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].. JOHDANTO

1.1. Varhaiseliketutkimuksen tausta ja tarkoitus

Ajatus varhaiselikkeiti koskevasta tutkimuksesta tuli esiinEriiketurvakeskuksen tutkirnusosastolla ensimmdisen kerran jo
vuonna L987. Yksilorrisen varhaiselSkkeen saama ytldttdvin suurisuosio kiynnisti jo tdlloin keskusterua varhaisen eliikkeerlesiirtymisen syistii ja seurauksista.
vuonna 1988 valmistuneeseen tukirnusohjetmaan sisilrytettiinkinvarhaiseliikkeille siirtymistri koskevia tutkimustivoitteita.Tutkimusohjelman kohdassa trElikeldisvtieston sosiaaliturvaankohdistamat kehitttimistarpeet* edertytettiin mm. tutkimustasiitd, rrmiten eldkkeelle siirtyminen on koettu erityyppisissdvarhaiseldketapauksissa ja rniten eldkeaika vastaa - ihmisten
odotuksia!r.
suunnitelrnaa kehitertiin sittemmin tutkimusosaston tyoryhmassa(simo Forss, Mervi Takara, Jussi vanamo) yhteistyossi suunnit-telujohtaja Markku Hinnisen kanssa. Tutkimukselte hahmottuitilloin sen tavoitteiksi selvittdd toisaalta eldkkeerre siirty-misen sy.itd. ja toisaalta erdkkeerre siirtymisen ja eldkeajinkokemuksia ja eldkeaikaan liittyviri odotuksia. Edelreen kats6t-tiin, ettd vield tyoeldnissi olevien, eriikerdisten kanssa sa-manikeiisten henkiloiden ryhmii muodostaa kiinnostavan ja tdrkeineldkeliisten vertailuryhmdn.

1.2. Tutkimuksen rajaaminen ja tutkimustehtivit

Tutkimuksesta pditettin tehdd vierd tissd vaiheessa suhteel_1isensuppea. siita johtuen tutkimuksen kohteeksi varittiin vain TEL-tai LEL- tyosuhteesta yksirolliselre varhaiseldkkeelre siirty-neet. Myos kysymysten ndirdd rajoitettiin.
suunnittelun loppuvaiheessa tuli tieto Erdkekomitea 1990:nnimittimi.sesti ja sen tavoitteista. Se antoi aiheen kysymystenmidrdn lisiiiimiseen, koska katsotti j-n, ett6 tutkimuks6en 6l i=isaatava mukaan komitean tyon kannalta mahdollisirnman kiinnostaviaaiheita.
Tutkimustulosten analyysivaihessa katsottiin tarpeell iseksi tehdakaksi erirristd raporttia. Nyt kisirli oleriassa raportissatarkasterraan YvE-erakeldisid muutamien keskeisten kysymystenperusteelra. Analyysissa pyritddn selvittimddn ldhinni eldi<xler :-esiirtyrnisen seurauksia. seki yksiron ettd eJ-ikej rirj estelmdntehtdvin kannalta on kiinnostavaa s€, miten eliklieeire siir-tymiseen suhtaudutaan ja miten eliikeratkaisu vastaa ihmisenodotuksia ja toiveita.
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Kiinnostavaa on myos, miten eldkkeelle siirtyminen vaikuttaa
ihmisen eliimiitin ja hyvinvointiin ja miten eldkkeell-e siirtymiseen
liittyvtit muutokset koetaan.

Tdm;in raportin tarkoituksena on:

- kuvata tutkittujen YVE-elikeldisten ominaisuuksia

- kuvata el-dkeliisten asennoitumista ja sopeutumista eleikkeel-l.e
siirtymiseen ja eldkeaikaan

- kuvata eldkeldisten hyvinvointitekijoissd tapahtuneita muutok-
sia

- kuvata eliikeaikaan sopeutumisen ja hyvinvointitekijoiden
muutoksen taustatekij oita

- kuvata elikeliisten tyontekohaluja ja niiden yhteyksid eldk-
keellioloon sopeutumiseen

- vertailla joitakin elSkeliiisten ja tyossdolevien mielipiteitd.
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2. TUTKIMUSAINEISTO, SEN ANALYYST JA TULOSTEN RAPORTOINTI

2.L. Tutkimusaineisto

Tutkinusaineisto kerdttiin postikyselyni kevddlld l-990. Eldke-
ldisaineiston pohjana ol-i Eldketurvakeskuksen eldketapahtumare-
kisteri. Perusjoukon muodostavat vuoden 1989 Iopussa 55-64-
vuotiaat TEL:n ja LEL:n piiriin kuuluneet henkilot, joiden YVE-
elike oli alkanut tutkimusajankohtaan mennessti.

Perusjoukon suuruus oli l-8 638 henkiloi, josta otokseen poimit-
tiin 645. Ndi1le henkiloille lihetettiin kotiosoitteeseen kysely-
lomake ja kirje, jossa kerrottiin tutkimuksen tarkoituksesta.
Vastausaktiivisuus oli heti hyvd, mutta mahdollisimman suuren
vastaajajoukon saamiseksi ldhetettiin vastaamatta jdttdneille
vieli yksi ns. rrkarhukirjetr. Vastausprosentiksi saatiin niiin81, miti on pidettivd hyvdni tuloksena. Saatu aineisto vastaa
lisdksi h1ruin perusjoukkoa sukupuolen ja idn mukaan.

Tarkastelun kohteena on tissi raportissa 525 yksilollisella
varhaiseldkkeelli olevaa 55-64 vuotiasta henkilod. Ndistii on55-59-vuotiaita 598, eli jonkinverran enemman kuin 60-64-vuoti-
aita. Miehii ja naisia otoksessa on sensijaan yhti paljon. 55-
59-vuotiaissa on eldkeliisiii selvdsti vdhemmdn kuin tyossdolevia.
60-64-vuotiaissa taas on eldkeldisiS enemmain kuin tyossioJ_evia.
Idn mahdollinen vaikutus tuloksiin oIi niinollen kontrolloitava.
Aineistoa kuvataan yksityiskohtaisemmin tutkimuksen toisessaosaraportissa (Gould, Takala ja Lundgvist t-991-). Eldkeldisvas-taajia kuvataan lisdksi tinin raportin kohdassa 4.

2.2. Aineiston analyysi

Analyysi perustuu tutkittujen kysymysten suorien prosenttijakau-
tumien, ristiintaulukointien ja korrelaatioiden tarkasteluun.
Kahden muuttujan ristiintaulukoinnin tul-oksen tilastol-Linen
merkitsevyys tarkistettin Khin-ne1io testilli tai t-testil1d.
Sopeutumisen ja hlruinvointitekijoiden muutoksen taustojen tdy-
dellisempi tarkastelu olisi edellyttinyt varsin taaja-alaistaanalyysia, mutta tdssi oIi tyydytt6vi hieman vaatimattomampaantavoitteeseen. siita huorimatta pyrittiin aina kontrorl-oimaanidn ja sukupuolen vaikutukset ja varsin usein myos siviilisaadynyhteydet ao. muuttuj iin. Taloudetlisen toimeentulon, terveydenti-
1an ja tyohon liittyvien tekijoiden vaikutuksia pyrittiin niin-ikdin testaamaan.

Tavoitteena o1i ylipidnsi tutkia kunkin piiimuuttuja-alueenjokaisen kysymyskohdan kiinnostavat yhteydet (nuuttujista ks.
tarkemmin kohta 3). Raportissa esitellddn ndisti yleensd vaintilastollisesti merkitseviit tuJ-okset, joissa johtopadtoksen
tilastorlinen erehtynisriski on alle 5?. Monia tilasto]risestimerkitseviei yhteyksid ei loytynyt. Tdmi johtuu mm.aineiston



Keskeisten kyslanysten yhteyksid tutkittiin erityisesti korrel-aa-
tioiden avuIIa. Pearsonin korrelaatiokertoimen laskentaa varten
jouduttiin muutamat kysymyset uudelleenluokittamaan. Korrelaa-
tiotarkastelun tuloksena voitiin ne1j6 eliikkeelle siirtymistd
ja erdkkeetreioloa mittaavaa kyslrmysti yhdistid yhdeksi rnitta-
asteikoksi, josta kiytetiSn tuonnempana nimitysti rrsopeutuminen
elaikeaikaanrr.

pienuudesta, joka ei sallinut moniluokkaisten muuttujien tarkkaa
tarkastelua. Lisdksi selitettdvien perusrnuuttuiien iakautumien
tilastollinen vinous teki tausta-analyysin paikoitellen vaikeak-
si.

Tutkitut hyvinvointitekijoiden muutokset olivat sitiivastoin
jokseenkin toisistaan riippumattomia, joten niiti o1i tarkastel--
tava kutakin erikseen. Korrelaatioista ja asteikoista kerrotaan
tarkemmin tuonnempana.

4

2.3. Tulosten raportointi

Kuten edelli jo todettiin tutkimuskokonaisuudesta on laadittu
kaksi raporttia. Tissii selostettavan raportin kirjoittajista on
Simo Forss laatinut kohdat L-3, 5-7 ja 9-L0. Myohemmin tutkirnuk-
seen mukaantullut Kristiina Tuominen on kirjoittanut kohdat 4 ja
8. HAn on lisiiksi tuottanut monia esitettiviii taulukoita. Tutki-
mustyossii ovat avustaneet sen eri vaiheissa Marja Heinonen,
seppo Karisalmi, Bo Lundqvist ja Pekka Mellais. Kirjoittajat
kiittdvit avusta.
Tutkimuksen toisessa raportissa (Gould, Takala ja Lundgvist 199L)
keskitytdin paljotti tyossiiolevien ja elikeldisten vastausten
vertaiLuun. Sen avulla pyritiin selvittimiiin mm. eliikehakuisuu-
teen vaikuttavia tekijoitn.
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3. KYSYMYKSENASETTELUN TAUSTAA

Asenne elikkeelle siirtymiseen, ja laajemrnin ottaen sopeutuminen
eliiketapahtumaan, on siis analyysin toinen peruskohde. Asen-
noituminen on yksi keskeinen ihmisen toimintaa ohjaava tekij.i
eldkkeelle siirtymisti ja tyon jatkamista harkittaessa.
Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, etti suomalaisten asenteeteldkkeelle siirtymisti kohtaan ovat varsin myonteisid ja toive
varhaisessa vaiheessa tapahtuvasta eldkkeelle siirtymisestd onoIlut ja on edelleenkin yleinen. Johdonmukaisesti on elrikkeell-e
rnyos siirrytty halukkaasti tilaisuuden tullen, kuten esimerkiksijuuri YVE:n saama suosio osoittaa. Tutkimustulokset ovat perus-
tuneet kuitenkin yleisanalyyseihin, joissa vastaajina on ollutyleensii kaikenikdisid henkiLoitd. Sensijaan ei oIe juurikaan
o1lut kdytettdvissi tutkittua tietoa siiti, miten varhaieleikeids-sii olevat, konkreettisesti asian kanssa tekemisiin joutuvat
ihmiset kokevat varhaisen elikkeelre siirtymisen. Tutkimukseenldhdettdessd voitiin olettaa suhtautumisen olevan myonteistd,
mutta miten myonteisti ja milld edellytyksilld- siitd oli tarvet-ta tietairi enemmdn (vrt. esim. Forss L9B9) .

Asenteita mitataan tavallisesti useamman samaa aluetta koskevien
kysymysten muodostarnan yhdistelmiin, el_i asenneasteikon avulla,joka antaa kyseisestii asia-al-ueesta monipuorisemman ja luotetta-
vamman kuvan kuin yksi kysymys. Tdssii oli mahdollista rakentaamitta-asteikko neljdn eri kysymyksen pohjalta. Asteikon osa-kysymyksii ovat suorat mielipiteet tyon jdttdrnisestd ja eleikkeel--le. siirtymisestd. Ndiden lisiksi asteikkoon otettiin kysymyssiitd, milt6. elikkeelldolo tuntuu odotuksiin verrattunJ ja
eliikeaikaista eldmdntilannetta koskeva mielipidekysymys (ai-teikosta tarkemmin ks. kohta 5).
Eliikkeelle siirtymistd kuvataan tissd myos hyvinvointiteoreet-tisesti tutkimatla ihmisen eriirnidn keskeisesti vaikuttavienhyvinvointiteki j oiden muutoksia ertikkeer re si irryttdessd . Ai ka i -sernpien tutkirnusten mukaan ovat tdl laisista teXi j oistei keske is im-pii henkiron taroudelrinen tilanne, terveydentlra ja ihmissuh-teet. Muita rnerkittdvii hlrvinvointiteki j oitai ovat edel_Ieenaktiivisuus, ts. mielekkdin tekemisen ja toiminnan riittdvyyssekii sosiaari- ja eldketurvaa koskeva riittivi tiedon taso (i.;.
Forss L982, 228-229). Muutokset yhdessd tai useammassa tdrlaises-sa osatekijissd johtavat hyvinvoinnin tason muutoksiin.
on vaikea sanoa tarkasti, millainen merkitys kurrakin em. teki-ja1la on varsinkin, kun tekijoiden merkitys vaihtelee yksilostatoiseen. Lienee kuitenkin ilmeisti, ettii eldketurvan tastn paran-tuessa on taroudellisen toimeenturon nerkitys veihenemaiJsa jaterveydentilan ja ihrnissuhteiden merkitys nousee yhd tdrkedmmdk-
sa.

Terveydentilan suuri merkitys tyytyvdisyydessd on osoitettusuomalaisissakin tutkimuksissa. urkonaisiita asiantuntijoistaovat etenkin norjaraiset tutkijat korostaneet myos aktiivisuus-tekijiin merkitysti. Passiivisuuden ja joutenoron on ndhty joh-
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tavan pitemmirn pddl1e turhautumiseen ja sitd kautta hyvinvoinnin
viihenemiseen. Yhta ilmeisti lienee s€, ettd eliiketapahtumaan
Iiittyvin keskeisen tiedon taso voi vaikuttaa elikeratkaisun
tekoon ja elikeaikaan sopeutumiseen.

EIAkkeeIle siirtymiseen asennoitumisen ja hyvinvointitekijoiden
muutosten taustatekijoita on selvitelty useissa aikaisemmissa
tutkimuksissa. TiIloin on havaittu, ettd tyohon Iiittyvilla
erilaisilla seikoilla on niihin usein merkittdvi yhteys. Tyon
merkitystii kuvataan tutkimuksen toisessa raportissa (Gou1d,
Taka1a ja Lundgvist 1-99L), mutta myos tissi raportissa pyritridn
valottamaan ao. yhteyksii joiltakin osin.
Taloudellinen toimeentulo ja terveydentila ovat aikaisempien
tutkimusten mukaan paitsi keskeisii tekijoitii sindnsd, myos
merkittaivii elikkeelle siirtymisti sditeleviii taustatekijoita.
Yksilollisisti tekijoistii on havaittu olevan merkityst;i sukupuo-
Ielta, ialla ja siviilisdidylli. Tutkimuksissa on pohdittu myos
el-iikkeellrioloajan yhteyksii mielipiteisiin, silli suhtautuminen
elikkeelle siirtymiseen ja eldkeaikaan saattaa kokemuksen myotd
muuttua (ks. esim. Forss l-989).

Tissii raportissa vertaillaan myos etdkeldisten ja vieli tyossd-
o1 evien vastauksia muutamaan samanraiseen kysymykseen' Verta i lul -
1a on merkitystii itse tutkirnustehtilv6n kannalta, mutta myos
kysymysten yleisen merkityksen arvioinnissa.
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4. TUTKTTTUJEN YVE-ELJIKELAISTEN KUVA

4. 1. Aineiston perusjakaumat

Aineistossa on elikkeellti olevia miehid ja naisia Idhespaljon (Taulukko f-.). Tyossiolevissa on miehii enemmdn
naisia.

yhti
kuin

Taul-ukko L. YvE-elikeldiset ja tyossiolevat sukupuolen mukaan (?)

Miehet 53

60-64v

54 53

TyossSolevat

5O-54v 55-59v

YVE-eldkeliiset
55-59v 60-64v

52 50

Kaikki
YVE-eldke-
Iiiiset

51

49
(525)

Kaikki
YVE-eIdke-
Idiset
59v

(s2s)

Naiset
Lkm

47
(27e)

46
(408)

47
(104)

48
(308)

50
(2L7 )

rkiryhmittiin tarkasteltuna 55-59-vuotiaita elikerdis id on j onkinverran enemman kuin 60-54-vuotiaita. Tyossiolevia 55-64-vuotiai-ta on rihes sama miiri (yhteensi 512) kuin samanikiisii etdker-6isii.
Aineiston eldkeliisten keski-ikd on 59 vuotta (Taulukko 2.).Eldkeriismiesten ja naisten keski-iissi ei ore eroa. Tyossd-olevien 55-64-vuotiaiden keski-iki on 57 vuotta eri kaksi iuottaalhaisempi kuin samanikdisten eldkeliisten.

Taulukko 2. YVE-eldkeliisten ja tyossdolevien keski-ikd

Kaikki
Lkm

Tyossiiolevat
5O-54v 55-59v

52v 55v
(27e) (408)

YVE-eldkeliiiset
6O-64v 55-59v 50-64v

6l-v
(104)

57v 62v
(308) (2L7)

Elikerdiset ovat yleisirnmin joko naimisissa tai avoriitossa(Tau]ukko 3.). Noin joka kymmenes on joko eronnut tai asumuseros-sa tai leski. Naimattomia on jonkin verran ederrisid vihemmdn.Miehet ovat naisia yteisemmmin naimisissa tai avoliitossa. sensijaan naisleskid on enemmdn kuin rniesleskid.
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Taulukko 3. YvE-eldkeldisten ja tyossiolevien siviilisi;ity suku-
puolen mukaan (8)

MIEHET
Tyossiolevat
50-54v 55-64v

YVE-eliikeliiiset
55-64v

Siviilisiiity

Naimaton
Naimisissa
tai avoliitossa
Eronnut
tai asumuserossa
Leski

7 8

80

t_0
2

6

86 83

6
1

8
3

Kaikki
Lkrn

100
(L47 )

100
(272)

L00
(267 ) r_)

NAISET
Tyossdolevat
5O-54v 55-54v

YVE-elSkeliiset
55-54v

Siviilisiity

Naimaton
Naimisissa
tai avoliitossa
Eronnut
tai asumuserossa
Leski

5 L2 9

76 7L 64

L2
15

l_5 L2
53

Kaikki
Lkm

t_00
(L32)

L00
(236)

100
(254) 1)

r.)
Lukumiiiiri on yhteensi 52L tdssi taulukossa, kun koko aineiston
eldkeldisten lukumdird on 525. Tinin raportin taulukoista onjitetty pois rtieto puuttuur ja rei osaa sanoar -tapaukset sil-
loin, kun niilli ei ole erityisti sisillollistii rnerkitystd.

