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T I IV ISTELMA. 

Tässä esitutkimuksessa on kartoitettu 
metsätraktorin kuljettajaoppilaiden 
suoritustasoon vaikuttavia~ työpsyko
logian keinoin mitattuja ominaisuuksia. 

Oppilaiden psyykkisiä ominaisuuksia mi
tattiin 21 kykytestin sarjalla . Suori
tustason mitaksi metsätraktorin käyttä
misessä laadittiin maastorata~ jonka 
eri vaiheista tehtiin 48 erillistä 
työnvaiheiden mittausta. Loppuanalyy
seissa samantyyppiset työnvaiheet yh
distettiin metsätraktorin työnkuvausta 
vastaaviksi 10 tekijäksi . Lisäksi ana
lyysiin otettiin mukaan 5 arvosanaa 
metsäkonekoulun päqstötodistuksista . 

Faktorianalyyttisen tutkimuksen tulok
sena saatiin kolmen tekijän malli~ 
jonka avulla voidaan ennustaa kuljetta
jaoppilaiden ·suoritustasoa. · Näille 
faktoreille annettiin nimet tehokkuus
faktori~ taitofaktori ja koulumenestys- . 
faktori. 

Tarkh~uskorost~inen taitavuus ty9tilan
teissa on parhaiten ennustettavissa 
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koordinaatiokyvyn tarkkuutta mittaa
villa testeillä . Myös teknisellä lah
jakkuudella~ päättelykyvyllä~ visuaa
lisuudella ja hyvällä stereonäöllä on 
oma merkittävä ennustearvonsa. Tehok
kuus on parhaiten ennustettavissa koor
dinaation nopeuden ja teknisen lahjak
kuuden perusteella . Koulumenestystä 
voidaan ennustaa teknisen lahjakkuuden~ 
visuaalisuuden ja päättelykyvyn tes
teiUä. 

Kuljettajaoppilaista suoritettu tutki
mus kuvaa vain koulutuksen aikana saa
vutettua ammattitaitoa ja sen ennustet
tavuutta . Sen avulla voidaan lähinnä 
ennustaa oppilaiden potentiaalista 
suorituskykyä käytännön työssä . 

Vastaisuudessa olisi tarpeen selvittää, 
onko nyt käytetyillä testeillä mahdol
lista ennustaa vuosien työkokemuksen 
myötä karttuvaa ammattitaitoa . Tällai
nen tutkimus tulisi tehdä kokeneista 
metsäkoneiden kuljettajista . MYös 
monitoimikoneiden kuljettajien tutki
minen tässä suhteessa tulisi aloittaa . 



1 TAUSTAA 

Koneeliistuminen on edennyt Suomen met
sätaloudessa parin viime vuosikymmenen 
kuluessa varsin ripeästi. Metsäkulje
tuksen ja kuorinnan koneellistamisesta 
on tultu useiden välivaiheiden kautta 
siihen, että nyt kehitetään pienipuus
toisten harvennusmetsien puunkorjuun 
ja ihmistyövaltaisessa hakkuussa ras
kaimman työnvaiheen, kasauksen, koneel
listamista kaikkein intensiivisimmin. 
Kehityksen kuluessa on saatu aikaan 
koneelliset, käytännön oloissa toimi
vat korjuumenetelmät päätehakkuisiin. 
Pääpaino koneellisten menetelmien ke
hittämisessä oli aluksi koneellistami
selle sopivien korjuumenetelmien löytä
misessä sekä koneiden teknisten ratkai
sujen kehittämisessä ja soveltamisessa. 
Tätä kehittämistä luonnollisesti jat
ketaan myös tänä päivänä. Lähes rinnan 
edellisen kanssa hakkuun koneellista
misessa alettiin kiinnittää huomiota 
konetyön mukanaan tuomiin ergonomisiin 
ongelmiin ja koneiden käyttäjien työ
ympäristöön. Seurauksena oli, että 
koneiden ohjaamat rakennetaan nykyisin 
varsin pitkälle vastaamaan ihmisen er
gonomisia vaatimuksia. 

Koneiden työskentelyä ja tuottavuutta 
tutkittaessa on kuitenkin usein vain 
vajavaisesti selvitetty tai jätetty ko
konaan selvittämättä tuloksissa usein 
esiintyvä eri kuljettajien välinen suu
ri vaihtelu, vaikka muut koeolosuhteet 
on pyritty vakioimaan mahdollisimman 
tarkoin . Tuottavuustason vaihtelun ja 
poikkeamien on selitetty johtuvan kul
jettajien erilaisesta työkokemuksesta 
tai koulutustaustasta, mahdollisista 
motivaatio- ja asennoitumiseroista , 
palkkausmuodosta jne . Ainoastaan muuta
missa Suomessa ja ulkomailla tehdyissä 
tutkimuksissa on kiinnitetty huomiota 
kuljettajan fyysisiin ja psyykkisiin 
ominaisuuksiin vaihtelun selittäjänä 
metsäkonetyön alalla . Näissä tutki
muksis sa on havaittu ainakin visuaa
lisnuåen, havaintokyvyn, kätevyyden ja 
koordinaatiokyvyn vaikuttavan kuljet
taji<>n välisiin tuotoseroihin . 

2 TUTKIMUKSEN TAVOITE JA RAJAUS 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kar
toittaa ja kokeilla esitutkimuksen 
luonteisesti ne työpsykologian keinoin 
mitattavissa olevat kuljettajaoppilai
den ominaisuudet, joiden voitiin olet
taa vaikuttavan todellisen työtehtä
vän suoritustasoon. 

Kuljettajien ominaisuuksia mitattiin 
useiden lahjakkuus- Ja luonnetestien 
avulla sekä heidän suoritustasoaan 
järjestetyn kenttäkokeen avulla, jossa 
mittaukset suoritettiin metsätyötieteen 
keinoin. 

Luonnetestien analysointi on vielä kes
ken, joten tämä tutkimusraportti kos
kee vain lahjakkuustestien ja menestys
kriteereiden välisiä yhteyksiä. 

