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ALKUSANAT 

Työntekijöihin kohdistuneet tutkimukset ovat viime vuosina yleis
tyneet. Nimenomaan sosiologian piirissä työntekijät ovat olleet meil
läkin jatkuvasti mm. useiden väitöskirjojen kohteena. Tämän ryhmän 
käyttäminen kasvatuskysymysten selvittelyssä on sen sijaan ollut suh
teellisen vähäistä, vaikka erityisesti ammattikasvatusta ajatellen käy
tännön työssä olevien henkilöiden käsitykset ammatistaan asiallisesti 
analysoituina saattaisivat antaa aivan perustavia viitteitä koulutuksen 
järjestelylle. Siksi tekijä on ottanut joukon ammattikoulutuksen saa
neita työntekijöitä tutkimuksen kohteeksi tarkastellen heitä saadun 
koulutuksen ja ammatillisen liikkuvuuden pohjalta. 

Tutkimuksen kuluessa olen siitä keskustellut useiden työtoverieni 
kanssa. He ovat antaneet minulle hyviä viitteitä ja apua, mistä kai
kesta olen suuresti kiitollinen. Erityisesti mainitsen korkeakoulun Kas
vatustieteiden Tutkimuskeskuksen henkilökunnan. 

Tutkimuksen suoritus pääsi hyvään alkuun, kun tekijä sai vuodeksi 
195 7 valtion apurahan nuorille tieteenharjoittajille. Oltuaan välillä 
keskeytyksissä työ saattoi jatkua Keski-Suomen Kulttuurirahaston ja 
Suomalaisen Yhteiskunnan Tuki-säätiön sitä myöhemmin tuettua. 
Apurahan antajille samoin kuin teoksen kustantajalle esitän vilpittö
män kiitoksen. 

Olen suuressa kiitollisuuden velassa myös kaikille niille jyväskylä
läisille teollisuuslaitoksille, jotka antoivat välttämättömiä perustietoja 
työntekijöistään. Näin sain yhteyden noin 500 ammattitaitoiseen työn
tekijään, joita jouduin rasittamaan haastatteluilla heidän vapaa-aikoi
naan. Ilman heidän alttiuttaan ei tutkimus ylipäänsä olisi ollut mah
dollinen. Haastateltujen monet yksityiskohtaiset lausumat eivät tosin 
pääse tilastollisen käsittelyn puitteissa niin osuvasti esille, kuin asian 
kannalta olisi eduksi. Tekijä toivookin nimenomaan koulutusta kos
kevien näkökohtien osalta voivansa aihepiiriä vielä myöhemmin va
lottaa. Kun tutkimusta ei tässä muutenkaan selvitetä niin laajasti kuin 
aineisto antaisi mahdollisuuden - mm. työnantajapuolen haastatte
lua ei käsitellä ollenkaan - jää runsaasti aihetta täydentävälle tarkas
telulle. 

J yväsky Iässä, toukokuussa 1961 

0. K. K y ö s t i  ö



Omistan tämän teoksen 

tutkimuksessa nimettömiksi jääneille 

ammattitaitoisille työntekijöille, 

jotka ovat ajatuksiani 

suuresti rikastuttaneet. 
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I. Tutkimuksen tausta

Asiallista keskustelua työvoimasta ja sen koulutuksesta tuskin voi
daan käydä ottamatta huomioon ao. maan elinkeinollista rakennetta. 
Vasta sen valossa työntekijöiden luokittelun ja liikkuvuuden selvittely 
saa reaalisen perustan. Ammattikoulutuksen kriitillinen tarkastelu 
edellyttää lisäksi yleisen koululaitoksen rakenteen perustavaa tunte
musta, sillä vallitseva organisaatio vaikuttaa perinteineen monin ta
voin myös ammatilliseen opintiehen. Vaikka tässä tutkimuksessa tar
kastellaan ammattikoulutuksen saaneiden työntekijöiden koostumusta 
ja suhtautumista eräisiin sosiaalisiin sekä työvoiman ja ammattikasva
tuksen ongelmiin rajoitetun kenttätutkimuksen puitteissa, niitä on pi
dettävä vain mainitun laajan kokonaisuuden ilmaisuina. 

1. 1. ELINKEINOELÄMÄN RAKENNE JA KEHITYSSUUNTA

Elinkeinoelämä on kaikissa ns. kehittyneissä maissa ollut sadan 
viime vuoden aikana huomattavien muutosten alaisena. Teknillinen 
kehitys on luonut pohjan näille muutoksille, jotka eri maissa ovat 
osoittaneet samaan suuntaan käyvää pyrkimystä. Ihminen voimaläh
teenä on väistymässä ja koneet ovat tulleet sijaan. Pääomalle on avau
tunut uusia tuottavia sijoitusmahdollisuuksia. Tuotanto on voimak
kaasti kasvanut ja samalla elintaso noussut. Tämän rinnalla on tapah
tunut suuria sosiaalisia muutoksia, jotka ovat mullistaneet yhteiskun
nan rakennetta. Elinkeinoelämän muuttumisesta kertovat tilastot sel
vää kieltänsä. Niiden pohjalla on pyritty laatimaan ennusteita. Näistä 
eräänä ansiokkaimpana mainittakoon ranskalaisen Jean Fourastien 
johtavien teollisuusmaiden kesken suorittamat tilastolliset vertailut 
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sekä tuotannon että työntekijöiden osalta. Hän jakaa elinkeinoelämän 
kolmeen sektoriin: 1) primääriseen, johon kuuluu maatalous sivuelin
keinoineen ja yleensä alkutuotanto, 2) sekundääriseen, joka käsittää 
teollisuuden, sekä 3) tertiääriseen, joka koostuu ns. palveluelinkei
noista (kauppa, liikenne, vapaat ammatit, opetus, hallinto, useat käsi
työammatit). Tällainen kolmijako ei sinänsä ole uutta, mutta Fou
rastien perusteet ryhmittelylle ovat aikaisemmista esityksistä poikkea
via. Hän näet käyttää kriteerinä teknillisen kehityksen ja produktivi
teetin asteita (Fourastie, 1954, 79-83). Ennen teollista vallanku
mousta, siis 1700-luvun lopulla oli elinkeinollinen struktuuri kehitty
neissäkin maissa tuotannon jakautumista ajatellen suunnilleen seu
raava: maataloustuotanto 80 % , teollisuus 10 % ja palvelukset l 0 % . 
Teollisuus rajoittui tuolloin miltei yksinomaan tekstiilialaan. Palve
luksiin tarvittiin vain vähän ihmisiä, joten suurimman osan väestöstä 
oli hankittava elatuksensa maatalouden piirissä. 

Taulukko 1 antaa käsityksen siitä, miten tuotanto nykyisellään ja
kautuu eri sektoreille teollisuusmaissa (Statistical abstracts of the Uni
ted States, 1959, taulukko 1215). 

T a u l u k k o  1. Tuotannon jakautuminen % :ssa elinkeinojen pää-
alueille USA:ssa ja eräissä Euroopan maissa v. 1957. 

Maatalous Teollisuus Palveluelink. 

( I sektori) (II sektori) (III sektori) 

Englanti 4 48 48 
Italia 20 40 40 
Norja 13 37 50 
Ranska 16 39 45 
Saksa 9 49 42 
Suomi 20 42 38 
Tanska 18 36 46 
Yhdysvallat 9 27 64 

Toimessa olevan väestön muutokset eri alueilla osoittavat tuotannon 
jakautumiseen verrattavaa tendenssiä. Kuvio 1 esittää kaavamaisesti 
tätä kehityskulkua. Siinä käyrät eivät kuvaa minkään maan kehitystä 
sellaisenaan, vaan osoittavat yleisesti väestön rakenteen muutokset siir
ryttäessä primäärisestä sivilisaatiosta tertiääriseen. Laskelmat on tehty 
suurista teollisuusmaista saaduista tilastoista. 
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Prim ääririen Alkuvaihe ,Leviämisvaihe Loppuvaih Te.r/.iä_ärin,:n 
sivilisaatio J s1v1/1saa/10 

v.1800 1900 2000 

Siirtymäkausi 
(Sekundäärinen sivilisaatio) 

K u v i o  1. Työntekijöiden suhteellinen ostttts eri elinkeinoissa siirryt
täessä sivilisaatiosta toiseen. 

Fourastie ilmoittaa väestön elinkeinollisen rakenteen sekä kauden 
alku- että loppuvaiheessa samoin suhdeluvuin 8: 1: 1. Maatalous siis 
muuttuu 10 % :n elinkeinoksi ja palveluelinkeinot ottavat sen entisen 
vallitsevan aseman. Sen sijaan teollisuusväestön määrä aluksi kasvaa 
voimakkaasti, mutta alkaa sitten pienetä lähestyen lopulta maatalous
väestön osuutta. Kuitenkin teollisuus on ollut ja on edelleenkin se sek
tori, johon koko muutos perustuu. Teknillinen kehitys on näet sen pii
rissä ollut voimakkain. Jotkin odottamattomat syyt saattavat tilapäi
sesti nostaa teollisuudessa toimivan väestön määrää, mutta yleinen 
tendenssi käy alenevaan suuntaan. 

Työvoiman jakautumista voidaan ja on syytäkin tarkastella myös 
toisesta kuin elinkeinollisen rakenteen horisontaalisesta näkökulmasta. 
Kysymyksessä on tällöin suhde tuotantoprosenssiin ja tarkastelu on 
vertikaalista. Suoranaisesti tuottavienkin elinkeinojen alalla on pal
jon henkilöitä, jotka eivät osallistu tuotantoon varsinaisina työnteki
jöinä. Heistä käytetään tavallisesti toimihenkilöiden eli valkokaulus
työntekijäin nimeä (johtajat, virkailijat, teknilliset toimihenkilöt, kont-



tori- ja myyntihenkilöstö). Työhön suoranaisesti osallistuvia nimitetään 
suojapukutyöntekijöiksi (blue collar workers), joihin kuuluvat ammat
titaitoiset ja osittain ammattitaitoiset työntekijät sekä aputyöntekijät. 
Esim. Yhdysvalloissa valkokaulusammateissa työskentelevät ohittivat 
jo v. 1956 suojapukutyöntekijäin määrän. Edellisiä oli silloin 40 % 
koko ammatissa toimivasta väestöstä. Kolmas pääryhmä oli maatalou
dessa ja palvelustehtävissä työskentelevät (Mitchell, 1958, 608). 

Omassa maassamme on toimihenkilöiden porras myös osoittanut 
selvästi jatkuvaa kasvua kuten seuraavasta asetelmasta ilmenee: 

1938 
1948 
1959 

Varsinaisia 
työntekijöitä 

48 % 
47 » 
50 » 

Toimihenkilöitä 

13 % 
18 » 
22 » 

Yksityisiä elin
keinon harjoittajia 

39 % 
35 » 
28 » 

Saman tilaston mukaan oli kokonaistyöllisyyden jakautuminen v. 
1959 alkutuotannon, jalostuksen ja palvelusten kesken seuraava: I 30 
%, II 37 % ja III 32 % (Tilastokatsctuksia 12/59, 2). 

Sikäli kuin Fourastien osoittama kehityssuunta pitää paikkansa, tu
lee esille kysymys, voidaanko tertiääriseen sivilisaatioon päästä jonkin
laista oikotietä järjestämällä työhön sijoitus ja ammattikoulutus sen 
mukaisesti. Kysymys on agraaristen ja takapajuisten maiden kannalta 
tärkeä. Vastaus muodostunee kuitenkin useimmissa tapauksissa kiel
teiseksi, sillä tertiäärinen sivilisaatio on aina teknillisen kehityksen tuo
man vaurauden ja laajan sivistyspohjan tulosta. Saattaa kuitenkin olla 
maita, jotka suurten luonnonrikkauksien (arvokkaat metallit, öljy jne.) 
ansiosta voivat kohota agraarisuudesta melko nopeasti tertiääriseen si
vilisaatioon. Tällöin ei ammatissa toimivasta väestöstä teollisuudessa 
työskentelevien määrän tarvitse koskaan kohota kovin suureksi. Täl
laiset tapaukset ovat kuitenkin poikkeuksellisia. 

Suomen osalta voidaan todeta, että maassa ollaan vielä siirtymäkau
den siinä vaiheessa, jolloin sekä sekundäärinen että tertiäärinen sekto
ri osoittavat kasvua. Teollistuminen on kuitenkin se sektori, joka on 
voimakkaimmin kaventanut maatalouden osuutta sekä tuotannon että 
toimessa olevan väestön määrän suhteen, kuten taulukoista 2 ja 3 sel
viää (Tilastokcttsctuksia 12/59, 35). 
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Ta u 1 u k k o  2. Nettokansant11,otteen % jakr111tuminen. 

Maatalous 
Teollisuus ja 

Muut rakennustyöt 

1926 38 % 29 % 33 % 
1938 36 )) 31 }) 33 » 

1958 21 }) 41 }) 38 }) 

1959 20 }) 41 }) 39 }) 

Ta u 1 u k k o  3. Työssä olevan väestön jctkatttmninen. 

Maatalous 
Teollisuus ja 

Muut rakennustyöt 

1880 75 % 7 % 18 % 
1920 65 }) 15 }) 20 }) 

1950 46 }) 28 }) 26 }) 

1959 30 }) 37 )) 33 » 

Taulukoiden suhteen on syytä huomauttaa, että vaikka primäärinen 
sektori on suhteellisesti kaventunut, sekin osoittaa tuotannon absoluut
tisessa määrässä jatkuvaa nousua. Vuoteen 1948 oli maatalouden ja 
sen sivuelinkeinojen suhteellinenkin osuus nettokansantuotteesta suu
rin, mutta siitä lähtien on teollisuus jättänyt sen selvästi jälkeensä. 
Esim. vuonna 195 5 oli maatalouden tuote 184 mrd, kun teollisuus yk
sin teki 284 mrd ja rakennustoiminta lisäksi 88 mrd. Vuonna 1948 

muutettiin tilastojen laskuperusteita, joten aikaisemmat luvut eivät 
ole aivan tarkoin vertailukelpoisia. Vuonna 1955 teollisuustyöväestön 
määrä ensi kerran ylitti maataloudessa työskentelevien luvun. Samana 
vuonna myös tertiäärisellä sektorilla palveleva väestö sivuutti maata
louden. Taulukosta 4 ilmenee viimeisin kehitys. 

Ta u 1 u k k o  4. Tuloa sctaneiden määrä tuhansissa v. 1950-57.

Maatalous Teollisuus 
Palve-

Kauppa Liikenne 
Kiin-

Muut Yht. 
lukset teistöt 

1950 590 518 185 130 110 16 49 1599 

(912) (550) (227) (160) (107) (28) (1984)
1955 643 648 271 219 135 37 118 2072 

1957 605 660 302 233 153 36 122 2111 
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Koska maatalouden piirissä työnantajia ja yksinäisyrittäjiä on mui
hin elinkeinoihin verraten suhteellisesti eniten, ammatissa toimiva maa
talousväestö on kokonaisuudessaan edelleenkin maassamme suurin, ku
ten suluissa olevat luvut taulukko 4:ssä osoittavat. Maatalouden mah
dollisuudet ottaa vastaan uutta työvoimaa heikkenevät kuitenkin jat
kuvasti, sikäli kuin teknillinen kehitys saa siellä jalansijaa. Näin käy 
yhtä hyvin varsinaisessa maa- kuin metsätaloudessakin. Traktorin ja 
moottorisahan yleistyminen riittää jo yksin selvittävänä esimerkkinä. 

Suomessa kuten monissa muissakin maissa syntyvyys oli normaalia 
suurempi muutamia vuosia sodan jälkeen ja näin syntyneet ns. suuret 
ikäluokat ovat tuoneet tullessaan useita ongelmia (Strömmer, 1959; 
Kyöstiö, 1960). Näiden ikäluokkien työhön sijoitusta ajatellen on läh
dettävä siltä reaalipohjalta, että »ylikasvua» ei voida ollenkaan sijoit
taa maatalouteen. Teknillisen kehityksen johdosta maatalous tarvitsee 
suhteellisestikin yhä pienenevän työvoimatäydennyksen. Näin ollen 
muiden elinkeinojen on otettava vastaan suurten ikäluokkien ohella 
myös maatalousväestön »normaali» ylijäämä. Jollei niin tapahdu, on 
ryhdyttävä tinkimään siitä elintasosta, joka jo on saavutettu. Kun näin 
tuskin halutaan tehdä, on tuotantoa pyrittävä lisäämään lähinnä teol
lisuuden alalla. Tietysti se on tavoitteena maataloudessakin, mutta maa
perämme ja ilmastomme huomioon ottaen mahdollisuudet siellä ovat 
rajoitetut. Työvoiman laajasuuntainen siirtäminen tertiäärisen sekto
rin alalle on mahdollista vain sikäli, kuin varsinaiset tuottavat sektorit 
antavat sille reaalisen perustan. Vuonna 1938 oli tuottavuus toimessa 
olevaa henkilöä kohden Fourastien mukaan Suomessa kansainvälisissä 
yksiköissä ilmaistuna 500, kun se Yhdysvalloissa oli jo tuolloin 2000 
(Fourastie, 1954, 95). Tämä osaltaan selittää, miksi tertiäärisen sekto
rin osuus voi USA:ssa olla niin suuri. Reaalikansantuotteemme lienee 
samoissa yksiköissä ilmaistuna nyt noin 800. Mahdollisuudet palvelu
elinkeinojen lisäämiseen suurenevat jatkuvasti, sillä monet niistä kyt
keytyvät läheisesti ns. tuottaviin elinkeinoihin. Niitamon tutkimuksen 
mukaan tuottavuus teollisuudessa nousi ajanjaksona 1925-52 kak
sinkertaiseksi (Niitamo, 1958, ll5). 

1. 2. YLEINEN KOULUNUUDIS'fUS JA AMMA'f'fl
KASVA'fUS SEN OSANA. 

Yhteiskunnan demokratisoituminen ja sosialisoituminen liittyvät 
elinkeinoelämän alueella tapahtuviin muutoksiin. Koululaitoksemme 
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rakentuu kuitenkin monessa suhteessa vielä viime vuosisadan elinkei
nollisen struktuurin ja sääty-yhteiskunnan periaatteille. Koulunuudis
tusta ajatellen on lähtökohtana pidettävä yhteiskunnan, elinkeinoelä
mä siihen mukaan luettuna, muuttunutta rakennetta. Se edellyttää 
kaikilta kansalaisilta entistä vankempaa pohjakoulutusta. Demokraat
tisuuden kannalta pohjakoulutus tulisi mikäli mahdollista antaa kai
kille yhteisessä oppivelvollisuuskoulussa (K ouluohjelmakomitean mie
tintö, 1959, 76-77). 

Oppivelvollisuuden yläasteen nykyinen järjestely on osoittautunut 
maassamme monessa suhteessa heikoksi. Se aiheuttaa jo lapsuudesta 
lähtien sellaista kahtia jakautumista, jota ei voida pitää yhteiskunnal
lisesti suotavana. Runsas kolmannes kustakin ikäluokasta on viime vuo
sina siirtynyt kansakoulusta oppikouluun vastaavan määrän ollessa 
1920- ja 1930-luvulla vain 10-12 %. Näin oppikoulusta on tullut 
käytännössä suurelle osalle sen kasvateista vain oppivelvollisuuden suo
rituspaikka eivätkä kaikki voi sen jälkeen jatkaa opintojaan tai päästä 
välittömästi toimihenkilöiksi. Sivistystason nousua ei periaatteessa tosin 
ole pidettävä haitallisena. Demokratian periaatteiden ja teknillistyvän 
yhteiskunnan kannalta olisikin suotavaa, että kaikki lapset pääsisivät 
jollain tavoin osalliseksi tehostetusta opetuksesta oppivelvollisuuden 
yläasteella. Oppikoulu on kuitenkin liian yksipuolinen pohjakoulu ni
menomaan suoraan ansiotyöhön siirtyville. Jonkinlaista edistystä saa
taisiin aikaan, jos keskikoulun yläastetta alettaisiin linjoittaa tai muu
ten suoda oppilaille valintamahdollisuuksia. Käytännössä tämä johtai
si ainakin maaseudulla vaikeuksiin ilman läheistä yhteistyötä kansa
koulun kanssa. Siksi tehostaminen edellyttää toisaalta eheää oppivel
vollisuuskoulua, toisaalta joustavaa liitäntää sen jälkeiseen opinnoimi
seen. 

Ammattikasvatus ymmärretään tavallisesti »yleissivistävästä» kou
lusta, siis kansa- ja oppikoulusta ja vapaasta kansansivistystyöstä erilli
seksi tehtäväksi. Työntekijäasteen ammattikoulutus on tapahtunut jo
ko kursseilla, eri tyyppisissä ammattikouluissa tai sitten oppisopimuk
sen puitteissa, viimeksi mainitussa tapauksessa työnantajan huolehties
sa opin käytännöllisestä osasta koulun taas tietopuolisesta opetuksesta. 
Ammattikasvatuksen jyrkällä erottamisella muusta koululaitoksesta on 
historialliset syynsä, joita kouluhallinnon hajanaisuus korostaa. Mutta 
laveasti ottaen oppivelvollisuuskoulukin on vain valmistusta ammatti
ja yhteiskuntaelämään. Kolmen R:n taitaminen - siis lukemisen, 
kirjoittamisen ja laskemisen - luo välttämätöntä pohjaa ja siksi en
simmäiset »ammattikoulutkin» olivat pääasiassa luku-, kirjoitus- ja 
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laskukouluja. Oppivelvollisuusiän loppukausi on kuitenkin jo aikaa, 
jolloin nuorten taipumukset alkavat ilmetä. Koulun olisi syytä ottaa 
nämä huomioon ja järjestää asteettain lisääntyviä valintamahdollisuuk
sia. Nykyinen rinnakkaiskoululaitoksemme on omalla tavallaan näin 
tehnytkin. Osa oppilaista on näet mennyt oppikouluun, osa valmista
viin ammattikouluihin, lopun jäädessä kansakouluun. Mutta nuorten 
joutuminen kuhunkin » lokeroon» on tapahtunut liian sattumanvarai
sesti ja suurin osa heistä on jäänyt kokonaan vaille tehostett1rn opf'tnsta 

Kouluohjelmakomitean mietinnössä (v. 1959) suunnitellaan 9-vuo
tiseen oppivelvollisuuskouluun 3-vuotinen linjajakoinen yläaste, joskin 
erillinen keskikoulu toimisi ainakin toistaiseksi sen rinnalla. Komitea 
ei ole kuitenkaan perusteellisesti pohtinut kysymystä, miten tämä jär
jestely vaikuttaisi ammattikasvatukseen. Muodollisesti komitea asettuu 
sille kannalle, että ammattikasvatus alkaisi vasta keskikoulun, s.o. op
pivelvollisuuden täydellisen suorituksen jälkeen. Tosin viitataan mah
dollisuuteen, että ammatin perusteita opetettaisiin oppivelvollisuuskou
lun viimeisellä luokalla. Jos komitean esittämä suunnitelma toteute
taan, se itse asiassa muuttaa perusteellisesti ne laskelmat, joita on teh
ty ammattikasvatuksen tarpeellisuudesta. Kauppa- ja teollisuusminis
teriö sekä kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö ovat tällaisia suo
rittaneet. Näistä Vuorjoen arvion mukaan ajanjaksona 1955-65 
työntekijöiden vuotuinen täydennys- ja lisätarve on n. 5 7 .000 (2,8 % ) , 
Niinin mukaan n. 71.000 (Niini, 1955, liite 6 ja Vuorjoki, 1956, liite 
1). Tästä määrästä olisi ammattiopetusta annettava 39.000 nuorelle. 
Arviovuotena kansa- ja keskikoulupohjaiset ammattioppilaitokset pys
tyivät ottamaan 26.000 uutta oppilasta. Näin päädytään 11.000 uuden 
oppilaspaikan tarpeeseen, kun erinäisiä vähennyksiä on suoritettu. Kos
ka elinkeinoelämän on 1960-luvulla pystyttävä ottamaan vuosittain 
ainakin 30.000 ylimääräistä tarjokasta, tämä seikka on otettava huo
mioon koulutuslaskelmissa. 

Sekä Niinin että Vuorjoen esityksissä on ammattikoulutuspaikoiksi 
laskettu sellaiset koulut kuin valmistavat ja keskusammattikoulut, 
kauppakoulut ja erinäiset maataloudelliset koulut, jotka jakavat työn
teki jäasteen peruskoulutusta. Eräät niistä ovat ottaneet oppilaansa kan
sakoulun VI tai VII luokalta. Kun jo nykyisin monet kansalaiskoulut 
jakavat ammatillista peruskoulutusta, joka tosin jäänee esim. valmis
tavissa ammattikouluissa tai kauppakouluissa jne. saatua heikommak
si, niin tämä tosiasia tulisi ammattikoulutustarpeen suunnittelussa ot
taa huomioon. Varsinkin jos oppivelvollisuuskoulu pidennetään 9-vuo
tiseksi, sen puitteissa voidaan päästä tuloksiin, jotka vähentävät työn-
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tekijäasteen ammattikoulujen tarvetta, oli sitten kysymys käsityön ja 
teollisuuden, kaupan tai maatalouden aloista. Useat jo nykyisin toimi
vista ammattikouluista olisi silloin muutettava ensi sijassa kurssimuo
toista koulutusta jakaviksi. Sikäli kuin yhtenäiseen koulujärjestelmään 
päästään myös opistoasteen osalta, tämänkin asteen ammattikoulutus
laskelmat olisi ratkaistava kokonaisuuden, ei eri koulutyyppien puitteis
sa. Tämä edellyttää rakenteellisia ja hallinnollisia muutoksia nuorison 
koulutuksessa oppivelvollisuuden jälkeen. Opistoasteen koulujen jyr
kästi toisistaan erillään pitäminen on haitallista sekä käytännön että 
korkeamman opetuksen järjestelyn kannalta. Kouluohjelmakomitea
kin on todennut, että eri kouluryhmät meillä jo nyt suorittavat osittain 
samoja tehtäviä. 

Eräät amerikkalaiset tutkimukset pohjakoulun ja ammattikoulutuk
sen keskinäisestä suhteesta tuovat valaistusta edellä pohdittuun asiaan. 
Kansallisen työvoimaneuvoston julkaisu »Education and manpower» 
( 1960, erityisesti luku Issues in vocational education) antaa hyvän ko
konaiskuvan. Bell selostaa teoksessaan erästä laajaa koulutustieduste
lua, joka käsitti 2.216 ammattia eri aloilta. Mukana oli n. 12 % sil
loin rekisteröidyistä ammateista ja 28 % kaikista työntekijöistä (Bell, 
1940, 5 3-61). Pari kirjaan liittyvää taulukkoa selvittävät asian. 

Ta u luk k o  5. Työntekijälle ammatin kctnnalta tarpeellinen koulu-
pohja työnantajien arvion mukaan USA:ssa 1940. 

Ei mitään (paitsi luku- ja kirjoitustaito) 
Osa kansakoulua 

47,1 % 
7,8 » 

12,l » 
3,8 » 

20,2 » 
2,5 » 
6,5 » 

Kansakoulu 
Keskikoulu (some high school) 
Opistotaso (high school) 
Osa korkeakoulua (some college) 
Akateeminen loppututkinto 

Ta u l u k k o  6. Ammcttin harjoittctmisen Vctcttima kokemzts ( koulu
tus) työnantajien ctrvton mukaan USA:ssa 1940. 

Ei mitään 
Enintään viikko 

» kuukausi
» 3 kuukautta
)) 6 )) 

Enemmän kuin 6 kuukautta 

8,5 % 
59,0 »
11,3 » 

6,1 »
5,6 »
9,6 »
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Lisäksi Bell ma101tsee eraasta n. 4000 työntekijää käsittävästä tut
kimuksesta, joka osoitti, että n. 95 % työntekijöistä oli saanut kaiken 
ammattioppinsa vain työn johtajilta ja toisilta työntekijöiltä sekä 4 Y2 
% oppisopimussuhteessa. Vaikka Bellin esittämät prosenttimäärät ei

vät ole täysin edustavia ja ne ovat 20 vuoden takaa, ne osoittavat joka 
tapauksessa, että Yhdysvalloissa ei pidetä erityisiä ammattikouluja laa
jassa mittakaavassa tarpeellisina. Sen sijaan katsotaan, että yhä useam
pien lasten tulisi saada kansalaiskasvatusta a jatcllcn mahdollisimman 
pitkä pohjakoulutus. Tätä suuntausta korostaa myös Kansallinen työ
voimaneuvosto (David, 1960, 26, 64, 96-101). Kysymykseen tule
vaa koulusivistystä taas ei siellä käsitetä niin yksipuolisesti tiedollisek
si kuin suomalainen oppikoulu tekee. Käsitteet lavea ammattikasvatus 
(broad vocational education) ja yleiskasvatus (general education) siel
lä usein samastetaan. Tällaista koulutusta kehoitetaan kuntia järjestä
mään, mutta ei nuorten erillisiä ammattikouluja meikäläisessä ahtaas
sa mielessä (Bell, 1940, 252-254; Conant, 1959, 127). Niinpä työssä 
käyvän (18-64 vuotiaat) väestön koulunkäynnin mediaani oli maassa 
v. 1940 jo 9,3 vuotta. Taso on tästäkin jatkuvasti noussut, niin että vas
taava luku v. 195 7 oli kohonnut 11,8 vuoteen. Yhdysvaltain kansa
laisilla on siis vuosissa laskettuna keskimäärin suomalaisen ylioppi
laan koulutusjakso takanaan. Joka kuudes työvoimaan kuuluvista on
suorittanut alemman kandidaatin (B.A tai B.Sc) tutkinnon. Erillisille
ammattikursseille ei juuri enää hyväksytä pyrkijää, joka ei ole suorit
tanut opistoasteen päästötutkintoa (David, 1960, 77). Ammatillisia
kursseja järjestetään runsaasti, mutta niistä noin puolet suoritetaan
yleisen koululaitoksen (high shool) puitteissa. Niinpä v. 195 7 liitto
valtion tukemille ammattikursseille osallistui noin 3 ½ milj. opiskeli
jaa, suunnilleen puolet naisia ja puolet miehiä, samoin noin puolet päi
väopetusta, puolet ilta- tai osapäiväopetusta saaden. Opiskelijoista oli
Y4 käsityön ja teollisuuden aloilta, heistä vain runsas neljännes päi
väopetuksessa (Statistical abstracts of the United States, 1959, taulukot
138ja 171).

Davidson-Andersonin tutkimuksesta käy myös selville, että vir
kamiesluokkaa (professional) lukuunottamatta yleissivistävän koulun 
ulkopuolella jaettu koulutus on Amerikassa harvinaista. Vain 10 o/ 
heidän otantansa ammattityöntekijöistä oli saanut erityistä ammatti
koulutusta. Ikäryhmien kesken suoritetussa vertailussa todetaan sen 
jonkin verran yleistyneen nuoren polven keskuudessa. Kuitenkin juuri 
nuoret ovat varmaan katsoneet ammatillisen keskikoulun (vocational 
high school) suorituksen erityiseksi ammattikoulutukseksi. Tekijät pi-
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cävät ilahduttavimpana ilmiönä koulutukseen nähden tosiasiaa, että 
suojapukutyöläisten joukossa yleisen pohjakoulun määrä on noussut 
ja katsovat juuri sillä suunnalla tehtäviä ponnistelu ja erittäin tähdelli
siksi (Davidson and Anderson, 1937, 66-69). 

Koulun ja käytännön lähestymisen tarpeellisuus tulee erittäin ko
rostetusti esille myös Neuvostoliiton uudessa koulusuunnitelmassa, jo
ta on alettu toteuttaa vuoden 1959 syksystä lähtien. Polytekninen kas
vatus kytkee koulutyön nimenomaan opistoasteella läheisesti tuotan
coelämään. Kommunistisen käsityksen mukaan se ei ole ammattikou
lutusta, vaan industriaalisen yhteiskunnan edellyttämää yleissivistystä. 
Vaikka Neuvostoliiton y leissivistyskäsite poikkeaa länsimaisesta, niin 
pyrkimys työn ja nykyhetken yhteiskunnan lähentämiseen sekä ylei
seen että ammattikouluun eivät ole suinkaan länsimaisenkaan ajatte
lun pohjalta tuomittavia (Wehnes, 1959 ja Muhlberger, 1960). Kun 
siihen samalla liittyy tarkoitus varata kaikille mahdollisuus opiskella 
korkeakoulutasoon asti yhtenäisen järjestelmän puitteissa, voidaan tä
tä tietä saavuttaa kokonaisuus, jollainen tuskin on mahdollista erilli
siin koulutyyppeihin pirstoutuneessa koululaitoksessa. 



II. Yhtymäkohtia muihin tutkimuksiin

Ihmiset ovat työvoiman näkökulmasta joutuneet tämän vuosisadan 
alusta lähtien monitahoisen tutkimuksen kohteeksi. Laaja-alaisesti pu
hutaan koko kansakunnan työvoimasta, suppeasti jostakin ryhmästä 
työntekijöitä, jolloin edellinen käsittää ao. maan kaikki työkykyiset ih
miset, jälkimmäinen taas jonkin erityisen perusteen mukaan valitun 
joukon. Keskustelu työvoimasta edellyttää siis luokittelua (Jaffe and 

Stewart, 1951, 1). Tässä tutkimuksessa työntekijän saama ammattikou
lutus on ollut luokittelun pohjana, mutta se on vain eräs tekijä moni
tahoisessa yhteiskuntaluokittelussa, jota monet tutkijat niin meillä kuin 
muuallakin ovat selvitelleet. Näin on työntekijöistä saatu monia 
tietoja, joita viralliset tilastot eivät sisällä. Erityisen kiintoisia ovat 
olleet useat asenne- ja käyttäytymistutkimukset. Näihin on jouduttu lä
hinnä laajentuneiden työntutkimusten johdosta. Teollisen kilpailun ki
ristyttyä on alettu entistä enemmän ponnistella työntekijöiden suori
tuskyvyn kohottamiseksi. Toimenpiteisiin liittyvät varsinaisen suoritus
kyvyn mittaamisen ohella mm. valinta- ja ammattikoulutustutkimuk
set. Asioita ei suinkaan enää tarkastella yksin työnantajan näkökulmas
ta, vaan yksilön menestys ja yhteisön etu ovat voimakkaasti esillä. Mo
lemmat toiminnot ovatkin siirtyneet useissa maissa tärkeältä osalta yh
teiskunnan hoitamiksi. Mutta myös yksityisellä sektorilla on paneu
duttu syvemmälle, josta osoituksena on mm. tieteellisen työnjohdon 
(scientific management) synty. Esitettyä tutkimustyötä ovat suoritta
neet ensi sijassa sosiologit ja psykologit varsinaisten kasvatustutkijain 
osuuden jäädessä vähäisemmäksi. Työntekijäin ryhmän rakenteen ja 
käyttäytymisen laaja-alainen selvittely on kieltämättä sosiologeille kes
keisempi kysymys kuin kasvatustutkijoille, mutta monien siihen liit
tyvien ongelmien tunteminen on nimenomaan ammattikasvatuksen 
edustajille tärkeää. 



Caplow on laatinut luettelon ongelmista, jotka ovat olennaisia juu
ri työn sosiologialle (Caplow, 1954, 7-8). Seuraavilla niistä on eräitä 
kosketuskohtia tähän tutkimukseen: 

1) Mitkä sosiaaliset ilmiöt määräävät ammatillisen ryhmittymisen
ja kansan sijoittumisen niihin?

2) Miten kunkin ammatin suhteellinen arvo sosiaalisessa portai
kossa määräytyy?

3) Miksi havaitaan vaihteluja ammatillisissa ryhmissä poliittiseen
asennoitumiseen, elämänkatsomukseen, harrastuksiin, älykkyy
teen, mielenvikaisuuteen, kirjalliseen makuun, perheen suuruu
teen ja elämisen tapoihin nähden? Mitä seurauksia näillä
eroavuuksilla on yhteiskunnalle?

4) Missä määrin ammatit ovat periytyviä isältä pojalle? Missä mää
rin kohoaminen ammatillisessa portaikossa yleensä on mahdol
lista? Onko ammatillisessa rakenteessa pyrkimystä suurempaan
jäykkyyteen?

5) Millaisia ovat kunkin ammatin piirissä hyväksytyt sosiaaliset
roolit?

6) Mitkä ovat kasvatusjärjestelmän ammatilliset tehtävät? Miksi
koulutus pyrkii syrjäyttämään ammatillisen sijoittumisen muita
muotoja?

Yhteiskuntaluokan määrittely on useimmissa tapauksissa aivan vält
tämätön, koska sen pohjalta monet ilmiöt ovat selitettävissä. Mutta 
tehtävä ei ole helppo, jos pyritään klassillisesta elinkeinojaottelusta, jo
ka liikkuu horisontaalisessa tasossa, todella vertikaaliseen ryhmittelyyn. 
Tämä ilmenee selvästi mm. Caplowin (1954), Centersin (1949), 
Edwardsin (1943), Hartleyn (195 5), Thomasin (195 6) ja Warnerin 
( 1949) tutkimuksista. Joka päiväisessä keskustelussa käytetään y leises
ti ylä-, keski- ja alaluokan käsitteitä, mutta yksilöiden sijoittelu eri luok
kiin tuo tullessaan käytännöllisiä vaikeuksia. Jos ao. ihmiset itse saa
vat sen suorittaa, 80-90 % saattaa katsoa kuuluvansa ns. keskiluok
kaan. Paljon riippuu kuitenkin siitä, kuinka taitavasti tiedustelu osa
taan tehdä (Centers, 1949, 30-32, 222; Lundberg, 1955, 72). Siksi 
pelkkään mielipiteeseen perustuva sijoittelu saattaa olla teoreettisena 
pohjana sovelias, mutta käytännössä kriteereiksi otetaan erinäisiä fak
toja, kuten ammatti, tulo, koulusivistys, asunto jne. Mainittu toteamus 
ei tarkoita sitä, ettei yksilöiden luokkaan samastamista ja poliittis
ekonomisia kannanottoja voitaisi käyttää hyödyksi sosiaalisia luokkia 
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tutkittaessa. Centersin tutkimus on hyvä esimerkki tällaisesta menet
telystä. Meillä Allardt ja Littunen ovat sitä mieltä, että yhteiskuntaluo
kan subjektiivisiin menetelmiin perustuvilla määrittämistavoilla tulee 
olemaan kasvava merkitys (Allardt ja Littunen, 1958, 84-96). 

Asian ratkaisu riippuu olennaisesti siitä, millaisista dimensioista on 
kysymys. Jos perustaksi otetaan taloudellinen näkökohta ( economic 
order), niin se voitaneen parhaiten ratkaista sopivien faktojen avulla. 
Jos kysymyksessä taas on arvostus (social order), niin subjektiivinen 
menettely lienee edullisin. Vaikutusvallan (legal order) ollessa pää
dimensiona kriteerinä voitaneen käyttää sekä faktoja että arvostuksia. 
Yksityisen henkilön asema yhteisössä saattaa olla huomattavan erilai
nen näissä ja muissakin mahdollisissa dimensioissa. Asiaan vaikuttaa 
olennaisesti myös asumisyhteisön suuruus. Vain pienissä yhteisöissä vä
litön yhteys (face-to-face) yksilöiden tai perheiden kesken on ko
ko yhdyskunnan puitteissa mahdollinen. Yhteisön kerrostuneisuuden 
määrittelemiseksi on muulloin turvauduttava ulkoisiin tekijöihin, jois
ta ammatti, koulusivistys ja omaisuus tai tulon suuruus ovat tavalli
simmat (Cuber and Kenkel, 1954, 23, 289). Caplow ja Lundberg 
osoittavat vertaillessaan eräitä tunnettuja amerikkalaisia skaaloja kes
kenään, että ristiriitaisuuksia ei voida välttää näitäkään käytettäessä 
(Caplow, 1954, 41; Lundberg, 1955, 66-73). 

Tässä yhteydessä nousee kysymys, missä määrin nykyisin menetel
min on mahdollista kytkeä samaan skaalaan eri tyyppisiä tekijöitä so
siaalista luokkaa ratkaistaessa. Warnerin luokittelua on nimenomaan 
moitittu siitä, että hän yhden vertikaalisen dimension sijasta on ottanut 
ainakin kolme, vaikka hänen luokittelunsa lähti arvostus (prestige) 
pohjalta. Kornhauser antaa muuten kokoavan selvityksen Warnerin 
luokituksesta ja siihen kohdistuneesta arvostelusta (Bendix and Lipset, 
1954, 224-255 ). Cuber ja Kenkel taas huomauttavat tarkasteltuaan 
luokituksen ongelmaa useiden empiiristen tutkimusten pohjalta, että 
yhteiskunnallinen luokittelu on aina melkoisesti tutkijasta ja hänen 
tarkoituksestaan riippuva. Heidän mielestään ns. jatkuvuusteoria (con
tinuum t:1eory) on oikeampi kuin luokkateoria (categorical theory), 
sillä luokkien rajoja ei itse asiassa ole olemassa. Kun ei ole rajoja, ei 
voi olla puhtaita luokkiakaan (Cuber and Kenkel, 1954, 306- ). 
Svalastoga taas käsittää yleisen sosiaalisen statuksen useiden erikois
d ;mensioiden painotetuksi summaksi mainiten esimerkkeini taloudel
lisen, poliittisen, älyllisen, sivistyksellisen, fyysisen, ammatillisen ja per
hesuhteisiin po:1jautuvan ulottuvuuden. Luokitteluun vaikuttavista te
kijöistä hän muodostaa kolme pääry'.1mää: saavutustekijät (ac1:-iieve-
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ment factors), ominaisuustekijät (ascription f.) ja symboliset tekijät, 
jotka oikeastaan ovat kahden edellisen ilmentymiä (Svalastoga, 1959, 
11-17).

Useissa sosio-ekonomisissa skaaloissa ammatti on osoittautunut kaik
kein tärkeimmäksi faktoriksi, joka korreloi vahvasti muiden kysymyk
seen tulevien tekijäin kanssa (Warner, 1949, 173). Siksi jotkut tutki
jat puhuvatkin vain ammatillisesta luokittelusta (occupational struc
ture) yhteiskuntaluokkia tarkoittaessaan, vaikka toisaalta eivät pidä yh
den nimenomaan horisontaalisen tekijän käyttämistä riittävänä. Heistä 
mainittakoon erityisesti Thomas, joka tarkastelee kysymystä kasvatus
tutkijan näkökulmasta (Thomas, 1956, 6 ja 18). Myös Glass käyttää 
ammattia sosiaalisen luokittelun perustana Englannissa suorittaen pe
rusryhmittelyn avainammatteihin kohdistuvan arvostuksen pohjalla 
( Glass, 1954, 6-7). Yhteiskuntaluokka koostuu sekä teoriassa että 
käytännössä niin monista tekijöistä, että yleisesti soveltuvaa luokitte
lua tuskin voidaan laatia esim. koko maata ajatellen. Tutkijan on rat
kaistava, mihin dimensioon perustuva skaala on sovelias kulloinkin 
käsiteltävänä olevaan ryhmään, aiheeseen ja alueeseen (Hartley and 
Hartley, 1955, 600). Hamburger esittää, että teoreettiselta kannalta 
monidimensionaalisella skaalalla on suuria etuja, vaikka ammatti sii
näkin muodostuu ratkaisevaksi tekijäksi. W arneriin perustuen hän on 
laatinut luokka�asemaskaalan, jossa taloudelliset tekijät ja sosiaalinen 
arvostus ammatin ja toimiluokan ohella ovat sijoittelun ratkaisijoina. 
Kussakin dimensiossa pyritään vertikaaliseen ryhmittelyyn ( Ham
bttrger, 1957). 

Ammattien si joittarnisessa pääluokkiin tulon suuruuden, ammatin 
arvostuksen ja vaatimustason pohjalta on Amerikassa päästy melko 
hyviin tuloksiin, niin että tarkistuksissa suoritetut muutokset ovat vä
häiset (Edwards, 1943, 187; Darley and Hagenah, 1955, 5 ). Kan
sainvälisen työtoimiston suosittelema ammatillinen luokitus on seu
raava (International standard classification of occupations, 1958, 

19- ):

0) akateemiset ja taiteelliset ammatit
1) hallinnolliset ja liiketoimen johtoarnmatit
2) toimihenkilöt
3) kaupan myyntihenkilöstö
4) maatalous ja sen sivutoimet
5) kaivostyöntekijät
6) liikenteen henkilöstö



26 

7-8) teollisuuden työntekijät
9) palvelushenkilöstö

10) luokittelematon työvoima

Tätä perusluokittelua käytetään meillä mm. ammatinvalinnan oh
jauksessa ja siihen perustui v. 1960 väestölaskennan ammatillinen 
jaottelu. 

Usein tyydytään luokittelussa karkeampaan ryhmittelyyn, kuten seu
raava englantilainen esimerkki osoittaa: 1) professional, 2) managerial, 
3) other non-manual, higher grade, 4) other non manual, lower grade,
5) skilled manual, 6) semi-skilled manual, 7) unskilled manual ( Glass,
1954, 31). Tämän luokittelun perustana olivat yksin ammatit, jotka
sijoitettiin tuomarimenettelyn pohjalla arvostusskaalaan. Arvioitsijat
eivät olleet aivan yksimielisiä minkään ammatin arvostuksen suhteen,
ulottuipa vaihteluväli eräiden ammattien suhteen koko skaalan yli.

USA:n työtoimisto käyttää myös seitsemään luokkaan jakautuvaa 
pääryhmittelyä: 1) professional and managerial, 2) clerical and sales, 
3) service, 4) agriculture, 5) skilled, 6) semiskilled and 7) unskilled
occupations. Shartle analysoi kumpaakin amerikkalaista luokittelujär
jestelmää jo edellä viitatussa teoksessaan (Shartle, 1949, chapter IV).
Parnes huomauttaa eräiden toisten tutkimusten pohjalla, että näissä
luokituksissa on ristiriitaisuutta ja epätarkkuutta nimenomaan täysin
ja osittain ammattitaitoisten työntekijäin osalta (Parnes, 1954, 27-
31). Ehdottomaan tarkkuuteen ei voida siis päästä ammattiinkaan poh
jautuvassa luokittelussa. Varsinaisen ammattiluokittelun ohella käyte
tään nimenomaan virallisissa tilastoissa vielä usein horisontaalista elin
keinoluokittelua (industrial classification). Se käsittää tavallisesti seu
raavat ryhmät: maatalous sivuelinkeinoineen, kaivostyö, teollisuus, ra
kennustyö, kauppa, kuljetus (liikenne), palvelu- ja hallintotehtävät
(The international standardisation of labour statistics, 1959, 21-30,
U.S. Classified index of occupations and industries, 1960). Tämä luo
kittelu on edelleen käytössä kuvattaessa esim. koko maan tuotannon ja
työvoiman jakautumista. Tällöin luokkia usein yhdistellään, niin että
saadaan kolme pääryhmää: alkutuotanto, jalostus ja palvelukset. Elin
keinoluokittelussa ei oikeastaan enää liikut:-1 yhteiskunnan kerrostumi
sen puitteissa, vaan kysymyksessä on yksinomaan tilastollinen luokka.

Muutamat amerikkalaisista tutkimuksista antavat eräitä spesifisiä 
tietoja ammattityöntekijäin ryhmästä, vaikka eivät ole sen tarkasteluun 
varsinaisesti keskittyneet. Harrel tuo mm. esille armeijan keskuudessa 
suoritetun testitutkimuksen tuloksena eri ammatteihin kuuluvien kes-
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kimääräiset älykkyysosamäärät. Siitä ilmenee, että ammattityöntekijät 
edustavat noin 115-100 ÄO:ää keskihajonnan ollessa 15 tienoilla 
(Harrel, 1945, 231-232). Virallisesta tilastosta ilmenee edelleen, 
että ammattimiesten keski-ikä oli (1950) 40,8 v., koulusivistys 9,3 
luokkaa (9,5) ja vuositulo 3.125 dollaria (2668 $). Vastaavat luvut 
naisten osalta olivat 39,7 (36,4), 9,9 (11,3) ja 1.999 dollaria (1575 
$). Suluissa olevat luvut tarkoittavat kaikkien ammattiluokkien keski
arvoja ao. sukupuolten osalta (Thomas, 1956, 39-55). Vuoden 1957 
tilastot osoittavat ammattimiesten vuosipalkan mediaaniarvoksi noin 
5200 dollaria kaikkien työntekijöiden vastaavan arvon ollessa mies
ten osalta 4700 dollaria ja naisten 3000 dollaria (Occupational Ottt
look Handbook, 1959, 25-32). Ammattityöntekijäin ryhmä on voi
makkaasti miehinen (97 % ), sen keski-ikä on korkeahko ja palkkaus 
huomattavasti keskimääräistä korkeampi mutta yleinen koulusivistys 
niukasti keskiarvoa alempi. 

Shartlen teos on erinomainen ammattiluokittelun yleiseltä kannalta. 
Hänen esittämänsä ammattien kahtiajako Essential Occupations (kou
lutus 6 kk-2 v.) ja Ctitical Occupations (koulutus vähintään 2 v.) 
käy pääosilta yksiin Jyväskylän tutkimuksessa käytetyn jaottelun 
kanssa (Shartle, 1949, chapter IV). Kirja ei kuitenkaan ole yksin kou
lutettuihin työntekijöihin kohdistuva tutkimus vaan yleisteos. 

Vastakohtana Shartlen pikkutarkalle analyysille on syytä mainita 
ranskalaisen Fourastien esittämä elinkeinoelämän laaja-alainen tarkas
telu, joka jo aikaisemmin tuli yksityiskohtaisesti esille ( Fourastie, 
1954). Saksalaisista sosiologeista Schelsky edustaa verraten modernia 
käsitystä ammattien joustavasta limiytymisestä toisiinsa elinkeinoalat 
ylittävinä (Schelsky, 1956). Kluth esittää samaan suuntaan käyviä 
ajatuksia pohtiessaan ammattimies (Facharbeiter), osatyöntekijä (an
gelernte Arbeiter), aputyöläinen ( ungelernte Arbeiter) sekä toimisto
työntekijä (Angestellte) käsitteitä (Kluth, 1955, 104-109). Työn
opettamisen näkökulmasta lähtien Bolt suorittaa ammattimiehen ja 
osatyöntekijän rajankäyntiä todeten sen useissa tapauksissa vaikeaksi 
(Bolt, 195 7, 12-20). 

Jyväskylän tutkimuksessa esitetyllä luokkajaolla oli merkitystä itse 
tutkimusjoukon valinnassa ja selvitettäessä kysymystä, millaista verti
kaalista muuttumista oli havaittavissa sen piirissä. Esitetyt luokka
struktuuria selvittelevät amerikkalaiset tutkimukset antoivat myös ar
vokasta teoreettista perustaa ja tarjosivat eräiden yksityiskohtienkin 
ratkaisussa hyvää apua, vaikka vain osa niistä oli tekijällä jo tutki� 
muksen alkuvaiheessa käytettävissä. Mutta Jyväskylän tutkimuksessa 
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haluttiin keskittyä nimenomaan työntekijäasteen ammattikoulutettu
jen sisäiseen tarkasteluun. Tämä ryhmä muodostaa vain pienen osan 
ns. ammattimiehistä, jotka puolestaan edustavat esim. USA:ssa nom 
viidettä osaa koko miespuolisesta työvoimasta. 

Suomalaisissa sosiologisissa ja kasvatustieteellisissä tutkimuksissa so
siaaliseen luokkajakoon on kiinnitetty huomiota ja koetettu päästä ver
tikaaliseen ryhmittelyyn (Allardt, Bruun, Sariola, Waris). Heistä Wa
tis e<luslaa selväsli ammattiin pohjautuvaa luokittelua ( W'aris, 1948, 

177-188). Hänen laskelmansa »sosiaalisista kerrostumista» perustu
vat virallisen tilaston antamiin tietoihin. Bruunin Helsingin kaupungin
tilastotoimistolle laatima yhteiskuntaluokittelu perustui yksin ammat
teihin, mutta niitä luokkiin sijoiteltaessa käytettiin eri yhteiskuntaker
rostumiin kuuluvia arvosteli joita (Bruun, 1954, 3 7-44). Sariola
pyrki määrittelyyn subjektiivis-operationaalista tietä käyttäen arvioitsi
joita, jotka saivat vapaasti esittää perustelut sijoittelulleen. Nämä hän
katsoi voivansa ryhmittää seuraavasti: 1) intrumentaaliset syyt, kuten
kasvatus, kyvykkyys, tarmokkuus ja muut persoonallisuuden piirteet,
2) objektiiviset syyt, kuten ammatti, elintaso, tulo jne., 3) ideologiset
syyt, kuten maineeseen ja poliittiseen katsomukseen liittyvät perusteet.
Kuitenkin perusteet limiytyivät arvioitsijoilla usein toisiinsa, joskin
maaseudun tuomarit osoittivat taipumusta asettaa ammatin ratkaise
vaksi perusteeksi tehdasseudun kannattaessa omaisuutta tärkeimpänä
tekijänä (Sariola, 1953, 138-157). Sariola on käyttänyt myös objek
tiivis-empiiristä tietä yhteiskuntaluokkien määrittelyssä. Hänen laati
mansa indeksi perustuu amerikkalaisen Sewellin menetelmään sisältäen
14 osatekijää. Skaala on vaikeakäyttöinen eikä rajoitu yhteen dimen
sioon (Sariola, 1954, 98-99, 169-174). Pelkästään ammattiin pe
rustuvaa luokkajakoa on käytetty melko usein. Siipi (1954), Seppänen
(195 8) ja Laakkonen (195 8) luokittelevat tutkimuksissaan yksin
omaan palkkatyöväkeä. Heistä ensimmäinen tyytyy koulutuksessa
ammattimies - ei ammattimies määrittelyyn subjektiivisella pohjalla.
Toiset koettavat saada koulutuksen suhteen jonkinlaista asteikkoa,
mutta se jää epämääräiseksi eikä esiinny tutkimusten keskeisenä muut
tujana. Ammatillinen yleisluokittelu ja ammattianalyysit ovat olleet
monissa tutkimuksissa perusteellisen tarkastelun alaisena, mutta nimen
omaan ammattityöntekijäin koulutustiehen perustuvaa erittelyä ei te
kijä ole havainnut asetetun keskeiseksi aiheeksi (ks. kuitenkin Parnes,

1954, 29). Asettamalla se koko ryhmänmuodostuksen perustaksi toivo
taan tutkimuksessa saatavan valaistusta eräisiin yleisiin hypoteeseihin.