Myos tyossiolevien ryhmissti miehet ovat naisia useammin naimisis-
sa tai avoliitossa. Eldkkeellii olevat naiset ovat lisiiksi vield
harvemmin naimisissa kuin tyossiolevat naiset.
Elikeliiset jakautuvat elikkeelldoloajan rnukaan siten, ettd yIi
puolet on ollut elikkeel-Ii 2 vuotta tai pitempiin (Taulukko 4. ) .
Vajaa neljiinnes on ollut vuoden tai aIIe 2 vuotta eldkkeelld ja
neljiinnes on ollut alle vuoden eldkkeelld. Miesten ja naisten
eldkkeelliioloajassa ei ole suurta eroa.
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Taulukko 4. Elikkeellioloaika sukupuolen mukaan (Z)
YVE-eldkeldiset 55-64v

Miehet Naiset Kaikki
EldkkeelIiiolo-
aika
alle L vuotta 25 28 26

1 vuosi tai
aIIe 2 vuotta
2 vuotta tai
vli
Kaikki
Lkm

4.2

24 20 22

52 52 52

100
(267 )

100
(255)

100
(523)

Runsas enemmisto (838) elikeriisisti katsoo siirtyneensd eliik-keelle sopivan ikdisend (kysymys 16.). Miesten ja naisten mieli-piteessd ei ole suurta eroa. N€, iotka eiv6t ole tyytyvdisidpitivit parempana eldkeikinti jotain ikaa 50 vuoden ij?s-vuodenvdrilrd. Arviot jakautuvat merko tasaisesti jokaisen vuodenkohdalle.

YVE-elakeldisten
piirteet aikaisempi ansiotyo ja entisen tyon

Etdkerdiset ovat orleet aikaisemmin toissti keskimddrin 38 vuotta.Miehet ovat olreet toissd naisia kauemmin (rniehet keskirnddrin
1r ja naiset keskimidrin 35 vuotta). rkdryhnien (55-59-vuotiaatja 60-54-vuotiaat) erot ovat miehirri 3 vuotta ja naisirra 4vuotta (Taulukko 5.).

Taul-ukko 5. Tyossdolovuosien keskiarvoYVE-elikeliiset 55-64v

Miehet Naiset
Ikdryhnd

55-59v

6O-64v

40v

43v

34v

38v

Kun kysytiin, kuinka paljon eldkeliiset ovat orreet toistd poissasairauden takia elikkeelle siirtyrnisti edeltdneend 12 kuuklutena16 prosenttia irmoittaa, etteiviit he o1e orleet otl-enkaan toistripoissa (kysymys 4. ) . Kokovuoden on olrut poissa 4 prosenttia vas-taajista. saman verran on niitd vastaajit, jotka e-ivdt o1e orleettoissd viimeisen L2 kuukaud'en aikana.'l,tuut (762) ovat oLl-eettoisti poissa keskimddrin 6 pdivdd. Miesten ja naisten vasr-austenjakaumassa ei ole olenaista eroa.
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Kysytttiessd eliikeldisten puolisoiden tyonteosta, liki puolet
(4BZ) vastaajista ilmoittaa puolisonsa olevan eliikkeetld (kysymys
27.). Yli neljiinneksen (292) puoliso on joko tyosuhteessa tai
yrittdjdnd. Jakaumaan vaikuttaa se, ettd yhteensd L8? vastaajista
ei o1e naimisissa tai avoliitossa tai on leski.
Naisten puolisot ovat miesten puolisoita hieman useammin
keellii (naisiIla 58*, miehilld 4OA). Miesten puolisot
puolestaan useammin tyosuhteessa tai yrittiijinii (miehilld
naisilla L7Z).

eldk-
ovat
402,

1

2

EldkeLdiset on luokiteltu neljiin ammattiryhmiidn sen mukaan,
mitd ansiotyotd he tekivdt viimeksi ennen eliikkeette siirtymis-
tddn. Heilti kysyttiin rnyos, missi ammatissa he ovat toimineet
pisimpiin. Koska aineisto kattaa vain yksityisen sektorin palkan-
saajaviieston, on huomattava, ettd monet julkiselle sektorille
tyypilliset, esimerkiksi hoito- ja opetusalan ammatit puuttuvat.
Arnmattien luokituksessa on kdytetty apuna Tilastokeskuksen ammat-
tiluokitusta (Anmattiluokitus L987). Ammattiryhmdt ovat seuraa-
vat:

Myyntityo
- kaupallinen tyo (naiset)
Palve1u ym. tyo
- palvelutyo ym.
- kuljetus- ja liikennetyo
- maa- ja metsdtaloustyo, kalastus
Tekninen tyo ja toimisto- ja hallintotyo
- tekninen, tieteellinen, lainopitlinen, humanistinen ja

taiteellinen tyo
- terveydenhuolto, sosiaalialan tyo
- hallinto- ja toinistotyo
- kaupallinen tyo (miehet)

Teollinen tyo
- teollinen tyo, koneenhoito, kaivos- ja louhintatyo sekd

rakennustyo

Mvyntitvohon on ryhmitelty omaksi ryhmiikseen naisten tekemi
kaupallinen tyo. Niin on tehty, koska naisten kaupallinen tyo on
selviisti erilaista kui-n miesten. Naiset ovat oll-eet tavaroiden
nyyntitoissi (nyyjinii ja myymdldkassoina), miehet sen sijaan
kauppaedustus- ja konttorimyyntitoissd.
Palvelu yn. tvo sisiltid ensinniikin palvelu ym. toistd taissai
aineistossa eniten kiiteistonhoitotyoti seki siivoustyotd (enim-
miikseen naisia) tehneiti eldkeliisii. Lisiiksi joukossa on tar-joilutyotd sekd najoitusliike- ja suurtaloustyoti (esirn. kokkejaja keittioapulaisia) tehneitd. Kuljetus- ja Iiikennetyon tyypil-
Iisid ammatteja ovat linja- ja henkiloautonkuljettaja (erityises-
ti niehii) sekd puhelunvdlityshenkilo. Timiin aineiston entiset
maa- ja metsiitaloustyontekij6t ovat ammatiltaan puutarha- ja
metsdtyontekij oiti seki metsdtal-oustyonj ohtaj ia .

3

4
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Tekninen tyo ia toimisto- ia hallintotyo kiisittdd tdssd aineis-
tossa tekniikan alaan kuuluvista ammateista rakennus- ja konein-
sinoorejd ja teknikoita. Biologian alaan kuuluvista ammateista
on edustettuna maatalousneuvojia ja -tutkijoita. Terveydenhuoltoja sosiaalialan toistd on mukana vain apteekkialan toita tehneitd
ldiketyontekijoitn. Hallinto- ja toirnistotyontekijoiden ammat-
tikirjo on sen sijaan laajempi, silli siihen kuuluu mm. liike-
yritysten ja jdrjestojen johtotyoti (erityisesti miehid), talous-
hallinnon suunnittelu- ja tilinpitotyotd, sihteeri- ja toimis-
totyoti seki pankki- ja vakuutusalan tyoti tehneitd (erityisesti
naisia) .

Teollinen tyo -ryhmin yksi suurimmista teollisen tyon alaryhmi-std
on konepaja- ja rakennusmetallityo. Se on hlrvin miesvaltaista
tyoti samoin kuin esim. sihkotyot ja tyokoneiden kiyttotyot.
Sen sijaan naisille hyvin tyypillisii teolLisuustoitd ovat teks-
tiilityo, ompelutyo seki nahka- ja jalkinetyo. Lisiksi naisille
on ollut hyvin yleistd elintarviketeollisuustoissd toimiminen.
Pakkaus-, varastointi- ja ahtaustyot on miesten ja naisten suuriyhteinen teoltisen tyon anrnattiryhmd. Lisiksi teollisuustyon
ryhniissi on rnukana runsaasti talonrakennustoitd tehneitd eldkel-
ilisii (enimndkseen miehid) .

Edellisen ammattiryhrnittelyn mukaan ltihes puolet eldkeliisistA
on tehnyt teollista tyotii (Taulukko 6.). Neljdnnes on ollut tek-
nisessi tyoss6 ja toimisto- ja hallintotyossd. Viidennes ontehnyt palvelu ym. tyotii. Myyntityossd (naisia) on ollut 9eoelikeldisistd.

Taulukko 6. Ammattiryhmittely sukupuolen mukaan (8)YVE-elikeliiset 55-64v

Miehet Naiset Kaikki
Ammattiryhurittely
Myyntityo
Palvelu ym.

Tekninen tyo ja
toimisto- ja hallintotyo
Teollinen tyo
Kaikki
Lkm

19 9

24 20L7

26

57

L00
(26e)

2L

35

L00
(2s6}

24

47

100
(s25)

Paitsi ettd naisten myyntityo on erotettu omaksi ryhmdkseen,naisia on jonkin verran miehii enemmin palvelu ym. toisLi. Miehetovat puolestaan naisia useammin teollisessa tyossd.
Eriikeldisten ammattiryhmdjako on hyvin erirainen verrattunatyossdorevien ammattiryhmdjakoon (Liite ra) . yvE-ereikerdisissd
on viihemmdn teknisen tyon ja toimisto- ja hartintotyon ryhmdssatomineita. Toisaalta eldkerdisissd on enemmiin teolliLessJtyossatoimineita. Miesten ja naisten vililld ei ole suurta eroa.
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Ammattiryhrnittelyn jakauma on rnyos hyvin samanlainen kysytteiess;i
ammattia, jossa haastateltavat ovat toimineet pisirnpaidn (Liite
Ib). Miehet ovat ol-Ieet vain jonkin verran vdhemmdn teknisessii
tyossi ja toimisto- ja hallintotyossii.
EldkelSisii pyydettiin nyos kuvailemaan tyoti, jota he ovat
tehneet ennen eldkkeelle siirtyrnistiin (kysymys 5. ) . Kysymyksessd
lueteltiin 14 tyon piirteitd, joissa jokaisessa olj- rkylld' jareit vastausvaihtoehdot. Kysymyksen vastauksissa on melko paljon
(yhteensii 22*) puuttuvia tietoja.
Yleisinpid eldkelSisten entisten toiden piirteiti on tyon kii-
reisyys, tyo vaatima nippdryys tai erityinen huoIeIlisuus,
tehtivit ja vastuu ovat selkeisti rniiriteltyjd, tyo on henki-
sesti tai ruuniillisesti raskasta tai uusien asioiden oppirnista
edel1yttiv66 (Taulukko 7. ) .
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Taulukko 7. Entisen tyon piirteet sukupuolen mukaan (A)
YvE-eldkeliiset 55-54v

Niiden vastaajien 8-osuus,jotka ovat mainj-nneet kyseisen
piirteen kuvaavan entistd
tyotidn

Miehet Naiset Kaikki
Tyon kuvaus

Ruuniillisesti raskasta
Henkisesti raskasta
Kiireistii
Yksitoikkoista
tehtivdt tai vastuu selkeistimdiriteltyd
ATK:ta tai muuta automaatiota
hyodyntivii
Ndppiryyttd tai erityistd
huolell isuutta vaativaa
Uusien asioiden oppimista
edellyttivdd
Likaista, polyisti, melui-
saa tai tyoympiristo muuten
epdmielyttiivi
Vuorotyo tai muuten hankala
tyoaika
Urakkapalkkaus

Mahdollisuus siidellei tyo-
tehtdvid tai osallistua tyon
suunnitteluun
Tyon midri, tehtivien laatutai tyomanetelniit nopeasti
muuttuvia
Irtisanomisen tai pakkolomau-
tuksen uhka

77 7t

24 22

87 91

77t 61*

64rc

69

88

25

69*

32

25

44rc

5L

20

7 2tc

75

93

33

60*

58

72

91

29

74

23

89

69

64

33

24

35

58

34

23

25tt

55

* * miesten ja naisten vilinen ero

L5 L7
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Miesten ja naisten toiden piirteet ovat erilaisia siten, etta
naiset arvioivat miehii useammin entisen tyonsd ruumiil-lisesti
raskaaksi. Miehet arvioivat puolestaan useammin tyonsa edellyt-
tdneen uusien asioiden oppimista seki heillti on ollut paremmat
mahdollisuudet sdidella tyotehtdviii ja osallistua tyon suunnit-
tel-uun. Toisaalta miehet ovat kairsineet naisia useammin tyoympd-
riston haitoista (Iika, poly, melu ym. ) .

Eri ammattiryhrnien eldkeldisten entiset tyot eroavat toisistaan
rnerkittdvdsti. Ensiksi naisten kaupallinen tyo (.myyntityon ryh-
md) on muiden ammattiryhmien toihin verrattuna useammin henkises-
ti raskasta (938) ja kiireistd (988).

Palvelu ym. tyot ovat puolestaan useammin yksitoikkoisia (362)
kuin muiden ammattiryhmien tyot. Lisiksi niissii on usein tyo-ynpdriston haittoja (7Ot) ja tyoaika on hankala (4BZ).

Tekniselle tyo1le ja toimisto- ja hallintotyolle on puolestaan
ominaista tyon henkinen raskaus (86?), automaation hyodyntiiminen
(472), uusien asioiden oppiminen (90?) seki tyotehtdvien sddnte-
ly mahdotl-isuus 618) .

Teollisessa tyossii on erityisen yleistd tyon ruumiillinen ras-
kaus (852), tyon yksitoikkoisuus (4LZ), tyoympiiriston haitat(1ika, poly, melu ym.) (882), urakkapalkka (422) ja irtisano-
misen uhka (232).

4.3. TaloudelIinen toimeentulo

E1 dkeliiset pitdvdt toimeentuloaan yleensii vdhintd6n kohtal a i sena(742) (kysymys 28.) (Taulukko 8.). Kuitenkin neljrinnes pitdd
toimeentuloaan huonona. Miesten ja naisten viilil1d ei ole merkit-tdvid eroja.

Taulukko 8. Arvio taloudellisesta toimeentulosta sukupuolen
mukaan (8)
YVE-elikeliiset 55-54v

Miehet Naiset Kaikki
Toimeentulo

Hyvdni

Kohtalaisena
Huonona

Kaikki
Lkm

4

70

26

100
(266)

5

70

25

100
(24e)

4

70

26

1_00
(515)

Taloudellisesta toimeentulosta kysyttiin mihin tuloluokkaan
vastaajat katsovat kuuluvansa, kun vastaajan ja hinen mahdolLisenpuolisonsa nettotulot (kuukaudessa) Iasketaan yhteen (kysymys
27.). Vastaajien valittavana oli kymmenen tulol_uokkaa. Tdssa
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tulee muistaa, ettd kyselyissi saatuihin tulotietoihin on yleensd
syytd suhtautua varauksellisesti.
YJ-i puolet (558) eldkeliisistii arvioi kuuluvansa joko tul-oluok-
kaan 5o00mk-6999mk tai Tooomk-8999mk kuukaudessa ansaitsevat
(Liite IIa). Naiset lukeutuvat miehid useammin alempiin tulol_uok-
kiin. Yli neljdnnes (27*) naisista ansaitsee alle 4000 markkaa
kuukaudessa.

Seuraavassa seki elikeliisten ettd tyossiiolevien tutotietoja onanalysoitu sen mukaan, onko heiddn puolisonsa eldkkeelld taitoissd sekii myos yksindisii eldkeliiisii ja tyossaiolevia. puolison
eldkkeelliiolo alentaa selviisti perheen nettotuloja ja kaikkeinpienituloisimpia orrat yksindiset elikeliiset.
Eldkeldisille, joiden puoliso on myds eldkkeell-d yJ-i puoIella
perheen nettotulot ovat alle TOOO markkaa kuukaudessa (Liite
Ifb). Sen sijaan tyossdolevista, joiden puoliso on eldkkeelldtiihin ryhrniiiin kuuluu vain noin neljainnes.
Samoin eldkeldisilla, joiden puoliso on toissii yli  O? perheista
kuuluu tuloryhmdan 7 O0O-8999 markkaa ( nettotulot/kuukausi ) ( Li iteflc). Sen sijaan tyossiiolevista, joiden puoliso on myos toissdy1i a0?:n nettotulot ovat yli l-Looo markkaa kuukaudessa.
Yksindisten eliikerdisten ruokakuntien ja tyossdolevien ruokakun-tien ero on tosin vieli suurempi (Liite rrd). Kun etrikeraisistdy1i puolet saa aIIe 4000 markkaa kuussa nettotuloina, trimi osuustyossdolevissa on vain noin viidennes.
EIdke1d isten taloudet I isesta toimeentuloa on anal.yso itu tarkemmintdmdn aineiston pohjalta kirjoitetussa toisessa raportissa(Gould, Takala ja Lundgvist t-991-).

4.4. Eldkkeelle siirtymisen syy ja terveydentila

Terveydentilaan liittyvit asiat tulivat ensiksi esiin, kunerdkeriisirtd kysyttiin, mitki seikat vaikuttivat heiddn elak-keelre siirtymiseensii (kysymys 7.). Heirre esitettin 16 erisyyti, joista heiddn pyydettiin ympyroirnddn tirkeimmdt.
Huono terveydentila on servasti yleisimnin mainittu erakkeellejiiinisen syy (Taulukko 9.). Liihes 9oz erdkeliisistd mainitseesen. seuraavaksi useammin nainitut siirtymissyyt ovat tyon ruu-miilrinen ja hankinen raskaus. Tyon sisdfon jityost<entetytapo-jen muutokset ovat puolestaan vaikuttaneet yri rotmanneksen erix-keelle siirtlrmiseen. Tyon ruumiillinen raskaus on vaikuttanut
hieman useammin naisten kuin miesten eriikkeelle siirtymiseen.
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Taulukko 9. Eldkkeelle siirtynisen syyt sukupuolen mukaan (Z)
YVE-eldkeldiset 55-54v

EldkkeelIe siirtymisen
syyt

Kunkin syyn maininneiden ?-osuus

Miehet Naiset Kaikki

Huono terveydentila
Ruumiillisesti raskasta
Henkisesti raskasta
Tyon sisilto muuttui
Tyoskentelytavat muuttui-
vat
Puoliso jo eldkkeelli
Hankalat ihmissuhteet
tyossi
Autonaation kiytto
Tyonantaja kehotti hake-
maan

Tyottomyys

Tyottomyyden pelko

Tyotoverit kehottivat
Leihiomaisen hoitaminen
Vapaa-aika ja harras-
tukset
Ystdvit jo eldkkeelli
Kaikki
Lkm

L00
(254)

100
(26e)

l-00
(s23)

89

5t_

4t
2L

90

59

45

19

20

20

L4

L2

9

7

5

2

4

l_

2

89

55

43

20

L7

L7

L4

t_o

8

7

6

4

3

2

2

L5

L4

L3

I

2

8

7

7

5

l_

3

Seuraavaksi eldkeliisiltd kysyttiin, miki edellisistd syistd
oli kaikkein tiirkein elikkeelle jddrnisen syy (kysymys 8.). Myos
tissii kysymyksessi huono terveydentila mainitaan useimmiten
tiirkeimmiiksi syyksi (Taulukko LO. ) . Miehillii se on vielii yleisem-
pi syy kuin naisilla. Toisaalta tyon ruumiillinen raskaus onyleisempi syy naisilla kuin miehilli.
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Taulukko l-0. Tdrkein eldkkeelle siirtymisen syy sukupuolen mukaan
(z)
YVE-eldkeldiset 55-64v

Miehet Naiset Kaikki
Eldkkeel-Ie siirtymisen
teirkein syy

Huono terveys 77 66 '72

Tyo ruumiillisesti ras-
kasta

Yhteensd
Lkm

Tyo henkisesti raskasta
tai hankalat ihmissuhteet 7

Tyon muutokset ja auto-
maatio

Tyottomyys tai sen pelko 3

Muu syy 2

6

100
(238)

0

l_o

66

2L

3

13

L0

l_00
(224)

10

l_00
(462)

4

9

4

3

3

4

3

4

Erdkeliisirtd kysyttiin myos, minkiraiseksi he arvioivat nykyisenterveydentiransa (kysymys 17.). yIi puoret eldkeldisista aivioiterveydentilansa kohtalaiseksi (Taurukko 11.). Melko huonona taierittdin huonona terveydentilaansa pitdviii on yhteensd neljannesvastanneista. Miesten ja naisten vastaukset ovat hyvin iaman-laisia.

