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1 JOHDANTO

55-64-vuotiaista suomalaisista yli puolet on eldkkeelld, ja niistdkin, jotka
vield ovat mukana tyoeldmdssS, valtaosa kertoo ainakin joskus harkinneensa
eldkkeelle siirtymistd ennen vanhuuseldkeikdiS. My6s nuoremmissa ikdryhmis-
sd varhaisel6keajatukset ovat yleisid.

Suomessa on tehty 1990-luvutla useita tutkimuksia, joissa on selvitetty var-
haise16keajatusten yleisyyftS, el6keajatuksille esitettyjd perusteluja ja eld-
keajatusten merkitystd varhaisessa ty6elSmdstd poistumisessa. Tiissd monis-
teessa kootaan yhteen ndiden tutkimusten keskeisimpid tuloksia ja varhaiseld-
kekdytdntoihin liittyvid johtopddtoksid.

Koska tarkoituksena on kuvata nimenomaan elikeajatuksia ja varhaiseldk-
keelle suuntautumista, katsauksessa keskitytddn kysely- ja haastattelututki-
muksiin. Rekisteriaineistoihin perustuvia elSkkeelle siirtymisti kuvaavia ja se-
Iittdvid tutkimuksia kiytetddn tdssd ainoastaan kyselytutkimusten tulosten tu-
kena.

Katsauksessa pitdydytddn suomalaisiin aineistoihin perustuvissa tutkimuk-
sissa. Ulkomaisia tutkimuksia kdytetdSn vain joidenkin tulosten kommentoin-
nissa.

Katsauksessa tehddin my6s selked ikdrajaus. Vaikka useissa tutkimuksissa
on tarkasteltu koko tyoikdisen vdeston eldkeajatuksia, tiissd rajoitutaan vain
50-64-vuotiaiden eli varhaiselSkeikdisten ja sitd hiukan nuorempien eldkeaja-
tuksiin.

Monisteen aluksi kenotaan tutkimuksissa k6ytetyistd eldkeajatuksia kartoit-
tavista kysymyksistd ja pohditaan lyhyesti eldkeajatusten sisdltod. Neljdnnessd
ja viidennessd jaksossa kuvataan eldkeajatusten yleisffii eri vdestdryhmissd
sekd yleisimpid elSkeajatuksille esitettyjd perusteluja. Kuudennessa jaksossa
siinytddn ajatuksista toimintaan ja tarkastellaan miten eldkeajatukset liitt) /at
varsi naisee n va rhaisel6kkei I Ie si i rtym iseen.
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2 MITEN ELAKEAJATUKSIA ON TUTKITTU

Eldkeajatuksia on tarkasteltu sekd erillisissd varhaiseldketutkimuksissa ettd
laajempien tutkimuskokonaisuuksien osa-alueina (esim. Elinolotutkimus 1994,

Ty6olotutkimus 1990 ja 1997, Terveys 2000). Useimmissa varhaiseldketutki-
muksissa kohdejoukko on rajattu ammatin tai toimialan mukaan: tutkimukset
kdsittetevdt esimerkiksi yksityisen sektorin palkansaajia (Gould 1994), yrittdjiti
(Hyrkkdnen 1996), pientyopaikkoja (Karisalmija Tuuli 1998), metalliteollisuutta
ja vdhittdiskauppaa (Karisalmi 2000, 2001), opettajia (Rasku ja Kinnunen
1995), sairaalahenkilost6d (Huhtaniemi 1995, 1999), kunta-alaa (Elovainio ym.

2OO1; Forma ja Harkonmdki 2001) tai valtionhallintoa (Vddndnen-Tomppo ym.

1999; Janatuinen 2001). Rajaukset heikentdvdt tulosten yleistettdvyyttd ja
verta i ltavu utta, m utta saattavat toisaalta I isdtd n iiden tdsmdl I isyyft5.

Kysely- ja haastattelututkimuksissa vastaajien varhaiselSkeajatuksia on ta-
vatlisesti kyselty varsin yleisessd muodossa. Useimmiten kdytetty kysymys-
muoto on "Oletteko koskaan ajatellut, ettd saattaisitte ldhtedi eldkkeelle io en-
nen vanhuusetdkeikdd?" (Forma ja Harkonmdki 2001', Huhtaniemi 1995, 1999;

Karisalmi 2OOO, 2OO1; Lehto ja Sutela 1998; Piispa ja Huuhtanen 1995; Poh-
jola 1996; Rasku ja Kinnunen 1995; Savioja 1999;). Joissakin tutkimuksissa on
kdytetty konkreettisemmin el5kkeen hakemiseen lii$ae sanamuotoa:
"Oletteko harkinnut tydkyvyttomyyseldkkeen, yksiliSllisen varhaiseldkkeen tai
jonkin muun etdkkeen hakemista?" (Elovainio ym. 2OO1; Gould 1994; Gould
ym. 1992; Karisalmi ja Tuuli 1998). Varhaiselskeik6iset tulkitsevat ndiden ky-
symysmuotojen sisdllon jokseenkin samalla tavalla, sen s'tjaan nuoremmilla
vastaajilla jdlkimmdinen, konkreettisempi kysymysmuoto tuottaa viihemmiin
my6nteisid vastauksia (ks. Gould ym. 1992).