Tutkimus on taloudel lisuussyistä ra
jattu koskemaan pilottivaiheessa aino
astaan kahden metsäkonekoulun kuljet
tajaoppilaita, jotka olivat sopivast i 
tutkimukseen saatavilla. Kuljettaja
oppilaat olivat peruskoulutuksessa 
metsätraktorin kuljettajiksi , ja lähes 
kaikilta puuttui käytännön kokemus 
koneiden kuljettamisesta. Puunkorjuun 
monitoimikoneet ja muut metsätalouden 
koneet on jätetty tässä tutkimuksessa 
kenttäkokeen ulkopuolelle. Kulje ttaja
oppilaita seurattiin vain kerran kus
sakin koejärjestelyssä, eikä samaa 
koetta kuljettajittain näin ollen tois
tettu. 

3 PSYKOLOGISET TESTIT 

Testisarjaa suunniteltaessa tähdättiin 
kahteen tavoitteeseen. Sen tuli kat
taa mahdollisimman laajasti ne psyykki
set ominaisuudet, jotka ovat tärkeitä 
metsäkoneen kulj ettamisessa , ja lisäksi 
koulutuksessa menestymiselle tärkeät 
ominaisuudet. äistä ensin mainittu 
tavoite oli keskeisempi . 
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Hypoteesit metsäkoneen kuljettamisessa 
tärkeistä psyykkisistä ominaisuuksista 
muodostettiin seuraavalta pohjalta: 

todellisissa työtilanteissa suori
tetut havainnot ja arvioinnit 

kokeneiden metsäkoneenkuljettajien 
haastattelut 

a lan asiantuntijoiden (metsäkone
koulujen rehtorit ja opettajat, 
Metsätehon tutkijat, metsäteolli
suuden edustajat) haastattelut 

aikaisemmat tutkimukset tästä ai
heesta (esim. Andersson ym . 1968, 
Cottell ym. 1976, Lehtonen 1975) 

muita kuljettaja-ammatteja koske
vat tutkimukset (esim. Häkkinen 
1958, 1976, Leskinen ja Hirvonen 
1979) . 

Lahjakkuusominaisuuksista keskeisinä 
pidettiin visuaalista ja teknistä lah
jakkuutta, koordinoitujen liikesuori
tusten nopeutta ja tarkkuutta, käte
vyyttä sekä reaktioiden nopeutta ja 
tarkkuutta. Hyvän stereonäön oletet
tiin olevan tärkeä. Kielellisen päät
telykyvyn ja numeerisen lahjakkuuden 
oletettiin olevan tärkeitä koulumenes
tyksen kannalta, mutta tulevan kysy
mykseen myös kuljetustehtävässä . Olet
tamuksena oli, että samat lahjakkuus
piirteet , jotka ovat tärkeitä metsä
koneen kuljettamisessa, ovat tärkeitä 
myös tähän ammattiin kouluttamisessa. 
Paino tukset koulutus- ja myöhemmässä 
työnvaiheessa ovat tietenkin erilaisia . 

Tässä tutkimuksen pilottivaiheessa ol
tiin jatkotutkimuksien kannalta kiin
nostuneita yksittäisten testien luo
tettavuudesta ja tästä syystä testi
sarja on varsin pitkä. 

Täs sä raportissa ei tuloksia kuiten
kaan käsitellä testitasolla, vaan samaa 
lahjakkuuspiirrettä mittaavista tes
teistä yhdistämällä muodostettujen sum
mamuuttujien tasolla. 

Seuraavassa on esitetty kutakin lahjak
kuuspiirrettä mittaavat testit. Ne 
ovat kauan käytössä olleita ja jo ai-
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kaisemmin analysoituja testejä. Suluis
sa olevat numerot viittaavat tutkimuk
siin (s. 14- 15), joissa kyseistä tes
tiä on käsitelty. 

Kielellinen päättely 
sanaryhmät, sanojen käsitteelliseen 
sisältöön pohjautuva päättelytesti 
(8, 9, 14, 15) 

Visuaalisuus 
organisointi, varaston pohjapiir
rokseen perustuva visuaalinen jär
jestelytehtävä (18) 
neliöt, annettujen vaihtoehtojen 
varassa tapahtuva neliöiden täy
dentämistehtävä (5, 8, 11, 15, 18) 
kieritys, kappaleen liikkeen hah
mottamiseen perustuva monivalinta
testi (5, 9, 14, 15, 18) 
Wegfiguren, oikea-vasen-suunnan 
nopeaan käsittämiseen pohjautuva 
testi (7, 8) 

Tekninen lahjakkuus 
Tetiko, teknistä tietoa ja päätte
lykykyä vaativa tietokoe (5, 8, 12, 
14, 15, 18) 
M-koe, mekanismien toimintaperiaat
teiden ymmärtämiseen perustuva 
testi (5, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18) 
salpalauta, lukkolaitteen toiminta
periaatteen ymmärtämiseen perustu
va yksilötesti (8, 14, 15, 18) 

Valppaus 
mittareiden tarkkailu, kuulo- ja 
näköaistin varaan perustuva nopeus
korosteinen kaksoistehtävä (8, 9, 
14) 
työkalut, nopeuskorosteinen visuaa
linen erojen havaitsemis- ja muisti
tehtävä (8, 9, 14) 
yhteenlaskut, yksinkertaisten pääs
sälaskujen nopeutta mittaava testi 
(5, 8, 14) 
käsikoe, oikean ja vasemman käden 
kuvien erottamiseen pohjautuva 
nopeuskorosteinen testi. 

Reaktioiden nopeus 
reaktiokoe, useita vaiheita sisäl
tävä valintareaktiotehtävä, josta 
mitattu reaktioiden nopeus (5, 8, 
9, 14, 15, 18) 



Reaktioiden virheettömyys 
edellä mainittu reaktiokoe, mitattu 
virheellisten reaktioiden määrä 

Koordinaation nopeus 
MPC, käsien ja jalkojen samanaikais
ten liikesuoritusten koordinaatiota 
mittaava testi, suorituksen nopeus 
(5, 9, 14) 
sähkösupport, silmän ja käsien 
koordinaatiota mittaava testi, suo
rituksen nopeus (5, 8, 15, 18) 
urasupport, silmä-käsikoordinaation 
testi, nopeus (5, 12) 

Koordinaation tarkkuus 
MPC, edellä mainittu testi, suor1-
tuksen virheettömyys 
sähkösupport, edellä ma1n1ttu testi , 
suorituksen virheettömyys 

Kätevyystestit olivat s11na määrin 
keskenään korreloimattomia, että niitä 
ei yhdistetty samaan summamuuttujaan . 