Toisena keskeisenä tarkasteluperusteena on Jyväskylän tutkimuk-



sessa ammatillinen liikkuvuus (occupational mobility) eli v a i h t o. 
Aihe on elinkeinoelämää läheisesti koskeva ja siksi sitä on tarkasteltu 
monissa maissa, usein sosiaalisen liikkuvuuden eräänä osailmiönä. 
Tällaisina mainittakoon mm. Sorokinin perustavaa laatua oleva tutki
mus, joka antoi virikkeitä monille muille amerikkalaisille tutkijoille. 
Sorokin muuten piti koulunkäyntiä vertikaalisen liikkuvuuden nykyi
sin ehkä tärkeimpänä väylänä mainiten muina teinä armeijan, kirkon 
ja erilaiset järjestöt (S orokin, 1927, chapter VII). Davidson ja Ander
son toivat arvokasta lisäselvitystä asiaan valottamalla liikkuvuutta ra
joitetun kenttätutkimuksen puitteissa. Heidän otantansa käsitti 7 <?,i

San Josen (Cal.) kaupungin kaikista miespuolisista työntekijöistä Ed
waråsin mukaan luokiteltuna, yht. 1242 henkilöä. Tutkimuksessa ha
luttiin lähinnä selvittää koulunkäynnin, tulon ja perheen suuruuden 
sekä isän ammattitason vaikutusta liikkuvuuteen (Davidson and An
derson, 1937). Palmer selvittää hyvin laajaa aineistoa käyttäen eri am
mattiryhmien liikkuvuutta kuudessa suuressa USA:n kaupungissa kym
menvuotiskautena 1940-1950. Seuraavat lyhyet maininnat kuvasta
vat sitä problematiikkaa, jota hän pyrki tutkimuksellaan valottamaan: 
pakollinen vai vapaaehtoinen vaihto, vaihdon suhteellinen osuus, onko 
tyypillistä vaihtoa ja havaitaanko siinä ajan ja olosuhteiden vaikutusta, 
ovatko jotkut ammatit tyypillisiä luovuttajia ja toiset vastaanottajia, 
vaihdon alueellisuus, vaihtajien koostumus, missä määrin ikä, suku
puoli, siviilisääty ja ammattitaitoisuus vaikuttavat asiaan. Palmer tar
kastelee työn teki jäin suorittamia työpaikan, ammatin ja ammattialan 
ja maantieteellisen alueen vaihtoja (Palmer, 1954, 1-2). Hänen tut
kimuksensa tuloksia vertaillaan myöhemmin useissa kohdin. Rogoff 
käytti ikää, rotua ja syntyperää tutkimuksen päävariaabeleina selvitel
len vaihtoa Indianan osavaltion erään piirikunnan alueella (Rogoff, 
1953, 19). Parnesin tutkimuksella on erityiset ansiot vaihdon luon
teen, vaikuttajien ja laajuuden selvittelyn kannalta (Parnes, 1954, 11 
-24). Hän suorittaa analyysin toisten amerikkalaisten tutkimusten
pohjalla esittämättä omaa alkuperäismateriaalia. Taussig ja Joslyn
( 1932) sekä sitten Warner ja Abegglen taas keskittyivät ongelmaan,
missä määrin liikealan huippuammatit (business elite) USA:ssa ovat
alempien yhteiskuntaluokkien saavutettavissa, todeten lievää avautu
mista tapahtuneen (Warner and Abegglen, 1955, 46). Bendix ja Lip
set ovat havainneet toimihenkilöiden olleen huomattavasti yleisemmin
jossakin vaiheessa ruumiillisessa työssä kuin varsinaisten työläisten
henkisessä työssä. Edellisten ruumiillisessa työssä viettämä aika oli
20,2 % ammattiurasta, jälkimmäisillä vastaava luku 11, 1 % toisen



30 

ryhmän tehtävissä (Bendix and Lipset, 1954, 455-456). Näiden 
pääryhmien keskinäinen vaihtelu, ts. vertikaalinen liike on kuitenkin 
pääosaltaan hetkellistä, joten pysyvää nousua ja laskua esiintyy ko. ai
neiston mukaan suhteellisen vähän. Davidson ja Anderson esittävät 
alkamisen (ensimmäinen pysyvä työpaikka) tietyssä ammattiluokassa 
melko ratkaisevaksi koko uralle. Ammattimiesten ja omistajien ryh
mät esiintyvät tässä suhteessa kuitenkin poikkeuksina, sillä esim. am
mattimiesten lähtökohtana on tavallisesti ammattitaidottoman tai osit 
tain ammattitaitoisen työntekijän asema. He toteavat myös, että poi
kien ammattiluokka riippuu suuresti isän asemasta (Davidson and An
derson, 1937, 98). Lipset-Bendixin uusin, ns. Oakland-tutkimus vah
vistaa pääosiltaan Davidson-Andersonin havaintoja, joskin siinä to
detaan ylöspäin suuntautunut liike aikaisempaa hieman suuremmaksi 
(Lipset and Bendix, 1959, 288-294). Barber esittää teoksessaan tu
loksia useissa maissa (mm. Suomessa) suoritetuista tutkimuksista, jotka 
valottavat kahden sukupolven välistä säätykiertoa. Niistä ilmenee, 
ettei kovin suuria eroja ole teollistuneiden ja samalla avoimien yhteis
kuntien välillä. Pääosa kuhunkin luokkaan (valkokaulus- ja suojapuku
työntekijät sekä maanviljelijät) kuuluvista pojista jää isänsä ryhmään 
(Barber, 1957, 472-477). Goldsteinin Norristown- tutkimus selvit
telee muuttoliikkeen vaikutusta pienehkön kaupungin (Pennsylva
niassa) ammatilliseen struktuuriin tämän vuosisadan alkupuoliskolla 
todeten muuttavaa ainesta kaikissa ammattiluokissa, mutta sen suun
nassa tapahtuneen vaihteluja eri ryhmiä ajatellen. Vertikaalinen liik
kuvuusprosentti oli kasvanut saman ajan sisällä noin kymmenellä 
(Goldstein, 1958, 156, 191). 

Englantilaisista tutkimuksista on aiheellista mainita Glassin toimit
tama koko maahan kohdistunut sosiaalisen liikkuvuuden selvittely 
(9296 haastateltua), jossa ammatti, ikä, perhesuhteet ja koulusivistys 
olivat keskeisinä muuttujina (Glass, 1954, 79-97). 

Vaihdon ongelman teoreettisesta näkökulmasta Miller ja Form ovat 
hahmotelleet itse vaihtajista seuraavat perustyypit: 1) jatkuvat kohoo
jat, 2) korkean tasaiset, 3) alhaisen tasaiset, 4) jatkuvat putoojat, 5) 
tasaiset vaihtajat, 6) epätasaiset vaihtajat. Asia ilmenee parhaiten seu
raavasta kuviosta (Miller and Form. 1951, 395 ). 
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valmistuskaus, yritys kausi l 1.1opumiskausi 

K u v i o  2. Amniattiuran kulun päätyypit. 

Miller ja Form selvittelevät mam1tussa tutkimuksessaan perusteel
lisesti myös ihmiselämän tyypillistä kulkua työn näkökulmasta erot
taen siinä viisi eri kautta: 1) valmistuskausi (preparatory), 2) alku
kausi (initial), 3) yrityskausi (trial), 4) vakiintumiskausi (stable), 5) 
luopumiskausi (retirement). Näistä yritys- ja vakiintumiskaudet ovat 
varsinaisesti työn mailmaan kuuluvia, sillä kaksi edellistä ovat vain 
valmistusta siihen ja viimeinen edustaa vaihetta työstä luopumisen jäl
keen (Miller and Form, 1951, 535-537). Super käyttää samaa pe
rusjakoa, vaikka hän tarkastelee kysymystä kehityspsykologian valossa. 
Siksi hän käyttää hieman toisia nimiä, kuten seuraava asetelma osoittaa: 

1) kasvukausi (growth), vuodet 1-14
2) etsintäkausi (exploration), vuodet 15-24
3) perustamiskausi (establishment), vuodet 25-44
4) ylläpitokausi (maintenance), vuodet 45-64
5) laskukausi (decline), vuodet 65-

Superin tarkastelu kohdistuu ensi sijassa ammatinvalintaan, johon 
nähden hän huomauttaa, että se on pitkäaikainen prosessi, joka käsit
tää oikeastaan ihmisen koko eliniän (S uper, 195 7, 42-4 5). Kehitys
kulun määrittelyssä hän nojautuu läheisesti Havighurstin käyttämään 
developmental task-käsitteeseen soveltaen sen erityisesti työn maail
maan (Havighurst, 1953, 2-5, 289-290, 325-326). Ammatilli
nen kehitys käsittäisi siis yleisestä kehitysrytmistä ne ajalliset tai toi
minnalliset vaiheet, jotka ovat ominaisia ammattiuralle (valinta, vas-



tuu, itsenäisyys, pysyvyys jne.). Ammatinvalinnan kannalta vaihdon 
ongelmaan liittyvät monet muutkin tutkimukset, joista tässä mainit
takoon vain Strongin (1943 ja 1955) ja Ginzbergin (1951) suoritta
mat. Viimeksi mainittu jakaa varsinaisen toivekauden kolmeen vai
heeseen lähinnä realistisuuden näkökulmasta: 1) mielikuvituskausi, 2) 
hapuilukausi ja 3) todellisuuspohjan kausi. Kaudesta toiseen siirtymi
nen kuvastaa nuoren henkisen kypsyyden kehitystä. Kokonaisuutena 
ammatinvalinta on kehitysprosessi, joka pohjautnu eclellä tapahtnnee
seen ja päättyy lopulta sisäisten ja ulkoisten tekijäin säätämään kom
promissiin (Ginzberg, 1951, 60, 185-186). 

Saksalaisista tutkimuksista Reigrotzki'n työ (195 3) on verraten 
yleistä laatua oleva. Schelsky (1956) keskittyy eräisiin työläisnuorisoa 
koskeviin ongelmiin tuoden esille useita muita tutkimuksia. Tärkein 
nimenomaan ammatinvaihtoa koskeva saksalainen tutkimus on Abel'in 
(195 7) suorittama. Hän on saanut huomattavia vaikutteita Fouras
tieltä ja Schelskyltä, joihin perustuen hän korostaa kiihtyneen vaihto
frekvenssin osoittavan ammattikoulutusjärjestelmän ja elinkeinollisen 
rakenteen keskinäistä ristiriitaa. Hänen havaintoihinsa palataan tutki
mustulosten käsittelyn yhteydessä. 

Ruotsissa on toimitettu ammatillisen liikkuvuuden suhteen myös 
eräitä tutkimuksia, joita Meidner selostaa teoksessaan. Hän suorittaa, 
lähinnä amerikkalaisiin tutkijoihin nojautuen myös vaihdon luokitte
lua (Meidner, 1954, 155-159). Suomessa asia on joutunut melko 
usein tutkimuksen kohteeksi, mutta sitä on tarkasteltu lähinnä sosiaa
lisen liikkuvuuden ja luokittelun eräänä osailmiönä. Aström on laati
nut näistä 1950-luvun alkuun ulottuvan katsauksen (Aströrn, 1953, 
221-227).

Ammatillinen liikkuvuus on siis sekä sosiologisessa, psykologisessa
että ammattikasvatustutkimuksissa usein käsitelty aihe. Esitetyt teok
set ovat antaneet Jyväskylän tutkimukselle useita virikkeitä. Oman li
sänsä se pyrkii tuomaan aikaisempiin havaintoihin sillä, että tarkas
telu pohjautuu erikoislaatuisesta aineistosta saatuihin tietoihin ja se 
suoritetaan ammattikasvatuksen näkökulmasta. 



III. Tutkimusasetelma

3. 1. TUTKIMUSONGELMAT

Yhteiskunnan sosiaalisen ja elinkeinollisen rakenteen muuttumi
nen, suuret ikäluokat ja yleinen koulunuudistus ovat niitä laajoja pe
rustekijöitä, jotka tämän hetken ammattikasvatuksen suunnittelun tu
lee ottaa huomioon. Ne on edellä tuotu esille vain karkein vedoin, 
mutta ne ovat kuitenkin olleet lähtökohtana tutkimuksen ongelmien 
asettelulle. Tutkijalla ei kuitenkaan ole ollut mahdollisuutta tarkas
tella ammattikoulutustamme aivan laajasuuntaisena ongelmana ja on 
siksi sitä suuresti rajoittanut, kuten tuonnempana olevasta tehtävän 
määrittelystä ilmenee. Kun tätä aihetta on maassamme hyvin vähän 
tutkittu, tekijä on esittänyt ongelmat mahdollisimman yleisessä muo
dossa. Seuraavat kolme kysymystä olivat lähtökohtana: 

Millainen on ammattikoulutuksen saaneiden yleinen struktuuri? 
Miten koulutuksen saaneet suhtautuvat eräisiin sosiaalisiin, työ
elämän ja ammattikasvatuksen ongelmiin? 
Miten julkinen ammattikasvatus vastaa tarkoitustaan käsityön 
ja teollisuuden aloilla? 

Näistä ensimmäinen kysymys edellyttää tilastollisen materiaalin ko
koamista sopivan luokittelun pohjalla, toinen valitun kohdejoukon 
analyysiä tutkimusvariaabelien valossa ja kolmas yhteenvetoa kaiken 
edellä esitetyn perusteella. Ongelmat kietoutuvat monessa kohdin toi
siinsa, joten niiden tarkka erottelu ei aina ole mahdollista. 

3. 2. TEHTÄVÄ JA SEN RAJOITTAMINEN

Tämän tutkimuksen nimi »Työntekijät ja ammattikoulutus» on si
nänsä laaja-alainen ja on tarkoitettu ilmaisemaan vain yleisesti käsi

;; 
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teltävää ongelmapiiriä. Paikallisesti tutkimus koskee yhtä työpaikkaa 
lukuunottamatta ainoastaan Jyväskylän kaupunkia. Koko maata kos
kevan tutkimuksen suorittaminen olisi muodostunut taloudellisesti ra
sittavaksi, joten siitä oli luovuttava jo tämän perusteella. Kysymyk
sessä on ns. kenttätutkimus, jonka piiriin pyrittiin ottamaan koko pai
kallinen perusjoukko. Kun tutkimuksen tarkoitus oli ensi sijassa tie
dusteleva ja esitutkimuksen luonteinen, olisi ollut epätarkoituksenmu
kaistakin ulottaa se kohta laajalle. Alueellisesti rajoitettuna se pystyy 
kyllä valottamaan niitä yhteyksiä, joita tutkimuksen muuttujien välillä 
vallitsee. Tutkimus jää tällöin tosin monessa suhteessa deskriptiivi
seksi esitutkimukseksi (pilat study), sillä tarvittavat vertailukohteet 
puuttuvat. 

Keskinäisinä käsitteinä tutkimuksessa ovat termit työntekijä, am
mattikoulutus ja ammatillinen liikkuvuus eli vaihto. Keskimmäinen 
on olennaisin, sillä tutkimuksen perusjoukko on valittu tätä käsitettä 
kriteerinä käyttäen. Kun tutkimuksen yhtenä tehtävänä oli selvittää 
ammattikoulutuksen saaneiden työntekijöiden käsityksiä saamastaan 
koulutuksesta, niin perusjoukkoon ei voitu ottaa ei-koulutettuja. Käsite 
ammattikoulutus haluttiin myös täsmentää, sillä ammattikoulutusta 
voidaan saada monella tavalla. Kriteeriksi otettiin toisaalta koulutus
ajan pituus, toisaalta koulutuksen luonne. Näin muodostettiin seuraa
vat koulutusryhmät: 

I. Vähintään kaksivuotisen päiväammattikoulun suorittaneet.
II. Tietopuolisen ja käytännöllisen ammattiopin teollisuuslaitok

sessa suorittaneet (oppisopimussuhde, aika 2-4 vuotta).
III. Käytännöllisen ammattiopin työnantajan luona, tietopuolisen

yleisessä ammattikoulussa tai vastaavassa saaneet (oppisopimus
suhde, aika 2-5 vuotta).

IV. Vähintään neljä kuukautta kestäneen päiväammattikurssin suo
rittaneet.

V. Kohdissa I-III mainitun ammattiopin keskeyttäneet, mutta
sitä ainakin ½ vuotta (yhden lukukauden) käyneet.

VI. Kohtiin I-V kuuluneet, jotka ovat myöhemmin suorittaneet
jonkin työnjohto- tai suunnitteluportaan ammattioppilaitoksen
( aika 2-4 vuotta).

On syytä huomauttaa, että näin määritelty » koulutuksen saanut» ei 
ole sama käsite kuin ammattimies. Määritelmän mukaisen koulutuk
sen saanut voi olla ja useimmissa tapauksissa onkin alansa ammatti-
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mies, mutta ammattimieheksi on mahdollisuus tulla muutakin tietä. 
Monissa ammateissa pelkkä kokemus ja mahdollinen itseopiskelu joh
tavat myös ammattimiehen asemaan. Tämä ns. pitkän tien koulutus 
ei ehkä keskimääräisesti johda niin hyviin tuloksiin kuin ns. julkinen 
ammattikoulutus, jonka rakennetta esitetty koulutusryhmitys valottaa. 
Ainakin Joensuun tutkimus osoitti itseoppineiden sorvaajien jääneen 
työn tehokkuudessa hieman jälkeen koulutuksen saaneista (J oensutt, 
1948, 31). Itseoppineiden työn teki jäin opin tien tutkiminen muodos
taisi kiintoisan ongelman, joka olisi työntekijöitä koskevan struktuu
rin selvittelyn kannalta tärkeä. Se olisi kuitenkin vaikeuttanut ja laa
jentanut tätä tutkimusta. Tutkimuksen pääaihehan koski sellaista am
mattikasvatusta, joka tapahtuu viranomaisten valvonnan alaisena ja 
tavallisesti yhteiskunnan tukemana. Siksi sitä tässä kutsutaankin julki
seksi ammattikasvatukseksi tai -koulutukseksi. 

Amerikkalaisten suorittamissa ammattiluokitteluissa tuodaan myös 
usein esille ammattimiesluokan määrittelyn vaikeus. Vieläpä huomau
tetaan, että jo kolmijako - ammattitaitoiset, osittain ammattitaitoiset 
ja ammattitaidottomat - on summittainen. Teollisuudessa tapahtu
vat muutokset ovat niin nopeita, että tänään ammattityönä pidetty teh
tävä voi huomenna olla jaettu osittain ammattitaitoisen tai ammatti
taidottoman tehtäviin. Toisaalta taas kehittyvä tekniikka synnyttää uu
sia ammattitaitoa vaativia tehtäviä. Parhaimpana opin muotona am
mattityöhön tunnutaan pitävän oppisopimustietä, mutta yleisimmäksi 
tunnustetaan edelleen kokemuksen tie. Mahdollisimman hyvää yleistä 
pohjakoulutusta, joka sisältää runsaasti matematiikkaa ja luonnontie
teitä, pidetään ammattimiehelle erittäin tärkeänä ( Occupational Out
look Handbook, 1959, 273-277). 

Ammattikoulutuksen saaneen määrittelyssä on meilläkin käytetty 
monenlaisia perusteita tavallisesti tutkimuksen luonteesta ja kohdejou
kosta johtuen. Niinpä Siipi tutkiessaan palkkatyöväen viihtyvyyttä no
jautui väestölaskennan käyttämään subjektiiviseen menettelyyn, jossa 
työntekijä sai itse ratkaista koulutettujen ryhmään kuulumisen. Ammat
tikoulun ja pitkähkön (?) kurssin suorittaneiden lisäksi hän piti am
mattimiehenä jokaista, joka ilmoitti ammattinsa oppimiseen tarvitta
van vähintään kolme vuotta (Siipi, 1954, 52). Seppänen taas mainit
see tehdastutkimuksessaan perustana suoritetun ammattiopin, ammatti
koulun tai kurssin ilmaisematta kuitenkaan kurssiajan pituutta (Seppä
nen, 1958, 27-29). Laakkonen käyttäen samaa aineistoa turvautuu 
ammattitaidon määrittelyssä työehtosopimusten ammattitaitoluokitte
luun (se on Seppäselläkin eräässä ryhmittelyssä perustana), jossa työssä-
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oloaika on ratkaiseva tekijä, vaikka muitakin, kuten koulutus, työn ras
kaus jne. voidaan ottaa huomioon (Laakkonen, 1958, 207). 

Työntekijällä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa vain edellä määritel
lyn julkisen ammattikoulutuksen saaneita henkilöitä. Kuten luokitte
lusta ilmenee, »työntekijöiksi» on luettu myös ne henkilöt, jotka tutki
mushetkenä toimivat työnjohto- tai suunnitteluportaassa, mutta olivat 
aikanaan saaneet työntekijäasteen ammattikoulutuksen. Monet heistä 
edustivat edelleenkin ns. suojapukutyöläisiä, jos ryhmään kansainvä
listä tapaa noudattaen luetaan myös työntekijää lähinnä toimiva työn
johtoporras (mestari, esimies, työnjohtaja jne.). 

Tutkimuksen kolmas peruskäsite on vaihto. Vaihtajalla tarkoite
taan tällöin henkilöä, joka on luopunut joko oppimastaan ammatista 
tai ammattialasta ainakin joksikin aikaa. 

Tutkimuksen piiriin otettiin eri elinkeinonaloja ajatellen vain käsi
työn ja teollisuuden sekä rakennustyön toimipaikat. Työnantajia kos
keva luettelo saatiin ammattientarkastajalta. Yksinäiset yrittäjät ja uu
det yritykset ovat täten saattaneet jäädä tutkimuksen ulkopuolelle. 
Paikallinen rajoitus koski toisaalta vain työnantajia. Siis sellaisetkin 
työntekijät, jotka asuivat Jyväskylän ulkopuolella, mutta joiden työ
paikka sijaitsi kaupungissa, kuuluivat perusjoukkoon. Kohdejoukon 
määrää koskevat tiedot ovat helmikuulta 195 7, jolloin ne pyydettiin 
työnantajilta. Vaikka koulutettujen haastattelu kesti puoli vuotta, 
(maalis-elokuu 1957), tänä aikana tapahtuneita muutoksia ei otettu 
huomioon. Tutkimus selvittää siis tilannetta määrättynä ajankohtana. 
Henkilökohtainen kosketus ao. työntekijöihin oli tutkimuksen kannalta 
välttämätön, koska tarvittavaa tietoaineistoa ei voitu muista lähteistä 
saada, olivat sitten kysymyksessä varsinaiset faktat tai koulutettujen 
mielipiteet. Edellä esitettyjen tutkimusongelmien ratkaisemiseksi on 
erityisesti keskitytty ammattikoulutuksen ja vaihdon käsitteisiin. Siksi 
koulutustietä ja ammatin vaihtoa pidetään tutkimuksessa keskeisinä 
muuttujina. 

3. 3. TAVOITTEET

Tutkimuksen luonteesta johtuen ongelman muotoilussa oli tyydyt
tävä melko yleisluontoiseen määrittelyyn. Aihetta ei ole sellaisenaan 
maassamme tutkittu, eivätkä ulkomaisetkaan tulokset olosuhteiden eri
laisuudesta johtuen kokonaisuutena sovi vertailukohteiksi. Monet kir-
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jallisuuskatsauksessa esitetyt teokset ovat kieltämättä antaneet useita 
hedelmällisiä virikkeitä tälle tutkimukselle ja siksi niihin nähden teh
dään tulosten käsittelyn yhteydessä vertailuja. 

Saadakseen tutkimuksen laatimiselle suuntaa ja kiinteyttä tekijä 
laati muutamia perusolettamuksia. Ne eivät ole ns. hypoteeseja siinä 
mielessä, että niiden suoranainen testaus muodostaisi tutkimuksen yti
men. Ne osoittavat pikemmin vain tapaa uutta tietoainesta etsittäessä. 
Olettamukset ovat seuraavat: 

- Eri koulutustiet vaikuttavat työntekijöiden suhtautumiseen yhtei
sön eri ilmiöihin.
- Ammattikoulutuksesta annetut lausumat kuvastavat kunkin kou
lutustien tasoa.
- Ammatin ja työpaikan vaihdot ovat koulutuksen tarkoituksenmu
kaisuuden ilmaisijoita.
- Saadut lausumat ja faktat antavat viitteitä ammattikoulutuksen
suunnittelulle ja järjestelylle.
- Ammattikoulutettujen ryhmän yleisen rakenteen selvittelyllä saa
daan vertailuainesta muille tutkimuksille ja sen pohjalta tarjoutuu mah
dollisuus uusien hypoteesien rakentamiseen .

. '>. 4. TULOKSET JA NIIDEN RAJOITUKSET 

Tässä yhteydessä on vielä syytä korostaa tutkimuksen orientoivaa 
tarkoitusta. Vaikka ongelmat on muotoiltu yleisesti, tutkimuksella on 
ensi sijassa paikallinen luonne. Seuraavat rajoittavat näkökohdat on 
erityisesti syytä tuoda esille: 

- Kenttätutkimuksen antama vastaus asetettuihin ongelmiin on otan
non luonteesta johtuen rajoitettu eikä ole sellaisenaan yleistettävissä
koko maata silmällä pitäen.
- Saadut tulokset ovat kohdejoukkoakin ajatellen vain likimääräisiä.
- Tutkimuksessa tarkastellaan ammattikoulutusta vain rajoitetulta
näkökannalta, jonka pohjalta se ei ole yksinomaisesti ratkaistavissa.



IV. Tutkimusaineisto, perusjakautumat ja
analyysi 

Tutkimuksen aineisto koottiin henkilökohtaisesti haastatellen (ks. 
liite 9. 7.). Kohteina olivat käsityön, teollisuuden ja rakennustoimen 
aloilla Jyväskylässä työskentelevät työntekijäasteen henkilöt, jotka 
työnantajat olivat koulutetuiksi ilmoittaneet. Koulutettujen kokonais
määrä oli ilmoituksen mukaan 5 70, joista 472 saatiin haastatelluksi. 
Lukua 570 pidetään tässä koko perusjoukkona, vaikka sen määrä ei ole 
tarkasti tiedossa. Perusjoukko ei kuitenkaan sanottavasti voi poiketa 
esitetystä määrästä ( olla sitä suurempi), sillä kaikki virallisen tilaston 
mainitsemat työpaikat olivat tutkimuksessa mukana. Tutkimukseen 
kuuluvissa työpaikoissa (ks. liite 9. 1.) oli näet noin 6.000 työntekijää ja 
v:n 1950 väestölaskennan mukaan ko. ammateissa toimivan väestön ko
konaismäärä oli 7.774. Noin tuhat henkilöä on hyvinkin arvioitava 
näiden alojen yrittäjien, johtajien ja toimihenkilöiden määräksi. Tut
kimuksen työntekijöitä koskevat tiedot ovat lisäksi sydäntalvelta, jol
loin nimenomaan rakennusalalta saadaan tavallista pienempiä lukuja. 
Väestötilasto osoittaa tilannetta 7 vuotta ennen tutkimusta, mutta kau
pungin ammattientarkastajan luettelot vuodelta 195 7 päätyvät lukuun 
7.214. Vuoden 1957 teollisuustilastossa työntekijäin määrä on 5.086 
( toimihenkilöitä lisäksi 1.011), mutta rakennustoiminta ei sisälly tä
hän määrään. 

Lukua 472 pidetään tutkimuksessa näytteenä. Näin ollen kato on 
ollut muodollisesti 17 % perusjoukosta. Haastattelematta jääneet ovat 
pääasiassa ( ¾) Jyväskylän kaupungin ulkopuolella asuvia. Sikäli kuin 
tämän ryhmän voidaan arvella edustavan tutkimuksen kannalta kes
kimääräisesti muusta poikkeavaa joukkoa, poisjääminen vaikuttaa hei
kentävästi tutkimuksen tuloksiin. Näihin henkilöihin nähden ei voi
da tosin sanoa, ovatko he varmasti tutkimuk?essa edellytetyn ammatti-
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koulutuksen saaneita, sillä asian toteaminen tapahtui vasta haastatte
lun yhteydessä. Eräät työnantajien »koulutetuiksi» ilmoittamat (yht. 
43) osoittautuivat haastattelussa ei-koulutetuiksi, joten noin 10 %
haastattelematta jääneistäkin on varmaan ollut tällaisia.

Muuttujien määrä on tutkimuksessa hyvin runsaslukuinen, kuten 
tietojen koontilomakkeesta ilmenee. Näistä kaksi, nimittäin ammatti
koulutustie ja ammatinvaihto on asetettu keskeisiksi ja tarkasteltu nii
tä toisaalta erilaisten sosiaalisten muuttujien valossa. Tällaisia ovat mm. 
sukupuoli, ikä, kasvuympäristö, koulusivistys, vanhempien yh
teiskuntaluokka ja ammatti. Tutkimuksessa on toisaalta suuri joukko 
muitakin muuttujia, joiden perusteella analyysiä suoritetaan. Aineisto 
jakautuu koulutusryhmän suhteen seuraavasti: 

I Ammattikurssin käyneet (osakoulutetut) 
II Päiväammattikoulun suorittaneet (peruskoulutetut) 

III Oppisopimussuhteessa olleet ( täysinkoulutetut) 
IV Ammattiopintoja jatkaneet (jatkokoulutetut) 

92 
171 
157 

52 

yht. 472 

Analyysiä varten on alkuperäisen tiedustelun ryhmät II ja III, siis 
kaksi oppisopimussuhdetyyppiä, sekä IV ja V, siis kurssilaiset ja kes
keyttäneet, yhdistetty keskenään. Sanaa koulutusryhmä on tässä käytet
ty ensi sijassa luokittelevassa merkityksessä. Missä määrin ko. ryhmät 
ovat myös sosiaalisia ryhmiä, riippuu ryhmän käsitteen määrittelystä 
(Segerstedt, 1952, 14-19; Parsons, 1951, 24-26). Jos sosi<1.alisen 
ryhmän tunnusmerkkinä pidetään keskinäistä vuorovaikutusta, niin ai
neiston koulutusryhmät eivät ole sellaisia. Jos taas ajatellaan saadun 
ammattikoulutuksen aiheuttaneen ko. joukossa taipumuksen määrä
tynlaiseen asennoitumiseen joihinkin seikkoihin nähden, kysymykses
sä olisi sosiaalinen ryhmä. Koulutus olisi silloin eräänlainen normiläh
de. Kuitenkaan tämä normilähde ei voi toimia normeja suoranaisesti 
ylläpitävänä ja valvovana elimenä. 

Vaihdon suhteen aineisto taas jakautuu seuraavasti: 

A. Ammatin perusteella

I Vain yhdessä ammatissa toimineet 177 
II Useassa ammatissa toimineet 295 

yht. 472 



B. Ammattialan perusteella

I Vain yhdellä ammattialalla olleet 343 
II Usealla ammattialalla olleet 129 

yht. 472 

Esitetyt absoluuttiset luvut ovat myöhemmissä vertailuissa laskelmien 
pohjana, ellei nimenomaan toisin mainita. 

Tärkeimpiä sosiaalisia muuttujia % :ssa esittää seuraava asetelma: 
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X
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Analyysin muotona käytetään ns. ristiintaulukointia. Tarkastelun 
kohteena on siis samanaikaisesti kaksi muuttujaa. Aineistoa koottaessa 
on pyritty yksikäsitteisyyteen ja selvyyteen. Eräiden muuttujain osalta 
on kuitenkin epävarmaa, missä määrin ne todella ovat vapaita erilai
sista tulkinnoista. Vaikka suoritettiin koehaastattelu, niin lomakkeen 
muoto ei tullut kaikilta osin onnistuneeksi. Pieni ennakkotutkimus ti
lastollisine käsittelyineen olisi ollut eduksi. Sen puuttuessa eräitä muut
tujia ei ole voitu ollenkaan käsitellä. Muutenkaan ei tutkimusta esite
tä tässä siinä laajuudessa, kuin aineiston perusteella olisi mahdollista. 

Tilastollisessa käsittelyssä käytetään enimmäkseen vain prosenttilu
kujen vertailua ja Khin neliötä (x2) eroavuuden osoittamiseksi. Tarvit
tavat laskukaavat on saatu Guilfordin (195 6) teoksesta. Eron merkitse
vyys ilmaistaan termeillä erittäin merkitsevä (*** tai p < .001), mer
kitsevä ( ** tai p < .01), melkein merkitsevä ( * tai p < .05) tai oireel
linen (

0 tai p < .10). Muuttujien luokittelua on jouduttu monessa ta
pauksessa alkuperäisestä supistamaan, jotta analyysi olisi tullut mah
dolliseksi. Tällöin on saattanut tapahtua yhdistämistä ja erottelua, 
jotka paikka paikoin voivat olla liian kaavamaisia. 



V. Paikallisia taustapiirteitä

5. 1. JYVÄSKYLÄ TEOLLISUUSKAUPUNKINA

Jyväskylä on kasvanut itsenäisen Suomen aikana voimakkaasti sekä 
väestön määrään että teollistumiseen nähden. Hiljaisesta koulukaupun
gista ja maaseudun kauppakeskuksesta on muodostunut myös teolli
suuden alalla vireä ja monipuolinen edustaja. Kankaan paperitehtaan 
ja Schaumanin puun jalostustehtaan lisäksi kaupunkiin on joko suora
naisen perustamisen tai alueliitosten kautta tullut useita uusia suuria 
teollisuuslaitoksia ja entisten käsityöläisten sijaan monia pienyrityksiä. 
Erityisesti valtion metallitehtaiden (VALMET, Rautpohja) sijoitus 
Jyväskylään merkitsi huomattavaa nousua paikkakunnan elinkeinoelä
mälle. Liitosalueen teollisuuslaitoksista taas Kankaan paperitehdas ja 
Valmetin Tourulan tehdas olivat merkittävimmät, joskin ne aivan kau
pungin liepeille perustettuina olivat alusta lähtien vaikuttaneet väestön 
ja teollisuustyöntekijäin määrää kartuttavasti. Teollistumisen viime 
aikaisesta laajenemisesta kertovat taulukko 7 luvut, joista myös saman
aikainen väestönkasvu ilmenee. 

Tauluk k o  7. Työntekijöiden, väkiluvun ja käyttövoiman vaihtelut 
Jyväskylässä 1;11. 1936-56. 

Käyttövoima 
Työntekijöitä 

Vuosi Työntekijät Väkiluku väkilukua 
hv. 

kohti %:ssa 

1956 5272 34808 35567 15,15 

1955 4845 33825 31061 14,32 

1954 4681 32756 31355 14,29 

1953 4437 31950 32555 13,89 

1952 4815 31327 30402 15,37 

1951 5038 30831 28419 16,34 
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1950 4447 30661 27967 14,50 

1949 4804 29576 25038 16,24 

1948 4621 25554 21913 18,08 

1947 4502 24580 20387 18,32 
1946 4438 23596 19527 18,81 

1945 4229 22645 20205 18,68 
1944 2229 21776 8431 10,24 
1913 2255 21018 7965 10,73 
1942 2162 12623 7751 17,13 
1941 2409 12121 7648 19,87 
1940 1729 10899 3511 15,86 
1939 1869 10091 3479 18,52 
1938 1886 9361 3362 20,14 
1937 1792 8958 2896 20,00 
1936 1507 8750 2709 17,22 

Teollisuustyöntekijäin kasvu on ollut koko aikana keskimäärin 206 
henkilöä vuodessa. Verrattuna kokonaisväkilukuun ei teollistumisessa 
kuitenkaan ole tapahtunut suhteellista nousua. (Vrt. K11opion ka11pttn
gin teollis1111stoiminta, taulukko 8). Sen sijaan koneellistumisen aste 
(käyttövoima/työntekijä) on huomattavasti vahvistunut. Kun se v. 
1936 oli vain 1,80 hv, niin v. 1956 suhde oli jo 6,75 hv. Käyttövoiman 
lisäys on ollut keskimäärin 1862 hv vuodessa. Jos pidetään kunkin 
kolmen tekijän osalta vuotta 1936 perustana, saadaan seuraavat pyö
ristetyt indeksit: 

1936 1946 1956 

Työntekijät 100 294 350 
Väkiluku 100 270 398 
Käyttövoima 100 721 1313 

Erityisesti teollisuustyön teki jäin osalta on kehitys ensimma1senä 
kymmenvuotiskautena ollut voimakas, noin kolminkertainen, mutta 
selvästi hidastunut toisella vuosikymmenellä. Väestön kasvu on kulke
nut suurin piirtein samaa linjaa, joskaan hidastuminen ei ole tapahtu
nut niin jyrkästi. Vuoden 1941 aluejärjestely toi mukanaan niin voi
makkaan nousun väestö- ja työntekijäindeksiin, että myöhempi kasvu 
vaikuttaa sen rinnalla vaatimattomalta. Suuri nousu työntekijöiden ja 
käyttövoiman määrässä v. 1945 on pelkästään »kirjanpidollinen», sillä 
puolustuslaitoksen piiriin kuuluneet Valmetin tehtaat siirtyivät silloin 
siviilihallinnon alaisuuteen. 
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Taulukko 8. Ammatissa toimiva väestö elinkeinonhaaran ja ämmattiaseman mttkaan 1950. 

A. Elinkeinohaaran mukaan

Maa- ja Tehdast. ja 
Kauppa Liikenne Pal vei ukset 

Elinkeinon 
metsät. käsityö 

6 7 8 
haara tuntem. 

0 1-5 9 

% % % % % % 
233 1,7 7800 54,6 2372 16,6 1209 8,5 2549 17,8 115 0,8 
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B. Ammattiaseman mukaan

Itsen. Johtajia ja 
yrittäjiä toimihenk. 

Työntekijöitä 

% % % 
983 6,9 4354 30,5 8841 61,9 

39127 7,4 174245 33,2 306964 58,4 
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Tau lukko 1 0. Jyväskylän teollisuus Ja ammattikoulutetut v. 1957. 

lndustrial establishrnents and skiUed labourers in Jyväskylä in 1957. 

A. Jyväskylän teollisuustyöntekijät ja työpaikat 1 

11'1orkers alli! industria! estab!ishrnents i11 Jy1•:iskyU 
B. Tutkimukseen kuuluneet työpaikat ja ammattikoulutetut 

[stab!ishments im•estir;ated in the st11dy and their trained u·orkers 

Koulutetuiksi ilmo:tettuja 
Ret11med as trained 

Työnteki
jöitä 

Workers 

Ravinto- Ja naucintoaineceollisuus 846 
Foodstuff nzanufacturing and allied 
Kutomo- ja vaatetusteollisuus 659 
Manuf acture of textiles, footwear etc. 
Puu- ja paperiteollisuus l 290
Manuf acture of wood, furniture and paper 
Graafinen teollisuus 236 
Printing, publishing and allied ind1Mtries 
Nahka-, kumi- Ja kemiallinen teollisuus 39 
Manufacture of leather, rubber and chenzicaLs 
Kivi-, savi- ja lasiteollisuus 30 
Manuf acture of non-nzetallic nzineral products 
Metalliteollisuus2 2356 
Metal industries and nzanufacturing 
Sähköteknillinen teollisuus 1 

Electrical goods and servicing 
Rakennusteollisuus 
Construction 
Sähkö-, vesi- ja kaasulaicoksec 
Electricity, gas and water 
Muu teollisuus 
Other industries 

133 

1457 

142 

26 

Ammattityönr. 
teoreett. osuus 

T heoretical pro
portion of 

ski!led workers 
of above 

2 3 

35 % 296 

15 99 
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1 Ryhmään on luettu itsenäisissä ja epäitsenäisissä sähkökorjauspajoissa työskentelevät 
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Käyttövoimaan nähden indeksi on osoittanut kymmenvuotiskausis
sa mitattuna jotenkin tasaista nousua, vaikka välillä olikin jo pientä 
laskua havaittavissa. Voimakas koneellistuminen on muuten ollut ko
ko maamme teollisuudessa tänä aikana tyypillistä. Tällä ilmiöllä on 
oma vaikutuksensa teollisuuden henkilökunnan rakenteeseen ja am
mattikoulutukseen. 

Tutkittaessa teollisuudessa työskentelevien jakautumista voidaan 
luotettavana pohjana käyttää niitä tietoja, joita vuoden 1950 suuri 
väestönlaskenta tarjoaa. Kaupungin väkiluku oli tuolloin 30.661 hen
kilöä, joista ammatissa toimivia 14.278. Taulukko 8:sta ilmenee vii
meksi mainittujen jakautuminen eri elinkeinojen pääalueille. Vertai
lun vuoksi on siihen sijoitettu vastaavat luvut koko maan kaupunkien 
osalta. 

Taulukko 9:ssä taas on esitetty yksityiskohtaisesti teollisuus ja käsi
työ. Taulukkoon on liitetty myös kaivostoiminta, rakennustoiminta se
kä sähkö-, kaasu- ja saniteettilaitokset, koska nämä ammattikasvatuk
sen kannalta ovat teollisuutta lähellä. 

5. 2. KOULUTETTUJEN RYHMÄN RAKENTEEN

SELVITTELYÄ 

Tutkimuksen tarkoituksena on ollut ammattikoulutuksen ja amma
tinvaihdon ongelmien selvittelyn lisäksi hankkia paikkakunnan am
mattikoulutetuista monia sosiaalisia tietoja, joita painetuista tilastois
ta ei ole saatavissa. Näillä tiedoilla on tässä vaiheessa lähinnä deskriptii
vinen merkitys, sillä vertauskohtia laskelmien suorittamiseksi on perin 
niukalti saatavissa. 

Teollisuusväestön osuus on Jyväskylässä selvästi suurempi kuin Suo
men kaupungeissa keskimääräisesti. Määrä vaihtelee suuresti eri am
mattiryhmissä, kuten taulukko 10:sta ilmenee. 

Taulukossa oleva teollisuusryhmittely poikkeaa jonkin verran viral
lisen teollisuustilastomme käyttämistä nimikkeistä. Tämä johtuu siitä, 
että ammattityöntekijöiden määrää koskevat arviot on laadittu hieman 
erilaista ryhmittelyä käyttäen. Sijoitettaessa Jyväskylässä olevia toimi
paikkoja tähän luokitteluun ei ole voitu päästä ehdottomaan tarkkuu
teen. Tähän on kuitenkin pyritty ja siksi sijoittelu taulukon sarakkees
sa 1 on suoritettu osastoittain. Vastaavasti ammattikoulutetut henkilöt 
(sarake 7) on sijoitettu todelliseen ammattiryhmäänsä eikä ao. teolli-



suuslaitoksen luokkaan. ]yskän tehtaan sisältyminen nostaa metallialan 
työntekijöiden määrää absoluuttisesti, mutta ei vaikuta sanottavasti 
koulutettujen suhteelliseen osuuteen. 

Jos ainoastaan tutkimuksen »koulutetut» ovat ammattityöntekijöitä, 
niin Jyväskylän teollisuuslaitokset edustavat perin heikkoa tasoa. Kaut
ta linjan näet koulutettujen prosenttiluvut ovat pienempiä kuin Niinin 
esittämät arviot todellisesta tarpeesta (Niini, 1947, 17-19). Erityi
sesti kiintyy huo1nio koulutettujen vähäiseen osuuteen rakennus- ja ki
viteollisuudessa. Niini esittää ko. arviot siinä mielessä, että lähinnä 
koulumuotoista ammattiopetusta olisi järjestettävä niin suurelle jou
kolle, että koulutettuja ammattimiehiä olisi taulukko 10:n sarakkeessa 
2 ilmenevissä suhteissa. On kuitenkin syytä epäillä, että tässä on ky
symyksessä ammattikoulutuksen hyväksi tehty propagandaesitys. Siinä 
näet sivuutetaan pelkän käytännön tarjoama koulutustie, kun vain ylei
nen pohjakoulu on sopiva. Tätä mahdollisuutta eivät heikennä eräät 
lisänäkökohdat, joita Niini esittää toisessa yhteydessä (Niini, 1949, 
148-150). Vaikka Niinin esittämiin prosenttiarvioihin luettaisiin
työn suunnittelu- ja johtoporraskin, luvut lienevät teollisuuden nykyi
sen tilan huomioon ottaen liian suuret. Koulunuudistusta koskevan lu
vun yhteydessä Bellin mainitsemat tiedot USA:n osalta tukevat epäile
vää kantaa.

Taulukko 10:stä voidaan päätellä, että huomattava osa työpaikko
jen ammattimiehistä on saanut koulutuksensa ns. pitkän tien muodos
sa. Heidän oppimestarinaan on ollut käytäntö, jonka lisäksi he ovat 
saattaneet itseopiskelulla tai lyhyillä kursseilla kartuttaa alansa teoreet
tisia tietoja. Tämän tutkimuksen kannalta olisikin kiintoisaa saada rin
nakkaistutkimus itseoppineista ammattimiehistä. Heidän lukuisa esiin
tymisensä todistanee, että ko. ammatit ovat opittavissa ilman julkista 
ammattikoulutusta nykyisen tuotantoprosessin puitteissa. Joensuun tut
kimuksen mukaan itseoppineet eivät kuitenkaan pääsisi työssään kes
kimäärin niin hyviin tuloksiin kuin koulutetut. Maksimitason saavut
taminen vienee edellisiltä lisäksi enemmän aikaa kuin jälkimmäisiltä 
(Joensuu, 1948). 

Vertailuna mainittakoon, että Seppäsen mukaan Karhulan teräsva
limon miespuolisista työntekijöistä oli ammattiopin tai -koulun suorit
taneita 21 %, kurssilaiset mukaan luettuna 47 %. Vastaavat luvut 
Kotkan sulfaattiselluloosatehtaan osalta olivat 18 % _ia 40 % . Työn
teki jäiden kokonaismäärästä oli ammattimiehen tehtävissä palkanmak
suluokittelun mukaan Karhulassa 53 % ja Kotkassa 50 % (Seppänen, 

1958, 31). Nämä luvut puolestaan ylittävät suuresti Niinin esittämät 



kansainväliset arviot ammattitaitoisten osuudesta ko. aloilla, joten palk
kaluokitteluun vaikuttanevat käytännössä muutkin tekijät kuin am
mattitaito. Kun Seppäsen tutkimuksessa ei koulutuksesta esitetä tark
kaa analyysiä, luotettavaa vertailua Jyväskylän aineistoon ei voida suo
rittaa. Ammattiopin ja kurssin suhteen olisi nimenomaan kaivattu yk
sityiskohtaisia tietoja. Sekä Kotkassa että Karhulassa on jo vuosikym
meniä toiminut ammattikoulu, joten koulunkäyneitä saattaa olla ko. 
paikkakunnilla suhteellisesti enemmän kuin Jyväskylän työpaikoissa. 
Seppänen on myöhemmin yksityisesti ilmoittanut tämän tutkimuksen 
tekijälle, että kurssilaisten joukkoon on luettu muutamankin päivän 
kestäneen kurssin suorittaneet. Jyväskylän tutkimuksessa taas alaraja
na oli 4 kk. 

Tutkimuksen ammattityöntekijäin ryhmä koostuu enimmäkseen 
miehistä, sillä 472 henkilöstä vain 68 (14,4 % ) oli naisia. Vuoden 
1950 väestölaskennan mukaan naisten osuus näiden ammattiryhmien 
työntekijöistä oli 36,3 %, mihin suhteeseen koulutettujen naisten mää
rä ei läheskään kohoa. Monet koulutetuista naisista toimivat lisäksi vie
raalla ammattialalla tai sitten oman alansa osa työntekijöinä. 

Ammattityöntekijäin pohjakoulutus rajoittuu suurimmalta osalta 
kansakoulun suorittamiseen. Oppivelvollisuuskoulun piteneminen ku
vastuu selvästi seuraavasta erittelystä: 

osa kansakoulua 
6 lk. » 

7 )} )} 

4 
134 
71 

8 » » 208 
kansak. + esim. kansanopisto 19 
osa oppikoulua 27 
keskikoulu 9 

472 

Vain poikkeustapauksissa on kansakoulun käymätön voinut päästä 
julkisen ammattikasvatuksen piiriin. Kansakoulua 6 tai 7 luokkaa käy
neet ovat joko vanhaa ikäpolvea tai sitten valmistavan tai keskusam
mattikoulun suorittaneita. Noin 6 % joukosta on oppikoulun keskeyt
täneitä. Keskikoulun käyneitä on kovin vähän. Keskikoulun yhä yleis
tyessä lienee kuitenkin odotettavissa, että määrä lähivuosina tulee ko
hoamaan. 

Tutkimusjoukkoon kuuluneet ovat suhteellisen harvoja (10 % ) 
poikkeuksia lukuunottamatta kotoisin ruumiillisen työn tekijäin luokas-
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ta. Useimmat keskiluokasta tulleet eivät enää olleet työntekijäin tasol
la vaan toimihenkilöinä tai ainakin työn johtajina. Muissakin tutki
muksissa havaittu seikka alaspäin suutautuvan sosiaalisen liikkuvuu
den harvinaisuudesta Suomessa pitää paikkansa tämänkin aineiston 
suhteen (Allardt ja Littunen, 1961, 161). 

Iältään ¾ koulutetuista on alle keski-iän (< 36 vuotta, mediaani 
28 1 /H v.). Toimessa olevien työntekijöiden keski-ikä valikoimatta
massa joukossa on noin 40 vuotta, kuten edellä ilmeni USA:ta koske
vista tiedoista. Laakkosen ja Seppäsen kahdesta tehtaasta saama aineisto 
osoittaa samaa keskiarvoa (Laakkonen, 1958, 244 ja Seppänen, 1958, 
164). Ikärakenteen nuoruus Jyväskylän tutkimuksessa ilmenee myös 
siitä, että 39 % (185) joukosta oli naimattomia (Laakkosen aineistos
sa vain 17 % ) ja 226:lla ei ollut yhtään lapsia. Siirtoväen panos osoit
tautui suureksi, sillä 113 koulutetuista oli kotoisin luovutetulta alueel
ta. Koulutetut olivatkin enimmäkseen kotoisin muualta kuin Jyväsky
lästä. Kuviosta 3 selviää koulutus- ja kotipaikan keskinäinen suhde. 
Liitteessä 9. 2. taas on lueteltu tutkimusryhmän koulut ja työpaikat 
opin aikana. 
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K u v i o  3. Ammattikoulutuksen saaneiden jakautuminen koti- Ja 
koulutuspaikan mukaan. 

Keskusammattikoulu sekä Valmetin ja Jyvälän ammattikoulut ovat 
vetäneet sodan jälkeen runsaasti nuoria maaseudulta ja monet heistä 
ovatkin sitten jääneet kaupunkiin, vaikka eivät ole aina saaneetkaan 
koulutuksensa mukaista työpaikkaa. Tätä todistaa mm. se, että koulu
tetuista 72 toimi apu- tai osatyöntekijöinä. Heistä oli 39 naisia, joten 
5 7 % naisista työskenteli koulutustaan vastaamattomissa tehtävissä. 
Ero on miehiin (8 % ) nähden tilastollisesti erittäin merkitsevä. Am-



mattiopin saaneista 27 % oli siirtynyt aivan vieraan ammattialan työ
hön. Muodollisesti hukkakoulutusta esiintyy siis melko paljon. Toi
saalta taas jotkut koulutetuista olivat jatkaneet opintojaan ja suoritta
neet jonkin ylemmän ammattioppilaitoksen (tavallisesti teknillisen 
koulun). Nykyinen ammattiasema ilmenee seuraavasta asetelmasta: 

1. työntekijöitä 390 (82,6 %)

(näistä aput. 72)
2. vars. työnjohtajia 36 ( 7,6 %)

3. toimihenkilöitä 46 ( 9,8 %) 

472 100 %

Maalta siirtyminen on luettavissa myös koulutettujen isän ammatis
ta, sillä tasan 25 % on maanviljelijäin lapsia. Lähes sama määrä on 
niitä, joiden isät ovat toimineet muilla aloilla kuin teollisuudessa. Maa
seudun rakkaus on monella vielä mielessä, sillä 15 % koulutetuista 
ilmoitti haluavansa asua maalla ja kokonaista 5 7 % maaseudulla mut
ta kaupungin läheisyydessä. Kuitenkin vain 50 (10,9 %) haastatel
luista todella asui kaupungin rajojen ulkopuolella. Näistäkin noin 1 / x
oli kaupungin läheisyydessä sijaitsevan Valmetin ]yskän tehtaan työn
tekijöitä. Liite 9. 3: n kuviossa on pisteillä merkitty kaupungissa asu
vat haastatellut, joita oli kaikkiaan 422. Samaan karttaan on merkitty 
myös suurimpien työpaikkojen sijainti suorakaiteella, jonka sisällä on 
työntekijöiden määrää osoittava luku. Rakennusliikkeiden osalta mer
kintä osoittaa liikkeen konttorin sijaintia, joka ei sinänsä ilmoita työ
paikkaa. Muut työpaikat on merkitty ympyrärastilla. Niiden sijainti 
enimmäkseen kaupungin keskustassa osoittaa, että nimenomaan pien
teollisuus ja käsityö eivät pyri hakeutumaan kaupungin laitaosiin tai 
erillisiin teollisuusalueisiin. 