Valtion tyontekijoiden eldkeajatuksia kdsittelevissd tutkimuksissa on kdytetty
kysymysmuotoa, jossa vastaajaa on pyydetty aruioimaan omasta mielestddn
paras tulevaisuuden vaihtoehto tytSn tai eldkkeen suhteen. Vaihtoehdoissa
erotellaan tyossd jatkaminen sellaisenaan, ty6n muutokset, kokoaikainen eldk-
keelle siirtyminen ja osa-aikaeldkkeelle siirtyminen (Janatuinen 2001; Vdind-
nen-Tomppo ym. 1999).

Eldkeajatusten kartoittamisessa on kdytetty myos kysymystd, jossa on tie-
dustettu arueleeko vastaaja setviWdnsd ja jaksavansa fydssfi eldkeikdiin asti
(esim. Elovainio 2OO1; Savioja 1999; VSSninen-Tomppo ym. 1999). Tdllainen
kysymys painottuu huomattavasti enemmdn tyokykyyn kuin yleisemmdt eld-
keajatuskysymykset.
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Useissa tutkimuksissa ikddntyneet tyontekijdt on jaoteltu eldkesuuntautu-
neisiin ja tyosuuntautuneisiin (esim. Gould 1994; Gould ym. 1991, 1992; Nie-
meld ym. 1995; Piispa ja Huuhtanen 1995). Jaottelun perusteena on yksi tai
useampia eldkeajatuskysymyksiS, ja erityisesti tyosuuntautumiseen painottu-
neissa tarkasteluissa mukana on usein myos yleisemmin tyosidonnaisuuteen
liittyvid tekijoitd (esim. Karisalmija Tuuli 1998).

Eldkeajatusten yleisyyttd selvittdvissd tutkimuksissa kohdejoukkona on vield
tyomarkkinoilla mukana olevat. Eldkeajatusten perusteluja on sen sijaan ky-
selty toisaalta viel6 tydeldmddn kiinnittyneiltd (esim. Gould 1994; Gould ym.
1991, 1992; Huhtaniemi 1995, 1999; Piispa ja Huuhtanen 1995; Rasku ja Kin-
nunen 1995; Savioja 1999; Uusimdki 1995) ja toisaalta takautuvasti jo eldk-
keelle siirtyneiltd (esim. Gould 1994: Saurama 2001: Takala 1999). Takautu-
vissa kyselyissd eldkkeelld olon kesto ja kokemukset saattavat vaikuttaa eld-
keajatusten perusteluihin.
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3 MISTA ELAKEAJATUKSET KERTOVAT

Todellinen valinta vai ainoan mahdollisuuden valinta?
Epdvakaistuvassa yhteiskunnassa, jossa perinteet sSStelevit entistd vdhem-
mdn eldmiinkulkua, yksilollisten eldmSnpoliittisten valintojen merkitys kasvaa
(ks. Hoikkala ja Roos 1998). Eldkesuuntautuminen voidaan ndhdd eldmdnpo-
liittisena valintana, mutta ei itsestdSn selvdsti valinnan vapautena vaan my6s
valinnan pakkona.

Varsinkin taloustieteellisessd tutkimuksessa eldkkeelle siirtymistd tarkastel-
laan usein yksilon vapaaehtoisena ja rationaalisena hyodyn maksimointiin pyr-

kivdnd valintana. Sosiaalitieteellisissi tutkimuksissa rationaalisen valinnan teo-
riaa on kyseenalaistettu, ja varhainen tyoeldmdstd poistuminen on ndhty valin-
nan ja vdlttdmdttomyyden yhdistelmdnd (Guillemard 1991; Laczko ja Phillipson
1991). Valinnan ja vdlttdmdttomyryden keskiniinen painotus riippuu ikdinty-
neiden tyontekijoiden toimintaympdristoissd olevista tyosidonnaisuutta rajoitta-
vista ja mahdol listavista tekijoistd.

