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Puuraaka-aineen hankinnan ensimmarsun vaiheisiin - miesvormrn 
suoritettaviin hakkuutöihin - liittyvät työt kuuluvat raskaimpiin ruu
miillisiin töihin, joille yleensäkin on ominaista työtulosten huomattava 
vaihtelu . Metsätöissä tämä vaihtelu johtuu näihin töihin erottamattomasti 
kuuluvista luonteenomaisista tekijöistä, joita on lukuisasti ja joista kukin 
eri määrin vaikuttaa työtuloksen suuruuteen aik.ayksikössä. Tällaisia teki
jöitä ovat: puulaji , puiden koko, niiden oksaisuuden määrä ja laatu, kuoren 
paksuus ja laatu, runkomuoto, puiden etäisyys toisistaan (tiheys), maaston 
laatu sekä eri laiset ilmastolliset tekijät ym. Näiden tekijäin merkitystä 
työntekijäin työtuloksiin aikayksikössä on pyritty selvittämään metsä
töiden yksityiskohtaisilla aikatutkimuksilla. Tällaisten tutkimusten perus
teella voidaan määrittää keskenään oikeat, käytännön työntekoa vastaa
vat suhteelliset työtulokset erilaisissa metsissä, eri olosuhteissa ja eri tavara
lajien valmistuksessa (A r o 1946, 1947; Las s i 1 a 1930; M a k k o
n en 1950; M a t t s s on M å r n 1945; Ne n z e II 1945; V u ori s t o 
1934, 1935a ja b; Vöry 1947, 1954). 

Aikatutkimusten antamia absoluuttisia työtuloslukuja ei sen sijaan 
Pohjoismaiden metsätyöntutkijain käsitysten mukaan ole riittävästi perus
teltua eikä mahdollistakaan käyttää yleispätevästi ns . >>normaalisuorituk
sen» määrittämiseen. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että sillonkin kun 
puiden koko ja ominaisuudet sekä työolosuhteet ovat samat, eri miesten 
ja samankin työntekijän työtulosten määrät vaihtelevat huomattavasti. 
Tämä käy ilmi työaikatutkimuksilla saatujen, eri työvaiheita koskevien 
aikatutkimusaineistojen tarkastelusta (V ö r y 1954). Näin ollen pitkäh: 
könkään aikaa kestäneet työntutkimukset eivät anna joidenkin, ei edes 
useammankaan miehen työ tä sellaisia keskiarvotuloksia ," joiden voitai5iin 
riidattomasti katsoa edustavan metsätöiden keskityötuloksia . 

Sen sijaan tällaisilla aikatutkimuksilla saadut suhteelliset työtulokset 
ja niiden riippuvuus eri tekijöistä saadaan melkoisella varmuudella ja 
luotettavuudella määritetyiksi. Tätä on omiaan helpottamaan metsätöiden 
työntutkimuksissa tehty ylei havain to, että eri työntekijäin työskente
lystä saadut, mainituista t työvaikeu tekijöistä>> riippuvat suhdeluvut ovat 
keskenään hyvin yhdenmukaisia ( 1\. a k k o n en 1950). 



Absoluuttisten keskityötulosten tietäminen ei itse asiassa ole osoittau
tunut metsätöiden palkkaperusteita varten välttämättömäksi. Niinpä 
Ruotsissa ei puhu ta mistään keskimääräisistä . päivätyötuloksista. Metsä
töiden palkkauksessa on siellä vain suoraan sovittu määrätystä palkasta 
kuutioyksikköä kohti jonkin tietyn tavaralajin valmistuksessa. Tästä kiin
topisteestä lasketaan metsätyöntutkimuksen antamia suhdelukuja käyt
täen toisten tavaralajien vastaavat palkat erilaisissa metsissä ja eri olo
suhteissa (M a t t s s o n M å r n 1945). 

Ei kuitenkaan käy kieltäminen, etteikö ke kimääräisillä päivätyö
tuloksilla olisi niin käytännön metsätöiden kuin metsätyötieteenkin ja 
metsätaloudellisen tutkimuksen kannalta oma mielenkiinton a ja tärkeä 
merkityksensä (He 1 a n d e r 1922, 1923; P ö n t y ne n 1936; F A 0,· 
Pilot Committee). 

Alan vanherumassa kirjallisuudessa esitetään eri puutavaralajien val
mistuksen ns. )>työsaavutuslukuja)>. Niitä perustellaan mm. seuraavast i: 
)>Eri työmiesten työsaavutuksi lla on kyllä tuntuva ero, eikä mitään aivan 
systemaattista tutkimusta siitä, kuinka suuriksi ne keskimääräisesti kohoa
vat ole olemassa, mutta pitkäaikainen kokemus on kumminkin opettanut 
ainakin yleisimpiin tavaralajeihin nähden , kuinka paljon mies niitä voi 
valmistaa ... )> (H e 1 a n d e r 1922, s. 207). 

·Aikaa myöten, kun valmistettavat tavaralajit lukumäärältään ja mi
toiltaan yhä lisääntyivät ja raaka-aineeksi ruvettiin käyttämään entistä 
paljon vaihtelevamman kokoisia ja laatuisia puita, eivät vanhaan perimä
tietoon ja kokemukseen perustuvat työsaavutusluvut enää olleet tyy
dyttäviä. 

Luotettavin menetelmä keskityötulosten ylei päteväksi määrittämi
seksi on näin ollen vain riittävän laajan, luotettavan tilaston kerääminen . 

. Tällaisia tilastollisia tietoja metsätöiden päivätyötuloksista ei ole paljon 
käytettävissä. V u o r i s t o (1 935 a) julkaisi tammi-maaliskuulta 1932 
Kemijoen vesistöalueelta kahdeksalta työmaalta keräämänsä tilastotiedot 
kuorimattomien havutukkien &työennätyksistä&.1 Hänen aineistonsa käsit
tää kaikkiaan 349 hakkuupalstaa ja 7 452 tekn.j3• Vastaavanlaisia tilasto
tietoja myös Perä-Pohjolasta on julkaissut 1\ a 1 i niemi (1953). Hänen 
tilastonsa on kerätty vv. 1933 ... 35 ja koskee kuten uoristonkin tilasto-

1 Vuoristo käytti vähemmän onnistunutta nimitystä t työennätys.. Yleisemmin on 
käytetty nimitystä ttyösaavutus.. Kun kumpikin mainittu sana viittaa jonkinlaiseen 
kilpailuun, ei tekijä pidä niitä onnistuneina, vaan on pyrkinyt korvaamaan käsitteen 
puhumalla työtuloksesta tai keskityötuloksesta (aikayksikössä). 
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Kuva 1. Kuorimattomien havu
tukkien päivätyötulosten jakaan
tuminen eri työtulosluokkiin Vuo
riston ja Maliniemen tilastotutki-

musten mukaan. 

Fig. 1. Distribution of daily per
formances into different perjorm
ance classes in the making of un
barked conijerous sawlogs, on the 
basis oj statistics compiled by Vuo-

risto and Maliniemi. 

tutkimus kuorimattomien sahatukkien hakkuuta ja ajoa . Maliniemen 
aineiston laajuus on 922 palstaa ja 1 908 355 tekn .j3• 

Näiden kummankin tutkijan aineistot käsittävät siis rajoitetun, jok
seenkin yhdenmukaisissa olosuhteissa kerätyn tilaston. Tulokset osoitta
vat, että aineistot hajaantuvat huomattavasti. Tämä käy ilmi kuvasta 1, 

. missä ylinnä on esitetty Vuoriston koko aineiston prosenttinen jakaantu
minen eri päivätyötu losluokkiin. Havaitaan, että päivätyötulokset vaih
televat rajoissa 50 ... 230 tekn.j 3• Keskiarvoiseksi päivätyötulokseksi (ai
neiston aritmeettinen keskiarvo) saadaan 112.s ± l.s tekn.j 3• Hajontaa 
kuvaava neliöpoikkeama a = 35. tekn .j3, mikä suhteellisena hajontana 
(prosenteissa keskiarvosta) on 32 %. 

Huomattavin työtuloksen suuruuteen vaikuttava tekijä on rungon 
koko. Sekä Vuoristo että Maliniemi ovat esittäneet tilastojensa mukaiset 
työtulokset myös eri runkosuuruusluokittain. Kuvassa 1 keskellä esitetään 
Vuoriston ja alinna Maliniemen työtulosaineistojen prosenttinen jakaan
tuminen eri päivätyötulosluokkiin runkosuuruusluokassa 10 1/ 2 tekn.j3• 

jakaantumiskuvioista nähdään, että aineistojen hajonnat ovat epäsään-
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nölliset ja laajuudeltaan melkoiset. Keski päivätyötulos on Vuoriston aineis
ton mukaan 91.2 ± 1.4 tekn. j3• eli öpoikkeama a = 30.s tekn.j 3 ja suh
teellinen hajonta 34 %. Maliniemen aineistosta laskettu keskipäivätyö
tulos on 122.o ± O.s tekn .j3, neliöpoikkeama a = 23.9 tekn.j 3 ja suhteellinen 
hajonta 20 %. 