Kätevyys 1 
kelarungot, sormien varassa suor1-
tettava kehikoiden rakentamisteh
tävä (5, 11, 12, 15) 

Kätevyys 2 
kuulat, pinseteillä suoritettava 
pienten kuulien poimimistehtävä 
(3, 5, 11, 12) 

Kätevyys 3 
kuulalabyrintti, kehitteillä oleva 
testi, jossa katseelta peitetyssä 
labyrintissä kuljetetaan metalli
kuulaa labyrinttiä kallistelemalla 

Stereonäkö 
TNO, stereonäkötesti (17) 
Orthorater , stereonäkötesti . 

4 KENTTÄKOKEET 

4.1 Yleistä 

Kuljettajaoppilaiden suoritustason mit
taamiseks i laadittiin viisi erillistä 
tutkimuskohdetta, joihin kuhunkin si
sältyi useita er1 työnvaiheita. Suo
ritustasoa mitatt11n kunkin työnvai
heen osa-ajoilla s~kä kyseisen kohteen 

kokonaisajalla. Virheelliset suorituk
set pyrittiin ottamaan kvantitatiivi
sina huomioon. Kuljettajien käyttämä 
kierroslukualue arvioitiin. Kutakin 
koetta valvova opettaja antoi lisäksi 
arvosanan suorituksesta (liite l,s.l7) . 

4.2 Tyhjänäajo maastossa 

Kolmatta harvennusta vastaavaan met
sään oli laadittu ajouraverkko, jota 
pitkin kuljettajien oli ajettava. Se 
koostui kolmesta erillisestä maastoajo
osasta, koneen kääntämisestä ahtaissa 
metsäolosuhteissa, pujottelusta maas
toon asetettujen keppien välistä sekä 
ajoreitin valintatehtävästä. Kokeessa 
mitattiin paitsi ajat myös kaadettujen 
keppien lukumäärät sekä kasvaville 
puille aiheutetut kolhut. Myös reit
tivalinnasta annettiin pisteet. Käy
tetystä kierroslukualueesta annettiin 
arv1o. 

4.3 Kuormattuna-ajo maastossa 

Kuormattuna-ajo tapahtui samanlaisissa 
olosuhteissa kuin ajo tyhjänä. Tehtä
vään kuului ajo-osuuksien, pujottelun 
ja kääntämisen ohella koneen peruutta
minen . Reittivalintatehtävää ei kuor
mattuna-ajoon sisältynyt. Mittaukset 
tehtiin samalla tavalla kuin tyhjänä
aJossa. 

4.4 Kuormaus ja kuormausajo 

Metsätraktorin normaalin työskentely
tavan mukaisesti oli laadittu ajoreit
ti, jonka varrelta kuormattiin tukkia 
ja kuitupuuta sisältävä kuorma. Kuorma 
koottiin puoliksi avo-, puoliksi har
vennushakkuuoloista. Tämän työtehtä
vän osalta käytettiin kahta toisistaan 
riippumatonta mittausmenettelyä: toi
saalta Metsätehon työntutkija teki 
kuormatraktoritutkimuksissa käytetyn 
menetelmän mukaisen yksityiskohtaisen 
kelloaikatutkimuksen sekä toisaalta 
kohteen valvojana toiminut opettaja 
arvosteli työsuoritukset ja mittasi 
kokonaisajat sekä ajoradalla olle iden 
erikoiskohteiden suoritusajat. Tällai
sia erikoiskohteita olivat ojan ja 
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esteen ylitykset. Ajouran varrelta 
kuormattu puutavara levitettiin täs
mälleen samoihin paikkoihin takaisin 
jokaisen kuljettajan tutkimista varten . 
Kohteelta annettiin myös arvosanat 
työtavasta, jolla työtehtävä toteu
tettiin. 

4.5 Purkaminen varastolla 

Kuorman purkamista varastolla tutkit
tiin omana erillisenä työnvaiheenaan. 
Kuorma sisälsi tukkeja ja 3 m kuitu
puuta, joka piti purkaa omiin kasoi
hinsa lajitellen kouralla. Kohteelta 
mitatt11n purkamisen kokonaisaika, 
ajat puutavaralajeittain ja kolhimis
ten määrät. Myös tehdyn puutavarava
raston laatu arvosteltiin. 

4.6 Erikoiskokeet 

Lähinnä kourakuormaimen käyttämisen 
näppäryyden mittaamiseksi suunnitel
t11n kaksi erikoiskoetta. Toisella 
kokeella pyrittiin mittaamaan kuormai
rnen käyttämisen tarkkuutta ja toisella 
kouran liikeratojen "pehmeyttä" ja 
sujuvuutta. Ensin mainitussa kokeessa 
pyrittiin iskemään kouraan asennetuo 
piikin avulla mahdollisimman suur1 
pistemäärä maassa olevaan "tikkat;_au
luun", jälkimmäisessä kokeessa siir
rettiin täyttä vesisankoa koneen toi
selta puolelta toiselle siten, että 
mahdollisimman vähän vettä läikkyi 
po1s. Erikoiskokeisiin kuului edel
leen koneen ajaminen ja peruutus tiel
lä. 

Kenttäkokeen ajat mitattiin tavano
maista aikatutkimustekniikkaa käyttäen. 