Eldkesuuntautuminen voi siten ilmaista sekd toivetta ettd tarvetta. Se voi

olla toive leppoisammasta etiimdstii, mutta samalla se voi kertoa vdlttimitt6-
mdstd tarpeesta - esimerkiksi sopii vaikkapa pitkddn sairastaneen halu turvata
toimeentulonsa.

Valinnan ja vdlttdmdttomyyden yhteenkietoutuminen eldkeajatuksissa voi
ndkyd myos toiveiden ja pyrkimysten ristiriitana. Vaikka toiveena olisi tyossd
jatkaminen, huono terveys tai olemattomat tyomahdollisuudet saattavat ohjata
ajatukset elSkkeelle siirtymisen suuntaan. Esimerkiksi ikSdntyneitd pitkdai-

kaistyottomid koskevassa tutkimuksessa ldhes puolet toivoi tyollistyvdnsd,
mutta valtaosa tyollistymistd toivovista kuitenkin ennakoi tilanteensa realisti-
sesti, ja suuntautui tyottomyyden jatkumiseen tai eldkkeelle siirtymiseen (Rai-

tasalo 1998; Rajavaara ja Viitanen 1998).

Elikeajatukset ikiku lttu urin, instituutioiden ja tyoeliimin rakentei'
den heijastimina: tyonttii ja vetoa elikkeelle
Eldkeajatukset syntyvdt aikaan ja paikkaan mSSrittyvdssd kulttuurisessa kans-

sakdymisessd. Ne heijastavat paitsi yksilollisid haluja ja tarpeita myos sellaisia
yhteisollisid ja yhteiskunnallisia toimintakdytiintdjti, jotka tyontdvit tai vetdvdt
ikddntyneitd ty6ntekijoitd pois tyomarkkinoilta. Tillaisia eldkeajatuksiin vaikut-
tavia toimintakdytdnt6jd loytW niin tyoeldmdstd, instituutioiden toiminnasta
kuin ikdkulttuuristakin.
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VarhaiselSkkeelle tyontdvdt tekijdt liitt) /at sellaisiin tyoeldmdn rakenteisiin ja
toimintoihin, jotka rajoittavat ikddntyneiden tyontekijoiden halua ja mahdolli-
suuksia tyossd jatkamiseen. Ne voivat liirya esimerkiksi tyooloihin, tyoelimdn
laatuun, rekrytointikdytdntoihin, palkkausjdrjestelmiin sekii rationalisaatio- ja
uudelleenorgan isointitoimiin ( ks. Hytti 1 998).

Eldkkeelle ty6ntdvdt tekijdt voivat liittyd myos instituutioiden - esimerkiksi
eldkejdrjestelmien - ja ikdkulttuurin piirteisiin. Tdssd tyontomekanismissa on
kyse ikddn ja ikddntymiseen liittyristii merkityksistd, sdddoksistd ja sopivuus-
kriteereistd, jotka mddrittdvdt 'sopivan' tyouran keston tai tyonteon lopetta-
misidn (Jensen ja Kjeldgaard 2001, ks. myos Jyrkdmd 1995). lkdkulttuuriset
tyontotekijdt voivat heijastua sellaisenaan eldkeajatuksiin tai ne voivat suodat-
tua i kdsyrj i ntd nd tyoeld mi n tyontdtekijoi ksi.

Varhaiseldkkeelle siirtymisen vetotekijoissd painottuvat taloudelliset seikat.
Vetovaikutus voi syntyd vdljistd eldkekriteereistd ja taloudellisista kannusti-
mista. Koska laajamittainen varhainen tyostd poistuminen ei ilman varhaiseld-
kejdrjestelmii ole mahdollista, voidaan varhaiseliikejdrjestelmillS myos sindnsd
katsoa olevan vetovaikutusta eldkkeelle siirtymisessii. Ndmd jdrjestelmdt voi-
daan tulkita institutionalisoituneiksi sosiaalisiksi normeiksi, jotka ilmentdvdt
ikddntyneiltd tyontekijoiltd odotettua kdyttdytymistd (Jensen ja Kjeldgaard
2001). Tdstd ndkokulmasta eldkkeiden vetovoima kietoutuu ldheisesti niiden
ikdku lttuuriseen tyontovoimaan.

Paitsi eldkkeiden vetovoimaan, varhaisen tyostd poistumisen vetotekijit voi-
vat liittyd ajankdyton ja toiminnan arvostuksiin. Taloudellisesti vdhemmdn kan-
nustavakin eldkejdrjestelmd voi houkutella, mikdli palkkatyon ulkopuolisen
eldmdnpiirin merkitys korostuu.