Sekä Vuoriston että Maliniemen tilastotutkimuksissa on esitetty mui
denkin seikkojen kuin rungon suuruuden vaikutus työtulokseen. Vuoris
tolla esiintyvät tällaisina tekijöinä työryhmän kuntoisuus, puiden laatu ja 
metsän tiheys, Maliniemellä leimikon tiheys, latvatukkiprosentti ja ennen 
kaikkea työryhmän suuruus. 

Voidaan k-atsoa, että nämä kummatkin tutkimukset antavat hyvän 
kuvan kuorimattomien havutukkien teon päivätyötuloksista ja niihin 
vaikuttavista tärkeimmistä tekijöistä Perä-Pohjo lan kämppäolosuhteissa 
1930-luvulla. 

jos halutaan kerätä tilastotietoja laajemmissa puitteissa ja kaiken
laisen puutavaran valmistuksesta tarkoituksena saada niiden perusteella 
luotettava kuva metsätöiden keskimääräisistä työtuloksista aikayksikössä 
(tunnissa, päivässä, työviikas a), on tällaisen tilaston keräämisessä otet
tåva huomioon kaikki se llaiset tekijät, joiden tiedetään oleellisessa mää
rin vaikuttavan työtuloksen määrään. Tällai i ta ns. »työvaikeustekijöistäl> 
on edellä jo ollut puhe. 

Tämän lisäksi on tilastossa työajan tarkalla ja oikealla muistiin mer
kitsemisellä keskeisen tärkeä sija . Kun metsätyöt meikäläisissä oloissa 
jokseenkin säännöllisesti suoritetaan itsenäi e ti urakkatöinä, on päivittäi
sen työajan pituus samoin kuin työ säolopäivien lukumäärä (viikossa, tili
välissä, kuukaudessa) työntekijän itsensä ratkaistavi a. äin ollen tieto 
työtuloksesta päivässä (viikossa, t iliväli sä, kuukaude sa) on sellaisenaan 
liian epämääräinen. ain jokaise ta tilastoon tulevasta miehestä pidetty 
päivittäi nen ja tunneittainen kirjanpito tekee mahdo lliseksi Ia ·kea riittä
vän tarkasti miehen työtulok en jos akin tiety sä aikayk ikössä. Summit
taiset, keskimääräiset maininnat työpäivän pituude ta ja viikon, t ilivälin 
tai kuukauden työpäivien määrä tä aiheuttavat hyvin todennäköisesti sys
temaattisia virheitä . Vasta kun on käytettävissä todellisia laajoja, ti lastol
lisia tutkimuksia nimenomaan työaikojen pituuk ista metsätöissä, voidaan 
niiden perusteella laskea työtulok ia aikayk iköi sä. 

Kun miesten tietyssä ajassa (tavallisesti tilivälissä) valmistamat eri 
tavaramäärät ovat selvillä, muunnetaan ne vastaamaan yhtä ja samaa 
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tavaralajia. Samoin muunnetaan eri miesten tulokset vastaamaan kaikki 
saman kokoista puustoa, jonka työvaikeusluokat ovat samat. Näin saadut, 
kaikissa muissakin suhteissa riittävän samanlaisia olosuhteita vastaavat 
työtulokset jaetaan kunkin työntekijän tilivälin todellisen työssäoloajan 
pituudella, jolloin saadaan siis työtulos aikayksikössä. 

Mainitunlaista tilastoa erilaisten metsätöiden työtuloksista ja työajan 
käytöstä on Suomessa kerätty Metsätehon, Suomen Puunjalostusteollisuu
den Keskusliiton metsätyöntutkimusosaston toimesta jo monen vuoden 
ajan . Tilastoaineiston määrä on kuitenkin tähän mennessä katsottu vielä 
riittämättömäksi eikä sen perusteella Iaskettuja keskimääräisiä työtuloksia 
ole julkaistu. Mainittakoon, että Ruotsissa toimiva metsätyöntutkimus
laitos Föreningen Skogsarbetens och Kungl. Domänstyrelsens Arbets
studieavdelning (SDA) on kerännyt vastaavanlaista tilastoa kauemmin, 
.mutta ei myöskään ole katsonut vielä voineensa julkaista tuloksia samoista 
syistä. 

Toisaalta on muistettava, että jotta tällaisen tilaston antamat työ
tulosluvut voitaisiin muuntaa vastaamaan samanlaisia olosuhteita, on 
oltava käytettävissä luotettavat muuntoluvut. Kuten edellä on ollut puhe, 
tällaiset muuntoluvut on Metsätehossa laskettu yksityiskohtaisten aika
tutkimusten antamista suhteellisista työtulosluvuista (M a k k on en 
1950). 

Tilaston laajuus ja keräämistapa riippuvat toisaalta tilaston keräyksen 
tarkoituksesta, toisaalta keräyksen toteuttamismahdollisuuksista. Täydel
lisen tilaston keruu niinkin laajasta ja monessa mielessä epähomogeenisesta 
ja vaikeasti tavoiteltavasta aiheesta kuin mitä metsätyöt meikäläisissä 
olosuhteissa ovat ei ole ollut mahdollista eikä tarkoitustaan.. vastaavaa. 

äin ollen on tullut kysymykseen otantamenetelmä. Tässä ei ole aihetta 
puuttua tarkemmin tähän laajaan kysymykseen_. Mainittakoon vain Iy
hye_sti, että Metsätehon keräämää tilastoa voidaan perustellusti katsoa 
umpimähkäiseksi (ei mielivaltaiseksi) näytteeksi suurehkojen metsäteolli
suusyhtiöiden hankintatyömailla vv. 1946 0 0 . 52 työskennelleiden täysi
ikäi ten, valtiovallan määräämään päivätyönormiin päässeiden, tavan
omaista työtottumusta ja työskentelytapaa edustavien metsätyöntekijäin 
keskimääräisistä työtuloksistao Tilastoon tulleiden työntekijäin »valitse
minen» on tapahtunut ilman mitään tiettyä tendenssiä, usean perättäisen, 
toisistaan riippumattoman sattuman tuloksena (vrt. Y a t e s 1953, s. 9 
ja seur.)o Tilaston keruu een on osallistunut pääasiassa suurehkoja metsä
teollisuusyhtiöitä (syystä että tilastonkerääjän järjestäminen on ollut heille 
helpompaa kuin aivan pienille työnantajille). Yhtiöiden metsäosastot ovat 
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antaneet tilastonkeruutyön yhdelle tai useammalle piirilleen eri puolilla 
hankinta-aluettaan ilman mitään sellaista valintaa, minkä voitaisiin olet
taa vaikuttavan keskimääräiseen työtulokseen. Tilastonkeruutyömaiksi 
taas ovat joutuneet sellaiset työmaat, joilla mukavasti on voitu järjestää 
henkilö huolehtimaan tilastosta. Itse työmailla ovat tilastoon tulleet työn
tekij ät, jotka ovat sattuneet tulemaan työhön tilaston keruun alkaessa . 
Heidän poistuessaan työmaalta on tilalle otettu vastaavasti jotkin uudet 
miehet. Miesten työtuloksista ei näin ollen ole ollut etukäteen eikä yleensä
kään tilaston keruun aikana sellaista tietoa, mikä olisi päässyt vaikutta
maan heidän ottamiseensa tilastoon. Työntekijät itse eivät työhön hakeu
tuessaan mitenkään etukäteen ole tienneet joutuvansa mahdollisen tilaston
keruun kohteeksi. Tilastonkeruu ei ole missään suhteessa päässyt vaikutta
maan heidän paikkaansa, ansioihinsa eikä verotukseensa, mistä kaikesta 
miehet ovat olleet tietoisia. Työtu lokset on merkitty kultakin mieheltä 
tiliväleittäin, joten kunkin miehen työtulosluku se llaisenaan on tavallisesti 
parin viikon tai pitemmänkin ajan keskiarvo. 

Seuraavassa esitetään näytteenä Metsätehon mainitusta tilastosta las
kemia ja yhdenmukaisiksi, vertai lukelpoisiksi muuntamia tuntityötuloksia. 
Aineisto on muunnettu vastaamaan 2-metrisen puolipuhtaan kuusipaperi
puun valmistusta syyso losuhteissa (ei lu nta, ei pakkasta) sellaisesta met
sästä, joka edustaa runkosuuruusluokkaa 5 ... 7 runkoajp-m3, oksaisuus
luokkaa 111, kuoriluokkaa II, vikaisuus-, runkomuoto-, tiheys- ja maasto
luokkaa ·1 (luokituksista ks. M a k k o n e n 1950, 1953). 

Aineisto on näin muunnettu ulkonaisilta työolosuhteilta suunnilleen 
yhdenmukaiseksi , joten työtulosten vaihtelut johtuvat vain työntekijöistä, 
joiden työtulokset kylläkin vaihtelevat huomattavasti. Tämä johtuu mo
nista seikoista, kuten työntekijäin iästä, ammattitaidosta, ruumi illisesta ja 
henkisestä kunnosta, työvälineiden kunnosta ym. lukemattomista sei
koista. Samankin miehen työtulokset vaihtelevat mainituista seikoista 
johtuen. Näiden seikkojen vaikutusta voidaan myö selvitellä jo akin 
määrin kyllin laajasta tilastoaineisto ta. \utta mikäli tarkoituk ena on 
pyrkiä määrittämään vain &tavalli ten& met ätyöntekijäin keskityötulok
sia, ei mieskohtaisiin tekijöihin ole yytä liiak i puuttua. On vain huoleh
dittava, että tilasto tässä suhteessa täyttää edustavalle näytteelle ase
tettavat vaat imukset. 