Taulukko LL. Arvio terveydentilasta sukupuolen mukaan (Z)YVE-eldkeldiset 55-64v

Miehet Naiset Kaikki
Terveydentila
Erittdin h1rui

Me1ko hyvd

Kohtalainen
Melko huono

Erittdin
huono

Kaikki
Lkm

9

o

9

66

2L

55

22

4

t_oo
(26e)

100
(252)

4

r.00
(s2o)
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Selviisti yleisimpiii sairauksia (ensisijaisen diagnoosin rnukaan)
ovat tuki- ja Iiikuntaelinten sairaudet (568) (Liite III). Seu-
raavaksi yleisimpid ovat verenkiertoelinten sairaudet (152).
Muita kuten mielenterveyden hdirioitd ja hengityselinten tauteja
on jo selvisti viihemmdn.

Miehilld on enemmdn verenkiertoelinten sairauksia kuin naisilla
(miehilli L9Z ja naisilla L2Z) ja naisilla puolestaan enemrndn
tuki- ja liikuntaelinten sairauksia (miehilIi 532 ja naisilla
seu ).
Terveydentilaan Iiittyvii asioita sekd tyossiiolevien ettd eldke-
Iiiisten osalta on kdsitelty tarkernmin tiimdn aineiston pohjalta
tehdyssii toisessa raportissa (Gould, Takala ja Lundgvist 1991).

4.5. Etdkkeelle siirtymiseen liittyvdn Iisitiedon tarve

Elikeldiset arvioivat melko usein, ettd heilId olisi oll-ut
1 isitiedon tarvetta eliikkeelle si irtymisen yhteydessd eleikkeel 1e
siirtyniseen liittyvistd asioista (kysynys 29.) (Taulukko L2.).
Naiset ja miehet arvioivat tiedontarpeensa h1ruin samalla taval-
1a. Lisdtiedon tarvetta tarkastetlaan yksityiskohtaisemmin timdn
raportin kohdassa 9.

Taulukko l-2. Lisdtiedon tarve keskeisistd eldkkeelle siirtymiseen
liittyvistai asioista sukupuolen mukaan (Z)
YVE-elikeliiiset 55-64v

Niiden vastaajien
8-osuus, jotka olisivat
tarvinneet Iisitietoj a

Miehet Naiset Kaikki (Lkm)

Lisdtiedon tarve
Eldkevaihtoehdoista eIi eri
mahdollisuuksista siirtyd
elikkeelLe
Eliikkeen mddrdstd

Tyontekomahdol I i suuks i sta
eldkkeellii oltaessa

20 22

26 32

20 20 20 ( e5)

2L

29

( 101)

(140)
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5. SOPEU?UMINEN EL,IKEAIKAAN JA SEN TAUSTAT

5. 1 Sopeutumisasteikko

Aineiston analyysi aloitettiin tutkimalla erdiden keskeisten
eldkkeelle siirtymiseen Iiittyvien kysymysten eIi muuttuj ien
keskindiset korrelaatiot. Laskelmia varten muuttujia jouduttiin
Iuokittanaan uudelleen yhdistelemiilli idriluokkia. Korrelaatio-
matriisin tarkastelussa havaittiin, etti aineistosta loytyy nelja
sellaista rnuuttujaa, joita yhdistelemiilli voidaan muodostaa yksi,
samaa yhteisti aluetta mittaava asteikko. Kuten edella jo todet-tiih tillaisia kysymyksi6 olivat mielipide tyon jdttdmisesta
(kysynys L4.), nielipide eldkkeelle siirtymisestd (kysymys 15.),kdsitys nykyisesti eldmdntilanteesta (kysymys 18.) ja kysymys 19,eli mielipide eldkkeetldolosta tyossioloaikaiseen kuvitelmaanverrattuna (ks. tarkemmin tdssd raportissa kdytetyt kysymykset
liitteessa VI).
Korrelaatiokertoimien laskentaa varten em. kysymykset luokitet-tiin uudestaan siten, etti laskelmien pohjana oIi neljri dikoto-mista muuttujaa. Luokitusperiaate oli tdlloin s€, etti kunkinem. kysymyksen kohdalla sijoitettiin uuteen pisteluokkaan ovastaajat, jotka antoivat selkeiin kielteisen vastauksen ao.
kysyrnykseen ja luokkaan l- muut vastaajat. Muuttujien korrelaatiot
oI ivat seuraavanlaisia :

Taulukko L3. sopeutumisasteikon kysymysten keskiniiiset korrelaa-tiot
YVE-elikeldiset 55-64v

Eldkkel-
Tyon Ie siir- Eldrndn-jatto tyminen tilanne

EIdkkeeI-
}d otol
odotukset

Tyon jdtto
Elikkeelle siirty-
minen

Eldmaintilanne

Eldkkelli olol
odotukset
Sopeutumisasteikko

.45

.26

.25

.78

.45

.30

.23

.70

26

.30

.59

.69

.25

.23

.59

.66

Yksittdisten muuttujien korrelaatiot asteikkoon ovat korkeita.Muuttujien keskiniiset korrelaatiot ovat myos suhteellisenkorkeita ja tirastorrisesti merkitsevid. Mielipide tyon jatta-
misestd ja eliikkeelle siirtyrmisestd korreloivat ielvds€i. nfa*a.,-
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tiLanne ja eldkkeelldolon kokeminen odotuksiin verrattuna ovat
vield voimakkaammin yhteydessd toisiinsa. Mittauksen kohteena
on selkeiisti a1ue, jossa on mukana ainesta eldkkeelle siirtymi-
seen asennoitumisesta ja toisaalta eldkeajan kokemisesta. Koko-
naisuudesta kdytetiidn seuraavassa nimitysti'lsopeutuminen eldke-
tapahtumaan[ ja em. kysymyksistd muodostetusta mitta-asteikosta
vastaavaa nimitysti.
Sopeutumisasteikko muodostettiin siis em. nel j iistii uudel-Ieen-
luokitetusta kysymyksesti yks inkertaisena summa-asteikkona . Teimri
tarkoittaa sitii, ettii vastaajat saivat kunkin kysymyksen kohdall-a
pisteitd 0 (kielteinen vastaus), tai 1- pistetti (myonteinen
vastaus), joten yhteispistemddrd vaihteli vdlilld 0-4 pistettd.
Jatkotarkastelua varten saadun asteikon luokat nimettiin seuraa-
vasti:

4 pistettii : sopeutuminen hyvin helppoa (kaikki vastaukset myon-
teisid)
3 pistettd
tausta)

sopeutuminen melko heJ-ppoa (ko1me myonteistri vas-

2 pistettd : vaikea sanoa (neutraali, kaksi myonteistd vastausta)
1- piste = sopeutuminen uelko vaikeaa (L myonteinen vastaus)
0 pistettd = sopeutuminen hyvin vaikeaa (ei yhtiiin rnyonteistd
vastausta)

5.2. Sopeutuminen ja sen tirkeirnrndt taustatekijdt

Analyysin tissi vaiheessa tutkittiin vastaajien sijoittumista
asteikon eri luokkiin ja asteikon yhteyksid moniin taustamuut-
tujiin (ks. kohta 3 edelli). Seuraavassa esitelliiin yleistulos
ja sopeutumisasteikon tilastotlisesti merkitseviit yhteydet.
Lisdksi kommentoidaan muutamia nelkein merkitsevid yhteyksid.

Taulukko l-4. Sopeutuminen eldketapahtumaan sukupuolen mukaan (?)
YVE-eldkeldiset 55-64v

Sopeutuminen
elaiketapahtumaan

Hyvin helppoa

Melko helppoa

Vaikea sanoa

Melko vaikeaa

Hyvin vaikeaa

Yhteensi
(Lkn)

Miehet Naiset Kaikki

79

l_0

7

3

1

100
(26e)

85

1L

2

1_

83

L0

4

2

1

100
(522)

L00
(253)
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Sopeuturninen on erittiiin helppoa. Vastausjakautuma on erittdin
vino helpon sopetumisen suuntaan ja valtaosa vastaajista sijoit-
tuu asteikon myonteiseen ddriluokkaan. Jo tissi vaiheessa onilmeistii, ettei sopeutunisen vaihtelun selittimiselle jdri paljon
mahdotl isuuksia. Pikemmj-nkin voidaan todeta, ettii yVE-eliikeld iset
sopeutuvat kokonaisuutena ottaen niin hyvin, etti tulos on suh-teellisen riippumaton taustatekijoistd. Tdmd ei kuitenkaan suljepois mahdollisuutta, ettd joissakin osajoukoissa voi muuttujassa
esiintyd jonkinverran vaihtelua.
Sopeutumisessa on jonkinverran eroja sukupuolen mukaan. Vaikkaero onkin tilastollisesti merkitsevi, se ndkyy selvristi vainjakautumien myonteisessii idripiissd. Naiset sopeutuvat vieli
paremmin kuin miehet.
Jakautuman vinoudesta huolimatta havaitaan edelleen, ettd sopeu-
tuminen on yhteydessi myos vastaajien kisitykseen tarouderlisesta
toimeentulostaan (Taulukko 15. ). Hyvi sopeutuminen ja hyvd talou-dellinen toimeentulo liittyvdt yhteen ja vastaavasti huonompitaLoudellinen toimeentulo voi tuottaa sopeutumisvaikeuksii.
Huomattakoon tiissikin, ett6 taroudetli-sta toimeenturoaan huononapitdvistdkin noin 7OZ sopeutuu el-dkkeLldoloon silti hyvinherposti- Toimeenturokaan ei siis ole mikiiin ratkaisevasti
sopeutumista ohjaava tekijd.

Taulukko 15. sopeutuminen eldketapahtumaan talouderlisen toimeen-tulon mukaan (Z)
YVE-eldkeldiset 55-64v

Sopeutuminen
eldketapahtumaan

Hyvin helppoa

Melko helppoa

Vaikea sanoa

Melko vaikeaa
Hyvin vaikeaa

Yhteensii
( Lktn)

TaloudelIinen toimeentulo
Kohta-

HWn lainen Huono

96 87 69

49L4
-39
-16
-o2

L00 Loo 100
(23) (3s8) ( 133 )

Muutamien tutkittujen taustatekijoiden yhteys sopeutumiseen jdimarginaariseksi, ts. joitakin vaikutukJia irmeni vain sopeulu-
misjakautuman ddripdissd. Muiden muuttujien kohdalla taas voitiinosoittaa varmasti, ettei ao. tekijdtrai ole yhteyttii eleikeaikaan
sopeutumiseen.

Terveydentilarra niiytti olevan myos tuorrainen marginaarinenyhteyp sopeutumiseen. Kun terveydentilaansa hyvdni pitdneistd9oz, 1a sitd kohtaraisena pitdvistd 85 s sijoittuu sopeutumisas-teikon luokkaan I'hyvin helppoar', sijoittuu terveydentiraansa
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huonona pitdvistii vastaavaan luokkaan vain hieman yli 7o% Ter-
veydentilan ja sopeutumisen tdmiinsuuntainen yhteys voi vaikut-
taa hieman ylldttdvdltd. Kun aivan selkeri valtaosa myos ter-
veydentilaansa huonona pitdvistd sopeutuu kuitenkin elakeaikaanjoka tapauksessa hyvin helposti, ei terveydentilakaan ole rat-
kaiseva eldkeaikaan sopeutumista ohjaileva tekiji.
Sopeutumisen havaittiin vaihtelevan jossain miiiirin myos ammat-
tiryhrnittiin, kun kiytettin ammattien pdiluokittaista ryhrnitystd .
Aineisto ei antanut kuitenkaan tissi mahdollisuutta yhteyden
tarkempaan analyysiin. Tyon jaiton ja ammattiryhmittelyn yhteyteen
palataan kuitenkin vield tuonnempana.

Sopeutuminen ei o1lut yhteydessi rnuihin tutkittuihin taustateki-joihin. Tdllaisia tekijoiti olivat vastaajien ikd, eldkkeelliiolo-
aika, siiviilisdity, aktiiviaikaisen tyon eridt piirteet, vas-
taajien mainitsema tiirkein eldkkeelle siirtymisen syy ja eldke-
asioita koskeva Iisitiedon tarve. Erityisen kiinnostavaa tiissri
o1i s€, ettd elikkeelldoloaika ei vaikuttanut mitenkaiiin sopeu-
tumiseen. Tulos oli sama kiytettiinpd eldkkeelliiolon rajavuosina
yhtd tai kahta vuotta. Sopeutuminen ei vaihdeltut myoskidn
vastaajien idn mukaan (ikdryhmissa 55-59- ja 60-64-vuotiaat).
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6. SOPEUTUMISASTEIKON ERILLISKYSYMYKSET JA NIIDEN TAUSTAA

6.1. Mielipide tyon jnttdrnisesti ja eldkkeelle siirtymisestd

Sopeutumisasteikon ensimmiiinen osakysymys mittasi mielipidetta
tyon jittimisestd, tarkemmin ottaen tyon jdttdmisen tunnetta.
Reaktoita kysymykseen pyydettiin viisiportaisen Iuokituksen
avulIa(ks. kysymys L4). Vastausjakautumassa ei ollut merkitsevia
eroja sukupuolen ja ikdryhmin mukaan. Sensijaan toytyi merkitseva
yhteys arvioon taloudellisesta toimeentulosta:

Taulukko l-6. Mielipide tyon jittdmisestei taloudellisen toimeen-
tulon mukaan (Z)
YVE-elrikeldiset 55-64v

Taloudel1 inen toimeentulo
Tyon jdtto Kohta-

Hyvd lainen Huono Kaikki

Hyvin helppoa

Melko helppoa

Vaikea sanoa

Melko vaikeaa

Hyvin vaikeaa

Yhteensd
(Lkn)

37

28

L4

L7

100
(r-33)

44

36

7

10

3

l-0 0
(514)

48

48

t_00
(23)

46

38

5

9

2

100
(358)

4

Suurin osa vastaajista on pitinyt tyon jdttimistd helppona,mutta vastaukset tiihdn yksittdiskysymykseen eivdt o1e kuitenkaanliheskiin niin myonteisii kuin sopeutumisasteikolra. Runsas
kolrnasosa vastaajista piti tyon jattoa vain melko helppona janoin joka viides eldkel"iinen katsoi tyon jdttdmisen vaikeaksi,tai on kannastaan epdvarma. Vaikka sopeutuminen onkin ol-Iutkokonaisuutena ottaen hyvin helppoa, niiyttid itse tyonteonlopettaminen tuottaneen vaikeuksia suhteellisen usein.
Taroudellisen toimeenturon yhteys tyon jiittdmiseen on samansuun-tainen kuin sen yhteys sopeutumiseen. Huono toimeentulo niyttaavaikeuttavan tyonjettoa jossain miidrin, ja hyvn toimeentulo taasliittyy usein tyon jiittiimisen herppouteen. Huonon talouderlisentoimeenturon omaavistakin piti kuitenkin selvii enemmisto (65%)tyonjaittoti vdhintdiin rnelko helppona.
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Mielipide tyon jdttdmisestd vaihtelee myos amrnattiryhmittriin
tilastollisesti merkitseviisti, kun ammattiryhmdt l-uokitetaan
neljddn toisistaan erottuvaan ryhmddn, eIi myyntityohon, pal-
velutyohon, tekniseen tyohon ja hallinto- ja toirnistotyohon seka
teolliseen tyohon (ks.edellti kohta 4). Jakautumat on esitetty
Iiitetaulukossa IVa. Siita havaitaan, ettd ammattiryhmittiinen
mielipiteiden vaihtelu ei ole timdn ryhnitteJ-yn puitteissa aivan
sddnn6nmukaista. Niiyttiiisi kuitenkin silti, ettA tyon jiittiiminen
on o1lut teollisen tyon ryhmiissd jossain rndeirin helpompaa kuin
muissa ryhmissd.

Mielipide eldkkeelle siirtymisestd on h1ruin yhdenmukainen, kuten
seuraavasta taulukosta ilmenee.

Taulukko L7. Mielipide eliikkeelle siirtymisestd sukupuolen mukaan
(z)
YVE-eldkeliiiset 55-64v

Eldkkeelle
siirtyrninen
Hyvin miellyttdvd6
Melko miellyttdvdd
Vaikea sanoa

Me1ko epdmiellyttivdi
Hyvin epiniellyttivii
Yhteensii
(Lkn)

Miehet Naiset Kaikki
38 56 47

42 3L 36

L291L
735
LLr_

L00 L00 r.00
(26e) (2sL) (s2o)

Eliikkeelle siirtyminen on koettu varsin miellyttdviiksi tapah-
tumaksi. Naiset pitiiviit eliikkeelle siirtymistd vielii miellyt-
tivdnpind kuin rniehet. Ikdryhmiit ovat asiasta varsin yksimie-
Iisid.