5 KOULUMENESTYSARVOSANAT 

Yhtenä kuljettajaoppilaiden saavutta
man suoritustason mittana käytettiin 
opettajien antamia, kurssin suoritta
neiden lopputodistukseen merkittyjä 
arvosanoja. Koulutusvaiheessa saavu
tettu työtaito ei ole sama kuin ammat
titaito, joka kehittyy myöhemmin vuo
sien työkokemuksen mukana, mutta kou-
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lutuksessa saavutettu parempi työtaito 
mahdollistaa kuitenkin nopeamman siir
tymisen aloittelijasta ammattitaitoi
seksi kuljettajaksi. Tutkimuksissa on 
myös todettu, että metsäkoneenkuljet
tajilla on koulumenestyksen ja myöhem
män työtaidon välillä positiivinen 
korrelaatio (Andersson ym. 1968). 
Arvostellut aineet sisällöltään lyhy
esti luonnehdittuna olivat: 

matematiikka: teoria, kustannus
laskenta 
metsäkoneet: tekninen ammattitie
tous, moottorioppi, hydrauliikka 
jne. 
puun hankinta: ajotaito metsäko
neilla 
korjaus- ja huoZtotekniikka: korja
us- ja huoltotekniikka ja siinä 
käytännön työtaito 
huoZeZZisuus: yleisarvostelu huo
lellisuudesta opinnoissa. 

6 AINEISTON KERUU JA KÄSITTELY 

6.1 Koehenkilöt ja koejärjestelyt 

Koehenkilöinä oli yhteensä 30 oppilas
ta, 15 Hirvaan ja 15 Jämsänkosken met
säkonekoulusta. 

Psykologiset testit suoritett11n tammi
ja helmikuussa 1979 sen jälkeen, kun 
oppilaat oli jo hyväksytty kursseille. 
Testitulos ei siis vaikuttanut selek
toivasti koehenkilöjoukkoon. Testaus 
tapahtui koulujen tiloissa. 

Kenttäkoeaineisto koottiin kesäkuussa 
1979 Jämsänkoskella suunnitellulla 
testiradalla. Kummankin koulun oppi
laat suorittivat radan tehtävät saman
aikaisesti. 

6.2 Aineiston käsittely 

Psykologisten testien tulokset stan
dardoitiin tutkitussa 30 hengen ryh
mässä. Yksittäisiä testejä yhdistet
t11U aikaisemmin esitetyllä tavalla 
eri lahjakkuus- tai kykypiirteitä mit
taaviksi summamuuttujiksi. 



Kenttäkokeen tulokset standardoitiin 
erikseen kummankin koulun oppilasryh
mässä. Syynä tähän menettelyyn oli, 
että kurssit olivat opetusohjelmassaan 
hieman eri vaiheessa ja lisäksi Jäm
sänkoskella kenttäkokeen metsäkoneet 
olivat tutumpia sikäläisille kuin 
Hirvaan koulun oppilaille. 

Ajanmenekin avulla mitatulla absoluut
tisella suoritustasolla e1 tämänkal
taisessa tutkimuksessa ole kovin suur
ta merkitystä, sillä huomio kiinnitet
tiin tarkasteltavan kuljettajajoukon 
sisäiseen vaihteluun ja mitattujen 
muuttuJ1en jakaumiin kuljettajajou
kossa. Tästä syystä meneteltiin kent
täkokeen aineiston koodauksessa seu
raavalla tavalla: Mitatut ajanmenekit 
luokiteltiin työnvaiheittain V11S1-
luokkaisiksi siten, että jakauma pyrki 
noudattamaan normaalijakaumaa. Nor
maalijakauman käyttö perustuu sekä 
aikaisemmissa että tässä tutkimukses
sa tehtyihin havaintoihin ajanmenekin 
jakautumisesta. Eräistä muuttUJ1Sta , 
kuten esimerkiksi kierroslukualueesta, 
käytettiin kolmiluokkaista luokitusta. 

Kenttäkoemuuttujista t11v1stett11n 
summaamalla samankaltaisia työnvai
heita koskevat mittaukset. Näin alku
peräisistä 48 muuttujasta saat11n 
10 muuttujaa . Summaamisen tarkoituk
sena oli saada aineisto helpommin kä
siteltävään muotoon ja samalla paran
taa jatkoanalyyseihin tulevien kent
täkoemuuttujien reliabiliteettia 
(liite 2, s . 18). 

7 FAKTORIANALYYSIN KÄYTöN PERUSTEET 

Faktorianalyysilla pyrittiin selvittä
mään nimenomaan kenttäkokeen sisäistä 
rakennetta ja sen eri vaiheissa tar
vittavien psyykkisten ominaisuuksien 
merkitystä. Lähtöolettamuksen mukaan 
kuljettajan suoriutuminen kenttäko
keessa ei ole riippuvainen pelkästään 
teknisistä laitteista ja radan maasto
ominaisuuksista, vaan myös kuljettajan 
psyykkisistä ja fyysisistä ominaisuuk
sista . Suoriutuminen vaatii tilanne
analyyseja, ratkaisujen tekemistä ja 
koneen laitteiden hallintaa ihmisen ja 
koneen muodostamassa järjestelmässä. 

Kun kenttäkokeen tekniset laitteet ja 
maasto-olot vakioidaan, työsuorituk
sissa ilmeneviä eroja voidaan tarkas
tella yksilöllisistä psyykkisistä ja 
fyysisistä eroista johtuvina. 

Faktorianalyysiin otettiin kenttäkoe
faktareiden tunnistamiseksi mukaan 
psykologisten testien summamuuttujat 
ja todistusarvosanat. 

Analyysin pohjana oleva korrelaatio
matriisi on esitetty liitteessä 3 

(s. 20). 

Aikaisempaa vastaavanlaista kenttäko
keen kaltaisen maastoradan faktoriana
lyyttista tutkimusta ei alan kirjalli
suudesta löytynyt. 

8 FAKTORIANALYYSIN TULOKSET 
JA TULKINTA 

Aineistosta laskettiin viisi sentroidi
faktoria. Rotatoinnit (Varimax) suo
ritettiin kolmen, neljän ja viiden 
faktorin ratkaisuna. Näistä selvä
piirteisin oli kolmen faktorin ratkai
su. Tätä ratkaisua puolsi myös omi
naisarvojen jyrkkä putoaminen kolman
nen faktorin jälkeen. Neljännen ja 
viidennen faktorin mukaan ottaminen 
olisi lisännyt lähinnä reaktiokoe- ja 
kätevyysmuuttujien selittymistä, mutta 
e1 olisi sanottavasti vaikut tanut 
kenttäkoemuuttujien selittymiseen 
(poikkeuksena subjektiivinen "arviot"
muuttuja) . 