Työntekijäin luokittelua heidän työskentelynopeutensa mukaan -siis 
jonkinlaisen l>joutuisuuskertoimen» arvioimista - ei voida ajatella kun 
kysymyksessä ovat metsätöiden kaltaiset, vaihtelevas a järjestykse sä ja 
tahdissa suoritettavat raskaat ruumiilli et työt. Sitä ei myöskään loogi esti 
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Kuva 2. Metsätehon työtulostilas- 4-

ton jakaantuminen verrattuna i• 

normaalijakaantumiseen. 

Fig. 2. Distribution of statistics 
compiled by Metsäteho, in com
parison with the normal distribu-

tion curve. 1'-;1---'-~=....::....-!--L~-L-..f---l..:~=.,:..,_~ 

voida katsoa mielekkääksi, kun juuri tilastateitse pyritään määrittämään 
toistaiseksi tuntematonta )mormaalisuoritusta)>. 

Tässä esitettävä aineisto käsittää kaikkiaan 826 tapausta, joista siis 
kukin edustaa yhden työntekijän yhden tilivälin keskityötulosta tunnissa. 
Aineisto jakaantuu eri tuntityötulosluokkiin seuraavasti: 

0.075 O.u5 0.155 0.195 0.235 0.275 0.315 

Tapauksia 9 84 128 180 163 123 67 

0.355 0.395 0.435 0 .475 0.515 0.555 

Tapauksia 36 18 II 5 

Aineistosta laskettu aritmeettinen keskiarvo on 0.226 ± O.oo27 k-m3jt. 
Neliöpoikkeama a = O.o; k-m3jt, suhteellinen hajonta 34 %. 

Aineiston hajonnan muotoa esittää kuva 2, missä se on piirretty samaan 
mittakaavaan ns. normaalikäyrän kanssa (L i n d e b e r g 1927). Kuvassa 
normaalikäyrä on piirretty yhtenäisellä käyrällä ja nyt käsillä olevan 
aineiston hajontaa kuvaa katkomurtoviiva. Voidaan havaita murtoviivan 
olevan kulultaan säännöllinen ja noudattavan kohtalaisen hyvin normaali
käyrän kulkua, kuitenkin siten, että murtoviiva nousee jyrkemmin ja sen 
huippu, joka kohoaa normaalikäyrän huippua hieman korkeammalle, saa
vutetaan ennen aritmeettista keskiarvoa. Tämä merkitsee, että yleisin 
työtulos tämän aineiston mukaan oli luokkaa 0.175 . .. 0.215 k-mj3t, kun taas 
keskiarvoinen työtulos oli hieman suurempi (0.226 ± 0.0021 k-m3jt), mikä 
puolestaan johtui tilastossa esiintyneistä, yleisintä arvoa melkoisesti suu
remmista työtuloksista, kun sen sijaan vastaavia, yleistä huomattavasti 
alhaisempia työtulok ia ei esiinny. 

jakaantumiskuvion muotoa kuvaamaan on laskettu tilastomatemaat
tiset tunnusluvut IJ1 ja IJ2 kaavoista: 
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f'a2 . f.J-4 fJ1= -Ja/32 = -, 
f.l-23 f'22 

JOissa f" 2, fls ja f.J-4 merkitsevät ns. momentteja ja jotka puolestaan on 
laskettu tilastomatematiikan tavanomaisin menetelmin (ks. esim. T i p
p et t 1945, s. 34 ja seur.). 

jos jakaantuminen on täysin normaalikäyrän mukainen ja symmetri
nen, niin /31 = 0. Nyt käsillä olevasta aineistosta laskettu /3 1 = + O.ta, 
mikä merkitsee havaittua lievää positiivista vinoutta. 

Tiheyttä osoittava tunnusluku {32 on aineiston mukaan 3.4s, mikä 
puolestaan osoittaa normaalia terävämpää huippua (normaalin jakaan-. 
tumiskäyrän /32 = 3). 

jakaantumiskuvion säännöllisyys ja vähäinen poikkeaminen normaali
käyrästä voitaneen katsoa tietynlaiseksi todistukseksi siitä, että 

1) muuntolaskelmat ja niissä käytetyt suhdeluvut ovat luotettavia ja 
kelvollisia tarkoitukseen, 

2) työtulo~siin vaikuttavia tekijöitä on riittävässä määrin otettu 
huomioon, 

3) tilaston keruutapa on täyttänyt tavoitteita vastaavat, umpimäh
käiselle näytteelle asetettavat vaatimukset. 

Lopputoteamuksena voitaneen katsoa, että metsätöiden keskityötulos- . 
ten määrittäminen tilastoteitse on ainoa kysymykseen tuleva keino, jos 
mieli saada yleispäteviä keskiarvotuloksia. Käytännön töissä esiintyvien 
työtulosten huomattava hajonta on tästä todistuksena. Tällaisesta tilas
tosta on käytävä selville työtulosten ohella todelliset, riittävän tarkat 
työssäoloajat sekä työtuloksiin vaikuttavat ns. työvaikeustekijät Samoin 
on tarkoin huolehdittava otantamenetelmää käytettäessä edustavalle näyt
teelle asetettavista vaatimuksista ja tilaston riittävästä laajuudesta. 
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Statistical Determination of the Average Work Performance 
in the Preparation of Timber 

SUMMARr 

Work studies conducted in Finland and Sweden on forest work have shown that the 
performances of different workers and even of a particular individual vary greatly, 
although exteroal conditions such as the size and other properties of the trees as well 
as weather etc. are similar. lt has been decided in the Northero Countries that it is im
possible to assess the working speed of a man. Hence it is not possible to find out by 
any generally acceptable means the average work performances, not even f_rom long
term time studies. The only way is to collect performance statistics. 

In Finland, Vuoristo ·( 1 935) and Maliniemi ( 1953) have published the extensive 
statistics collected by them on work performance in the preparation of saw logs in the 
Far North district in the 1930's. These studies give a good picture of the work per
formances in the preparation of unbarked saw logs twenty years ago in the uniform 
working conditions of Northero Finland. Fig. 1 shows, topmost, the breakdown of 
Vuoristo's materia! into work performance classes (cu.ft. per day); in the middle and 
below in the picture is seen the breakdown of Vuoristo's and Maliniemi's materials on 
the preparation of 10 1/! cu.ft. boles. Ali these materials are broken down unevenly and 
cover an extensive area. 

Metsäteho (Forest Work Studies Section of theCentral Association of Finnish Wood
working lndustries) has collected since 1946 extensive statistics first and foremost on 
the working sites of forest industry companies in different parts of Finl,and and on the 
preparation of various types of timber. The statistics are collected by the sampling 
method and cover the work performances of ordinary adult forest workers in the pre
paration of different kinds of timber. 

To make it comparable the materia! has been converted to uniform values by using 
the ratios given by the work time studies of various forest jobs conducted by Metsä
teho. Such ratios are necessary in trying to determine average performances in forest 
work by statistical means. It is equally important to know accurately the actual length 
of the time each man is at work on different days and the actual number of days he 
is at work. This must be known for each man separately for in Finland (as in Sweden) 
workers can themselves determine fairly freely the length of the time they are at work. 
In forest work, wages are paid for the quantity prepared, not for time worked. ln the 
statistics collected by Metsäteho a careful note has been made of the length of the 
working time. There is also accurate information on each forest covered by the statistics, 
on the size of the trees, form of stem, branchiness, bark thickness, terrain, density of 
the forest, weather conditions, etc. 
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The following is an example of the results provided by Metsäteho's statistics (not 
yet published in full for Jack of sufficient materia!). 

The present materia! covers s·26 cases. It has been converted to correspond to the 
preparation of barked 2-metre spruce pulpwood logs in autumn conditions in a forest 
where the size of the trees is such that a cubic metre stacked measure of prepared pulp
wood takes 5 ... 7 boles. The average work performance arrived at is O.ns ± O.oon 
cu.m. (s) per hour. The standard deviation of the materia! is O.o?S cu.m. (s) per hour, 
or 34 % of the average. The distribution is thus fairly large. 

Fig. 2 gives the frequency distribution of this materia! together with the frequency 
curve of normal distribution. It wil be noticed that they do not differ greatly. The 
symbols {11 and {12 have been computed for the materia! (see Tippett pp. 34 and follow
ing). {11 = + 0.13, obtained from the materia!, indicates positive skewness. {12 = 3.4s, 
calculated from the materia!, indicates (as is also seen in the figure) that the curve for 
the materia! is more sharply peaked than normal distribution ({12 = 3). The regularity 
of the distribution curve and its slight deviation from the normal distribution can be 
regarded as proof of the fact that (!) the ratios employed in the conversion calculations 
are serviceable and reliable, (2) sufficient allowance has been made for the factors affect
ing the work performances and (3) the method of collecting the statistics has met the 
conditions for the sampling method employed. 