6.2 Eldkkeelldolo odotuksiin verrattuna ja kdsitys eliimdn-
tilanteesta

Myonteistii kuvaa tdydentdi edelleen kysymykseen 19 saadut vas-
taukset. Siind vastaajia pyydettiin vertaamaan eldkkeellaoloaan
niihin mielikuviin, joita heillii oli asiasta vield tyossa ol-fes-
saan.
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Taulukko l-8. Elikkeelliolo verrattuna aktiiviaikaisiin odotuk-siin sukupuolen mukaan (8)
YVE-eldkeldiset 55-64v

EIikkeell S,oLo/
odotukset

Parempaa

Samanlaista

Huonompaa

Vaikea sanoa

Yhteensd
(Lkm)

Miehet Naiset Kaikki
24 4L 32

53 44 49

724
16 13 15

L00 Loo 100
(268) (2s5) (523)

Noin puolet vastaajista katsoo elikeajan olleen sell-aista kuinhe kuvittelivatkin sen olevan vieli tyossd ollessaan. SiIloin,
kun elikeaika ei vastaa odotuksia, se on tavallisesti odotettua
parempaa. Ndin tuntee vastaajista noin joka kolmas. Erityisestinaiset kokevat eldkkeelldolon odotettua parempana. Miesten janaisten ero oli suurin nuorenmassa eldkeliisryhmdssei, eIi eri-tyisesti 55-59-vuotiaat naiset ovat kokeneet jostain syystaelikkeelle siirtlnnisessii jotain odottamattoman hyvdd.
S opeutumi saste ikon nel j dnnessi eri l- I iskysyrnykses sai tiedustel t i invastaajien kdsitysti heidin nykyisestd eldnintilanteestaan.
Vastausjakautuma o1i johdonmukaisesti myos tdssri varsin vino
myonteiseen suuntaan, ts. YVE-erdkerdiset ovat nykyiseen eliinein-tilanteeseensa varsin tyytyviiisii. yhti johdonmukaisesti naisetolivat tilanteeseen vield tyytyviisempii kuin miehet (ks. Liite
rvb) .

Kdsitys nykyisesti eldmdntilanteesta oli yhteydessd myos talou-derriseen toimeenturoon. Toimeentuloaan huonona pitdvdt ovatmuita tyytymdttondrnpia, mutta siiti huolirnatta kolme netjdsosaaheistdkin on el-dmdntilanteeseensa viihintiin metko tyytyvdisid.samalla kannarra on toisaalta jokainen toimeenturoaan hyveindpitivii (Liite rvc). Kysymysti eriirndntitanteesta tarkastelraanvield tuonnempana kohdassa 9.
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7. HYVINVOINTITEKIJoIDEN MUUTOKSET JA YHTEYDET

7 .L. Hyruinvointitekijoiden muutokset

Tdssd kappaleessa tarkastellaan yvE-erakerdisten tirannetta
muutaman keskeisen hlruinvointitekijin varossa. Kysymyksessd 26tiedusteltiin talouderl isen tilanteen, terveydentiran,- ihmissuh-teiden ja mielialan mahdotrisia muutoksia ellkkeette siirtymisen
seurauksena. Aikaisemmista tutkimuksista tiedetdin, etta terlai-set tekijtit ovat merkittivid elikkeelle siirtymisen yhteydessri(ks. kohta 3 edelld).
Hyvinvointitekijoiden muutokset ovat itse asiassa melko suuriaja osin myos ylldttdvii, kuten seuraava taulukko osoittaa:

Taulukko L9. Hyvinvointitekijoiden muutos eldkkeerl-e siirtymisenjdlkeen (?)
YVE-eldkeldiset 55-64v

Muuttunut
paremmaksi

Pysynyt
samanlai-
sena

Muuttunut
huonommaksi Yht. (Lkm)

TaloudeIlinen
toimeentulo
Terveydentila
fhmissuhteet
Mielial-a

2

25

L5

46

37

56

80

47

6t
t_9

5

7

100

100

Lo0

100

(5L2)

(s13 )

(4e7 )

(506)

suurin muutos tapahtui taloudelrisessa toimeentul-ossa, joka
huononi usein. Eldkkelle siirtyminen siis heikensi monen nenxitonhyvinvointia tdssd suhteessa. Toimeenturo pysyi samanlaisenavain runsaarla kormasosarra eldkeldisisti. -viixxa vastaajattodella huomasivat toimeentulonsa heikentymisen, niin siitahuolimatta valtaosa heistd suhtautuu erdkleer1e siirtymiseenerittdin myonteisesti, kuten jo ederld todettiin. Tdrnd vahvistaaedelleen ndkemystii siitd, ettd tarouderlisilta toimeentulorla eiore nykytiranteessa suurta nerkitystd ajateltaessaa tyossa pysy-misen ja eldkkeelle siirtymisen vaihtoentoja.
Merkittivid oD, ettd kaikki muut tekijit muuttuivat enemmdnparempaan kuin huonompaan suuntaan. fhrnissuhteita lukuunottamatta
on muiden tekijoiden kohdarra tapahtunut jonkinsuuntaista muutos-ta noin joka toisen vastaajan kohdalIa.
Terveydentila muuttui morempiin suuntiin. Timd havainto on saman-suuntainen kuin aikaisemmin vanhuuserdkkeerre siirtyneistd saatutulos (Forss L982, L3o). Terveydentirakin rnuuttui parempaan
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suuntaan useammin kuin huonompaan. Se parani eLdkkeelle siirtymi-
sen jilkeen joka neljdnnelld vastaajalla ja huononi vain lahes
vi idesosalla eliikeldisistd.
fhmissuhteet ovat muuttuneet vdhiten, eli vain joka viidennel-Ia
eldkeldisellii. Muutos on tapahtunut tiissdkin tekijdssd yleensa
myonteiseen suuntaan. Samansuuntainen tulos saatiin rnyos aikai-
semmin vanhuuseldkkeelle siirtyneitd koskeneessa tutkimuksessa
(Forss L982, L89).

Erityisen merkittdvdi on mielialan paraneminen perdti ldhes
puolella vastaajista. Tdrnti tulos sopii hyvin yksiin edelld havai-
tun erinomaisen eliketahtumaan sopeutumisen kanssa. Hyvin kiin-
nostavaa olisi tietdi, mistii kaikesta niiin huomattava miefialan
koheneminen voi johtua. Lisitietoa siitd saadaan tuonnempana
mielialakysymyksen taustan tarkastelussa.

7 .2. Hyvinvointitekijoiden yhteydet

Yhteystarkastelussa laskettiin aluksi kaikkien ns. piiiimuuttuj ien,
eli sopeutumisasteikon osakysymysten ja hlrvinvointitekijoiden
korrelaatiot toisiinsa. Korrelaatoiden perusteella on mahdollis-
ta tehdd joitakin johtopiititoksid hlruinvointitekijoiden keski-
niisistii yhteyksisti ja niiden yhteyksistii sopeutumisasteikon
kysymyksiin. Korrelaatioiden tarkastelussa on huomattava mm.,
ettii niiden arvot ovat yhteiskuntatieteellisissi tutkimuksissa
yleensii verraten alhaisia. Tarkastelua helpottaa korreLaatio-
taulukoissa esitetyt korrelaatioiden merkitsevyysarvot. Korre-
laatiomatriisi esitetdin Iiitetaulukossa IVd.

Analyysissa tutkittiin melko laajasti nyos kunkin em. hyvinvoin-
titekijdn yhteyksii varsinaisiin ns. taustamuuttujiin, kuten
sukupuoleen, ikiidn, siviilisddtyyn, eldkkeellioloaikaan, talou-
delliseen toimeentuloon, erdisiin tyon piirteisiin jne. Tarkoi-
tuksena oli laajentaa joiltakin osiltaan hyvinvointimuuttujien
kuvausta. Tutkituista taustatekijoistii tarkastellaan seuraavassa
Iiihemmin vain sellaisia, jotka olivat merkitseviissii yhteydessa
hyvinvointiin.

7 .2.L. Taloudellisen toimeentulon muutoksen yhteydet

Taloudellisen toimeentulon muutos ei riipu kovinkaan vahvasti
muista korrelaatiomatriisin ns. pddmuuttujista. Jonkinasteinen
yhteys silli tosin on rnielialaan ja lisdksi terveydentilaan.
Toimeentulon muutoksen yhteys mielipiteeseen tyon jitosti ja
elinintilanteesta vahvistaa jo edelld em. kysymysten taustatar-
kastelussa havaittuja yhteyksid. Toimeentulon muutos vaikutaa
jonkin verran, joskaan ei vahvasti, tyon jittdmistd ja yleista
eldmdtilannetta koskeviin tuntemuksiin.
Toimeentulon muutos on riippumaton myos useista varsinaisista
taustatekijoistii. Niinpi se ei vaihdellut esimerkiksi sukupuolen
tai iin mukaan. Prosenttijakautumien tarkastelu osoitti kuiten-
kin, ettii siviilisddty ndyttiisi olevan jonkinlaisessa yhteydessi
toimeentulon muutokseen. Ryhmissi rreronneet tai asumuserossa
olevatI katsoi 79? vastaajista toimeentulonsa huonontuneen eldk-
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keelle siirryttdessd, kun vastaava osuus muissa
mukaisissa ryhmissd vaihteli viliLlii 55-58?.

siviil isdddyn

Toimeenturon muutos vaihteri myos anmattirvhmittdin , mikd niikyisuhteellisten osuuksien melkoisina eroina vastausvaihtoehdos-satttoimeentulo muuttunut huonommaksirr. seuraavassa asetelmassa onesitetty eriiiden tyossiiotoaikaisten ammattiryhrnien edustajiensuhteerliset osuudet tuossa vastausvaihtoehdoJsa. Ryhmien xot<o-eroista yns. seikoista johtuen ei asetelmasta voi tehdd kovinpitkdlre meneviii johtopidtoksii. prosenttitukujen serkedt erotkuitenkin vdhintddnkin viittaavat ammattirynnittaisten erojenolemassaoloon.

Asetelma: Erdisiin ammattiryhmiin kuuluvien suhteerliset osuu-det ( I ) vastausvaihtoehdossa rrtaloudell inen toimeentulo muuttunut
huonommaksirr:

(lkm)Kuljetus-, Iiikennetyo
Kaupallinen tyo
Palvelutyo
Elintarvike-, kemian teoll.tyoTekstiili-, netallityo
Tekninen- ja hallinto- ja
ja toimistotyo
Maa- ja metsdtal.tyo

a4
69
68
68
53

l_9

59

22

100
(265)

25

56

19

100
( sr_3 )

( 25)
( 61)
( 62)
( 84)
( r_r.4 )

4A
30

( 56)
( 2a)

7 .2.2. Terveydentilan muutoksen yhteydet

Terveydentiran muutokserla on merkisevi ja nerko vahva yhteysmieriaran muutokseen ja elindntilanteen i<okemiseen (ks. r,iilervd). Ndmi yhteydet ovat tietenkin myos varsin ruonnorrisia.Havainto on samansuuntainen kuin aikaise-mrnin Suomessa eldkeikAis-ten tyytyv;iisyyttd koskeneessa tutkimuksessa saatu tulos (Kar-jarainen. L984_, ss. 89 ja 94-96). Terveydentilan muutoksen edel-ri=1? heikompi, mutta kuitenkin titastofrisesti merkitsevd yhteysmielipiteeseen eldkkeelliolosta odotuksiin verrattuna kannattaamyos huomioida.
Terveydentila on parantunut naisilla merkitseviisti useammin kuinmiehilld elikkeelle siirtymisen jdlkeen:

Taurukko 20. Terveydentilan muutos sukupuolen mukaan (z)YVE-eldkeliiset 55-64v

Miehet Naiset KaikkiTerveydentilan muutos

Muuttunut paremmaksi

Pysynyt samanlaisena

Muuttunut huonommaksi

Yhteensii
(Lkm)

30

53

L7

100
(248)
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Terveydentilan muutos vaihteli myos i6n ia eldkkeelliioloajan
mukaan. Terveys huononi 60-54-vuotiaitla eldkeldisil-lti useammin
kuin 55-59-vuotiaitta (242 ja l-68). Kaksi vuotta tai kauemmin
elikkeelIdolIeiIIa terveydentila huononi vastaavasti enemrnan
kuin alle kaksi vuotta eldkkeelld ollei1la (262 ja l2e"). on
tietenkin mahdollista, ettii tiinikin ero johtuu itse asiassa
vastaajien ikierosta.
Yhteys siivilisddtvyn oli merkitsevd ja rnielenkiintoinen. Eron-
neilIa tai asumuserossa asuvilla terveydentila huononi enemmdn
kuin muissa ryhmissa. Terveydentila parani muita enemmin naimat-
tonilla eliketdisilli (Taulukko 2L.).
Taulukko 21". Terveydentilan muutos siviilisdiidyn mukaan (Z)
YVE-e16keltiiset 55-64v

Terveydentilan
Naimi- Eronnut
sissa tai

Naima- tai asumus-
ton avo1. erossa Leski Kaikki

Muuttunut
paremmaksi

Pysynyt
samanlaisena

Muuttunut
huonommaksi

Yhteensd
(Lkn)

37 26 l_1

55 56 54

8 18 35

22 25

55 56

22 L9

L00
(38)

t-00
(52)

100
(46)

100
(377 )

100
(513)

Terveydentilan muutoksella oli merkitsevii yhteys myos taloudel-
Iiseen toimeentuloon. Huono taloudell-inen toimeentulo liittyy
systemaattisesti kokemukseen terveydentilan huononemisesta eldk-
keelle siirryttdessi, ja kddnteisesti hyvi toirneentulo Iiittyy
terveydentil-an paranemisen kokemiseen (Taulukko 22.) .



Taulukko 22. Terveydentilan
mukaan (8)
YVE-elikeliiset 55-64v

Teveydentilan muutos

Muuttunut paremmaksi

Pysynyt samanlaisena

Muuttunut huonommaksi

Yhteensi
(Lkn)

3l_

muutos taloudellisen toimeentulon

Taloudellinen toimeentulo

HyvA
Kohtalai-
lainen Huono

4a

35

L7

l-00
(23)

26

59

l_5

l_00
(35s)

L7

5L

32

100
(r.30)

7.2.3. Ihmissuhteiden muutoksen yhteydet

rhrnissuhteiden muutos on yhteydessd mieriaran muutokseen, mikdon luonno1linen, mutta samalLa kiinnostava asia. yhteys mieli-piteeseen erdkkeelriiorosta odotuksiin verrattuna on rnyol merkit-sevd ja jokseenkin vahva. Kun muistetaan, niten eaerrd ihmisuh-teiden todettiin erikkeell-e siirryttdessd yreensd saiilyneenhyvin ja usein jopa parantuneen, on ldhellA tulkinta siita,ettd tdrld seikarra on olrut vaikutusta eriikeajan kokemiseen.
rhmissuhteiden muutoksen }ihes oremattomat korreraatiot muihinsopeutumisasteikon kysymyksiin osoittaa toisaarta, ettei silrdole juurikaan merkitystd eldkkeelle siirtymiseen Iiittyvdssdasenneilmastossa yreensd. rhmissuhteiden rnuutokselra ei ol-emerkitsevid yhteyksiri mihinkiin tutkittuun varsinaiseen taus-tamuuttujaan. Tdssd saatu tulos ihmissuhteiden merkityksesteipoikkeaa tihdnastisesta yleisestd kdsityksesti, jonka mukaanesimerkiksi tyopaikan ihmissuhteirla orisi jopa- huomattavaamerkitystd erdkkeelle siirryttdessd. saattaa orra, ettd niilrdei orekaan niin suurta merkitystd kuin on oretettu, tai pois-jaidvdt ihmissuhteet pystytdiin korvaamaan suhteelrisen helpostij iil j eIlej ddvilld tai kokonaan uusilla ihmissuhteilla eldkeaii<ana.

7 .2.4. Mielia1an muutoksen yhteydet

Mieriaran muutos on toimeentulon muutosta rukuunottamatta vahvas-ti yhteydessri kaikkiin nuihin tekijoihin. Kuten ]iitetaulukosta(Liite rvd) nihddtin sirlii on vahva yhteys rnielipiteeseen errimdn-tilanteesta. Yhteydet erdkkeerle siirtymisti koskeviin mielipi-teisiin ovat myos serkeitd. Nditikin yhteyksid voidaan pi-Laa
tavarl-aan ruonnollisina, sirrd rnydnteisen asenteen voi herpostikuviterLa parantavan myos mierialaa ja helpottavan ndin ellkeaikaan sopeutumista. Mieriaran muutos on yhieydessd myos toimeen-



tulon muutokseen, mutta
heikompi.
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tuo korrelaati-o on j o huornattavasti

Mielialan muutos ei juuri va
mukaan. Silla on kuitenkin
liseen toimeentuloon:

ihtele varsinaisten taustatekij oiden
selked merkitsevd yhteys taloudel-

Taul-ukko 23. Mielialan muutos taloudellisen toimeentulon mukaan
(z)
YVE-eliikeldiset 55-64v

Toimeentulo

Mieliala
Kohta-

Hyvi Iainen Huono Kaikki
Muuttunut
paremmaksi

eysynyt
samanlaisena

Muuttunut
huonommaksi

Yhteensi
(Lkn)

Taulukosta ndhdidn
tevat mielialansa
muita useammin.

52 49 35 46

44 45 52 47

4 6 13 7

t_oo
(350)

l_oo
(23)

100
(L2e)

1"00
(so2)

, miten toimeentulonsa huonona kokeneet tun-
parantuneen muita harvemmin ja huonontuneen

Kiinnostava yksityiskohta oli aktiiviaikaisen tyon yhden piirteen
yhteys rnielialaan. Tyonsii henkisesti raskaaksi kokeneista (N:331-)
katsoi noin puolet (51-8) mielialansa parantuneen, kun vastaava
osuus ei-raskaassa tyossd oLleilla (N:129) oli 34?.

Ika ja sukupuoli eivdt olteet yhteydessi mielialan muutokseen
koko aineistossa. Sensijaan ikdryhmdn 55-59-vuotiaat naiset
ilnoittivat miehii useammin mielialansa parantuneen (55? j a 442) .
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YVE -ELAKELAI STEN TYoNTEKOHALUKKWS JA ELi|.KKEELLAOLOON
SOPEUTI'MINEN

Tissi l-uvussa tarkastellaan eldkeldisten ehdollisen tyonj atkoha-
lukkuuden ja muun tyontekohalukkuuden yhteytti eldkeaikaan sopeu-
tumiseen seki hyvinvointitekijoiden (taloudelli-nen toimeentuJ-o,
terveydentila, ihrnissuhteet ja nieliala) muutokseen. Lisdksi
tarkoituksena on selvittdS, mitki tekijiit ovat mahdollisesti
voimakkainmin yhtel'dessi eldkeliiisten tyontekohal-ukkuuteen.

