lähikuljetushenkilöitä  
29  ja muita metsätyöntekijöitä  23 eli  yhteen  
sä 82 muiden tutkimusten kanssa  tässä yh  

teydessä  vertailukelpoista  haastateltua. Tu  
lokseksi  saatiin,  että  23 % tekomiehistä,  31  % 

lähikuljettajista  ja 70 % muuta metsätyötä  
tekevistä on halukkaita jatkamaan metsä  

alalla.  Etenkin  puutavaran  tekomiesten  osalta  
tulos on  erittäin  alhainen ja  poikkeaa  selvästi  
muista tutkimuksista.  Poikkeuksellisen  tulok  

sen saattaa aiheuttaa aineiston pienuus  (ai  
noastaan 30 haastattelua)  ja siitä  johtuva  
suuri keskivirheen  määrä). Eri  ryhmissä voi  

daan 95 %:n merkitsevyystasolla  sanoa 7— 

90 % olevan  halukkaita alalla  jatkamiseen  ja 
kaikissa  ryhmissä  keskimäärn  19—59 %.  Pai  
notettu keskimääräinen alallapysyvyysalttius  
olisi  39  %. 

Tehdaspuu  Oy  suoritti  omalla  toiminta  
alueellaan,  lähinnä Etelä- ja Itä-Suomesa,  

palveluksessaan  olevan  890 työntekijän  haas  
tatteluun perustuvan työviihtyvyystutkimuk  
sen  (J  a  r  v i n  e  n ym. 1976).  Aineisto  kerät  
tiin  huhti—lokakuussa 1976. Tulokset ovat 

hyvin  saman  suuntaisia käsillä olevan tutki  
muksen tulosten kanssa,  jonka  aineisto  kerät  
tiin  touko—lokakuussa 1977. Sekä työtyyty  

väisyys  että alalla pysyvyys  ovat  huomatta  
vasti  korkeammalla tasolla  kuin  aiempina  vuo  
sina tehtyjen  tutkimusten vastaavat tulokset.  
Työhönsä  ilmoitti  Tehdaspuun  tutkimuksessa  
olevansa tyytyväinen  75  % haastatelluista ja 

metsätyöammatista  halusi poistua  12 % haas  
tatelluista.  

(Tässä  tutkimuksessa saatiin vastaaviksi  tu  

loksiksi  86  %  ja 10 %). 

Metsäntutkimuslaitoksen metsäteknologian  
tutkimusosaston metsätyön järjestelytutki  
muksen esitutkimuksena  on  ilmestynyt  tutki  

mus "Työn  organisointimahdollisuudet  puun  
korjuussa"  (Kyttälä 1978). Esitutkimuksen  
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aineisto hankittiin postikyselynä  huhti— 

toukokuussa 1977 ja se  koostui  "erään puun  

hankintayhtiön"  Keski-Suomen hankinta  
alueen työntekijöistä.  Kyselyyn  vastanneita 
oli  kaikkiaan  158,  joista hakkuumiehiä 58 ja 
urakoitsijoita  tai  kuljettajia 37.  Työhönsä  tyy  

tyväisiä  oli  ensin  mainittujen  joukossa  88 % 

ja jälkimmäisistä  89 % ja 77 %. Työtyyty  

väisyyden  painotetuksi  keskiarvoksi  näille 
ryhmille  saadaan 86 %,  joka  tulos vahvistaa 
sekä Tehdaspuu  Oy:n  saamia  että  tämän tutki  
muksen tuloksia.  

Jos kaikkien  näiden kuuden puheena  ole  

van tutkimuksen prosenttiset  tulokset asete  

taan aikajärjestykseen,  saadaan kuvan 8 
kaltainen esitys. 

Kuva  8. Työtyytyväisyys  ja  alallapysyvyys  metsätyön  
tekijöiden keskuudessa  eri  tutkimuksissa  1969—1977  

Fig.  8. Job satisfaction  and permanence  among  forest 
workers  in other research  work  in  1969—1977  

Vaikka tuloksista  ei voidakaan muodostaa 

aitoa aikasarjaa,  voitaneen niistä silti  tehdä 

se johtopäätös,  että sekä alalla pysyvyys  että 

työtyytyväisyys  metsätyöntekijöiden  keskuu  

dessa on  viimeksi  kuluneen kymmenen  vuo  
den aikana huomattavasti  parantunut.  Lisäk  
si  voitaneen kolmen viimeksi  tehdyn  tutki  
muksen tulkita  tukevan toistensa tuloksia. 