The example given here shows that average forest work performances can be deter
mined by statistical means when the statistics are sufficiently extensive and contain 
sufficiently accurate data on work performances, the actual lengths of working times 
and the factors affecting the magnitude of the work performance. 

14 



METSÄ TÖIDEN VERTAILEVAN 

AIKATUTKIMUKSEN PERIAATE 

OLLI MAKKONEN 

THE PRINCIPLE OF COMPARATIVE TIME 

STUDIES IN FOREST WORK 

SUMMARr 

H E L S I NK I 1954 



Sisällysluettelo 
Sivu 

johdanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Teollisuuden ja metsätöiden aikatutkimukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Metsätöiden aikatutkimukset Keski-Euroopassa ja Pohjoismaissa . . . . . . . . . . 7 
Metsätöiden aikatutkimusaineistojen laajuudelle asetettavat vaatimukset . . . . g 
Aikatutkijoille asetettavat vaatimukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Urakkapalkkojen laskeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Loppusanat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Kirjallisuutta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 



Johdanto 

Työntutkimus on saanut alkunsa teollisuuden piirissä. Sysäyksen anta
jana on ollut pakko pyrkiä tehostamaan tuotantoa kilpailukyvyn säilyt
tämiseksi. Sopivimmiksi keinoiksi on katsottu työmenetelmien ja työs
kentelyolosuhteiden parantaminen, työn rasittavuuden vähentäminen ja 
sen miellyttävyyden lisääminen sekä palkkauksen saattaminen oikeuden
mukaiseksi. 

Ruotsin insinööritieteiden akatemia on laatinut työntutkimuksesta 
seuraavan määritelmän (S ä II f o r s 1945, s. 118): 

tTyöntutkimus on tarkka ja tieteellisellä pohjalla, y~sinkertaistamis- ja parantamis
mielessä tehty yksityiskohtainen työn suoritustavan tutkimus parhaan menettelytavan 
löytämiseksi. Työntutkimuksen tarkoituksena on erikoisesti sen ajan määrääminen, 
minkä työ normaalityöntekijän suorittamana vaatii. Työntutkimus voidaan yleensä 
jakaa seuraaviin pääosiin: 1) Suoritettavasta työstä koottaviin tietoihin, kuten raaka
aineen laatuun, tuotteen haluttuun laatuun ym. nähden.· 2) Työpaikan tutkimukseen, 
mm. sopivaisuuteen nähden ko. työhön, jotta turha väsymys, liiat liikkeet ja muu 
työnhukka-aika voitaisiin poistaa, samoin koneiden ja työkalujen tutkimiseen, missä 
sellaisia käytetään . 3) Työtavan tutkimiseen yksinkertaistamis- ja parantamismielessä. 
4) Työn vaatiman ajan määräämiseen ja 5) Aikatutkimuksessa saadun numeroaineiston 
käsittelyyn urakka-ajan määräämiseksi. Ensimmäiset kolme kohtaa käsittävää työn
tutkimusosaa kutsutaan menettelytapatutkimukseksi, jälkimmäiset kaksi kohtaa sisäl
tävää aikatutkimukseksi. t 

Seuraavassa tarkastelussa rajoitutaan pelkästään aikatutkimukseen. 
N i i n i (1948, 1. kirje, s. 9) on laatimassaan työntutkimuksen kirje
kurssissa selventänyt edellisessä määritelmässä mainittua aikatutkimuksen 
päämäärää seuraavasti: tAikatutkimuksen tarkoituksena on määrätä se 
aika, joka maassamme yleisesti hyväksytyn normisuorituksen mukaisesti 
työskenneltäessä tällöin tarvitaan työn suorittamiseen». P u k k i 1 a 
(1948, s. 1 0) antaa lyhyen määritelmän, jonka mukaan aikatutkimus on 
työmäärän mittaamista. 

Teollis~uden aikatutkimusten tarkoituksena on siis normaalisuorituk
sen määrittäminen ja oikeudenmukaisen urakkapalkan laskeminen. Tämän 
päämäärän saavuttamiseksi on tarpeen pystyä arvioimaan tutkimuksen 
kohteena olevan työntekijän joutuisuus, ts. hänen suoritustasonsa on pys
tyttävä asettamaan oikeaan paikkaan tietyssä, kokemuksen perusteella 
syntyneessä suoritustasoasteikossa eli sitä on verrattava oletettuun nor
maalisuoritustasoon. Lisäksi olisi tunnettava kunkin työn vaatima elpymis
lisä, jonka suuruus riippuu työn rasittavuudesta. 

3 



Teollisuuden ja metsätöiden aikatutkimukset 

Teollisuuden työntutkimusta paljon nuorempi metsätyöntutkimus 
omaksui aluksi pääpiirtein teollisuudessa käytetyt menetelmät pyrkimyk
sineen normaalisuorituksen ja urakkapalkan määrittämiseen. Saksassa, 
jota on pidettävä metsätyöntutkimuksen uranuurtajamaana, ja muualla
kin Keski-Euroopassa tällainen suuntaus on edelleen vallalla. Pohjois
mainen metsätyöntutkimus sen sijaan ei yleensä ole kelpuuttanut lähes
kään kaikkia teollisuuden työntutkimuksissa käytettyjä keinoja. Tämä 
koskee nimenomaan joutuisuuden määrittämistä. 

Teollisuuslaitoksissa suoritettava työ tapahtuu useimmiten muuttu
mattomissa olosuhteissa. Työskentelyasento on yleensä jatkuvasti sama, 
lämpötila, kosteussuhteet ja valaistus pysyvät samoina, tietyt, melko har
vat työliikkeet toistuvat jatkuvasti ja lisäksi vielä kone usein määrää työ
tahdin. Tällaisissa olosuhteissa taitava työntutkija epäilemättä saa koke
muksen perusteella käsityksen siitä, mikä on katsottava kussakin tapauk
sessa normaalisuoritukseksi ja pystyy myös luomaan itselleen vertailu
asteikon, jonka perusteella hän voi arvioida kulloinkin tutkittavana olevan 
työntekijän suoritustason. 

Kuitenkin on todettava, että teollisuuden työntutkijat itse näyttävät 
suhtautuvan epäillen joutuisuuden määrittämisen tarkkuuteen. Esim. 
P u k k i 1 a (1948 s. 102) sanoo, että joutuisuuden määritys on se tekijä 
aikatutkimustekniikassa, joka on tunnustettu vaikeimmaksi ja eniten vir
heitä aiheuttavaksi. Sanonta edellyttää, että kysymyksessä ei ole yksin
omaan hänen oma mielipiteensä. 

Eri teollisuustöiden vertailu keskenään rasittavuuteen nähden lienee 
myös mahdollista suorittaa kokemuksen perusteella tai tutkimuksin, koska 
kussakin tapauksessa on kysymys melko harvoista työliikkeistä sekä useim
miten kooltaan, painoltaan ja laadultaan samanlaisina pysyvien kappalei
den käsittelystä. Kuitenkin P u k k i 1 a (1948, s. 106) sanoo, että elpymis
lisän määrittämisen tarkkuudesta ei voida puhua samassa mielessä kuin 
muiden aikatutkimuksessa vaikuttavien tekijöiden, koska elpymislisän 
suuruuden perusteet ovat selvittämättä. 

Miten on sitten asian laita metsä töissä? Esim. hakkuun nimellä 
kulkeva työkokonaisuus sisältää lukuisia erilaisia töitä, joiden keskinäinen 
järjestys lisäksi saattaa melkoisesti vaihdella eri hakkuumiehillä. Samaa 
työvaihettakaan ei jouduta juuri koskaan suorit tamaan kahta kertaa täy
sin samanlaisissa olosuhteissa. Valmistettavien kappaleiden koko vaihtelee 
erittäin suuresti. Työkalujen kunto on metsätöissä ratkaisevasti enemmän 
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riippuvainen työntekijän henkilökohtaisesta harrastuksesta ja taidosta 
kuin tehdastöissä. Kaiken kaikkiaan yhden työntekijän aikayksikössä val
mistama tuotemäärä vaihtelee metsätöissä erittäin paljon enemmän kuin 
teollisuustöissä, niin paljon enemmän, että tämä seikka muuttaa kokonaan 
aikatutkimuksen luonteen tehtaasta metsään siirryttäessä. 

jos biologiset, meteorologiset ja geologiset tekijät, kuten puiden oksai
suus, kuoren paksuus, lahoviat, runkomuoto, leimikon tiheys, lumen pak
suus, lämpötila ja maaston laatu sattuvat yhtä aikaa olemaan esim. 
hakkuutyön kannalta optimissaan, työtulos voi olla jopa 100 % suurempi 
kuin kaikkien tekijöiden kasaantuessa päinvastaisiin ääriarvoihinsa. Täl
löin ei vielä ole otettu huomioon runkojen kokoa, joka puolestaan voi 
yksinään aiheuttaa työtulokseen yhtä suuren muutoksen kuin kaikki edellä 
mainitut tekijät yhteensä. 