8. 1. ehdollinen tyonjatkohalukkuus

Eldkeldisiltd kysyttiin, olisivatko he olleet halukkaita jat-
kamaan tyontekoa jollakin seuraavista ehdoista: jos heiIle olisijdrjestetty terveytti edistiivdd kuntoutusta tai koulutusta,
ulkoisia tyoolosuhteita (esin. Iikaisuus, meluisuus) olisi
parannettu, tyotehtivid olisi kevennetty, tyoaikaa olisi lyhen-
netty tai joko tyotehtdviii tai tyopaikkaa olisi vaihdettu (kysy-
mys LL.). Yksittdisten kysymysten vastausten tarkemmat jakaumat
on esitetty seuraavassa taulukossa:
Taulukko 24. Ehdollinen tyonjatkohalukkuus sukupuolen mukaan (?)
YVE-eldkeliiset 55-64v

olisi ollut halukas jatkamaan
tyontekoa elikkeelle siirty-
misen sijasta

Kylld -vastausten ?-osuus

Miehet Naiset Kaikki

Jos olisi saanut terveyden-
tilaa edistdvdd kuntoutusta
Jos olisi saanut koulutusta
Jos ulkoisia tyoolosuhteita
(esin. likaisuus, polyisyys,
meluisuus jne. ) olisi paran-
nettu
Jos tyotehtiivid olisi keven-
netty tai muulla tavalla muu-
tettu
Jos tyoaikaa olisi lyhennetty
tai jiirjestetty muulla tavalla
sopivammaksi

Kokonaan toisessa tyossii samalla
tyonantaj aI Ia
Kokonaan toisessa tyopaikassa

L7

7

13

25

L2

L6 L7

5 6

L2 L2

27 26

17 l-5

8

5

9

5

I
5



Noin neljiis va
mikdli tyoteht
liittyviit teki
halukkuuteen j
tyoaikaa olisi
nettu. Tyoajan
naisten tyohat
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staajista oLisi o1lut halukas jatkamaan tyontekoa,
dvii olisi kevennetty. Myos muut tyoolosuhteisiin
jdt olisivat vaikuttaneet melko usean elikeleiisen
atkaa tyontekoa: l-5? olisi jatkanut tyontekoa jos
lyhennetty 1a L2Z jos tyoolosuhteita olisi paran-
lyhentdmisellii olisi o1lut vaikutusta erityisesti

ukkuuteen.

Kuntoutuksen jirjestdminen olisi vaikuttanut puolestaan 17?: 1la
halukkuuteen jatkaa tyontekoa. Sen sijaan koulutuksen jdrjestd-
minen tai tyotehtdvien tai tyopaikan vaihtaminen ei olisi vaikut-
tanut mainittavasti eldkeliiisten tyohalukkuuteen.

8.2. Ehdollisen tyojatkohalukkuuden yhteydet

Ehdolt isen tyonj atkohalun kysymyksesti muodostettiin dikotominen
(kaksiluokkainen) summamuuttuja. Ensimmiiisen ryhrniin vastaajat
(tyonjatkohalukkaat) ovat niitd, jotka olisivat oIleet halukkaita
jalkarnaan tyontekoa elikkeelle siirtymisen sijasta yhdell-ii tai
useammalla edellisessd luvussa luetelluista ehdoista. Toisen
ryhmiin vastaajat (tyonjatkohaluttomat) eivdt olisi olleet hal-uk-
kaita jatkamaan tyontekoa millddn luetelluista ehdoista.

Noin kolmannes (368) vastaajista olisi ollut halukas jatkamaan
tyontekoa jollain ehdo1la. YIi puolet vastaajista (64?) ei olisi
o}lut halukas jatkamaan tyontekoa nillidn ehdolla.
Ehdollinen tyonjatkohalu on selvasti yhteydessii siihen, kuinka
hyvin eliikeliiset ovat sopeutuneet eliikeaikaan. N€, jotka eivit
olisi jatkaneet nillidn ehdolla tyontekoa eivit olleet kokeneet
tyonjdttiimisti vaikeana ja eldkkeelle siirtymi-nen oli koettu
mieltyttiviksi (Liite va ja vb).
Hyvinvointitekijoistd (taloudellisen toimeentulon, terveyden-
tilan, ihmissuhteiden ja mielial-an muutos) ehdoltinen tyonjat-
kohalu on yhteydessii sekii terveydentilan ja nielialan muutokseen
(Liite Vc). Niistd, joiden terveydentila on muuttunut paremmaksi,
Idhes puolet (462) olisi ollut halukas jatkamaan tyontekoa. Sen
sijaan mielialan muutos ndyttdi vaikuttavan pdinvastoin: periiti
632 niistd, joiden mietiala on muuttunut huonommaksi (N=38),
olisi ollut halukas jatkamaan tyontekoa.
Miesten ja naisten ehdollisessa tyonjatkohalussa ei o1e eroa.
Myoskaan kahden eri ikiryhmin (55-59-vuotiaat ja 60-64-vuotiaat)
vastauksissa ei ole eroa. Vastaukset eiviit eroa myoskiidn merkit-
tdvdsti eliikeldisten siviilisiddyn mukaan. Tosin eronneissa
tai asumuserossa olevissa on ionkin verran enemmdn tyohaluisia
(44 e", N=52) kuin rnuissa siviilisdityryhnissd.
Elikkeellesi irtymisvuodella ei ole nyoskidn merkittiivdi yhteyttii
tyonjatkohalukkuuteen. Samoin ammattiryhmdn ja taloudel-Iisen
toimeentulon merkitys ei ole huomattava. Eri tyon piirteet eivat
ole myoskidn rnerkittdvdsti yhteydessii ehdolliseen tyohalukkuu-
teen, mikii johtuu Iuultavasti pitkiilti aineiston pienuudesta
(N:525) sekii siitd etti kysymykseen saatujen vastausten puut-
tuminen on hyvin yleistd (222 vastauksista puuttuu).
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sen sijaan eldkkeellejiimisen tdrkein syy on yhteydessd ehdol--
liseen tyohalukkuuteen (Taulukko 25.). Huonon terveyden vuoksi
eldkkeelle jidnneissd vain vajaa kolmannes (312) olisi oLl-ut
halukas jatkamaan tyontekoa jollain ehdol1a. Toisaalta tyon
ruumiillisen tai henkisen raskauden vuoksi eldkkeelle siirtyneis-
tii noin puolet olisi ollut haiukas jatkamaan tyontekoa jollain
ehdolla.

Taulukko 25. Ehdol-linen
siirtymisen syyn mukaan
YVE-elikeliiset 55-64v

tyonj atkohalukuus tirkeimmiin elaikkeell-e
(8)

Tiirkein eldkkeelLe siirtymisen syy luoki-
teltuna

Henki-
sesti
raskasta
tai han-
kalat Huono
ihnis- ter-
suhteet veys

Tyon Tyotto-
Ruumiil- muutok- myys
lisesti set ja tai
raska- auto- sen Muusta maatio pelko syy Kaikki

Ehdollinen
tyohalu
Ei olisi
ollut halu-
kas nil16dn
ehdolla
Olisi ollut
halukas
j oIIain
ehdolla
Kaikki
Lkm

53 69 5l- 37

47 3l_ 49 53

50 58

50 42

64

36

100
(462)

Lo0
( 40)

l_00
(332)

Loo( Le)
100

( 14)
l-0 0

( L2)
L00( 4s)

Terveydentilan rnddridvyys tyonj atkohalukkuudel le ndkyy myos kysy-
myksessi, jossa kysyttiin koettua terveydentilaa (Liite Vd).
Huonona (melko huono tai erittiiin huono) terveydentilaa pitdvistai
vain 298 olisi ollut halukas jatkamaan tyontekoa jollain ehdolIa.
Sen sijaan kohtalaisena terveydentilaansa pitdvissd on enemmdn
tyohalukkaita (388).

Diagnoosien (ensisijaisen) mukaan tarkastellen mielenterveyden
hdirioiti sairastavissa (N=36) on jonkin verran enemmin ehdol_-lisesti tyohalukkaita (5OB) kuin tuki-ja liikuntaetinten sai-
rauksia (382, N=293) tai verenkiertoetinten sairauksia (312:,
N:81-) tai hengitysteiden tauteja sairastavissa (322, N:28).
Taustatekijoistii lisitiedon tarve Iiittyy ehdolliseen tyonjat-
kohalukkuuteen siten, ettd tyonjatkohaluisilla on enemmdn tiedon-
tarvetta tyontekonahdollisuuksista elikkeelli oltaessa
kuin tyonjatkohaluttomilta (N:95) (Taulukko 26.). Muut erotovat hyvin pienid.
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Taulukko 26. Lisatiedon tarve keskeisistii eldkkeelle siirtymiseen
liittyvistyd asioista ehdollisen tyonjatkohalukkuuden mukaan (?)
YvE-elakeldiset 55-64v

Eldkkeelle siirty-
misen yhteydessi
olisi tarvinnut
tietoj a

Niiden vastaajien
?-osuus, jotka
olisivat olleet
halukkaita jatka-
maan tyontekoa
jollain ehdolla

Niiden vastaajien
8-osuus, jotka
eiviit olisi o1leet
halukkaita jat-
kamaan tyontekoa
millidn ehdotta (Lkm)

Elikevaihtoehdoista
eli eri mahdolli-
suuksista siirtyi
eliikkeelle 46 54 ( 1_or_)

(140)Eldkkeen miiiristd 48 52

Tyontekomahdoll i-
suuksista elikkeellii
oltaessa 63 37 ( e5)

8.3. Potentiaalinen tyontekohalukkuus

Potentiaal ista tyotekohalukkuutta rnitattiin seuraavil 1a kolme1 Ia
kysymykselli: valmius osa-aikaeliikkeeseen (tyhennetty tyoaika
yhdistettyni osaelikkeeseen) (kysymys L2.), tdmin hetkinen an-
siotyonteko (kysymys 23.) ja halukkuus tehdi jotain ansiotyotd
tai lisdti timin hetkisti tyopanosta (kysymys 25.).
Vain 5? YVE-elikeliisisti ilmoittaa, ettti olisi ollut valmis osa-
aikaeldkkeeseen (Taulukko 27.). Tosin joka neljis (21-2) ei ota
kantaa kysymykseen. Miesten ja naisten vastauksissa ei oIe
merkittivriii eroa. Vastauksissa ei ole eroa myoskddn ikiryhmittAin
(55-59-vuotiaat ja 60-64-vuotiaat) .
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Taulukko 27. osa-aikaeldkevalmius sukupuolen mukaan (E)
YVE-eldkeldiset 55-54v

Miehet Naiset Kaikki

Osa-
aikaeldkeval-
mius

Kyl1i
Vaikea sanoa

Ei
Kaikki
Lkm

Ansiotyonteko
KyIla
Ei
Kaikki
Lkrr

4

18

78

100
(264)

6

23

7L

100
(250)

Myos tdlli hetkelli ansiotyoti tekevien osuus on hyrvin pieni,
vain 78. (Taulukko 28.). Tosin YVE-elikkeen ehtona on, ettii sen
aikana saa tehdii ansiotyotii hyvin vdhdn. Miehet ja naiset tekevdtyhtii harvoin toitii. Merkittivii eroa ei ole rnyoskddn nuorempienja vanhempien (55-59-vuotiaat ja 60-64-vuotiaat) elikeldisten vii-rirra.

Taulukko 28. Ansiotyonteko sukupuolen mukaan (?)
YVE-elikelaiset 55-64v

Miehet Naiset Kaikki

6

94

100
(265)

7

93

l_00
(2s4)

5

21-

74

L00
( 5r-4 )

7

93

100
(s1e)

Myoskiin ansiotyohalukkuus tai tdruin hetkisen tyopanoksen lisdd-
mishalukkuus ei ole kovin yleistd: vain l_t_? elikeldisistii vastaa
kyslrmykseen myonteisesti (Taulukko 29.). Miehissd on jonkin
verran enemmdn tyohalukkaita kuin naisissa. Kahden ikdryhmdn(55-59-vuotiaat ja 60-64-vuotiaat) vdliltii ei o1e rnerkittiiviid
eroa.
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Taulukko 29. Tyontekohalukkuus sukupuolen mukaan (Z)
YVE-eldkeldiset 55-64v

Miehet Naiset Kaikki

Tyontekohaluk-
kuus

KylIa
Vaikea sanoa

Ei
Kaikki
Lkrn

13

27

60

100
(266)

LL

24

65

100
( sr.8 )

9

2L

70

100
(252)

8.4. Tyontekohalukkuuden yhteydet

Seuraavassa tarkastetlaan tarkemmin elikeldisten tyontekohaluk-
kuuden (halukkuus tehdi ansiotyoti tai lisdti tdnin hetkisti
tyopanosta) yhteyttii elikeliisten elikkeelldoloon Iiittyviin
asenteisiin seki taustatekijoihin (kysymys 25.) (Taulukko 29.).
Tyontekohalukkuuden ja elikeaikaan sopeutumisen yhteyttd on
viikeaa mitata, koska enernmisto elikelSisisti on hyvin tyyty-
vdisii elikkeellii olemiseen (838). Vain 3? elikeldisistd sanoo
eldkkeelld olemisen olevan joko vaikeaa tai melko vaikeaa.

Hyvinvointitekijoiden (taloudellisen toimeentulon, terveyden-
tilan, ihmissuhteiden ja rnielialan muutosten) voidaan sen sijaan
osoittaa olevan yhteydessd tyontekohalukkuuteen. Niilfa, joiden
taloudetlinen toimeentulo on muuttunut huonommaksi niyttdd olevan
enemman tyontekohaluja kuin niilli, joiden toimeentulo on paran-
tunut (Liite Ve). Samoin niilld elikeldisilta, joiden mieliaLa
muuttunut huonommaksi (N=38) on enemmain tyohalukkuutta kuin
niilId, joilIa se on parantunut.

Poikkeuksena edel-IisiIle muutoskysymyksille on terveydentila,
sil-]i sen huononeminen ndyttii viihentiiviin tyontekohaluja.
Kuten jo edelli todettiin miehilld on tyohalukkuutta jonkin
verran enemmdn kuin naisilla. Sen sijaan ikdryhnien vitilli
(55-59-vuotiaat ja 6o-54-vuotiaat) ei loydy eroja tyontekohaluk-
kuudessa. Siviitisdddylli ei ole muuta merkittdvdd yhteytti
tyontekohalukkuuteen kuin, etti eronneet tai asumuserossa olevat
ovat lievdsti halukkaampia (2oe") tyontekoon kuin muut (kaikki
1r-z ) .

Eliikellioloaika ei ole merkittdvdsti yhteydessd tyontekohaluk-
kuuteen. Eika myoskiiin ammattiryhmd tai eldkeldisen arvio talou-
dellisesta toimeentulostaan. Tyon piirteet eivdt ole merkit-
tdvdsti yhteydessd tyohalukkuuteen, mikd voi J-iittyai aineiston
pienuute-n (N:525) seki kysymykseen vastaamatta jdttineiden
suureen osuuteen (222).
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Tiirkeimmiin eliikkeelle jiimisen syyn ja tyohalukkuuden vdl-ilId ei
ole myoskiin merkittdvdi yhteytti (Liite Vf). Tosin tdsseikin
voidaan todeta terveydentilan merkitys: huonon terveyden vuoksi
eldkkeelle jiinneistii vain 98 olisi halukas lisdimidn tyopanos-
taan.
Terveydentilan voimakas yhteys tyohalukkuuteen (samoin kuin
ehdo I I isessa tyonj atkohalukkuudessa ) ndkyy kysyttiessd el dke I d i s -ten arviota omasta terveydentilastaan (Taulukko 30.). H)rvena
terveydentilaa pitiivissi on ldhes kolmasosa (288) sellaisia,joilIa on tyohalukkuutta (N:50). Huonona terveytti pitdvissd
tyohaluisia on vain 7t.

Taulukko 30. Tyontekohalukkuus terveydentilan mukaan (Z)
YVE-eldkeldiset 55-64v

Terveydentila

Hyvi
Kohta-
lainen Huono Kaikki

Tyontekohaluk-
kuus

KylId
Vaikea sanoa

Ei
Kaikki
Lkm

2A

26

46

r.o0( so)

t0
25

64

100
(338)

7

L8

75

100
(L26)

L1

24

65

100
(s14)

Diagnoosien mukaan tarkasteltuna tuki- ja riikuntaerinten sai-rauksia sairastavissa on tyohaluttornia (GB a) jonkin verran
enemmiin kuin verenkiertoelinten sairauksia (58 ?), hengitysteidentauteja (57 z) tai mielenterveyden hdirioita (53 u ) sairastavis-
sa.

Kysytty tyohalukkuus on eri tavalla yhteydessri lisritiedon tar-peeseen keskeisisti elikkeell-e siirtymiseen liittyvistd asioistakuin ehdotlinen tyonjatkohalukkuus. TyoharuttomaC ovat erityisenkiinnostuneita saamaan lisdtietoja etarevaihtoehdoista ja Srax-keen rnidrdsti (Taulukko 31.). Ehdolrisesti tyohalukkairte o1ipuorestaan ominaista haru saada I isdtietoj a tyontekomahdol I isuuk-sista elikkeelld ol-taessa.
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Taulukko 3l-. Lisitiedon tarve keskeisisti eldkkeelle siirtymiseen
liittyvistd asioista tyontekohalukkuuden mukaan (?)
YVE-eliikeliiset 55-64v

EI6kkeelle
siirtymisen
yhteydessd
olisi tar-
vinnut
tietoja

Niiden vastaa- Niiden vastaa-
jien t-osuus, jien 8-osuus,
joilla on tyon- joiden on
tekohalukkuutta vaikea sanoa,

onko heilli
tyontekohaluk-
kuutta

lj
Niiden vastaa-
ien ?-osuus,
oilla ei ole

tyontekohaluk-
kuutta

(Ilm)

Eldkevaihto-
ehdoista eIi
eri mahdolli-
suuksista siir-
tyil eldkkeelle
Elikkeen nid-
ristii
Tyontekonah-
dollisuuksista
eldkkeelld
oltaessa

t-9

L4

30

30

38

5L ( r_00)

56 ( r.38 )

33 (es)29

8.5. Johtopditoksid

Tyontekohalukkaiden osuudet elikeliisisti ovat seuraavatz 362
olisi ollut halukas jatkamaan tyontekoa jollakin ehdolla esim.
kuntoutuksen tai koulutuksen jirjestimiselli tai tyoolosuhteiden
parantamisella. Ansiotyohalukkaita tai niiti, jotka ol-isivat
halukkaita lisdimiSn tirninhetkisti tyopanosta on 11? eldkeldi-
sistii (2aB elikeliisisti ei osaa ottaa asiaan kantaa).

Muuttujien vdlisisti yhteyksistd voidaan ensiksi todeta ehdol-
I isen tyonj atkohalun olevan yhteydessd eldkeaikaan sopeutumiseen .