43. Johtopäätökset  

Tämän tutkimuksen tulokset ovat alalla 

pysyvyyden  ja  työtyytyväisyyden  osalta  posi  
tiivisempia kuin ennakko-odotukset. Myös  

metsureiden elinolosuhteista ja asenteista saa  
daan kokonaisuutena myönteinen  kuva.  Hy  

vän  alalla  pysyvyyden  ja  työtyytyväisyyden  
taustalla olevaksi  tekijäksi  voidaan epäillä  

kyselyajankohdan  elinkeinoelämän lainatilan  
netta  ja suurtyöttömyyttä.  Tällaista olosuh  

teiden pakosta  olevaa "pakkotyytymistä"  

katsoivat  Heikinheimo ym. olleen vuo  
den 1969 tutkimusaineistossa. Vuosien 

1976—77 aineistosta  ei  ilmiötä voida vas  

taavassa määrin havaita.  Päinvastoin,  aineis  

toja keskimäärin  tutkittaessa,  ilmenee "pak  

kotyytyjien"  tilalla olevan osittain  tyytymät  
tömiä, mutta silti  alalla jatkamaan  halukkaita 

(kuva  8). 

Muutoksen metsätyöammatissa  on aivan 
ilmeisesti  aiheuttanut työvoiman  vakinaista  

miskehitys  ja  siitä  johtunut  metsätyön  amma  
tillistuminen tämän termin yleisessä merki  

tyksessä.  Työn ammatillistumisen  katsotaan 
yleensä  sisältävän:  

— ammatin  rajojen selventämisen  (eriytyminen maata  
loudesta) 

— ammatille  ominaisen  erikoistuneen  tieto-  ja taitosi  
säilön  (koneellistaminen ja uudet  menetelmät) 

— Koulutuksen  avulla  mitattavan  pätevyyden tieto-  ja 
taitosisällön  käyttämisessä (ammattikoulutuksen 

yleistyminen)  
—  ammattinimityksen  täsmentämisen  tai  uudistamisen 

(jätkästä metsuriksi) 
—  ammattikunnan  järjestäytyminen 

Ammatillistumisen seurausta  katsotaan ole  

van  korkeamman statuksen ammattihierar  

kiassa  ja korkeamman palkkauksen.  Yleensä 
eri  ammattien piirissä  katsotaan olevan pai  

netta ammatillistumisen suuntaan. Syynä 
tähän on sekä  yksityisten  työntekijöiden  että 
koko  ammattikunnan pyrkimys turvallisuu  
den  lisäämiseen (Kananoja  ja Pentin  
mäki  1977). 

Vuoden 1977 työolosuhdetiedustelun  en  

nakkotiedoista (Tilastotiedotus  TY 1978:24)  

saatava työntekijöiden  keskimääräinen alalla  

pysyvyysalttius  on 65 %.  Verrattaessa lukua 
tämän tutkimuksen tulokseen voidaan metsu  

rin  ammattia pitää  jo hyvin pitkälle  ammatil  
listuneena. Tämän tunnusmerkinähän on, 

että ammatillinen liikkuvuus  tapahtuu  ja voi  

tapahtua  enenevästi vain saman  alan sisäi  
senä. 

Jos metsäalalle vakiintunutta työvoimaa  

voidaan keskimäärin  pitää  alalla hyvin  pysy  

vänä,  on  siinä yksi  huomionarvoinen piirre. 
Heikoimman pysyvyyden  ryhmän  tunnus  
merkkeinä olevien vapaa-ajan  palvelujen  ta  
voitettavuuden ja päiväansioiden  suuruuden 
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korostaminen liittyvät kumpikin  ikämuuttu  

jaan ja painottuvat  sen nuorempaan pää  
hän. Maaseudulla on tähän asti ollut suhteel  