Kun Pohjoismaissa ei ole vakituisia metsätyöläisiä kuin nimeksi, vaih
telee metsätöissä käyvien miesten henkilökohtainen suoritustaso lisäksi 
erittäin paljon, vaikka hakkuumestaruuskilpailujen osanottajat jätetään
kin pois laskuista. On mm. todettu päivätyötuloksen koivuhalkojen teossa 
vaihtelevan melko yleisesti l.!i p-m3:stä 5.!i p-m3:iin vielä senkin jälkeen, 
kun tulokset on muunnettu vastaamaan kaikissa tapauksissa samanlaisia 
olosuhteita ja yhtä pitkää työpäivää. Eräänä syynä tähän on, että metsä
töissä, jotka kuuluvat kaikkein raskaimpiin ruumiillisiin töihin, myös raaka 
voima voi päästä oikeuksiinsa, niin ratkaiseva kuin työtaito toisaalta onkin. 

Viimeksi sanotusta seuraa myös, että eri metsätyömiehillä voi olla 
päältä päin katsoen aivan erilainen työtahti, vaikka heidän joutuisuutensa 
todellisuudessa on sama. Ajateltakoon vain esim. Suomessa viimeksi pidet
tyjen valtakunnan hakkuumestaruuskilpailujen ensimmäistä miestä, kar
humaista voimanpesää Martti Vuorista, joka työskennellessään puuskutti 
höyryveturin tavoin, sekä toiseksi tullutta tekniikkamiestä Matti Man
tosta, joka Vuoriseen verrattuna näytti suorastaan laiskottelevan. He oli
vat kuitenkin suoritustasoltaan käytännöllisesti katsoen yhtä hyviä. 

Kaiken edellä sanotun perusteella voidaan tulla ainakin Pohjoismaiden 
osalta vain yhteen lopputulokseen. M e t s ä työ m i e h e n j o u t u i
s u u d e n m ä ä r i t t ä m i n e n t e o 1 1 i s u u d e n t y ö n t u t k i
muksissa käytetyin menetelmin tai jollakin 
m u u II a t a v o i n o n m a h d o t t o m u u s. Henkilö, joka luulee 
siihen kykenevänsä, uskoo omaavansa yliluonnollisia kykyjä. Edellä sano
tusta on myös seurauksena, että metsätöiden a i k a t u t k i m u k
silla ei voida määrittää normaalisuoritusta eikä 
1 a s k e a a b s o 1 u u t t i s i a u r a k k a p a 1 k k o j a. 
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Herää tietysti kysymys, mitä metsätöiden aikatutkimuksilla sitten voi
daan tehdä. E r i m e t s ä t ö i s t ä m a k s e t t a v a t y k s i k k ö
palkat voidaan aikatutkimuksen avulla saattaa 
o i k e a a n s u h t e e s e e n k e s k e n ä ä n. E d e II e e n voidaan 
a i k a t u t k i m u k s i n s e 1 v i t t ä ä, m i t e n n s. t y ö v a i k e u s
t e k i j ä t, joista aikaisemmin mainittiin, v a i k u t t a v a t yksikkö
p a 1 k k a a n. Unohdettava ei ole sitäkään, että a i k a t u t k i m u s
t u 1 o k s i a t a r v i t a a n t y ö m e n e t e 1 m i e n p a r a n t a m i
s e n p e r u s t a n a. 

Miten edellä hahmoiteltu päämäärä on saavutettavissa? Se tapahtuu 
v e r t a i-1 e v a n a i k a t u t k i m u k s e n avulla (esim. A 1 m q v i s t 
1945, ss. 1 ... 4; A r o 1945, s. 19; M a t t s s o n M å r n 1946, s. 7). Samat 
metsätyömiehet pannaan toisaalta tekemään erilaisia metsätöitä, esim. 
valmistamaan eri puutavaralajeja mahdollisimman samanlaisissa olosuh
teissa ja toisaalta taas samaa tavaralajia erilaisissa olosuhteissa, jotta työ
vaikeustekijöiden vaikutus työajan menekkiin valmisteyksikköä kohden 
saataisiin selville. Vertaileva aikatutkimus perustuu siihen tutkimuksen 
vahvistamaan kokemukseen, että metsätyömiesten suoritustaso ei sanotta
vasti vaikuta eri metsätöiden vaatiman työajan menekin suhteeseen. jos 
työntekijä A valmistaa tiettyä puutavaralajia 20 % vähemmän kuin työn
tekijä B samassa ajassa ja samanlaisissa olosuhteissa, niin A valmistaa 
muitakin tavaralajeja 20 % vähemmän kuin B, jos molemmat ovat tottu
neita kaikkien kysymykseen tulevien tavaralajien valmistukseen. Siten 
esim. kolmen eri puutavaralajin yksikköpalkkojen suhde voidaan vähim
min kustannuksin selvittää kahta miestä tutkimalla seuraavasti. Molem
mat hakkuumiehet tekevät ensin samaa tavaralajia samanlaisissa olosuh
teissa, jolloin heidän suoritustasonsa saadaan verrannollisiksi keskenään. 
Sen jälkeen toinen tekee toista ja toinen toista kahdesta jäljellä olevasta 
tavaralajista edelleen samanlaisissa olosuhteissa. 

Käytännössä ei kuitenkaan ole tyydytty yhden miehen työskentelyn 
osoittamaan työajan menekin suhteeseen, vaan on käytetty vähintäin 
kahta miestä, jotka kumpikin tekevät kaikkia tutkimuksen kohteina ole
via metsätöitä. jos eri metsätöiden vaatiman työajan menekin suhde on 
molemmilla työntekijöillä sama, katsotaan tulokseen voitavan .Juottaa. 
Muussa tapauksessa seurataan useampia miehiä. Ryhdyttäessä suoritta
maan aikatutkimuksia aikaisemmin kokonaan tutkimattomista töistä on 
alun perinkin otettu tutkimuskohteiksi huomattavasti lukuisampia työn
tekijöitä, koska on ollut kysymyksessä kaikkien riippuvuussuhteiden perus
teellinen selvittäminen. Suoritettaessa myöhemmin tarkistuksia ja esim. 
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jonkin uuden puutavaralajin _markkinoille ilmestymisen aiheuttamia täy
dennystutkimuksia on sitten edellä selostetulla tavalla tyydytty vain kah
teen työntekijään. 

Metsätöiden aikatutkimusten onnistumisen edellytyksenä on kaikkien 
työvaikeustekijöiden riittävän tarkka luokittelu. Luokitukset on pyrittävä 
perustamaan mahdollisimman suuressa määrin mittauksiin. Eräiden teki
jöiden, kuten esim. oksaisuuden luokittelu jää kuitenkin silmävaraisen 
arvion ja siis jossakin määrin subjektiivisen näkemyksen varaan. Sen 
vuoksi on tärkeää, että aikatutkijat ennen tutkimuksen alkua koulutetaan 
suorittamaan tarvittavat luokittelut yhdenmukaisesti. 

Metsätöiden aikatutkimukset Keski-Euroopassa ja Pohjois
maissa 

jo aikaisemmin on mainittu, että keski-eurooppalainen, nimenomaan 
saksalainen metsätyöntutkimus on omaksunut suurin piirtein kaikki teol
lisuuden työntutkimuksissa käytetyt menetelmät. Aiheellista lienee tarkas
tella, mitkä syyt ovat saaneet Pohjoismaat kulkemaan metsätöiden aika
tutkimuksissa omaa tietään. Kys~mykseen ei ole vaikea vastata. Metsä
töiden työtuloksiin vaikuttavat tekijät vaihtelevat Pohjoismaissa niin pal
jon enemmän kuin Saksassa, että metsätyömiehen joutuisuuden määrittä
misen mahdottomuus tulee asiaan syventyvälle hyvin pian ilmeiseksi. 
Saksassa työskentelyolosuhteet ovat metsätöissä sen verran säännöllisem
piä, että usko joutuisuuden määrittämisen mahdollisuuteen saattaa säilyä 
kauemmin. 

Kun otetaan huomioon, että vuoristometsät käsitellään Saksassa koko
naan omana ryhmänään, ovat maastosuhteet muilta osin huomattavasti 
vähemmän vaihtelevia kuin Pohjoismaissa. Saksassa on suuri osa metsi
köistä istutettuja, jolloin puiden keskinäiset välimatkat ovat melko sään
nöllisiä, aluskasvillisuus on melkein olematonta ja puiden mitat vaihtele
vat sangen suppeissa rajoissa. Useissa hoitoalueissa on vakituisia metsä työ
läisiä. Saksalaiset metsätyömiehet lienevät myös tottuneita työnjohdon 
taholta annettuihin melko yksityiskohtaisiinkin määräyksiin. Siten esim. 
työvaiheiden keskinäinen järjestys ja työkalujen valinta voi.daan määrätä 
sellaisiksi, että ne vastaavat työntutkijan käsitystä siitä, mikä on ns. 
&parasmenetelmä& (•Bestverfahrem). Pohjoismaissa tähän ei päästäne 
muulla tavoin kuin pitkäaikaisen ja sitkeän valistustyön avulla. 