N€, jotka otivat kokeneet tyonjiittiimisen ja efdkkeelle siir-
tymisen helpoksi eiviit olisi olleet kovin halukkaita jatkamaan
tyontekoa nil-Idin ehdolla.
Hyvinvointitekijoiden muutoskysymyksisti terveydentilan muut-
tuminen on yhteydessii seki ehdolliseen tyonjatkohaluun ettd
halukkuuteen tehdii ansiotyotii tai lisdti tiimiinhetkistd tyopanos-
ta. Terveydentilan paraneminen ndyttdd Iiittyvdn suurempaan
ehdolliseen tyohaluun, mutta sen huononeminen liittyy puolestaan
viihiiiseen haluun tisiitd omaa tyopanosta.
Tyolld on ilmeisesti merkitystd elikeliiisten yleiselle mielia-
la1le, silld tyontekohalukkaita (seki ehdollisesti etta muuten
tyohalukkaita) on enemmin niissei, joiden mieliala on huonon-
tunut. Myos taloudellisen toimeentulon huononeminen nayttaii
olevan yhteydessd tyontekohaluun, ei tosin ehdolliseen tyonjatko-
haluun.
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Miehilld on enemmiin tyontekohaluja (ei tosin ehdollista tyohal.ua)kuin naisi1la. Samoin eronneilla ja asumuserossa asuvilla on
hieman enemmiin tyohaluja (sekd ehdollista ettd muuta) kuin muihinsiviil isddtyryhmiin kuuluvilla.
EIdkeliiiset, jotka arvioivat terveydentilansa huonoksi ovat
vdhemmdn halukkaita tyontekoon (seki ehdollisesti ettii muuta)kuin terveydentilansa hyvdksi arvioivat. Terveydentila suurirnerkitys nikyy myos tarkasteltaessa ehdollista tyonjatkohaluk-kuutta eldkkeelle siirtymisen syyn mukaan, si1ld huonon ter-veydentilan takia elikkeelle siirtyneissA on vihenmdn tyohaluk-kaita kuin muista syistd elikkeelle siirtyneissii.
Sen sijaan tyon ruumiillisen tai henkisen raskauden takia elik-keelIe siirtyneil16 on huomattavan patjon ehdollista tyohalua,kuten sanottua puolet olisi ollut halukas jollain ehdolla jat-
kamaan tyontekoa.
Terveydentila ndytttii siis olevan hyvin nddridvii tekijA eldkel-iiisten tyontekoharuille (seki ehdolliselle etti muurle tyohalul-Ie). Huono terveydentila niyttii vievin tyohalut tehokkaasti.
Erikeriisten arvio onasta taroudellisesta toimeentul-osta ei ore
yhteydessd tyontekohalukkuteen, tosin taloudell isen toimeentulon
huononeminen on yhteydessi haluun lisiitii ouraa tyopanosta. Lisiksityonteolla n6yttid olevan rnerkitystd elikeliisten yleisellemieliaIaIIe, silli mielialan huononeminen liittyy halukkuuteenIisdti onaa tyopanosta

Erityisen nielenkiintoinen on ehdollisen ja muun tyohalun jalisitiedon tarpeen (elikevaihtoehdoista, eldkkeen mdirdstd ja
tyontekomahdollisuuksista eldkkeelli oltaessa) yhteys. Ehdol-
I isesti tyohaluiset haluavat erityisesti lisitietoj a tyontekomah-dollisuuksista eldkkeelli oltaessa ja toisaalta talla hetkelldtyohaluttomat ovat hyvin kiinnostuneita elikevaihtoehdoista ja
eldkkeen midrdstd, mikd viittaa heidin voimakkaaseen elikesuun-
tautuneisuuteensa.
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9. ELAKEIJTSTEN JA TYOSSAOLEVTEN VERTAILUA

seuraavassa vertairraan YVE-elikeriisten ja samanikdisten vierityossdolevien vastauksia neljiin samanlaiseen kysymykseen.
Kysymys elimdntilanteesta liittyy eliikeaikaan sopeutumiseen.
Terveydentila ja tiissi uutena kysynyksend kisitettivd iltekemisen
riittdvyys'r ovat hlruinvointialueen kysymyksid. Kysymys eliike-tietoa koskevasta lisitiedon tarpeesta on erillinen, kiinnostava
vertailukohde.

9 . 1. Eliimintilanne

Kysymystd nykyisestd eldmdntitanteesta kdsiteltiin jo edeIldeldkeldisten osalta. Tiilloin todettiin mm. vastausjakauman orevanhyvin vino myonteiseen suuntaan. Sama ilmio on havaittavissa
myos tyossriolevien kohdalla:

Taulukko 32. YVE-eldkeliiisten ja tyossdolevien mielipide nykyi-sestd eldnrintilanteestaan ikiryhmittdin (U)

Mielipide 55-59v.
eldmdntilanteesta Eldkel. Tyossd

Hyvin tyytyvdinen 27 l-1

Melko tyytyvdinen 62 68

Vaikea sanoa 7 I
Melko tyytyntiton 4 l_0

Hyvin tyytymdton - 3

Yhteensii L00 L00(Lkn) (308) (405)

60-64v.
Eldkel. Tyossd

34 L7

53 68

87
56
o2

l_00 100
(2L6) (1o3)

Kaikki
EIikel. Tyossd

29 L2

59 68

8B
49
o3

l_00 100
(524) (508)

vastausten kasautuminen myos tyossiiotevilla myonteisi in va ihtoeh-toihin saattaa merkitd sitri, ettd tdhdn kysymykseen on ollutylipddnsd vaikea vastata kielteisesti. voidaanhjn otaksua, ettdihmisen on vaikea tunnustaa erimdntiranteensa ajautumista onget-maLriseksi. Toisaarta tilanne voi ol1a yhti hyvin todelra serlai-
nen kuin taulukon luvuista ndhdddn.

Eldkerdisten nieripide eldndntiranteestaan on joka tapauksessa
myonteisempi kuin tyossaiorevien. Tdmi ndkyy erityisesti jakautu-
mien myonteisessd iiripddssd ja toisaarta kielteisissii vaihtoeh-doissa. Eldkeldisten tyossiolevia suurempi tyytyvdisyys ndkyyerikseen kummassakin ikiryhmissd ja myos erikseen mierrirra j"
naisilLa. Kun I'hyvin tyytyvdisid'l ja toisaalta'rtyytymdttomii,'eritertiin samanaikaisesti ikdryhmin ja sukupuoren mukaan havait-
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tin, ettii eLdndntilanteeseensa tyytyviisimpid ovat 6o-64 -vuotiaat
eldkeldisnaiset. Titanteeseensa tyytymittomimpid taas ovat
tyossiolevat 5 5-59 -vuotiaat miehet . Jostain syysti 6 0 - 6 4 -vuotiaat
tyossiiolevat miehet ovat selviisti nuorempaa ikdryhnid tyyty-
vdisenpid.

9.2. Terveydentila

Toinen kiinnostava elikeliisille ja tyossiioleville esitetty
rinnakka iskysyrmys oI i suora arvio terveydent ilasta haatatteluhet-
ke}1i.

Taulukko 33.
ikiiryhmittiin

YVE-etikeliisten ja tyossiolevien terveydentila
(8)

Terveydentila

Erittiin hyvi
Melko h)rva

Kohtalainen
Melko huono

Erittiin huono

Yhteensi
(Lkm)

55-59 v.
E1ikel. Tyossi

60-64 v.
Elikel . Tyossd

Kaikki
EIdkel. Tyossd

0

7

66

23

4

t_oo
(308)

7

27

50

15

L

Loo
(4os)

o

L3

64

19

4

l_oo
(2L2)

6

38

42

Lo

4

1.00
( r.04 )

0

9

66

2L

4

100
(520)

7

29

48

L4

2

l-0 0
(s0e)

YVE-eldkeliisten terveydentila on selvdsti huonompi kuin saman-
ikiisten tyossiolevien, kuten odottaa sopiikin. Ero nikyy erityi-
sesti hyvin terveydentilan kohdalla. Huonon terveydentilan vaih-
toehdoissa ryhmien ero nikyy myos, mutta se ei ole niiissd vaih-
toehdoissa eniii niin jyrkki kuin terveydentilan positiivisessa
piissii. Huonon terveydentilan kohdalla on eldkeliisten ja tyossd-
olevien prosenttiosuuksien ero vain 9-Ll-, silld huonon terveyden-
tilan omaavia on tyossSolevissakin suhteellisen paljon.
fkdryhmien vililli on mielenkiintoinen ero kumrnassakin vastaaja-
ryhrniissii. vanhempien vastaajien terveydentila ndyttdi ylldttden
paremmalta kuin nuorempien.

Tutkimuksen toisessa osaraportissa jo todettiin, ettii miesten ja
naisten terveydentilassa ei ole olennaisen suuria eroja (Gould,
Takala ja Lundqvist L991-). Johtopiitos pitee myos em. ikiryhmissi
kuitenkin niin, ettd ikiryhmiin 60-54-vuotiaat tyossiiolevissa
naisissa on h1ruin terveyden omaavia yhteensii yli puolet (55%),
kun vastaavassa miesryhmiissd tiillaisia vastaajia o1i noin kol-
masosa (348).
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9.3. Toiminnan ja tekemisen riitttivyys

Aktiivisuus, mielekis toiminta ja rttekeminen, on yksi keskeinenhyvinvointitekijti. useiden asiantuntijoiden mukaan sirli onerityisti merkitystd juuri erdkkeell-e siirtymisen yhteydessd,koska jatkuvan passiivisuuden ja joutenoron katsoCaan -orevan
pitemmiin pddlle rnyos elikelldiselle haitallista. TriIl-aisen alueenriittdvd kartoitus jonkin ihnisryhmin osalta vaatisi useitatietoja. Tiissd oLi mahdollista tehdi asiasta vain yksi kysymys,jossa erdkeriisirtd tiedusteltiin toininnan ja teftenisen riit-tdvyyttd.nyt elikeaikana (kysymys 22.) . Tyossiorevirta kysyttiin
samaa asiaa erityisesti vapaa-ajan suhteen.
vastaajat ottivat asiaan kantaa sindnsi melko jyrkin kahtiajaonavulla, ts. vastaamalla kysymykseen rkylldr tailei,. Xysymylsenmuotoiru ei myoskidn sisilrd tarkempia mdiritysti siiti, mitikaikkea toimintaa ja tekemisti siind tarkoitetaan, eikd siitd,mikd on 'rriittiivdii", silld se jitettin vastaajien oman arvioinninvaraan.

Joka tapauksessa osoittautui, ettii toimintaa ja tekemistii tuntuuvastaajien mielestd todella riittivin, kuten ieuraavasta aseter-masta ilmenee.
Asetelma. 55-64- vuotiaat vastaajat, joiden mielestd heil_1d onriittdvdsti toimintaa ja tekemisCd G)-

Tyossdolevat miehet
Tyosseiolevat naiset
Eldkeliiset naiset
Eliikeliiiset miehet

97

95

93

9L

MrnkdiinLaista I'tyhjdkdynnillii, oremisen tunnetta ei siis juuriilmoiteta olevan kummassakaan vastaajaryhmdssd. Turos vistaajoissakin aikaisemmissa'selvityksissi -saituia viitteitd siita,ettd ainakin suoralla kysymyXselta mitattuna rialtaosa vastaajistakieltiid ajankdyton olevan ongelma eliikeaikana (ks. esim. For==]-982, l_84) .

9.4 Eldkkeelle siirtymiseen Iiittyvdn Iistitiedon tarve

Toimintaan liittyvi tieto, tai sen puuttuminen ohjaa tietenkinkiyttdynistd eri tilanteissa. Tdssd oli mahdolristJ tehdii erdke-
J*i=ilf: ja tyossioleville yksi moniosainen kysyrnys. Etdke-ldisirtii kysyttiin, olisivatko he tarvinneet erlxreLrre siir-tymisen yhteydessti enemmein tietoj a eliikevaihtoehdoista, el-dk-keensei nddrdsti, tyossiiolomahdollisuuksista eliikkeelld oltaessatai jostain muusta eriikkeelLe siirtymiseen riittyvdstti asiasta(kysymys 29.) . vierd tyossdorevia pyydettiin vistaavasti ar-
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vioimaan, tietivStko he rnielestiiiin tarpeeksi naista asoista
(kysynys 25.1. Tdlloin voidaan vertailussa tyossiiolevien vastaus
'i"i ii-"ari tarpeeksirr tulkita tarkoittavan sitii, etta lisatie-
don tarvetta on olemassa. Lisitiedon tarve eri vastaajaryhmissa
on esittetty seuraavassa taulukossa 34 '

Vield tyossdolevien ilmaisema lisitiedon tarve on todella suuri'
tutos vistaa likinain jo aikaisemmin tyoeliiketiedon perillemenoa
fo=X"rr"==a tutkimukseslsa saatuja tuloksia. Esimerkiksi eliikkeen
miaransa tunsi tuon tutkimuks6n mukaan suurin piirtein oikein
.r.ir, roin joka kolmas vastaaja (Forss, Jiiiskeldinen L9a6t44).

yhti epdvarmat tiedot niyttdvat olevan tdn6n tutkimuksen tyossa
otevilia vastaajilla rnyo-s eri elikevaihtoehdoista ja varsinkin
iyo1t"xornahdollisuuksilta eliikeaikana. Tyossiiorevilla 6o-64-
virotiailla niyttii olevan hieman paremmat tiedot kuin nuoremmal-
Ia ryhmilli.
YVE-eliikeliisilIi on mahdollisuus saada jopa ennakkotieto tulevan
eliikkeensd rndiristd ennen eldkkeelle siirtyrnistd. He ovat tieten-
Xi" ,""i"nkin joutuneet pakostakin harkitsemaan asioita enemmdn
kuin tyossdole-vat. Tini nikyykin siini, ettii.heidein tisdtiedon
tarpeeisa ovat ratkaisevastf vdhiisemndt kuin tyossiioleyi]Iat
Sitd kiinnostavampaa onkin havaita, etti noin 3O? elikeldisista
""-=iirtynyt eldk-keelle enenman tai vihemrndn epdtietoisina oman
eldkkeen-sd rniiirdsti. Noin viidesosa el6keldisisti on lisiksi
;ii;t-;piii"toin"rl eldkkeelle siirtymisen eri vaihtoehdoista ja
tyomahdollisuuksista elikkeelli oltaessa'

Taulukko 34. YvE-elikeliisten ja tyossiiolevien lisitiedon tarve
keskeisisti elikkeelle siirtl'miseen liittyvisti asioista (Z)

Niiden vastaajien
?-osuus, jotka olisivat
tarvinneet lisdtietoja

55-59- vuoti.aat:
Eldkeliiset
TyossSolevat

60-64- vuotiaat:
EIikelSiset
Tyossiiolevat
Kaikki:
Elikeliiset
Tyossiiolevat

Elikevaihto-
ehdot

Tyonteko-
mahdollisuus
elikkeelli
oltaessa

Elikkeen
miird

20
66

28
55

20
7L

23
55

31
53

20
5l-

2L
63

29
64

20
69

Taulukon tulokset antavat aihetta melkoiseen pohdiskeluun eliike-
vaihtoehdon valinnan perusteista. Mita seurauksia on ol-Iut siitd,
ettd eldkeratkaisun t-iedollinen perusta on oltut ndinkin heikko?
Mitii vaikutuksia parernmilla tiedoilta olisi ehkii o1lut ratkaisun
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teossa? Ainakin osittain erakkeelre siirrytdin tiedorlisesti
'rsokkonarr. Tiedon perilremenon tehostamiseen ndyttdisi olevanedelleen aihetta.
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10. YVE -ELALJLKELAISEN NAKOKULMA, TIIVISTEI,},IA JA POHDINTAA

Teim:i raportti on 55-64-vuotiaita YVE-eldkeldisid ja samanikdisid
tyossiiolevia koskevan tutkj-muksen toinen osaraportti . Eldkeldis id
tarkastellaan muutamien keskeisten kysyrmysten avulla. Tarkoituk-
sena oli selvittii YVE-elikkeetle siirtyrnisen seurauksia.
Kuvauksen piiialueita ovat YVE-eldkeldisten asennoituminen ja
sopeutuminen el-ikkeelle siirtlmiseen ia eldkeaikaan. sekd hyvin-
vointitekiioiden muutokset eldkkelle siirrvttdessii. Lisdksi
analysoitiin em. seikkojen vhteyksii toisiinsa ja erziisiin
taustatekij oihin.
Raportin alussa kuvataan tutkitun eliikeliiisjoukon rakennetta.
Edelleen kuvataan eliikeliiisten tyontekohalukkuuden yhteyksid
eliikeaikaan sopeutumiseen. Raportin lopussa vertaillaan eliike-
l-disten ja vieli tyossiiolevien vastauksia neljidn samanlaiseen
kysymykseen.