lisen helppoa  vakinaistaa maataloudesta va  

pautuvasta  työvoimasta  ammattimaista met  

sätyöntekijäkuntaa.  Nämä mahdollisuudet 
alkavat  kuitenkin olla  suurin piirtein loppuun 

käytetyt  maatalouden itsensäkin  joutuessa  jat  

kajaongelman  eteen. Se  ryhmä,  josta  täyden  

nystä metsätyövoimaan  vaihtuvuuden ja 
luonnollisen  poistuman  korvaukseksi  olisi  ryh  

dyttävä  hankkimaan,  osoittautuu näiden tv  

losten valossa kuitenkin tällä hetkellä alalla 

kaikkein  heikoimmin pysyväksi.  Nuoren työ  
voiman saanti alalle saattaakin,  samoin  kuin 

maataloudessa,  lähivuosina  olla ongelmallisin  

ta metsätyövoimapolitiikassa.  

Alalle vakiintuneen työvoiman  pysyvyys  
on saatu korkealle  tasolle monilla työolojen 
uudistuksilla,  mm. ikääntyneiden  työnteki  

jöiden  palkanlisäjärjestelmällä.  Erityistä  huo  
miota olisi  tästedes kiinnitettävä alan hou  

kuttelevuuteen ammatinvalinnan ohjauksessa  

ja  statukseen ammattikoulutuksessa.  

5. TIIVISTELMÄ  

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 

työvoimapoliittisia  tarkoitusperiä  silmällä  

pitäen  nykyisen  alalla  olevan metsätyövoiman  

alallapysyvyysalttiutta.  Postikyselyn  avulla  

pyrittiin  saamaan tiedot metsätyövoiman  to  
dellisesta työmarkkinakäyttäytymisestä  eikä 
niinkään ns.  työtyytyväisyydestä.  Alallapysy  

vyysalttius  jaettiin viiteen  luokkaan siten,  

että ensimmäisen pysyvyysluokan  muodosti  
vat metsätyön vakinaiseksi ammatikseen 

valinneet,  toisen luokan alalla ainakin tois  
taiseksi  jatkavat,  kolmannen alalla  jatkami  
seen nähden epätietoiset,  neljännen  luokan 

he,  jotka  ilmoittivat siirtyvänsä toiselle alalle  
heti kun  nykyistä  parempaa työtä  löytyy,  ja 
viidennen luokan ehdottoman alanvaihtopää  

töksen  jo tehneet (Liite  1, kysymys  24).  
Vuoden 1977 toisella neljänneksellä  jae  

tuista  1198 kyselylomakkeesta  palautettiin  

1071 hyväksyttävää  vastausta eli  90 %.  Vas  

tausten  maantieteellinen jakautuminen  ilme  

nee  kuvasta 1. Alallapysyvyysalttiuden  jakau  
ma voidaan 95  %:n merkitsevyystasolla  il  
moittaa seuraavasti:  

keskim.  

1.  On valinnut  metsätyön pysy  
väksi  ammatikseen 34 —40  % 37 %  

2.  On  suunnitellut  jatkavansa met  

sätyössä  ainakin  toistaiseksi 22—28  % 25 % 
3. Ei osaa  sanoa alalla jatkamisesta 

puoleen eikä  toiseen 25—31% 28% 
4.  On suunnitellut jättävänsä metsä-  

työt  heti  kun  löytää mielestään  
parempaa  työtä muualta 5—7 % 6  % 

5. On tehnyt ehdottoman  alan  
vaihtopäätöksen 3—5 % 4 % 

Avoimesti alanvaihtohalukkaita on  keski  

määrin ainoastaan noin 10 % aineistosta,  kun 

aiemmin 70-luvulla ja 60-luvulla  vastaavissa  

kyselyissä  saatiin alanvaihtohalukkaiden 
osuudeksi  30—60  %.  Eri  ajankohtina  tehty  

jen tutkimusten tuloksista  onkin selvästi  ha  
vaittavissa  metsätyöntekijöiden  työviihtyvyy  
den ja alallapysyvyyden  ratkaisevasti  paran  

tuneen viimeisen kymmenen  vuoden aikana 

(Kuva  8). 