Lisäksi saksalaisen puutavaran mitoitussäännön (Reichshoma) mukaan 
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kaikki rungot on katkottava samalla tavalla eri puutavaralajeiksi. Tiet
tyyn (melko suureen) läpimittaan asti otetaan tukkeja (Langholz) ja latva 
pölkytetään aina samalla tavalla tiettyjä läp imittoja rajoina käyttäen eri 
tavaralajeiksi (Nutzrollen, Faserholz, Brennderbholz). Pohjoismaissa sen 
sijaan runkojen katkomistapa vaihtelee erittäin paljon. Tukkipuurungoista 
otetaan usein vain tukkiosa ja latva jätetään pinotavaranhakkuun yhtey
dessä valmistettavaksi, toisinaan taas latva valmistetaan samalla kertaa 
joko paperipuiksi tai haloiksi. Pinotavaraa hakattaessa saatetaan joskus 
suuretkin rungot katkoa koko pituudeltaan 1-, 2- tai 4-metrisiksi pölkyiksi, 
joskus taas epätasaisille metreille, joskus jalkamitoille. Paperipuuksi kel
paamaton latva jätetään toisinaan metsään, toisinaan tehdään haloiksi. 
Yleensä katkomistapa on Pohjoismaissa hakkuuttajan vapaasti valittavissa 
kulloistenkin menekkisuhteiden mukaan. 

Hakkuutyö - muihin metsätöihin saksalainen metsätyöntutkimus ei 
näytä olevan kiinnostunutkaan - tapahtuu siis Saksassa huomattavasti 
säännöllisemmissä puitteissa kuin Pohjoismaissa, ja tästä johtuu, että 
siellä on katsottu voitavan käyttää metsätöissä teollisuuden työntut
kimuksen menetelmiä sellaisinaan. 

Keski-eurooppalaistenkin metsätöiden ja teollisuustyön välillä on joka 
tapauksessa niin suuri ero, ettei joutuisuuden määrittäminen, jota teolli
suuden työntutkijat pitävät aikatutkimustekniikan vaikeimpana kohtana, 
tule ensiksi mainittujen osalta riittävän hyvin onnistumaan. Epäilemättä 
Saksassa on siihen huomattavasti paremmat mahdollisuudet kuin Pohjois
maissa, mutta saksalaisten metsätyöntutkijain ajatus hakkuutöiden työ
tulosten kansainvälisestä vertailusta, joka perustuisi joutuisuuden mää
rittämisen avulla saatuihin normaalisuorituksiin, on toteutumaton illuusio, 
enemmän uskon kuin tiedon asia. 

Saksalaisen metsätyöntutkimuksen kohdalla tulee myös kysyneeksi, 
olisiko joutuisuuden oikeastakaan määrittämisestä mitään hyötyä, kun 
useat muut työajan menekkiin vaikuttavat tekijät näyttävät unohtuvan. 
Saksalaisten aikatutkimuslomakkeiden ja palkkataulukkojen tarkastelu 
osoittaa, että kukin puulaji käsitellään erikseen ja leimikon keskikuutio 
otetaan tarkasti huomioon, mutta esim. oksaisuuden ja kuoren paksuuden 
vaihtelusta saman puulajin kohdalla ei puhuta mitään. Ainakin Pohjois
maissa esiintyy tässä suhteessa erittäin suurta vaihtelua ja tutkimukset 
osoittavat näiden tekijöiden vaikuttavan työajan menekkiin sangen voi
makkaasti. Työajan menekkiin vaikuttavien ulkonaisten tekijöiden luokit
telu olisi siis ehdottoman välttämätöntä, biologisten seikkojen osalta vie
läpä rungoittain suoritettuna, ennen kuin kannattaa yrittääkään määrittää 
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metsätyömiesten joutuisuutta. Joutuisuuden määrittämisen asettaminen 
ensi sijalle metsätöissä ei ole mitään muuta kuin teollisuuden työntutki
musten harkitsematonta matkimista. Teollisuuden työntutkimuksissa jou
tuisuuden määrittäminen epäilemättä on ensisijainen kysymys, koska 
ulkonaisia olosuhteita ei niiden muuttumattomuuden takia tarvitse lain
kaan luokitella. 

Metsätöiden aikatutkimusaineistojen laajuudelle asetettavat 
vaatimukset 

Mitä tulee kysymykseen, kuinka pitkä aika aikatutkimuksia on metsä
töissä suoritettava kunkin työn ja työntekijän osalta, jotta tuloksiin voi
taisiin luottaa, lienee syytä ensin tarkastella, mitä sanovat asiasta keski
eurooppalaiset metsätyöntutkijat, jotka uskovat pystyvänsä määrit ämään 
normaalisuorituksen ja siis asettavat päämääränsä huomattavasti kor
keammalla kuin vertailevan aikatutkimuksen kannattajat. Annettakoon 
ensin puheenvuoro H i 1 f i II e (1952, s. 2), jota on sanottu keski-euroop
palaisen metsätyötieteen isäksi: ~>Damit die Probe geni.igend gross ist, 
beobachtet man im Gegensatz zur Industrie, wo oft ganz kurze Proben 
gemacht werden, fi.ir Tarifzwecke stets einen vollen Arbeitstag; fi.ir Arbeits
verbesserungen geni.igen oft vie! ki.irzere Proben>>. G 1 ä s e r i n (1953, 
s. 125) mielipide on jokseenkin samanlainen: 1>Eine Zeitstudie sollte daher 
immer die Aufarbeitung mehrerer Bäume umschliessen und mindestens 
drei Stunden dauern. Zeitstudien, deren Ergebnisse zu Leistungstafeln 
verarbeitet werden sollen, werden i.iber den ganzen Arbeitstag ausgedehnb. 
Kolmantena siteerattakoon vielä S p e i d e 1 i a (1952, s. 25): >>Bei der 
erstmaligen Aufstellung eines Tarifes fi.ir eine nicht untersuchte Holzsorte 
ist es erforderlich die Vorgabezeit bei zwei Mittelstämmen des ausscheiden
den Bestandes, deren Massen möglichst weit voneinander abweichen, zu 
ermitteln. Bei jedem der beiden Mittelstämme geni.igen vier bis fi.inf 
Beobachtungsergebnisset. Huomattava on, että Speidel katsoo tämän riit
tävän jopa kansamvälistäkin työtulosten vertailua varten. 

Kun saksalaisiin mielipiteisiin tutustumisen jälkeen ryhtyy tarkastele
maan pohjoismaisten metsätyöntutkijain ja tutkimuslaitosten kantaa 
tässä asiassa, tulee kysyneeksi , voisivatko käsitykset aineiston riittävyy
destä enää enempää poiketa toisistaan. Esim. N e n z e 1 1 (1946, s. 43) 
ilmoittaa SDA:n (Föreningen Skogsarbetens och Kungl. Domänstyrelsens 
Arbetsstudieavdelning) keräämän, kuusen ja männyn kuorimista koske
van aikatutkimusaineiston sisältävän n. 6 000 runkoa. Kuitenkin hän on 
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antanut tutkimukselleen, jossa hän paljon muun ohella selostaa kyseistä 
kuorimisaineistoa, vaatimattoman nimen ))Nåora resultat från tidsstudier 
av gagnvirkeshuggning>>. Metsätehon (Suomen Puunjalostusteollisuuden 
Keskusliiton metsätyöntutkimusosasto) osalta mainittakoon pari esimerk
kiä. P u t k i s t o n (1947) vanerikoivujen rasiinkaatoa koskeva aikatut
kimusaineisto sisältää yli 8 000 runkoa ja lähes 150 miestyöpäivää eli n. 6 
työpäivää kaatoparia kohden. Kirjoittajan ( M a k k o n e n 1947 ja 1948) 
pinotavaran tekoa koskeva tutkimusaineisto sisältää n. 5 000 rungon ja 
tukkien tekoa koskeva aineisto n. 2 400 rungon valmistuksen eli yhteensä 
yli 300 miestyöpäivää, mistä yhden hakkuumiehen osalle tulee keski
määrin ka~si viikkoa. Kuitenkin tutkimustuloksiin on liitetty sellainen 
maininta, että tutkimuksen osoittamat työajat eivät ole yleistettävissä 
absoluuttisiin arvoihinsa, vaan ainoastaan keskinäisiin suhteisiinsa näh
den. Kirjoittaja henkilökohtaisesti on omaksunut sittemmin sellaisen käy
tännön, että samat työntekijät tekevät kaikkia tutkimuksen kohteina ole
via metsätöitä vähintään viikon kutakin. 

Seuraavassa yritetään erään esimerkin valossa tarkastella aineiston laa
juuden vaikutusta tulosten luotettavuuteen. Kysymyksessä on hakkuu
mies, jonka työskentelyä kuusipaperipuuleimikossa syysolosuhteissa seu
rattiin kaikkiaan kaksitoista työpäivää. Maasto oli tasaista ja aluskasvilli
suutta oli hyvin vähän. Metsikkö oli puhdas kuusikko. Sääsuhteet eivät 
haitanneet työskentelyä eivätkä sanottavasti vaihdelleet työn kestäessä. 
Tarkastelun kohteeksi otetaan ainoastaan kaatovaihe, johon on luettu 
tyven raivaus, kaatokolon teko, kaatosahaus, puun työntö nurin, sen irroit
taminen kannosta sekä lipan poisto. 