Sentroidifaktorimatriisi ja rotiltoitu 
faktorimatriisi ovat liitteissä 4 ja 5 
(s. 21 ja 22) . 

0.73 
0 .67 
0 .66 
0.64 
0 .60 
0.59 
0.54 
0 .50 
0.48 
0 .36 

I Faktori, korkeimmat lataukset 

Puun hankinta (todistus) 
Helpot ajot (kenttäkoe) 
Peruutukset (kenttäkoe) 
Koordinaation nopeus (testi) 
Kuormaimen käyttö (kenttäkoe) 
Kuormausajo (kenttäkoe) 
Vaikeat ajot (kenttäkoe) 
Arviot työstä (kenttäkoe) 
Tekninen lahjakkuus (testi) 
Metsäkoaeet (todistus) 
Kuormausvirhee t (kenttäkoe) 
Visuaalisuus (testi) 

-0.33 
0 . 33 
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Faktori voidaan tulkita nopeuskorostei
seksi tehokkuusfaktoriksi . Ainoa suo
ritusten virheettömyytt ä mittaava kent
täkoemuuttuja sai faktorilla negatii-
visen - joskin matalan latauksen. 
Testimuuttujista latautui voimakkaasti 
koordinaation nopeus ja jonkin verran 
tekninen lahjakkuus ja visuaalisuus . 
Korkeimman latauksen saanut todistus
arvosana oli metsäkoneen kuljettamis
taidosta annettu "puun hankinta"-oppi
aineen arvosana. 

II Faktori, korkeimmat lataukset 

Korjaus- ja huoltotekniikka 
(todistus) 

Metsäkoneet (todistus) 
Matematiikka (todistus) 
Huolellisuus (todistus) 
Reaktioiden virheettömyys 

(testi) 
Kätevyys 3 (testi) 
Kie lellinen päättely (testi) 
Tekninen lahjakkuus (testi) 
Visuaalisuus (testi) 
Valppaus (testi) 
Reaktioiden nopeus (testi) 
Vaikeat ajot (kenttäkoe) 

0.78 
0.75 
0 .. 67 
0.62 

0.56 
0 . 55 
0.51 
0.51 
0.47 
0.39 
0.39 
0.36 

Faktori voidaan tulkita kouZumenestys
faktoriksi muissa kuin metsäkoneenkul
jettamiseen liittyvissä aineissa. Kou
lumenestykseen vaikuttavia lahjakkuus
piirteitä oli latausten mukaan useita . 
Verbaalisen päättelyn, teknisen lah
jakkuuden ja visuaalisuuden saarnat la
taukset tuntuvat luonnollisilta 
onhan kysymyksessä koulussa menesty
m1nen. Reaktio- ja valppauspiirtei
den saarnat melkot korkeat lataukset 
tuntuvat yllättäviltä. Kätevyystes
ti 3, "kuulalabyrintti", mittaa (lii
te 3, s. 20) myös älyllistä suoritus
kykyä, ja tämä selittänee sen saaman 
verraten korkean latauksen. 

III Faktori 

Koordinaation tarkkuus (testi)0.70 
Erityiskokeet (kenttäkoe) 0 . 67 
Kuormausvirheet (kenttäkoe) 0.65 
Peruutukset (kenttäkoe) 0 . 55 
Tekninen lahjakkuus (testi) 0 . 51 
Kuormausajo (kenttäkoe) 0 . 50 
Kielellinen päättely (testi) 0.45 
Visuaalisuus (testi) 0.36 
Kierroslukualue (kenttäkoe) 0 . 36 
Stereonäkö (testi) 0 . 34 
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Faktori on tulkittavissa tarkkuusko
rosteiseksi taitofaktoriksi. Fakto
rilla latautuvat taitoa ja tarkkuutta 
vaativat kenttäkoemuuttujat -osittain 
samat kuin ensimmäisellä "tehokkuus"
faktorilla. Testimuuttujien osuus 
tällä faktorilla oli voimakas. Erityi
sesti painottuu koordinaation tarkkuus , 
älykkyystestit ja stereonäkökin jonkin 
verran. Kysymyksessä on koordinaatio
kyvystä, älykkyydestä ja stereonäöstä 
r11ppuva metsäkoneenkuljettamisen tai
tavuusfaktori. 

Vaikka tämä esitutkimus on tehty pie
nestä koehenkilöjoukosta ja tulokse t 
ovat siitä syystä alttiita satunnais
vaihteluille, voidaan kuitenkin tode
ta, että kenttäkokeen kaltaisesta koe
radasta selviytyminen ei selity vain 
yhden perustekijän eli faktorin avul 
la, vaan vaikuttamassa on ainakin kak
s1, mahdollisesti useampiakin fakto 
reita. Lisäksi on aihetta painot t aa 
sitä, että analyysissa ei tullut esiin 
"puhdasta kuormaimenkäyttöfaktoria" 
ja "puhdasta metsäkoneella ajamisen 
faktoria", vaan faktoroituminen tapah
tui enemmänkin molempia toiminto ja 
koskevana nopeus-tarkkuusryhmittymi
senä. 

9 KOULU- JA TYöMENESTYKSEN 
ENNUSTETTAVUUS 

Koulussa menestyminen muissa kuin met
säkoneella ajamiseen liittyvissä oppi
aineissa on ennustettavissa lähinnä 
teknisen lahjakkuuden, visuaalisoimis
kyvyn ja päättelykyvyn testeillä . 
Reaktioiden nopeus- ja valppaustes~ 
teillä on jonkin verran merkitystä, 
joskin vähemmän. 

Koulussa saavutetun ajotaidon arvosana 
samoin kuin nopeuskorosteinen tehok
kuus kenttäkokeessa on ennustettavissa 
parhaiten koordinaation nopeutta mit
taavilla testeillä. Teknisen ja visu
aalisen lahjakkuuden testeillä on myös 
ennustearvoa. 

Tarkkuuskorosteinen taitavuus kenttä
kokeen kaltaisessa työtilanteessa on 
ennustettavissa parhaiten koordinaa> 
tion tarkkuutta mittaavilla testeillä . 