Jos k.o. kartan perusteella yritetään löytää suurten työpaikkojen 
synnyttämiä asumalähiöitä, niin tulos jää verraten laihaksi. Kuuden
nessa kaupunginosassa sijaitseva Valmetin Rautpohjan tehdas on ai
noa, jonka vaikutus on selvästi havaittavissa. Tourulan tehtaalla on 
suuria asuntotaloja, mutta koulutettuja asuu niissä verraten vähän. Sa
maa on sanottava Kankaan asuintaloista. Valmetin ]yskän tehtaan 
asutusalue taas ei näy kartalta. Toisaalta lienee niin, että tutkimuk
sessa ollut koulutettujen joukko on liian pieni osoittamaan melko suur
tenkaan tehtaiden vaikutusta asumalähiöön kaupunkiyhteisössä. Kar
tasta voi kuitenkin havaita, että vaikka kaupungin keskustassa on pal
jon työpaikkoja, siellä asuu melko vähän työntekijöitä. On todennä-
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köistä, että keskustan väestö koostuu pääasiallisesti valkokaulusamma
teissa työskentelevistä. Ei näet ole oletettavaa, että ei-koulutetut työn
tekijät asuisivat siinäkään määrin keskustassa kuin koulutetut, sillä kes
kustaa pidetään Jyväskylässä »parempana» kaupunginosana. 

Kaupungin ulkopuolella asuvien koulutettujen määrä on melko 
suuri (20,3 % ), jos lukuun otetaan myös ei-haastatellut työntekijät, 
joiden koulutustasosta tosin ei voida olla aivan varmoja. Prosenttiluku 
on suunnilleen sama kuin kaupungissa työskentelevien, mutta sen ul
kopuolella asuvien henkilöiden osuus oli v:n 1950 väestölaskennassa 
(18,2 % ). Edellisessä Jyskän työntekijät vaikuttavat suurentavasti. 
Jälkimmäiseen taas sisältyvät vain Jyväskylän mlk:ssa, Laukaassa, 
Muuramessa, Säynätsalossa ja Toivakassa asuvat, joten luvut käyvät 
hyvin yksiin. 



VI. Eri koulutusteiden asema ja vaikutus

6. 1. KOULUTUSTIE MITTAAMISEN PERUSTANA

Muuttujien tulisi olla mahdollisimman selvästi yksidimensionaalisia 
ja vapaita sivutekijöistä. Vaatimusta tuskin voidaan toteuttaa muualla 
kuin eksaktisten tieteiden piirissä. Asennetutkimusten suurimmat vai
keudet ovat juuri tällä alueella. Pienetkin muutokset kysymyksen 
muodossa, esittämistavassa ja olosuhteissa saattavat vaikuttaa aivan 
olennaisesti tuloksiin. Nämä haitat vaikeuttavat tutkimusten vertailu
kelpoisuutta. Tämän tutkimuksen orientoivasta luonteesta johtuen mo
net muuttujat ovat siinä hypoteettisia ja kaipaavat jatkuvaa täsmentä
mistä. Huomautus koskee mm. keskeisintä muuttujaa koulutustietä, 
vaikkei se tutkikaan asennetta. Se koostuu useista attribuuteista, joista 
tässä aika on otettu ratkaisevaksi kriteeriksi siinä mielessä, että neljä 
kuukautta muodostaa perusjoukkoon pääsyä edellyttävän kynnyksen. 
Koska kysymyksessä on pelkästään ammattikoulutus, muuttuja on si
sällöllisesti kuitenkin yhtenäisempi kuin eräissä sosiaalitutkimuksissa 
käytetty opintien jaoittelu, joka sisältää sekä ammatillisen että yleis
sivistävän koulunkäynnin (Heinilä, 1959, 41). 

Neljä kuukautta on valittu koulutuksen alarajaksi useistakin syistä. 
Jos raja näet olisi asetettu alemmaksi, kohdejoukko olisi suurentunut 
ja siitä olisi täytynyt suorittaa otanta. Kun ennakkotiedot perusjoukon 
rakenteesta koulutuksen suhteen kuitenkin olivat epäluotettavia, täten 
saatu näyte ei varmaankaan olisi muodostunut niin edustavaksi kuin 
periaatteessa koko perusjoukon sisältävä otos. Neljän kuukauden raja 
on suomalaisia olosuhteita ajatellen myös sentähden sopiva, koska 
meillä koulutyö yleisesti ankkuroituu lukukausiin. Vähintään yhden 
lukukauden kestänyt koulutus pääsee täten mukaan, mutta muutaman 
viikon kurssit jäävät ulkopuolelle. Tällaiset kurssit ovat näet siinä 
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määrin epähomogenisia, että ne olisivat heikentäneet luokan yhtenäi
syyttä. 

Koulutusryhmä I koostuu pääasiallisesti muutaman kuukauden eri
koiskurssin suorittaneista. Tosin II ja III koulutustien (ennen kahta 
vuotta) keskeyttäneiden liittäminen kurssilaisiin heikentää kokonai
suutta, mutta keskeyttäneiden ryhmä olisi erillisenä jäänyt tilastolli
sesti liian pieneksi (numerus vain 15). Liittämisen toisena syynä oli se, 
että 4-6 kk:sta lähes kahteen vuoteen kestäneen koulutusjakson suo
rittaneita pidetään kansainvälisesti vain osittain ammattitaitoisina 
(angelernte Arbeiter, semi-skilled workers, operatives), joten he aika
kriteeriä käyttäen muodostavat oman ryhmänsä. Näillä työntekijöillä 
ei ole meillä vielä vakiintunutta yhteistä nimeä. Nimiä osittain am
mattitaitoiset, vaihe- ja osatyöntekijät, joskus myös erikoiskoulutetut, 
näkee kirjallisuudessa käytettävän. Epämääräisyys johtunee osittain 
siitä, että ryhmän koulutuksessa ei ole maassamme päästy suunnitel
mallisuuteen. Näistä ammateista kaivattaisiin myös täsmällisiä am
mattikuvia ja ryhmittelyjä. Koko ryhmä on teknillisen kehityksen tyy
pillinen tuote (Mitchell, 1958). Se merkitsee uuden portaan synty
mistä ammattimiehen ja aputyömiehen (sekatyömiehen) välille. Sekä 
teollisuudessa että muissa elinkeinoissa on näet paljon tehtäviä, joihin 
ei kannata sijoittaa perusteellisen ammattikoulutuksen saaneita, mutta 
joiden suoritta jilta vaaditaan jonkin verran koulutusta. Se kohdistuu 
tavallisesti rajoitetulle alueelle eikä vaadi sellaista harkintaa ja laajaa 
teoreettista tietoutta kuin varsinainen ammattityö (Bolt, 195 7, 15). 
Kuten Bolt huomauttaa, kysymyksessä ei oikeastaan ole aste-ero, vaan 
pikemminkin työn luonteen eroavuus. Tämä ammattitasoryhmä osoit
taa esim. Amerikassa voimakasta kasvua, kun taas ammattitaidottoman 
väestön käyttömahdollisuudet jatkuvasti pienenevät (Mitchell, 1958). 
Schelsky on sitä mieltä, että ammattiryhmien väliset eroavuudet tule
vaisuudessa huomattavasti pienenevät vieläpä niin, että erilaiset toi
mistoammatit teknillistyessään itse asiassa kuuluvat samaan kokonais
ryhmään. Hän katsoo, että suorituskykyiset osatyöntekijät ovat auto
matisoituneessa teollisuudessa suorastaan avainasemassa eivätkä so
siaalisen arvostuksen tai palkan suhteen jää jälkeen ns. ammattityön
tekijöistä (Schelsky, 1956, 251-252). 

Sodan jälkeen tapahtunut maanpuolustustehtävistä vapautuneiden 
(ns. asemiesten) pikakoulutus teollisuuden eri ammatteihin on ollut 
maassamme huomattavin toimenpide osakoulutettujen valmistuksessa. 
Tosin se on ollut useimmissa tapauksissa varsinaista ammattikoulutusta 
voimakkaasti supistetussa muodossa eikä ole siis luonteeltaan eronnut 
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s11ta. Suurin osa I:n ryhmän henkilöistä on asemiesten pikakurssin 
suorittaneita. Helsingissä toimiva Ammattienedistämislaitos on meillä 
määrätietoisimmin kohdistanut toimintansa tämän laatuiseen kurssi
koulutukseen. 

Koulutusryhmä II edustaa aikakriteeriä silmällä pitäen seuraavaa 
luokkaa. Siihen kuuluvat kaksi- tai kolmivuotisen päiväammattikou
lun suorittaneet. Kysymyksessä ovat pääasiassa valmistavat ja keskus
ammattikoulut (nykyisin ns. yleiset ammattikoulut), invalidien am
mattioppilaitokset tms. (ks. koululuettelo, liite 9. 2.). Useimmat näistä 
ovat olleet kaksivuotisia, vaikka pitkien lomien johdosta tehokas kou
lutusaika nimenomaan valmistavissa ammattikouluissa on jäänyt huo
mattavasti lyhemmäksi. Näiden koulujen oppilasaineksen ikärakenne 
myös suurentaa ryhmän epähomogenisuutta. Nimenomaan valmista
vien ammattikoulujen oppilaat ovat näet olleet 13-16 vuoden ikäisiä 
oppivelvollisia, joiden mahdollisuudet ammattiopetuksen omaksumi
seen ovat luonnollisesti rajoitettuja. Eroavuuksia on myös viikottai
sessa työajassa ja sen jakautumisessa tietopuoliseen ja käytännölliseen 
osaan. Valmistavat ja keskusammattikoulut ovat poikain osalta edus
taneet opetuksessa tasajakoa, kun taas eräissä muissa kouluissa työn
opetus on ollut etusijalla. Joissakin valmistavissa ammattikouluissa 
cyönopetus on saattanut kohdistua useampaan kuin yhteen ammatti
alaan. Voimakkaasti yhtenäistävä piirre koulutusryhmä II:lle on saa
dun ammattikasvatuksen koulumaisuus. Se koskee sekä tietopuolista 
opetusta että käytännöllistä työtä, jonka suoritusta varten kouluilla on 
omat työpajansa. Alan yleisen peruskoulutuksen saanti ilman erikois
tumista on tälle koulutusryhmälle leimaa antava piirre. Tämä koulu
ryhmä tulee uuden lain mukaan vähitellen perustumaan koko oppi
velvollisuuden suoritukselle. 

Kolmatta koulutusryhmää voitaneen pitää tutkimuksen yhtenäisim
pänä. Koulutusaika on siinä keskimääräisesti pisin. Koulutuksen kes
keinen piirre on sen läheinen liitäntä käytäntöön. Useimmissa tapauk
sissa kysymyksessä on ollut oppisopimussuhde, vaikkei sitä aina olisi 
muodollisesti solmittukaan. Eräillä tuotantolaitoksilla on oma oppilas
työpa jansa, mutta pääosa käytännöllisestä työskentelystä tapahtuu tuo
tanto-osastoilla. Eräs eroavuus opin saannissa jakaa ryhmän tosin kah
teen miltei yhtä suureen osaan, joka materiaalin koonnissa otettiin huo
mioon. N oio puolet joukosta on näet saanut tietopuolisen opetuksen 
entisissä yleisissä ammattikouluissa, toinen puoli työnantajan omassa 
ammattikoulussa. Edelliset ovat olleet oppipoikina enimmäkseen pie
nissä yrityksissä lähinnä käsityön aloilla, jälkimmäiset taas suurissa 
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teollisuuslaitoksissa. Kun käytännön työskentely on kummassakin ollut 
ajallisesti pääosana, on nämä kaksi suuntaa lopullisessa luokittelussa 
yhdistetty. 

Koulutusryhmä IV ei ole ammatillisen peruskoulutuksen suhteen 
yhtenäinen, sillä siihen kuuluvat ovat saattaneet olla missä tahansa 
edellisistä. Jakautuminen eri peruskoulutusteihin on ollut seuraava: 
1=9, II=17, III=26. Mutta yhteistä heille on, että heillä kaikilla 
on työntekijäasteen peruskoulutus ja että he tuntevat ruumiillisen työn 
omakohtaisena kokemuksena. Näitä ehtoja monet toimihenkilötasolla 
olevat eivät yleensä täytä, vaan he omaavat ne vain jonkinlaisena tie
tona (Merton, 1957, 566). Ryhmän muodostamisen perustana on ollut 
ao. henkilöiden saama ammatillinen jatkokoulutus ylemmän asteen 
ammattioppilaitoksessa. Aikakriteeri on luokituksessa tällöinkin sikäli 
perustana, että jatkokoulutuksen on täytynyt kestää vähintään kaksi 
vuotta. Perustana ryhmän erottamiselle on ollut olettamus, että saatu 
jatkokoulutus ja toiseen ammattiasemaan siirtyminen ovat olennaisesti 
muuttaneet ao. asennoitumista tutkittaviin asioihin ja että he muussa
kin suhteessa eroavat perusjoukosta. Myöhemmän koulutuksen luonne 
on siis yhdistävä attribuutti koko ryhmälle. Kaikkien tähän ryhmään 
kuuluvien osalta on tapahtunut vaihto myös statuksessa eli ammatti
asemassa. He ovat siis siirtyneet varsinaisesta työntekijästä joko työn
johtajiksi tai toimihenkilöiksi. Kuitenkaan kaikki sosiaalisessa statuk
sessa ylöspäin suuntautuneet muutokset eivät sisälly ko. ryhmään, sillä 
eräät kokeneet ammattimiehet ovat päässeet työnjohtajiksi ilman kri
teerinä ollutta jatkokoulutusta. 

Koulutustien luokittelussa on tärkeimpänä ulkonaisena tunnusmerk
kinä ollut ammattiopintoihin käytetyn ajan pituus. Erityisen selvä ero 
on tässä suhteessa ollut I:n ja muiden ryhmien välillä. Ryhmässä III 
on koulutusaika ollut keskimäärin vuotta pitempi kuin ryhmässä II, 
vaikka kummassakin ajan minimiraja on muodollisesti sama. Jatko
koulutuksen huomioon ottaen IV ryhmän koulutusaika on pisin. 

Koulutuksen luonne on ollut toisena tärkeänä jaotteluperustana. 
Mnodollisesti tämä kriteeri ei ole niin selvä kuin edellinen. Siihen liit
tyy näet useita attribuutteja, kuten koulutustaso, opetuksen koulumai
suus, käytännön läheisyys, työn ja tietopuolisen osan suhde, koulutuk
sen laaja-alaisuus tai suppeus jne. Nämä kaikki ovat vaikeuttaneet eri 
luokkiin sijoittamista, sillä asioita voidaan tulkita eri tavoin. Jotta täl
laiset seikat olisi voitu ottaa edustavasti huomioon, olisi tarvittu useita 
luokkia. Tämä taas olisi vaikeuttanut tilastollista analyysia. Koulutus-
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tien luokittelu on sovittelun tulos, joka ei tee täyttä oikeutta kaikille 
yksityistapauksille. Se on kuitenkin mahdollistanut mittaamisen suu
rissa puitteissa. 

6. 2. KOULUTUSMUODON V ALINTA

Ammatinvalinnan perustana on kaksi joskus toisilleen ristiriitaista 
päätekijää, nimittäin nuori ihminen mahdollisuuksineen sekä toisaalta 
yhteiskunta tarpeineen. Ammatinvalinnan ohjauksessa pyritään saa
maan selville nuorten kyvyt, taipumukset ja harrastukset ja niiden poh
jalta joskus torjumaan edellisille ristiriitaisia toiveita, joskus taas teke
mään nuorille suosituksia. Jotta koulutettujen tarpeetonta kasautu
mista ja vajausta vältettäisiin, ohjauksen tulisi perustua työmarkkinain 
suuntaa selvitteleviin tutkimuksiin. Tämä koskee nimenomaan am
matteja, joiden harjoitus edellyttää ennakoivaa koulutusta. 

Ohjaustoiminnassa on kuitenkin suhteellisen vähän kiinnitetty huo
miota koulutustien valintaan, jota niin yhteisön kuin yksilön kannalta 
on pidettävä tärkeänä ongelmana. Tässä luvussa pyritään käytetyn tut
kimusmateriaalin pohjalla valottamaan niitä tekijöitä, jotka voidaan 
todeta ( ex post facto) asiaan vaikuttaneen. Khin neliön menetelmään 
perustuviin taulukoihin on merkitty todelliset frekvenssit ja niiden alle 
sulkuihin odotusluvut, joiden pohjalla jo voi tehdä päätelmiä korre
laation suunnasta ja voimakkuudesta. Muuttujien keskinäinen riippu
vuus kokonaisuutena taas selviää taulukon alle merkitystä Khin neliön 
(x2); arvosta, jonka yhteydessä merkitsevyyden aste on ilmaistu tähdil
lä. Khin neliön merkin alanumero tarkoittaa vapausasteiden määrää. 
Vielä on laskettu Pearsonin kontigenssikerroin (C) sekä sen korjattu 
arvo ( cC) variaabelien välisen riippuvuuden voimakkuuden osoitta
miseksi (Garrett, 1947, 359-365). Tarkastelun alaiseksi on otettu 
vain sellaiset taulukot, joissa yksikään odotusarvo ei ole 0. Kuitenkin 
on noudatettu sitä Cochranin ohjetta, että vain yksi odotusarvo saa olla 
1-5 välillä frekvenssilukujen määrän (sellien luvun) ollessa viidestä
yhdeksään, vain kaksi, jos määrä on 10-14 jne. (Cochran, 1954,

420). Taulukon nimen jälkeen suluissa oleva luku viittaa haastattelu
lomakkeen ao. kohtaan (ks. liite 9. 7).



6. 2. 1. s u k Ll p u Ol i

T a u l u k k o 11. K oulutustien jakautuminen sukupuolen niukaan ( 1). 

I II III IV yht. 

Miehet 79 139 135 51 404 
(79) ( 146) (134) (45)

Naiset 13 32 22 1 68 
(13) (25) (23) (7)

92 171 157 52 472 

1. � = 8.29* C = 0.13 cC= 0.17 

Varsinaisissa peruskoulutusteissä (I-III) sukupuolten kesken ei 
esiinny merkitsevää eroa. Saatu melkein merkitsevä ero aiheutuu ensi 
sijassa siitä, että naisia on ryhmässä IV perin vähän. Jakautuma on 
jäänyt tämän muuttujan osalta pieneksi, mutta odotusluku on silti vielä 
yli 5. Khin neliön käyttö on mahdollinen nollahypoteesin testaami
seksi, vaikka odotusluku tämän asetelman yhdessä sellissä olisikin 
alle 5. Frekvenssiluvut ilmaisevat sinänsä, että ammatillisen peruskou
lutuksen saaneet naiset harvoin jatkavat opintojaan jossain ylemmässä 
ammattioppilaitoksessa ja että naiset suosivat päiväammattikouluja. 

6. 2. 2. I k ä

Ta u l u k k o  12. Iän vaikutus koulutustien valintaan (3-4). 

I II III IV yht. 

Nuoret (<35) 58 152 105 34 349 
(68) (127) (116) (38)

Vanhat (>35) 34 19 52 18 123 
(24) (44) (41) (14)

1.; = 30.32*** C= 0.25 cC = 0.31 

Vanhojen ja nuorten kesken havaitaan erittäin merkitsevä ero. 
Vanhat ovat yliedustettuja (ts. heitä on odotettua enemmän) oppi
sopimus- ja kurssitien osalta, nuoret taas erityisen voimakkaasti päivä
ammattikoulun osalta. Ammattikasvatuksen lisäys on siis meillä suun
tautunut ensi sijassa päiväammattikoulujen linjalle. Nuorten vähäi
nen aliedustavuus opintoja jatkaneiden osalta selittyy juuri heidän iäs-
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tään, sillä esim. teknillisiä kouluja ja -opistoja käydään yleisesti 21-
3 5 ikävuosien välillä. Jatko-opinnot liittyvätkin olennaisena osana 
ammattiuran etsintä- ja vakiintumisvaiheisiin. 

6. 2. 3. K o t i p a i k k a  - k o u l u t u s p a i k k a

T a u l u k k o  13. Koulutus tien riippuvuus kotipaikasta (8). 

I II III IV yht. 

Kotoisin kaupungeista 25 93 79 29 226 
ja kauppaloista (44) (82) (75) (25) 
Kotoisin maa- 67 78 78 23 246 
seudulta (48) (89) (82) (27) 

X z :l = 20.20*** C= 0.20 cC = 0.26 

Maaseudulta kotoisin olevat suosivat kurssimuotoista koulutusta, 
joka pääasiassa aiheuttaa taulukosta ilmenevän erittäin merkitsevän 
eron. Tämä on hyvin ymmärrettävää, kun opinsaanti maalaisten 
osalta on tavallisesti suoritettava vieraalla paikkakunnalla. Rahat riit
tävät lyhyen koulutusjakson suoritukseen, mutta varsinaiset ammatti
koulut on jätettävä mahdollisuuksien ulkopuolelle. Niinpä ammatti
koulut ovatkin yliedustettuja kaupunkilaisten osalta. Koulutusryhmä 
II:n ammattikoulut ovat osittain olleet kaupunkien omistamia (valmis
tavia) ammattikouluja, joihin ulkokuntalaisia on tavallisesti otettu 
vain lain määräämät 20 % . Sodan jälkeen perustetut keskusammatti
koulut ja kuntainliittojen ammattikoulut ovat kuitenkin voimakkaasti 
tasoittamassa eroa. Oppisopimustie sensijaan on jakautunut melko ta
saisesti maaseudun ja kaupunkien kesken. Kaupunkilaisten suhteelli
sesti parempi asema siinäkin johtunee siitä, että jotkut työnantajat aset
tavat henkilökuntansa lapset oppipaikan saannissa etusijalle. Muuten
kin kaupunkilaiset »paikan päällä olevina» voivat edullisesti huoleh
tia opin hankkimisesta. 

Koulutettujen isän yhteiskuntaluokkaa koskeva erittely osoitti, että 
naisia kuului merkitsevästi enemmän maanviljelijöiden ryhmään. Toi
saalta naiset kuitenkin suosivat päiväammattikoulua (taulukko 17). 
Tämä on vaikuttanut tasoittavasti koulutusryhmä II kotipaikkaa kos
keviin jakautumiin. Esitetty ristiriitaisuus johtuu pääasiassa siitä, että 
Jyvälän ompeluammattikoulu on saanut oppilaansa ensi sijassa maa
seudulta. Useat näistä tytöistä ovat sitten jääneet kaupunkiin työsken
nellen enimmäkseen erilaisissa vaatetustehtaissa osatyöntekijöinä. 



58 

6. 2. 4. Is ä n e 1 i n k e i n o  j a  a m m a t t i

Ta u 1 u k k o  14. Kottlutustien riippuvuus isän elinkeinosta (9) 

I II III IV yht. 

Maatalous 38 38 33 9 118 
(23) (43) (39) (13)

Teollisuus 38 96 99 29 262 
(51) (95) (87) (29)

Palvelu 16 37 25 14 92 
(18) (33) (31) (10)

x6 = 20.94** C=0.21 cC= 0.25 

Esitetyssä jakautumisessa sekä itsenäiset että epa1tsena1set alalla 
työskentelevät kuuluvat maatalouteen. Rakennustoiminta on luettu 
teollisuuteen. Palveluryhmään kuuluvat taas kaupan, liikenteen ja var
sinaisten palvelusten alalla työskennelleet isät. Taulukko 14 tulokset 
tukevat edellä esille tullutta tosiasiaa, että maaseutulaiset suosivat 
ammattikursseja ja jäävät muissa koulutusteissä aliedustavuuteen. Teol
lisuusväestön yliedustavuuden syyt oppisopimussuhteeseen nähden tu
livat myös edellä esille. Palveluelinkeinoissa työskentelevät taas aset
tavat päiväammattikoulutien selvimmin etusijalle. 

Ta u 1 u k k o  15. Vanhempien yhteiskttntaluokka ja koul11tustie (10). 

Luokka II 

Virkailijat, liikemiehet 
(toimihenkilöt) 
Luokka III 
Maanviljelijät 

Luokka IV 

Ammattitaitoiset 
työntekijät 

Luokka V 

Osittain ammatti
taitoiset ja ammatti
taidottomat työntekijät 

X� =42.75*"'* 

I 

4 
(9) 

29 
(15) 

18 
(29) 

41 
(39) 

II 

16 
(17) 

19 
(28) 

52 
(54) 

84 
(72) 

C=0.29 

III 

16 
(16) 

22 
(26) 

55 
(49) 

64 
(66) 

IV 

11 
(5) 

7 
(9) 

23 
(16) 

11 
(22) 

cC = 0.33 

Yht. 

47 

77 

148 

200 
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Yhteiskuntaluokkaan pohjautuva ryhmittely suoritettiin yksin 1san 
(holhoojan) ammatin perusteella. Ammatti on osoittautunut useissa 
sosioekonomisissa mittauksissa yhteiskuntaluokan tärkeimmäksi yksi
näisfaktoriksi, mutta edellyttää tällöin ammatin tarkkaa määrittelyä 
(Warner, 1957, 181, Edwards, 1943). Suoritettu kysely ei täytä tässä 
suhteessa ankaria vaatimuksia, mutta luokkiin sijoittelussa tapahtunei
den virheiden voidaan olettaa jossain määrin tasoittavan toisiaan. Tau
lukko 15:sta ilmenee käytetty luokittelu, joka siis perustuu yksin isän 
ammatista saatuun tietoon. Luokkaan II on viety eräitä sellaisia pal
veluammattien edustajia (sotilasmestarit, työnjohtajat, metsänvartijat, 
kauppiaat, liikennöitsijät yms.), joiden kuuluminen siihen on epävar
maa. Heitä on suunnilleen puolet luokan kokonaismäärästä. Itsenäi
set maanviljelijät, on erotettu omaksi ryhmäkseen, koska tilan kokoa 
koskevat tiedot puuttuivat. Ammattimiesten ryhmään kuuluu vain har
voja käsityön ja teollisuuden ulkopuolella olevia henkilöitä. Luokkaan 
V on luettu maataloustyöntekijäin ja pienviljelijäin lisäksi palvelus
ammateissa työskentelevät sekä eri elinkeinonalojen apuhenkilöstö 
(ammattitaidottomat) ja osittain ammattitaitoiset työntekijät. Rajan 
vetäminen pelkästään ammattinimen perusteella oli useassa tapauk
sessa vaikea. 

6. 2. 5. Po h j a k o u l u n  v a i k u t u s

T a u l u k k o  16. Koulutien riippuvuus aikaisemmasta kottlttnkäyn-
nistä (14) 

I II III IV Yht. 

6 lk kansakoulua 38 39 42 19 138 
(27) (50) (46) (15)

7-8 lk kansakoulua 46 120 93 20 279 
(54) (101) (93) (31)

Enem. kuin. kansak. 8 -12 22 13 55 
(11) (20) (18) (6)

X5 = 30.06*** C=0.25 cC= 0.29 

Vähäisimmän pohjakoulutuksen saaneita on merkitsevästi enemmän 
vain koulutusryhmässä I, kuten odottaa saattaakin. Toisaalta olisi 
odottanut yliedustavuutta heidän suhteensa myös ryhmässä II, sillä val
mistaviin ammattikouluihin voi päästä kansakoulun VI lk:lta. Mutta 
tällaista koulutyyppiä ei ole Jyväskylässä, vaan paikalliset koulut ot-
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tavat vasta 7 tai 8 luokkaa käyneitä. Tämän seikan vaikutus on suuri, 
koska yli puolet koko koulutettujen määrästä on saanut opin Jyväs
kylässä. Siksi yliedustavuutta esiintyy ryhmässä II juuri näiden osalta. 
Vain kaksi (39:stä) VI lk. kansakoulua käyneistä, jotka kuuluvat ryh
mään II, on kotoisin Jyväskylästä. Kuten odottaa sopiikin, laajan poh
jakoulutuksen saaneet ovat lukuisimmin jatkaneet opintojaan. Vähäi
sen pohjakoulutuksen saaneita kuuluu yliedustetusti myös ryhmään IV. 
Tämä johtunee siitä, että vanhan ammattimicspolvcn aikana kansa
koulu oli itse asiassa kuusivuotinen. J atkokoulu tuli yleiseksi vasta 
1930-luvulla. 

Koulutettujen vanhempien koulunkäynnistä ei koottu tietoja. Yhteis
kuntaluokkaa koskevissa tutkimuksissa on kuitenkin todettu ylempiin 
sosioekonomisiin luokkiin kuuluvien keskimääräisesti omaavan pitem
män koulutien kuin alempiin luokkiin sijoittuneiden (Hollingshead, 
1949, 461). Kodin yhteiskuntaluokkaa voidaan näin ollen käyttää 
koulutien pituuden ilmaisijana. Kun koulutettujen oma pohjakoulu
tus ja isän »koulunkäynti» täten ristiintaulukoitiin, saatiin Khin neliön 
arvoksi 13,33 mikä osoittaa merkitsevää eroa. Vapausasteita oli 4, 
koska yhteiskuntaluokat III ja IV yhdistettiin. Useat amerikkalaiset 
tutkijat ovat osoittaneet, että isän korkea yhteiskuntaluokka (ja koulu
pohja) on helpottanut pojan kulkua ammattiuralla (Rogoff, 195 3, tab
les 5 and 53; Warner and Abegglen, 1955, 46). Centers tuo esille, että 
nimenomaan työntekijäin keskuudessa isään verraten korkeampi pohja
koulutus takaa paremman aseman, koska nousu alhaalta on suhteelli
sesti helpompaa kuin jo ylhäältä lähtevän eteneminen ( Centers, 1949, 
144). 

6. 2. 6. K o u l u t u s p a i k k a k u n t a

T a u l u k k o  17. Koulun sijainnin vaikutus koulutiehen (16) 

I II III IV Yht. 

Jyväskylä 41 116 95 8 260 
( 51) (94) (86) (29)

Muut kaupungit 28 34 29 21 112 
(22) ( 41), (38) (12)

Kauppalat ja 23 21 33 23 100 
maaseutu (19) (36) (33) (11)

1. r, = 55.37**':" C= 0.32 cC= 0.39 
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Jyväskylän kouluista keskusammattikoulu ja Jyväh edustavat kou
lutusryhmää II, Valmet taas ryhmää III. Molemmat tyypit ovat Jyväs
kylän osalta yliedustettuja. Kun nämä koulut ovat sodan jälkeen pe
rustettuja, niiden kasvatit eivät vielä ole ehtineet hakeutua alansa jatko
oppilaitoksiin ja siksi juuri IV:ssä ryhmässä on jyväskyläläisten osalta 
erittäin merkitsevää vajausta. Asiaan on saattanut vaikuttaa sekin, että 
kaupungissa ei ole ollut esim. teknillistä koulua, ja siksi jatkokoulutus 
muodostuu hankalaksi. Kaikki merkitsevät erot ovat koulutusryhmä 
II:n ja erityisesti IV:n kohdalla, joten näihin koulutusteihin hakeutu
minen riippuu herkimmin siitä, ovatko ko. laitokset asuinpaikkakun
nalla. Oppisopimussuhteen koulutuspaikoissa taas usein järjestetään 
oppilaille asunto, joten paikkakunta ei pääse niin suuresti vaikutta
maan. Kurssit taas lyhyyden vuoksi eivät ole sanottavasti riippuvaisia 
paikkakunnasta. Yhtä merkitsevä ero saatiin, kun vertailtiin muita 
koulutuspaikkoja yhteisesti Jyväskylään. Merkitsevyys johtui edelleen 
koulutusryhmistä II ja IV ( 1. :1 = 52.30***). 

6. 2. 7. A m m a t t i t o i v e

T a u l u k k o  18. K oulutttstien riippi1111111s arnrnattitoiveen esiintymi-
sestä (19) 

I II III IV Yht. 

Ei toivetta 30 67 72 16 185 
(36) (67) (62) (20)

Teollisuusala 42 90 46 30 208 
(41) (75) (69) (23)

Muut alat 20 14 39 6 79 
(15) (29) (26) (9)

X 6 = 33.16**'" C=0.26 cC= 0.30 

Koulutusryhmät I ja IV eivät anna merkitseviä eroja toiveeseen 
nähden. Samoin henkilöt, joilla oman ilmoituksensa mukaan ei ollut 
toivetta koulutukseen mennessään, jakautuivat koko lailla tasaisesti eri 
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koulutusteille. Teollisuusalalle toivoneet ovat hakeutuneet ylieduste
tusti päiväammattikouluihin ja aliedustetusti oppisopimussuhteeseen. 
Muille aloille toivoneet taas päinvastoin. Ristiinmenon syynä lienee 
se, että päiväammattikoulut ovat yleisesti tiedossa ja näin herättävät 
helposti nuorissa toiveita, kun taas oppisopimussuhde ei ole nykyisel
lään niin tunnettu. Kun oppisopimussuhde lisäksi on ollut viime vuo
siin asti käytössä suhteellisen harvoilla ammattialoilla, nuorten toiveet 
ovat saattaneet suuntautua jo muille aloille. Ehkä vanhempien taholta 
oppiin pääsyä on sinänsä pidetty niin tärkeänä, ettei nuoren oma toive 
ole silloin enää päässyt vaikuttamaan. Tätä olettamusta tukevat myös 
koulutettujen vastaukset kysymykseen, valitsivatko he vai eivät oppi
mansa ammatin. Erot eri koulutusteiden välillä eivät kokonaisuudes
saan tulleet merkitseviksi, mutta ei-vastaajia oli suhteellisesti eniten 
III:ssa ryhmässä. 

Superin mukaan valintaan orientoivat seikat ovat ammatillisen kyp

syyden tekijöitä (Super, 1960, 62). Toiveen esiintyminen kuuluisi tä
hän ryhmään, mutta nuorelta ei voi sen suhteen vielä vaatia itsenäi
syyttä, pysyvyyttä eikä ehdotonta reaalipohjaisuutta. Ilmaistun toiveen 
puuttuminen 2 /.i: lta tässä tutkimuksessa on merkille pantava, mutta 
se saattaa ainakin osittain johtua siitä, että useat henkilöt eivät ole 
muistaneet nuoruuden kynnyksellä esiintyneitä toiveitaan tai eivät van
hempina enää ole viitsineet niitä ilmaista. Toisaalta nuorten ryhmäs
sä oli suhteellisesti runsaammin ilman toivetta olevia kuin vanhoissa 
(%-lukujen ero merkitsevä). Koska »toiveettomat» jakautuvat melko 
tasaisesti eri koulutusryhmien kesken, koulutustie ja toiveen puuttumi
nen eivät sinänsä riipu toisistaan. Tämän variaabelin ja vanhem
pien yhteiskuntaluokan keskeinen ristiintaulukointi oso1tt1, että 
toiveettomien frekvenssi oli vain alimmassa yhteiskuntaluokassa odo
tusarvoa suurempi. 

Hollingshead mainitseekin Elmtownin nuorisoa koskevassa tutki
muksessaan, että toiveen esiintyminen olisi riippuvainen yhteiskunta
luokasta. Hänen aineistossaan alimpaan luokkaan kuuluvista 41 % : lla 
ei ollut toivetta (Hollingshead, 1949, 284-287, 469). Suuri osa Jy
väskylän koulutetuista oli myös lähtöisin samasta luokasta, joten tämä 
osaltaan selittää asian. Heistä 43,5 % :lla ei ollut toivetta. Meidner 
mainitsee erään ruotsalaisen tutkimuksen, jossa toiveettomia oli lähes 
40 % (Meidner, 1954, 230). Strong esittää useita amerikkalaisia tut
kimuksia, joissa toiveettomien määrä alkavien korkeakouluopiskelijoi-



63 

den keskuudessa oli 20-40 % :n välillä selvittäen samalla toiveilmai
suun liittyviä tekijöitä ja epäluotettavuutta (Strong, 1943, 29-31). 

6. 2. 8. E n n a k k o k o  k e m  u s

Ta u 1 u k k o  1 9. Kokeneiden ja kokemattomien jakautuminen kou
l1✓tmteiden mukaan (23) 

I II III IV Yht. 

Ei kokemusta 12 106 57 28 203 
(40) (74) (68) (23)

Kokemus ao. 40 19 38 12 109 
ammatin alalla (21) (39) (35) (12)
Kokemus vie- 40 46 62 12 160 
raalla alalla (31) (58) (54) (17)

1. 6 = 69.31*** C=0.36 cC= 0.43 

Päiväammattikoulut edustavat ensi sijassa koulutustietä, johon siir
rytään ilman ennakkokokemusta. Ne merkitsevät yleisimmin siirtymis
tä koulusta kouluun. Koulutusryhmä II poikkeaakin juuri tähän näh
den eniten toisista, samoin ryhmä I mutta päinvastaiseen suuntaan. Ero 
on erittäin merkitsevä. Ryhmät III ja IV eivät anna sanottavia eroja 
edellisen pohjautuessa kuitenkin enemmän kokemukseen kuin jälkim
mäisen. Saatu tulos käy yksiin peruskoulutusryhmien ikärakenteen 
kanssa. Päiväammattikouluihin menevät nuorimmat, seuraavana on 
oppisopimustie ja sitten kurssit. Nykyisen koulutussysteemin vallitessa 
suunta on melko selvä. Ennakkokokemuksella on eräänlainen ohjaava 
vaikutus. Kun se päiväammattikouluihin meneviltä yleisesti puuttuu, 
heidän keskuudessaan tarvittaisiin muuta ohjausta, jotta ei tapahtuisi 
hukkakoulutusta. Ulkomaiden esimerkin mukaan on meilläkin eräissä 
kansalaiskouluissa alettu järjestää oppilaille lyhyitä työskentelykausia 
tuotantolaitoksiin opintoajan kestäessä (Vaarama, 1960, 4-6). 
Superin tutkimuksessa todettiin, että poikien tiedot toiveamma
tin tehtävistä ja työolosuhteista olivat vähäiset, kun taas pääsyvaati
mukset ammattiin olivat melko hyvin tiedossa (Super, 1960, 123-
125). 
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6. 2. 9. 0 p p i i  n m  e n o  i k ä

T a u l u k k o  2 0. K oulutustien riippuvuus alkajan iästä (28-29) 

I II III IV Yht. 

Oppivelvollisuus- 6 84 49 23 162 
ikäiset (< 16 v.) (31) (59) (54) (18)
N uorukaisikäiset 26 75 95 24 220 
(16-20 v.) (43) (80) (/3) (24) 
Täysi-ikäiset 60 12 13 5 90 
(> 20 v.) (18) (32) (30) (10)

X�= 168.90*** C= 0.51 cC= 0.61 

Koulutustien valinta riippuu erittäin merkitsevästi iästä, jolloin 
ammattikoulutus alkaa. Ryhmät II ja III osoittavat osittain samaan 
suuntaan käyvää tendenssiä yliedustavuuden ollessa edellisessä oppi
velvollisuusiässä, jälkimmäisessä nuorukaisiässä. Selvä aliedustavuus 
taas on kummankin osalta täysi-ikäisyydessä. Ryhmä I taas osoittaa 
edellisille päinvastaista asemaa, jopa niin voimakkaasti, että sen edus
tama suhdeluku täysi-ikäisissä yksin antaa nelinkertaisesti erittäin mer
kitsevän eron. Tällainen tilanne johtuu ammattikasvatuksemme ulko
naisesta organisaatiosta. Valmistaviin ammattikouluihin on voinut 
päästä 13-vuotiaana, keskusammattikouluihin vuotta vanhempana. 
Oppisopimus taas voidaan tehdä 15-vuotiaana. Siksi II koulutusryh
mään siirtyminen on tapahtunut yleisimmin oppivelvollisuusiässä, 
III:een nuorukaisiässä. Jos opinsaanti lykkäytyy täysi-ikäisyyteen, niin 
vain poikkeustapauksessa mennään päiväammattikouluun tai säännön
mukaiseen oppiin. Edellä mainitut opintiet ovat näet luonteeltaan nuo
rille tarkoitettuja. Vanhat hakeutuvat kursseille, jotka heidän osaltaan 
saattavat olla perus-, täydennys- tai uusintakoulutusta. 

6. 2. 1 0. Am m a t t i a l a

T a u l u k k o  2 1. Kottlutustie ja ammattiala (26) 

I II III IV Yht. 

Metalli- tai 65 83 90 44 282 
sähköala (5 5) (102) (94) (31) 
Muut ammatti- 27 88 67 8 190 
alat (37) (69) (63) (21)

X� = 27.21 *** C=0.23 cC= 0.30 



65 

Taulukosta ilmenee, että ryhmissä I ja IV on yliedustavuutta metal
li- ja sähköalan suhteen, muihin ammatteihin nähden taas vajausta. 
Koulutusryhmissä III ja II tilanne on päinvastoin, joskin ero III ryh
mässä on merkityksetön. Poikkeavuus II ryhmän kohdalla johtuu pää
osalta siitä, että päiväammattikoulua käyneet naiset eivät ole saaneet 
koulutustaan metalli- tai sähköalalla. Ammattiopintojen jatkaminen, 
joka ilmenee ryhmästä IV, on näet yleisintä juuri metalli- ja sähkö
alalla, koska nimenomaan edellisellä on runsaasti mahdollisuuksia 
jatko-opintoihin. Tosin teknillisissä oppilaitoksissa on usein myös ra
kennusosasto, mutta kun ammattikouluissa sellainen on ollut harvoin, 
teknillisten koulujen rakennusosaston opiskelijat eivät yleensä ole ol
leet ammattikoulun suorittaneita. 

6. 3. OMAN KOULUTUSTIEN ARVIOINTIA.

Edellisen luvun muuttujien arvot ovat faktoja, joiden luotettavuutta 
tosin inhimilliset erehdykset heikentävät. Tutkimusta varten suoritet
tiin 10 % :lle alkuperäisestä henkilöstöstä uusintahaastattelu, jolloin 
faktakysymystenkin osalta saatiin jonkin verran alkuperäisistä poik
keavia vastauksia. Poikkeamia oli vastausten kokonaismäärästä kui
tenkin vain 5 % , joten pysyvyys oli hyvä. Henkilöiden mielipiteitä ja 
asenteita koskevista vastauksista taas 71 % oli täsmälleen samoja kum
mallakin kerralla. Tosiasiakysymysten konstanssikerroin (0) vaihteli 
.57 ja 1.00 välillä, asennekysymysten vaihtelualue oli 0,01 - 0,82. 
Asenteiden pysyvyyden mediaani oli 0,52 ja kaikkien kertoimien 0,71, 
joten kokonaiskonstanssi on jossakin näiden välillä (vrt. liite 9. 5.). 

T a u l u k ko 2 2. Yleinen tyytyväisyys saatuun ammattikoulutuk-
seen (36 a) 

I II III IV Yht. 
Tyytyväinen 65 98 75 33 271 

(53) (98) (90) (30)
Vain osittain tai 27 73 82 19 201 
ei ollenkaan (39) (73) (67) (22)

X� = 12.98** C=0.16 cC= 0.20 
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Eroavuuden aiheuttajina ovat tässä koulutusryhmät I ja III siten, 
että jälkimmäisessä on suhteellisesti runsaammin tyytymättömiä, edel
lisessä tyytyväisiä kuin muissa ryhmissä. Taulukossa 18 saatiin tulok
seksi, että III ryhmä poikkesi merkitsevästi muista ammattitoiveen 
suhteen: oli useita sellaisia, joilla ei ollut toivetta tai toive suuntautui 
vieraalle alalle. Tutkittaessa heidän suhdettaan tähän variaabeliin ha
vaittiin, että heistä merkitsevästi suurempi osa kuului tyytymättömien 
ryhmään. Kuten taulukko 18 yhteydessä huomautettiin, koulutustie 
sinänsä tässä tuskin on eroavuuden aiheuttajana, vaan syynä lienee pi
dettävä ei-toivotulle alalle joutumista. Tutkimatta on kuitenkin jäänyt 
sellainen olettamus, että koulutustie III sisältäisi joissakin tuotanto
laitoksissa piirteitä, jotka koulutetuissa herättävät arvostelua. 

T a u l u k k o  2 3. Perehtyneisyys animattialan tehtäviin (34) 

I II III IV Yht. 

Hyvin 22 37 32 19 110 
(21) (42) (35) (12)

Kohtalaisesti 47 117 99 23 286 
(55) (109) (91) (31)

Heikosti 17 15 10 6 48 
(10) (18) (15) (5)

86 169 141 48 444 

!. � = 16.77* p<.02 C=0.19 cC= 0.22 

Tässäkin on kysymys melko yleisestä asennoitumisesta kuten edelli
sessäkin taulukossa. Kysymys kohdistuu nyt kuitenkin koulutukseen 
nimenomaan ammatin näkökulmasta. Voimakkaimmat erot ovat I ja 
IV ryhmässä, mutta ne ovat eri suunnissa. Ryhmien II ja III jakautuma 
on samanlainen. 

Perehtyneisyys ammatin tehtäviin on kuitenkin käsite, joka eri kou
lutusryhmissä on saatettu ymmärtää toisistaan poikkeavalla tavalla. 
Jos koulutusajan pituus olisi ollut tässä yksin vaikuttavana tekijänä, 
niin erityisesti ryhmässä III olisi pitänyt olla runsaasti edustajia luo
kassa »hyvin». Näin ei kuitenkaan ole, mutta toisaalta on syytä panna 
merkille, että vastaamattomia on tässä ryhmässä eniten. Luokka »koh
talaisesti» tukee aika tekijän ratkaisevaa merkitystä. Edellisessä t1.ulu-
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kossa ilmenneellä negatiivisella asennoitumisella koulutukseen y leen
sä ryhmässä III sattaa olla aikatekijää heikentävä vaikutus. 

Yliedustavuutta » hyvin» luokassa on selvästi ryhmässä IV. Jatko
koulutettujen myöhempi menestyminen on ehkä saanut heidät arvioi
maan alan peruskoulutustakin positiivisesti tai sitten he keskimääräi
sesti toisia etevämpinä ovat todella pystyneet saamaan koulutuksesta 
enemmän hyötyä kuiri toiset. Melko todennäköisenä voidaan pitää, et
tä kunkin ammattimiehen nykyisen tehtävän luonne ja taso vaikutta
vat ajan ohella koulutuksen arviointiin. Riittävien tietojen puuttuessa 
tätä ei aineistosta kuitenkaan voida tilastollisesti osoittaa. Ryhmä IV:ssä 
ovat oppisopimustien suorittaneet voimakkaimmin edustettuina. 

Eri koulutustien suorittaneiden suhteesta opettajiin ja opetuksen eri 
alueisiin ei saatu merkitseviä eroja. Kummassakin muuttujassa oli 1'3
ei-vastanneita, joten kysymys on tuottanut vastaajille vaikeuksia. Voi
taneen olettaa, että saadun koulutuksen arviointi on riippuvainen mo
nista muista tekijöistä kuin koulutustiestä. Sitä varten tutkittiin opin 
arviointeja iän, koulusivistyksen, ammattiaseman ja -alan, oppiinme
noiän ja oppiajan pituuden suhteen. Tällöin havaittiin, että vanhat ar
vostelivat ammattiin perehtyneisyyttä melkein merkitsevästi ankaram
min kuin nuoret. Heikon koulusivistyksen saaneet taas erittäin mer
kitsevästi ankarammin kuin suuremman koulusivistyksen saaneet. Vas
taavasti paremmassa ammattiasemassa olevat suhtautuivat melkein 
merkitsevästi myönteisemmin peruskoulutuksensa antamaan ammatil
liseen perehtyneisyyteen kuin työntekijäportaassa olevat. Ammattiryh
män ja oppiinmenoiän suhteen saatiin vain oireelliset eroavuudet. Sen 
sijaan myönteisyyden aste kasvoi merkitsevästi oppiajan pidetessä. 

Tutkittaessa opin arvostelua muiden kohtien, suhtautumista opetta
jaan ja eri opetusalueiden riippuvuutta äskeisistä tekijöistä ei enää saa
tu niin selviä eroja kuin edellä .. Suhtautumisessa opettajaan nuoret 
osoittautuivat melkein merkitsevästi (p < .02) myönteisimmiksi kuin 
vanhat. Oppiin lapsena menneet pitivät suhdettaan opettajiin merkit
sevästi parempina kuin nuorukaiset täysi-ikäisten edustaessa keskimää
rää. Ammatinvaihtajat arvostelivat myös opettajia melkein merkitse
västi ankarammin kuin ei-vaihtajat. 

Työntekijät pitivät työopetusta merkitsevästi antoisampana kuin tie
topuolista opetusta, joka tehtävien erilaisuudesta johtuen taas sai työn
johtoportaalta enemmän kannatusta. Sama tulos saatiin, kun tutkittiin 
koulutustien vaikutusta opetuksen pääalueiden arvosteluun. Koulutus
ryhmä IV erosi toisista oireellisesti tietopuolista opetusta suosivana. 
Tutkittaessa yksin työntekijäportaassa toimivia havaittiin, että ne työn-
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tekijät, jotka olivat harjoittaneet jonkinlaisia jatko-opintoja (kysymys 
3 7), katsoivat (oireellisesti) paremmin perehtyneensä oppiaikana am
mattiin ja suhtautuivat myönteisemmin opettajiin kuin jatko-opintoja 
harjoittamattomat. 

6. 4. SUHDE TYÖELÄMÄÄN

Tässä luvussa tarkastellaan haastateltujen suhdetta työelämän eräi
siin ilmiöihin koulutustien valossa. Tällaisiksi on valittu työpaikan 
saanti, sen kiinteys ja tyydytys sekä mielipide työnosittelusta. 

6. 4. 1. T y ö p a i k a n  s a a n t i

T a u l u k k o 2 4. Miten sai ensimmäisen työpaikan (50) 

I II III IV Yht. 
A. Oppipaikka 29 31 114 17 191 

(3 7) (69) (63) (21) 
B. Itse 31 78 25 20 154 

(30) (56) (51) (17)
C. Muut 32 62 18 15 127 

(25) (46) (43) (14)

X�= 106.55*** C= 0.43 cC= 0.51 

Saattoi jo ennakolta olettaa, että oppisopimustie muodostaisi tassa 
kysymyksessä toisista selvästi poikkeavan ryhmän, sillä ko. tuotanto
laitokset järjestävät ammattioppilailleen tavallisesti työpaikan opin 
päätyttyä. Näiden ei tarvitse jäädä ko. paikkaan, jos eivät halua. Mut
ta kun työpaikan saanti muualta välittömästi opin jälkeen saattaa olla 
vaikeata, useimmat (miltei ¾ ryhmästä III) opin suorittaneista jää
vät työnantajansa palvelukseen. Erittäin merkitsevä ero ensimmäisen 
työpaikan saannissa tutkimusjoukossa aiheutuu siis siitä, että koulutus
ryhmä III:een kuuluneet saavat sen oppipaikkansa välityksellä. Myös 
muissa ryhmissä on jonkin verran tähän luokkaan kuuluvia, mutta ni
menomaan II koulutusryhmän osalta on tällöin kysymyksessä työpai
kan välittäminen, koska koulu harvoin voi esiintyä varsinaisena työn
antajana. Siksi aliedustavuus II ryhmän osalta on suurin. Jos I koulu
tustien toiminta on tapahtunut teollisuuslaitoksessa, kurssien järjestä-
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jä voi esiintyä myös työpaikan antajana. Mutta kun tähän ryhmään 
kuuluvat myös ammattikouluissa opintonsa keskeyttäneet ja yksivuo
tisen ammattikoulun käyneet, aliedustavuus tältä osalta on hyvin ym
märrettävissä. Koulutusryhmä IV on tässä asettelussa neutraalein, sil
lä sehän koostuu erilaisen ammatillisen peruskoulutuksen saaneista 
(jakautuma III=26, II=l 7, 1=9). 

Koulutustien vaikutus työpaikan saantiin rajoittuu kuitenkin vain 
ensimmäiseen paikkaan. Tarkistettaessa näet tutkimushetkellä olleen 
työpaikan saantitapoja havaittiin nollahypoteesin vallitsevan niiden ja 
koulutustien suhteen. Tällöin olivat laskelmassa mukana vain ne, jot
ka ainakin kerran olivat vaihtaneet työpaikkaa. 

6. 4. 2. T y ö t t ö m y y s

Ta u 1 u k k o  2 5. Työttömyyden suhde koulutustiehen (52) 

I II III IV Yht. 

Ei 83 134 141 48 406 
(79) (147) (135) (45)

On 9 37 16 4 66 

J. 3 = 13.02**

(13) (24) (22) (7)

C= 0.16 cC = 0.21 

Työttömyyttä on koulutettujen joukossa esiintynyt sinänsä verraten 
vähän (14 % koko joukosta ollut joskus työttömänä) ja vain 8:n 
haastatellun osalta on työttömyyden kokonaisaika ollut yli yhden vuo
den. Mainitun prosenttiluvun vertailu joihinkin työttömyystilastoihin 
on vaikea, koska edellinen on pitkittäisleikkaus ko. joukon työllisyy
destä. Työmarkkinatutkimustoimiston laatimista katsauksista ilmenee, 
että työttömien joukossa on vuosittain n. 5 % ammattikoulutuksen 
saaneita. Pelkästään kaupunkien osalta luku on suurempi, esim. v. 1959 
miesten osalta yli 7 %. (Työmarkkinakatsauksia n:o 2/1960, s. 18-
19, K. ja YTM:n moniste). 

Taulukosta havaitaan, että päiväammattikoulun käyneet ovat pa
himmin kärsineet tästä ilmiöstä. Kaikissa muissa ryhmissä on työttö
myyden suhteen aliedustavuutta. Koulutustie sinänsä tuskin kuiten
kaan on ollut ilmiön syynä, sillä tällöinhän olisi syytä olettaa lyhyen 
koulutuksen saaneiden helpoimmin jäävän työtä vaille. Selitystä eroa
vuuteen lienee etsittävä tosiasiasta, että koulutusryhmä II edustajien 
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keskuudessa on eniten nuoria. Jos työpaikassa vähennetään työnteki
jöitä, niin se suoritetaan tavallisesti nuorimmasta päästä. Sosiaaliset 
näkökohdat pääsevät tällöin vaikuttamaan voimakkaammin kuin muo
dollinen koulutustaso. Tuotannon laatuun liittyvät työmarkkinain muu
tokset luonnollisesti vaikuttavat työntekijäin ottamisessa ja vähentä
misessä olennaisesti. 