Eniten  kehitykseen  näyttää  vaikuttaneen 

työvoiman  vakinaistaminen. Työsuhteen  va  
kinaisuusaste  ja erot työntekijöiden  omissa  
näkemyksissä  toimeentulonsa jatkuvuudesta  
vastaavat parhaiten  eroja  alallapysyvyydes  

sä. Maatalouteen sitoutuminen johtaa lä  

hinnä keskimääräiseen alallapysyvyyteen  ja 
täydellinen  maatalouteen sitoutumattomuus 
joko hyvään  pysyvyyteen  ja metsätyöhön 

ammatillistumiseen tai kasvavaan alanvaihto  

halukkuuteen. Epätietoisten  ryhmälle  on  omi  
naista,  ettei  se  tunnista  eikä  juuri  koe  epäkoh  
tia metsätyössä,  kun taas sekä pysyvyyttä  
että selvää alanvaihtohalukkuutta osoittavat  

kokevat  epäkohtia  yhtälailla.  Ehdollisen pysy  

mättömyyden  ryhmä  kokee metsätyön  epä  

kohdat voimakkaimpana  ja on  keskimäärin 
iäkkäin. Ehdottoman pysymättömyyden  ry  

mä taas on keski-iältään nuorin. Sille  on li  

säksi  ominaista ehdottomasti vähäisin metsä  

alalle  ammatillistuneisuus  ja  maatalouteen si  
toutuneisuus ja selvästi  kaikista muista ryh  

mistä  poikkeava  kaupunkimaisen  elintavan ar  
vostus. 

Keskimäärin  hyvin  myönteisistä  tuloksista  
onkin  huomionarvoisin poikkeus  metsäalaan 
nähden kaikkien  kielteisimpien  asenteiden 

yhdistyminen  nuorimpiin  ikäluokkiin,  mikä 
antaa  ajattelemisen  aihetta tulevaisuuden työ  

voiman hankintaan nähden. 
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SUMMARY 

The  purpose  of this  study  is to examine  the  permanence  
of the  forest  labour  supply  in  recent  times  from  the labour  

political  point  of view.  The  survey-method  was  used  to  
collect information  about the actual behaviour  of the 

forest  labour  force  on  the  job market.  Job permanence  be  
haviour was divided  into  5 classes. The first class  consists  
of those  who  have  chosen  forestry  as an  occupation;  the  
second  class consists of those who  continue  in forest 

work  for  the  present; the  third class  consists  of those  
who  are undecided; the fourth class consists  of those 

who  will  change their  occupation as soon as better  
work  is  available  and  the  fifth class  consists of those  who  

have  made  a  definite decision  to change their  occupation.  
In the  second  quarter of 1977, 1198 questionnaires 

were  distributed and  1071  were returned, i.e. about  90 %. 

The respondents' geographical distribution is  illustrated 
in  figure 1. The  tendency  towards  permanence  can be  
divided into 5 classes  on a 95  % significance level  as 
follows: 

In this  study  about  10 % indicated  a desire  to change 
their  occupation,  whereas  in  earlier  surveys  made  during 
the  period 1960 —70  30—60  % of the  respondents wanted  
to leave  the forest sector.  

The recent  studies  have  shown  that the forest worker's 

job satisfaction  and  permanency  has  noticeably  improved 
during the  last  ten  years.  

This  development has  been  mostly  affected  by  the fact  
that  the  labour  force  has  become  more  permanent. The  
degree of job permanency and  the  differences  in the 
workers  opinions  concerning the  steadiness  of  their  in  

comes correlate highly  with  the  differences in  the  level 
of permanence.  

Agricultural ties contribute  to an average  level  of  per  

manency  and  a total  lack  of agricultural  ties  contributes 
to  either  a  high level  of permanency  or a growing desire  to 
change occupation.  A special  characteristic  of Group 3 
(undecided) is that  they  don't  seriously  consider the  disad  

vantages of  forest work  whereas  those  who  will  stay  in 

forestry and  those  who  want  to  change their occupation 

place more  weight on disadvantages. Those  in  Group 4 
place the  greatest weight on disadvantages and  are on the 
average  the  oldest  of the  respondents. 