Aineiston eldkeliisten keski-ikd on 59 vuotta. Noin puolet (482)
on ollut eldkkeelld aIle 2 vuotta. Runsas enemmisto (832) e1dkel-
disistii katsoo siirtyneensd eltikkeelle sopivan ikdisenii.
Eldkeldiset ovat olleet toissi keskimidrin 38 vuotta. Miehet ovat
olleet naisia hieman kauemmin (6 vuotta) toissd. Kdytetyn ammat-
tiryhrnittelyn mukaan ldhes puolet elikeldisistai on oIlut teol-
lisessa tyossi, neljiinnes teknisessi tyossd ja toimisto- ja
hallintotyossti, viidennes palvelu ym. tyossi )a 92 kaupallisessa
tyossd (naisia). Miehet ovat olleet naisia useammin teollisessa
tyossd.
Sopeutumista eldketapahtumaan nitattiin neljistd kysymyksestei
muodostetun summa-asteikon avulIa. Sen osioina olivat mietipiteet
tyon jiitostii ja elikkeel-1e siirtymisesta, kisitys nykyisestd
eldrndntilanteesta j a kysymys eliikkeel ldolosta tyossdol oaika is i in
odotuksiin verrattuna.
Sopeutuminen eldketapahtumaan oIi erittdin helppoa, silId hiemanyli 902 vastaajista sopeutuu eldkeaikaan viihintiiin rlmelko helpos-
tirl. Jonkinasteisia sopeutumisvaikeuksia oli kokenut vain noin
3-48 vastaajista. Sopeutumisen helppoudesta johtuen voitiin jo
tdssi vaiheessa todeta, ettd se on ilrneisesti paljolti tutkituis-
ta tekijoista pitkille riippunaton ilmio.
Sopeutumisasteikon eril I iskysymysten tarkastel-u tuotti tietenkin
samantyyppisen tuloksen, joskin myonteisten ja kielteisten
vaihtoehtojen osuus vaihteli jonkinverran kysymyksestd toiseen.
Kuvaavaa on , ettii puolet eldkeldisistii katsoi eldkeajan vastaa-
van aktiiviajan odotuksia ja noj-n kolmasosa piti eldkeaikaa
odotettua parempana. Kielteisirnrnin suhtauduttiin itse tyonjdttdmiseen, jota pidettiin vaikeana suhteetlisen usein.
Jonkinsuuntaista hyvinvointitekijoiden muutosta tapahtui ihmis-
suhteita lukuunottamatta noin joka toisen eldkeldisen kohdall-a.
Merkittivrii on myos se, ettd toineentuloa lukuunottamatta hyvin-



vointi muuttui kaikilta muilta
huonompaan suuntaan.
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osiltaan enemman parempaan kuin

Suurin osa eldkeldisisti (618) totesi tal-oudellisen toimeen-
turonsa huonontuneen erdkkeelle siirtymisen jirkeen. Entisen-
Laisena se sdilyi vain runsaalla kolmanneksella (372). Terveyden-
tila muuttui molempiin suuntiin siten, ettd se parani ioka
neljdnnellii ja huononi joka viidennelli vastaajalla. Ihrnissuhteet
sdilyivdt suurimmalla osalla vastaajista (8oZ) samanlaisina.
Muutokset tapahtuivat tdssdkin yleensi parempaan suuntaan.
Myonteisin muutos tapahtui mielialassa, joka parani ldhes joka
toisella vastaajalla.
Korrelaatiotarkastelut osoittivat mm., ettii taloudellisen toi-
meentulon muutos on yhteydessi tyon jdttiimistd ja eldmiintilannet-
ta koskeviin tuntemuksiin. Terveydentilan muutos on yhteydessii
miel-ia1an muutokseen ja el6mintilanteen kokemiseen ja lisaksi
mielipiteeseen elikkeelldolosta odotuksiin verrattuna.
Ihmissuhteiden muutoksen yhteydet muihin tekijoihin olivat vahai-
sid -tosin sen yhteydet mielialan muutokseen ja eldkkeeLliiolon
kokemiseen ovat kiinnostavia. Mielialan muutos on yhteydessa
sekii sopeuturniseen etti hyvinvointitekijoiden muutoksiin.
sopeutumisen ja hyvinvointitekijoiden yhteyksistii varsinaisiin
taustatekijoihin todettiin seuraavaa :

Sukupuolella on merkitystii useassa kohdassa. Naiset sopeutuvat
eliikeaikaan vield helpommin kuin miehet, kokevat eldkkeelle
siirtymisen ja elikeajan miehid myonteisemmin ja katsovat ter-
veydentiJ-ansa ja mielialansa parantuneen useammin kuin miehet.
Taloudellisella toimeentulolla on yhteys moneen tutkittuun koh-
taan, kuten sopeutumiseen, eldmdntilanteen kokemiseen ja ter-
veydentilan muutokseen. Yhteydet ovat odotetun suuntaisia, ts.
hyvi toimeentulo liittyy em. tekijoiden nyonteisiin ja huono
toimeentulo taas niiden kielteisiin puoliin.
Iki ja eldkkeelliioloaika eivit sensijaan ole kovinkaan tiirkeitd
sopeutumista ja hlruinvointia sidtelevii seikkoja. Iki tosin on
yhteydessii terveydentilaan ja sen muutoksen kokemiseen seka
Iisiiksi eliketiedon tarpeeseen. Sensijaan se ei ole yhteydessa
muihin hyvinvointitekijoiden nuutoksiin. Merkittdvdd oD, etta
ika ja eliikkelLiioloaika eivit olleet yhteydessd eldkeaikaan
sopeutumiseen. Elikkeellioloaj an yksittiinen yhteys toimeentul- on
muutoksen kokemiseen on myos kiinnostava.
siviilisaadylla oIi kiinnostava yhteys terveydentilan ja toimeen-
tulon muutoksiin. Terveydentila ja toiroeentulo huononi eronneil-
Ia tai asumuserossa asuvilla useammin kuin muissa ryhmissii.
Anmattiryhmilld niytti olevan yhteys ainakin tyon jattoa kos-
kevaan mielipiteeseen ja toimeentulon muutokseen. Ammattiryh-
mittelyn yhteyksien tarkenpi tutkiminen osoittautui tiissd erityi-
sen hankalaksi.
Erillinen, kiinnostava yksityiskohta oIi havainto siitd, etta
mieliata parani erityisesti niillti, jotka olivat kokeneet aktii-
viaikaisen tvonsd henkisesti rasittavaksi-.
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Terveydentila on yhteydessd eldkeaikaan sopeutumiseen siten,ettd huono terveys ilmeisesti vaikeuttaa joissakin tapauksissa
sopeutumista.

Tyontekohalukkaiden osuus eldkeldisistd ei oIe kovin suuri.Vain LL? eldkerdisistd olisi halukas tekemiiiin jotain ansiotyotatai Lisddrndin tdmrinhetkisti tyopanostaan (tosin 242 ei osaaottaa kantaa kyslrmykseen) .

Toisaalta 368 erdkeliisistd olisi o1lut halukas jatkamaan tyonte-koa jollakin ehdolla esim. jos heille olisi jiirjestetty kun-toutusta tai kourutusta tai h;idan tyoolosuhteitaai olisi -par.n-
nettu (= rrehdorrinen tyonjatkohalu"). Ehdorrinen tyonjatkoharu
on yhteydessd eLdkeaikaan sopeutumiseen. Ne, jotka olivat koke-neet tyonjiittaimisen ja eldkkeelle siirtymisen helpoksi eiviitolisi olleet kovin harukkaita jatkamaan tyontexoa mittiidn ehdol--Ia.
TerveydentiLa on voimakkaasti yhteydessii eIdkeIiiisten tyontekoha-luun (ehdolliseen tyonjatkoharuun ja halukkuuteen terraa ansio-tyotd tai lisdtd omaa tyopanosta). Huono terveydentira vrihentdaIuonnollisesti tyohaluj a.

Eldkeldisten arvio omasta tarouderlisesta toimeentulosta ei oleyhteydessi tyontekohalukkuuteen, tosin taloudelI isen toimeentul-on
huononeminen liittyy ansiotyoharukkuuteen tai haluun lisdtii omaatyopanosta. samoin mierialan huononeminen on yhteydessi suurem-
paan tyontekohalukkuuteen ( sekd ehdolliseen tyonj atkohalukkuuteenettd muuhun tyontekohaluun) .

Eldkeliisten ja samanikdisten tyossdorevien vertailu nerjdnsamanlaisen kysymyksen osarta osoitti ensinntikin, etti kummani<inryhmiin vastaajat ovat hyvin tyytyviiisii nykyiseen erdmiintilan-teeseensa. Erdkeliiset ovat tiranteeseen vieti tyytyvdisempilkuin samanikdiset tyossiorevat. Tiimd nikyi erikseen kummassakinikiryhmissd ja erikseen miehilli ja naisitla.
suorat terveydentila-arviot osoittivat eldkel-disten terveyden-tiran orevan selviisti huonompi kuin tyossiiorevj.en. servimrnintiimii ero nikyi h1rudn terveydentilan omaavien osuuksien kohdal_Ia.Merkittdviii on kuitenkin, ettii huonon terveydentiran omaavia ontyossiolevissakin suhteellisen runsaasti.
Tgimintaa.ja tqkemistd tunntuu riittdviin molemmissa vastaajaryh-missd. Vain noin joka kymmenes eleikel6isnies itrnaisi tunteieeisatekemisen puutetta.
Tyossiolevien lisitiedon tarve erikkeel-re siirtymiseen liit-tyvistd keskeisistd asioista on edelreen suuri. valtaosa (55-71?) haruaisi nimittiin risitietoja erdkevaihtoehdoista, turevaneraikkeensd mdirastd tai tyontekonahdorlisuuksista elikkerlidrtaessa. Aika monet erikerdisetkin ovat siirtyneet eldkkeelle
enemmdn tai vdhemmdn heikoin tiedoin. Esimerkiksi eldkkeensamiiristd olisi eLdkkeelre siirryttiiessii harunnut lisdi tietojanoin 308 eldkerdisistd. Tiedon pErilremenon tehostamiseen todel-tiin ndinollen olevan edelleen tarvetta.
lrEhdollisesti't tyonjatkohatuisirra on erityisen parjon risdtie-
don tarvetta tyontekomahdorr isuuksista eriikkeer rti ortaessa . Toi-saarta niirrd, joitra ei ore tdrndnhetkisti tyontekohalukkuutta
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on lisdtiedon tarvetta eldkevaihtoehdoista ja eliikkeen rndiiriistai.
Tdnd viittaa siihen, ettd tyontekohaluttomat eldkeliiiset ovat
hyvin eliikesuuntautuneita.

YVE tuottaa eliikemuotona tyytyviisid elikeldisii. He sopeutuvat
eldkeaikaan erinomaisesti ja tuntevan hlrvinvointinsa yleensd
joko stiillruin ja usein myos paranevan elikkeelle siirryttiiessii.
Sosiaalipol-iittisesti eltikejiirjestelmi toimii tdssd suhteessa
hyvin.
Vaikuttaa siltd, etti elikeliiset eivit o1e tehneet eltikkeelle
s i irtlrmi sesti piiiitties siiin virhearviointia - s i itikin huol imatta,
ettii tietomiiri eriisti keskeisistikin seikoista on ollut osalla
elikeliisisti heikohko. Pikemminkin tilanne on o1lut eldkeliiisten
itsensd kannalta katsoen piinvastainen- elikeaika on koettu
odotetun kaltaisena tai jopa sitd parempana.

Kaiken kaikkiaan ndyttdikin silti, etti veto eliikeelle on niin
voimakas, ettii se on suhteellisen riippumaton monista tarkastel-
luista tekijoistd. Jos nykyiset elikkeen myontiimisen kriteerit
sdilyvdt edes suunnilleen samanlaisina, on melko todenndkois-
td, ettii osaan ihrnisii ei voida vaikuttaa siten, ettti heidin
kdsityksensi eldkkeetliiolosta muuttuisi, vaan he hakeutuvat
joka tapauksessa tilaisuuden tullen elikkeelle.
Jos taas elikkeen saamisen ehtoja tai eliikkeen mdiriiii muutetai-
siin jyrkisti, se vaikuttaisi epiilemitti tilanteeseen. El-dke-
haluiset ihniset pakotettaisiin tilloin pysyniiin tyossii. on
kuitenkin tiysin rnahdollista, etti nyt eldkkeelle siirtyneet
ihmiset edustavat sellaista osaa tyovoimasta, joka on todellaI'kypsynyt[ e]iikkeelle, ja on siksi ha]uton ja monessa suhteessa
kyvyton tiysipainoiseen tyossdkiyntiin. Pakkotilanteessa tdl lai-
set ihmiset voivat pettyd ja turhautua ja yrittdvit todenni-
koisesti etsii uusia keinoja tavoitteensa toteuttamiseen. Paineet
es irnerkiksi tyokyrvyttomyyselikkeelle saattavat til loin hyvinkin
kasvaa. Tarkoituksenmukaisempaa voisikin ol1a pyrkii palkitsemaan
eri tavoin tyossd pysymistii - joko palkan avulLa, tyooJ-oja
kehittdmilli tai kehittiirnilli ao. ihmisten eldketurvaa.
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LIITTEET

LIITE I AMMATTIRYHI'ilI

a. Ammattiryhrnittely sukupuolen mukaan (8), tyossikiyvdt 55-64v
b. Amnattiryhnittely (pisin arunatti) sukupuolen mukaan (Z)

LIITE II TUIOT

a. Tuloluokka sukupuolen mukaan (t)
b. YVE-erikeliisten ja tyossikiyvien nettotuLot puorison erik-keelldolon mukaan (*) (kuvan laatinut Bo Lundgvist)
c. YvE-elakeliiisten ja tyossdkiyvien nettoturot puolison tyos-silkdynnin mukaan (8) (kuvan laatinut Bo Lundgvlst)

Yksiniisten YVE-elikeldisten ja tyossdkdyvien nettotulot(kuvan laatinut Bo Lundgvist)
(z)

LTITE III SAIRASTAWUS

f diagnoosi sukupuolen mukaan (S)

LfITE IV Sopeutuminen eliketapahtumaan
a. Tyonjittimisen tunne ammattiryhmittelyn mukaan (e.)

b. Mielipide eldmdntilanteesta sukupuolen mukaan (g)

c. Mielipide elimdntilanteesta taloudellisen toimeentulon mukaan
(?)

d. Eldkkeelle sopeutuminen ja hyvinvointitekijoiden muutostenkorrelaatiot

LTITE V EHDOLLINEN TYdNJATKOHALUKKUUS JA MUU TYdNTEKOHALUKKUUS

a Ehdollinen tyonjatkoharukkuus tyonjdttdrnisen tunteen mukaan
(a)

b. Ehdoll-inen tyonjatkohalukkuus eriikkeelle siirtymisen tunteen
mukaan (?)

c. Ehdorrinen tyonj atkohalukkuus hyvinvointitekij oiden muutoksen
mukaan (A)

d. Ehdollinen tyonjatkohalukkuus terveydentilan mukaan (Z)

e. Tyontekoharukkuus hyvinvointitekijoiden muutoksen mukaan (z)



f. Tyontekohalukkuus tirkeirnrndn eldkkeelle siirtymisen syyn
mukaan (Z)

LTITE VI
osaraportissa kdytetyt kyselytomakkeiden kysymykset



LIITE Ta
Ammattiryhnittely sukupuolen mukaan (?)
Tyossdkdyvit 55-64v

Miehet Naiset Kaikki

Amnattiryhmit-
tely
Myyntityo 15

2a

7

Palvelutyo ym.

Tekninen tyo ja
hallinto- ja
toinistotyo
Teollinen tyo
Kaikki
Lkm

L7 22

43

40

100
(27 3)

33

24

1'00
(236)

38

33

1oo
(soe)



LIITE Ib
Ammattiryhmittely (pisin arnnatti) sukupuolen mukaan (Z)
YVE-elikeliiset 55-54v

Miehet Naiset Kaikki
Amnattiryhmit-
tely
Myyntityo
Palvelutyo ym.

Tekninen tyo
ha hallinto- ja
toimistotyo
Teollinen tyo

2L

23

l.o

20 22

Kaikki
Lkm

2t
59

100
(261)

22

34

100
(232)

2L

47

100
(4e3)



LTITE IIa
Tuloluokka sukupuolen mukaan (8)
YVE-eldke]6iset 55-64v

Miehet Naiset Kaikki

Tuloluokat
alle 3OOOnk

3 O00mk-3999nk

4 000mk-4999mk

500Omk-6999nk

7000mk-8999mk

9OOonk-10999nk

11OOOnk-1299gnk

L30OOmk-14999nk

L5O0Omk-l-9999mk

Kaikki
Lktrt

o

9

13

29

29

15

3

1

1

r-00
(26o)

5

22

10

31

2L

8

2

o

1

100
(236)

2

15

t2
30

25

L2

2

t

1

100
(4e6)



LIITE IIb
YVE-eldkeliiisten ja tyossdkiyvien nettotulot puolison eliikkeel--
tiiolon mukaan (e") (kuvan laatinut Bo Lundgvist)

5-64 v. puoliso ela kkeello
o/
/o

60

40

2A

0

20

40

60
olle
3000

J000-
3999

4000-
4999

5000-
6999

7000- 9000- 1 1000-
1 0999

Nettotu lot
m*/uk

8999

YVEIId 220



LIITE IIC
YVE-eliikeld isten j a tyossdkdyvien nettotul ot puol i son tyos sakdyn-
nin mukaan (Z) (kuvan laatinut Bo Lundgvist)

55-64 v. puoliso tyosso
%

60

40

20

0

20

40

60
o lle
5000

5000
3999

4000-
4999

5000- 7000- 9000- 1 1000-
1 0999

Nettotu lot
mk/kk

6999 8999

Tydssd (208)

YVEIId 15.1



LIITE IId
Yksiniisten YVE-elikeliisten ja tyossdkiiyvien nettotulot (e")
(kuvan laatinut Bo Lundgvist)

55-64 v.
ot
/o

yksinoiset

60

40

20

0

20

40

60
olle
3000

3000-
3999

4000-
4999

5000-
6999

7000-
8999

9000- 1 1000-
1 0999

N ettotu lot
mu/u*.

Tydssd 13)(1

YVEIId 124



LIITE ITI
I diagnoosi sukupuolen mukaan (8)
YVE-eliikeliiset 55-64v

Miehet Naiset Kaikki

I diagnoosi
01. tartunta- ja loistaudit
02. kasvaimet

2 2 2

0 0 o

03. umpieritys- ja aineenvaih-
duntasairaudet sekii
ravitsemus- ja immuuni-jirjestelmdn hiiriot 3 4 3

04. vertamuodostavien elintenja veren sairaudet 0

6 B

0

705.

06.

07.

08.

09.

l-o.

L2.

l_3 .

L4.