Amerikkalaiset tutkimukset osoittavat, että työttömiksi joutuneilla 
on yleensä lyhempi pohjakoulu kuin toisilla. Niinpä vuoden 1950 
laskennan aikana maassa oli 4,8 mil j. työtöntä, joiden koulunkäynti 
oli keskimäärin 1,5 - 2,3 vuotta lyhempi kuin työssä olevien vaih
dellen eri ikätasoilla. Iän kasvaessa erotus pieneni, joten koulunkäyn
nin merkitys on jatkuvasti kasvanut (Brunner and W ayland, 195 8, 9). 
Jyväskylän tutkimuksessa havaittiin pohjakoulun kasvun vähentäneen 
työttömyyttä, mutta ryhmien väliset erot eivät kuitenkaan olleet tilas
tollisesti merkitseviä. 

6. 4. 3. T y ö p a i k a n  k i i n t e y s

T a u l u k k o  2 6. Työpaikan menetys työntekijöitä vähennettäessä 

(54) 

I II III IV Yht. 

Kohta 9 32 16 6 63 
(12) (23) (21) (7)

Myöhemmin 47 94 75 18 234 
(45) (85) (78) (26)

Tuskin ollenkaan 35 45 65 28 173 
(34) (63) (57) (19)

91 171 156 52 470 

X� = 19.77.:'* C= 0.20 cC= 0.24 

Koulutustie II muodostaa toisista selvästi poikkeavan ryhmän, sillä 
siihen kuuluvat tuntevat itsensä »turvattomimmiksi». Tämä käy hy
vin yksiin edellisessä kohdassa todetun työttömyyden kanssa. Päivä
ammattikoulun suorittaneet ovat joutuneet eniten olemaan työttöminä, 
joten he kuvitellussakin tilanteessa myöntävät työvoiman vähentämisen 
ensi sijassa kohdistuvan heihin. Koulutusryhmän nuoruudella on tärkeä 
osuutensa käsiteltyyn asenteeseen. Ryhmä IV edustaa keskimääräises
ti vanhinta joukkoa. Varttunut ikä ja saatu lisäkoulutus aiheuttavat, 
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että siihen kuuluvat tuntevat itsensä selvästi muita turvatummiksi. 
Turvallisuuden reaalisena perustana lienee se, että työnjohto- ja suun
nitteluportaan henkilöistä on työmarkkinoilla puutetta. 

Tutkittaessa tyytyväisyyttä nykyiseen ammattiin ei saatu edes oireel
lisia eroja koulutusryhmien kesken päiväammattikoulun suorittaneiden 
edustaessa kuitenkin voimakkaimmin tyytymättömien joukkoa. Ehkä 
edellä esitetty turvattomuuden tunne on siihen osaltaan vaikuttanut. 
Tyytyväisyyden ja turvallisuuden ristiintaulukointi antoi tulokseksi 
melkein merkitsevän eron (X 1 = 6,22*). Kysymyksessä ei tässä 
kuitenkaan liene nuorten osalta varsinainen turvallisuuden tunne, vaan 
tietoisuus vallitsevasta käytännöstä työvoimaa vähennettäessä (vrt. 
taulukko 3 5). 

6. 4. 4. T y ö n o s i t t e  1 u

T a  u 1 u k k o  2 7. Asennoitttminen työnosittelttttn ( 5 7) 

I II III IV 
Myönteinen 22 31 14 6 

(14) (26) (25) (8)
Kielteinen 70 140 143 46 

(78) (145) (132) (44)

X� = 12.87*,;-:, C=0.16 cC= 0.21 

Yht. 
73 

399 

Lyhimmän koulutuksen saaneet suhtautuvat suopeimmin työnosit
teluun. Tulosta voidaan pitää loogisena, sillä mitä pitemmän koulu
tuksen henkilö saa, sitä haluttomampi hän yleensä on suorittamaan 
yksinkertaista osatyötä. Se, että oppisopimussuhteessa olleet torjuvat 
osatyön jyrkimmin, saattaa johtua myös siitä, että he ovat sitä oppiai
kanaan joutuneet suorittamaan. Kurssien ja koulujen työtehtävät ei
vät yleensä liity teollisuuden sarjatuotantoon. 

Tiedusteltaessa työnositteluun pyrkimisen syitä saatiin ryhmien vä
lillä melkein merkitsevä ero. Tämä aiheutui ensi sijassa koulutustie 
IV:n vastauksista, joissa toisia voimakkaammin korostettiin toimen
piteen johtuvan pyrkimyksestä kustannusten alentamiseen. Useiden 
työntekijöiden vastauksissa korostettiin järjestelmän pyrkivän hyödyt
tämään enemmän työnantajia kuin työntekijöitä. Arviointiin liittyi 
tällöin jonkinlainen luokkahengen aspekti. 
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6. 5. SOSIAALISIA ASENTEITA 

Tietojen koontilomakkeessa on muutamia kysymyksiä, joilla on py
ritty saamaan selville työntekijöiden suhtautuminen heille läheisiin 
sosiaalisiin ongelmiin. Tällaisia ovat esim. palkkaus, virkamiehistö, 
pohjakoulu, koulutuskustannukset ja maaltapako. Näitä seikkoja on 
tutkittu muissakin maissa, joten on mahdollisuus suorittaa eräitä ver
tailuja. Tiedot ovat luonteeltaan lähinnä deskriptiivisiä. Niiden luo
kittelu koulutustien mukaisesti ei tarkoita sitä, että haluttaisiin väittää 
koulutustien olevan ainoana perustana käsitysten muodostumiselle. 
Tarkoituksena on pikemminkin saada selville, onko koulutustiellä yli
päänsä mitään merkitystä näiden asenteiden muodostumisessa. Juuri 
tällaiseen tutkimiseen, siis nollahypoteesin testaukseen, käytetty tilas
tollinen menettely (x 2) soveltuukin erinomaisesti. 

6. 5. 1. P a l k k a u s

T a u 1 u k k o 2 8. Millainen palkkaustapa on työntekijän kannalta 
sopivin ( 5 9) 

I II III Yht. 

Urakka palkka 37 83 50 170 
(37) (69) (64) 

Tunti )) 11 29 22 62 
(14) (25) (23) 

Kuukausi » 43 57 84 184 
(40) (75) (69) 

91 169 156 416 

l.} = 15.03** C= 0.17 cC= 0.21 

Työntekijän asemassa olevien asenne palkkaustapaan käy eri suun
tiin lähinnä urakka- ja kuukausipalkan kesken. Tuntipalkan kannat
tajat ovat pienenä vähemmistönä. Perusteluinaan he mainitsivat työn 
suorituksen rauhallisuuden ja ansion selvyyden. Tuntinormit ovat ura
kassakin perustana, mutta sallivat työntekijän ahkeruuden ja ammat
titaidon päästä vaikuttamaan ansion suuruuteen. Tästä lienee kuiten
kin uskallettua tehdä johtopäätöstä, että urakkapalkan kannattajat 
olisivat ahkerampia ja ammattitaitoisempia kuin muut. Koli totesi, 
että ennakkoluuloista vapaat työntekijät suhtautuivat myönteisemmin 



73 

urakkapalkkaan kuin ennakkoluuloiset, joskin urakkapalkka yleensä 
oli tuntipalkkaa suositumpi (Koli, 1955, 119-122). Koiviston tutki
muksesta ilmenee urakkapalkan ylivoimainen kannatus (84 % ) sata
matyönteki jäiden joukossa. Kuukausipalkan sijaan siinä kysyttiin viik
kopalkkaa, jota kannatti 12 % tuntipalkan saadessa vain 3 % vas
taajista (Koivisto, 1956, 124). Teollisuuden ammattitaitoiset työnte
kijät näyttävät siis eroavan toisista suhtautumisessaan palkkausjärjes
telmään. 

Ryhmää IV ei ole otettu merkitsevyyslaskussa mukaan. On näet ole
tettavaa, että tähän ryhmään kuuluvat tarkastelevat asiaa ainakin osit
tain toiselta kannalta kuin varsinaisina työntekijöinä toimivat. Edellis
ten mielipide on selvästi (34 heistä) urakkatyön puolella, kuten työn
johtajilta sopiikin odottaa. Ryhmä I edustaa neutraalia asennoitumista. 
Sen sijaan III ja II koulutusryhmä osoittavat eri suuntiin menevää 
tendenssiä. Edellinen katsoo kuukausiansion edullisimmaksi, jälkim
mäinen urakkapalkan. Tuntipalkan kannatus on kaikkien ryhmien 
osalta melkein neutraali, joten keskirivin vaikutus eroon on erittäin 
vähäinen. On vaikea sanoa, mikä koulutustien luonteessa aiheuttaa 
ryhmien III ja II välille selvän eron. Päiväammattikoulun suorittaneet 
eivät koulutusvaiheen aikana joudu tekemisiin urakkajärjestelmän 
kanssa, oppisopimussuhteessa oleville taas ainakin eräissä teollisuus
laitoksissa annetaan loppukautena urakoita. Kun ryhmä U:n edusta
jat enimmäkseen ovat nuoria (iän ka. 25,3 v.), heille urakan tuoma 
ansio ja vapaus ehkä merkitsevät enemmän kuin vanhemmille. Ki
reästi hinnoitettu urakka on vanhoille sekä fyysisesti että henkisesti 
rasittavampi kuin nuorille. Palkkaustavan ja ikäryhmien keskinäinen 
vertailu ei tosin anna tulokseksi merkitsevää eroa, mutta on kuitenkin 
tähän suuntaan viittaava. 

Eräät amerikkalaiset tutkimukset osoittavat, että tuntipalkalla on 
USA:ssa työntekijäin keskuudessa voimakkain kannatus. Useissa ta
pauksissa näyttää kuitenkin olevan niin, että kannatetaan sitä palk
kausjärjestelmää, jonka alaisena työskennellään. Kyselyissä esiintyivät 
siellä tunti-, urakka- ja kappalepalkka (Viteles, 1954, 47-49). Jos 
Jyväskylän tutkimuksessa tunti- ja kuukausipalkat katsotaan aika
palkkausjärjestelmäksi, niin tällä on selvästi suurin kannatus. 

Kun tutkimusjoukolta tiedusteltiin (60), oliko julkisen ammatti
koulutuksen saaneen henkilön tuntipalkka suurempi kuin kokemuk
sen tietä ammattitaidon hankkineen, niin noin kuudesosa vastasi myön
tävästi. Todellisuudessa tuntipalkan suuruus työehtosopimusten mu
kaan määräytyy palvelusajan pituudesta, johon työnantaja tosin saat-
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taa vaikuttaa ns. hyvän miehen lisän muodossa. Myönteisiä vastauk
sia oli runsaasti erityisesti ryhmässä III, niin että ero muodostui erit
täin merkitseväksi. Tämä johtunee siitä, että eräillä ammattialoilla 
(mm. graafisella) varsinaisissa ammattitehtävissä olevat työntekijät 
yleensä ovat opin suorittaneita ja muut ovat apu- tai osatyöntekijöitä, 
joiden palkka todella on pienempi. Kuinka monen osalta kysymyksessä 
on ollut pelkkä tietämättömyys, ei aineistosta ilmene. 

Koulutusryhmien kesken ei ollut eroa siinä, onko yhtä suuren pal
kan periaate heille ja toisaalta vain kokemusperäisen opin saaneille 
oikea (61). Kannattajia oli 200, torjujia 179 lopun jättäessä mielipi
teensä ilmaisematta. Palkkaukseen liittyvä muuttuja 62 ei myöskään 
antanut koulutusryhmien suhteen merkitseviä eroja. Vastaajien (N= 
3 79) enemmistö (269) oli sitä mieltä, että samanpalkkaisuuden peri
aate vaikuttaa heikentävästi nuorten haluun ryhtyä hankkimaan am
mattikoulutusta. Heidän käsityksensä mukaan nuoret eivät ole tietoi
sia siitä, että ammattikoulutus ei sinänsä tuo etua työntekijöiden palk
karintamalla. 

6. 5. 2. S u h d e  v i r k a i l i j o i h i n  (65, 66).

Haastattelulomakkeessa on pari kysymystä (30 ja 31), jotka koske
vat koulutettujen asennoitumista virkailijoihin ja muihin toimihenki
löihin. Vastaaminen näihin kysymyksiin on varmaan tapahtunut hy
vin erilaiselta pohjalta, sillä työntekijöiden käsitykset virkailijoiden 
tehtävistä ovat epämääräisiä ja to1s1staan poikkeavia. Seger
stedt on huomauttanut erilaisista status-järjestelmistä, jotka tällöin 
saattavat vaikuttaa asennoitumiseen (Segerstedt, 1952, 32-35). Teol
lisuudessa työskentelevillä on mallina ehkä ollut oman firman insi
nööri, konttorihenkilökunta jne. Jotkut taas ovat saattaneet ajatella 
niitä julkisten laitosten virkailijoita, joiden kanssa ovat joutuneet te
kemisiin. Muutamilla kysymys on nostanut esille epämääräisen luokka
a jattelun: herra - työmies. Perusasennoitumisen on ehkä luonut ao. 
kuuluminen tiettyihin ns. jäsenryhmiin, mutta hänen halunsa samas
tua tiettyyn viiteryhmään saattaa aiheuttaa poikkeamisen normikäyt
täytymisestä (AUardt ja Littunen, 1958, 28-33). 

Tiedustelu aloitettiin kysymyksellä: Onko virkailijoiden asema mie
lestänne parempi kuin ammattimiehen? Kysytyistä 388 myönsi näin 
olevan, 3 5 piti asemaa kutakuinkin yhtäläisenä ja 49 arveli sen huo
nommaksi. Viimeksi mainituilta kysyttiin syytä, joksi mainittiin ensi 
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sijassa palkkaus, suurimman osan haluamatta asiaa kuitenkaan selittää. 
Kaikki, jotka katsoivat virkailijan asemaa paremmaksi, joutuivat anta
maan selityksen, miksi näin oli. Saadut vastaukset jaettiin ensin kym
meneen alaryhmään, joista sitten tilastollista käsittelyä varten muodos
tettiin kolme luokkaa taulukko 29 mukaisesti. 

T a  u 1 u k k o 29. 

Palkkaus 

Sosiaaliset edut 

Työn laatu 

x6 =7.18 

Miksi virkailijoiden asema on 
mattimiehen (65) 

I II III 

45 91 86 
(48) (84) (88) 
77 124 155 

(78) (136) (141) 
38 63 49 

(34) (58) (61) 

160 278 290 

p<.5o C=0.12 

parempi kttin ttm-

IV Yht. 
26 248 

(28) 
43 399 

(44) 
22 172 

(19) 

91 819 

cC= 0.15 

Erot koulutusryhmien kesken eivät ole merkitseviä ja siksi taulukko 
29 esitetään tässä lähinnä deskriptiivisessä mielessä. Henkilöä kohden 
esitettiin kussakin ryhmässä perusteita seuraavasti: I 2,19; II 2,11; III 
2,09; IV 2,28. Toisistaan selvästi eroavina ryhminä ovat II ja III, kun 
taas I ja IV ovat miltei neutraaleja. Ryhmä II asettaa palkkauksen pe
rusteluna etusijalle sosiaalisten etujen jäädessä aliedustetuiksi. Ryhmä 
III taas arvioi sosiaaliset edut tärkeimmiksi pitäen työn laatua virkai
lijoiden vähiten merkittävänä etuna. Palkkaus tarkoittaa tässä yhtey
dessä useammin palkkausjärjestelmää (kuukausipalkka, jolloin kor
vaus myös pyhäpäiviltä) kuin palkan tavanomaista suuruutta. Sosiaa
lisina etuina taas mainitaan pitkät lomat, lyhempi työaika, eläkkeet, 
asuntoedut ja varma asema. Vastaukset osoittavat, että työntekijät 
ovat tietoisia virkailijoiden eduista. Haastattelun yhteydessä ilmeni 
myös, että nimenomaan palkkausjärjestelmän, lomien, eläkkeiden ja 
työajan erilaista järjestelyä ei enää pidetä oikeudenmukaisena. Koli to
teaa myös työntekijöiden olevan tietoisia johtajiston eduista, mutta pi
tää negatiivista asennoitumista pääasiassa reaktiivisille työn teki jäille 
kuuluvana (Koli, 1955, 60, 118, 162). Tähän päätelmään hän tuli 
eräisiin ärsykekysymyksiin saamistaan lausumista, kun taas tässä tut-
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kimuksessa asiaa kysyttiin suoraan ilman tarkoituksellista ärsykevaiku
tusta. 

Palkkaustapaa koskevassa tiedustelussa (taulukko 28) tuli esille sa
mantapaisia asioita. Kun kuukausipalkan kannattajilta näet tiedustel
tiin, miksi he pitivät sitä suotavana myös työntekijälle, vastaukset ja
kautuivat kolmeen ryhmään. Näistä ensimmäinen - ansio tasaista ja 
varmaa (103) - liittyy lähinnä palkkausjärjestelmään. Toinen -
edulliset vapaa- ja loma-ajat (7 4) - kuuluu sosiaalisiin etuihin, ja 
kolmas - takaa rauhallisen työn (72) - kohdistuu työn laatuun. 
Sulkuihin merkittyjen lukujen summa on suurempi kuin taulukossa 28 
kuukausipalkkaa kannattaneiden määrä, koska eräät ovat esittäneet 
useita syitä ja toisaalta siihen sisältyvät myös koulutusryhmä IV:stä 
työntekijöille kuukausipalkkaa kannattaneet (12). 

Vaikka 388 haastatelluista oli sitä mieltä, että virkailijoiden asema 
oli parempi kuin ammattimiehen, vain 67 % heistä ilmoitti halua
vansa ko. asemaa, jos se muuten olisi mahdollista. Koulutusryhmien 
kesken saatiin merkitsevä ero, mutta koska tämä aiheutui IV ryhmän 
osalta, sitä ei voi pitää koulutustien aiheuttamana. Tämän ryhmän jä
senet eivät enää ole »työntekijöitä», vaan samastavat itsensä miltei 
poikkeuksetta virkailijoihin. Ryhmä II poikkesi muista peruskoulutus
ryhmistä eniten osoittaen suhteellisesti pienintä halua virkailijan ase
maan. 

6. 5. 3. P o h j a  k o  u 1 u

T a  u 1 ukk o 3 0. Mikä pohjakoulu on opitulle ammatille asiallinen 
ja riittävä (7 4) 

I II III IV Yht. 

Kansakoulu 73 143 114 39 369 
(72) (133) (122) (40)

Keskikoulu 19 28 43 13 103 
(20) (38) (35) (12)

1. !\ = 5.58 p<.20 C=0.11 cC = 0.14 

Erojen merkitsevyys ei tässäkään ole edes oireellinen. Taulukko 30 
osoittaa kuitenkin, että runsaasti viidesosa koulutetuista pitää kansa
koulua riittämättömänä pohjakouluna. Oppisopimustien suorittaneet 
ovat voimakkaimmin tehostetun pohjakoulutuksen kannalla. Tähän 
on ehkä vaikuttanut se, että ryhmään kuuluvalla graafisella ammatti-
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alalla pidetään keskikoulun jakamaa kielellistä opetusta hyödyllisenä. 
Ryhmä II yliedustavuus kansakoulun osalta liittynee jälleen siihen, että 
tässä ryhmässä on suhteellisesti eniten nuorukaisikäisiä (52 kaikkiaan 
63:sta alle 21-vuotiaasta). Näiden suuri enemmistö (59 mainituista 
63:sta) katsoo kansakoulun riittäväksi. Toisaalta oli useita työnjohta
jia yms., jotka pitivät edelleen kansakoulupohjaa ryhmälleen riittävänä, 
vaikka muutamat katsoivat jo ylioppilastutkinnon suotavaksi. 

Suuria ikäluokkia koskevassa luvussa tuli esille, että keskikoulun 
käyneitä pyrkii yleisesti sellaisiin kansakoulupohjaisiin ammattioppi
laitoksiin, jotka johtavat valkokaulusammatteihin. Tutkimus osoittaa, 
että tämä tendenssi on laajenemassa uusiin ammatteihin, joiden edus
tajat jo pitävät keskikoulua alallaan suotavana. Etusijalla ovat sähkö
teknillisen ja graafisen teollisuuden alalla työskentelevät koulutetut 
(vrt. liite 9. 4.). Ensimmäisessä luvussa tuotiin esille amerikkalaisten kä
sityksiä pohjakoulun merkityksestä. Tällöin ilmeni, että pohjakoulun 
lisäämiseen kohdistuvia vaatimuksia perustellaan ensi sijassa kansalais
kasvatuksen näkökulmasta. 

6. 5. 4. K o u 1 u t u s m a h d o 11 i s u u k s i e n y l e i  s y y  s

T a u l u k k o  3 1. Käsitys nuorten mahdollisuuksista päästä hälua-
malleen älälle (7 5) 

I II III IV Yht. 

Kohtalaisesti 46 104 67 28 245 
(48) (89) (81) (27)

Heikosti 46 67 90 24 227 
(44) (82) (76) (25)

X�= 10.52* p<.02 C=0.14 cC = 0.18 

Luokkaan »kohtalaisesti» on yhdistetty myös »hyvin» mielipidettä 
kannattaneet, joita oli vain 19. Onko pääsy päiväammattikouluihin to
della suhteellisesti helpompaa kuin oppipaikan saanti työnantajan luo
na, on monitahoinen ongelma, jota saatu merkitsevä ero tuskin luotetta
vasti ratkaisee. Jos perustaksi otetaan vain koulutuspaikkojen määrä 
kouluissa ja oppisuhteessa, niin edellisiä on kieltämättä paljon enem
män, sillä oppisopimus on meillä moniin maihin nähden verraten har
vinainen. Oppisopimuslain mukaan se pitäisi solmia hyvin monissa am
mateissa, mutta tämä laki on jäänyt miltei kuolleeksi kirjaimeksi. Missä 
määrin vastaajilla on ollut juuri suorittamansa koulutusmuoto mielipi-
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teen perustana, jäi tutkimuksessa selvittämättä. Kysymyksessä pyydettiin 
käsitystä asiasta yleisesti. Vastausten pääjakautumaa ajatellen voidaan 
todeta, että noin puolet koulutetuista arvelee nuorilla olevan vaikeuksia 
ammattikoulutukseen pääsyssä, koska koulutuspaikkoja ei ole riittä
västi. 

6. 5. 5. K o u l u t u s k u s t a n n u k s e t

T a u l u k k o  3 2. Miten koulutuksen aiheuttamat kustrtnnukset sopi
vimmin peitetään (77) 

Valtion varoilla 

Kuntien varoilla 

Työnantajia 
verottamalla 
Lukukausimaksuilla 

X r\ = 21.77** 

I 

74 

(74) 
46 

(42) 
32 
(40) 
36 

(32) 

188 

II 

142 
(129) 

75 
(75) 
50 

(69) 
63 

(57) 

299 

C=0.15 

III IV Yht. 

108 40 364 
(117) (44)

67 21 209 
(67) (25)
82 31 195 

(63) (23)
42 19 160 

(52) (19)

330 111 928 

cC = 0.17 

Haastatellut ovat esittäneet keskimäärin kaksi mahdollisuutta mää
rän kasvaessa iän mukana. He eivät yleensä tuoneet näitä esille vaih
toehtoina, vaan yhdessä käytettävinä. Ryhmät I ja IV ovat melko 
neutraaleja. Erot aiheutuvat jälleen ryhmien II ja III eriävistä kannan
otoista. Edelliset ovat valtion tuen kannalla, jälkimmäiset taas katso
vat ammattikoulutuksen lähinnä työnantajien asiaksi. Toisaalta päivä
ammattikoululaiset kannattavat lukukausimaksuja. Tämä johtunee 
siitä, että osa päiväkoulun suorittaneista on ollut ammattikouluissa, 
joissa kannetaan pieni lukukausimaksu. 

Taulukossa esitettyjä vaihtoehtoja tarkastellessa kiintyy erityisesti 
huomio siihen, että osa joukosta on edelleen lukukausimaksujen kan
nalla. Ammattikoulutus on tällöin ajateltu oppivelvollisuuden ulko
puolella olevana koulutuksena, josta yleisesti suoritetaan maksua, näin 
nykyisin myös keskusammattikouluissa. Tämä mielipide on saanut suh
teellisesti vähiten kannatusta ryhmässä III, johon kuuluneet eivät ole 
oppiaikanaan joutuneet koulumaksuja suorittamaan, päinvastoin ovat 
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saaneet ns. oppilaspalkkaa. Yhteiskunnan (valtio + kunta) tukea 
vaaditaan ammattikoulutukselle yleisesti. Tämä vaihtoehto kytkeytyy 
tavallisesti lukukausimaksuehdotukseen. Ammattikoulutuksen sälyttä
minen työnantajien kannettavaksi on tullut hämmästyttävän usein 
esille. Tämä ehdotus on saanut yhtä tasaisesti kannatusta kaikilta ryh
miltä. Ehdotukseen liittyi usein perustelu, että työnantajathan asiasta 
eniten hyötyvätkin. Erityisen ammattikoulutusveron kantaminen on 
muuten käytännössä eräissä maissa, mm. Ranskassa. 

6. 5. 6. M a a s e u t u j a a m m a t t i k o u l u t u s

T a u l u k k o 3 3. Mille elinkeinon alalle niaase11t1t1Jäestö tulisi ensi 
sijassa ohjata (7 8) 

I II III IV Yht. 
Maatalous 62 136 122 35 355 

(70) (128) (118) (39)
Muut 31 34 35 17 117 

(23) (42) (39) (13)

1.1 = 7.90* C = 0.13 cC= 0.16 

Kysymyksen muoto oli sellainen, että saattoi odottaa useimpien esit
tävän maataloutta maaseutuväestön ensisijaisena elinkeinona. Ryhmät 
II ja III edustavat tällä kertaa samaan suuntaan käyvää mielipidettä, 
kun taas I ja IV ovat taipuvia antamaan nimenomaan teollisuudelle 
enemmän kannatusta. Ryhmä »muut» koostuu näet miltei kokonaan 
(109) käsityön ja teollisuuden kannattajista.

Vaikka ristiintaulukoinnilla on tässä saatu melkein merkitsevä ero
ko. muuttujien kesken, niin tuskin koulutustien erilaisuutta voidaan 
pitää ratkaisevana syynä mielipiteiden erilaisuuteen. Maatalouden kan
nattajia on eniten kaupunkilaisten joukossa, jotka tässä asiassa saatta
vat ajatella, että suutari pysyköön lestissään. Ristiintaulukointi muut
tujien 78 ja 8 välillä antoi oireellisen eron mainittuun suuntaan. Ryh
mä I:n edustajat taas ovat suurimmalta osalta kotoisin maalta ja ovat 
ehkä taloudellisten olosuhteiden pakottamina joutuneet lähtemään 
kaupunkiin. He katsovat maaseutuväestön koulutuskysymystä toiselta 
kannalta. Vielä on syytä panna merkille, että neljäsosa koko joukosta 
on koulutusmielipiteestä päätellen maaseudun teollistamisen kannat
tajia. 
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6. 5. 7. Am m a t t i  k o  u l u t u s j a k o  u l u j ä r j e s t e  l m ä

T a u l u k k o 3 4. Missä työntekijäasteen ammattikoulutuksen tulisi

Oppivelvollisuus-
koulu + kurssit 
Erillinen 
ammattikoulu 
Oppisopimus 

z 6 = 16.26* 

tapahtua (76) 

I 

74 
(63) 
12 

(16) 
5 

(12) 

91 

p<.02 

II III IV Yht. 
106 108 36 324 

(117) (108) (36) 
41 21 9 83 

(30) (28) (9) 
22 27 7 61 

(22) (20) (7) 

169 156 52 468 

C= 0.18 cC= 0.22 

Haastateltavien valittavana oli viisi erilaista vaihtoehtoa (ks. tieto
jenkoontilomake). Kukin vaihtoehto määriteltiin lyhyesti, sillä ei voitu 
olettaa haastateltavien kaikkia tuntevan. Kaksi annetuista mahdolli
suuksista - päivä- tai iltakursseilla ja yksin käytännössä työskennellen 
- sai niin vähän kannatusta, että niistä jälkimmäinen (N=4) jätet
tiin kokonaan pois ja edellinen (N=28) yhdistettiin suurimpaan ryh
mään. Eron merkitsevyys säilyi saman tasoisena (p<.02) taulukoin
nissa, josta pelkästään kurssia kannattaneet (N " 28) jätettiin koko
naan pois.

Koulutusjärjestely »alustavasti oppivelvollisuuskoulussa ja erikois
tuminen tehokkailla kursseilla» sai kaikilta ryhmiltä eniten kanna
tusta, suunnilleen 2 / 3 joka ryhmältä, kurssin suorittaneiden sitä voi
makkaimmin puoltaessa. Ryhmien välillä oleva melkein merkitsevä 
ero johtuu peruskoulutusryhmien keskeisistä mielipide-eroista. 

Halu sijoittaa perustava ammattikoulutus oppivelvollisuuskoulun 
loppuvaiheeseen tulee tässä taulukoinnissa erittäin selvästi esille. Täl
lainen järjestely ei meillä eikä muuallakaan ole outo, sillä yhtenäis
koulun muodossa se on useassa maassa toteutettu. Suomessa sekä val
mistava ammattikoulu että ammatillinen jatkokoulu (kansalaiskoulu) 
ovat tämän suunnan ilmentymiä, vaikka ne muodollisesti ovat toisil
leen vastakkaisen koulupolitiikan tuloksia. Tekijä on muussa yhtey
dessä selvitellyt linjoitetun oppivelvollisuuskoulun yleistä järjestelyä 
(Kyöstiö, 1957, 20-). 
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6. 5. 8. Am m a t i n  e e t o s

T a u l u k k o  3 5. Mikä on ammatissa tärkeintä (80) 

I II III IV Yht. 
Sosiaalinen 44 75 75 29 223 
turvallisuus (44) (81) (74) (24)
Rahan ansaitseminen 30 55 41 8 134 

(26) (49) (44) (15)
Työn ilo 18 41 40 15 114 

(22) (41) (38) (13)

92 171 156 52 471 

X G = 7.45 p<.30 C = 0.13 cC = 0.15 

Eri koulutusteiden välillä ei ole merkitseviä eroja, joten ammatin 
eetokseen kasvattaminen on ollut suunnilleen samanlaista. Ryhmä IV 
on antanut suhteellisesti vähiten merkitystä rahan ansaitsemiselle, jo
ten lisätty koulutus on ehkä vaikuttanut arvostuksen muodostumiseen 
muuttavasti. Toisaalta rahan ansaitsemiselle on helppo antaa pieni 
merkitys silloin, kun on jo päästy joltisellekin tulotasolle. 

Taulukko 3 5 on oikeastaan esitetty kokonaisjakautuman tarkastelun 
vuoksi. Sosiaalinen turvallisuus on saanut 47 % annetuista mielipi
teistä, rahan ansaitseminen 29 % ja työn ilo 24 % . Kysyttäessä selvi
tettiin luokittelun perustana olevat sanat, sillä osoittautui, että nimen
omaan »sosiaalinen turvallisuus» saatettiin ymmärtää hyvin eri tavoin, 
kuten tavallisesti käy iskusanoiksi muodostuneille hokemille. Verrat
taessa saatuja prosenttilukuja Abelin tutkimuksen vastaaviin lukuihin 
( 44 % , 34 % ja 22 % ) voidaan todeta niiden käyvän hyvin yksiin 
(Abel, 1957, 44). Ero ei muodostu merkitseväksi minkään luokan osal
ta. Abel toteaa - tosin merkitsevyyttä laskematta - että saksalaisista 
ammattimiehistä vanhat asettavat sosiaalisen turvallisuuden ja nuoret 
rahan ansaitsemisen etusijalle. Itse asiassa ainoastaan sosiaalisen tur
vallisuuden osalta saadaan hänen esittämilleen prosenttiluvuille tilas
tollinen ero, joka sekin on vain melkein merkitsevä. Viteles tuo esille 
useita amerikkalaisia tutkimuksia, jotka myös osoittavat sosiaalista tur
vallisuutta pidettävän työpaikan suhteen tärkeimpänä, näin erityisesti 
alemmissa ammatillisissa luokissa. Palkka, työn kiintoisuus ja edisty
mismahdollisuudet ovat muita usein mainittuja tekijöitä (Viteles, 1954, 
260-261, 302-315).
6 
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Suomalainen aineisto osoittaa jonkin verran samaan suuntaan käy
vää tendenssiä kuin saksalainen. Ryhmä II edustaa keskimäärin nuo
rinta joukkoa ja se on aliedustettu juuri sosiaaliseen turvallisuuteen ja 
yliedustettu rahan ansaitsemiseen nähden. Asian tarkistamista varten 
vertailtiin muuttujia 80 ja 4, kuten taulukko 36 osoittaa. 

T a u 1 u k k o 3 6. Iän vr1ik11,t11s ammattieetokseen

Sos. turv. Raha Työn ilo Yht. 

N uorukaisikäiset 23 22 18 63 
(< 21 v.) (30) (18) (15) 
Miehuusikäiset 139 86 60 285 
(21-35 v.) (135) (81) (69) 
Keski-ikäiset ja 61 26 36 123 
vanhat (>35 v.) (58) (35) (30) 

223 134 114 471 

X 1 = 8.39
° 

Jotta olisi saatu selville nimenomaan kaikkein nuorimpien asennoi
tuminen tähän kysymykseen, erotettiin nuorukaisikäiset miehuusikäi
sistä. Voidaankin todeta, että juuri nuorten ryhmä poikkeaa eniten 
toisista suhtautumisessa sosiaaliseen turvallisuuteen, miehuusikäiset 
työn iloon ja vanhat rahan ansaitsemiseen. Ryhmien väliset erot ovat 
tosin vain oireelliset, mutta suunta on sama kuin saksalaisessa tutki
muksessa. 

Vielä tarkasteltiin asiaa vanhempien yhteiskuntaluokan valossa. Erot 
eivät olleet tilastollisesti merkitseviä, mutta viittasivat seuraavaan suun
taan: Alin yhteiskuntaluokka antoi rahalle suurimman merkityksen, 
ammattimiesluokka työn ilolle, maanviljelijäluokka sosiaaliselle tur
vallisuudelle ja ylin luokka oli miltei neutraali työn ilon ollessa siinäkin 
eniten edustettu. 

6. 6. YHTEENVETO

Koulutustien ja muiden tutkimuksessa käytettyjen muuttujien keski
näinen vertailu on koottu oheiseen yhteenvetotaulukkoon (taulukko 
37). Sen pohjalla on mahdollisuus saada yleiskäsitys kunkin koulutus-
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ryhmän tyypillisistä piirte1sta. Sellaisia variaabeleita, joiden suhteen 
on saatu merkitseviä tai erittäin merkitseviä eroja, pidetään tässä kou
lutusryhmää luonnehtivina attribuutteina. Mitä voimakkaammin eroa
vuus kohdistuu vain yhteen koulutustiehen, sitä tyypillisempänä on 
piirrettä sille pidettävä. Kaikki käytetyt sanonnat tarkoittavat ko. 
attribuutin suhteellista voimakkuutta jossakin koulutusryhmässä toi
siin ryhmiin verrattuna. 

Koulutustie I (osakoulutetut) 

Kurssimuotoisen koulutuksen saaneet ovat yleisesti kotoisin maa
seudulta ja heidän vanhempansa ovat kuuluneet joko maanviljelijäin 
tai kaikkein alimpaan yhteiskuntaluokkaan. Heidän yleinen koulu
pohjansa on pienehkö. Kurssille mennessään he ovat useimmiten ol
leet jo täysi-ikäisiä ja omanneet alalla käytännöllistä kokemusta. He 
ovat saamaansa koulutukseen ja työnositteluun tyytyväisiä. Sosiaali
sissa asenteissa he eivät osoita keskimääräisestä poikkeavia piirteitä. 

Koulutustie II (peruskoulutetut) 

Päiväammattikoulun käyneet ovat toisia keskimääräisesti nuorempia 
ja menneet ammattikouluun usein jo oppivelvollisuusiässä kansakou
lun suoritettuaan. Näin ollen heillä ei ole ennakkokokemusta, mutta 
ammattitoiveet ovat kuitenkin suuntautuneet teollisuusalalle. Koska 
heidän joukossaan on useita naisia, he eivät työskentele niin lukuisasti 
metalli- ja sähköalalla kuin toisten koulutusryhmien edustajat. Koulu
tuksensa he sen sijaan ovat saaneet tavallisesti Jyväskylässä sijaitsevissa 
ammattikouluissa. Ensimmäisen työpaikan he ovat itse hankkineet. He 
ovat joutuneet eniten kärsimään työttömyydestä eivätkä ole työpaik
kansa kiinteydestä niin varmoja kuin toiset. Palkkauksen suhteen he 
kannattavat urakkapalkkaa. 

Koulutustie III (täysinkoulutetut) 

Oppisopimussuhteessa olleiden isä on ollut teollisuusalalla, mutta 
he itse eivät ole tälle alalle yleensä toivoneet. Oppiin he ovat menneet 
nuorukaisikäisinä, mutta ovat saamaansa koulutukseen usein tyytymät-
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T a u l u k k o 3 7. Koulutusryhmien tyypilliset piirteet 
Typical features af training gro11ps 

Koulutusryhmä 
Training grottp 

II III IV z 2 p 

(3-4) Ikä: 
Age: 

nuoret 
yottng 
vanhat 
old 

(8) Kotipaikka:
Place of origin:

kaupunki+ kaupp. 
town 
maaseutu 
COttntry 

(9) Isän elinkeino:
Father's occttpation:

maatalous 
agricttltitre 
teollisuus 
indttstry 
palveluelink. 
professional and 
attxiliary services 

Yhteiskuntaluokka: 
Social class: 

I-II virkailijat, toimihenk.
prof essional and semipr.

III maanviljelijät
farmers

IV ammattimiehet
craftsmen 

+ -+·

_j_ _j_ _L 
1 1 ' 

V osittain ammattitaitoiset ja 
ammattitaidottomat 
semiskilled and 
unskilled 

+ 

1 1 
TT 

++ 

30.32 .001 

20.20 .001 

20.94 .01 

42.75 .001 
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Koulutusryhmä 
Training grottp 

I II III IV x
2 p 

(14) Pohjakoulu:
Edttcation:

6 lk kansak. +-+-

6 gr. elem. school 
7-8 lk kansak. _j_+ 

7-8 gr. elem. school
enemm. kuin kansak. _'._ +-1-- 30.06 .001 
additional

( 16) Ammattikoulutuspaikka:
Place of training:

Jyväskylä +�++

muut kaupungit ' 

other towns 
kauppala + maas. ++ 55.37 .001 
mral 

( 19) Ammatti toive:
V ocational interest:

ei toivetta _j_ 

no interest 
teollisuus -1·-+

indttstrial 
muut alat +-l- 33.16 .001 
other 

(23) Ennakkokokemus:
Experience bef ore

training:
ei kokem. +++ 

none 
kokem. ao. amm.al. ++ 

in field of training 
kokem. vier. amm.al + 69.34 .001 
in other fields 

(26) Ammattiala:
Ocettpational field:

metalli + sähkö �++ 

metal + elecricity 
muut ++ 27.21 .001 

others 
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Koulutusryhmä 
Training group 

I II III IV x
2 p 

(28-29) Oppiinmenoikä: 
Age when entered 
training: 

oppivelvollisuus-
ikä +-+-

during cornpulsor'y 
education 
nuorukaisikä +++ 

adolescent 
täysi-ik. +++ 168.90 .001 
adult 

(36 a) Arviointi: 
Estirnation of träining: 

tyytyv. ++ 

satisfactory 
vain ositt. tai ei 
ollenkaan -+- -l- 12.98 .01 
unsatisf actory 

(50) 1. työpaikan saanti:
First job obtained
through:

oppipaikka +++ 

instructor 
itse ++ 

self 
muut + 106.55 .001 
others 

(52) Työttömänä:
Unernployrnent:

ei 
no 
on ++ 13.02 .01 
yes 

(54) Työpaikan menetys:
Job security:

kohta �-

poor 
myöh. + 

rnedittrn 
tuskin ol. ++ 19.77 .01 
good 



(57) Työn osittelu:
Attitude to
rationalization:

myönteinen 
positiv 
kielteinen 
negativ 

(59) Palkkaus:
Attitude to the
wage system:

urakka palkka 
piece-work 
tuntipalkka 
hour-work 
kuukausipalkka 
monthly salary 

(77) Koulutuskustannukset:
Training expenses shottld
be paid:

valtion varoilla 
by state 
kuntien varoilla 
by local government 
työnantajia verottam. 
by employer 
lukukausimaks. 
by fees 

S e l i t y s: 

I 

++ 

Koulutusryhmä 
Training group 

II III IV 

++ 

+ 

+ 

+ 

++ 

++ + 
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p 

12.87 .01 

15.03 .01 

21.77 .01 

Tässä taulukossa on plus ja minus merkein osoitettu, missä ruudukoissa 
todelliset frekvenssit ja odotusarvot (riippumattomuusluvut) poikkeavat toisis
taan. Silloin kun saadun frekvenssin ja odotusluvun erotus on positiivinen, on 
käytetty plus ( +) merkkiä, erotuksen ollessa negatiivinen taas minus (-) 
merkkiä. Kolme merkkiä on sijoitettu kaikkein suurimman arvon antaneisiin 
ruutuihin merkitsevyyden asteen ollessa p <.001; pienempiä arvoja on osoi
tettu kahdella tai yhdellä merkillä. Merkitsevyyden asteen ollessa p <.0l on 
suurimman arvon antanut ruutu saanut kaksi merkkiä. Variaabeleita, joissa 
Khin neliön osoittama poikkeavuus nollakorrelaatiosta on vain melkein merkit
sevä p <.05, ei ole otettu yhteenvetotaulukkoon, vaikka sellaiset tapaukset on 
tämän luvun yhteydessä esitetty. 
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tömiä. Ensimmäisen työpaikan on heille järjestänyt kouluttaja, jonka 
suoritettavaksi he katsovat ammattikoulutuskustannusten kuuluvan. 
He pitävät kuukausipalkkaa suotavana. 

Koulutustie IV (jatkokoulutetut) 

Tähän ryhmään kuuluvat ovat saaneet peruskoulutuksensa jotakin 
edellistä koulutustietä kulkien. Kustakin peruskoulutusryhmästä to
dennäköisesti kyvykkäimmät ovat jatkaneet ammattiopintojaan. Niinpä 
ryhmän edustajien pohjakoulutus on toisia korkeampi, samoin isän yh
teiskuntaluokka. He työskentelevät metalli� tai sähköalalla ja ovat 
hankkineet lisäkoulutuksensa muualla kuin Jyväskylässä. Työpaikan 
kiinteyden suhteen he edustavat varmempaa astetta kuin toiset. Melko 
tasaisesti kolmen peruskoulutusryhmän edustajista koostuen jatkokou
lutetut harvoin osoittavat merkitsevää poikkeamista keskimääräisistä 
arvoista. 



VII. Vaihdon ongelma

7. 1. VAIHDON MITTAAMINEN

Työntekijöiden vaihdunta on tyypillinen ilmiö yhteiskunnassa, sillä 
eräät sen syyt, esim. sairaus ja kuolema, ovat luonnostaan ihmiskun
taan kytkeytyviä. Pelkästään työpaikan vaihtona ilmiö on yleisin. Se 
kuului meillä ennen niin palvelusväen kuin ammattikuntien piirissä 
vallitsevaan järjestelmään, vieläpä kisälleillä vaelluksen muodossa osa
na koulutukseen ollen kuitenkin tiukasti säännöstelty. Toisaalta vaihto 
on esiintynyt yhtä luonnollisena ilmiönä esim. aseman (ja tehtävien) 
asteittaisena nousuna saman laitoksen puitteissa. Monet sosiologit ko
rostavat, ettei kastijaon vallitessakaan ole olemassa yhteiskuntaa, jossa 
ei esiintyisi sosiaalisen statuksen suhteen vaihduntaa. Vallitsevan 
luokkastruktuurin säilyttärninenkään ei näet ole ilman sitä mahdollista 
dernograafisista tekijöistä johtuen (Svalastoga, 1959, 356-361). Esi
tetty seikka pitää paikkansa myös puhtaasti ammatillisen rakenteen ol
lessa kysymyksessä. Nykyajan yhteisössä vaihdunta onkin erittäin mo
nitahoinen ilmiö, jonka vaikutus ei suinkaan rajoitu vain elinkeinoelä
mään. Sekä vaihdon kohteet että syyt ovat lisääntyneet, mikä suuresti 
vaikeuttaa asian tutkimista ja kokonaiskuvan saarnista. Palmerin tut
kimus valottaa monitahoisesti vaihdon problematiikkaa eräissä suurissa 
amerikkalaisissa kaupungeissa (Palmer, 1954, 2). Otannan kokonais
määrä on siinä noin 3,5 rnilj., joten tekijällä on ollut mahdollisuus 
suorittaa vaihtelevia tilastollisia analyyseja. Kun aineisto käsittää kui
tenkin kaikki elinkeinonalat (maataloutta lukuunottamatta), se tarjoaa 
vain eräin kohdin vertailumahdollisuuksia. Lisäksi se rajoittuu kym
menvuotiskautena 1940-49 suoritettuihin tapahtumiin. Sodan joh
dosta ko. kyrnrnenluku saattaa edustaa monessa suhteessa poikkeavaa 
kautta. 
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Parnes esittää seuraavat alueet, joilla vaihdon mittaaminen tulee ky
symykseen: 

1) Työnantajan tai työpaikan vaihto
2) Ammatin vaihto
3) Ammattialan (industry) vaihto
4) Alueellinen (geographic) vaihto
5) Siirtyminen työttömyydestä työllisyyteen
6) Siirtyminen työllisyydestä työttömyyteen
7) Siirtyminen työvoiman piiriin tai siitä pois

Hän huomauttaa, että nämä päätyypit saattavat monin tavoin kie
toutua toisiinsa eivätkä kaikki erityistapaukset vielä niihin sisällykään. 
Siksi jokaisen tutkijan on määriteltävä, mitä hän toimella, ammatilla, 
elinkeinolla jne. tarkoittaa. Vain tällöin voidaan eri tutkijain tuloksia 
vertailla keskenään (Parnes, 1954, 24-39). Lipset ja Bendix totea
vat kenttätutkimuksensa pohjalla, että vaihtamisherkkyys vähenee seu
raavassa järjestyksessä: toimen vaihto, ammatin vaihto ja paikkakun
nan vaihto. Ollaan siis yleensä valmiit suorittamaan mitä tahansa am
mattiuran vaihtoja, jottei tarvitsisi vaihtaa asumispaikkakuntaa. Samat 
tekijät ovat suorittaneet vaihdon suhteen vertailuja eräisiin toisiin tut
kimuksiin. Taulukko 38 luo taustaa Jyväskylän aineistossa myöhem
min esitettäviin tietoihin. 

T a u l u k k o  3 8. Henkilöt joiden ensimmainen jr1 t11tkimushetken 
r1mmatti kuuluivr1t samaan luokkr1r1n 

Englanti Japani 
USA I USA II 

Ammattiluokka (Oakland) (San Jose) 
% N % N % N % N 

Virkamiehet 80 122 65 332 61 39 78 81 
Toimistohenkilöt 34 376 54 584 27 190 37 242 
Ammattitaitoiset 

työntekijät 53 723 57 409 53 112 47 90 
Osittain 

ammattitaitoiset 51 1154 37 553 25 125 34 273 
Ammattitaidottomat 26 1220 47 152 17 119 42 448 
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Taulukko 38 numerot osoittavat, että pysyvyys on kaikkien näiden 
osalta voimakkain virkamiesten ja sitten ammattimiesten luokassa. 
Muiden ryhmien suhteen esiintyy melkoisia vaihteluja eri tutkimuk
sissa (Lipset and Bendix, 1959, 160, 291). 

Laaja-alaisena vaihtokysymys esiintyy eri sukupolvien suorittamien 
vaihtojen vertailuna. Davidson-Andersonin kenttätutkimuksen anta
mat tiedot San Josen kaupungista USA:sta ovat asian suhteen hyvin 
valaisevia. Taulukko 39 osoittaa kolmen sukupolven aikana eri am
mattiluokissa tapahtuneita vaihteluja. 

T a u l u k k o  3 9. Kolmen sttkttpolven edustajien st101tt1tminen eri 
ammattiluokkiin San ]osessa (USA) 

Ammattiluokka 
Prosentuaalinen jakautuminen 
isoisät isät pojat 

Virkamiehet 7,3 6,6 12,7 
Omistajat, kauppiaat yms. 62,3 50,6 22,6 
Toimisto- ja myyntihenkilöstö 2,1 8,9 14,2 
Ammattitaitoiset työntekijät 14,7 18,8 20,7 
Osittain ammattitaitoiset 3,7 3,8 13,4 
Ammattitaidottomat 9,9 13,2 16,4 

Omistavan, lähinnä maanviljelijäluokan vähetessä kaikki muut luo
kat ovat kasvaneet. Eri sukupolvien edustajien keskinäistä suhdetta ku
vastaa myös tieto, että vain noin 20 % pojista toimi tai oli toiminut 
joskus isänsä uralla, 8 % läheisellä ja 72 % täysin vieraalla uralla 
(Davidson and Anderson, 1937, 28-32). Isän ammattialan vaiku
tusta pojan ammattiuraan osoittaa taulukko 40. 

T a u l u k k o 4 0. Kahden sukupolven edustajien ammatillinen stth
de San Josen tutkimuksessa 

Isiä %:ssä 
poikien tasolla 

80,1 
80,0 
73,2 
47,5 
52,4 
51,8 

Ammattiluokka 

virkamiehet 
omistajat jne. 
toimisto- ja myyntihenkilöstö 
ammattitaitoiset työntekijät 
osittain ammattitaitoiset 
ammattitaidottomat 

Poikia % :ssa 
isien tasolla 

61,1 
60,1 
65,5 
73,5 
68,1 
71,9 
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Pojat ovat siis 60-73 % :n määrässä suunnilleen isiensä tasolla, 
mutta isien suhteen on vaihteluväli 47-80. Poikien osalta luvut ei
vät tosin ole aivan lopullisia, sillä eräät heistä ovat vielä ammattiuran 
etsintävaiheessa, vaikka nuorinta ryhmää ei ole otettu laskelmissa mu
kaan. Asetelma osoittaa, että pääsy suojapukuammateista ylöspäin on 
suhteellisesti (kokonaisväestön huomioon ottaen) vaikeampaa kuin 
valkokaulusryhmässä pysyminen. Luvuista ilmenee kuitenkin, että ver
tikaalinen liike on melko runsasta (Davidson and Anderson, 1937, 
21-26).

Eräässä englantilaisessa tutkimuksessa taas todettiin ammattitaitois
ten ja osittain ammattitaitoisten työntekijäin ryhmässä sukupolvien 
vertailussa nousua, muissa pientä laskua. Vaikka ylimpiin luokkiin 
kuuluvien keskuudessa voidaan havaita suurinta jatkuvuutta, siirty
mistä kumpaankin suuntaan esiintyy runsaasti. Seuraavat prosenttilu
vut osoittavat, suuriko osa kuhunkin ammattiluokkaan kuuluvista po
jista edusti ylempää luokkaa kuin ao. isä tai isoisä: I - 62, II - 50, 
III - 30, IV - 10, V - 5. Keskiarvo 17 % taas osoittaa, että nou
su isän ammattiluokassa ei ole niin yleistä kuin usein luullaan, sillä 
alaspäin suuntautuneen liikkeen keskiarvo on 28 %. Samaan ammatti
luokkaan joko isän tai isoisän kanssa kuuluneiden prosenttiluvut oli
vat: I - 34, II - 34, III - 49, IV - 70, V - 43, keskiarvo 45 % 
(Glass, 1954, 282). Englantilainen ja amerikkalainen luokittelu ei ole 
kuitenkaan aivan samanlainen, joten vertailu ei anna täysin oikeaa kä
sitystä. 

Rogoffin tutkimus on myös sukupolvien keskinäiseen vertailuun 
perustuva tarkastellen tilannetta Indianapoliksen kaupungissa ja sen 
lähiympäristössä vuosina 1910 ja 1940. Hän totesi isien ja poikien 
ammattialojen kesken heikohkoa riippuvuutta, mutta samalla myös 
sen, että vuosien 1910 ja 1940 vaihteluarvoissa ei ollut eroa. Isän am
mattialan vaikutus pojan ammattialaan ei siis ollut vuosisadan alussa 
sen suurempi kuin sataluvun keskivaiheilla (Rogoff, 1953, 49). War
ner ja Abegglen taas totesivat, että pääsy liike-elämän johtajapaikoille 
alemmista yhteiskuntaluokista oli yhden sukupolven aikana (1928-
1952) hieman yleistynyt (Warner and Abegglen, 1955, 46). Lipset ja 
Bendix huomauttavat, että erot keskiluokan ja työläisluokan lasten 
ammattiurassa ovat merkitseviä. Mutta he korostavat sitä, että ne itse 
asiassa ovat odotuksia vähemmän merkitseviä, sillä ristiinkäymistä on 
runsaasti (Lipset and Bendix, 1959, 182-188). He käyttivät vertai
lukohteina isän pääammattia ja pojan koko ammattiuraa vaihteluineen, 
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K u v i o 4. Erään otantatutkimuksen pohjalla laaditttt elämänztran 
keskiarvokäyrä Tanskassa. 

ts. vertailu oli sukupolvien välinen mutta tavallaan myös sisäinen (in
ter- and intra-generational mobility). 