Those  who  will  definitely change their occupations are 

generally the  youngest of  the  respondents. They have  the 
least  training in  a  forest profession,  are  least  tied  to  agri  
culture  and  have  an appreciation of  the  urban  way  of life. 
This  distinctly  differs from the  other  groups.  The  most  

negative attitudes  towards  the  forestry  occupation are 
held  by  the  youngest age group.  This  must  be  a cause for  
concern  when  considering the  future labour  supply in  
forestry. 

Average  

1. Those  have  chosen  forest 

work as their  permanent 

occupation 34—40 % 
2. Those  have  planned to  stay  in  

the  field  for the  present 22—28  % 

3. Those  undecided 25—31% 

4. Those  will  leave the  forest sec- 

tor  if  they  find  a better  job 
elsewhere 5—7 % 

5. Those  have  firmly  decided  to 
change their  occupation 3—5 % 

37% 

25 % 
28 % 

6 % 

4% 



24 

Li

ite 1. METSÄNTUTKIMUSLAITOS  Metsätyövoiman 
pysyvyystutkimus  Kyselylomake  

11.

 Käyn metsätöissä  □
 

kotoa

 □ ti lapäisasunnosta, 
mistä?

 
12.

 
Työmatkani

 
pituus
 metsätöissä yhteen suuntaan on 

keskimäärin

 
km

 
pä
 i vässä  

13.  

Kuljen
 työmatkani  □ omal

la autol
la

 
□

 toisen autolla  
□

 moottoripyörällä  
ta

 
i

 mopol
1

 
a

 

□

 
yleisellä
 joukkokul

jetusväl
ineel
lä

 
□

 
käytän
 työnantajan yhteiskuljetusta  

□

 muulla tavalla, 
millä?

  

14.

 Vakituisesta asuinpaikastani  
on

 matkaa lähimpään  

15.

 Harrastuksenani 
on

 

- elintarvikeliikkeeseen 
km

 - 
postiin
 

km

 - myymäläautolle 
km

 - 
pankkiin
 

km

 - apteekkiin
 

km

 - terveyskeskukseen 
km

 - peruskouluun 
km

 - 
kirjastoon
 

km

 - elokuvateatteriin 
km

 - ravintolaan 
km

 - linja-auto tai 
juna-

 pysäkille
 

km

 - 
joita
 kulkee 

vuoroa

 
pä
 i vässä  

□

 metsästys, 
kalastys

 
□

 urhei
lu, li 
ikunta

 
□

 mus
i i 
kki

 
□

 
k

 i r j a 11 i 
suus

 
□

 ay-toiminta  
□

 poliittinen 
toiminta

 
□

 hengellinen 
toiminta

 
□

 
muu
 järjestötoiminta,  

m

 
i
 kä 

?

  
□

 
muu
 harrastus, 

mikä?

 

16.

 Asuntoni 
on

 

□

 kerrostalossa  
□

 
rivi-
 tai omakotitalossa  

□

 
asunto-

 
tai
 maatilalla, jonka 

peltopinta-ala

 
on

 
ha

 
ja

 
jossa
 on lehmiä 

kpl

 

17.

 
Tein
 maataloustöitä 

1.5.76-

 30.4.77
 välisenä 

aikana

 

18.

 Puolisoni teki maataloustöitä  1.5.76-30.4.77 
välisenä 
aikana

 
□

 
ei
 oilenkaan  

□

 
ai

 le 60 työpä
i

 
vää

 
□

 60-200 
työpäivää  

□

 
yi

i

 200 työpä
i

 
vää

 

D

 
en
 oilenkaan  

□

 
alle
 60 työpäivää  

□

 60-200 työpäivää  
□yli
 200 työpäivää  
19.

 
Tein

 
muuta

 kuin metsä- ja maatalouden ansiotyötä 
1.5-76-30.4.77

 
välisenä

 aikana työpäivää. 
Mitä?

  
21.

 
Olin

 
työttömänä
 1. 5•76-30.

4.77 välisenä aikana 
päivää

 
ja

 
etsin

 
lähinnä

 
työtä

 
No.  

Tietoja

 käytetään ainoastaan 
tutkimus-

 
tarkoituksiin.
 - Yksittäistä 

henkilöä

 
koskevia
 tietoja ei 

tule

 
julki

 

1.