Teknisellä lahjakkuudella, päättelyky
vyllä, vi·suaalisuudella samoin kuin 
hyvällä stereonäöllä on myös merkittä
vä ennustearvonsa . 

Valppaustesteillä samoin kuin käte
vyystesteillä (kuulalabyrinttia lukuun 
ottamatta) on vain heikot yhteydet 
sekä koulumenestykseen että kenttä
kokeella mitattuun ajotaitoon metsä
koneilla. 

10 PÄÄTELMÄT 

Tutkimus oli luonteeltaan esitutkimus . 
Haluttiin viitteitä hyvin laajan tes
tisarjan testien ennustusarvosta met
säkonekoulussa menestymisen ja metsä
koneella työskentelyn tehokkuuden suh
teen. 

Testit sinänsä olivat tunnettuja, käy
tössä olevia kykytestejä. Metsäkone
koulu on tyypillinen ammatilliseen 
valmiuteen kouluttava oppilaitos. 
Testi- ja koulumenestyksen välisiä yh
teyksiä on tutkittu paljonkin eri am
mattialueilla aikaisemmin ja nyt tode
tut yhteydet olivat odotusten mukais ia. 

Tutkimusmielessä uutta oli metsäko
neella työskentelytaidon mittaamiseen 
käytetty maastorata ja sen faktoriana
lyyttinen tutkiminen. Kuljettajaop
pilaiden suoriutuminen kenttäkokeen 
eri osavaiheissa mitattiin obj ektiivi
sesti. Mittaustulosten analysointi 
osoitti , että kenttäkokeen faktorira
kenteeseen sisältyy ainakin kaksi eri 
faktoria . Kuljettajaoppilaan saavut
tama suoritustaso na~ssä faktoreissa 
on melko pitkälle ennustettavissa kou
lutusvaiheen alussa suoritettavilla 
psykologisilla tes teillä . Erityisen 
tärkeitä ovat liikesuoritusten koor
dinaatiokyvyn ja teknis-visuaalisen 
lahjakkuuden testit . 

Tutkimuksen jatkamiseen on kaksi tietä . 
Voidaan toistaa nyt tehdyt kokeet su
pistetulla ja karjatulla testisarjalla 

ja jossakin määrin uudistetulla kent
täkokeella. Käyttämällä olennaisesti 
suurempaa koehenkilöjoukkoa saataisiin 
täsmennettyä tietoa psykologisten tes
tien kyvystä 'ennustaa metsäkonekoulun 
aikana saavutettavaa tiedollista ja 
taidellista ammattipätevyyttä . Lisäksi 
tutkimus to~s~ lisää tietoa metsäko
neella työskentelyn eri vaiheissa tar
vittavista psyykkisistä ominaisuuk
sista. Todennäköistä on, että laajem
pi faktorianalyyttinen tutkimus kent
täkokeen sisäisestä rakenteesta toisi 
es~~n eriytyneemmän monifaktoriraken
teen. 

Kuljettajaoppilaita koskeva tutkimus 
kuvaa vain koulutuksen aikana saavu
tettua ammattitaitoa ja sen ennustet
tavuutta . Vaikka tämä on tärkeää tie
toa sinänsä, olisi tarpeen selvittää, 
pystytäänkö psykologisilla testeillä · 
ennustamaan myöhemmin vuosien työkoke
muksen myötä saavutettavaa ammattitai
toa. Tämä tutkimus pitäisi suorittaa 
käyttäen koehenkilöinä kokeneita met
säkoneenkuljettajia. Ammattitaidon 
mittana voitaisiin käyttää useita eri 
indeksejä, yksi niistä vo~ s~ olla 
suoriutuminen nyt käytetyn kenttäko
keen eri vaiheista. 

Oma mielenkiintonsa olisi suorit taa 
tutkimus myös puunkorjuun monitoimi
koneiden kuljettajista. Tällöin voi
ta~s~~n selvittää, kuinka erilaisia 
psyykkisiä vaatimuksia monitoimiko
neella työskentely asettaa verrattuna 
muilla metsäkoneilla työskentelyyn. 

Näiden jatkotutkimusten jälkeen olisi 
olemassa perusteet ratkaista, kuinka 
laajasti psykologisia testejä on ai
hetta käyttää valittaessa henkilöitä 
koulutettaviksi met säkoneenkuljettajan 
ammattiin. 

Nyt suoritetun suppean esitutkimuksen 
tulokset yhdessä aikaisemmin suoritet
tujen tutkimusten kanssa osoittavat, 
että valintatestausten käyttämistä 
oppilasvalinnoissa on syytä vakavasti 
harkita. 
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REQUIREMENTS TO BE MADE OF FOREST MACHINE OPERATORS 

By Martti Leskinen and Esko Mikkonen 

S u rn rn a r y 

The work psycho1ogica1 factors affect
ing the perforrnance 1eve1 of the for
warder operator-trainees were studied 
in this pi1ot study. 

The psycho1ogica1 characteristics of 
the trainees were rneasured with 21 
abi1ity tests. A11 the trainees oper
ated a forwarder on four different 
terrain tracks and the 1oader of a 
forwarder in an un1oading operation. 
For the fina1 ana1ysis the 48 varia
b1es measured by forest work science 
were added up to forrn 10 variab1es to 
describe the work cyc1e of a forwarder . 
The fina1 grades in five subjects of 
the vocationa1 school, narne1y rnathe
rnatics, forest rnachinery, repair 
technique, wood procurement and 
carefulness were a1so inc1uded in the 
analysis. 

The three-factor mode1 of the factor 
ana1ysis was considered to be the best 
in predicting the perforrnance 1eve1 of 
the operator-trainees. These factors 
were ca11ed efficiency, ski11 and 
success in training. 
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Ski11 can best be predicted by the 
tests for accuracy of coordination . 
Technica1-rnechanica1 abi1ity, reason
ing, spatia1 abi1ity and stereoscopic 
v1s1on a11 have their own s ignificant 
prediction va1ues. Efficiency can best 
be predicted by the speed of coordina
tion and tecbnica1-mechanica1 abi1ity . 
Success in training can be predicted 
by technica1 abi1ity, spatia1 ability 
and reasoning. 