Svalastogan tanskalainen aineisto osoittaa kahden sukupolven kes
keisen statuskorrelaation .4 ja .5 välillä olevaksi. Karkeasti ottaen jo
kaisesta 10 tanskalaisesta lapsesta neljä jää samalle sosiaaliselle tasolle 
kuin ao. isä, kaksi nousee tai laskee seuraavaan luokkaan ja vain yksi 
siirtyy tätäkin enemmän. Vaikka Svalastogan luvut esittävät sosiaalista 
liikkuvuutta yleensä, niin ne tarjoavat asiallisen vertailukohteen, sillä 
hänkin pitää ammattia statuksen tärkeimpänä tekijänä. Svalastoga on 
laatinut empiirisiin tuloksiin pohjautuen myös käyrän (kuvio 4), jo
ka kuvaa tanskalaisen herra Keskiarvosen elämänkulkua sosiaalisen 
statusjärjestelmän 9-portaisessa asteikossa. Tämä herra Jenseniksi ni
metty mies kuuluu alimpaan keskiluokkaan (luokka 7), aloittaa am
matillisen uransa hieman alempaa, nai 27-vuotiaana nti Hansenin, nou
see vähitellen ainakin isänsä huipputasolle, josta 60 ikävuotensa tie
noilla aloittaa sitten kiihtyvän laskukauden. (Svalastoga, 1959, 318-
320, 307-309). 

Suomessa Hellevuo on todennut säätykierron kahden suku
polven (nykyisen ja edellisen) kesken voimakkaimmaksi toimihen
kilöiden ryhmässä, jossa vain 49 % täysi-ikäisistä lapsista samasti 
itsensä isänsä luokkaan. Vastaavat prosenttiluvut olivat työläisten 
ryhmässä 66 ja maanviljelijöissä 85. Kaikki erot ovat erittäin mer
kitseviä. Maanviljelijöistä oli 76 % kolmen polven maanviljelijöi-
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tä, työläisistä 36 % oli ollut työläisten luokassa kolmen polven ajan, 
kun toimihenkilöiden ryhmässä vastaava prosenttiluku oli vain 1 7. 
Aineiston kokonaismäärä oli 3210, josta 32.9 prosenttia samasti it
sensä maanviljelijäin luokkaan, 44.9 % työläisluokkaan, 18.9 % 
toimihenkilöiden ryhmään (henkisen työn tekijöihin) ja 3.3 % ei 
osannut määritellä omaa ryhmäänsä. Haastateltujen ammattinimik
keiden pohjalla laadittu luokittelu poikkesi osittain merkitsevästikin 
esitetystä luokkasamasramisesra U--J.elle,vuo, 1952, 93-96). Allardt 
ja Littunen vertailevat Hellevuon lukuja eräisiin muihin tutkimuk
siin todeten, että ns. liikkuvuusindeksi on Suomessa pienempi kuin 
muissa Pohjoismaissa (Suomessa .5 7, Ruotsissa .7 4 muiden sijoit
tuessa näiden välille). Tämä johtuu siitä, että henkisen työn tekijöi
den määrä on Suomessa suhteellisesti vähäisempi kuin muissa poh
joismaissa. Vertikaalinen liike alaspäin on meillä harvinaista. Niin
pä työläispoikia, joiden isät ovat henkisen työn tekijöitä, on Suo
messa vain noin 4 % määrän ollessa toisissa Pohjoismaissa noin 30 
% (Allardt ja Littunen, 1961, 159-161). 

Työvoiman liikkuvuuden tutkimuksessa on asiallista ensiksi sel
vittää, mikä kussakin tapauksessa katsotaan vaihdoksi (vrt. Parnesin 
luettelo edellä). Periaatteessa sellaisena voitaisiin pitää kaikkia am
mattiuran ( career pattern) muutoksia. Nämä voivat tapahtua samas
sa tasossa, tason nousuna tai laskuna ja täydellisenä siirtymisenä 
uudelle alalle. Ne ovat tyypillisiä ammattiuran etsintä- ja perusta
miskaudelle, mutta esiintyvät lukuisasti vielä myöhemminkin (Super, 
1957, 40-41; Miller and Form, 1951, 535-538). Kysymykseen 
saattaa tulla muutos vain eräiden uusien tehtävien (tasks) muodossa 
tai aseman (position) ja toimen (job) muuttuminen saman laitoksen 
puitteissa, mutta toisaalta vaihtuminen voi koskea varsinaista ammat
tia ( occupation) tai ammattialaa (industry) laaja-alaisesti tarkasteltuna 
(Shartle, 1949, 11). Meidner huomauttaa, että Ruotsissa on tavallises
ti puhuttu vain vaihdosta yleensä asiaa tarkemmin analysoimatta. Hän 
erottaa työpaikkaliikkuvuuden (lokalt och interlokalt), elinkeinoliik
kuvuuden ja luokkaliikkuvuuden. Niiden osuudet kokonaisvaihdosta 
olisivat noin 75 %, 15 % ja 10 % (Meidner, 1954, 155-183). Da
vidson-Andersonin mukaan noin 5 6 % vaihdoista tapahtuu verti
kaalisessa suunnassa, näistä 33 % ylöspäin ja 23 % alaspäin. Ylim
mässä ja alimmassa ammattiluokassa vertikaalinen liike on vähäisintä 
(48 ja 38 %), kun taas ammattityöntekijäin joukossa se on yleisintä 
(68 %). Vaihtaminen osoittaa siis heikkoa pyrkimystä ylöspäin ollen 
tämä ilmiö selvin juuri nuorten ryhmässä. 
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T a u l u k k o  41. Eri vaihtoalueet Jyväskylässä suhteessa toisiinsa. 

A B C D 

amm. ala ammatti työpaikka paikkak. 
N= 129 N= 295 N= 302 N= 197 

A ammattiala 129 119 76 ABCD 76 

(129) ABC 119 

B ammatti 129 229 153 ABD 76 

(295) ACD 76 

C työpaikka 119 229 197 BCD 153 

(302) 

D paikkakunta 76 153 197 

(197) 

Tämän tutkimusmateriaalin puitteissa on otettu selkoa paikkakun
nan, työpaikan, ammatin ja ammattialan vaihdoista, joita ko. henki
löt ovat suorittaneet koulutuksensa jälkeen. Näistä ensiksi mainitut 
vaihtokohteet eivät liity niin kiinteästi koulutukseen kuin jälkimmäiset. 
Tiheät työpaikan vaihdokset saattavat kieltämättä lisätä ns. työpaikka
koulutuksen tarvetta, mutta koska tämä asia ei kuulu julkisen ammat
tikasvatuksen piiriin, se on jätetty tutkimuksessa tarkastelematta. Pää
huomio kohdistetaan ammatin ja ammattialan vaihtoihin. Ryhmien 
muodostus on tapahtunut näitä silmällä pitäen. Vaihtajien lukumää
räiset suhteet ilmenevät taulukosta 41. 

Työpaikan suhteen vaihdon tapahtuminen on yleensä helppo rat
kaista, vaikka rajatapauksia tällöinkin esiintyy. Vaikeuksia tulee erityi
sesti, jos ei sovita siitä, mikä merkitysero työpaikan ja toisaalta työn
antajan kesken vallitsee. Valtio saattaa esim. esiintyä yleisenä työn
antajana, jonka puitteisiin mahtuu suuri määrä todellisia työnantajia 
työpaikoista puhumattakaan. Tässä tutkimuksessa valtiota ei ole pi
detty varsinaisena työnantajana, vaan sellaisena on ollut ao. tehdas 
(esim. Valmet, Rautpohjan tehdas) tms., koska ko. laitokset työnteki
jän ottamisessa ja erottamisessa toimivat täysin itsenäisesti. 

Maantieteellisen alueen (paikkakunnan) vaihtajaksi on katsottu 
työntekijä, joka tavallisesti työpaikan vaihdon yhteydessä on samalla 
muuttanut toiselle paikkakunnalle asumaan. Tämä vaihtoryhmä ei tule 
taulukkoa 41 lukuunottamatta tarkastelun kohteeksi. 

Ammatinvaihdon määrittelyssä voidaan ajatella käytettäväksi aina
kin kahta eri tietä. Ensimmäinen näistä perustuu siihen käsitykseen, 
jonka työntekijä itse esittää. Ratkaisu on tällöin subjektiivinen. Tut-
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kimuksessa käytettiin lähinnä tätä menettelyä. Jokaiselta haastatelta
valta kysyttiin, mikä oli hänen ammattinimityksensä ( ts. mitä työtä 
hän teki) kussakin toimipaikassa. Tiedusteltiin myös, muuttuiko työ
tehtävä samassa paikassa siinä määrin, että toinen ammatti jo saattoi 
tulla kysymykseen. Pyrittiin siis kunkin osalta mahdollisimman tar
kan toimiselosteen (work history) laatimiseen. Ammattinimityksinä 
käytettiin sanoja, jotka haastateltavat mainitsivat. Vaihtojen lukumää
rää laskettaessa haastateltavan kanta lopullisesti ratkaisi, mitä perättäi
siä muutoksia oli pidettävä ammatinvaihtoina. Vaihtojen määrä ei siis 
suoraan ilmoita, monessako ammatissa ao. henkilö on työskennellyt, 
sillä työntekijä on saattanut palata entiseen ammattiinsa jonkin vaih
don yhteydessä. Sama pitää paikkansa työpaikan ja ammattialan vaih
don ollessa kysymyksessä. Siksi nämä luvut määriteltiin erikseen. 

Subjektiivisen menettelyn suurin heikkous lienee siinä, että eri hen
kilöt miltei samankaltaisissa tapauksissa saattavat ratkaista asian eri 
tavoin, ts. toinen katsoo vaihdon tapahtuneen, toinen pitää toimintaa 
entiseen ammattiin kuuluvana. Voidaan kuitenkin olettaa, että eri 
suuntiin käyvät arviot pienentävät virheen tilastollista vaikutusta. 

Vaihtojen objektiivinen ratkaisutapa olisi edellyttänyt luotettavien 
ammattikuvien olemassaoloa ja jonkinlaisen tuomarimenettelyn käyt
töä kussakin tapauksessa. Menettely olisi ollut hyvin työläs ja ammatti
analyysien puutteellisuuden johdosta vain osittain toteutettavissa. Li
säksi voidaan nostaa kysymys, olisiko tällä tavoin loppujen lopuksi 
päästy parempaan tulokseen kuin esitetyllä subjektiivisella ratkaisulla. 
Eräät saksalaiset esimerkit antavat aihetta epäilevään kannanottoon 
(Abel, 1957, 14). Teollisuus on tällä hetkellä niin voimakkaiden muu
tosten alainen ja olosuhteiden ja nimistön suhteen vallitsee niin suuria 
eroavuuksia, että jo yhtenäisten ammattiluettelojen, saati sitten ana
lyysien laatiminen voi vain rajoitetusti onnistua. Tämän johdosta ob
jektiivisen menettelyn käyttö näinkin laaja-alaisessa tutkimuksessa tus
kin enää voi tulla kysymykseen. 

Perustana ammatin ja sitä tietä myös ammattialan vaihtoja lasket
taessa on tutkimuksessa siis ollut, että ao. henkilö on käyttänyt työs
tään uutta ammattinimeä. Jos toiminta jossakin työtehtävässä on kes
tänyt enintään kolme kuukautta, se on katsottu tilapäiseksi eikä ole 
otettu vaihtoja laskettaessa huomioon. Naisten osalta kotitehtävissä 
oloa ei myöskään ole luettu ammatiksi. Niitä henkilöitä, jotka koulu
tuksen jälkeen ainakin kerran ovat vaihtaneet ammattia, työpaikkaa 
tai ammattialaa, nimitetään tässä tutkimuksessa vaihtajiksi, toisia py
syjiksi. 
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7. 2. VAIHTOJEN PERUSRYHMITTELY

Sivulla 40 on asetelma, jossa koko näyte on analysoitu eräiden taus
tamuuttujien valossa. Taulukkoon 42 on sijoitettu vaihtovariaabelit 
samojen muuttujien mukaan ryhmiteltynä. 

Taulukosta ilmenee, että iän aiheuttama merkityserojen voimak
kuus vähenee työpaikan vaihdosta ammattialan vaihtoon siirryttäessä. 
Työpaikan suhteen on liikkuvuus suurin, joskaan työpaikan vaihtajien 
määrä ei sanottavasti ylitä ammatin vaihtajien määrää. Luvut eivät 
ole kuitenkaan suoraan vertailukelpoisia, sillä eri vaihtoluokkien to
delliset frekvenssimäärät vaihtelevat. Kun nämä lasketaan, saadaan 
ammatinvaihtajille noin 900 ammattia ja työpaikanvaihtajille noin 
1200 työpaikkaa. Kun useimmat ammatinvaihtajat ovat myös työpai
kanvaihtajia, voidaan todeta, että tutkimusjoukossa ammattia on taval
lisesti vaihdettu työpaikan vaihdon yhteydessä. Ammatin ja työpaikan 
vaihtajien ja ei-vaihtajien kesken saatiin nelikenttään järjestettynä 
melkoinen korrelaatio (r t =.66). Meidner arvioi, että Ruotsin työvoi
man liikkuvuudesta 75 % olisi vain työpaikan vaihtoja. Jyväskylän 
tutkimus taas osoittaa, että koulutetut vaihtavat samassa yhteydessä ylei
sesti myös ammattia. Eräässä ruotsalaisessa tutkimuksessa todetaan 
myös koulutuksen voivan lisätä vaihtoja (Meidner, 1954, 183, 210). 
Thomas pitää itsestään selvänä, että hyvä koulutus lisää työntekijän 
mahdollisuuksia liikkuvuuteen (Thomas, 1956, 430). Ammattialan 
vaihto kytkeytyy normaalisti edellisiin, mutta jää suhteellisesti pienem
mäksi. 

Jyväskylän aineistossa on paikkakunnan vaihta jia prosentuaalisesti 
enemmän kuin ammattialan vaihtajia. Lipset-Bendixin esittämä to
teamus vaihtoherkkyyden järjestyksestä ei siis pitäisi paikkaansa tässä 
joukossa. Kun oli syytä olettaa, että juuri siirtoväen mukana olo ai
heuttaisi poikkeamisen, suoritettiin laskelma ilman siirtoväkeä. Ero 
pieneni jonkin verran, mutta jäi vielä merkitseväksi. Tämän tutkimuk
sen tulos osoittaa niin ollen, että ammattikoulutetut vaihtavat mie
luummin asumispaikkaa kuin luopuvat oppimastaan ammattialasta. 
Työpaikan ja ammatin suhteen he taas noudattavat esitettyä vaihtojär
jestystä. 

Vaihtajien joukossa on suhteellisesti vähemmän nuoria kuin pysyjien 
ryhmässä, sillä nuoret eivät yksinkertaisesti ole ehtineet suorittaa vaih
toja niin lukuisasti kuin vanhat. Mutta jos tutkitaan kunkin ikäkauden 
vaihtorunsautta määrättynä ajanjaksona, niin todetaan nuorten vaihta
van ammattia lukuisammin kuin vanhojen. Palmer mainitsee 25-34 

7 



Taulukko 4 2. Vaihtojen perusryhmittely % :ssa* 
Mobility groups in percentages 

Vanhempien 

Ikäryhmä Kasvuympäristö Koulusivistys 
Nykyinen yhteiskunta-

ammattiasema luokka Age group Early enviroment Education 
Current position Social clas s Vaihroryhmä % of parents 

Mobility group N 
kau-

kansa- enem- toimi-nuoret vanhat maa-
koulu män 

työn-
henkilö young old punki seutu 

elem. addi-
tekijä 

/oremen 
II-IV V 

(<'35) (>35) town country 
school tional 

worker or higher

I Vaihtajat 129 
65,1 34,9* 51,2 48,8 86,8 13,2 82,9 17,: 60,5 39,5 

Ammattiala 
Mobile (27,3 %) 

Occupational fzeld Pysyjät 343 
77,3* 22,7 46,6 53,4 88,9 11,1 82,5 17,5 56,6 43,4 Static (72,7 %) 

II Vaihtajat 295 69,5 30,5** 50,2 49,8 88,5 11,5 73,9 26,1 *** 58,3 41,7
Ammatti 

Mobile (62,5 %) 

Occupation Pysyjät 177 
81,4** 18,6 44,1 55,9 88,1 11,9 97,2*** 2,8 56,5 43,5 Static (37,5 %) 

III Vaihtajat 302 
63,6 36,4*** 45,7 54,3 89,7 10,3 78,1 21,9*** 59,6 40,4 

Työpaikka 
Mobile (64 %) 

Employer Pysyjät 170 
92,4*** 7,6 51,8 48,2 85,9 14,1 90,6*** 9,4 54,1 45,9 Static (36 %) 

IV Vaihtajat 197 
53,8 46,2*** 37,1 62,9*** 89,3 10,7 73,1 * 26,9 61,4 38,6 

Paikkakunta 
Mobile (41,7 %) 

Geographical area Pysyjät 275 
88,4*** 11,6 52,4*** 47,6 87,6 12,4 63,3 36,7* 55,0 45,0 Static (58,3 %) 

* Prosenttiluk.1jen vertailu suoritettu pystysuunnassa
Comparative percentages arranged vertically
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vuotiailla olleen tutkimuskautena ( 1940-49) keskim. 3,4 tointa ja 
45-54 vuotiailla 2,3. Toimessa pysyneiden naisten keskiarvot olivat
hänellä kauttaaltaan hieman pienempiä kuin miesten (Palmer, 1954,
taulukko 16). Rogoff totesi vaihdon olevan (U.S.A. v. 1940) vilk
kainta miehillä 24-30 ikävuosien välillä (Rogoff, 1953, 110).
Monissa muissakin tutkimuksissa on havaittu vaihtojen iän mukana
vähentyvän (mm. Meidner, 1954, 202-203; Super, 1957, 74). Abelin
mukaan vaihto on yleisintä nuorissa ikäluokissa. Hänen käyttämänsä
ikäryhmät olivat seuraavat: I = < 25, II = 26-35, III = > 35.
Vaihdon kiihtyvyys ilmenee siitä, että I:seen ryhmään kuuluvat suorit
tivat ensimmäisen ammatinvaihdon keskimäärin vuoden sisällä opista
päästyään. II:ssa ikäryhmässä vastaava aika oli 2,5 v. ja III:ssa 5 v.
(Abel, 1957, 24). Jyväskylän tutkimusaineisto osoitti myös, että sel
laisia, jotka vuoden sisällä koulutuksen päättymisestä suorittivat am
mattialan vaihdon, oli nuorissa ikäluokissa (< 36 v.) merkitsevästi
enemmän kuin vanhoissa.

Oppiintuloiällä ei tässä tutkimuksessa havaittu olevan vaikutusta 
vaihtojen lukuisuuteen, ts. täysi-ikäisinä oppiin menneillä oli vaihtoja 
suunnilleen samassa suhteessa kuin oppivelvollisina opin aloittaneilla. 
Kasvuympäristöön ja koulusivistykseen nähden ei vaihtoryhmissä 
myöskään ole merkitseviä eroavuuksia yhtä poikkeusta lukuunottamat
ta. Paikkakunnan vaihtajat ovat yleensä kotoisin maaseudulta. Työpai
kan ja ammatin vaihtoryhmien samankaltaisuus ammattiaseman osalta 
johtuu koulutusryhmä IV kuulumisesta kummassakin kokonaisuudes
saan vaihtajiin. Haastateltujen vanhempien yhteiskuntaluokan suhteen 
ei saatu merkitseviä eroja missään vaihtoryhmässä. 

Palmerin tutkimuksessa oli vain yksi työnantaja 3 7 % : lla miehistä 
ja 34 %:lla naisista. Vain yksi työpaikka oli 33 %:lla miehistä ja 35 
% :lla naisista. Keskimäärin oli toimia (job) työntekijää kohden 2,6. 
Jyväskylän aineistossa oli työpaikkoja työntekijää kohden 2,9 ja am
matteja 2,3 ja ammatinvaihtoja 1,5. Vähintään kolmessa toimessa ol
leiden määrä taas oli amerikkalaisessa tutkimuksessa 42 % kokonais
ryhmästä, suomalaisessa työpaikkoja ajatellen 40 % ja ammatteja 
31 %. Mainittakoon vielä, että Palmerin aineistoon 1940 kuuluneista 
miehistä oli 1950 vielä työssä 85 % (naisista 52 % ) ja heistä samalla 
tuotantoalalla (industry) 54 % (naisista 33 % ) sekä eri alalla 31 % 
(naisista 19 %). Samalla ammattialalla (occupational group) taas 
cyöskenteli miehistä 62 % (naisista 74 %), läheisellä 23 % (naisia 
16 %) ja vieraalla 15 % (naisia 10 %) (Palmer, 1954, taulukko 12, 
13, 40 ja 48). Ammattiala tarkoittaa tällöin ryhmittelyä, jossa sekä 
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koulutustaso että laatu ovat tekijöinä sisältäen ryhmät laborers, opera
tives, service workers, craftsmen, clerical, sales, managerial sekä pro
fessional workers. Vaikka amerikkalainen aineisto käsittää vain yhden 
kymmenvuotiskauden, niin erot ovat suuret. Merkitsevyyttä ei voida 
tosin tilastollisesti osoittaa, koska aineiston ryhmittely ei ole molem
missa täysin samanlainen. Davidson ja Anderson mainitsevat San Josen 
kaupungin käsittävässä kenttätutkimuksessaan miehillä olleen keski
määrin 3,G ammattia (virkamiehillä 4, anunattilai<lulluwilla 3, 1, arn
mattimiehillä 3,7). Vain 20 % joukosta oli pysynyt samassa amma
tissa (Davidson and Anderson, 1937, 71-73). 

Saksassa on todettu ammatinvaihtojen myös yleistyneen. Jo 1930-
luvulla oli päästy noin 30 % määrään. Lamprecht totesi 1951 suorit
tamassaan tutkimuksessa käsityöläisistä 31 % vaihtajiksi. Aineisto kä
sitti noin 71.000 henkilöä. Unescon tutkimuksessa v:lta 195 3 (N= 
3476) oli vaihtajia kaikkiaan 40 %, mutta käsityö-teollisuuden 
(Gewerbe) alalla oli luku jo 56 % . Koska Unescon tutkimuksen 
otanta oli koko maan peittävä ja huolellisesti suoritettu, sen antamaa 
tulosta voidaan pitää luotettavana. Osittain tähän, osittain omaan tut
kimusmateriaaliinsa nojautuen Abel toteaa, että ammatinvaihto on 
huolestuttavassa määrässä kasvanut ja se asettaa sekä työmarkkinat 
että ammattikasvatuksen monien ongelmien eteen. Hän mainitsee sak
salaisen ammattikasvatustutkijan, prof. Riedelin pitävän vain 10 % :n 

vaihtoa normaalina (Abel, 1957, 11 ja 23). 
Taulukot 1-6 (liite 9. 6.) selvittävät yksityiskohtaisesti Jyväskylän 

tutkimusaineistoon kuuluneiden suorittamia työpaikan, ammatin ja 
ammattialan vaihtoja ikäryhmittäin. Taulukoissa 7-9 (liite 9. 6.) 
taas tarkastellaan vaihtajien prosentuaalista osuutta. Nuorukaisikäiset 
ovat parhaimmassa tapauksessa ehtineet olla työssä viisi vuotta, joten 
heidän prosenttimääränsä on kerrottava kahdella likimääräisen vertai
luluvun saamiseksi. Ikäryhmiä keskenään vertailtaessa havaitaan tau
lukosta 7 (liite 9. 6.), että vaihtojen suhteellinen osuus voimakkaasti 
suurenee vanhoista nuoriin ikäluokkiin siirryttäessä. Karkeasti ilmais
tuna vaihtajien suhteellinen määrä kaksinkertaistuu ikäryhmästä toi
seen laskeuduttaessa. Näistä luvuista ilmenee se kiistämätön tosiasia, 
että nuoret suorittavat tarkasteltuja vaihtoja lukuisammin kuin van
hemmat työntekijät. Ilmiö on kuitenkin täysin sopusoinnussa ammat
tiuran hahmottumista koskevan teorian kanssa. Vaihdot ovat nimen
omaan etsintä- ja perustamiskaudelle, siis aina 40 vuoden ikään asti 
normaaliin kulkuun kuuluvia. 

Erään suomalaisen ammattikoulun (Lahti) suorittama tiedustelu en-
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tisten oppilaiden sijoittumisesta antoi tulokseksi, että vain 51,3 % sel
ville saaduista (heitä 88, 1 % 975 :stä) oli koulussa oppimassaan am
matissa, 15,5 % koulutusta lähellä olevassa ja 21,3 % täysin vieraassa 
työssä. Kysymyksessä olivat tällöin 20-35 vuotiaat miehet (Amniat

tikasvatus 2/1961, 42). Jos tuntematon joukko jaetaan edellisten pro
senttimäärien mukaisessa suhteessa, saadaan ryhmien prosenttiluvuiksi 
58, 18 ja 24. Luvut kuvastavat tilannetta määrätyllä hetkellä eivätkä 
osoita välikautena suoritettuja vaihtoja. Silti alalta luopuneiden osuus 
käy yksiin Jyväskylän aineiston miehuusikäisten (21-3 5 v.) päivä
ammattikoulun suorittaneiden ammattialan vaihtajien kanssa, sillä 
heitä oli 29 % ko. joukosta. Ammatinvaihtajien prosenttiluku maini
tusta ikä- ja koulutusryhmästä oli 66, joten se on merkitsevästi suu
rempi kuin Lahden aineiston prosenttiluku 42. Mutta kun tiedot puut
tuvat koko ammattiuran aikana tehdyistä vaihdoista, johtopäätöksiä ei 
tämän ryhmän osalta voi suorittaa. Jyväskylän aineiston kaikista 21 
-35-vuotiaista oli 60 % ammatin ja 25 % ammattialan vaihtajia.

Taulukko 8 (liite 9. 6.) osoittaa toisaalta, että yleisesti esitetty väite
vaihtojen yleistymisestä ei ehdottomasti pidä paikkaansa. Nuorukais
ikäiset on jätetty tarkastelusta kokonaan pois, koska he eivät ole ehti
neet olla työssä 10 vuotta. Samasta syystä myös miehuusikäisten määrä 
supistui kolmannekseen. Vanhat ja keski-ikäiset eivät vaihtojen suh
teen ollenkaan eroa toisistaan. Miehuusikäiset ovat suorittaneet am
mattialan ja työpaikan vaihtoja vähemmän kuin vanhemmat, joskaan 
erot eivät ole tilastollisesti merkitseviä. Ammatin vaihdon suhteen on 
tapahtunut jatkuvaa, mutta ei tilastollisesti merkitsevää nousua. Asiaa 
tutkittiin vielä 50 kaikkein vanhimman ja nuorimman työntekijän 
ryhmissä viiden ensimmäisen työvuoden valossa (taulukko 9, liite 
9. 6). Heidät valittiin siten, että kustakin koulutusryhmästä otettiin
suhteellinen edustus. Työpaikan suhteen todettiin nuoret vähemmän
(p < .05) vaihtaviksi kuin vanhat. Ammatin ja työpaikan vaihdon
suhteen tuli esille sama tendenssi kuin taulukossa 8 (liite 9. 6.). Vaih
tolukuisuus näyttää siis liittyvän ikään, jonka kulussa vaihdon todelli
set syyt pääsevät eri voimakkuudella vaikuttamaan. Teknillinen kehi
tys, työmarkkinat ja yhteiskunnalliset olot ovat laaja-alaisia vaikutta
jia, joiden piirissä yksilöllisille motiiveille vielä jää liikkumatilaa. Yksi
lön halu ja reaaliset mahdollisuudet vaihtoon luovat tällöin perustan,
jotka ulkonaisten tekijäin herättäminä sitten johtavat vaihtoon. Toi
saalta aiheuttajina saattavat olla yksinomaan pakolliset tekijät (sota,
tehtaan toiminnan lopettaminen, tapaturma jne), jolloin työntekijä ei
itse voi asiaan mitenkään vaikuttaa (Parnes, 1954, 15-22).
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Kuten edellä mainittiin, nimenomaan saksalaiset tutkijat ovat vaih
don lisääntymisestä huolissaan (Abel, 1957, 11). Tällöin on kuiten
kin tarkasteltu kysymystä liian muodolliselta kannalta. Ensiksikään ei 
aina ole suoritettu tilastollisia merkitsevyyslaskuja, joten erot saattavat 
olla sattuman aiheuttamia. Toiseksi ei ole otettu riittävästi huomioon 
ammattiuran yleistä struktuuria, jonka alku- ja keskivaiheessa lukuisat 
vaihdot eivät ole mitään poikkeusilmiöitä. Kolmanneksi nykyinen 
elinkeino- ja yhteiskuntaelämä on jatkuvasti niin suurten muutosten 
alainen, että jonkinlaisia vaihteluja on pidettävä luonnollisina. Tätä 
ovat eräät saksalaisetkin tutkijat korostaneet (Schelsky, 1952, II Bd, 
296). Pahimpia pulmia ilmiön on katsottu aiheuttaneen ammattikas
vatukselle, jossa on puhuttu suuresta hukkakoulutuksesta. Sikäli kuin 
ammattikasvatuksessa säilytetään entinen järjestelmä elinkeinoelämän 
suuresti muuttuessa, sellaista tulee enenevässä muodossa esiintymään. 
Vaihtoa koskevilla tutkimuksilla onkin merkitystä juuri siinä mielessä, 
että ne osoittavat, onko vallitseva koulutusjärjestelmä edelleen tarkoi
tuksenmukainen. Kuinka suurta vaihtoa on pidettävä normaalina, ei 
voida ylipäänsä yleispätevästi ratkaista. Erilaisten otosten pohjalla suo
ritetuilla tutkimuksilla on vain pyrittävä löytämään vertailulukuja, joi
den perusteella ao. elinkeinolliseen struktuuriin soveltuva vaihtelualue 
ratkaistaan. Sama 011 sanottava koulutustarpeen määrittelystä. 

Vaihdon ongelmaa selvitettäessä käytetään seuraavassa ristiintaulu
kointia kuten koulutustienkin ollessa kysymyksessä. Vaihdon suhteen 
aineisto jakautuu kuitenkin vain kahteen ryhmään, vaihtajiin ja pysy
jiin (ei-vaihtajiin). Siksi tilastollisen käsittelyn perustana käytetään 
prosenttilukuja. Kaikki merkitsevyydet on lisäksi tarkistettu Khin ne
liötä käyttäen. Seuraavissa taulukoissa esitetään siis prosentuaaliset ja
kautumat, joiden yhteydessä merkitsevyyden aste (horisontaalisesti) il
maistaan tähdillä (*, **, ***). Sikäli kuin Khin neliöllä saatu tulos 
poikkeaa tästä, se mainitaan. Luokka I tarkoittaa taulukoissa ammatti
alaa ja II ammattia. Seuraava asetelma, jossa toisena muuttujana on 
sukupuoli, valaisee menettelyn. Prosenttiluvut on pyöristetty lähim
pään kokonaiseen numeroon ja merkitsevyyttä osoittava tähti on lii
tetty suurempaan lukuun. 

T a  u 1 u k k o  4 3. Vaihtoryhmien jakautuminen sukupuolen mukaan 

Miehiä 
Naisia 

(1) Ammattiala (I) 
Vaihtajat Pysyjät 

80 88* 
20* 12 

Ammatti (II) 
Vaihtajat Pysyjät 

82 93*** 
18*** 7 
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Taulukosta käy selville, että naisia on ammattialan vaihtajien JOU
kossa melkein merkitsevästi ja ammatin vaihtajina erittäin merkitse
västi enemmän kuin miehiä. Koska vertaillaan prosenttilukuja, kysy
myksessä ovat aina suhteelliset erot. Aineistosta eivät ilmene tapauk
set, joissa koulutettu on esim. avioliiton johdosta jättänyt ammattitoi
minnan kokonaisuudessaan. Sekä vaihto että työstä kokonaan luopu
minen liittyvät ns. hukkakoulutuksen ongelmaan, jota tuonnempana 
selvitetään. 

7. 3. VAIHDON TAUSTAVAIKUTTAJIA

Vaihdon mittaamisen yleisyyden ja luokittelun selvittelyn yhtey
dessä tuotiin jo ennakoivasti esille eräitä tekijöitä, jotka muissa tutki
muksissa ovat osoittautuneet liittyvän vaihdon ilmiöön. Asiaa valotet
tiin nimenomaan ikätekijän pohjalta. Seuraavassa tarkastellaan Jyväs
kylän aineiston puitteissa eräitä muita tekijöitä, joita tässä nimitetään 
vaihdon taustavaikuttajiksi. Luvussa 7. 4. taas tuodaan esille vaihdon 
varsinaisiksi tekijöiksi nimitettyjä syitä. Selvää rajaa ns. taustatekijän 
ja varsinaisen syyn välille ei läheskään aina voida vetää. Taulukoiden 
otsakkeet jo antavat käsityksen, mikä on ollut jaottelun perustana. 

Oheisena taulukoidaan vain niitä muuttujia, joiden suhteen vaihta
jien ja pysyjien kesken todettiin merkitseviä eroja. Mainittakoon kui
tenkin, että monet tekijät, joiden suhteen saattoi odottaa ryhmissä eroa
vuuksia, eivät sellaisia antaneet. Tällaisia olivat mm. siirtolaisuus, koti
seutu (maalla-kaupungissa), vanhempien ammattiala, vaihdon mo
tiivi, ennakkokäytäntö, oppiinmenoikä, opin arvioitu tehokkuus ja 
tyytyväisyys. Esimerkiksi kotiseutuun nähden oli pysymisen tendenssi 
maaseudun puolella. Mainittakoon lisäksi, että muista asutuskeskuk
sista kuin Jyväskylästä kotoisin olleita oli ammattialan vaihtajissa mel
kein merkitsevästi enemmän, mutta ammatinvaihtajissa taas erittäin 
merkitsevästi vähemmän. 

7. 3. 1. K o u l u s i v i s t y s

T a  u 1 u k k o 4 4. Erilaisen pohjakoulun esiintyminen ( 14) 

Kansakoulua VI lk 
» VII-VIII lk

Enemmän kuin kansak. 

I II 

Vaihtajat 

39** 
48 
13 

Pysyjät 
25 
64** 
11 

Vaihtajat 

36*** 

53 
11 

Pysyjät 
18 
70*** 
12 
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Vaihtoja esiintyy runsaasti koulupoh jan ollessa vähäinen. Enemmän 
kuin kansakoulun käyneiden jakautuminen on neutraali. On tuskin 
luultavaa, että kansakoulun luokkamäärän lisääntyminen yhdellä tai 
kahdella yksin pystyisi muuttamaan merkitsevyyseron päinvastaiseksi. 
Vaikuttamassa täytyy olla muitakin tekijöitä, joista ikä varmasti on yh
tenä. Mahdollisuudet päästä ammattioppiin ennen koko oppivelvolli
suuden suoritusta ovat jatkuvasti pienentyneet. Siksi alan vaihta jat 
ovat enimmäkseen vanhempia kuin pysyjät. Edellisten keski-ikä on 
32,7 v. sen ollessa pysyjien osalta 29,5 v. Vastaavat luvut ammatin 
vaihtoluokassa ovat 31,9 ja 27 ,9. 

7. 3. 2. Am m a t t i t o i v e

T a  u 1 u k k o  4 5. Ammattitoi11een esiintyminen (19) 

I II 

Vaihtajat Pysyjät Vaihtajat Pysyjät 

Ei toivetta 34 41 36 45
° 

Toive teollisuusalalle 41 45 47
° 

39 
)) muille aloille 25 ,u 14 17 17 

Ammatissa pysymiseen ei ennen koulutusta esiintyneellä toiveella 
ole tilastollisesti todettavaa merkitystä. Prosenttilukujen erot jäävät 
vain oireellisiksi. Sen sijaan ammattialan vaihtajat ovat merkitsevästi 
toivoneet muille aloille kuin niille, joilla ovat saaneet koulutuksensa. 
Nuorten oma ammattitoive tulisi sen mukaan ainakin jossain määrin 
koettaa ottaa huomioon ammattialaa valittaessa. 

Taulukko 18:n jakautumat osoittivat muuten, että runsaalla kolmas
osalla koulutetuista ei ollut selvää ammattitoivetta. Eräässä ruotsalai
sessa tutkimuksessa oli 27 ,5 % tällaisia, toisessa vain 40 % ilmoitti 
olevansa alunperin haluamassaan ammatissa (Meidner, 1954, 228). 
Super pitää ammattitoivetta ammatillisen kypsyyden eräänä faktorina 
ja toteaa sen yleisyyden jo 14-vuotiailla joskaan ei aina spesifisesti il
maistuna (Super, 1960, 119-121, 149). Harrastustutkimusten perus
teella Strong taas osoittaa, että jo 15 vuoden iässä esiintynyt ammatil
linen harrastus saattaa säilyä verraten pysyvänä (Strong, 1943, 12, 271 
-274). Toive ja ammatillinen harrastus eivät kuitenkaan läheskään
aina yhdy. Vastaava toteamus voidaan sanoa harrastuksesta ja kyvystä.
Niinpä Superin tutkimuksessa noin puolet joukosta esitti valintoja,
jotka poikkesivat heidän harrastuksistaan Strongin testillä mitattuna.
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Yleensäkin on syytä erottaa tapaukset, joissa asenteen tai ominaisuuden 
määrittely on tapahtunut toisaalta subjektiivisesti (pidän, en pidä jne.) 
tai toisaalta operationaalisesti todelliseen toimintaan pohjautuen ( Wie

ger sma and Barr, 1959, 42, 55). Ammatillisen harrastuksen pysyvyys 
riippuu suuresti ao. henkilön kokonaispersoonallisuuden laadusta poi
keten tässä suhteessa kyvystä. Jos henkilön persoonallisuus osoittaa 
poikkeavuutta normaalista, hänen suhteensa saattaa tapahtua suurta 
vaihtelua myös harrastukseen pohjautuvassa valinnassa (Darley cznd 
Hagenah, 1955, 192). 

Ammattitoiveen suhteen tässä tutkimuksessa saatuun merkitsevään 
eroon on syytä suhtautua varoen. Useimpien haastateltujen osalta saatu 
muistitieto on peräisin niin monien vuosien takaa, että sen luotettavuus 
ei voi olla varma. Kellä toive on ollut voimakas, se on voitu muistaa 
selvästi. Tyytymättömyys nykyiseen ammattiin on saattanut tuoda esille 
kuvitellun toiveen jne. Lisäksi tieto on saatu suoraan kysymällä eikä 
Strongin tapaan testistöllä. 

7. 3. 3. V a l i n n a n  i t s e n ä i s y y s

Tietojen koontilomakkeessa oli eräitä kysymyksiä, joiden avulla py
rittiin selvittämään valinnan itsenäisyyttä ja sen mahdollista vaikutusta 
vaihtoon. Suora kysymys » Valitsitteko itse oppimanne alan?» ei an
tanut merkitsevää eroa vaihtajien ja pysyjien kesken. Analysoitaessa 
edelliseen kysymykseen kielteisesti tai epämääräisesti vastanneita ei 
ammattialan suhteen saatu eroa, mutta ammatin vaihtajia kuului mel
kein merkitsevästi enemmän omaisten vaikutuksesta ratkaisun suorit
taneisiin. Tiedusteltaessa oppiin menon syitä ( ulkoiset, sisäiset, epä
määräiset) ei kummassakaan vaihtoryhmässä saatu tilastollisia eroa
vuuksia. Verrattaessa valinnan itsenäisyyttä vanhempien yhteiskunta
luokkaan todettiin melkein merkitsevä ero, mutta selvää suuntausta 
sosioekonomisessa tasossa ei .ollut. Käytetyistä yhteiskuntaluokista ylin 
osoitti suurinta itsenäisyyttä, III ja V olivat miltei neutraaleja, mutta 
IV (ammattimiehet) edusti itsenäisyydessä heikointa astetta. Tämä 
ehkä selittyy siitä, että viimeksi mainitun yhteiskuntaluokan lapsia oli 
eniten mennyt oppivelvollisuusiän ammattikouluihin. 

On todennäköistä, että näihin kysymyksiin vastaaminen on ollut niin 
sattumanvaraista, että eroja ryhmien kesken ei ole päässyt muodostu
maan, tai sitten käytetty luokitus ei ollut sovelias. Meidner on sitä 
mieltä, että vain suhteellisen pieni osa nuorisosta ( ehkä 1 / �) todella
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itse valitsee ammatin. Työpaikan saanti on vielä sattumanvaraisempaa 
kuin ammatin valinta (Meidner, 1954, 228). Myös Wiegersma toteaa, 
että kodin, toverien ja koulun vaikutus on tavallisesti ratkaiseva (Wie
gersma and Barr, 1959, 56-58). Ginzberg antaa· suurimman merki
tyksen yhteiskuntaluokalle, joka vaikuttaa sekä suorasti että epäsuo
rasti. Kodin sosioekonomisen tason ollessa alhainen lapsi jää vaille sti
muloivia herätteitä. Passiivisuus ja rajoittuneisuus luonnehtivat hänen 
valintaproscssiaan. Rahan ansaitseminen on tavallisesli päämoliivi. 
Ginzbergin esittämät kaksi haastattelua kuvastavat hyvin erilaisen so
siaalisen taustan vaikutusta (Ginzberg, 1951, 30-34, 133-159). 

Vaihtoryhmien analysointi ennakkokokemuksen ( työssä olo ennen 
koulutusta) näkökulmasta ei antanut ammattialan suhteen merkitseviä 
eroja. Tulokset osoittivat tosin siihen suuntaan, että pysyjillä oli suh
teellisesti useammin jonkinlaista kokemusta, oli se sitten opitulla tai 
vieraalla alalla. Ammatinvaihtajilla tämä ero osoittautui melkein mer
kitseväksi. Ennakkokokemuksen pituudella (< 2 v., 2-4 v. ja> 4 v.) 
taas ei ollut merkitystä kummassakaan vaihtoryhmässä. Alle vuoden 
kokemuksen omaavat tutkittiin lisäksi erikseen. Sikäli kuin ennakko
kokemuksen järjestämistä pidetään asiallisena, sen ei tämän aineiston 
perusteella tarvitse olla pitkä. 

7. 3. 4. A m m a t t i  k o  u 1 u t u  s p a i k k a

T a  u 1 u k k o  4 6. Vaihtojen riippuvuus kottlt✓tttspaikkakunnasta ( 16) 

J yväsky Iässä 
Muualla 

I ll 

Vaihtajat 

40 
60*** 

Pysyjät 

60*** 
40 

Vaihtajat Pysyjät 

47 
53*** 

69*** 
31 

Tämän muuttujan suhteen on kummassakin vaihtoryhmässä erittäin 
merkitsevä ero. On todennäköistä, että koulutuspaikkakunnalla on 
määrätyissä olosuhteissa vaikutusta ammatissa ja alalla pysymiseen. 
Jyväskylässä on kaksi suurta teollisuuslaitosta (Valmet ja Serlachius), 
joilla on oma ammattikoulunsa. Nämä tehtaat tarjoavat kouluttamil
leen yleensä mahdollisuuden työskennellä opitussa ammatissa tai aina
kin ko. ammattialalla. Mainittujen tehtaiden koulutustoiminta on kes
tänyt jo siksi kauan, että vaikutus on selvästi havaittavissa. Asia saa 
tukea seuraavan muuttujan jakautumisesta. 
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7. 3. 5. Ko u l u t u s r y h m ä

T a u l u k k o  4 7. Koulutustien merkitys vaihdossa ( 17) 

I Kurssi 
II Päiväammattikoulu 

III Oppisopimus 

I II 

Vaihtajat Pysyjät Vaihtajat Pysyjät 

(32) 28° (60) 20 (62) 26* (30) 17
(49) 43 (122) 40 (110) 45* (61) 34
(33) 29 (124) 40* (71) 29 (86) 49***

Suluissa frekvenssit 

Koulutusryhmä IV on poistettu asetelmasta, koska se toisessa vaih
toryhmässä ei ollenkaan jakaudu. Taulukosta käy ilmi, että oppisopi
mustie poikkeaa selvästi molemmista muista koulutusmuodoista. On 
ilmeistä, että koulutusajan pituudella on asiassa osuutta. Ammatin 
vaihdossa kurssilaiset ja päiväammattikoululaiset edustavat samaa 
suuntaa oppisopimustien suorittaneiden kuuluessa erittäin merkitse
västi pysyjien ryhmään. Heistä yli puolet ei ole koskaan vaihtanut edes 
ammattia, kun taas toisissa koulutusmuodoissa vaihtajia on noin 2/3. 
Edellä mainittu Lahden ammattikoulun tiedustelu osoitti, että n. 51 % 
entisistä oppilaista oli koulutuksen mukaisessa ammatissa, n. 21 % 
vieraassa työssä. Se kuvaa tilannetta tietyllä hetkellä eikä osoita koko 
ammattiuran aikana tapahtuneita muutoksia. Silti ammattialalta luo
puneita on suunnilleen yhtä paljon kuin Jyväskylän tutkimuksessa. 

7. 3. 6. Ko u l u t u s a i k a

T a u 1 u k k o  4 8. Vaihdon riippuvuus ammattikoulutuksen pitutt
desta (30) 

I II 

Vaihtajat Pysyjät Vaihtajat Pysyjär 

A. Osakoulutetut 28 23 26 22 
(koulutusaika < 1 v.)

B. Peruskoulutetut 48** 34 44*** 27 
(koulutusaika 1-2 v.)

C. Täysinkoulutetut 24 1i3-,,--,,-ii- 30 51*** 
(koulutusaika > 2 v.)

Oppiajan pituus oli tärkeimpänä kriteerinä koulutusryhmiä muodos
tettaessa. Siksi oli odotettavissa, että tässä yhdistelmässä saataisiin tu-
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loksia, jotka käyvät yksiin taulukko 47:n kanssa. Kuitenkin koulutus
ryhmä IV:n mukaantulo - jakautuneena ao. henkilöiden työntekijä
asteen koulutusajan pituuden perusteella ryhmiin A-C suunnilleen 
suhteessa 2 : 3 : 5 - saattoi aiheuttaa erinäisiä muutoksia. Täysin 
koulutettujen, siis pääasiassa oppisopimustien suorittaneiden eroavuus 
toisista tuleekin nyt vielä selvemmin esille ollen molemmissa vaihto
ryhmissä erittäin merkitsevä. Kun kurssilaiset ja päiväammattikoulu
laisct taulukko 4 7: ssa 11ou<laui v al samaa liu jaa kurssilaisten erotessa 
voimakkaammin, niin nyt tilanne on päinvastoin. Peruskoulutetut 
(= päiväammattikoululaiset) kuuluvat ammattialaan nähden merkit
sevästi ja ammattiin nähden erittäin merkitsevästi useammin vaihta
Jlln. 

Tarkastelun tuloksena voidaan siis todeta, että osakoulutetut edus
tavat vaihtoon nähden keskimääräistä (neutraalia), peruskoulutetut 
suosivaa (positiivista) ja täysinkoulutetut torjuvaa (negatiivista) asen
noitumista. Ilmiö voitaneen selittää seuraavasti. Osakoulutettujen 
mahdollisuudet ovat koulutuksen suppeudesta johtuen rajoitetut. Perus
koulutetuille koko ammattialan käsittävä pohjakoulutus avaa laajoja 
vaihtomahdollisuuksia. Täysinkoulutetut ovat peruskoulutuksen lisäksi 
erikoistuneet ja siksi mieluiten pysyvät alallaan, vaikka heillä muuten 
olisi samat vaihtomahdollisuudet kuin edellisillä. Heille myös ao. 
työnantaja-kouluttaja tavallisesti tarjoaa kohta opin jälkeen koulutusta 
vastaavaa työtä. 

7. 3. 7. O p p i l a s t y ö n  suo r i t u s

T a  u 1 u k k o  4 9. Vaihto jr✓ erilaiset työpaikat opin r✓ikana ( 33) 

I II 

Vaihtajat Pysyjät Vaihtajat Pysyjät 

A. Oppilastyöpa joissa 68 ° 58 64 59 
B. Tavallisissa työpaikoissa 24 25 23 22 

C. Sekä A että B 8 17** 13 19° 

(x 2 
: p < .05) 

Työn suorituspaikkaan pohjautuva ryhmittely liittyy läheisesti kou
lutustiehen. Päiväammattikoulun sekä monet kurssin käyneet ovat 
saaneet oppiin liittyvän käytännöllisen työnopetuksen erityisissä oppi
lastyöpajoissa. He osoittavat vaihtoon viittaavaa tendenssiä. Oppiso-
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pimussuhteessa olleet jakautuvat kahteen ryhmään, joista toinen juuri 
edustaa tapausta C. Nämä kuuluvat ammattialaan nähden merkitse
västi lukuisammin pysyjiin, ammattiin nähden oireellisesti samaan ryh
mään. Oppilastyöpajan esiintyminen ei kuitenkaan noudata aivan sa
maa linjaa kuin koulutustie ja siksi merkitsevyydet ovat jonkin verran 
toisistaan poikkeavia. Tässä saadut tulokset viittaavat siihen, että mo
lemmat päämuodot sisältävä työkokemus oppilasaikana on hillinnyt 
ainakin ammattialan vaihtoa. 

7. 3. 8. O p i t t u  a m m a t t i r y h m ä

T a u l u k k o  5 0. Mistä ammateista Zttovtttaan ( 26) 

I II 

Vaihtajat Pysyjät Vaihtajat Pysyjät 

Metalli 39 56'"** 51 51 

Muut alat 61*** 44 49 49 

Metallialalla (243 henkilöä) opin saaneet on tässä erotettu ja muut 
teollisuusalatkin liitetty toisiin elinkeinoihin (ks. haastattelulomakkeen 
sisältö, kohta 26). Edellisessä ryhmässä koulutuksensa saaneet pysyvät 
erittäin merkitsevästi oppimallaan alalla. Ammattien suhteen vaihto ei 
merkitse useinkaan kovin suurta askelta, joten ryhmien välillä ei siellä 
ole eroa. 

• Ammattiryhmii 

opittu nykyin•n 

m • t a // i - 243 
-:----:::,--"'---------ll-------��"T""'"--�

26? 

puu ja paperi +55 50 �--.-------il------,--_J
sähkö+39 32 

40 
'-r-------l�------,...J 

ravinto -23 

rak�nnus +15 

muut teoll.alat 

muut elink. alat 8 

9 

37 

26 

Ku v i o  5. Jyväskylän ttttkimttksen Zttovttttavat ja vastaanottavät äm
mättiryhmcit 
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Kuvioon 5 on merkitty aineiston kaikki ammattiryhmät ja samalla 
osoitettu, mitkä ammattialat ovat luovuttavia mitkä vastaanottavia. 
Frekvenssit ovat niin pieniä, että johtopäätösten teossa on tosin oltava 
varovainen. Metalliala on ehkä ainoa, joka selvästi kuuluu vastaanot
tavien ryhmään. Muut ovat enimmäkseen luovuttavia. Metalliteolli
suutemme kasvu - ainakin osittain sotakorvauksista johtuen - pää
see juuri Jyväskylän aineistossa hyvin esille. 

Jos vertaillaan kuvio 5 jakautumia taulukko 10 tietoihin, niin ha
vaitaan, että he vain osittain käyvät yksiin. Yleisesti ottaen Jyväsky
lässä on kaikilla aloilla koulutetuista puutetta, jos julkinen ammatti
koulutus katsotaan yksin koulutukseksi. Näin ei käytännössä kuiten
kaan ole, koska eräät teollisuudenkin "alat luovuttavat koulutettuja. 
Puu-, rakennus- ja sähköalat ovat tutkimuksessa suurimmat ko. ryh
mistä. Lisäksi tulevat kauppa- ja maatalous, joista edellinen on suurin 
luovuttaja. Maatalous on elinkeinona luovuttanut eniten piirissään 
työskennelleitä, mutta näistä vain vähäinen osa on saanut ennen siirty
mistä maataloudellisen ammattikoulutuksen. Teollisuuden ohella 
kauppa, liikenne ja muut palveluelinkeinot ovat meillä suurina ryh
minä laajenevia elinkeinoja. Niiden sisäisissä ammattiryhmissä saat
taa kuitenkin esiintyä melkoisia vaihteluja vastaanottavuuden suhteen. 
Samaa on sanottava kunkin elinkeinoalan eri ammattitasoista. Mitchel 
huomauttaa nimenomaan tästä USA:n työvoiman rakenteen kehitystä 
analysoidessaan (Mitchel, 1958). 

Edellä on jo mainittu, että tämän tutkimuksen frekvenssit ovat liian 
pieniä, jotta niiden perusteella voitaisiin ns. hukkakoulutusta arvioida. 

Amm•tt1ryhm• 

,----�,.--------
'
.::..P

'
_

"
.:...
" � nyli.y,n�n 

m,-(,1(/1 + ,uj._ ----�-''----------.--li----------�--,-,'" 

pvu + 83 

ruorityO - (, 

hmia -6 

�---------.---! 

Y.:Jilll'IUS + 69 

r,,v1nfo + ao 
,---L.----------1 

rabnnus + 1,7 
�---.----!

k•uppil - 18 

,, 

,e 

21 

27 

19 

6< 

12 

12 

K u v i o 6. Saksctlaisen tutkimuksen luovuttavat ;a vastaanaottavat 
amniattiry hmät 
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Rajoitettu kenttätutkimus jää tässä suhteessa aina liian yksipuoliseksi, 
sillä se ei edusta eri aloja oikeassa suhteessa. Lisäksi paikalliset työ
markkinatilaisuudet saattavat vaikuttaa suuntaukseen epätasaisesti. 