 
Olen
 syntynyt 

vuonna

 
19

  

2. 

Olen  

O
 mies  

□

 nainen  

3-

 Syntymäkunta  

h. 

Nykyinen 
asuinkunta  

5.
 Olen  

]]]

 naimaton  

n

 avio- tai avoliitossa  
Q

 leski tai 
eronnut

 

6.

 Huollettavina olevat 
henkilöt

 
□

 
alle

 18-vuotiaita lapsia 
kpl

 
□

 vanhemmat (tai toinen 
hei

 
stä)

 

□

 puol
i

 
so

 
□

 
muut
 henkilöt 

kpl

 

7.

 Olen 
käynyt

 

□

 
kansa-
 tai kansalaiskoulun  

□

 ammattikoulun  
□

 keskikoulun tai 
enemmän

 

1

 
i

 njan  

8.

 Olen 
käynyt

 "□
 

Metsäkoulun
 metsänomistajan peruskurssin 

(5

 
kk)

 
□

 Metsätyökoul
un metsur

ikurss
in

 
(10

 
kk)

 
□

 Metsäkonekoul
un kuljettajakurss

in

 
(9

 
kk)

 
□

 Metsäkonekou
1 un asentajakurssin 

(16

 
kk)

 
□

 moottorisahatekni
ikan 

kurssin

 
□

 hakkuumenetelmäkurss
in

 
□

 metsänvi

1jelykurssi
n

 
□

 korjuuketjukurssin  
D

 työsuojelu- ja 
ensiapukurssin  

□

 työnopastajankurss
in

 
□

 
muun

 vastaavan kurssin, 
minkä?

  
9. 

Puolisoni on 
käynyt

 
D

 
kansa-
 tai kansalaiskoulun  

□

 ammattikoulun  
□

 keskikoulun tai 
enemmän

 

1

 i 
h

 

10.

 Asun vakinaisesti  O
 

kaupungissa
 D omistamassan

i

 
asunnossa

 
□

 kuntakeskuksessa 
□ 
vuokralaisena

 
□

 
muussa

 taajamassa □ 
työsuhdeasunnossa

 
□

 
maaseudul
la

 haja-asutusalueel
la Q 
ai

ivuokra

 
1

 
a

isena

 q

 
vanhempieni
 tai sukulaisteni 

luona

 



25 

27.

 
Tein

 metsätöitä 1.5.76—30.4.77 
välisenä

 
aikana

 
D

 
urakkapa

 
1

 
ka

 
11
 a □omilla 

työvälineillä

 
□

 
osaurakkapal
 kai la □työnantajan 

työvälineillä

 
□

 
ai
 kapalkal

la

 
28.

 
Olen

 
tehnyt
 metsätöitä ansiotyönä 

vuoden

 
ajan

 
29.

 
Olen

 jäsenenä seuraavissa 
etujärjestöissä:

 
□

 
Suomen
 Maaseututyöväen 

Liitto

 
ry

 
□

 Maataloustuottajain 
Keskusliitto 

ry

 
□

 Metsäkoneurakoi
tsijai
n 

Liitto

 
ry

 
□

 Jokin muu, 
mikä

 
?

  
G

 En missään 
30.

 
Minulle

 
on

 metsätöissä sattunut työtapaturmia 
kertaa,

 
joista

 
on

 
ollut

 seurauksena alle kuukauden kestänyt 
työkyvyttömyys

  
kertaa,

 
yli

 
kuukauden
 kestänyt työkyvyttömyys 

kertaa.

 
31.

 
Katson

 metsä- ja uittotöistä aiheutuneen 
itselleni:

 - 
tärinäsai

rauksia - 
kuulovammoja

 

- selkä- ja 
käsi-

 
sai
 rauksia  

O

 
ei

 ollenkaan 
Dei 

ollenkaan

 
□

 
ohimeneviä
 

□ohimeneviä

 
□

 
pysyviä
 

□

 
pysyviä

 

□

 
ei
 oilenkaan  

□

 ohimeneviä  
□

 pysyviä  

32.