Oheisessa piirroksessa on esitetty kaatoajan ja rungon käyttöosan kuu
tion välinen korrelaatio siten, että korrelaatiotaulukossa a on ensimmäisen 
työpäivän, korrelaatiotaulukossa b työskentelyjakson keskivaiheilta pisto
kokeeksi valitun seitsemännen työpäivän ja korrelaatiotaulukossa c kaik
kien kahdentoista työpäivän aikahavainnot 

Kuten korrelaatiotaulukoista näkyy, runkojen keskikuutio oli kaikissa 
tapauksissa siinä määrin samansuuruinen, ettei se vaikuta kokonaistyöajan 
menekkiin. Siitä huolimatta kaatoaika kuutioyksikköä kohden vaihtelee 
melko tuntuvasti. Seitsemäntenä työpäivänä kaatoaika kuutioyksikköä 
kohden oli 42 % suurempi kuin ensimmäisenä työpäivänä. Keskimääräi
nen kaatoaika kuutioyksikköä kohden kaikkina työpäivinä oli 26 % suu
rempi kuin ensimmäisenä työpäivänä ja II % pienempi kuin seitsemäntenä 
työpäivänä. Miten tämä on selitettävissä, kun kysymyksessä on koko ajan 
sama mies ja mahdollisimman samanlaiset olosuhteet? 
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Runkoa kohden lasketun kaatoajan ja rungon käyttöosan kuution välinen korrelaatio 
ensimmäisenä ja seitsemäntenä sekä kaikkina kahtenatoista työpäivänä. - Correlation 
between felling time per stem and vo/ume of uti/ized part of stem on the jirst, the seventh, 
and on a/l (twe/ve) of the working days. 

Mitä tulee ensimmäisen työpäivän poikkeuksellisen pieneen työajan 
menekkiin, syynä saattaa olla seuraavassa lähemmin valaistava ilmiö. 
Vaikka metsätöiden aikatutkimuksia aloitettaessa työntekijöille aina selos
tetaan, että kysymyksessä on eri metsätöiden, esim. kahden puutavara
lajin valmistuksen vaatiman työajan menekin vertailu, ei siis heidän työ
tuloksensa mittaaminen eikä toisaalta myöskään työkilpailu, ja heitä kehoi
tetaan työskentelemään tavanomaista tahtiaan ikäänkuin aikatutkijoita 
ei olisi olemassakaan, niin työntekijöillä on kuitenkin omat ajatukset 
asiasta. Osa pitää tutkimuksen kohteeksi joutumista jonkinlaisena kun
niana ja selostuksesta huolimatta ajattelee, että nyt on näytettävä, mihin 
pystyy. Tästä on seurauksena, että kyseiset työntekijät työskentelevät 
aluksi nopeammin kuin tavallisissa oloissa. Tätä menoa ei kuitenkaan 
kauan jakseta ja toisaalta myös totutaan aikatutkijan läsnäoloon. Työtahti 
palautuu vähitellen, useimmiten jo toisena työpäivänä tavanomaiseksi. 
Joutuisuuden pienenemistä ei yleen ä voida todeta silmävaraishavainnolla, 
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mutta työaikojen analysointi osoittaa ilmiön esiintyvän melko usein. Täl
laista tapausta ilmeisesti piirroksemmekin esittää. Sama tendenssi tulee 
ensimmäisen työpäivän korrelaatiotaulukossa näkyviin silläkin tavalla, 
että runkosuuruusluokassa O . t50-0. 175 k-m3 oleva ainoa runko, jonka kaato
aika oli sen kokoon verrattuna erittäin pieni (keskiarvopisteet yhdistämällä 
saatu murtoviiva tekee suuren hyppäyksen alaspäin), ol i ensimmäinen 
puu, jonka hakkuumies kaatoi. 

Myös päinvastaista suhtautumista, eräänlaista luokkatietoista ammatti
kunta-ajattelua tavataan usein. Tällöin työntekijät ovat epäluuloisia ja 
ajattelevat, että heidän kukkaroosa kimppuun tässä nyt joka tapauksessa 
kauniista puheista huolimatta yritetään. käydä, joten työtahtia on hiljen
nettävä ja työtuloksia pienennettävä, ettei vain muutenkin kehnoa palk
kaa vielä alennettaisi. Tämäkään tendenssi ei estä ty~skentelytahtia palau
tumasta ennen pitkää tavanomaiseksi, vaikkakin työtuloksia saatetaan 
jatkuvasti yrittää pienentää pitämällä tavallista enemmän tupakka- ja 
lepotaukoja. Viimeksi mainittu ei kuitenkaan haittaa tutkimusta, koska 
kaikki tauot merkitään erikseen muistiin. 

Näistä syistä ensimmäisen työpäivän aikahavaintoja pidetään niin epä
varmoina, että ne jätetään pois laskuista, jos lähempi tarkastelu osoittaa 
niiden ilman muuta syytä selvästi poikkeavan muiden päivien aikahavain
noista. Saksalainen metsätyöntutkimus sen sijaan ei tunne muita kuin 
ensimmäisen päivän havaintoja. Voidaan tietysti sanoa, ettei edellä kos
ketellusta ilmiöstä ole mitään haittaa, jos vain joutuisuus määri tetään 
oikein, mutta tämä j o s on kyllä kirjoitettava hyvin suuresti harven
taen. Ilmeisesti siitä kuitenkin katsotaan olevan jotakin haittaa, koskapa 
mm. myös H i 1 f pitää välttämättömänä, että hakkuumiehiä kehoitetaan 
työskentelemään tavanomaisella vauhdillaan (1952 . 3: &Die zur Zeitstudie 
herangezogenen Arbeiter mi.issen eindringlich ermahnt werden, ihr gewohn
tes Arbeitstempo einzuhalten».). 

Pistokokeeksi otetun seitsemännen työpäivän ke kimääräinen kaato
aika kuutioyksikköä kohden poikkeaa yli 10 % kaikkien kahdentoista päi
vän keskiarvosta eikä tähän ole löydettävi ä muuta syytä kuin sattuma, 
ts. ne luonnossa (ihminen mukaanluettuna) e iintyvät pienet vaihtelut, 
joita mikään luokittelu ei pysty ottamaan huomioon. 

Kaiken edellä sanotun perusteella on ky yttävä, mi ä määrin voidaan 
metsätöiden osalta luottaa yhden työpäivän ke täneiden aikatutkimusten 
tuloksiin. Vastaus jääköön lukijan annettavak i. Kirjoittajan käsityksen 
mukaan metsätöiden aikatutkimusainei tojen tulee olla vähintään niin laa
joja, että saatujen lukujen ja niiden ke kinäi ten erojen luotettavuus voi-
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daan tarkistaa matemaattis-tilastollisin menetelmin (väärinkäyttämättä 
kyseisiä menetelmiä, niin kuin valitettavan usein tapahtuu). 

Aikatutkijoille asetettavat vaatimukset 

Normaalisuorituksen määrittämiseen pyrkivän aikatutkimuksen ja ver
tailevan aikatutkimuksen välinen periaate-ero aiheuttaa, että myös aika
tutkijoille asetettavat vaatimukset ovat kummassakin tapauksessa erilai
set. Teollisuuden aikatutkimukset ja samojen periaatteiden mukaan suori
tettavat metsätöiden aikatutkimukset vaativat suorittajaltaan paljon. jo 
itse kellotutkimus vaatii melkoisesti erikoistietoja lähinnä juuri normaali
suorituksen määrittämispyrkimyksen takia ja toisaalta yleisenä käytäntänä 
on, että aikatutkijat itse suorittavat tutkimusaineiston käsittelyn. Tarvi
taan siis matemaattisia perustietoja, yleensä asianomaisen alan akateemi
nen tutkinto sekä lisäksi työntutkijan erikoiskoulutus. 

Vertailevan aikatutkimuksen periaatteen mukaan toimittaessa kello
tutkimuksen suorittajalta vaaditaan vain kyseessä olevan metsätyön ja 
sen vaiheiden tarkka tuntemus, perehtyminen aikatutkimuskellon käyt
töön ja tutkimusta varten laadittuun lomakkeeseen, selvä käsiala, nopea 
käsityskyky, omintakeista harkintaa ja tunnollinen luonne, siis melkoisesti 
henkilökohtaisia avuja ja käytännöllistä harjoitusta, mutta ei kalliisti han
kittavaa teoreettista koulutusta. Pohjakouluksi riittää keskikoulu. Yksi
tyiskohtaiset aineistonkeräysohjeet sekä tarvittavat lomakkeet laatii yli
opistollisen tutkinnon suorittanut ja erikoiskoulutuksen saanut työntut
kija, joka myös huolehtii aikatutkijoiden alkukoulutuksesta, organisoi tut
kirr~uksen, valvoo aineiston keräy tä sekä suorittaa kertyneen aineiston 
käsittelyn. 