Aikaisemmin mainittu Abelin tutkimus kosketteli myös luovuttavia 
ja vastaanottavia ammattiryhmiä Saksan työmarkkinoilla (Abel, 195 7, 
17). Kuvio 6 on laadittu hänen ilmoittamiensa numerotietojen poh
jalla. Hänen materiaalinsa koostui kokonaan vaihtajista. Otanta edus
taa 16 paikkakuntaa Saksan eri puolilla. Kuviosta saattaa todeta, että 
voimakkaasti luovuttavia ryhmiä ovat puu-, rakennus-, ravinto-, vaate
tus-, graafinen- ja maatalousala. Suurimmat vastaanottajat taas ovat 
vuorityön ja metallituotannon sekä kemian ja liikenteen alat. 

7. 3. 9. Am m a t t i a s e m a

T a  u 1 u k k o  5 1. Vaihtajat ja pysyjät nykyisen ammattiaseman mu
kaan (18) 

I II 

Vaihtajat Pysyjät Vaihtajat Pysyjät 

Ammattitaitoinen 57 72** 51 94*** 
Työn joht. tai 
toimihenkilö 17 17 26*** 3 
Osa- tai aputyöntek. 26*** 11 23*** 3 

Ammatin osalta vaihtajat edustavat toisaalta ryhmää, johon kuulu
vat ovat pyrkineet eteenpäin (heitä 82), toisaalta niitä, jotka ovat pu
donneet ammattimiehen tasolta alaspäin (heitä 72). Pysyjät ovat eräitä 
poikkeuksia (rajatapauksia) 1 uku unottama tta ammatti työntekijöitä. 
Periaatteessa heidän kaikkien tulisi olla sellaisia. 

Ammattialaa koskevassa vaihtoryhmässä pysyjien joukossa on myös 
merkitsevästi enemmän ammattimiehiä. Neljäsosa pysyjistä on alal
laan siirtynyt, mutta heistä suurin osa ylöspäin. Vaihtajien suhteen taas 
kehitys on tapahtunut päinvastoin: kun on vaihdettu, on jouduttu erit
täin merkitsevästi ammatillisesti entistä huonompaan asemaan. 

Yleensä vaihtajien joukossa oli erittäin merkitsevästi enemmän nai
sia (N= 39), joista lähes 3 / 5 oli vaihtanut ammattia alaspäin. Nykyi
sen ammattiaseman ja vanhempien yhteiskuntaluokan (ks. taulukko 
15) ristiintaulukointi osoitti (p<.02), että ylin (II) luokka oli voi
makkaasti edustettu edistyneiden ryhmässä V luokan osoittaessa yksin
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siinä vähäistä edustavuutta. Maanviljelijäin luokka oli kaikissa neut
raali, kun taas ammattitaitoisten frekvenssi oli edistyneiden joukossa 
odotusta suurempi ja tasossa alentuneiden määrässä sitä pienempi. 

Ammattialan vaihtajat ja pysyjät ovat samassa suhteessa kohonneet 
työnjohtaja- ja toimihenkilöportaaseen. Tämä kummalliselta vaikut
tava ilmiö saa selityksensä siitä, että eräät opintojaan jatkaneet ovat 
esim. teknillisen koulun jälkeen siirtyneet toiselle elinkeinonalalle, mi
hin alunperin olivat saaneet koulutuksen. Kun kysymyksessä on ni
menomaan toimihenkilöiden porras, käytetty ryhmittely ei ole näissä 
tapauksissa oikein sovelias. Eri elinkeinonalojen puitteisiin mahtuu 
näet niin monenlaista toimintaa, että henkilö voi siirtyä alalta toiselle 
suorittaen joka paikassa suunnilleen samanlaista työtä. Tämä pitää eri
tyisesti paikkansa henkisen alan ammatteihin nähden. Niinpä Palme
rin tutkimuksessa, johon kuuluivat kaikki ammattiasteet, vaihtojen 
enemmistö (miehistä 5 5 % , naisista 46 % ) käsitti sekä työnantajan, 
ammatin ja alanvaihdon (Palmer, 1954, taulukko 28). Vaihdon tarkka 
ratkaisu Palmerin tapaisessa tutkimuksessa on erittäin vaikea eikä ereh
dyksiä voida välttää. Vaikka tässä tutkimuksessa aineisto oli huomat
tavasti homogenisempi, niin monien rajatapausten tarkistus tuli tämän 
muuttujan yhteydessä uudelleen esille. Täysin luotettava ratkaisu olisi 
edellyttänyt henkilöiden toiminnasta vielä tarkempia tietoja. 

7. 3'. 10. Si v i i l i s ä ä t y

T a  u 1 u k k o  5 2. Naimisissa olevien 1a naimattomien ostttts vaih

toon (12) 

Naimattomat 
Naimisissa olevat 

Vaihtajat 

31 
69,x, 

I 

Pysyjär 

42* 

58 

II 

Vaihtajat Pysyjät 

33 48 
67** 52 

(_r. 2 :p<.001) 

Taulukon mukaan na1m1s1ssa olevat ovat voimakkaimmin edustet
tuina vaihtajien ryhmässä, vaikka saattaisi olettaa avioliiton edistävän 
ammatissa pysymistä. Jos joukosta poistetaan nuorukaisikäiset ( < 21 
v.), jotka yleensä ovat naimattomia, erojen merkitsevyys heikkenee 
kummassakin vaihtoryhmässä (I : 2.50 + 1.90 ja II : 3.00 + 2.61). 
Vain harvoissa tapauksissa avioliitto suoranaisesti mainitaan vaihdon 
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syynä. Toisena selityksenä saatuun tulokseen on, että kaikki jatkokou
lutuksen saaneet ovat ainakin ammatin vaihtajia. He ovat miltei poik
keuksetta naimisissa ja täten suurentavat vaihta jien ao. ryhmää. 

7. 4. VAIHDON VARSIN AISET SYYT

Haastateltaville asetettiin kysymyksiä, joissa suoraan tiedusteltiin
vaihdon syitä. Tämän lisäksi tietojenkoontilomakkeessa oli muita koh
tia, joiden avulla voidaan olettaa saatavan epäsuorasti selkoa vaihtoi
hin vaikuttaneista tekijöistä. 

7. 4. 1. T y ö p a i k a n  k i i n t e y s

T a u l u k k o  5 3. Vaihtoryhmien keskinäinen s11,hde ( 44) 

I ll 

Enintään yksi 
Vaihtajat Pysyjät Vaihtajat Pysyjät 

työpaikan vaihto 14 58*** 32 70*** 
Useampia vaihtoja 86*'U 42 68*** 30 

Jakautumat osoittavat selvästi, että ammattialan ja ammatin vaihta
jat suorittavat erittäin merkitsevästi enemmän myös työpaikan vaih
toja. Tulokset käyvät yksiin Palmerin laajasta amerikkalaisesta aineis
tosta saamiin tuloksiin (Palmer, 1954, 74). 

7. 4. 2. Va i h d o n  i l m o i t e t t u  s y y

T a u l u k k o  5 4. Työpaikan vaihdon ilmoitetttt syy ( 47) 

Ulkopuoliset syyt 
Henkilökohtaiset syyt 

I ll 

Vaihtajat Pysyjät 

53*** 28 
47 72*** 

Vaihtajat Pysyjät 

38 30 
62 70 

Aineistoa koottaessa saivat haastateltavat itse määritellä syyt, jotka 
heidän mielestään olivat olleet työpaikan vaihdon aiheuttajia (ks. haas
tattelulomakkeeen sisältö, kohta 47). Nämä jaettiin tutkimusta varten 
kymmeneen eri ryhmään. Tutkittaessa vaihtajien ja pysyjien jakautu

s 
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mista näihin ryhmiin Khin neliön avulla todettiin melkein merkitsevä 
ero (p < .02) sekä ammatin että ammattialan vaihtajien luokassa. 
Kun käytetyt ryhmät yhdistettiin kahdeksi pääryhmäksi pitäen sil
mällä, oliko vaihto ulkopuolisen (pakollisen) vai henkilökohtaisen 
( vapaaehtoisen) syyn aiheuttama, muodostui ero ammattialan luokassa 
erittäin merkitseväksi. Ammatinvaihdon luokassa ero oli samansuun
tainen mutta ei tilastollisesti merkitsevä. Esitetty koskee ensimmäisen 
työpaikan vaihtoa. 

Vaihta jat ovat siis ilmoittaneet työpaikan vaihdon aiheuttajaksi 
yleensä jonkin ulkonaisen syyn, jollaisia ovat työn vähyys, sodan ai
heuttamat olosuhteet, terveydelliset tai perheasiat (kuten asunto, vai
mon ansiotyö jne.). Pysyjät taas ovat maininneet enimmäkseen henki
lökohtaisiksi luokiteltuja syitä, kuten huonot työolosuhteet, pieni palk
ka ja pyrkimys eteenpäin. Ammattialan vaihtajat olisivat näin ollen 
joutuneet kärsimään ulkonaisista tekijöistä enemmän kuin pysyjät. On 
kuitenkin todennäköistä, että tavallisia ulkokohtaisia syitä sattuu tilas
tollisesti suunnilleen yhtä runsaasti kummankin ryhmän osalle. Seli
tystä eroavuuteen täytyy näin ollen etsiä muulta taholta. 

Yhtenä sellaisena lienee, että ko. vaihta jat ovat joutuneet pysyjiin 
verraten enemmän kärsimään työttömyydestä, joka oli yhtenä ulkokoh
taiscna syynä. Tavallisesti hyvä työntekijä ei saa lopputiliä työn vähyy
den vuoksi, jollei hän ole aivan nuori. Kun ammattialan vaihtajieo osal
la on työpaikan vaihtoja runsaasti juuri tästä syystä, on mahdollista, 
että he ovat ammattitasoltaan jonkin verran heikompia kuin pysyjät. 
Toisena syynä ulkopuolisten syiden yliedustavuuteen ammattialan vaih
tajien osalta saattaa olla, että vaihtajat ovat kokeneet tämän kysymyksen 
kiusallisena ja antaneet neutraalin vastauksen. Ainoana poikkeuksena 
on vaihtelunhalua koskeva syy, jonka suhteen vaihtajien suhteellinen 
osuus on hieman suurempi. Tämä voi johtua sattumasta tai sitten am
mattialan vaihtajien joukossa todella on hieman enemmän tätä tyyp
piä edustavia, kuten seuraavat taulukot näyttävät osoittavan. Niissä 
näet vaihtajien motivointi yleensä on sisäisten ja henkilökohtaisten 
syiden puolella. 

Kun samaa menetelmää käyttäen tutkittiin viimeistä edellisen työ
paikan vaihdon ilmoitettuja syitä, ei enää saatu tilastollisia eroja kum
massakaan luokassa. Tämä viittaisi siihen, että iän karttuessa työpai
kan vaihdon syyt yhtenäistyvät eivätkä eri vaihtoluokan aiheuttaneet 
tekijät enää vaikuta asiaan. 

Ammattialan vaihtajien ryhmän sisäinen tarkastelu työpaikan vaih
don suunnassa ilmenee taulukosta 5 5. 
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T a  u 1 u k k o  5 5. Vapaaehtoiset ja pakolliset vaihdot ammattialan 
ja työpaikan suhteen (49/47 ja 48) 

Työpaikan vaihdon syy Ammattialan vaihdon syy 
Ensimm. työpaikka Viirn. ed. työpaikka 
Vap. Pakoll. Vap. Pakoll. 

Vapaaehtoinen .33 .20** .53 .27 .33 
° 

.60 
(henkilökohtainen) 
Pakollinen .06** .41 .47 .17

° 

.23 .40 

(ulkopuolinen) 

.39 .61 1.00 .44 .56 1.00 

Jo edellisestä taulukosta (54) kävi selville, että ammattialan vaih
tajat jakautuvat miltei tasan pakollisten ja vapaaehtoisten syiden pe
rusteella ensimmäistä työpaikkaa vaihtaneisiin. Taulukossa 5 5 ei ole 
ollenkaan pysyjiä, joten kysymyksessä on toisistaan riippuvien suhde
lukujen keskinäinen vertailu. Siksi siinä on käytetty suhteellisia frek
venssejä (ensim. työp. N= 99, viim.ed. työp. N= 75). Työpaikan ja 
ammattialan vaihtojen syiden kesken saadaan merkitsevä ero ensim
mäisen työpaikan vaihdon ollessa kysymyksessä ( t = 2. 7 5), mutta vii
meistä edellisen työpaikan suhteen ero jää numeruksen pienetessä vain 
oireelliseksi ( t = 1.96). Kun laskettiin tetrakoorinen korrelaatioker
roin, se osoittautui suureksi (rt = .74) ammattialan ja ensimmäisen 
työpaikan vaihdon syiden ollessa kysymyksessä. Sensijaan viimeistä 
edelliseen työpaikan vaihtoon nähden kerroin oli lähellä nollaa (rt =

.04). Selityksenä lienee se, että ko. viimeinen työpaikan vaihto ei satu 
ajallisesti usein yhteen ammattialan vaihdon kanssa. Tällöin syyt ei
vät myöskään keskenään korreloi. 

Abelin tutkimuksessa oli pakollisia a m m a t i n  vaihtoja ensimmäi
sen vaihdon yhteydessä 42 % , mutta näiden osuus kasvoi myöhem
missä vaihdossa (Abel, 1957, 37). Taulukoista 54 ja 55 ilmenevät 
vaihdot eivät siten ole suoraan Abelin tuloksiin verrattavissa. Lisäksi 
luokituksessa on pieniä eroavuuksia, sillä tässä tutkimuksessa on per
heasiat ja asuntovaikeudet viety pakollisiin syihin, kun ne Abelilla ovat 
vapaaehtoisia. Vertailua varten otettiin Jyväskylän aineistosta selville 
kaikki ensimmäisen ammatin vaihdon syyt. Näistä oli pakollisia 54 % . 
Kun syistä erotettiin perhe- ja asuntovaikeudet, jolloin luokitus oli 
muodollisesti yhdenmukainen Abelin käyttämän kanssa, aleni %-luku 
49: ään. Ensiksi mainitun prosenttiluvun ero Abelin pakollisiin ( 42 
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% ) on merkitsevä, toisen vain melkein merkitsevä. Tämän mukaan 
suomalaiset eivät siis olisi niin herkkiä vaihtamaan ammattia vapaa
ehtoisesti kuin saksalaiset. Merkitsevyyserojen luotettavuus jää kui
tenkin riippumaan siitä, onko ammatinvaihdon ja sen syyn ratkaisu 
todella tapahtunut yhtäläisesti. Subjektiivisen menettelyn käyttö on 
luonnollisesti tuonut erilaisia ratkaisuja, mutta ristiinkäymisten joh
dosta voidaan olettaa virheiden peittävän toisiaan. 

7. 4. 3. U u s i a mm a t i n v a 1 i n t a

Kun haastateltavilta tiedusteltiin, valitsisivatko he oppimansa am
matin uudelleen, jos nyt olisivat 15-vuotiaita, enemmistö (63 % ) vas
tasi kieltävästi. Ristiintaulukointi vaihta jien ja pysyjien kesken ei an
tanut kummassakaan vertailuluokassa merkitseviä eroja, joskin vaihta
jat osoittivat torjuvampaa asennetta oppimansa ammatin uusintava
lintaan (luokassa I %-luvut V= 27, P = 34). Abelin tutkimuksen 
tulokset osoittavat vieläkin jyrkempää suhtautumista, sillä vain 21 % 
koko aineistosta (N= 492) olisi valinnut oppimansa ammatin uudel
leen prosenttiluvun ollessa nuorilla (< 25 v.) ainoastaan 15. Suun
nilleen sama tulos ilmenee Unescon tutkimuksesta. Pysyjien uusinta
valintaa osoittava prosenttiluku on siinä kuitenkin korkeampi ( 45 % ) 
kuin Jyväskylän tutkimuksessa. Unescon kysymys koski tosin viimeis
tä ammattia, joten se vaihtajien osalta ei ole sama, mutta tulos osoit
taa yhtäläistä torjuvaa asennoitumista (Abel, 1957, 46). Valittuun am
mattiin ei siis yleensä olla tyytyväisiä, vaan haluttaisiin jotain muuta. 
Koska oli syytä olettaa, että koulutettujen alkuperäisellä kotimiljööllä 
olisi vaikutusta uusintavalintaan, tutkittiin asia Khin neliötä käyt
täen. Tällöin todettiin melkein merkitsevä (p < .02) ero, joka aiheu
tui maanviljelijöiden luokasta. Tähän kuuluvat näet osoittivat suurin
ta torjuntaa uusintavaaliin nähden. Maanviljelijöiden lapsista vain lä
hes ¼ olisi valinnut uudestaan oppimansa ammatin, kun vastaava 
osuus alimpaan sosioekonomiseen luokkaan kuuluvista oli ¾. Asen
noitumisen selityksenä lienee, että V yhteiskuntaluokasta lähtöisin ole
ville saatu ammattikoulutus on joka tapauksessa merkinnyt nousua, 
Maanviljelijäkodeista oleville taas joutuminen osatyöntekijöiksi -
naisten osalta tämä oli erityisen suuri ja naisia oli merkitsevästi enem
män maanviljelijäkodeista - on koettu pettymyksenä. Tulos on sa
mansuuntainen myöhemmin esitettävän ammattityytyvyyden kanssa. 
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Pieni joukko (8 % ) pysyjistä käyttäytyi uusintavalintakysymyksessä 
näennäisesti epäloogisesti. He näet olivat opittuun ammattiin nähden 
tyytymättömiä, mutta kuitenkin olisivat valinneet sen uudelleen. Kun 
tutkittiin heidän tyytymättömyyden astettaan, se havaittiin kaikkien 
osalta lieväksi, joten he olisivat tilastollisesti voineet yhtä hyvin kuu
lua tyytyväisten ryhmään. 

T a u l u k k o  5 6. Toivotitn ammatin koul!✓tustaso (70) 

I II 

Vaihtajat Pysyjät Vaihtajat Pysyjät 

Työntekijätaso 41 38 33 49* 
Ylempi taso 59 62 67* 51 

Uusintavalintaan kielteisesti suhtautuvat (N = 295) toivoivat 
useimmissa tapauksissa ammattia, joka olisi koulutukseenkin nähden 
korkeammalla tasolla, kuten taulukko 5 6 osoittaa. Ammattialan olles
sa kysymyksessä pyrkimys ylemmälle tasolle on vaihtajien ja pysyjien 
keskuudessa suunnilleen samoissa, mutta ammatin luokassa tulee esil
le melkein merkitsevä ero. Vaihtajat tähtäävät korkeammalle. Heistä 
useat ovat pyrkineet eteenpäin ja juuri siksi jatkaneet opintojaan ja sit
ten vaihtaneet ammattia. Tämä aktiivinen osa yhdessä ammattialan 
vaihtajien kanssa aiheuttaa esiintyvän eron pysyjiin nähden. 

Torjuva suhtautuminen opittuun ammattiin ilmenee myös vastauk
sesta, jonka haastateltavat antoivat kysymykseen »Toivotteko lapsian
ne oppimaanne ammattiin?» Runsas kolmannes olisi ollut halukas 
aloittamaan elämänkulkunsa entisessä ammatissaan, mutta vain viides
osa toivoi sitä lapsilleen. Sosiaalisen nousun halu on siis hyvin voima
kas eikä vaihtajien ja pysyjien kesken ole tilastollisia eroavuuksia. 
Laakkosen ja Seppäsen tutkimuksissa vieläkin vähäisempi osa kahden 
suuren tehtaan koko työväestöstä toivoi lapsilleen omaa ammattiaan. 
Heidän käyttämänsä luokittelun suhteen, turvallinen - turvaton, am
mattiyhdistysaktiivinen - passiivinen, ei ollut tässä asiassa eroa, joten 
sosiaalisen nousun pyrkimys on yleisesti todettava ilmiö (Laakkonen, 
1958, 158 ja Seppänen, 1958, 81-84). 

Tutkittaessa niitä syitä, joiden vuoksi haastatellut halusivat valita 
toisen ammatin kuin oppimansa, käytettiin vertailun vuoksi Unescon 
tutkimuksessa ollutta sidottua skaalaa (Reigrotzki, 1956, 280 ja 292). 
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Tulos ilmenee taulukosta 5 7. Kaikkiaan 297 ilmoitti valitsevansa muun 
kuin oppimansa ammatin, mutta 7 heistä ei ilmoittanut syytä, joten 
taulukko 57:n numerus on 290. 

T a u l u k k o  5 7. Muttn ammatin valitsemisen syyt (69) 

I II 

Vaihtajat Pysyjät Vaihtajat Pysyjät 

Turvallisuussyyt 25 32 23 39** 
Harrastus 28* 18 27*** 12 
Muut syyt 47 50 50 49 

Luokittelun erilaisuudesta johtuen ei ole mahdollista verrata tulok
sia taulukko 54 jakautumiin, jossa todellisuustilanteen pohjalta oli 
muodostettu ulkopuolisten (pakollisten) ja henkilökohtaisten ( va
paaehtoisten) syiden ryhmät. Taulukko 5 7 osoittaa, että pysyjät aset
tavat turvallisuusnäkökohdat etusijalle, kun taas vaihta jat tuovat esil
le harrastukseen ja itsenäisyyteen viittaavia syitä. Eron voimakkuus on 
suuri nimenomaan ammatinvaihdon luokassa. Tulosta voi pitää loogi
sesti johdonmukaisena. Unescon tutkimuksen jakautumat antoivat 
vaihtajien ja pysyjien syiden eroavuudeksi Khin neliön arvon 12.1 
(df 6), joka osoittaa oireellista merkitsevyyttä. Jyväskylän tutkimuk
sessa vastaava luku ammatinvaihtajien luokassa on 15 .6 (melkein mer
kitsevä) ja ammattialan luokassa 10.8 (oireellinen). Tulokset käyvät 
samaan suuntaan, joten vaihtajat ja pysyjät edustanevat valinnan mo
tivoinnissa erilaista asennoitumista. Kun Jyväskylän aineisto ryhmitel
tiin motivaation perusteella turvallisuuden, harrastuksen ja muiden 
syiden mukaisiin luokkiin, saatiin vaihtajien ja pysyjien kesken ammat
tialan luokassa merkitsevä ( X 2 = 9.8**) ja ammatin luokassa erit
täin merkitsevä ero (X 2 = 14.5***). Vaihtajien enemmistö edus
ti harrastuksen motivaatiota, pysyjät taas turvallisuutta ja muita syitä. 

Vain osa ammattialan vaihtajista oli ilmaissut, miksi he eivät ha
luaisi takaisin oppimaansa ammattiin. Tämän ryhmän sisäinen vertailu 
pakollisten ja vapaaehtoisten syiden pohjalla antoi merkitsevän eron. 
Nelikenttään järjestettynä saatiin rt = .43, minkä merkitystä koko 
ryhmän pienuus (N= 50) kuitenkin heikentää. Verrattaessa ammat
tialan vaihtajia ja pysyjiä tämän muuttujan suhteen ei saatu merkitse
vää eroa, vaikka vaihtajat osoittivat suurempaa pyrkimystä vapaaeh
toisten syiden esittämiseen. 
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Ta u l u k k o  5 8. Nuorten ammatinvalinnan perusteet (7 2) 

I II 

Vaihtajat Pysyjät Vaihtajat Pysyjät 

Halu tai kiinnostus 46 52 51 50 

Soveltuvuus 41 35 39 32 

Muut tekijät 13 13 10 18* 

Noin puolet haastateltavista korostaa, että nuorten tulisi päästä alal
le, johon he tuntevat kiinnostusta tai halua. Taulukon 45 yhteydessä 
todettiin, että ammattitoiveen puuttumisella ennen koulutusta ei ole 
tilastollista merkitystä ammatissa pysymiseen, mutta selvän toiveen 
vastainen koulutustie aiheuttaa luopumista. Harrastussuuntauksella on 
tieteellisessä ammatinvalinnanohjauksessakin voimakas kannatus 
(Strong, 1943, 380; Darley and Hagenah, 1955, 263; Wiegersma and 
Barr, 1959, 63). Uusimman pitkittäistutkimuksen pohjalta Strong ni
menomaan korostaa, että harrastuksen vastaisuudella on suurempi en
nustearvo kuin myönteisyydellä, ts. on syytä pyrkiä harrastuksen tuke
miin ammatteihin, mutta vielä enemmän aihetta karttaa harrastuksen 
vastaisia (Strong, 1955, 41-42, 54). 

Jyväskylän haastatelluista puolet asetti harrastuksen etusijalle eikä 
eroa ollut juuri pysyjien ja vaihtajien kannanotoissa. Vaihtajat osoitti
vat lievää pyrkimystä asettaa taipumuksiin pohjautuvan soveltuvuu
den selvemmin esille kuin pysyjät. Ehkä vaihtojen tuomalla kokemuk
sella on tässä osuutensa. Ainoa tilastollisesti (melkein) merkitsevä ero 
koko taulukoinnissa esiintyy ryhmässä muut tekijät, joista hyvä työn
saanti on tärkein. Samassa ammatissa koko ajan pysyneet korostavat 
tässä turvallisuusnäkökohtaa, joka jo taulukossa 5 7 tuli selvästi esille. 
Nimenomaan kaikkia vaihtoja karttaneet pysyjät edustavat aineistossa 
omalaatuista ryhmää, jolle turvallisuus on kaikkein tärkeintä. 

Esitetty kysymys tuo esille, mitä ammatissa työskentelevät itse aset
tavat ammatinvalinnan perusteiksi. Vaikka lausujat ovat maallikoita, 
heidän käsityksensä käyvät pääasioissa yhteen myös alan tutkijain esit
tämien ajatusten kanssa. Strong tiivistää nämä neljään pääryhmään 
(tieto, kyky, persoonallisuus ja fyysinen kunto), Super esittää laaja
alaisesti vain kaksi, nimittäin psykologiset ja sosiaaliset tekijät (Strong. 
1943, 33-35; Super, 1949, 6-7). Miten nämä tosiasiat saadaan luo
tettavasti selville, on tieteellisen ammatinvalinnan jatkuvana ongelma
na, vaikka useita hyviä mittausmenetelmiä jo onkin käytettävissä (Su
per, 1949, 7-14). 
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7. 5. ASENNE SAATUUN KOULUTUKSEEN

7. 5. 1. Y l e i n e n a r v i o i n t i.

Tutkimuksessa pyrittiin saamaan selville myös haastateltujen asen
ne saamaansa koulutukseen. Vaikka tällaisia kannanottoja ei voida pi
tää koulutuksen tason ehdottomina puntareina, niin kokemuksen poh
jalta lausuttuina niillä lienee merkitystä todellisuuden kuvaajina. Ky
symykseen »Olitteko koulutukseen tyytyväinen» vastasi varauksetta 
myönteisesti 5 7 % ja » Vastasiko ammattioppi odotuksia» 5 2 % . 
Enemmistö on siis koulutukseen selvästi tyytyväinen, mutta pientä tyy
tymättömyyttä tuntevien joukko on kuitenkin suhteellisen suuri. Jäl
kimmäisen kysymyksen »tyytymättömien» joukosta on kuitenkin noin 
60 % sellaisia, joilla ei ollut opistaan mitään ennakkokäsitystä ja siksi 
eivät voineet vastata sen paremmin myönteisesti kuin kielteisestikään. 
Vaihtajien ja pysyjien kesken ko. kysymykset eivät tuoneet esille tilas
tollista eroavuutta. Molempien kysymysten keskinäinen vertailu taas 
osoitti, että vastaajien kesken vallitsee kohtalainen positiivinen korre
laatio (rt = .49, N= 472), ts. ensimmäiseen kysymykseen myöntei
sesti vastanneet antoivat myös toiseen kysymykseen myönteisen vas
tauksen ja päinvastoin. Tulosta on pidettävä johdonmukaisena, sillä 
perättäisesti esitettynä ko. kysymyksiin on odotettavissa samaan suun
taan käyvä vastaus. Se ettei korrelaatio muodostunut voimakkaammak
si, johtuu toisen kysymyksen »ei ennakkokäsitystä» vastauksista, jotka 
oli liitetty kielteiseen ryhmään. 

7. 5. 2. 0 p i n e r i t e 1 t y a r v i o i n t i.

Koulutustien käsittelyn yhteydessä tuli esille, että opin arvostelu on 
riippuvainen koulutusryhmästä ja eräistä muista tekijöistä. Kun samaa 
ongelmaa tarkasteltiin vaihdon valossa, ei saatu vaihtajien ja pysyjien 
kesken merkitseviä eroja. Tosin ammattialan vaihtajat sekä perehty
neisyydessä että suhteessa opettajiin olivat oireellisesti kriitillisempiä 
kuin pysyjät ja asettivat työnopetuksen etusijalle. Samoin oppisopimus
suhteessa olleet ammattialan vaihtajat arvostelivat työtehtävien sovel
tuvuutta (oireellisesti) ankarammin kuin pysyjät. Ammatin vaihtoluo
kassa tulokset kävivät samaan suuntaan. Erot jäivät kuitenkin useim
missa tapauksissa vain oireellisiksi, joten vaihtoa ei sinänsä voine pitää 
arvosteluun olennaisesti vaikuttavana tekijänä. Vain suhteessa opetta-
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jiin pysyjät osoittivat melkein merkitsevästi myönteisempaa asennetta 
kuin vaihtajat. Oireellinen merkitsevyysero saatiin verrattaessa ammat
tia vähintään kolme kertaa vaihtaneita muihin, jotka siis suhtautuivat 
suopeammin opettajiinsa. Työpaikan vastaavassa vaihtoryhmässä ten
denssi oli sama. 

7. 5. 3. J a t k o-o p i n n o t.

T a u 1 u k k o 5 9. Jatko-opintojen riippuvuus vaihdosta ( 3 7) 

I II 

Vaihtajat Pysyjät Vaihtajat 

Suorittanut jatko-opintoja 55 47 56*** 
Ei mitään » » 45 53 44 

Pysyjät 

39 
61*** 

Vaihtajien aktiivisuus jatko-opintoihin nähden tulee selvästi esille 
nimenomaan ammatin vaihtoluokassa, jossa ero on erittäin merkit
sevä. Vaihtajiinhan kuuluu mm. koko koulutusryhmä IV, joten am
matinvaihtajilta saattoi odottaakin enemmän jatko-opintoja. Mutta il
man tätä ryhmääkin vaihtajat pääsevät jatko-opinnoissa melkein mer
kitsevästi edelle. 

Jatko-opinnoista, joihin on luettu vähintään kaksi viikkoa kestäneet 
kurssit tms. mutta ei yksinomaista itseopiskelua, suurimman osan muo
dostavat ammattiin liittyvät opinnoimiset. Yleissivistäviä opintoja oli 
vain 1fo kokonaismäärästä. Kaikkiaan 49 % haastatelluista oli suo
rittanut joitakin jatko-opintoja, heistä noin puolet jonkin suppean am
matillisen lisäkurssin. Opintojen lukuisuus oli oireellisesti riippuvai
nen yhteiskuntaluokasta siten, että ylemmissä luokissa oli suhteelli
sesti enemmän jatko-opintoja harrastaneita. 

T a u l u k k o  6 0. Jatko-opintojen syyt ( 3 8) 

I II 

Vaihtajat Pysyjät Vaihtajat Pysyjät 

Taloudell. syyt 27 45*':. 47*** 21 
Harrastus 42 32 31 46* 
Muut syyt 30 23 22 33 

Vaihtoluokkien jakautumat menevät tässä selvästi ristiin. Ammatin
vaihta jat ovat opiskelleet ensi sijassa päästäkseen eteenpäin (parempi 
ansio, asema ja työnantajan toivomus), ammattialan vaihtajat taas har-
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rastuksesta tai muista sy1sta. Taloudellisten syiden voimakkuus pysy
jillä luokassa I johtuu taas siitä, että ryhmään kuuluu enemmistö luo
kan II vaihtajista. Ammattialan vaihtajat ja ammatissa pysyneet lähes
tyvät toisiaan jonkin verran harrastustekijässä, mutta kokonaisuutena 
vaihtajat kuitenkin tämänkin muuttujan valossa muodostavat omalaa
tuisen ryhmän. 

7. 6. ASENNE TYÖELÄMÄÄN

Tässä luvussa tuodaan ensin esille työpaikan saantia koskevat tosi
asiat sellaisina, kuin haastateltavat ovat ne itse ilmaisseet. Sen jälkeen 
esitetään muutamia työelämään liittyviä asenteita. 

7. 6. 1. T y ö p a i k a n  s a a  n t i

T a  u 1 u k k o  6 1. Miten sai ensimmäisen työpaikan (50) 

I II 

Vaihtajat Pysyjät Vaihtajat 

Koulu 20 48*** 31 

Itse 65*** 21 37** 

Muut 15 31*** 32*** 

Pysyjät 

56*** 

26 

18 

Usein ammattioppilaitoksilta tiedustellaan lukuvuoden päättyessä 
oppilaita tai koulu kyselee paikkakunnan työnantajilta näille työpaik
koja. Haastatellusta joukosta sijoittui näin 40 % . Tähän ryhmään kuu
luivat tutkimuksessa myös ne oppisopimussuhteessa olleet, joille ao. 
työnantaja järjesti työpaikan opin päätyttyä. On oletettavaa, että vain 
parhaimmat oppilaat saavat tällä tavoin työpaikan. Sillä suositellessaan 
jotain oppilasta koulu aivankuin takaa oppilaan kelvollisuuden, mi
tä tuskin halutaan tehdä heikkojen osalta. Tutkimusaineistossa pysy
jien ensimmäisen työpaikan saanti järjestyi erittäin merkitsevästi ylei
semmin oppipaikan välityksellä kuin vaihtajien, jotka merkitsevästi 
useammin joutuivat turvautumaan omaan pyrkimiseen. Merkitsevä ero 
ilmenee kummassakin vaihtoluokassa saman suuntaisena, sensijaan kol
mannessa syyryhmässä erittäin merkitsevät erot menevät ristiin vaih
toluokkia ajatellen. Tämä ilmiö johtuu siitä, että lukuisa joukko am
matinvaihta jia on näin saanut työpaikan ja kuuluessaan I vaihto luo-



123 

kassa pysyjiin aiheuttavat tällöin siinä vastaavasti prosenttiluvun 
nousun. 

Työpaikan vaihdon selvittelyn yhteydessä tuotiin jo esille olettamus, 
että vaihtajat olisivat ammattitasoltaan jonkin verran heikompia kuin 
pysyjät. Olettamus saa vahvistusta ensimmäisen työpaikan saantitavas
ta. Pysyjille näet työpaikka erittäin merkitsevästi yleisemmin järjeste
tään oppipaikan taholta. 

Nykyisen työpaikan suhteen ei saatu tilastollisesti merkitseviä ero
ja, vaikka tendenssi oli samansuuntainen kuin edellä. Koska oppipai
kan suorittama välitys tällöin jäi pois, oli ryhmittelyssä vain kaksi 
saantitapaa, nimittäin oma hankinta ja muut tavat. Koska viimeksi 
mainittuun kuului mm. pyyntö työpaikan taholta, lienee sitä pidettävä 
jonkinlaisena pätevyyden mittarina. Kun ryhmään kuitenkin joudut
tiin yhdistämään muita laadultaan epäselviä syitä, saatuun suuntauk
seenkin on suhtauduttava melkoisin varauksin. Työpaikan yleisin han
kintatapa, pyrkiminen, on siksi hallitseva, että käytetyn aineiston poh
jalla ei myöhempien työpaikkojen suhteen voida osoittaa vaihtajien ja 
pysyjien kesken eroavuuksia. 

7. 6. 2. T y ö p a i k a n  k i i n t e y s

Yleistä asennoitumista tähän ongelmaan tutkittiin kysymyksellä 
»Onko yhdentekevää, missä työpaikassa saa riittävän ansiotulon (5 3) ».
Ristiintaulukointi ei antanut vaihta jien ja pysyjien kesken merkitseviä
eroja. Vastaukset analysoitiin myös iän ja työpaikan vaihtojen valossa.
Nuorten ja vanhojen ja toisaalta työpaikkaa vaihtaneiden ja siinä py
syneiden asennoitumisessa ko. kysymykseen ei myöskään ollut eroja.

T a  u 1 u k k o  6 2. Jos työnantaja jottttttt vähentämään työntekijöitä. 
luuletteko joutuvanne lähtemään ( 54) 

I II 

Vaihtajat Pysyjät Vaihtajat Pysyjät 

Kohta 18
°

11 14 12 

Myöhemmin 46 52 45 58** 

Tuskin koskaan 36 37 41* 30 

Ammattialan luokassa erot ovat hyvin vähäisiä. Kuitenkin on syytä 
panna merkille, että vaihtajat ovat oireellisesti taipuvampia kuin py
syjät pitämään työpaikan menetystä kohta mahdollisena. Näin siitä 
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tosiasiasta huolimatta, että vaihtajat ovat (kummassakin vaihtoluokas
sa) iältään keskimäärin vanhempia kuin pysyjät. Lopputiliä työn vä
hyyden johdosta annettaessa ei vanhempia ja perheellisiä yleensä koh
ta sijoiteta tähän ryhmään. Ammatin vaihtoluokassa vaihtajien loppu
tilin pelko on heikentynyt, sillä suhteellisesti vähäinen osa pelkästään 
ammatin vaihtajista edustaa tätä kantaa. 

Ammatin vaihtoluokassa esiintyy kaksi tilastollisesti merkitsevää 
eroa. Vaihtajat ovat varmimpia siitä, että heitä ei eroteta ollenkaan, 
pysyjät taas arvelevat lopputilin odottavan tilanteen pahoin kiristyt
tyä. Voimakkaan turvallisuuden tunteen esiintyminen juuri vaihtajilla 
johtuu varmaan siitä, että heidän joukkoonsa kuuluu koko koulutus
ryhmä IV, joka yleensä ei joudu lopputilin kohteeksi. Kun pysyjät taas 
koostuvat yksin työntekijöistä, joskin keskimäärin hyvistä, he edusta
vat merkitsevästi »ehkä myöhemmin» kantaa. Kun koulutusryhmä IV 

erotettiin vaihta jista, ryhmien välinen merkitsevyysero pienenikin 
»myöhemmin» ryhmässä melkein merkitseväksi ja »tuskin koskaan»
ryhmässä oireelliseksi. Tämän kysymyksen antamat jakautumat tut
kittiin myös työpaikan vaihtajien ja pysyjien suhteen, mutta heidän
kesken ei saatu tilastollisesti merkitseviä eroja.

Työpaikan kiinteyden tunteen riippuvuus haastateltavien iästä tu
lee selvästi esille näiden muuttujien vertailusta taulukossa 63, jossa 
kautta linjan vallitsevat erittäin merkitsevät erot. Se että runsas nel
jäsosa nuorista tuntee itsensä täysin turvatuiksi, johtuu luokan suh
teellisen korkeasta yläikärajasta (< 36 v.). 

T a  u I u k k o  6 3. Haastateltavien käsitys työpaikan kiinteydestä iän 
valossa (54/4) 

Nuoret Vanhat 

Kohta 16*'1'* 6 
Myöhemmin 56*** 32 
Tuskin ollenkaan 28 62*'U 

7. 6. 3. A m m a tin t y y d y t y s, t y ö n o s i t t elu Ja t y ö
p a i k k a

Kysymykseen »Miten ammatti nykyisellään tyydyttää» saattoi odot
taa vaihtajien ja pysyjien kesken merkitsevää eroa, ts. pysyjien olevan 
tyytyväisempiä kuin vaihta jien. Tulos ei kuitenkaan osoittautunut kutn-
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massakaan vaihtoluokassa merkitseväksi, joskin se ammattialalla oli 
miltei oireellinen ja ammatinkin vaihtoluokassa saman suuntainen. 
Ristiintaulukoinnissa yhdistettiin erittäin ja hyvin tyytyväiset, sekä toi
saalta kohtalaisesti ja heikosti tyytyväiset ja täysin tyytymättömät. Tyy
tyväisyyden kahta heikointa astetta edustavia oli vain 27 ( � 6 % ). 
Jos vertaillaan tätä lukua Siiven tutkimuksessa saatuun tulokseen, tyy
tymättömiä 15 % ammattitaitoisista, todetaan merkitsevä (p < .01) 

ero. Tämä johtunee ainakin osittain siitä, että Siiven »ammattitaitoi
sista» vain kolmannes oli koulutettuja Jyväskylän tutkimuksen mu
kaan määriteltynä. Hän huomauttaakin tuloksensa johdosta, että juu
ri koulun tai kurssin suoritus on omiaan vahvistamaan ammattitietoi
suutta ja työtyytyvyyttä (Siipi, 1954, 148). Eräässä ruotsalaisten 
asevelvollisten keskuudessa suoritetussa tutkimuksessa todettiin, että 
kaikissa vaihtoryhmissä viimeinen ammatti oli suosituin (Meidner, 
1954, 234). 

Vanhempien yhteiskuntaluokan ja tyytyvyyden suhteen saatiin mel
kein merkitsevä ero. Tällöin maanviljelijäkodeista tulleet olivat eniten 
tyytymättömiä, ammattimieskodeista olevat lukuisimmin tyytyväisiä. 
Tyytymättömien joukossa oli merkitsevästi enemmän naisia ja maa
seudulta kotoisin olevia. He olivat yleisesti joutuneet osatyöntekijän 
tehtäviin. Näin ollen Siiven esittämä toteamus pitää paikkansa vain 
edellyttäen, että ammattikoulutetut saavat työskennellä koulutustaan 
vastaavalla tasolla. Jos kyvyt ja harrastukset eivät vastaa työtä, am
mattiin ollaan yleensä tyytymättömiä. Ginzberg erottaa työtyytyvyy- · 
dessä kolme lajia (returns, intrinsic and concomitant satisfactions): 
palkkaan, työn laatuun ja työympäristöön perustuvan (Ginzberg, 1951, 

217). Hän on jättänyt sosiaalisen turvallisuustekijän erikseen mainit
sematta. Se johtunee siitä, että Ginzbergin case-tutkimus on tehty opis
kelijain keskuudessa (kansak. VI lk:lta alkaen aina varttuneisiin yli
opisto-opiskeli joihin asti). 

Meidner selostaa erästä ruotsalaista nuorisotutkimusta, jossa amma
tissa viihtymättömyyden syiksi saatiin huonot etenemismahdollisuudet, 
pieni palkka, huonot koulutusmahdollisuudet, työolosuhteet ja välineet, 
työn epävarmuus ja työn laatu (Meidner, 1954, 224). Viteles kytkee 
työtyytyvyyden frustraatioteoriaan. Nojautuen Eatoniin hän esittää 
seuraavat seitsemän seikkaa, jotka voivat johtaa työtyytyvyyden alene
miseen: 1) työn vähäpätöisyys, 2) omistajan poissaolo, 3) etenemis
mahdollisuuksien puuttuminen, 4) selvän roolin puuttuminen, 5) työ
tekniikan ja olosuhteiden muuttaminen, 6) työn eristyneisyys yhteisöstä, 
7) taloudellinen turvattomuus (Viteles, 1954, 85-93).
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Suhteessa työnositteluun ei Jyväskylän aineistossa ollut merkitseviä 
eroja, vaikka vaihtajat kummassakin luokassa suhtautuivat ositteluun 
myönteisemmin kuin pysyjät. Haastateltavien asenne työnositteluun 
oli muuten pääosaltaan kielteinen, sillä vain 16 % heistä piti sitä työn
tekijän kannalta myönteisenä. Sama asenne tuli ilmi Abelin tutkimuk
sessa saksalaisten ammatinvaihtajien keskuudessa, sillä vain 20 % 
heistä oli halukas työskentelemään liukuhihnan tahdissa (Abel, 195 7, 
42). 

Kysyttäessä työnosittelun syitä ei ammattialan luokassa saatu mer
kitseviä eroja. Sen sijaan ammatin vaihtoluokassa pysyjät arvelivat 
melkein merkitsevästi yleisemmin siihen pyrittävän tuotantokustannus
ten vähentämisen tähden, vaihtajien taas edustaessa merkitsevästi muita 
syitä, kuten laadun parantaminen, ammattitaitovaatimusten vähentämi
nen tms. Syyt oli jaettu 8 eri luokkaan, mutta yhdistetty kustannus-, 
aika- ja muut syyt ryhmiin. Selvästi toisistaan erotettuina niitä ei voi 
pitää, vaan ne kaikki kietoutuvat jollain tavoin kustannuskysymykseen. 

Jyväskylän tutkimusaineisto ei antanut merkitseviä eroja vaihtajien 
ja pysyjien kesken työpaikan suuruutta koskevassa tiedustelussa ( 63). 
Tosin vaihtajat osoittivat kummassakin vaihtoluokassa suurempaa ha
lua toimia pienessä tuotantolaitoksessa kuin pysyjät ollen ero ammatin 
vaihtoluokassa aivan lähellä melkein merkitsevää. Koko aineisto ja
kautui mieluisimman työpaikan kokoa ajatellen seuraavasti: suuri työ
paikka 45 % , pieni 44 % , yhdentekevä ( + epävarmat vastaukset) 
ll %. 

Suuren työpaikan kannattajien perusteluina olivat seuraavat syyt: 1) 
paremmat työmahdollisuudet ja -olosuhteet (N= 119), 2) työn riittä
vyys (80), 3) sosiaaliset edut (25), 4) eteenpäin pääsy (11), 5) muut 
syyt ( 4). Pienessä työpaikassa taas nähtiin seuraavat edut: 1) työsken
tely rauhallista (86), 2) työ monipuolista ja itsenäistä (73), 3) työyh
teisö läheinen (50), 4) muut syyt (4). Luettelosta ilmenee, että ko. 
henkilöt sijoittavat ns. työtyytyvyyden tekijöitä erilaiseen arvojärjestyk
seen. Sillä on ilmeistä, että tämän kysymyksen nostamat ilmaisut liit
tyvät työtyytyvyyden piiriin. Siipi esittää tutkimuksessaan suuren jou
kon asiaan kuuluvia seikkoja, ja hänen luettelonsa työpaikan sisäpuoli
set syyt käyvät hyvin yksiin edellä esitettyjen kanssa (Siipi, 1954, 18). 

Kun työpaikkajakautumisen tulosta verrataan Abelin saksalaiseen 
tutkimukseen, todetaan erittäin merkitsevä ero, sillä 5 7 % saksalaisista 
työntekijöistä (N = 492) halusi työskennellä mieluiten suuressa tuo
tantolaitoksessa. Näin siitä huolimatta että ko. saksalaisista ammatin
vaihtajista ¾ oli saanut opin käsityöammateissa. Saksan suuri väestö-
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tiheys ja korkea teollistuminen selittänevät osaltaan asennoitumisen 
eroavuuden. Erittäin merkitsevä ero saadaan myös Jyväskylän ja 
Unescon tutkimuksen tuloksen kesken, sillä viimeksi mainitussa 36 % 
koko joukosta oli työpaikan suuruuteen nähden yhdentekevällä kan
nalla. Vaihta jien ja pysyjien kesken ei sielläkään ollut merkitseviä 
eroja, mutta vaihtoryhmän sisällä (yhden kerran - monta kertaa am
mattia vaihtaneet) ero oli merkitsevä moninkertaisten vaihtajien edus
raessa »yhdentekevän» voimakkaampaa astetta (Abel, 1957, 41-42). 

Viteles mainitsee eräitä tutkimuksia, jotka osoittavat, että varsinai
sen työskentelyn järjestäminen pienryhmiin on edullisinta sekä tuo
tannon että työntekijöiden näkökulmasta (Viteles, 1954, 134-141). 
Jyväskylän tutkimuksessa firman suuruutta ei ole otettu huomioon. 

7. 7. VAIHTO JA SOSIAALISET ONGELMAT

Työntekijöiden suhtautuminen sosiaalisiin kysymyksiin on riippuvai
nen hyvin monista tekijöistä, joita tässä ei voida ryhtyä laajalti pohti
maan (vrt. esim. Hartley and Hartley, 1955, 487-488 ja Williams., 
1951, 26-27). Tarkoituksena on tuoda esille vain eräitä piirteitä ja 
asenteita ammatinvaihtoon perustuvien ryhmittelyjen pohjalta. Koh
teina ovat tällöin työttömyys, palkkaus, asuminen, asenne virkamie
hiin ja työtovereihin sekä koulutukseen. 

7. 7. 1. T y ö t t ö m y y s

Suomessa työttömyys on suurelta osalta kausiluontoista, joka liittyy 
erityisesti maa- ja metsätalouteen sekä rakennustöihin. Elinkeinoryh
mien välillä tapahtuva virtailu kaipaa tosin meillä nykyistä tarkempaa 
tutkimusta, ennenkuin työttömyyden luonne saadaan asiallisesti selvi
tetyksi (Heikinheimo, 1960, 27). Työttömien huippuluku saattaa tal
vikausina kohota pariinsataantuhanteen, mutta laskee kesällä niin vä
häiseksi, että kortistointi joskus kokonaan lopetetaan (Tilastollinen 
vuosikirja 1958, 265). Käsityön ja teollisuuden osuus työttömien mää
rästä on pieni, esim. viime vuosina 7-10 %. Työmarkkinatutkimus
toimiston laatima tiedustelu osoittaa, että työttömiksi joutuvat ensi si
jassa ammattikoulutusta saamattomat henkilöt. Esim. 1958 ja 1959 
työttömyyskortistoihin lokakuun lopussa merkityistä vain 5,3 ja 4,6 % 
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oli ammattikoulutuksen saaneita. Kysymyksessä ovat tällöin kaikki 
elinkeinonalat, joten pelkän teollisuuden osuus jää melko vähäiseksi. 
Tosin työttömyyskortistojen ulkopuolella on varmaan jokin määrä työtä 
vailla olevia (K ja YTM:n Työmarkkinatutkimustoimiston Tiedoituk
sia 1/1959 ja 2/1960). Tämä pitänee erityisesti paikkansa koulutettui
hin nähden, joiden taloudellinen asema on yleensä turvatumpi kuin 
kouluttamattomien. Kun koulutettujen määrä työntekijöiden koko
n;:iisluvustil on snhteellisen pieni, ero koulutettujen jil koulutt8mMto
mien työttömyysluvuissa ei liene lopultakaan niin suuri kuin yleensä 
oletetaan. 

Jyväskylän tutkimusaineiston henkilöistä oli 14 % joskus ollut 
työttömänä. Määrää on pidettävä hyvin vähäisenä, kun otetaan huo
mioon, että siihen sisältyy ao. henkilöiden koko ammattiuran aikana 
kokema työttömyys. Lisäksi :2 /?. osalta työttömyys kesti vain alle 1 / :2
vuotta. Luvun pienuus tulee selvästi ilmi, kun verrataan sitä Abelin ai
neiston työttömyyslukuihin (Abel, 1957, 31). Hänen tutkimusjoukos
taan näet 69,3 % oli joutunut joskus työttömäksi. Ero on tilastollisesti 
erittäin merkitsevä. Selityksenä on mainittava, että Saksassa vallitsi jo 
1920-luvulla ankara työttömyys, joka toistui raskaana II maailmanso
dan jälkeen. Myös Amerikassa työttömyys on ammattimiestenkin 
(crafstmen) keskuudessa korkea (Palmer, 1954, tables 21-22, 29). 

T a u l u k k o  6 4. Työttömyyden kohdistttminen eri 1,aihtoluokkiin 

(52) 

I II 

Vaihtajat Pysyjät Vaihtajat Pysyjät 

Ollut työttömänä 28*** 9 16* 9 
Ei työttömyyttä 72 91*** 84 91* 

Ammattialan vaihtajat ovat selvästi joutuneet kärsimään enemmän 
työttömyydestä kuin toiset. On näet ilmeistä, että ammattialan luokassa 
olevan erittäin merkitsevän eron muuttuminen vain melkein merkitse
väksi ammatin vaihtoluokassa johtuu siitä, että työttömyys ei ole koh
distunut pelkästään ammatinvaihtajiin niin voimakkaana kuin ammat
tialaakin vaihtaneisiin. Taulukko 54 yhteydessä viitattiin jo siihen, 
että ammattialan vaihtajien joutuminen lukuisasti ulkopuolisten syiden 
johdosta vaihtamaan työpaikkaa, saattaa olla osoituksena heidän hei
kommasta ammattitaidostaan. Vaihtajien ja pysyjien vertailu työttö
myyden valossa tukee tätä olettamusta. Heikon ammattitaidon lisäksi 
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ammattialan vaihtajissa saattaa olla eräitä muita piirteitä, jotka aiheut
tavat sen, että he joutuvat työttömiksi herkemmin kuin pysyjät. 

Ikäryhmien vertailu osoitti, että vanhojen ja nuorten kesken ei ollut 
tilastollisesti merkitsevää eroa työttömyyden suhteen, vaikka vanhojen 
ryhmä oli aikanaan joutunut kokemaan 1930-luvun alun pulakauden. 

7. 7. 2. P a l k k a us

Urakka- ja tuntipalkka ovat työntekijöiden piirissä yleisimmät palk
kaustavat. Näiden lisäksi on kyselyyn otettu mukaan kuukausipalkka, 
joka teollisuudessakin on yleisesti toimihenkilöiden piirissä käytössä. 
Vaikka työntekijät eivät ole omakohtaisesti juuri viimeksi mainittua 
kokeneet, voidaan olettaa heidän senkin järjestelmän pääpiirteittäin 
tuntevan. Siksi haastateltavilta kysyttiin, minkä palkkausjärjestelmän 
puitteissa he työntekijöinä mieluiten työskentelisivät (59). 

Tulokset muodostuivat kuitenkin verraten vähän toisistaan eroaviksi. 
Vain ammatissa pysyjät kannattivat melkein merkitsevästi yleisemmin 
kuin muut tuntipalkkaa, jonka kannatus oli sinänsä vähäistä ( 13 % ) . 
Erityisesti on syytä panna merkille, että kuukausipalkan kannalla oli 
haastatelluista miltei yhtä suuri ( 42 % ) osa kuin urakkapalkan ( 43 
%). Vanhempien yhteiskuntaluokka ei tuonut palkkauksen suhteen 
merkitsevää eroa, joskin alimmassa luokassa olevat kannattivat odotet
tua enemmän urakkapalkkaa. 