 
Pidän

 metsätöissä seuraavia 
ominaisuuksia

 
hyvänä 
asiana  

samantekevänä 
kielteisenä  

Urakkapalkkausta   Ulkotyötä  Koneel
1

i stami 
s

 
ta

 
Työn
 itsenäisyyttä  Luonnonläheisyyttä 

□

 

□

 
□

 
□

 
□

 
□

 
□

 
□

 
□

 
□

 
□

 

33.

 
Mielestäni

 
metsä-
 ja uittotöissä voidaan seuraavien 

asioiden

 
verrattuna

 
muihin
 aloihin sanoa 

olevan:

 
hyvä

 keskinkertainen 
huono

 

Palkkataso
 

D

  
Toimeentulon

 jatkuvuus D 
G

 
LJ

 
Työturvallisuus
 D 

□

 
Työn

 terveydellisyys 
D

 
�

 
u

 
L

 n 
n

 
lj

 
Työn

 
arvostus
 ■—

1 
Jd

 
Työn
 johto  Toverihenki
 C 

Q

 
Ammatt

ikoulutusmahdol
1isuudet □ 
P

 Ylenemismahdollisuudet uralla □ 
□

 
Viihtyvyys

 
alalla
 □ 

□

 
D

 

22.

 
Puolisoni

 
oli

 työttömänä välisenä 
aikana

 
päivää

 
ja

 
hän

 
etsi

 
lähinnä
 

työtä

 
23.

 
Olin

 
metsätöissä
 1.5.76-30.

k.77 välisenä aikana 
seuraavissa

 
tehtävissä.

 
□

 
hakkuutyössä
 

työpäivää

 
□metsänhoitotöissä
 

työpäivää

 
□

 
koneenkul

jettajana tai apumiehenä 
työpäivää

 
□

 
uittotöissä
 

työpäivää

 
□

 
muissa

 tehtävissä, missä? 
työpäivää

 
josta 

□

 
toisen

 palveluksessa 
työpäivää

 
□

 
omassa
 työssä tai 

itsenäisenä

 yrittäjänä

 
työpäivää

 
2k.

 
Valitse

 
parhaiten
 kuvaava vaihtoehto seuraavista. 

Rasti

 
yhteen

 
ruutuun.

 
[~1

 
Olen

 
valinnut
 metsätyön ammatikseni ja haluan 

jatkaa

 
metsäalalla

 
edelleenkin.
 Missä tehtävissä 

erityisesti?

  
□

 
Jatkan

 todennäköisesti metsätöissä ainakin 
toistaiseksi

 
ja

 
pyrin

 
lähinnä
 seuraaviin 

tehtäviin

  
ö

 
Siirtyisin

 
pois
 metsäalalta jos olisi muuta 

sopivaa

 
työtä

 
saata-

 
vana.
 Mitä 

lähinnä?

  
□

 
Olen

 
päättänyt
 siirtyä pois metsäalalta heti 

kun

 
löydän

 
sopivaa

 
työtä

 muualta. Mitä 
työtä?

  
0

 
En

 
osaa

 
sano

 metsäalalla jatkamisesta puoleen 
enkä

 
toiseen.

 
25.

 
Työnantajinani
 metsätöissä 1.5.76-30.

*�.77 välisenä 
aikana

 
ovat

 
olleet:

 
□

 metsäteol
1i suusyr

i

 
tys

 
□valtio
 (metsähallitus, 

Vapo)

 
□

 metsänhoitoyhdistys  
□

 kunta tai seurakunta  
G

 maat
ila

 
□

 joku muu, 
mikä?

  
26.

 
Työsuhteeni
 metsätöissä 1.5»76-30

.4.

77 
välisenä

 
aikana

 
oli

 
□

 vakinainen 
ympärivuotisesti  

□

 vakinainen kausiluonteisesti  
□

 
t
 ilapäinen  



26 

Omasta mielestäni tärkeimmät metsäalalla pysymiseen  vaikuttavat 

tekijät ovat: 

1. 

2. 

3. 

Pyydämme Teitä  ystävällisesti  palauttamaan  lomakkeen täytettynä Metsäntutki-  

muslaitokselle oheisella palautuskuorella.  

Kiitämme vaivannäöstänne. 
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