The results of a study 1ike this 1n 
which operator-trainees are investi
gated can on1y be used to describe the 
ski11 attained during training and 1n 
its prediction. They can only be 
used to predict the potentia1 perforrn
ance of the trainees 1n rea1 work 
situations. 

It remains 
the testing 
study can 
operator's 
work. For 
operators 
operators 
rnachines. 

to be discovered whether 
procedure used in this 

be applied to predicting 
ski11s gained by years at 
such a study, experienced 
shou1d be used, inc1uding 
of rnu1tipurpose 1ogging 
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LIITE 2 

SUMMAMUUTTUJIKSI YHDISTETTYJEN KENTTÄKOEMUUTTUJIEN INTERKORRELAATIOT 
JA SUMMAMUUTTUJIEN RELIABILITEETIT (Kuder-Richardson) 

S u m m a m u u t t u j a 
Muuttujan Muuttujan n:o 

n:o 01ffi1 

Helpot ajot 58 77 81 83 87 92 98 

58 Eteenpäin tiellä 

77 Tyhjänäajo, osa- aika 1 --{)4 

81 Rinneajo, osa-aika 08 64 

83 Tyhjänäajo, osa-aika 3 -14 57 59 

87 Kuormattuna-ajo, osa-aika 1 --{)8 29 33 07 

92 Kuormattuna-ajo, osa-aika 3 -14 49 17 19 28 

98 Tyhjänäajo ja kuormattuna-ajo 04 14 13 -01 31 12 

Reliabiliteetti r = 0.60 

Vaikeat ajot 79 82 90 91 

79 Tyhjänäajo, osa-aika 2 

82 Pujotteluaika 30 

90 Kuormattuna-ajo, osa-aika 2 27 09 

91 Pujotte luaika 48 11 20 

Reliabiliteetti r = 0.56 

Kuormaimen käyttö 61 63 65 99 103 104 

61 Sangon siirto 1 

63 Sangon siirto 2 61 

65 Tikkataulu, aika 27 45 

99 Taakka, aika 19 48 05 

103 Purkunopeus, tukit -14 09 -15 39 

104 Purkunopeus, kuitu 09 -08 05 30 48 

Reliab ili teetti r = 0.60 

Peruutukset 59 78 88 89 

59 Peruutus tiellä 

78 Koneen kääntö 23 

88 Peruutusaika 02 17 

89 Kääntöaika 27 30 25 

Re1iabi1iteetti r = 0.51 
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jatkoa LIITE 2 

S u m m a m u u t t u j a 
Muuttujan Muuttujan n:o 

n:o n~m~ 

Kuormauksen virheet 62 64 66 105 106 

62 Sangon vesimäärä 1 

64 Sangon vesimäärä 2 06 

66 Tikkataulupisteet 47 18 

105 Varaston laatu -{)9 14 -22 

106 Kolhimisten määrä -13 37 -{)6 61 

Reliabiliteetti r = 0.43 

Erityiskokeiden ajat 70 73 

70 Ojan ylitys 

73 Esteen ylitys 32 

Reliabiliteetti r = 0.48 

Arviot erityiskokeista 72 75 76 

72 Ojan ylitystapa 

75 Esteen ylitystapa 05 

76 Yleisarvio työstä 25 41 

Reliabi liteetti r = 0 . 42 

Ajovirheet 85 94 

85 Tyhjänäajon virheet 

94 Kuormattuna-ajon virheet 20 
r 
' Reliabiliteetti r = 0 .33 

Kierroslukualue 71 74 86 95 

71 Kierrosluku ajalla 

74 Kierrosluku esteellä 37 

86 Kierrosluku tyhjänäajossa 00 -19 

95 Kierrosluku kuormattuna-ajossa -32 -36 07 

Reliabiliteetti r = 0 .25 
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N 
0 

Summamuuttujan 
n:o nimi 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Kielellinen päättely 

Visuaalisuus 

Tekninen lahjakkuus 

Valppaus 

Reaktioiden nopeus 

Reakt ioiden virheettömyys 

Koordinaa tion nopeus 

Koordinaation tarkkuus 

Kätevyys 1 

Kätevyys 2 

Kiile vyys 3 

Matematiikka 

Metsäkoneet 

Puun -hankinta 

Korjaus- ja huoltotekniikka 

Huole llisuus 

Helpot ajot 

Vaikea t ajot 

Kuormaimen käyttö 

Peruutukset 

Kuormauksen vi rheeL 

Erity i skokeiden aik 

Arviot 

Ajovirheet 

Kuormausajo 

Kierroslukualue 

Stereonllkö 

KORRELAATIOMATRIISI 

Summamuu t tuj an n: o 
2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

57 

49 69 

36 30 09 

19 39 25 34 

17 14 30 00 29 

-o4 37 30 0~ 33 -o4 

19 13 43 - 13 00 07 -25 

11 28 25 01 -o8 18 26 03 

lL -11 10 -14 -o8 -33 o4 14 - 13 

38 32 39 24 oo oo -o8 42 32 35 

21 33 15 31 21 25 -o1 -o5 06 08 58 

41 30 59 27 42 60 24 24 12 18 43 42 

10 22 59 -o5 14 o6 47 o5 16 19 23 oo 55 

41 36 54 25 40 40 15 08 06 06 42 49 73 45 

32 15 13 20 07 25 - 18 04 07 - 19 34 31 48 36 55 

00 18 13 04 09 -o4 32 -29 29 -Q1 -Q4 -11 13 39 -Q4 -o3 

23 48 46 07 17 38 11 -17 24 -o9 22 21 35 31 24 18 59 

- 15 12 35 -o7 01 -Q9 35 07 12 22 17 08 18 60 02 03 27 29 

34 50 71 00 22 08 35 25 07 21 00 -27 36 60 12 07 33 41 51 

0 31 05 11 00 -20 47 -20 - 13 -Q1 - 13 04 -10 16 26 -44 -31 -19 30 

6 33 45 04 10 16 -Q9 58 22 14 25 -Q1 52 33 39 14 26 17 10 39 28 

20 22 34 34 40 01 49 - 14 -2o 22 -o9 -o5 47 54 46 01 09 11 19 51 10 o5 

r • 0.36 p<0.05 

r = 0.46 p<0.01 

r = 0 . 57 p<O.OOl 

16 18 19 -os 55 o8 13 23 14 - 11 -10 -13 13 21 -o4 02 10 o3 23 38 26 29 o2 

4 39 57 25 14 -Q1 35 17 33 39 08 -Q2 42 49 40 -Q2 37 25 41 59 12 59 46 12 

11 04 -22 01 -o5 -40 -o9 12 - 12 12 -o4 -19 -27 - 30 -o9 -29 oo - 11 -o4 -o8 25 34 