Toinen ja kolmas palkkaukseen liittyvä kysymys koski julkisen am
mattikoulutuksen ja pelkän kokemuksen kautta ammattimieheksi tul
leen palkkauksen suuruutta. 

T a u l u k k o  6 5. Järjestetyn ammattikoulutuksen saaneen ja pelkän 
kokemuksen tietä k1dkeneen tuntipalkat toisiinsa 
verrattuna ( 60) 

Edellisellä suurempi 
Yhtä suuri tai pienempi 

Vaihtajat 

12 
88° 

I ll 

Pysyjät 

19
° 

81 

Vaihtajat Pysyjät 

14 23* 
86* 77 

Pysyjissä on enemmän kuin vaihta jissa sitä kantaa edustavia, että 
julkisen ammattikoulutuksen saaneen palkka olisi suurempi kuin ns. 
pitkän tien kulkeneen. Tämä käsitys on oikea vain suhteellisen har-
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voilla ammattialoilla, sillä tavallisesti palkan suuruus on työehtosopi
muksilla sidottu yksin palvelusvuosien määrään. Koska pysyjät ovat 
keskimäärin nuorempia kuin vaihtajat, he varmaan eivät ole niin tie
toisia palkkasopimuksista kuin vaihtajat. Melkoinen osa pysyjistä toi
mii lisäksi aloilla, mm. graafisella, joissa esitetty käsitys todella pätee. 
Vaikka työehtosopimus määrittelisikin saman palkan määrävuosien 
mukaisesti, työnantaja voi sitä korottaa mm. hyvän miehen lisällä. 
Kohdistuuko ko. kurulus ylciscsli juuri julkisen koulutuksen saaneisiin, 
ei ilmene tutkimuksesta. Lisää myöntäessään työnantaja pitänee lä
hinnä silmällä ammattitaitoa ottamatta huomioon sen hankintatapaa. 
Kun julkinen ammattikoulutus kuitenkin antaa hyvän pohjan ammat
titaidon kehitykselle, on oletettavaa, että koulutetut pääsevät lisästä 
yleisemmin osallisiksi kuin muut työntekijät. 

Kolmas kysymys (61) koski haastateltujen mielipidettä yhtä suuren 
palkan oikeutuksesta ko. ryhmille. Kyllä ja ei vastauksia oli miltei 
yhtä paljon. Vaihtajien enemmistö oli kummassakin luokassa sitä 
mieltä, että samanpalkkaisuus ei ole oikein. Ammatin vaihtoluokassa 
ero oli melkein merkitsevä. He arvelivat samanpalkkaisuuden myös 
vaikuttavan haitallisesti nuorten haluun pyrkiä opintielle, jos tieto ko. 
menettelystä tulee yleiseksi (taulukko 66). 

Ta u 1 u k k o  6 6. Samanpalkkaisuuden periaatteen vaikutus nuorten 
haluun hankkia ammattikoulutusta ( 62) 

Epäedullinen 
Yhdentekevä 

Vaihtajat 

66* 
34 

I ll 

Pysyjät Vaihtajat 

54 75''1, 
46,x, 25 

(X 2
: ei oir.) 

Pysyjät 

63 
37* 

Tähänkin kysymykseen jätti noin sata vastaamatta. Prosenttiluvut 
on laskettu vastanneiden (379) määrästä. Vaikka edellisessä kysymyk
sessä 42 % koko joukosta piti yhtä suurta palkkaa oikeana, niin tässä 
yhteydessä 5 7 % heistä oli sitä mieltä, että samanpalkkaisuus heiken
tää nuorten halua ryhtyä hankkimaan järjestettyä ammattikoulutusta. 
Ongelma näyttäytyy tässä heille siis hieman toisessa valossa ja siksi 
asenne on muuttunut. Tetrakoorinen korrelaatiokerroin muuttujien 
kesken jää silti melkoiseksi Cr t = .37). Kun suurin osa ammattiyhdis
tysten jäsenistä on pitkän tien työntekijöitä, koulutuksen huomioon ot-
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taminen ilman muuta palkkaa korottavana tekijänä tuskin voi johtaa 
käytännöllisiin seuraamuksiin. Ongelma on kieltämättä hyvin moni
tahoinen. 

7. 7. 3. As u m i n e n

T a u l u k k o 6 7. Mieluisin asuinseutu ( 64) 

I II 

Vaihtajat Pysyjät Vaihtajat Pysyjät 

Maalla 19 14 15 16 

Kaupungin läheis. 50 61* 54 64* 

Kaupungissa 31 25 31** 20 

(x 2 :p<.10) (x 2: p < .05) 

Vaikka hieman yli puolet haastatelluista oli alunperin kotoisin maa
seudulta, vain melko pieni osa ( 15 % ) heistä enää halusi siellä asua. 
Näin siitä huolimatta, että kysyttäessä edellytettiin oman alan työtä 
maalla järjestyvän. Sopeutuminen kaupunkimaiseen asutukseen ja elä
mäntapaan on siis tapahtunut hyvin. Varsinaiseen maaseutuun nähden 
ei olekaan ryhmien välillä merkitsevää eroa. Kaupungin läheisyyttä 
on ehkä pidettävä sopeutumisen jonkinlaisena väliasteena, sillä enem
mistö (5 7 % ) koko joukosta haluaisi asua sellaisessa ympäristössä. Se 
on nimenomaan pysyjille suhteellisesti mieluisinta kummassakin luo
kassa. Vaihta jien, erityisesti ammatinvaihta jien, suurempi aktiivisuus 
ja seurallisuus ilmenevät kaupungin suosimisessa asumaseutuna. Varsi
nainen kaupunki asumaympäristönä ei ole kuitenkaan saanut edes kaik
kien kaupungista kotoisin olevien kannatusta. 

7. 7. 4. As e n n e  v i r k a m i e h i i n  j a  t y ö t o v e r e i h i n

Haastateltavilta kysyttiin, onko virkamiesten asema heidän mieles
cään parempi kuin ammattimiehen. Suuri enemmistö (82 % ) vastasi 
myönteisesti, kielteisesti vain 10 % lopun arvellessa aseman yhtäläi
seksi. Sanaa virkamies ei tällöin määritelty, joten se on saatettu ym
märtää eri tavoin. Vain sellaisille nuorille, jotka eivät aluksi oikein 
osanneet vastata, mainittiin esimerkkeinä tehtaan toimihenkilöt, opet-
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tajat tms. Mitään tilastollisia eroavuuksia ei vaihtoryhmien kesken 
saatu. 

Kiintoisinta tiedustelussa oikeastaan olivat syyt, miksi virkamiesten 
asema katsottiin paremmaksi. Kun niitä kuitenkin on selostettu koulu
tustien yhteydessä, ne voidaan tässä sivuuttaa. Niihinkään nähden ei 
esiintynyt merkitseviä eroavuuksia. Sama on sanottava jakautumasta 
kysymykseen, haluaisiko itse olla virkamies. Tulos ei muuttunut, vaik
ka joukosta erotettiin toimihenkilöt ja työnjohtajat. 

Asenne työtovereihin ei myöskään ollut riippuvainen vaihdosta. 
Vastausskaala oli viisiasteinen, mutta negatiivinen vaihtoehto (ei ollen
kaan) jäi kokonaan käyttämättä. Muuten oli jakautuma seuraava: erin
omainen 22 %, hyvä 55 %, kohtalainen 22 % ja heikko 1 %. 
Ammattialan vaihtajissa tosin oli enemmän (27 % ) kohtalaisesti + 

heikosti luokkaan kuuluvia kuin pysyjissä (22 % ), mutta ero ei muo
dostunut tilastollisesti merkitseväksi. Kun joukosta erotettiin johtopor
ras, ero tuli oireelliseksi. Siinä tapauksessa, että vaihtajat olisivat suh
teellisesti lukuisammin esittäneet asenteensa todellisuutta myönteisem
min, voitaisiin ajatella heidän eroavan merkitsevästi pysyjistä suhtees
saan työtovereihin. 

7. 7. 5. K o u l u j ä r j e s t e l m ä

Kysymys tuli esille aikaisemmin jo koulutusteiden valossa. Haasta
teltavilta ei kysytty selvästi koulujärjestelmään liittyvää mielipidettä, 
sillä ongelma on liian monitahoinen mielipidekysymyksin selvitettä
väksi. Sensijaan tiedusteltiin muutamia oppivelvollisuuteen ja ammat
tikasvatukseen liittyviä yleisiä asioita. Näistä kysymys »Mitä koulusi
vistystä pidätte lastenne tulevaisuutta ajatellen tarpeellisena» (7 3), ei 
antanut vaihtoryhmien kuten ei koulutusryhmienkään kesken merkit
seviä eroja. Samoin ei vanhempien sosioekonomisella tasolla ollut 
tilastollisesti todettavaa eroa, joskin ylemmät yhteiskuntaluokat osoit
tivat lievää pyrkimystä korkeampaan koulusivistykseen. Selvimmin 
tämä ilmeni siitä, että yksikään portaikon ylimpään ryhmään kuulunut 
ei pitänyt kansakoulupohjaa lapsilleen riittävänä. Heitä oli hyvin vä
hän (5-6 % ) myös luokissa III ja IV. Tulosta voitaneen samalla 
pitää osoituksena siitä, että koulutettujen yhteiskuntaluokkiin sijoit
telu on suurin piirtein oikea. 

Kyselyn tulos on pohjakoulun laajuutta ajatellen merkille pantava, 
sillä vain 5 % katsoi kansakoulupohjan riittäväksi, kun taas 73 % oli 
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keskikoulun ja 21 % ylioppilastutkinnon kannalla. Vain harvat vas
taajista olivat itse suorittaneet edes keskikoulun, joten heidän mielipi
teensä pohjautuivat yleisesti vallitsevaan käsitykseen oppikoulun mer
kityksestä. Mielipiteen perustana ei liene sen paremmin syvällinen si
vistystarve kuin hyödyllisyydenkään tavoittelu, vaan pikemmin vallit
seva uskomus, että ilman keskikoulun todistusta lapsilla ei yksinkertai
sesti ole mahdollisuuksia selviytyä kilpailussa, joka on edessä sosiaali
seen nousuun pyrittäessä. Kysymykset koulun sivistyssisällöstä ja elä
mänläheisyydestä merkitsevät suurille joukoille aina vähän, kun on 
havaittu mahdollisen suorituksen yksin takaavan määrättyjä etuja. 
Pyrkiessään saamaan tulevalle polvelle entistä parempaa koulupohjaa 
nykypolvi käyttää tietysti niitä koulunimiä, jotka ovat sille niminä tut
tuja. Koulutointa suunnittelevien henkilöiden tulisi kuitenkin nähdä, 
mitä perustavia muutoksia muodollinen sivistystarve edellyttää koulu
laitoksen suhteen. 

Tietty vastakohtaisuus vallitsee edellå olevien kysymystulosten ja 
seuraavan kysymyksen (74) annettujen vastausten kesken. Kysymyk
sessä näet tiedusteltiin, mitä pohjakoulua ao. pitää opitulle ammatille 
asiallisena ja riittävänä. Nyt 78 % katsoo kansakoulun riittäväksi lo
pun arvellessa keskikoulun jo tarpeelliseksi vaihtoryhmien tuomatta 
merkitseviä eroja. Mutta melko harvat haastatelluistahan toivoivat
kaan lapsiaan oppimaansa ammattiin, vaan pyrkimys tähtäsi sosiaali
seen nousuun. Keskikoulua tai paremminkin tehostettua pohjakoulu
tusta edelleen kansakoulupohjaisille teollisuusammateille ehdottavien 
määrä on kuitenkin huomattava. Alan edustuksen huomioon ottaen 
on keskikoulua lukuisimmin esitetty työntekijäasteelle seuraavilla am
mattialoilla: sähköala (93 % ), graafinen ala (50 % ), muu teollisuus 
(43 %), ravintoala (19 %), metalliala (16 %) ja puuala (15 %) (ks. 
liite 9. 4.). 

Kun esitetty kannanotto on tapahtunut saadun ammattikoulutuksen 
ja sitä seuranneen kokemuksen pohjalta, on todennäköistä, että kansa
koulu tähänastisessa differentioitumattomassa muodossaan ei enää ole 
riittävä peruskoulu ko. ammateille. Kehitys on teknillisissä ammateissa 
ollut viime vuosikymmeninä niin ripeää, että tehostettu pohjakoulutus 
on jo niille tarpeellinen. Linjoittamalla keskiasteen (ikävuosien 11 . .. 
15) opetusta voidaan oppivelvollisuuden loppukausi saattaa entistä pa
remmin sekä yksilöä että yhteiskuntaa palvelevaksi (Kyöstiö, 1957,
20-23).

Työntekijäasteen ammattikoulutusmuotoa koskeva kysymys antoi
vaihtoryhmien kesken eräitä merkitseviä eroja. 
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T a  u 1 u k k o  6 8. Missä työntekijäasteen ammattikoulutuksen tulisi 
tapahtua (76) 

I II 

Vaihtajat Pysyjät Vaihtajat Pysyjät 

A. Oppivelvollisuuskoulu
+ kurssit 64 71 65 77** 

B. Erillinen ammattikoulu 23
°

16 22** 11 
C. Oppisopimus 13 13 13 12 

(x 2 : ei oir.) (x 2
: p < .02) 

Tilastollisesti merkitsevät erot koskevat rivejä A ja B, joissa vaihta
jien ja pysyjien käsitykset menevät ristiin, mutta erot ovat tilastollisesti 
merkitseviä vain ammatin vaihtoluokassa. Sekä pysyjien että vaih
tajien enemmistö kannattaa oppivelvollisuuskoulu + kurssitietä, mutta 
vaihtajat suhteellisesti enemmän kuin pysyjät erillistä ammattikoulua. 
Asenteessa oppisopimustiehen ei ole eroavuutta. Sikäli kuin suhtautu
misesta koulutiehen halutaan vetää jonkinlaisia ohjeita koulupolitii
kalle, se tukee kokonaisuutena jonkinlaista yhtenäiskouluajatusta. 
Orientoiva ammattikoulutus saataisiin siis oppivelvollisuuskoulussa, 
jota täydennettäisiin tarpeen mukaan kursseilla. Oppisopimustie ja 
erilliset ammattikoulut jäisivät pitkää ja perusteellista koulutusta vaa
tiville ammateille. 

T a u l u k k o  6 9. Miten ammattikoulutuksen kustannukset järjeste
tään (77) 

I II 

Vaihtajat Pysyjät Vaihtajat Pysyjät 

Valtion varoilla 41 38 39 39 

Kunnan kustannuksella 21 23 22 24 

Työnantajia verottamalla 16 23* 20 22 

Lukukausimaksuilla 22* 16 19 15 

<x 2: p < .10)

Ammatin vaihtoluokassa erot eivät ole merkitseviä. Ammattialan 
luokassa mielipiteet eroavat melkein merkitsevästi. Kunnan ja valtion 
tuen tarpeellisuudesta koulutuksen ylläpitäjänä ollaan jotenkin yksi
mielisiä, mutta yksityisen sektorin osuudessa esiintyy ristiinmenoa. 
Pysyjien joukossa on runsaasti oppisopimustien kulkeneita, joille lu-
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kukausimaksun suoritus on outo ja jotka usein ajattelevat koulutusta 
työnantajan hyödyn näkökulmasta. Tämä ainakin osaltaan selittää 
esiintyvän eroavuuden. Taulukon luvuista on kokonaisuutena luetta
vissa käsitys, että ammattikoulutuksen kustannuksia ei yleensä tulisi 
asettaa yksityisen opiskelijan kannettavaksi. 

7. 8. YHTEENVETO

Vaihtajien ja pysyjien ristiintaulukointi eri variaabelien suhteen suo 
mahdollisuuden jonkinlaisen kokonaiskuvan hahmottamiseen kum
mastakin ryhmästä. Oheiseen yhteenvetotaulukkoon (taulukko 70) on 
koottu kaikki muuttujat, joihin nähden vaihtajat ja pysyjät ovat osoit
taneet merkitseviä tai erittäin merkitseviä eroja. Niiden pohjalta am
matin ja ammattialan vaihtajia ja pysyjiä luonnehtivat seuraavat attri
buutit, joista toiset ovat taustavaikuttajia, toiset sisäisiä tekijöitä. 

I Ammattialan vaihtajat 

Vaihtaminen on yleisempää naisten kuin miesten keskuudessa. Yleis
sivistävän pohjakoulun vähäisyys näyttää siihen liittyvän. Alan vaihta
jat ovat saaneet koulutuksensa tutkimuspaikkakunnan ulkopuolella lä
hinnä päiväammattikouluissa (peruskoulutettuja). He ovat aikoinaan 
toivoneet muulle kuin teollisuusalalle ja työskentelevät nyt enimmäk
seen osa- tai aputyöntekijän asemassa. He ovat suorittaneet lukuisasti 
myös työpaikan vaihtoja ilmoittaen niiden johtuneen ensi sijassa ulko
puolisista syistä. Ensimmäisen työpaikan vaihta jat ovat joutuneet itse 
hankkimaan. Työttömyys on kohdistunut heihin enemmän kuin toisiin. 

II Ammatin vaihtajat 

Koska l<aikki ammattialan vaihtajat kuuluvat myös ammatin vaih
tajien joukkoon, viimeksi mainittu ryhmä osoittaa useita samoja piir
teitä kuin edellinen. Jotkut attribuutit ovat hieman heikentyneet, toi
set voimistuneet. Näistä mainittakoon vähäisen pohjakoulun ja perus
koulutettujen ryhmään kuulumisen entistä vallitsevampi merkitys. 
Samoin ovat vaihtajat yleisesti naimisissa olevia ja edustavat ammatti-
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Taulukko 7 0. Vaihtajien ja pysyjien tyypilliset piirteet 
Typical features of static and mobile labour. 

Ammattiala Ammatti 
0 ccupational /iel d Occttpation 

vaihtajat pysyjät vaihtajat pysyjät 
mobile static mobile static 

(1) Sukupuoli:
Sex:

mies * 2.28 *** 3.67 
male 
namen * 

)) 
*** 

)) 

female 

(12) Siviilisääty:
Marita! status:

naimattomat * 2.42 ** 3.26 
single 
na1m 1s1ssa * 

)) 
** 

)) 

married 

(14) Pohjakoulu:
Education:

6 lk. kansakoulu ** 2.86 *** 4.50 
6 gr. elem. school 
7-8 lk. kansak. 'f* 3.14 *** 3.72 
7-8 gr. elem. school
enemm. kuin kansak.
additional

(16) Ammattikoulutuspaikka:
Place of training:

Jyväskylä *** 3.92 *** 4.67 
Jyväskylä 
muualla *** 

)) 
*** 

)) 

elsewhere 

(17) Koulutustie:
Training system:

kurssi 0 1.92 * 2.13
course 
päiväammattikoulu * 2.30
vocational day-school 
oppisopimus * 2.35 *** 4.20
apprenticeship 
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Ammattiala Ammatti 
Ocrnpational field Occupation 

vaihtajat pysyjät vaihtajat pysyjät 
mobile static mobile static 

(30) Koulutusaika:
Length of training:

osakoulutetut 
short 
peruskoulutetut ** 2.65 *** 3.86 
medium 
täysinkoulutetut *** 4.13 *** 4.67 
long 

(18) Ammattiasema:
Position:

ammattimies ** 3.00 *** 12.64 
skilled worker 
työnj. t. toimih. *** 8.20 
f oreman etc. 
osa t. aput. *** 3.60 *** 7.41 
operative 

(19) Ammattitoive:
V ocational interest:

ei toivetta 0 1.85 
no interest 
teollisuusala 0 1.74 
industrial 
muu ala ** 2.62 
other 

(26) Opittu ammatti:
Trained occupation:

metalli *** 3.34 
metal 
muut alat *** 

)) 

others 

(33) Oppilastyön suor.:
W orking experience during
training:

opp.työpaja 0 1.82 
workshop 
tav. työpaikka 
in practice 
mol. edelliset ** 2.91 0 1.89 
both 
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Ammattiala Ammatti 
0 ccupational field Occupation 

vaihtajat pysyjät vaihtajat pysyjät 
rnobile static rnobile static 

(44) Työpaikan vaihto:
Change of employer:

enintään 1 *** 10.87 *** 8.83 
only 1 
useampia *** 

)) 
*** 

)) 

more 

(47) Syy edelliseen:
Reason for above:

ulkopuoliset *** 4.26 
extrinsic 
henkilökoht. *** 

)) 

intrinsic 

(69) Syyt muun ammatin
vaihtamiseen:
Reason for ocrnpational

mobility: 
turvallisuus ** 2.94 
security 
harrastus * 1.94 *** 3.40 
interest 
muut syyt 
others 

(37) Jatko-opinnot:
Studies continued:

<::11oritt-::1n11t *** 3.72 
yes 
ei mitään *** 

)) 

no 

(38) Jatko-opintojen syyt:
Reasons for continuation
of study:

taloudelliset ** 2.72 *** 4.14 
economic 
harrastus * 2.12

interest 
muut syyt 
others 
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Ammattiala Ammatti 
Occttpational field Occupation 

vaihtajat pysyjär vaihtajar pysyjär 
tnobile static mobile static 

(50) Miten sai 1. työpaikan:
First job obtained through:

oppi paikka *** 6.25 *** 5.43 
instritctor 
itse *** 5.00 ** 2.67 
self 
muut *** 3.78 *** 3.37 
other 

(52) Työttömyys:
Unemployment:

ollut työttömänä *** 4.63 * 2.33 
yes 
ei työttömänä *** 

)) 
* 

)) 

no 

(64) Mieluisin asuinseutu:
Pref erred recidential arect:

maalla 
country 
kaupungin läheisyydessä * 2.15 * 2.23
near town 
kaupungissa ** 2.80 
town 

(76) Missä työntekijäasteen
ammattikoulutuksen tulisi
tapahtua:
Preferred method of
training:

oppivelvollisuus-
koulussa + kursseilla ** 2.74 
in compulsory school 
+ courses
erillisissä ammatti-
kouluissa () 1.77 ** 2.97 
in separated vocationcil
schools
oppisopimuksen muodossa
in apprenticeship
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aseman suhteen yhtä hyvin työn johto- ja toimihenkilöportaalle kohon
neita kuin aputyöntekijän tasolle joutuneita. Toiset henkilöt ovat usein 
hankkineet heille ensimmäisen työpaikan. Harrastusmotiivin etusijalle 
asettaminen toiveammatin suhteen on korostunut. Ammatinvaihtajien 
aktiivisuus ilmenee erityisesti siitä, että he ovat harjoittaneet yleisesti 
jatko-opintoja ja tehneet tämän nimenomaan taloudellisia näkökohtia 
ajatellen. He haluavat lukuisimmin asua kaupungissa. 

lll Ammattialalla pysyjät 

Vain kaksi luokkaa sisältävien variaabelien osalta pysyjät edustavat 
vaihtajille päinvastaista piirrettä. He ovat siis saaneet koulutuksensa 
enimmäkseen Jyväskylässä metallialalla, eivät ole vaihtaneet työpaik
kaakaan tai sikäli kuin ovat sen tehneet, se on tapahtunut henkilökoh
taisista syistä. He eivät ole olleet työttöminä. Muina piirteinä tulevat 
esille koko kansakoulun käsittävä pohjakoulu, pitkä koulutusaika, am
mattitaitoisen työntekijän asema ja ensimmäisen työpaikan saanti mui
den järjestämänä. 

IV Ammatissr! pysyjät 

Alan pysyjien piirteissä huomattakoon erityisesti koko kansakoulun 
suorituksen, oppisopimustien, ammattimiesaseman ja turvallisuusmo
tiivin merkityksen voimakas esiintyminen. Aktiivisuuspiirre, esim. 
jatko-opinnoissa, on ammatin vaihtajiin nähden selvästi heikompi. 



VII. Johtopäätökset ja suositukset

Suoritetun tutkimuksen asetelmassa hahmoteltiin kolme ongelma
piiriä, joihin edellä on pyritty etsimään selvitystä. Koulutettujen ylei
sen struktuurin suhteen voidaan todeta, että julkisen ammattikasvatuk
sen saaneita työntekijöitä on käsityön ja teollisuuden alalla huomatta
vasti vähemmän kuin eräissä arvioissa on pidetty tarpeellisena (arvio 
� 35 %, Jyväskylässä � 9 % ). Naisten osuus on suhteellisesti vie
läkin pienempi kuin miesten. Ilmenneestä tosiasiasta ei kuitenkaan voi
tane tehdä johtopäätöstä, että paikkakunnan teollisuus olisi alemmalla 
tasolla kuin se on muualla Suomessa. Sillä koulutuksen ohella tuotan
toon vaikuttavat monet muutkin tekijät, kuten työntekijän yleinen so
veltuvuus, työvälineiden laatu, työpaikkajärjestelyt sekä toiminnan ra
tionalisointi ja organisaatio. Koulutusta ei näistä pidetä edes tärkeim
pänä, sillä työprosessin rationalisoinnilla sen tarvetta voidaan olennai
sesti vähentää. Varsinainen koulutus on tällöin mahdollista jättää ko
konaan työpaikkojen asiaksi. Koska Jyväskylään sijoittuneiden teolli
suuslaitosten ammattimieskunta koostuu pääasiassa ns. pitkän tien mie
histä, se osoittanee, että kokemuksen antama koulutus on useilla aloilla 
edelleen riittävä. Julkisen ammattikoulutuksen saaneiden korkea pro
senttiluku ei sinänsä liene tae ko. alan työntekijöiden ammatillisesta 
pätevyydestä. 

Tutkimusryhmän ammattikoulutettujen rakennetta kuvastavat edel
leen seuraavat tiedot: 1) he ovat peräisin työläisluokasta, 2) useimmat 
heistä ovat kotoisin maaseudulta, joka kuitenkin erittäin harvoin esiin
tyy koulutuspaikkana, 3) he ovat suorittaneet pelkästään kansakoulun, 
4) heidän ikänsä mediaani on vain noin 28 vuotta. Ikärakenteen nuo
ruus osoittaa, että mahdollisuuksia julkisen ammattikoulutuksen saa
miseen on voimakkaasti lisätty, sillä työntekijöiden keskimääräinen ikä
on noin 40 vuotta. Oppikoulua käyneet eivät juuri hakeudu näihin
ammatteihin. Kotipaikkatieto taas ilmoittaa, että maaseudun nuoren
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on hankittava koulutus kaupungissa. Kun hän tulee kaupunkiin, hän 
tavallisesti myös pyrkii sinne jäämään. Syynä ei aina suinkaan ole yk
sin työn saanti vaan monet muutkin tekijät. Tutkimusaineistosta käy 
selville, että vain vähäinen osa maaseudulta siirtyneistä edustaa varsi
naista maanviljelijäluokkaa. Halu jäädä kaupunkiin on tällöin täysin 
ymmärrettävää. Tutkimusaineiston jakautumat eri variaabelien osalta 
ovat useissa tapauksissa sinänsä vastauksia kysymykseen »Millainen on 
ammattikoulutuksen saaneiden yleinen struktuuri». Niinpä koulutus
tien variaabeli osoittaa käytettyjä koulutusmahdollisuuksia, opittu am
mattiryhmä eri alojen edustavuutta ja vaihtojen määrät liikkuvuutta. 
Liite 9. 7. on kaikesta tästä tiivis yhteenveto. 

Tutkimuksen keskeinen osa, nimenomaan koulutustietä koskeva, 
liittyy toiseen ongelmapiiriin, joka esitettiin kysymyksenä »Miten kou
lutuksen saaneet suhtautuvat eräisiin työelämän ja ammattikasvatuk
sen ongelmiin». Alustavina lähtökohtina olivat lausumat: 

1) eri koulutustiet vaikuttavat työntekijöiden suhtautumiseen yhtei
sön eri ilmiöihin ja

2) ammattikoulutuksesta annetut lausumat kuvastavat kunkin kou
lutustien tasoa.

Khin neliöön perustuvissa taulukoissa saadaan aineistosta selville, 
että eri koulutustien suorittaneet todella eroavat sekä taustavariaabe
lien että asenteiden suhteen toisistaan (yhteenveto taulukossa 3 7). Kou
lutusmuodon valintaan vaikuttavia taustatekijöitä ovat sen mukaan su
kupuoli, ikä, kotipaikka, isän elinkeino ja yhteiskuntaluokka, pohja
koulun määrä, koulutuspaikka, ennakkokokemus ja oppiinmenoikä. 
Sisäisenä tekijänä on mainittava ensi sijassa ammattitoive, jollaista run
saalla kolmanneksella ei ollut ollenkaan. Ammattitoiveen suuntautu
m1"P""" Pr1 "1oi11P P<:iintyi Pr1 ko11 l11t11<:ryhmiPn kesken ,Plvä:i Prna
vuutta. 

Tutkimusjoukon enemmistö oli saamaansa koulutukseen tyytyväi
nen. Koulutusryhmien kesken esiintyi tosin merkitseviä eroavuuksia, 
joiden syynä tuskin aina voidaan pitää koulutustietä sinänsä. Ristiin
taulukoinnilla todettiin mm., että tyytymättömät olivat yleensä henki
löitä, joilla ei ollut nuorena ammattitoivetta tai se oli suuntautunut 
muulle kuin opitulle alalle. Koulutuksen antaman perehtyneisyyden 
suhteen olisi saattanut odottaa aikatekijän vaikuttavan ratkaisevasti. 
Tilastollinen käsittely ei kuitenkaan anna selvästi tällaista tulosta, jo
ten koulutusajan pituus ei vaikuttane ratkaisevasti perehtyneisyyteen 
tutkittu ja ammatteja kokonaisuutena ajatellen. Vastausten kahteen 
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luokkaan ryhmittäminen (perehtyi - ei) tuo aikatekijän tosin hieman 
selvemmin esille. Siihen on kuitenkin syytä suhtautua varoen. Voi
daan näet pitää todennäköisenä, että kunkin ammattimiehen kykyjen 
ja persoonallisuuden rakenne sekä nykyisen tehtävän taso ja laatu vai
kuttavat koulutuksen arviointiin. Koulutettujen omaa arviointia tus
kin voidaan tässä asiassa yksin pitää luotettavana, vaan sen rinnalle 
kaivattaisiin ulkopuolisia arviointeja ja työtestejä. 

Työttömyyden suhteen suoritettu tarkastelu ei myöskään tukenut 
koulutusajan pituuden ratkaisevaa merkitystä ammattityön tekijän ta
solla. Sekä siinä että työpaikan turvallisuuden tunteessa näet päivä
ammattikoulun suorittaneet olivat epäedullisimmassa asemassa. Aineis
ton ikärakenteen vinous on näissä kysymyksissä varmaan ollut vaikut
tavana tekijänä. 

Tutkimusjoukon asennoituminen eräisiin työntekijän näkökulmasta 
merkittäviin sosiaalisiin ongelmiin toi esille useita kiintoisia seikkoja. 
Palkan suhteen oli suosio aikapalkkausjärjestelmän puolella. Koulu
tusryhmien kesken olevat erot selittyvät pääosalta ikäeroavuuksista. 
[kätekijä näyttää muutenkin kytkeytyvän yhtenä vaikuttajana useihin 
variaabeleihin. Tutkimusryhmän suhteessa virkailijoihin paljastuu sel
västi tietoisuus virkamiesten useista sosiaalisista eduista (!omat, työ
aika, eläkkeet, asuntoedut). Näiden erilaisuutta ei pidetä oikeudenmu
kaisena. 

Vaihdon valitseminen toiseksi keskeiseksi muuttujaksi perustui olet
tamukseen, että ammatin ja työpaikan vaihdot osaltaan voivat ilmaista 
koulutuksen ja ammattikasvatusjärjestelmän tarkoituksenmukaisuutta. 
Lähtökohtana oli tällöin ajatus, että lukuisat vaihdot, nimenomaan am
mattialan suhteen, ovat osoituksena järjestelmään sisältyvistä heik
kouksista. 

Vaihtoa koskevan luvun kokoavassa tarkastelussa (taulukko 70) 
saatiinkin esille vaihdon taustatekijät ja sisäiset syyt sekä luonnehdit
tiin pysyjien ja vaihtajien tyypilliset piirteet. Tutkimuksessa havaittiin 
monissa muissakin maissa tehty toteamus, että vaihdot ovat yleistyneet. 
Tämä tarkoittaa lähinnä sitä, että nykyinen nuori polvi suorittaa lukui
sammin vaihtoja kuin vanhat ollessaan nuoria. Ilmiö ei pidä kuiten
kaan aivan johdonmukaisesti paikkaansa, sillä esim. työpaikan suhteen 
oli tulos Jyväskylän aineistossa toisen suuntainen. Samoin todettiin, 
että Lipset-Bendixin vaihtoherkkyysjärjestys oli poikkeava. Vaihdet
tiin näet mieluummin asuinpaikkaa kuin opittua ammattialaa. 

Vaikka ammatin ja nimenomaan ammattialan vaihdot useissa ta
pauksissa saattavat merkitä hukkakoulutusta, niitä on nykyisessä yhtei-
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sössä pidettävä elinkeinoelämän normaaliin kulkuun kuuluvina. Myös 
yksilön kannalta eräänlainen etsintävaihe aina 40 ikävuoteen asti ei 
ole poikkeuksellista, vaan johdonmukainen ammattiuran struktuuria 
koskevan teorian kanssa. Kuinka suureksi työvoiman suorittama vaih
dunta saa nousta, on ylipäänsä vaikea yleispätevästi ratkaista. Kussa
kin yhteisössä on tutkimuksilla pyrittävä löytämään niin vaihdon kuin 
koulutustarpeenkin määrittelyssä vertailulukuja, joiden pohjalla vaih
relnalne ja koulutus ratkaistaan. 

Koulutusmuodon ja vaihdon keskinäinen vertailu osoittaa, että osa
koulutetut edustavat vaihtoon nähden keskimääräistä, peruskoulutetut 
suosivaa ja täysin koulutetut torjuvaa asemaa. Voimakkaimmat erot 
erityisesti asenteiden suhteen onkin miltei kautta linjan havaittavissa 
toisen ja kolmannen koulutusryhmän kesken toisten edustaessa välit
tävää asennoitumista. Eräiden taustatekijöiden (mm. ikä, koulutustaso, 
pohjakoulu, yhteiskuntaluokka) ohella aktiivisuus ja turvallisuuden 
tunne näyttävät ryvästyvän useihin variaabeleihin vaikuttavina teki
jöinä. 

Vaikka kenttätutkimuksen tulokset yleensä oikeuttavat varsin ra
joitettuihin yleistyksiin, tekijä katsoo kuitenkin niiden ja muiden tut
kimusten pohjalta voivansa esittää eräitä suosituksia vastauksena kol
manteen tutkimusongelmaan »Miten julkinen ammattikasvatus vastaa 
tarkoitustaan käsityön ja teollisuuden aloilla». Oletettiinhan näet saa
tujen tulosten antavan viitteitä ammattikoulutuksen suunnittelulle ja 
järjestelylle. 

Koulutettujen omat käsitykset viittaavat siihen, että kaikkia pää
koulutusteitä on pidettävä soveliaina, mitä tulee ammatin tyytyvyyteen 
ja perehtyneisyyteen. Eri koulutusmuotojen ammattieetokseen kasvat
tava vaikutus on myös ollut yhtäläinen. Sikäli kuin runsasta vaihtoa 
pidetään negatiivisena piirteenä, olisi oppisopimustietä erityisesti suo
sittava. 

Haastateltujen mielipide suotavasta koulutustiestä kannatti selvästi 
ammatillisesti orientoivaa oppivelvollisuuskoulua ja näihin käytännön 
kokemuksen jälkeen liittyviä kursseja. Vaikka koulutusjärjestelmäky
symys on liian monitahoinen mielipidekysymyksellä selviteltäväksi, an
nettu vastaus osoittaa kuitenkin, että jonkinlaisella yhtenäiskoulujär
jestelyllä on laaja kannatus ammattityöntekijäin keskuudessa. 

Ammatillisten kurssien käyttökelpoisuutta pääkoulutusmuotona voi
daan pitää oikeutettuna myös pohjakoulun laajuutta koskevan kysy� 
myksen valossa. Vaikka useimmat haastatelluista vielä katsoivat kan
sakoulun riittävän oman ammattinsa kannalta, niin miltei kaikki ajat-
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telivat lastensa tarvitsevan vähintään keskikoulupohjan. Mitä yleisem
mäksi laaja pohjakoulu näin ollen muodostuu, sitä parempia tuloksia 
on mahdollisuus saavuttaa lyhyilläkin kursseilla, kun henkilöillä lisäksi 
on alalla ennakoivaa kokemusta. Laajentunut ja jonkin verran erikois
tumista palveleva yleinen ja yhteiskunnan ylläpitämä keskikoulu voisi 
varmaan asiallisesti palvella myös ammatinvalinnan ohjausta ja päin
vastoin. 

Ammattikoulutuksen ja ns. yleissivistävän kasvatuksen toisistaan 
erillään pitäminen tuskin on enää tarkoituksenmukaista. Muissa mais
sa tapahtuneet koulunuudistukset osoittavat tässä suhteessa selvästi 
uutta suuntausta. Jotta tähän meilläkin päästäisiin, olisi suoritettava 
asian vaatimat muutokset koulujärjestelmässä. 

Suoritetussa tutkimuksessa ei ole useassa suhteessa päästy sellaiseen 
tarkkuuteen, kuin tekijän mielestä olisi ollut suotavaa. Ennakkotutki
musten puutteellisuudesta johtuen koulutustyypin, vaihdon, yhteiskun
taluokan ja muidenkin variaabelien suhteen jäi epätarkkuutta, joka on 
saattanut vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin. Näiden muuttujien ongel
mallisuus nousi entistä selvemmin esille. Monia muitakin ongelmia 
tuli aivan· kuin tutkimusta vaatien esille. Näistä mainittakoon erityi
sesti rinnakkaistutkimuksen suorittaminen pelkästään kokemuksen 
tietä ammattimiehiksi kehittyneistä. Muualla suoritetut kenttätutki
mukset ja muihin ammattialoihin kohdistuneet selvitykset olisivat 
myös tarpeellisia. Laajan aineiston käsittelyn ohella kaivattaisiin pien
ten ryhmien yksityiskohtaista analyysiä. Monille tässä viitatuille ai
heille tämä tutkimus tarjonnee jonkinlaisen lähtö- ja vertailukohdan, 
jollaista siltä tavoitteiden asettelussa odotettiin. 

((1 



IX. Liitteet

9. 1. TUTKIMUKSEEN KUULUNEET TYÖPAIKAT 

JYVÄSKYLÄSSÄ 

Aalto ja Nieminen, Rak. tstO 
A. Arjatsalo ja Kumpp., Rak. tsto
Are Oy
T:mi Arkela ja Kumpp.
Asentaja-yhtymä
T:mi R. Forsblom
A. Fredrikson Oy
K. ]. Gummerus Oy
Halonen ja Kumpp. Oy
Hana Oy
Helno Oy
Hämeen Autovaruste Oy
Juho Jussila Oy
Jyväskylän kaupunki: Puutyöpaja

Sähkölait0s 
Vesilaitos 
Rakennusos. 

Jyväskylän Kirjapaino Oy 
Jyväskylän Nahkatehdas 
Jyväskylän Puusepäntehdas 
Jyväskylän Systema 
Kanninen Oy 
Karjalan Puku Oy 
Oy Keskimaa 
Keski-Suomen Kello- ja Kultasepät 
Keski-Suomen Puhelin Oy 
Keskus Oy 

V. Laaksomaa, Puusepänliike
Herman Lassi Oy
Leipäteollisuus Oy
Lieska Oy., Konepaja
Lindberg Oy
Mikro Oy
Mitro Oy
V. Nyströmin Autoliike Oy
Osuuskauppa Mäki-Matti
Osuusliike Keskimaa
Pur-Met Oy
Pakkanen Oy
R. Ruth Oy (Jyväs-Hyvä)
Jenny Saimeia Oy
G. A. Serlachius Oy
Wilh. Schauman Oy
Sisä-Suomen Aut0keskus Oy
Sisä-Suomen Moottori
Sisä-Suomi Oy
Työn Voima Ok.
Valio Ko.
Valmet Oy: ]yskän tehdas

Rautpohjan tehdas 
Tourulan tehdas 

Valo-Voima Oy 
Vesijohtoliike Huber Oy 
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9. 2. TUTKIMUSRYHMÄN KOULUT JA TYÖPAIKAT OPIN AIKANA

K o u l u t u s r y h m ä  I: 1. A m m a t t i k u r s s i t  

Ammattienedistämislaitos 
Alikonemestarin kurssi 
Asemiesten pikakurssi 
Emännöitsijäkurssi (sotalesk.) 
Etelä-Pohjanmaan kansanopisto 
Huonekalupuusepän kurssi (Ruotsissa) 
Itä-Karjalan tietopuolinen karjanhoitokoulu 
Joutsan mieskotiteollisuuskoulu 
Keljon valimokurssikoulu 
Etelä-Pohjanmaan emäntäkoulu 
Kivääritehtaan ammattikoulun kurssi 
Kotiteollisuuskoulu (kiert.), Pihtipudas 

» Sortavala 
Kuusan karjanhoitokoulu 
Laboranttikurssi 
Lahden kansanopiston kotitalouskurssi 
Lempäälän naiskotiteollisuuskoulu 
Mieskotiteollisuuskoulu, Mynämäki 

» Veteli
» Äänekoski 

Myynti- ja mainoskoulu 
Osuuskauppakoulu 
Parantolaopisto, Kinkomaa 
Sotainvalidien kurssi 
Sotaleskien pukuompelukoulu 
Strömbergin järj. koneistajan kurssi 
Säämingin emäntäkoulu 
Tampereen talouskoulu 
Valmetin konepiirtäjän kurssi 
Valtion maatalousseppäkoulu 

2. K e s k e y t t ä n e e t

P äiväamnzattikoulut: 

Jyvälän ammattikoulu 
Jyväskylän liikeapulaiskoulu 
Keski-Suomen keskusammattikoulu 
Kotkan kaup. poikien valm. ammattikoulu 
Viipurin kaup. poikien valm. ammattikoulu 

yht. 

4 

6 

34 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 

1 
l 
l 
2 
l 
1 
1 
1 
3 

1 

77 

1 
2 
1 
1 
4 
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Oppisopimus: 

A. Konepajakoulut

Kone ja Sillan ammattikoulu 
Mäntän ammattikoulu (Serlachius) 

B. Muut

Tietopuolinen: 

Jyväskylän yleinen ammattikoulu 

Työnopetus: 

Gummerus 
Serlachius (Kangas) 
Jyväskylän kaupungin vesilaitos 

Tarvaalan maamieskoulu 

Kurssit: 

K o  u 1 u t u  s r y h m ä  II: P ä i v ä  a m m a t t i k o u l u t

Etelä-Hämeen keskusammattikoulu 
Harjulan ompelu- ja vaatturikoulu 
Helsingin kaup. tyttöjen valm. ammattikoulu 
Helsingin kaup. poikien valm. ammattikoulu 
Invalidisäätiön ammattikoulu 
J aakkiman mieskotiteollisuuskoulu 
Jyvälän ammattikoulu 
Jyväskylän kauppakoulu 
Järvenpään invalidien ammattikoulu 
Kankaanpään ompeluammattikoulu 
Kelloseppäkoulu 
Kemin kaupungin ammattikoulu 
Keski-Suomen keskusammattikoulu 
Keski-Suomen Puuteollisuuskoulu 
Kolmirannan naiskotiteollisuuskoulu 
Kotkan kaup. poikien valm. ammattikoulu 
Kuopion poikien ammattikoulu 
Kymin Oy:n ammattikoulu 
liperin ammattikoulu 
Magnetogorskin ammattikoulu (Neuvostoliitto) 
Mieskotiteollisuuskoulu (12 kk) + AEL (9 kk) 
Oulun kauppakoulu 
Sunilan ammattikoulu 

1 
1 
1 

l 
1 

3 

yht. 15 

5 
1 
2 
2 
1 
1 

24 

l 
2 
1 

91 
1 
1 
3 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 



Säynätsalon valmistava ammattikoulu 
Tampereen kaup. poikien valm. ammattikoulu 
Tarvaalan maatalouskoulu 
Turun kuurojen ammattikoulu 
Valtion ammattikoulukoti 
Viipurin kaup. poikien valm. ammattikoulu 
Viipurin kaup. tyttöjen valm. ammattikoulu 

K o  u 1 u t u  s r y h m ä  II I: 0 p p i s o  p i m u  s 

A. Konepajakoulut

Högforsin tehtaan ammattikoulu 
Kone ja sillan ammattikoulu (Helsinki) 
Mäntän ammattikoulu (Serlachius) 
Nokian ammattikoulu 
Säynätsalon ammattikoulu 
Vaajakosken ammattikoulu (SOK) 
Valmetin ammattikoulu .... 
Varkauden tehtaan ammattikoulu 
Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n ammattikoulu 

B. Muut

( Valkeakoski) 

Tietopuolinen: 

Borgå Hantverksskola 
Helsingin käsityöläiskoulu 

» yleinen ammattikoulu
Hämeenlinnan yleinen ammattikoulu 
Jyväskylän kauppailtakoulu 

» liikeapulaiskoulu
» yleinen ammattikoulu

Kirjapainokoulu 
Käsityöläiskoulu 

» (Loviisa) 
» (Savonlinna) 
» (Turku) .. 

Läskelän tehtaan ammattikoulu 
Mäntän yleinen ammattikoulu 
Sortavalan yleinen ammattikoulu 
Tampereen yleinen ammattikoulu 
Varkauden yleinen ammattikoulu 
Viipurin yleinen ammattikoulu 

Työnopetus: 

Anttilan metallitehdas + Kaksoissaaren konepaja 
Etelä-Savon kirjapaino 

yht. 

l 
1 

149 

3 
2 
1 
2 
3 

10 

1 

171 

2 
3 
9 
l 
1 
4 

58 
l 
2 

l 
1 
1 
1 

5 
30 

1 

1 
1 
1 
3 
1 
2 
l 
l 
l
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Gummerus Oy 11 
Hämeen Autokeskus 1 
Jokisen vaatturiliike 1 
Jyväskylän kaup. vesilaitos + Atko, Rautpohja, Lentorykm. 4 1 
Jyväskylän kirjapaino 1 

» kirjasitomo 1 
Karjalan Aäni 2 
Keilanin kultasepänliike 1 
Keskisuomalainen 5 
Keskus Oy l 
Kirjapaino Sana 1 
Lehtisen puusepänliike 
L�ili� 3 
Metsän malliveistämö 1 
Mikro 1 
Mäntän kirjapaino 1 
Pispalan konepaja 1 
Rautakauppa Harkko + Mikro 1 
K. A. Salon maalausliike 
Schauman 
Serlachius 
Siemens & Halske 
Silveniuksen nahkurinliike 
Sisä-Suomen kirjapaino 
Tampella Oy 
Työn Voima 
Varkauden tehtaat 
Westerlundin kultasepänliike 
Väinölän konepaja 
isän liike 

Ateneum 
Elanto 

Tietopuolinen + työnopetus: 

Erelä-Pohjanmaan tietop. karjanhoitokoulu 
Hämeenlinnan tietopuolinen meijerikoulu 
JP 2:n sotilassoittokunta 
Kainuun sanomat 
Kokemäen tietop. meijerikoulu 
Kuopion tietop. meijerikoulu 
Väinölän konepaja 

3 

3 

2 

1 
J. 

2 
1 

6 
8 
l 

Yht. A + B 157 

K o u l u t u s r y h m ä  IV: O p i n t o j a  j a t k a n e e t  

P äiväammattikoulut: 

Helsingin kaup. poikien valm. ammattikoulu 
Keski-Suomen keskusammattikoulu 

2 
2 



Kotkan kaup. poikien valm. ammattikoulu 
Kuopion kaup. poikien valm. ammattikoulu 
Opelijataropisto (AEL) 
Pohjois-Karjalan keskusammattikoulu 
Porin kaup. poikien valm. ammattikoulu 
Sunilan ammattikoulu 
Turun ammatillinen jatkokoulu 
Viipurin kaup. poikien valm. ammattikoulu 

Oppisopimus: 

A. Konepajakoulut

Jyskän ammattikoulu 
Lohjan kalkkitehtaan konepajakoulu 
Mäntän ammattikoulu (Serlachius) 
Varkauden te'htaan ammattikoulu 
VR:n konepajakoulu 

B. Muut

Tietopuolinen: 

Jyväskylän yleinen ammattikoulu 
Läskelän tehtaan ammattikoulu 
Vaasan yleinen ammattikoulu 
Varkauden yleinen ammattikoulu 
Viipurin kauppa-apulaiskoulu 

» yleinen ammattikoulu

Työnopetus: 

Läskelä Oy 
Mikro Oy 
Tikkurilan tehtaat 
Varkauden tehtaat 
Viklundin paja 
Wärtsilä Oy 

Kurssit: 

151 

2 
] 

5 

3 

1 
7 
8 
] 

Itä-Karjalan kiert. mieskotiteollisuuskoulu 1 
Keski-Suomen Metallityökoulu 1 
Kotkan poikien valm. ammattikoulu 1 
Lahden mieskotiteollisuuskoulu 2 
Piirtäjän kurssi (Rautpohja) 
Salon ammattikoulu 
Sähköasentajien kurssi 
Tykkitehtaan ammattikoulun kurssi 

yht. 52 



Kuv i o  7. 

Nimenomaan pienet tuotan
tolaitokset sijaitsevat enim
mäkseen kaupungin keskus
tassa. Eräät suuret tehtaat 
(Valmet, Schauman, Ser
lachius) ovat varanneet työn
tekijöilleen erityisiä asuma
alueita, joskin niistä vain 
Valmetin Rautpohjan teh
taan rakennusryhmä ja oma
kotialue tulevat koulutuksen 
saaneiden asumapaikkoina 
selvästi esille, ]yskän tehdas 
ja sen muodostama asuma
lähiö taas sijaitsevat noin 
½ km itåän kaupungin ul
kopuolella. 
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9. 4. KESKIKOULUPOHJAISIKSI EHDOTETUT AMMATIT

( Luettelo laadittu niiden ammattien pohjalla, joita tutkimukseen kuuluneet 
edustivat haastattelun ajankohtana.) 