L6.

mielenterveyden hdiriot
hermoston ja aistinien
sairaudet 2 4 3

verenkiertoelinten sai-
raudet t-9 12 l-5

hengityselinten taudit 6 5 5

ruoansuLatuselinten sai-
raudet L L 1

virtsa- ja sukupuolielinten
taudit 1 1 1

ihon ja ihonataiskudoksen
taudit 0 1 1

tuki- ja liikuntaelinten
sairaudet 53 59 56

synnynniiset epdmuodostumat

oireita ja epitdydellisesti
mdiriteltyjd tapauksia

2 L 2

4 t_ 2

17. vammat ja myrkytykset L 2 2

Kaikki
Lkm

100
(26e)

100
(256)

100
(s25)



LIITE IVa
Tyonjittdmisen tunne anmattiryhmittelyn mukaan (e")
YVE-eldkeldiset 55-64v

Ammattiryhmittely

Palve-
Myynti- lu ym.
tyo tyo

Tekninen
tyo ja
haIIin-
to- ja
toimis-

TeolIi-
tyo

nen
tyo Kaikki

Tyonj iittimisen
tunne

Hlruin helppoa

Melko helppoa

Vaikea sanoa

Melko vaikeaa
Hyvin vaikeaa

Kaikki
Lkrn

38

42

4

10

6

t_00
( 48)

46

28

9

9

8

100
( r.o7 )

37

42

4

L7

48

35

I

8

1

l_00
(242)

44

35

7

11

3

100
(522)

100
(r-24)



LTITE IVb
Mielipide eliimiintilanteesta sukupuolen mukaan (Z)
YVE-elikeldiset 55-64v

Miehet Naiset Kaikki
Elimintitanne

Hyvin
tyytlru6inen 25 34 29

MeIko
tyytyviinen 50 57 59

Vaikea sanoa 7 8

Melko
tyytymdton
Hyvin
tyytymiton

4

o

2

I

7

o

Kaikki
Lkrn

t_oo
(26e)

100
(256)

l_oo
(52s)



LIITE IVc
Mielipide eldrnintilanteesta taloudell isen toimeentulon mukaan ( ? )
YVE-eliikeldiset 55-64v

Taloudell inen toimeentulo
Kohta-
laise- Huono-

Hwana na na Kaikki
Eltindntilanne
Hyvin
tyytyviinen 74 31 L7

58

13

L2

30

MeIko
tyytyrutiinen 26 61 59

Vaikea sanoa 6 7

MeIko
tyytymiton 2 4

Hyvin
tyytlantiton 1 o

Kaikki
Lkn

100
( 23)

too
(35e)

L00
(r.33)

100
(s15)



LITTE IVd
El-iikkeel Ie sopeutuminen j a hyvinvointiteki j oiden muutosten korre-l-aatiot
YVE-eliikel-iiiset 55-64v

E72D E73D E7 4D E75D

E57D o.L7736
0. 000L

522

o.L4766
0. 0007

522

o.L3265
o . oo24

522

o .27 600
0.0001

522

E58D 0. l_576L
0. 0003

525

o. 06370
0. L450

525

o.L4379
o. o0l_0

s25

0.36653
o. 0001_

525

E'62D o . L6227
o. 0002

525

o.2L897
0. 000L

525

o. 08682
0.0458

525

o. 39639
o. 0001

525

E63D 0. L3408
o. 002L

525

o. l-6485
o. 0001

525

o.2339L
0. o00t

525

0.30845
0.0001-

525

E72D 1. 00000
0.0

525

0. t-5382
0. 0004

525

o. 00628
0.8858

525

0.15595
0.0003

525

E73D 0. l_5382
0. 0004

525

1. 00000
0.0

525

-0. 00903
0.8365

525

0.23890
o. 0001_

525

E7 4D o. 00628
0.8858

525

-0.00903
0.836s

525

l_. 00000
0.0

525

o.26345
o. 0001

525

E75D 0. 15595
0. 0003

525

0.23890
o. 000r.

s25

0.26345
0. 0001_

525

1.00000
0.0

525

Muuttujat:
E57D = Tyonjdttdmisen tunne
E58D = EldkkeeLle siirtymisen tunne
E62D : Mielipide elimintilanteesta
E63D : Eldkkeelldolo verrattuna odotuksiin
E72D : Taloude1lisen toimeentulon muutos
E73D = Terveydentilan muutos
E74D : fhmissuhteiden muutos
E75D : Mielialan muutos



LITTE VA
Ehdollinen tyonjatkohalukkuus tyonjdttdnisen tunteen mukaan (Z)
YVE-eldkeldiset 55-64v

Tyonjittiimisen tunne

Hyvin
help-
poa

Melko Melko
help- Vaikea vaike-
poa sanoa aa

Hyvin
vaike-
aa Kaikki

Ehdollinen
tyohalu
Ei olisi
ollut halukas
nilliin
ehdolla
olisi ollut
halukas
j ollain
ehdolla
Kaikki
Lkm

70 51 64

30 39 35

46 53 63

54 47 37

l_00
(230)

l_00
( r.85)

1-00
( 36)

to0( 56)
100

( 15)
l_00

(522)



LITTE Vb
Ehdollinen tyonjatkohalukkuus eldkkeelle siirtymisen tunteen
mukaan (%)
YVE-elrikeliiset 55-64v

Eltikkeelle si.irtyrnisen tunne

Hyvin Melko Melko Hyvin
miel- miel- epiniel-eptimiel-
lytti- lytti- Vaikea lyt- 1yt-
viiii vdi sanoa tdvdd tdviid Kaikki

Ehdoll inen
tyohalu
Ei olisi
oIlut halukas
mi 1liidn
ehdolla 72 58 62 35 40 63

O1isi ollut
halukas
jollain
ehdolla 28

100
(243)

42 38 65 60 37

Kaikki
Lkrn

100
(r-eo)

100
( 56)

l_0 0
( 26)

l_00
( 5)

100
(520)



LIITE VC
EhdoLlinen tyonjatkohalukkuus hyvinvointitekijoiden muutoksen
mukaan (8)
YVE-eldkeldiset 55-54v

TaIoudelIinen toimeentulo

Muuttu*
nut
parem-
maksi

64

Pysy-
nyt
saman-
laise-
na

Pysy-
nyt
saman-
laise-
na

Muut-
tunut
huonom-
maksi Kaikki

Ehdollinen
tyohalu
Ei olisi
ollut halukas
milliiin
ehdolla
olisi o1lut
halukas
j oIlain
ehdolla
Kaikki
Lkm

Ehdollinen
tyohalu
Ei olisi
ollut halukas
millddn
ehdolla
olisi ol1ut
halukas
j oIlain
ehdolla
Kaikki
Lkn

67 61 63

33 39 3736

r-00( 11)
l_oo

(3r_2)
Lo0

( 5r_2 )
100

( r.8e )

Terveydentila

Muuttu-
nut
parem-
maksi

Muut-
tunut
huonom-
maksi Kaikki

66 64

34 36

54

46

l_oo
(L27 )

67

33

100
(286)

100
(s13)

100
( 1oo)



LIITE vc (Jatko)
Ehdollinen tyonjatkohalukkuus hlrvinvointitekijoiden muutoksen
mukaan (Z)
YVE-eldkeldiset 55-64v

Ihmissuhteet

Muuttu-
nut
parem-
rnaksi

Pysy-
nyt
saman-
Iaise-
na

Muut-
tunut
huonom-
maksi Kaikki

Ehdollinen
tyohalu
Ei olisi
oIlut halukas
milliin
ehdolla 58 65 57 64

olisi ollut
halukas
j ollain
ehdolla 42 35 43 36

Kaikki
Lkrn

L00
( 77)

l_00
(3e7 )

l_00
( 23)

100
(4e7 )

Miel iala

Muuttu-
nut
parem-
maksi

Pysy-
nyt
saman-
laise-
na

Muut-
tunut
huonom-
maksi Kaikki

Ehdollinen
tyohalu
Ei olisi
ollut halukas
millidn
ehdolla 63 68 37 64

Olisi ol1ut
halukas
j oIIain
ehdolla 37 32 63 36

Kaikki
Lkm

Loo
(23r.)

100
(so5)

L00
(237 |

L00
( 38)



LIITE Vd
Ehdollinen tyonjatkohalukkuus terveydentilan mukaan (A)
YVE-eliikeldiset 55-64v

Terveydentila
Kohta-

Hyvii lainen Huono Kaikki
EhdolLinen
tyohalu
Ei olisi
ollut halukas
rnilldin
ehdolla
olisi ollut
halukas
j oIlain
ehdolla
Kaikki

50 62

50 38

7L 63

29 37

100
( 50)

L00
(341)

100
(L2e)

l_00
(520)



LIITE Ve
Tyontekohalukkuus hyvinvointitekijoiden muutoksen mukaan
YVE-eldkeldiset 55-64v

(z)

Taloudellinen toimeentulo
Pysy-

Muut-
tunut
parem-
maksi

nyt Muut-
tunut
huono-
mmaksi

saman-
laise-
na Kaikki

Tyontekohaluk-
kuus

KylId
Vaikea sanoa

Ei
Kaikki
Lkm

18

82

L00
( 11)

4

23

73

100
( r.88 )

L5

26

59

L00
(3r.1)

l_ l_

25

64

l_oo
( sr.o)

Terveydentilan rnuutos

Muut-
tunut
parem-
rnaksi

Pysy-tyt
saman-
laise-
na

Muut-
tunut
huono-
mmaksi Kaikki

Tyontekohaluk-
kuus

Kylld
Vaikea sanoa

Ei
Kaikki
Lkm

l_6

29

55

L00
(L26)

Lo

24

66

l_00
(285)

7

L7

76

L00
( r.00 )

11

24

65

l_00
( 5 r.1)



LIITE Ve (Jatko)
Tyontekohalukkuus hyvinvointitekijoiden muutoksen rnukaan
YVE-eliikeliiset 55-64v

Ihnissuhteiden muutos

(z)

Tyontekohaluk-
kuus

KyIla
Vaikea sanoa

Ei
Kaikki
Lkm

Tyontekohaluk-
kuus

KyIld
Vaikea sanoa

Ei
Kaikki
Lkrn

Mielialan muutos

Muut-
tunut
parem-
maksi

Muut-
tunut
parem-
maksi

Pysy-
nyt
saman-
Laise-
na

Muut-
tunut
huono-
mmaksi Kaikki

Kaikki

L5

18

66

t_oo
( 76)

1"0

24

66

l_00
(3e6)

22

39

39

i_00
( 23)

L1

24

65

100
(4es)

Pysy-
nyt
saman-
laise-
na

Muut-
tunut
huono-
mmaksi

l_o

22

68

r-00
(230)

9

25

66

100
(237 )

29

34

37

100
( 38)

1l-

24

55

t_00
(505)



LIITE Vf
Tyontekohalukkuus tiirkeimmin elikkeelle siirtymisen syyn mukaan
(z)
YVE-eliikeldiset 55-64v

Tdrkein eldkkeelle siirtynisen syy luoki-
teltuna

Henki-
sesti
raskasta
tai han-
kalat Huono
ihmis- ter-
suhteet veys

Tyon
Ruumiil- muutok-
lisesti set ja
raska- auto-
sta aatio

Tyotto-
myys
tai
sen Muu

pelko syy Kaikki

Tyontekoha-
lukkuus

KylIii
Vaikea
sanoa

Ei
Kaikki
Lkm

L5 9 L4 33 L4 11

28

57

Loo
( 40)

23

68

l_00
(328)

23

63

100
( 44)

28

39

L00
( 18)

43

43

l_00
( 14)

L7

75

Lo0( r-2)

24

65

100
(4s6)



Liite VI
osaraportissa kiiytetyt kyselylomakkeiden kysymykset

YVE-EI.,AKELAISTEN LOMAKE

Mitd ansiotyotd teitte viirneksi ennen eliikkeelle
siirtymistiinne?
(Mainitkaa ammattinimikkeenne mahdollisimman tarkasti)

Missd ammatissa olette toiminut pisimpdin?
(Jos olette toiminut pisinpddn kotiditind, merkitkaai sekin
tdhin kohtaan)

Kauanko olitte kaikkiaan tyoelindssd ennen eldkkeelle
si irtymistiinne?
(Tyossdolovuodet lasketaan 15 ikivuodesta ldhtien)

vuotta

4 Kuinka paljon olitte poissa tyostd sairauden takia
eldkkeelle siirtymistinne edeltiineiden 1-2 kuukauden aikana?

olin poissa sairauden takia koko ajan
olin poissa yhteensd noin pdivaii
minulla ei ollut yhtddn sairauspoissaoJ-oja
en olIut lainkaan tyossi eldkkeelle siirtymj-std
edeltiineiden 12 kuukauden aikana

1

2

3

t_

2
3
4



5 Kuvailkaa seuraavien asioiden avulla tyotd,
ennen eldkkeelle siirtymistinne
(Ympyroikdd jokaisen kohdalla "kylId rr tai

jota teitte
,rei 11 

)kyllii ei
.t_2* ruumiillisesti raskasta

* henkisesti raskasta 1 2

* kiireistii 1 2

* yksitoikkoista 1 2

* tehtdvdt ja vastuu selkeisti mdiriteltyjii t 2

* ATK:ta tai muuta automaatiota hyodyntivid l_ 2

* niippdryyttd tai erityistd huolelLisuutta
vaativaa 1 2

* uusien asioiden oppimista edellyttdvid t- 2

* l-ikaista, polyisti, meluisaa taityoynpdristo muuten epirnieltyttivi l- 2

* vuorotyo tai muuten hankala tyoaika 1 z

't urakkapalkkaus 1 2

* mahdollisuus sdddelld tyotehtdvid taiosallistua tyon suunnitteluun L 2

* tyon mdird, tehtiivien laatu tai
tyomenetelmdt nopeasti muuttuvia 1 2

* irtisanomisen tai pakkolomautuksen uhka 1 2



7 Mitka seikat vaikuttivat eldkkeelle siirtymiseenne?
(Ynpyroikiii seuraavista kohdista tiirkeinrndt)

l-. tyo oli ruumiillisesti liian raskasta

2. tyo oli henkisesti liian raskasta

3. hankalat ihrnissuhteet tyopaikalla

4. tyon sisdlto muuttui

5. tyoskentelytavat muuttuivat

5. automaation kiiytto

7. tyottomyyden pelko

8. tyottomyys

g. tyonantaja kehotti hakemaan elikettd

10. tyotoverit kehottivat hakemaan eldkettii

1l-. huono terveydentila

t2. puoliso oli jo elikkeellii

13. puolison tai jonkun muun ldhiomaisen hoitaminen

14. vapaa-aika ja harrastukset

15. lihimnit ystdvdt io elikkeelld

16. muu syy, miki?

Mika kysymyksessai 7 luetelluista seikoista oli kaikkein
tdrkein eldkkeelle siirtymiseenne vaikuttanut syy?

o



11. Olisitteko ollut halukas jatkamaan tyontekoa elikkeeLLe
siirtymisen sijasta?
(Ympyroikdi jokaisen kohdalla rrkylld rr tai rrei r')

kyllii ei
* jos TeilIe olisi jdrjestetty terveydentilaa

edistdvdii kuntoutusta 1 2

* jos Teilte olisi jdrjestetty koulutusta l_ 2

* jos ulkoisia tyootosuhteitanne (esim.likaisuus, polyisyys, meluisuus jne. )parannettu
olisi

1 2

* jos tyotehtdvirinne olisi kevennetty tai
muulLa tavalla rnuutettu l_ 2

* jos tyoaikaanne olisi lyhennetty taijdrjestetty muulIa tavatla sopivammaksi 1 )

* kokonaan toisessa tyossd samalla
tyonantaj alIa t- 2

* kokonaan toisessa tyopaikassa t_ 2

* jonkin muun jdrjestelyn avulla, millaisen?

72 Osa-aikaeldke tarkoittaa lyhennettyd tyoaikaa yhdistettynd
osaeldkkeeseen. Olisitteko o1lut valmis tdllaiseen
j drj estelyyn?

1
2
3

kylti, missi idssd?
ei
vaikea sanoa

L4. Milta tyonne jdttdminen Teistd tuntui? oliko se

1
2
3
4
5

hyvin vaikeaa
melko vaikeaa
melko helppoa
hyvin helppoa
vaikea sanoa



15. Milta eldkkeelle siirtyrninen mielestdnne tuntui? oliko se

1. hyvin niellyttivdd
2. melko niellyttdvdi
3. melko epdniellyttdvdii
4. hyvin epiiniellyttivid
5. vaikea sanoa

16. Siirryitteko mielestiinne etikkeelle sopivan ikdisend?

t_

2
kyllii
ei, minulle sopiva iki olisi ollut vuotta

17. Millaiseksj- arvioitte nykyisen terveydentilanne?
t_

2
3
4
5

erittiin hyvii
rnelko hyvd
kohtalainen
melko huono
erittdin huono

18. Mita mieltd olette
eldkkeellii ollessanne?

e I iindnt i I anteestanne
Oletteko

nykyisin

l-. hyvin tyytyviinen
2. melko tyytyvdinen
3. melko tyytymdton
4. hyvin tyytymiton
5. vaikea sanoa

19 onko eldkkeelliiolo sellaista, kuin tyossd ollessanne
kuvittelitte?

L. parempaa
2. samanlaista
3. huonompaa
4. vaikea sanoa

20. Mikd on siviilisdtitynne?
1
2
3
4

naimaton
nairnisissa tai avoliitossa
eronnut tai asumuserossa
Ieski



21. Mika1i olette naimisissa tai avoliitossa,
L. tyosuhteessa tai yrittdjdnd
2. eldkkeelli, vuodesta l-9 ldhtien
3. tyottonind
4. perheenerndntind
5. muusta syystd poissa tyoeliimdstd
6. en ole naimisissa tai avoliitossa

onko puolisonne

22. Onko TeilIi mielestinne nyt elikkeelld
riittiviisti toinintaa ja tekemisti?

ollessanne

1. kyllii
2. ei

23. Teetteko talla hetkeLld jonkinlaista ansiotyoti?
L. kylld, minkiilaista?

2. ei

25. olisitteko halukas tekemddn jotain
Iisdiimddn tdrndnhetkistd tyopanostanne?

ansiotyotd tai

l-
2.
3''.

kylIn
ei
vaikea sanoa



26.

27

ovatko seuraavat asiat muuttuneet Teiddn kohdallanne
eldkkeelIe siirtynisen jdlkeen?
(Ympyroikdi jokaisen kohdalla nielipiteenne mukainen numero)

muuttunut
paremmaksi

pysynyt
samanlaisena

muuttunut
huonommaksi

* taloudellinen
toimeentulo

'r terveydentila 1

* ihmissuhteet l-

* mieliala

Mihin nAistd tuloLuokista kuulutte, kun Teidin ja
puolisonne kdteenjdivit tulot (nettotulot) kuukaudessa
lasketaan yhteen?

32L

3

2

2

2t_

3

3

0
o
0
0
o

3
4
5
7
9

Lt
L3
15
20

1.
2.
3.
4.
E

6.
7.
8.
o

10.

00
oo
oo

000
aIl-e

mk-
mk-
mk-
mk-

000 mk
999

99

99
99
99
99
i

mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk
mk

99
99

9
9
9
9
9
9
9

yIta

Omk
O rnk
0nk
Omk
Omk

3
3
4
6
8

l_o
L2
L4
19
I

o
o

00
00
00

2a. Piditteko taloudellista toineentuloanne tdlld hetkelld
hyvind
kohtalaisena
huonona

1
2
3



29. Olisitteko el5kkeelle siirtymisenne yhteydessi
enemmin tietoja seuraavista asioista?
(Ynpyroikid jokaisen kohdalla "ky}Ii t' tai 'rei

tarvinnut
rt)

kylld ei
* eldkevaihtoehdoista eli eri

mahdollisuuksista siirtyd elikkeelle 1 2

* eliikkeenne nidristd L 2

* tyontekomahdollisuuksista elikkeelli
oltaessa l_ 2

* jostain muusta elikkeelle siirtymiseen liittyvdstii asiasta,nistii?



TYOSSAKAYVIEN LOMAKE

Mika on nykyinen ammattinne tai ammatti missii olette
viimeksi tyoskennellyt?
(Mainitkaa ammattinimikkeenne mahdollisimman tarkasti)

18. Millaiseksi arvioitte nykyisen terveydentilanne?
l-. erittiin hyvi
2. melko hlrvd
3. kohtalainen
4. melko huono
5. erittiin huono

l-9. Mita mielti ol-ette eldrndntilanteestanne nykyisin? Oletteko
hyrvin tyytyvdinen
melko tyytlrudinen
melko tyytymiiton
hlruin tyytyniton
vaikea sanoa

20. Mikd on siviilisiaitynne?
naimaton
naimisissa tai avoliitossa
eronnut tai asumuserossa
leski

22 Onko Teilli mieLestdnne
toimintaa ja tekemistd?

r.. kylld2. ei

vapaa-aikananne riittiiviisti

2

L
2
3
4
5

1
2
3
4



25 Tieddtteko mieLestdnne tarpeeksi seuraavista
siirtymiseen Iiittyvisti asioista?
(Ympyroikiil jokaisen kohdalla I'kylld rr tai [ei

eldkkeelle
tr)

kylld ei
* eliikevaihtoehdoista eli eri

mahdollisuuksista siirtyi eldkkeelle 1 2

* tulevan eldkkeenne miiristd 1 2

* tyontekomahdollisuuksista elikkeelld
oltaessa 1 2

* haluaj.sin lisitietoja jostain muusta eldkkeelle
siirtymiseen liittlrudstd
asiasta, nistd?
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