9 25 36 -11 -o8 o6 -o2 28 10 28 12 -10 15 30 02 - 1o 34 13 -o8 35 02 43 

12 13 29 

12 -o7 34 -15 

r ..... 
..... 
-t 
m 

Voi 

"" 0 
:;o 
:;o 
m 
1 
)::oo 
)::oo 
-t ..... 
0 
3: 
)::oo 
-t 
:;o ..... ..... 
(/) -



LIITE 4 

SENTROIDIFAKTORIMATRIISI 

Faktori 
1 2 3 4 5 

Ominaisarvo 
Sununamuuttuj a 6.293 2.709 2.326 1.690 1.421 

41.7 59.6 75.0 86.2 95.6 

Lataukset 

Kielellinen päättely 0.534 -0.350 -{),235 0.124 -0.041 

Visuaalisuus 0.669 -{).085 -{),053 0.158 0.122 

Tekninen lahjakkuus 0.858 -{). 010 -{),126 -{) . 080 0.139 

Valppaus 0.258 -0.255 0.132 0 . 260 -o .256 

Reaktioiden nopeus 0.419 -o.114 0.148 0.551 0 .051 

Reaktioiden virheettömyys 0.333 -o.362 0.291 0.036 0.469 

Koordinaation nopeus 0.363 0.440 0.298 0 . 273 -0 .120 

Koordinaation tarkkuus 0.275 -0.210 -0 .650 -0.267 0.132 

Kätevyys 1 0.275 0.068 0.131 -{).266 0.236 

Kätevyys 2 0.165 0.204 -{).191 -0.303 -o.505 

Kätevyys 3 0.427 --o. 391 0.003 -o.487 -{),245 

Matematiikka 0.276 -o.529 0.377 -o . l48 -o . 233 

Metsäkoneet 0.790 -o.275 0.185 -o.035 -o.OS6 

Puun hankinta 0.679 0.350 0.167 -o.113 -o.066 

Korjaus- ja huoltotekniikka 0 .676 -o.426 0.175 0.069 -{).243 

Huolellisuus 0 .377 -o.471 0.161 -o. 052 0.073 

Helpot ajot 0.314 0.528 0.297 -o.l63 0.167 

Vaikeat ajot 0.507 0.129 0.392 -o.l41 0.260 

Kuormaimen käyttö 0.378 0.457 0 .122 -o.l46 -o.082 

Peruutukset 0 .693 0.447 -o.247 0.133 0.156 

Kuormauksen virheet 0 .185 - 0.318 -o.644 0.316 0.075 

Erityiskokeiden aika 0 . 569 -o.004 -o . 453 -o.223 0.113 

Arviot 0 .500 0.227 0.082 0.430 -o.403 

Aj ovirheet 0.269 0 .138 -o.242 0.346 0.357 

Kuormausajo o. 672 0.341 -o. 208 -o.031 -o .231 

Kierroslukualue -o. 093 0.116 -o.458 0.160 -o.271 

Stereonäkö 0 .317 0.216 -o.218 -o. 340 0.083 
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LIITE 5 

VARIMAX-ROTATOITU FAKTORIMATRIISI 

Summamuuttuja 

Kiele llinen päättely 

Visuaal isuus 

Tekninen lahjakkuus 

Valppaus 

Reak tioiden nopeus 

Reaktio iden virheettömyys 

Koordinaation nopeus 

Koordinaation tarkkuus 

Kätevyys 1 

Kätevyys 2 

Kätevyys 3 

Matematiikka 

Metsäkoneet 

Puun hankinta 

Korjaus - ja huol totekniikka 

Huolellisuus 

Helpot ajot 

Vaikeat ajot 

Kuormaimen käyttö 

Peruutukset 

Kuormauksen virheet 

Erityiskokeiden aika 

Arviot 

Ajovirheet 

Kuormausajo 

Kierroslukualue 

Stereonäkö 

1 

0 . 002 

0.335 

0.480 

0 . 023 

0.228 

0.047 

0.637 

-{).199 

0.263 

0.182 

-o . 012 

-o .on 
0.356 

0. 725 

0.175 

-o. 047 

0 .669 

0 . 538 

0 . 599 

0 . 662 

-o . 329 

0 . 195 

0 . 497 

0.182 

0 . 586 

-o.l30 

0.275 

Faktori 
2 

Lataukset 

0.507 

0.465 

0.507 

0.385 

0.392 

0.559 

0.016 

0.111 

0.168 

-0.102 

0.546 

0.669 

0.753 

0.236 

o. 783 

0 . 622 

-0 . 077 

0 . 356 

--{) . 044 

o. 042 

0.132 

0 . 215 

0 . 182 

-{).006 

0.117 

-().289 

-o.023 

3 

0.454 

0 .360 

0.514 

0 . 001 

0.064 

-{).105 

-{) . 087 

0 . 700 

0.015 

0.249 

0 . 193 

-0 . 211 

0 . 203 

0 . 176 

0 .156 

0 . 029 

-0 . 108 

-0 . 106 

0 . 076 

0 . 549 

0 . 651 

0.666 

{). 165 

0.342 

0.504 

0.362 

0 . 344 

Varimax-funktion arvot 122.31, 246.81, 251 .91, 251.91, 251,91 

22 

Kommu
nali
tee2ti, 

h 

0.463 

0 . 458 

0 .752 

0 .149 

0 . 210 

0.326 

0 . 414 

0 . 542 

0 . 098 

0.106 

0 .336 

0 . 498 

o. 735 

0 .612 

0.668 

0 . 390 

0.465 

0.427 

0.367 

0.741 

0 . 549 

0.528 

0 . 307 

0 .150 

0 . 611 

0.231 

0 .194 
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