Ravinto- ja nautinto
aineteollisuus 

isännöitsijä 
kondiittori 
meijerikkö 
ylimeijerikkö 

Kutomo- ja ,vaatetus
teollisuus 

ompelija 
pukuompelija 
vast. työnjohtaja 

Puu- ja paperiteoll. 

penkki puuseppä 
puuseppä 

Graafinen teollisuus 

alifaktori 
kirjansitoja 

» ( kultaa ja J
konelatoja 
käsinlatoja 
latoja 
painaja 

6/32 190{ 

3 

3/38 8 0{ 

6/39 15 0{ 

l 
5 

20/40 50 0{ 

1 
1 
1 
6 

7 
1 
2 

taittaja 1 

Metalliteollisuus 72/273 26 9{ 

ak:n rehtori (ins. opettaja) 1 
amm.koul. opettaja 
autonasentaja 
hioja 2 
hinnoittelija 1 
hitsaaja 1 
jyrsijä 3 
koneasentaja 3 
koneenkorjaaja 1 
konepiirtäjä 6 

koneensuunnittelija l 
» piirt.-suunnittelija 3 

konstruktööri 1 

laaka poraa ja 
levyseppä 
linjanjohtaja 
peltiseppä 
puristajan apulainen 
putkenasentaja 
sorvaaja 
suunnittelija 
tarkastaja 
työkalu piirtäjä 
työkaluviilaa ja 
työnjohtaja 
työnsuunnitteli ja 
työnvalvoja 
työn tutkija 
urakkahinno i tte li ja 
urakkatoim. päällikkö 
varastomies 
viilaaja 
vuoromestari 

Sähköteknillinen teoll. 

mittarin ase n ta ja 
sähköasentaja 
sähkömestari 

Rakennusteollisuus 

rak.työm. (betonilinjaJ 

Sähkö'-, vesi- ja kaasut. 
koneen hoitaja 
korjausmies 
konekorj. etumies 
sähköasentaja 
turbiinin hoitaja 

Muu teollisuus 

kelloseppä 
konttorikonemekanikko 
mekanikko 

1 
1 
1 
5 

10 
3 
1 
l 
8 

1 
1 
1 
4 
3 

8/15 53 C,{

l 
6 

1 

1/10 10 o/r-

1 

8/17 47 c,:-
1 

1 
4 
1 

4/7 57 0; 

2 
1 
1 

Yhteensä 128/472 27 9{ 

Ylioppilastutkintoa pohjakouluksi ehdottivat seuraavien ammattien edustajat: 

laborator ioassis ten tt i 
puhelin teknikko 

suunnittelija 
toimiston esimies 
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9. 5. LASKETTUJEN KONST ANSSIKER TOIMIEN ARVO, MERKITSE-
VYYS SEKÄ KYSYMYSTEN PÄÄSISÄLTÖ. 

x
2 <P Merk. N Kysymys 

47.00 1.00 *** 47 T Sukupuoli (1) 
47.00 1.00 *** 47 T Ikäryhmä (4) 
27.80 0.77 *** 47 T Kotipaikka ( 8) 
42.75 0.95 *** 47 T Isän elinkeinoryhmä (9) 
21.75 0.67 *** 47 T Missä viettänyt lapsuutensa (7) 

r 0.92 *** 47 T Koulusivistys ( 14) 
41.30 0.95 *** 47 T Siviilisääty (12) 
47.00 1.00 *** 47 T Ammattikoulutuspaikkakunta ( 16) 

r 0.96 *** 47 T Koulutusryhmä (17) 
46.00 1.00 *** 46 T Nykyinen ammattiasema (18) 
28.60 0.78 *** 47 T Ennakko käytäntö ja lopull. koulutus ( 2 3) 
47.00 1.00 *** 47 T Opittu ammattiryhmä (26) 

r 0.99 *** 47 T Ikä oppiin tai kouluun mennessä (28-29) 
30.25 0.81 *** 46 T Työtä 1 . . .  6 päivää viikossa (32) 
19.03 0.66 *** 45 T Missä työnharjoittelu tapahtui (33) 
29.40 0.80 *** 46 T Jatko-opinnot (37) 
47.00 1.00 *** 47 T Monessako työpaikassa ollut koul. jälkeen (41) 
15.01 0.57 *** 47 T Valitsiko itse oppimansa ammattialan (20) 

r 0.81 *** 47 T Vaihtanut työpaikkaa koulutuksen jälkeen (44) 
43.88 0.96 *** 47 T Vaihtanut ammattialaa koul. jälkeen ( 45) 
18.53 0.71 *** 37 T Vaihtanut ammattia koul. jälkeen (46) 
22.67 0.86 *** 31 T Miksi luopui ensimmäisestä paikasta ( 47 J 
32.88 0.84 *** 47 T Miten sai ensimmäisen työpaikan (50) 
16.97 0.73 *** 32 T Miten sai nykyisen työpaikan (51) 
45.00 0.98 *** 47 T Monessako eri ammatissa ollut koul. jälk. ( 42) 

max <J) 

4.52 0.31 * 47 A 0.80 Ammatti toive kansak. päästäessä ( 19)
0.22 0.01 39 A 0.55 Oppi opp. arvostelemana: perehtyneis. (34 a) 

14.40 0.64 *** 35 A 0.89 Opppi opp. arvostelemana: suhde työnopett. (34 b;

12.30 0.53 *** 44 A 0.75 Oliko opetukseen tyytyväinen (36) 
8.93 0.44 ** 47 A 0.93 Onko yhdentek. missä saa riitt. ansion (53) 

23.50 0.71 *** 47 A 0.90 Luuleeko joutuvansa työttömäksi (54) 
19.63 0.65 *** 47 A 1.00 Miten ammatti nyk. tyydyttää (55) 
16.45 0.61 *** 45 A 0.93 Mistä palkkausjärjestelmästä pitää (59) 
5.30 0.37 * 47 A 0.94 Pitääkö yhtä suurta palkkaa oikeana (61J
8.70 0.43 ** 47 A 0.66 Suhde työnositteluun (5 7) 
1.92 0.20 47 A 0.60 Koulutetun ja ei-koulutetun tuntipalkka (601 
5.47 0.40 * 35 A 0.77 Samanpalkkaisuuden vaikutus

31.94 0.82 *** 47 A 0.88 Mieluisin asuinseutu jos työ lähellä ( 64) 
13.86 0.63 *** 35 A 1.00 Miksi virkamiehen asema parempi (65J 
13.71 0.56 *** 44 A 0.88 Haluaisiko itse olla virkailija (66) 
18.66 0.64 *** 47 A 0.82 Suhde työtovereihin (67) 
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16.05 0.58 ***
14.60 0.56 ***
5.15 0.36 * 

25.90 0.79 ***
8.23 0.43 **

13.61 0.55 ***
9.42 0.45 **

12.31 0.51 ***

T = tosiasia 
A asenne 

47 A 
47 A

47 A 
47 A 
44 A 
45 A

47 A 
47 A 

*** erittäin merkitsevä 
** merkitsevä 

1.00 
0.97 
0.90 
0.97 
0.77 
0.79 
1.00 
0.96 

* melkein merkitsevä
ei merkitsevä

Ammatinvalinta jos olisi 15-vuotias (68) 
Mitä seikkaa pitää ratk. amm. val. (72) 
Mikä pohjakoulu ammat. riittävä (74) 
Miten nuoret pääsev. haluam. alalle (75) 
Missä ammattikoulutuksen tulisi tapahtua (76) 
Kenen pit. maksaa amm.koul. kust. (77) 
Miten maaseudun amm.koul. pit. järj. (78) 
Mikä on ammatissa tärkeintä (80) 

max <[> = maksimiarvo, jonka <fJ voi saada 

9. 6. TYÖPAIKAN, AMMATIN JA AMMATTIALAN VAIH-
TO JA IKÄRYHMITTÄIN 

9. 6. 1. Työpaikan vaihtoja viimeisen 10 vuoden aikana ja (*) ny-
kyisen työs1-1hteen keskipituus ikäryhmittäin 

> 50 v. 36-50 V. 21-35 V. < 21 V. Yht.

* * * * 

0 kert. 20 20,8 53 13,8 90 7,3 9 1,1 172 
1 )) 4 8,5 30 6,8 80 4,6 33 1,5 147 
2 » 8 4,5 50 3,9 12 1,4 70 
3 )) 2 1,0 34 2,9 7 1,4 43 
4 )) .) 1,3 17 2,8 1 2,0 21 
5 )) 1,0 2 1,5 6 1,7 1 1,0 10 

6 )) 4 2,0 4 
7 )) 1 2,0 1 

8 )) 2 2,5 2 
9 )) 1 1,0 l 

10 )) 1 2,0 1 

25 98 286 63 472 



9. 6. 2.

0 kert. 
1 )) 

2 )) 

3 )) 

4 )) 

5 )) 

6 )) 

7 )) 

8 )) 

9. 6. 3.

0 kert. 
1 )) 

2 )) 

3 )) 

4 )) 

5 )) 

6 )) 

9. 6. 4.

0 kert. 
1 )) 

2 )) 

3 )) 

4 )) 

5 )) 

6 )) 

7 )) 

9 )) 
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Ammatin vaihtoja viimeisen 10 vttoden aikana ja (*) ny-
kyisen työstthteen keskipittttts ikäryhmittäin 

> 50 V. 36-50 V. 21-35 v. < 21 V. Yht. 

* * * * 

22 19,5 62 12,0 135 6,0 32 1,4 251 
2 9,0 15 7,7 69 4,5 19 1,6 105 

1" ) 6,8 51 3,5 10 1,4 74 
4 7,8 18 2,1 2 1,0 24 
4 3,3 6 4,2 10 

7,0 3 4,7 4 
2 1,5 2 
1 1,0 1 
1 1,0 1 

25 98 286 63 472 

Ammattialan vaihtoja viimeisen 10 vttoden aikana ja (*) 
nykyisen työstthteen keskipitmts ikäryhmittäin 

> 50 v. 36-50 V. 21-35 V. < 21 v. Yht. 

* * * * 

24 18,6 88 10,8 229 5,3 51 1,5 392 
6 5,8 16 3,1 5 1,6 27 
2 1,0 30 3,3 6 1,3 38 

1,0 5 2,6 1,0 7 
1 7,0 1,0 3 3,0 5 

1 2,0 1 
2 1,0 2 

25 98 286 63 472 

Ammatin vaihtoja ensimmäisen 10 vttoden aikana ikäryh" 
mittäin 

> 50 V. 36-50 v. 21-35 V. < 21 V. Yht. 

10 36 27 73 
8 24 19 51 
2 11 25 38 
5 9 12 26 

10 3 13 
3 2 5 
3 2 5 
1 1 2 
1 1 

25 98 91 214 
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9. 6. 5. Animattialan vaihtoja ensimmäisen 10 vuoden aikana ikä
ryhmittäin 

O kert. 
1 )) 

2 )) 

3 )) 

4 )) 

5 )) 

9. 6. 6.

0 kert. 
1 )) 

2 )) 

3 )) 

4 )) 

5 )) 

6 )) 

7 
8 )) 

9 )) 

10 )) 

11 )) 

12 )) 

14 )) 

15 )) 

9. 6. 7.

Ammattiala 
Ammatti 
Työpaikka 

> 50 V. 36-50 V. 21-35 V. < 21 v. Yht. 

17 66 64 147 
6 9 7 22 
2 12 13 27 

3 3 6 
6 4 10 
2 2 

25 98 91 214 

Työpaikan vaihtoja ensimmäisen 10 vuoden aikana ikäryh-
mittäin 

> 50 V. 36-50 v. 21-35 v. < 21 v. Yht. 

4 18 25 47 
3 21 19 43 
3 17 16 36 
3 17 13 33 
3 12 7 22 
3 6 5 14 
1 2 4 7 
2 1 3 

1 1 
1 2 

2 2 
1 1 

1 1 
1 1 

1 1 

25 98 91 214 

Vaihtajien osuus % :ssa eri ikäryhmissä 1;v:na 1947-56 

> 50 V. '.\6-50 V. 21-35 V. < 21 V. Yht. 

N=25 N=98 N=286 N=63 N=472 

4,0 10,2 19,9 19,6 16,9 
12,0 36,7 52,8 49,2 46,8 
20,0 45,9 68,5 85,7 63,6 
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9. 6. 8. V aihtajien osuus % :ssa ikäryhmittäin kunkin vaihtajan en
simmäisenä kymmenvuotiskautena 

> 50 V. 36-50 V. 21-35 v. < 21 v. Yht. 

N=25 N=98 N=91 N=214 

Ammattiala 
Ammatti 
Työpaikka 

32,0 
60,0 
84,0 

32,7 
63,2 
81,6 

27,5 31,3 
70,3 65,9 
72,5 78,0 

9. 6. 9. Vaihtajien osuus %:ssa viiden ensimmäisen vuoden aikana

Ammattiala 
Ammatti 
Työpaikka 

Nuoret 

(22-29 v.) 

K=25,l 

N=50 

30,0 
72,0 
64,0* 

Vanhat 

(36-74 v.) 

K=50,2 

N=50 

34,0 
59,0 
82,0* 

9. 7. HAASTATTELULOMAKKEEN SISÄLTÖ JA VASTAUSTEN

JAKAUTUMINEN 

I H e n k i 1 ö- j a y 1 e i s t i e d o t 
Ammattialan 

vaihtajat pysyjät Yht. 
l. Sukupuoli

Mies
Nainen

2-4. Ikä
Nuoret 

Nuorukaisikäiset ( < 21 v .) 
Miehuusikäiset (21-35 v.) 

Vanhat 

Keski-ikäiset (36-50 v.) 
Vanhat (> 50 v.) 

5. Siirtoväkeen kuuluminen

Kyllä
Ei

103 
26 

129 

12 
72 

34 
11 

38 
91 

301 
42 

343 

51 
214 

64 
14 

75 
268 

404 
68 

472 

63 
286 

98 
25 

113 
359 
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5 b. Paikkakunnan vaihto 

Kyllä (sodan aih.) 13 18 31 

Kyllä 63 103 166 

Ei 53 222 275 

6. Invaliditeetti

Kyllä 11 18 29 

Ei 118 325 443 

7. Viettänyt lapsuuden

Asutuskesk.

Kaupungissa 56 142 198 

Kauppalassa 4 15 19 

Maaseudulla 

Kaupungin läheis. 10 26 36 

Maalla 59 160 219 

8. Kotoisin

Asutuskesk.

Jyväskylästä 36 116 152 

Muista kaupungeista 24 28 52 

Kauppaloista 6 16 22 

Maaseudulta

Jyväskylän mlk:sta 8 28 36 

Muualta maalta 55 155 210 

9. Isän elinkeinoryhrrui

Maata!.

Maa- ja metsätalous 28 90 118 

Teollis. 

Tehdasteollisuus ja käsityö 49 126 175 
Rakennustoiminta 22 60 82 

Sähkö- ja vesilaitokset 2 4 6 

Palvelu

Kauppa 3 11 14 

Liikenne 12 27 39 

Palvelukset 9 16 25 

Elinkeino tuntematon 4 9 13 

10. A. Isän ammattiryhmä

Sähkö 2 4 6 

Metalli 18 60 78 

Puu ja paperi 12 29 41 

Vaatetus 5 8 13 



161 

Ravinto 3 3 
Graafinen 3 3 6 
Rakennus 22 60 82 
Muut teollisuus- tai käsit. 11 23 34 
Muut elinkeinot 52 144 196 
Tuntematon tai ei ammattia 4 9 13 

B. Isän yhteiskuntaluokka

Akat. loppututk. - suurliikemiehet 
Henk.työn tekijät (yl. keskikoulu pohj. 

ammatit) 16 30 46 
Maanviljelijät 22 55 77 

Ammattimiehet 40 108 148 
Ammattitaidottomat 51 146 197 
Tuntematon 3 3 

11. A"idin ammattiryhmä

Sähkö 1 

Metalli 2 2 
Puu- ja paperi 5 8 13 
Vaatetus 10 12 22 
Ravinto 5 4 9 
Graafinen 1 1 

Rakennus 3 3 
Muut teollisuus- tai käsit. 2 11 l" ) 

Muut elinkeinot 14 32 46 
Tuntematon tai ei ammattia 93 269 362 

12. Siviilisääty

Naimaton 40 145 185 
Naimisissa 89 198 287 

13. Lapsia

Ei yhtään 56 170 226 
1 26 66 92 
2 26 61 87 
3 9 33 42 
4 8 12 20 
5 2 3 
6
8

14. Koulusivistys

Osa kansakoulua 2 2 4 
6 lk }) 49 85 134 
7 }) )) 18 53 71 

8 )) }) 43 165 208 

11 



H:i2 

Kansakoulu + kansanopisto tai jokin muu 
ammattikoulu 

Osa oppikoulua 
Keskikoulu 

l 5. Haastattelu tapahtui

Haastateltavan kotona kahden kesk. 
Muiden läsnäollessa 
Kasvatustieteen laitoksessa 

28-29. Ikä oppiin mennessä

Oppivelvollisuusikäiset 
11 V. 

12 » 
13 » 
14 » 
15 » 

Nuorukaisikäiset 
16 » 
17 » 
18 » 
19 » 
20 » 

21 » 
22 » 
23 » 
24 » 
25 » 
26 » 
27 » 
28 » 
29 » 
31 » 
32 » 
34 » 
37 » 
38 » 

Täysi-ikäiset 

II K o u l u t u s  

l 6. Ammattikoulutuspaikkakunta

Jyväskylässä 
Muissa kaupungeissa 
Kauppaloissa 
Maalla 

8 
5 
4 

84 
14 
31 

2 
1 
9 

14 
18 

26 
20 
10 
4 
4 

5 
4 
6 
2 
2 

52 
41 
13 
23 

ll 
22 
5 

224 
54 
65 

1 
13 
26 
78 

65 
47 
22 
9 

13 

9 
13 
15 

7 
6 
6 
5 
2 
2 

208 
71 
38 
26 

19 
27 
9 

308 
68 
96 

2 
2 

22 
40 
96 

91 
67 
32 
13 
17 

14 
17 
21 

9 
8 
6 
6 
2 
2 
i 
l 
1 
1 

260 
112 
51 
49 
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17. Koulutusryhmd

I 

Ammattikurssi 22 55 77 
Keskeyttäneet 10 5 15 

II 

Valmistava ammattikoulu 14 14 28 
Keskusammattikoulu 24 72 96 
Muu päiväammattikoulu 11 36 47 

lII 

Oppisopimus A 14 68 82 
» B 19 56 75 

IV 

Teknillinen koulu 13 30 43 
Teknillinen opisto 2 6 8 
Muu ylempi amm.oppilaitos 1 

18. Nykyinen annnattiasema

Ammattimiehet 70 248 318 
Varsinaiset työnjohtajat 6 30 36 
Toimihenkilöt 16 30 46 

Ammattitaidottomat tai osatyöntek. 37 35 72 

19. Ammattitoive kansakoulusta päästesst"i

Ei toivetta 44 141 185 

Teollisuusala 

Sähköala 7 28 35 

Metalliala _')0 90 120 

Puu- ja paperiala 6 18 24 

Rakennusala . . . 4 1 5 

Vaatetus- ja ravintoala 6 18 24 

Muut alat 

Kauppa ja liikenne 16 25 41 

Maatalous 4 4 8 

Palvelusammatit 4 7 11 

Muut alat 8 11 19 

20. Valitsiko itse oppimansa ammattialan

Kyllä 49 142 191 

Ei 12 33 45 

Kyllä ja e1 68 168 236 
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21. Mikä vaikutti E ja E + K-tapauk.rissa
ratkaiseva.rti

Isä, äiti alalla 
Vanhemmat kehoittivat 
Muut sukulaiset tai tuttavat vaikuttivat 
Sai alalla työpaikan 
Sattumalta 
Jotain työtä täytyi saada 
Ulkoiset olosuhteet (sotainv. ym.) 
Muu syy 
Ei syytä 

22. Miksi rneni ammattioppiin, -kottlumi tai
kursseille

Ulkoiset syyt 

.A.semiehille, sotaorvoille, invalideille yn1s. 
tarjottiin 

Vanhemmat tai sukul. kehoitt. 
Ei halunnut jatkokouluun 
Muuten vaikea päästä töihin 

Sisäiset syyt 

Oppisi paremmin 
Halusi lisäoppia 
Paremmat mahdollisuudet jatk. 

Epämääräiset syyt 

Alalla yleensä vaaditaan 
Saisi ammatin 
Muut syyt 

23. Ennakkokiiytäntö ja lopullinen koulutus

Ei ennakkokäytäntöä 
Käytäntö tulevan ammattialan tehtävissä 
Käytäntö asiapoikana alalla 
Käytäntö vieraalla alalla 

(Käytäntöä vieraalla alalla saaneista 38 
omaa ennakkokäytäntöä myös koulutus
alalla.) 

10 
11 
13 

1 
12 
19 

') 

5 
4 

80 

4 
20 

8 
6 

28 
6 

14 

7 
16 
22 

131 

63 
16 
9 

48 

136 

24 
25 
26 

8 
37 
46 
1) 
16 
4 

201 

8 
44 
11 
48 

69 
23 
26 

36 
44 
39 

348 

140 
74 
10 

150 

374 

34 
36 
39 

9 
49 
65 
20 
21 

8 

281 

12 
64 
19 
54 

9, 
29 
40 

4_; 
60 
61 

479 

2fö 

90 
19 

198 

510 
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24. Ennakko käytännön jakautuminen
ammattialoittain

Sähkö 6 9 15 
Metalli 16 58 74 
Puu ja paperi 6 34 40 
Rakennus 6 18 24 
Vaatetus 2 3 5 
Ravinto 3 6 9 

Kauppa 9 21 30 
Liikenne 2 8 10 

Maatalous 25 73 98 
Muut alat 10 38 48 

85 268 353 
(Useammalla kuin yhdellä alalla 19 65 84) 

25. Ennakkokäytcinnön miicirii vuosissa

Alle 1 V. 12 43 55 
1-2 )) 14 46 60 
2-3 )) 12 28 40 
3-4 11 28 39 
4-5 3 15 18 

5-6 6 16 22 
6-7 )) 2 7 9 

7-8 )) 4 3 7 
8-9 )) 1 9 10 
Ei tietoa 1 8 9 

66 203 268 

26. Opittu amnu1ttirJ1lmzii

Metalli 50 193 243 

Muu teollisuus 

Sähkö 14 25 39 
Puu ja paperi 18 37 55 
Rakennus 7 8 15 
Vaatetus 7 27 34 
Ravinto 7 16 23 
Kauppa 11 1 12 
Liikenne 
Maatalous 5 5 
Graafinen 5 33 .)8 

Muut alat 5 3 8 

27. Nykyinen ammattiryhmä

Metalli 72 195 267 
Sähkö 7 25 32 
Puu ja paperi 14 36 50 
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Rakennus 1 8 9 
Vaatetus 10 27 37 

Ravinto 10 16 26 

Graafinen 7 33 40 

Muut teollisuusalat 2 1 :', 
Muut elinkeinonalat 6 2 8 

30-31. Oppiajan pituus

Peruskoulutetuc 

1 kk 1 

2 )) 1 

3 )) 1 1 2 

4 )) 2 9 11 

5 )) 5 13 18 

6 )) 7 16 2:', 

7 )) 1 2 3 

8 )) 1 2 3 

9 )) 16 26 42 

10 )) 1 2 3 

11 )) 2 4 6 

12 )) 1 1 2 

Osakoulutetut 

14 )) 2 3 5 

15 )) 1 1 2 

18 )) 27 44 71 

20 )) 21 59 80 

22 )) 10 10 20 

Täysinkoulutetut 

25 )) 3 4 7 

27 )) 3 10 1� '.) 

30 )) 2 15 17 

33 )) 
-, 

I 15 ')') 
L..L 

36 )) 2 2 

44 )) 11 102 113 

55 )) 3 2 5 

32. Työpäiviii ,viikossa

1 pv 4 4 8 

2 )) 3 8 1 J 

3 )) 53 111 164 

4 )) 18 66 84 

5 )) 21 86 107 

6 )) 22 51 T '.) 

0 )) 8 17 25 
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33. Työn suoritus

A Oppilastyöpajassa 85 198 283 

B Muissa työpajoissa tai mestarin luona 30 84 114 

Sekä A että B 10 59 69 

Ei työkoulutusta 4 2 6 

34. Oppi oppilaiden arvostelemana

a) Perehtyneisyys

Hyvin 30 80 110 

Keskinkertaisesti 68 218 286 

Heikosti 18 30 48 

Ei vastausta 13 15 28 

b) Suhde opettajiin

Hyvin 67 200 267 

Keskinkertaisesti 29 69 98 

Heikosti 5 2 7 

Ei vastausta 28 72 100 

c) Antaisin opetus

Työnopetus oppilastyöpa joissa 33 110 143 

Työnopetus tuotanto-osastoilla 12 49 61 

Ammattiaineiden opetus 37 92 129 

Yleisten aineiden opetus 3 14 17 

Ei vastausta 44 78 122 

35. Oppisopimus suhde

a) Työtehtävien soveltuvuus oppilastyö-
pajassa

Hyvin 2 36 38 

Keskinkertaisesti 6 27 33 

Heikosti 2 3 5 

10 66 76 

b) Työtehtävien soveltuvuus tuotanto-os.

Hyvin 6 37 4" ) 

Keskinkertaisesti 9 53 62 

Heikosti 9 38 47 

24 128 152 

c) Työn ohjaus tuotanto-osastoilla

Hyvin 9 48 57 

Keskinkertaisesti 11 58 69 

Heikosti 6 28 34 

26 134 160 
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36. Oliko koulutukseen t'yytyväinen

Kyllä 74 197 271 
Ei 2 6 8 
Osittain 49 135 184 
Ei vastausta 4 5 9 

Vastasiko ammattioppi odotuksia 

Vastasi 57 170 227 
Ylitti 7 11 18 
Pettyi 20 67 87 
Ei ennakkokäsitystä 40 85 125 
Ei vastausta 5 10 15 

37. Jatko-opinnot

Suorittanut jatko-opintoja 

Ammatillinen lisäkurssi 39 103 142 
Kisällin- tai mestarintutkinto 1 5 6 
Muu ammattikoulu 19 10 29 
Tekniliinen koulu 15 33 48 
Teknillinen opisto 2 6 8 
Yleissivistäviä opintoja 12 45 57 
Ei mitään 58 180 238 

146 382 528 

38. Syy opintojen jatkamiseen

Taloudelliset syyt 

Työnantajan toivomus 5 25 30 
Parempi ansio 5 23 28 
Parempi asema 8 29 37 

Harrastus 

Ammattialan vaihto 13 6 19 
Opiskelun halu 9 23 32 
Halusi lisäoppia 6 25 31 

Muut syyt 

Muu syy 20 40 60 
Ei ilmoitettua syytä 11 21 32 

77 192 269 

III Ty ö t o i m i n t a  

'\9-40. Toiminut vieraalla alalla koulutuksen 
jälkeen 

alle 1 v. 16 16 
1 }) 24 24 
2 }) 23 23 
3 }) 6 6 
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4 V, 9 9 

5 » 8 8 

6)) 5 5 

7 )) 3 3 

8 )) 4 4 

9 )) 1 1 

10 » 3 3 

11 )) 2 2 

12 » 1 1 

13 » 1 1 

15 » 1 1 

17 » 5 5 

18 » 2 2 

19 » 2 2 

20 » 1 1 

21 » 1 1 

22 » 2 2 

25 » 3 3 

26 » 1 

29 » 1 l 

32 » 2 2 

36 » 1 

37 » l 

41. Monessako työpaikassa ollut

1 10 160 170 

2 30 83 113 

3 20 45 65 

4 20 17 37 

5 18 15 33 

6- 7 12 13 25 

8-10 14 6 20 

ll-15 4 1 5 

16- .) 4 

42. Monessako eri anzmatissc1 oll1+t

1 177 177 

2 39 108 147 

3 43 41 84 

4 14 9 23 

5 15 6 21 

6- 7 14 2 16 

8-10 3 3 

11-15 1 1 

16-



170 

43. Monellako ammattialalla ollut

1 343 343 
2 80 80 

3 29 29 

4 12 12 

5 7 7 

6- 7 1 1 

8-10

44. V aihtamtt työpaikkaa

0 kertaa 10 160 170 

1 » 26 75 101 

2 » 22 40 62 

3 » 18 26 44 

4 » 16 15 31 

5 » 6 8 1.4 

6- 7 » 15 9 24 

8-10 » 11 5 16 

11-15 » 4 2 6 

16- » 1 3 4 

45. Vaihtanut ammattialaa

0 kertaa 343 343 
1 » 28 28 
2 )) 60 60 

3 » 18 18 
4 » 11 11 

5 » 9 9 
6- 7 » 1. 0 

., ') 

8-10 » 

46. Vaihtanut ammattia

0 kertaa 177 177 
1 » 17 89 106 
2 » 50 44 94 

3 » 15 24 39 
4 » 17 4 21 

5 )) 13 3 16 

6- 7 )) 12 2 14 

8-10 » 5 5 



47. Miksi luopui ensimmciisestä paikasta

Ulkopuoliset syyt 

Työn vähyys 
Ulkonaiset olosuhteet (sota, evakuointi, 

asevelv. yms.) 
Terveydelliset syyt 
Perheasiat, asuntovaikeudet 

Henkilökohtaiset syyt 

Erimielisyys työnjohdon k. 
Huonot työolosuhteet, työmatka 
Pieni palkka (ym. taloudell. seikat) 
Pääsi eteenpäin 
Halusi vaihtelua 
Muu syy 

48. Miksi luopui nyk. edell. työpaikasta

Ulkopuoliset syyt 

Työn vähyys 
Ulkonaiset olosuhteet (sota, evakuointi, 

asevelv. yms.) 
Terveydelliset syyt 
Perheasiat, asuntovaikeudet 

Henkilökohtaiset syyt 

Erimielisyys työnjohdon k. 
Huonot työolosuhteet 
Pieni palkka (ym. taloudell. seik.) 
Pääsi eteenpäin 
Halusi vaihtelua 
Muu syy 

49. Miksi luopui opitulta alalta

Ulkopuoliset syyt 

Työn vähyys 
Ulkonaiset olosuhteet 
Terveydelliset syyt 
Perheasiat 

Henkilökohtaiset syyt 

Ei halunnut alalle alunperink. 
Työn laatu (raskaus, likaisuus, yksitoikkoi-

suus, sidonnaisuus yms.) 
Huono ansio 
Halusi vaihtelua 
Ei ilmoitettua syytä 
Muu syy 

26 

9 
5 

13 

2 
11 
10 
11 
18 
16 

121 

18 

6 
7 

14 

2 
16 
15 
13 
10 
14 

115 

40 
5 
3 
7 

5 

10 
5 

13 
26 
15 

22 

12 
5 

10 

12 
30 
39 
23 
25 
15 

193 

15 

5 
9 

16 

11 
30 
33 
27 
14 
21 

181 

171 

48 

21 
10 
23 

14 
41 
49 
34 
43 
31 

314 

l l 
16 
30 

13 
46 
48 
40 
24 
35 

296 

40 
5 
3 
7 

5 

10 
5 

13 
26 
15 
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50. Miten sai ensimmäisen työpaikan

Oppi paikka 

Oppi paikka 
Koulu tai kurssi välitti 

Itse 

Hakemalla 
Pyrkimällä 

Muut 

Sukulainen järjesti 
Tuttava välitti 
Pyydettiin 
Työnvälityksen avulla 
Muulla tavalla 
Tapaa ei ilmoitettu 

51. Miten sai nykyisen työpaikan

Itse 
Hakemalla 
Pyrkimällä 

Muut 
Koulu tai kurssi välitti 
Sukulainen järjesti 
Tuttava välitti 
Pyydettiin 
Työnvälityksen avulla 
Muulla tavalla 
Tapaa ei ilmoitettu 

52. Ollut työttömänd

Ei ollenkaan

On 

0,5 V. 
1 )) 
2 )) 

Yli 2 » 

5 3. Onko yhdentekevdci, missci t')•öpaikassa .raa 
riittävän ansiotNlon 

Kyllä 
Ei 
Melkein 

10 
16 

12 
37 

17 
17 

4 

3 
13 

23 
66 

1 
7 
9 
2 
2 
3 
6 

119 

93 

26 
5 
4 

39 
67 
23 

46 
119 

15 
90 

21 
14 
4 
6 
9 

19 

35 
89 

5 
10 
8 

14 
2 

14 
6 

183 

313 

21 
6 
2 

128 
169 

46 

56 
135 

27 
127 

38 
31 

8 
6 

12 
32 

58 
155 

6 
17 
17 
16 

4 
17 
12 

302 

406 

47 
11 
6 
2 

167 
236 
69 



54. ] os työnantaja joutuu viihentiimään työn
tekijöitä, luuleeko joutuvansa lähtemäcin

Kohta
Ehkä myöhemmin
Tuskin ollenkaan
Ei vastausta

5 5. Miten ammatti nykyisellään tyydyttää 

Erinomaisesti 
Hyvin 
Kohtalaisesti 
Heikosti 
Ei ollenkaan 

56. Syyt miksi ei haitta takaisin oppimaansa
ammattiin

Ei ilmoitettua syytä
Ei halunnut ammattiin alunperinkään
Pitää nykyisestä ammatista
Vieraantunut täysin ammatista
Lisäkoulutuksen johdosta
Ammatissa e1 edistymisen mahdoll.
Työn laatu (raskaus, likaisuus, yksitoik-

koisuus, sidonnaisuus)
Huono ansio
Terveydelliset syyt
Muut syyt

57. Stthde työnosittelmm

Myönteinen
Kielteinen

58. Miksi arvelee työnosittelttttn pyrittcivän

Taloudellisesti edullinen
Vähentää kustannuksia
Lisää tuotantoa
Nopeuttaa tuotantoa
Ei vaadi laajaa ammattitaitoa
Parantaa tuotteiden laatua
Muut syyt
Ei tiedä tai ei vastausta

24 
59 
45 

1 

16 
47 
49 

11 
6 

2 
7 
7 

12 
9 

14 
5 

5 

5 

66 

26 
103 

23 
33 
16 
55 

6 
5 
1 
2 

39 
175 
128 

1 

42 
155 
136 

9 
1 

1 
5 

14 
9 

36 
2 

18 
7 
3 
2 

97 

47 
296 

61 
115 

42 
132 

10 
16 

4 
4 

173 

63 
234 
173 

2 

58 
202 
185 

20 
7 

3 
12 
21 
21 
45 

2 

32 
12 
8 
7 

163 

73 
399 

84 
148 

58 

187 
16 
21 

5 

6 
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68. Ammatinvalinta, jos olisi 15-vuotias.
Valitsisiko oppimansa ammatin?

Kyllä
Ehkä
Ei

69. Syyt, miksi valitsisi muun ammatin

Turvallisuus 

Ansaitakseni enemmän 
Terveydellisistä syistä 
Saadakseni ammatin, jossa työttömyys e1 

uhkaa 

Harrastus 

Koska harrastukseni viittaavat siihen 
suuntaan 
Koska luulen omaavani hyviä taipumuksia 

sille alalle 

Muut syyt 

Saadakseni miellyttävämmän ammatin 
Ollakseni ammatissa itsenäinen 
Koska täten etenemisen mahdollisuudet 

olisivat paremmat 

70. Toivotun ammatin kottltttttstaso

Työntekijä
Työnjohto- ja suunnitteluporras
Akateeminen taso
Taso ei käy selville

79. Ammattialan vaihto kottltttttksen jälkeen

Välittömästi
Ennen 1 v.

)) 3 » 

)) 5 )) 
Yli 5 » 

IV S o s i a a l i s e t  k y s y m y k s e t

59. Pitää tyiintekijänä eniten

Urakkatyöstä
Tunti työstä
Kuukausiansiosta
Ei vastausta

28 
7 

94 

10 
7 

6 

13 

12 

12 
23 

8 

991 

31 
39 

7 
17 

94 

53 
23 
25 

9 
19 

54 
16 
56 

3 

123 
17 

203 

24 
20 

19 

19 

16 

47 
33 

21 

199 

62 
96 

8 
35 

201 

150 
46 

142 
5 

151 
24 

297 

34 
27 

25 

32 

28 

59 
56 

29 

290 

93 
135 

15 
52 

295 

23 
25 
9 

19 

204 
62 

198 
8 
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60. J ärjestet')'n ammattikoulutuksen saaneen ja
pelkän kokemuksen tietä kulkeneen Nmti-
palkat toisiinsa verraten

Edellisellä suurempi 16 64 80 
Yhtä suun 111 270 .381 
Pienempi 1 7 8 
Ei vastausta 1 2 3 

61. Pitääkö yhtii suurta palkkaa oikeana

Kyllä 57 143 200 
Ei 53 126 179 
Ei vastausta 1 1 2 

111 270 381 

62. Miten arvelee samanpalkkaisuuden peri-
aatteen vaikuttavan nuorten haluun r')'htyä
hankkimaan ammattikoulutusta

Epäedullinen 85 184 269 
Yhdentekevä 25 84 109 
Edistävä 1 1 
Ei vastausta 2 2 

111 270 381 

63. T')'öskentelee mieluiten

Suuressa ( työpaikassa) 55 158 213 

Pienessä 60 148 208 

Keskinkertaisessa 2 8 10 

Yhdentekevää 12 29 41 

64. Mieluisin asuinseutu

Maalla 25 47 72 
Kaupungin läheisyydessä 63 208 271 

Kaupungissa 39 87 126 

Ei vastausta 2 1 3 

65. Syyt, miksi virkamiehen asema on parempi
ktiin ammattimiehen

Palkkaus 

Parempi palkka 11 26 37 
Palkkausjärjestelmä 50 161 211 

Sos.edut 

Sosiaaliset edut 18 50 68 
Eläkkeet 16 44 60 
Pitemmät lomat 34 95 129 
Lyhyempi työaika 21 71 92 

Varmempi asema 14 36 50 
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Työn laatu 

Arvostetumpi toimi 4 5 9 

Työn laatu 41 122 163 

Muut syyt 1 3 4 

210 613 823 

66. Haluaisiko itse olla virkamies

Kyllä ......... 83 231 314 

Ei 46 110 156 

Ei vastausta 2 2 

67. Onko tntyväinen työtovereihin

Erinomaisesti 25 79 104 

Hyvin 69 190 259 

Kohtalaisesti 32 73 105 

Heikosti 3 ) 

Ei ollenkaan
Ei vastausta . . . . . . . . . . .

71. Toivooko lapsiaan

a) opittuun ammattiin

Kyllä 16 36 52 

Ei 57 137 194 

73 173 246 

6) nykyiseen ammattiin

Kyllä 16 10 26 

Ei 38 55 109 

72. Minkä seikan ttdisi olla nttorten ammatin-
valinnassa ratkaisevana tekijänd

Halu 

Oma halu 31 70 101 

Ala miellyttää tai kiinnostaa 29 113 142 

Soveltuvuus 

Taipumukset 40 92 132 

Sopivuus alalle 13 31 44 

Muut tekijät 

Alalla hyvät työ- ja ansiomah<lollisuu<le1 11 34 45 

Vanhempien mielipide 2 2 

Terveydelliset näkökohdat 5 8 13 

Muu syy 1 1 2 

Ei vastausta 1 1 

130 352 482 



73. Mitä koulusivistystä pitää lastensa tulevai
suutta ajatellen tarpeellisena

Keskikoulu
Ylioppilastutkinto
Kansakoulu
Ei vastausta

74. Mikä pohjakoulu on opittdle ammatille
asiallinen ja riittävä

Kansakoulu
Keskikoulu

75. Käsitys nuorten mahdollisttuksista päästä
haluamalleen alalle

Hyvin
Kohtalaisesti
Heikosti

76. Työntekijciasteen ammattikottlutitksen tttlisi
tapahttta

Alustavasti oppivelvollisuuskoulussa Ja
erikoistuminen tehokkailla kursseilla

Erillisissä päiväammattikouluissa
Oppisopimussuhteessa
Päivä- tai iltakursseilla
Yksin käytännössä työskennellen

77. Ammattikoulutuksen kustannukset

Valtion varoilla
Kuntien varoilla
Työnantajia verottamalla
Lukukausimaksuilla

78. Mille elinkeinona/alle maaseudun ,vdestö
tulisi ohjata

Maatalous

Muut alat 

Käsityö 
Teollisuus 
Kauppa 

98 
22 

8 

100 
29 

3 
64 
62 

78 
29 
17 

4 

105 
55 
43 
56 

262 

97 

u 

15 
1 

244 
78 
17 
4 

269 
74 

16 
162 
165 

218 
54 
44 

24 
3 

259 

154 
152 
104 

676 

258 

31 
50 

177 

342 
100 
25 

5 

369 
10.'.\ 

19 
226 
227 

296 
83 
61 
28 

4 

364 
209 
195 
160 

938 

355 

44 
65 

1 
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Liikenne 1 
Merenkulku 
Vuorityö 
Ei vastausta 4 5 

80. Mikä on ammatissa tärkeintä

Sosiaalinen turvallisuus 59 164 223 

Rahan ansaitseminen 34 100 134 

Työn ilo '\6 78 114 

Ei vastausta l l 
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SKILLED LABOURERS AND THEIR TRAINING 

Original title: Työntekijät ja ammattikoulutus 

A field smdy of tbe characteristics of Finnish skilled labour and its mobility. 

SUMMARY 

l. Background

A powerful move rowards industrialisation and urbanisation bas been tbt 
hall-mark of Finnish economy during the course of the century. Some decades 
ago the country was still principally agrarian, but at the present time only one 
fifth of the net national produce is derived from agricultural resources and 
only one third of the population is employed on the land, although some 60 
9f of the total population does in fact live in rural districts. These changes have 
brought up the question of reformation of the educational system in so far as 
this system is still based on the ideas which governed its organisation at the 
end of the last century. An especially difficult problem arises in endeavouring 
to make tbe vocational, or technical schools, more effective and in integrating 
them with the rest of the educational system and with the country's economic 
life in general. This problem has become additionally pressing with the arrival 
of the so-called »bulge» generation. In Finland, as in many other countries, 
tbe birtbrate was exceptionally high for some years after the second world 
war. 'I1his generation has now reached the age when it enters into the nation's 
economic life. The training of these children must therefore satisfy the changed 
conditions both in the social and economic fields. Althougb the present inves
tigation is merely a Iimited field study, the problem has been examined with 
an eye kept on tbis wider background. In the chapter dealing with other in
vestigations the author has considered the basic concepts of social stratifi
cation and the mobility of labour as a basis for the classification used. 

2. Research scherne and rnethod

The title of this study in itself embraces a wide field, and is intended to 
deal with the problem only in a broad sense. The following tbree questions 
have been taken as a starting point: 



l. What is the general structure of the vocationally-trained population?
2. Wh2,t attitude does the vocationally-trained class take to specifically

social problems in their working life and training?
.3. How well does rhe public vocational training system satisfy rhe needs 

of craftsmanship and of industry? 

In order to achieve a definite angle of approach and solid basis for his 
investigation, the author adopted certain basic hypotheses, which are as follows: 

1. Different methods of training will effect the worker in his relationship
to different aspects of the community.

2. Opinions given of training will reflect the level of the method of
training.

'.\. Changes of trade and of place of work are indicative of the suitability of 
the training Lmdergone. 

4. The statements and facts collected are indicative of rhe system of voca
tional training.

5. The results of an investigation into the formation of the vocationally
trained class will afford matter for comparison for other studies, and it
will be possible to draw new hypotbeses from rhe basic conclusion of
rhis study.

The main concepts of the study are the terms »skilled labourer», »vocarional 
training» and »mobility». By »skilled labourer» is meant a so-called blue collar 
worker who has undergone a course of training for some trade or group of 
trades. Included within these terms of reference are also those who at the 
time of the investigation were employed in administrative or executive posts, 
but who had previously received such above-memioned training. The duration 
and nature of the training were taken as criteria of rhe concept of vocational 
training. On this basis a division into four training groups can be made. 

It should be noted that the definition of a worker who has undergone 
vocational training is not idemical with that of a »craftsma11», for a trade 
can be leamed by orher means, e.g. by practical experie11ce a11d private study. 

»Mobiliry» here sig11ifies those cha11ges which the subjects of the study bad
made after rheir traini11g as regards locality, work-place, trade or trade group. 
Attentio11 was paid pri11cipally to cha11ges i11 trade or trade group, a11d 
included u11der this heading are rhose who had undergone trai11ing a11d had 
later abando11ed either the trade group ( »Change of occupation; group I») or 
trade (group II) which rhey had bee11 taught, at least for a certain time (mini
rnum 3 mo11ths). 

The study is by 11ature a field study, the area of investigatio11 including ali 
rhe ha11dicraft a11d i11dustrial establishments i11 the tow11 of Jyväskylä (approx. 
'>5.000 i11hab.). I11formatio11 011 these was obtai11ed from the official i11spector 
of trades. Employers then made returns of all their skilled labourers who to 
their knowledge had undergone rhe rype of trai11i11g u11der discussio11. I11for
rnatio11 on the eco11omic strucrure of Jyväskylä and 011 the people pertaining 
ro rhe study is set out in table 10. 
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The materia! for the study was collected by persona! interviews, which the 
author himself carried out in the period March-August 1957. The total number 
of vocationally-trained workers, as returned by the employers, was 5 70 (approx. 
9 % of all workers), of which 472 were interviewed. The majority (3/4) of 
those who were not interviewed lived outside the bounds of Jyväskylä, and 
no attempt was made to interview them, unless they voluntarily came to the 
Institute of Education. In so far as this group is formed of those who differ 
from others in the sample investigation the fact that they were left out has had 
some effect on the findings. 

The number of variables in the study is extremely high. Two of these 
have been taken as of basic importance, viz. method of training and change of 
occupation, and they have been examined in the light of social facts and attitudes. 
The materia] has been divided into the above-mentioned groups according to 
the type of vocational training. The word »group» is used in the sense of 
» classif ication».

I. trained by short vocational courses for ar !east 4 monrhs but 
less than 2 years

II. trained in vocarional schools for at ]east 2 years
III. trained in apprenticeship for at ]east 2 years
[V. trained in one of the above-mentioned schemes bur also later

a higher vocational institution for at ]east 2 years 

for 

lll 

92 

171 
157 

52 
- -

472 

According to rhe change of occupation the research popularion can be 
divided as follows: 

A. On rhe basis of occupation

I. 111 only one occuparion 
II. m more occupations

B. On the basis of occuparional group

I. in only one group (e.g. only in metalwork)
II. in more groups (e.g. in metal and wood work)

177 
295 

472 

343 
129 

472 

The research population appears in table 42, broken down as regards mobi
lity and certain social factors. For analytical purposes so-called cross-tabulation 
has been employed. The tables are analysed either by chi-square ( z 2) or, in
respect of percentages, by the t-test. From the value of z 2 the coefficient of 
conringency is rhen calculated (C), togerher with its corrected value (cC), thus 
clarifying the strength of correlation. 
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3. Main findings

1n this connection there is still good reason to stress the explorative nacun: 
of the scudy. Although the problems are general ones, the nature of this work 
is essentially local. There is especial reason to draw attention to its following 
limitations: 

1. The field study gives an answer to the problems, but this answer is from
its very nacure limited and cannot as such be extended to the whole of
Finland, although Jyväskylä is, in its economic structure, fairly well
representative of a population centre.

2. The findings are approximate; even within the scope of the sample.
3. ln the study the vocational training system is examined only from a

limited point of view, from which basis no exclusively decisive findings
can be made.

For this reason only those characteristics or attitudes have been drawn from 
which significant differences (p<.0 l) have been ascertained by means of the 
testing system employed. These matters are set out in tables 3 7 and 70. lt is 
also vvorth 1nentioning, that 10 o/r of the interviev✓s v1ere repeated, on whicb 
basis there was obtained a median reliability of .52 in attitude-items and .71 in 
factual ones. The total constancy factor ( cp ) is therefore somewhere in 
between these two figures. Errors in the punched card system, at random 
selection, was 2 % . 

As rcgards thc general structurc of thc vocationally-traincd class, it can bt 
demonstrated that the number of workers who have received such training in 
the handicraft and industrial fields is considerably less than is considered 
necessary in various estimates (estimate = 35 %, in Jyväskylä 9 %). As regards 
women this proportion is still smaller in comparison with men. One must not 
however necessarily draw the conclusion from this fact that local industry is 
on a lower level than elsewhere in Finland, for many other factors besides 
training effect productive efficiency, such as the worker's general voc
ational fitness, the quality of his tools, the system of work and the rational
isation and organisation of manual activity. Of these, vocational training cannot 
be regarded as the most important, since the need for it can be considerably 
diminished by rationalisation of the system of work. In this case it is possible 
to replace official training entirely by practical experience. The fact that the 
majority of skilled workers in Jyväskylä industrial establishments have reached 
their position by the so-called »long method» may indicate that practical 
training is still sufficient in many fields. A high percentage of workers who 
have received public technical school training does not in itself ne
cessarily reflect a correspondingly high rate of technical competence. 

The structure of the vocationally-trained class investigated in this study is 
further illustrated by the following facts: 1) they are basically from the 
working class, 2) many of them originate from rural districts, but it is only in 
rare cases than they also received their training there, 3) they have previously 
merely undergone an elementary school education, and 4) their average age 
is only about 28. This youthfulness reflects the sharp rise in opportunity for 
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technical trammg, since the average age of all workers is about 40. Ex
grammar school pupils do not have aspirations towards these trades. Infor
mation on place of origin further indicates the desire of country boys to receive 
their training in the town. When they arrive in the town, they normally also 
endeavour to remain there. The availability of work is not the only cause of 
this:· many other factors contribute toward it. The study material makes it 
clear that only a minority of those originating from the countryside are rep
resentative of a truly agricultural class. The wish to remain in the town is 
therefore easily appreciated. The divisions of the study materia! as regards 
different variables, form as such in many cases answers to the question: » What 
is the general structure of the vocationally-trained class? » Thus the variable 
of method of training reflects the practical opportunities for education, the 
trade grouping reflects the attractiveness of different fields, and the number 
of changes reflects the mobility. Appendix 4 ( questionnaire and classification 
of materia!) forms a condensed resume of these aspects. 

The central point of the study, i.e. the part referring to methods of training, 
brings us to a second problem, which can be summed up by the question: 
»How do vocationally-trained personnel react to the various problems arising
from their work and their training? » As basic points of departure the following
hypotheses have been taken:

l) different methods of training effect the worker's relationship to different
aspects of society,

2) the statements made by a rnan in regard to training reflect the level of
this training merhod.

In the tables based on chi square it is clear that personnel who have completed 
different technical training methods do in fact differ from each orher both in 
background variables and in persona! attitudes. The background factors effecr
ing their choice of training method are, according to this information, sex, age, 
home, father's rrade and social class, amount of basic education, place of edu
cation, previous experience and age on entering training. As an internal 
factor there should be mentioned in the first place the wish to enter a 
particular trade, an interest which in a good third of the subjects did not exist 
at ali. Between the d1fferent groups of »training method» there appeared an 
obvious divergency as to which type of trade was most favoured. 

The majoriry of interviewees were contented with the training rhey had 
received. Within the different training groups noticeable differences did 
arise, whose origin could not be traced to the method of training as such. 
By means of cross-tabulation it became obvious that, inter alia, those who were 
unsatisfied were in general rhose who had had no particular vocational interest 
when young or had transferred to a different trade group from the one they had 
learned. To ascertain the ease with which a trainee integrates himself into the 
trade in which he has been trained, one should await the decisive influence of 
the time factor. A statistical method of approach does not however give a clear 
picture of whether the length of training may or may not decisively effeet a 
trainee's knowledge of the trade, regarding the occupations under investigation 
as a whole. As an answer to this problern the grouping of subjects into two 
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classes (whether or not succesfully integrated) does bring the time factor into 
somewhat clearer focus. There is however reason to accept this finding with 
caution, for it is probable that both the · competence and personality of a 
craftsman, together with the level and quality of his current employment, will 
effect his valuation of his training. On the other hand the craftsman's own 
valuation can scarcely be considered trustworthy in this respect, without taking 
into account at the same time both valuation from further sources and work 
tests. 

As regards unemployment the study also did not reveal the length of 
training as having a decisive importance at the craftsman level. Both in this 
respect and in that of a sense of security of tenure of a job, those trained in day 
technical schools were in a disadvantageous position. The age factor was in 
these matters decisive. 

The attitude of the interviewees to those social problems which from the 
point of view of the worker are of greatest significance brought various 
interesting matters to light. As regards wages, the time-work system was 
favoured. Differences within the various groups were accounted for mainly by 
age differences. In other respects the age factor seems to bave a joint effect 
on a large number of tbe variables. Information on tbe interviewees' attitude to 
'Nhite-collar v;orkers v;as also revealed, �vith respect to the various social 
advantages enjoyed by professional people (bolidays, bours of work, pensions, 
living conditions). These distinctions are considered unjusr. Table 37 sum
marizes the facts concerning differences between training groups. 

The facr that mobility was selected as another central theme was based on 
the assumption that changes of trade and of place of work are in part an 
expression of the suitability of training and of the vocarional training system. 
Here the starting point was taken to be the consideration that frequent changes, 
especially in trade group, are indicative of internal weakness in the system. 

The background influences and internal causes of these changes together 
with a characterisation of the typical traits of both static and mobile workers 
are presented in the collective investigations into the incidence of mobility, 
table 42. The fact that mobility has become a more general phenomenon, as 
is the case in many other countries, became evident during the course of the study. 
This means in general that the current younger generation makes more fre
quem moves than did the older one, when it too was young. The phenomenon 
is not however entirely consistent in that, as regards change of place of work, 
rhe trend in Jyväskylä is in the other direction. At the same time it was 
establisbed that the Lipset-Bendix system of sensitivity to mobility is subject 
to exception, in that a change was more willingly made in place of abode 
than in skilled trade group. 

Although change in trade and more specifially in uade group means in 
many cases a waste of training, they must in presem social conditions be 
regarded as an integral part of the normal course of economic life. Also on 
an individual basis such a phase is not exceptional even up to tbe age of 40, 
but is consistent with the theory of life career pattern. It is a problem to as
certain the heigbt to which this incidence of mobility of manpower may rise; 
a solmion of general validity will be far from easy. By means of this study it 
has constantly been endeavoured to establish, in each community, comparative 
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figures within the definition of both mobility and training requiremems whicb 
will serve as a basis for the solution of these problems. 

A mutual comparison between the method of training and the incidence of 
mobility affords the information that, in respect of mobility, the partly
trained represent the mean, and tbat the basically trained adopt a favourable 
attitude while the completely trained avoid changes. The more striking 
differences, especially in persona! attitudes, can be divided by a line between 
the second and third training groups, the others taking an intermediate 
stand. Besides various background factors (such as age, level or training, basic 
education and social class), a feeling of participation and a sense of security 
are apparently clustered with many of the variables. Table 70 gives a clear 
picture from which it can be seen which variables static and mobile workers 
differ significantly. 

4. C onclusions

Altbough the findings of a field study justify in the main only extremely 
limited generalisations, the author however regards these and other investi
gations as being basically fruitful as a reply to rhe third problem investigated, 
i.e. »How well does public vocational education meet the demands of
craftsmanship and of industry? », in that rhe findings obtained were presumed
to give an indication of the tendencies and organisation of vocational and
technical training.

The trainees' own ideas indicate that all the principal training methods 
are considered suitable as regards satisfacrion with and integration into a 
trade. Also identical was the effecr of different training methods on trade 
ethics. In so far as frequent mobility can be considered a negative charac
reristic, the apprenticeship method seems especially suitable. 

The interviewees' opinions on desirable training methods gave clear support 
to a comprehensive education system with a bias towards technical training 
and to continuation courses after practical experience. Although the question 
of the educational system is too manifold to be expounded by opinion po!L 
the replies given indicate nevertheless that any form of integrated school sys
tem has wide support among craftsmen. 

The practicability of short technical courses of a few months as a prin
cipal form of education can be considered justified also in the light of 
questions touching on the scope of basic education. Although most of the 
interviewees still regard primary school as being sufficient for their own 
trade, almost all of them consider that their children need at !east some 
secondary school education. The more general the broad basic educational 
system, the better the results that will be obtained from short courses, when the 
person concerned has in addition some previous experience in the field. A

secondary school (high school) on a broad basis, supported by the community 
and to some extent catering for specialisation could be of great practical use 
aisa in guidance as to choice of trade and vice versa. 

The separation of technical or vocational training and so-called general 
education can scarcely still be considered expedient. Educational reforms in 
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many countries show a clear new trend in rhis respect. If Finland is to follow 
suit, necessary changes in school organization would have to be made. 

In the composition of this study it has in many respects not proved possible 
to achieve the detail which in the author's opinion would have been desirable. 
A certain Jack of precision as regards type of training, mobility, social class 
and other variables still remains, due to lack of previous investigation in these 
fields, and this has effected the findings of the study. The problematical 
nature of these variations appeared in a clearer light than before, and many 
other problems were revealed in precisely the way hoped for. Of these we 
may perhaps mention especially the parallel investigation mto the case of 
rhose craftsmen who have reached their position merely through practical 
experience. Field studies carried out elsewhere and clarifications of problems 
in other trade groups would be desirable and necessary. In addition to the 
interviews of large groups there is also need of detailed analysis of small 
ones. This study may offer a point of departure or of comparison for many 
other subjects alluded ro herein, such as were hoped for in adopting rhis 
study' s hypotheses. 
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