Urakkapalkkojen laskeminen 

Normaalisuoritukseen pyrkiväliä aikatutkimuksella on se suuri etu, että 
sen avulla päästään suoraan urakkapalkkoihin, mutta toisaalta metsätöiden 
osalta se vielä suurempi varjopuoli, että saadut urakkapalkat ja niiden 
keskinäiset suhteet tulevat melkoisella varmuudella mielivaltaisiksi. Kun 
edellä todettiin, että vertailevan aikatutkimuksen kannattajat eivät katso 
metsätöiden aikatutkimuk illa lainkaan voitavan päästä suoraan urakka
palkkoihin, herää tietysti ky ymys, millä tavalla niihin sitten päästään. 
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Se tapahtuu siten, että t y ö m a r k k i n a o s a p u o 1 e t s o p i v a t 
keskimääräiseksi katsottavasta työtuloksesta 
tai suoraan yksikköpalkasta jossakin tietyssä 
metsätyö s s ä, esim. tietyn puutavaralajin valmistuksessa. 

Meillä Suomessa, jossa on voimassa palkkasäännöstely, käytäntö on 
ollut sellainen, että valtioneuvosto vahvistaa metsätöitä varten sekä päivä
palkkanormin että vastaavan urakkapalkkanormin, joka on ensiksi mai
nittua tietyn prosenttimäärän suurempi. Sosiaaliministeriön asiana on sit
ten pyrkiä järjestämään yksikköpalkat sellaisiksi, että vahvistetut urakka
palkkanormit saavutetaan. Lähtökohtana on pidetty käytännön kokemus
ten mukaista käsitystä siitä, mikä on katsottava keskimääräiseksi päivä
työtulokseksi koivuhalkojen teossa tietyissä olosuhteissa. Viime aikoina on 
valtion metsäpalkkalautakunnassa, jossa työmarkkinaosapuolet ja eri 
intressipiirit ovat edustettuina ja jonka päätökset sosiaaliministeriö vah
vistaa, pyritty pääsemään sopimukseen kyesisestä keskimääräisestä päivä
työtuloksesta. Voitaisiin myös ajatella keskimääräisen päivätyötuloksen 
selvittämistä laajojen työtulostilastojen avulla, mikä kuitenkin lienee vai
keasti toteutettavissa. joka tapauksessa vahvistettu urakkapalkkanormi 
ja sovittu keskimääräinen päivätyötulos määräävät yksikköpalkan koivu-

. halkojen teossa. Siitä lähtien voidaankin sitten aikatutkimustulosten avulla 
laskea yksikköpalkat kaikkia niitä metsätöitä varten, joiden osalta on tut
kimuksia suoritettu. 

Säännöstelyn vuoksi meillä on lisäksi syntynyt erityinen kontrollij ärjes
telmä, joka käy nimellä metsäpalkkatarkkailu. Sosiaaliministeriön alaiset 
metsäpalkkatarkkailijat valvovat, että vahvistettuihin urakkapalkkanor
meihin päästään. Täten tulee tavallaan myös kontrolloiduksi, onko sovittu 
keskimääräinen päivätyötulos todellisuutta vastaava. 

Ruotsissa, jossa ei ole palkkasäännöstelyä, on menty tuntuvasti yksin
kertaisempaan järjestelmään. Asia on kokonaan työmarkkinajärjestöjen 
välinen eivätkä ne keskustele lainkaan siitä, mikä on katsottava keski
määräiseksi päivätyötulokseksi, vaan sopivat suoraan yksikköpalkasta jos
sakin tietyssä metsätyössä. Muut yksikköpalkat määräytyvät sitten aika
tutkimusten osoittamassa suhteessa siihen aivan niin kuin Suomessakin. 
Ero on siinä, että Suomessa vahvistetaan virallisesti normaalisuoritus, 
mutta Ruotsissa ei edes puhutakaan normaalisuorituk esta ( M a t t s s on 
M å r n 1946, s. 7: >>Vanligen fixeras dennai pris för ett visst nyckelackord, 
varefter övriga priser uträknas efter en gång för alla fastställda jämförelse
tal. Detta medför, att fastställandet av normalarbetsprestationen inom 
skogsbruket hänvisas tili avgörande vid förhandlingsbordet».). 



Loppusanat 

Metsätöiden vertailevan aikatutkimuksen päämääränä on lyhyesti sa
nottuna se, että metsätyömies pääsee aina suorittamastaan työstä ja työs
kentelyolosuhteista riippumatta yhtä pitkinä työpäivinä yhtä suureen 
päiväansioon. Päämäärä on itse asiassa aivan sama kuin normaalisuorituk
seen pyrkiväliä aikatutkimuksellakin ( H i 1 f 1952, s. 8: >> Ein Hauerlohn
tarif wird dann als gerecht empfunden, wenn der Holzhauer wirklich flir 
seine Anstrengung entlohnt wird, und wenn er, unabhängig von äusseren 
Bedingungen, einen gleichmässigen Verdienst mit nach Hause bringb>.). 
Keinot, joiden avulla päämäärään katsotaan voitavan päästä, ovat kui
tenkin suuressa määrin erilaisia. Vertaileva aikatutkimus katsoo päämää
rään päästävän ainoastaan siten, että tutkitaan samojen miesten työsken
telyä eri metsätöissä ja erilaisissa olosuhteissa. Normaalisuoritukseen pyr
kivä aikatutkimus sen sijaan ottaa näytteen sieltä, toisen täältä ja katsoo 
saavansa tulokset keskenään vertailukelpoisiksi joutuisuuden määrittämi
sen avulla. Pohjoismaisten metsätyöntutkijain käsityksen mukaan jälkim
mäinen menettely käy päinsä vain teollisuustöissä, mutta ei metsässä, ei 
edes keski-eurooppalaisessa puistomaisessa metsässä. 
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The Principle of Comparative Time Studies in Forest Work 

SUMMARY 

Industrial and forest work differ from each other above all in the respect that 
industrial work is performed for the most part in unalterable conditions while in forest 
work the working conditions are subject to continuous changes. In industry the objects 
to be handled are generally of like size and quality; in the forest the kind and size of 
t he objects vary greatly. In industrial work the structure and physical power of the 
workers is of no very great significance. In forest work, which is one of the most 
strenuous kinds of manual work, physical strength may come into its own in addition 
to skill. For these reasons the product of a worker per time unit varies in forest work 
much more than in industrial work, so much more in fact t hat the character of work 
studies and especially that of time studies is completely changed when moving from 
the plant to the woods. 

In industrial time studies besides the mechanical measurement of working time the 
determination of the working tempo of a worker is the most important task to be 
performed in calculating a normal work performance. In forest time studies the primary 
consideration is the observation and classification of continuously changing extrinsic 
factors affecting the use of working time. In the orthern Countries, where the number 
of permanent forest workers is not very large, it has in fact been concluded that it is 
impossible to determine the working tempo of a forest worker. The only possible method 
seems to be a so-called comparative time study in which a study is made of the work 
performances of the same workers at different jobs and in different conditions so that 
the measured working times are directly comparable. 

In Central Europe on the other hand, particularly in Germany, research workers 
in the field have adopted the methods used in industrial time studies, hoping to be 
able to determine the working tempo of a forest worker and from it the normal perform
ance. According to German scholars the wage rates per unit for different kinds of 
forest work can be adjusted by taking small time study samples of at the most one 
working day of each job and converting the resulting time per unit in each case to the 
normal performance with the aid of the working tempo coefficient of the worker in 
question. 

ot only is it believed to be impo sible in the orthern Countries to determine 
t he working tempo of a forest worker but the requirements made for the extension 
of rime study materia! are considera bly greater than in Centra l Europe. The general 
belief in the orthern Countries is that the workers subjected to time studies must 
be observed for at least a week in each kind of work studied if the results are to be 
considered reliable. 
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The figure on page 11 shows how the time used for the felling of a tree (preliminary 
operations, Iaying in with axe, sawing, pushing tree over, freeing of tree, sawing of 
beard) varies from day to day even with the same worker and the same conditions. 
The feller was under observation for 12 working days. He worked in a pure spruce 
stand, the terrain was even, there was no hampering ground vegetation and weather 
conditions did not interfere with the work. 

Time measurements of the first, the seventh and all 12 days were ehosen as objects 
of study. The average stem size was about the same throughout. The first day the 
average felling time per cubic metre solid measure was 13.a minutes, the seventh day 
19.3 minutes and for all 12 days 11.1 minutes. 

The probable reason for the exceptionally short working time per unit on the first 
day is a fairly common one. Although the worker is always told to work just as usual, 
as if no observer were present, he often feels that this is his opportun ity to show his 
ability and works initially at a faster pace than usual. The working speed then gradually 
resumes the normal, by the second day even very often. Other workers think that 
the object is a study of their earnings, and therefore it might be advisable to slow 
down the pace a bit and thus Iower the work result to make sure that wage rates are 
not cut. These workers start at a slower pace than usua l but before Iong they too 
return to normal. For these reasons the time results of the first day are considered 
highly unreliable, and if for no other reason they differ greatly from the results for 
the following days they are disregarded in the final calculation. 

The average time spent in felling a cubic metre of timber solid measure on the 
seventh day also differs by over 1 o per cent from the average for all the days, for no 
reason except chance, i.e. the small variations occurring in nature (including human 
beings) which cannot be allowed for in any classification. Observations of this kind 
explain why forest work scientists of the orthern Countries consider it necessary to 
study the same worker for several days. The materia) of time studies in forest work 
must be at Ieast extensive enough to permit a control of the reliability of the values 
attained and their deviations by statistical mathematics. 
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