Eldkeajatuksiin ja eldkkeelle siirtymiseen liittyvdssd sosiaalitieteellisessd
tutkimuksessa ollaan varsin yksimielisid eldkeprosessin monimuotoisuudesta.
Useimmiten siihen vaikuttavat samanaikaisesti sekd erilaiset tyonto- ettd ve-
totekijit (esim. Jensen ja Kjeldgaard 2001; Shuftz ym. 1998; Saurama 2001).
Eldkkeelle siirtymisen selittdjind tyontotekijoiden on kuitenkin havaittu olevan
vetotekijoitd voimakkaampia (Hytti 1 998).
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4 ELAKEAJATUSTEN YLEISYYS

Talvella 200012001 kerdtyn Terveys 2000 -aineiston ennakkotietojen mukaan
50-64-vuotiaista tyossd olevista (osa-aikaeldkelSiset pois lukien) kaksi kol-
masosaa on ainakin joskus ajatellut elikkeelle siifimistd ennen vanhuuseli-
keikd6. Vakavammin asiaa harkinneita (ajatellut usein tai jiittiinyt eldkehake-
muksen) on runsas neljdnnes ikddntyneistd tyollisistd (kuva 1).

Ajatellut varhaiseldkkeelle siirtymisti
ei lainkaan joskus usein tai

hakemus vireillS

Miehet

Naiset

(522)

(544)

50-54
5$-59
6H4

(66e)

(308)

(8e)

Kaikki (1066)

OYo 20 o/o 40 o/" 60 o/o 80 0a 1OO o/o

Ldhde: Terveys 2000 -tutkimuksen en nakkotiedot

Kuva 1. SG{4-vuotiaiden ty6ssd olevien elSkeajatukset

Alle 60-vuotiaat eldkesuuntautuneimpia
Kaikkein vanhimmat tyoikdiset eli 6H4-vuotiaat ovat ajatelleet varhaiseldk-
keelle siirtymistd selvdsti vdhemmdn kuin jonkin velran nuoremmat eli 50-59-
vuotiaat (kuva 1). Sama tilanne on havaittu my6s useissa aikaisemmissa tut-
kimuksissa (Forma ja Harkonmdki 2001; Karisalmi 2000; Piispa ja Huuhtanen
1995). Valikoituminen tyokyvyn, tyohalun, tyon laadun sekd tyomahdollisuuk-
sien suhteen ja toisaalta varsinaisen vanhuuseldkeidn ldheisyys ilmeisesti vd-
hentdvdt kaikkein vanhimpien varhaiseldkeajatuksia. Amerikkalaisessa tutki-
muksessa on tosin todettu, ettd vanhuuseldkeikdin jdljelld olevan ajan pituus
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vaikuttaa ikddntyneiden tyontekijoiden kokemusmaailmaan siten, ettd tyd
koetaan sitd raskaammaksi mitd lShempdnd eldkkeelle siirtymisikd on (Ekerdt
ja DeViney 1993).

Miehet eliikesuuntautuneempia kuin naiset
Varhaiseldkeajatukset ovat yleisempid miehilli kuin naisilla (kuva 1). Miesten
naisia voimakkaampi eldkesuuntautuneisuus on ndkynyt useimmissa viime
vuosien varhaiseldketutkimuksissa (esim. Elovainio ym. 2001; Gould ym. 1991;
Lehto ja Sutela 1998; Piispa ja Huuhtanen 1995; Pohjola 1996; Savioja 1999;).
Opettajien eldkeajatuksia selvittdneessti tutkimuksessa ei kuitenkaan havaittu
selvid sukupuoliryhmittdisid eroja (Rasku, Kinnunen 1995). Rekisteriselvitysten
mukaan ei ainoastaan eldkesuuntautuminen vaan myos varhaiseliikkeelle -
lShinnd tyokyvyttomyys- ja tyottomyyseldkkeelle - siifimisen todenndkoisyys
on miehilld suurempi kuin naisilla (Aho ja Osterman 1999; Hakola 2000).

Eldkeajatuksia enemmdn, jos puoliso on elikkeelld
lkddntyneet tyontek'tjdt, joiden puoliso on jo elSkkeelld, ajattelevat varhaiseldk-
keelle siirtymistd enemmdn kuin ne, joiden puoliso on viel6 tyoeldmdssd
(Gould ym. 1991). Sama ilmio ndkyy myos varsinaisessa eldkkeelle siifimi-
sessd: puolison el6kkeell6 olo lisdd varhaisen tyostd poistumisen todenndkoi-
sffid (Aho ja Osterman 1999; Hakola 2000; Hytti 1993b).

Vdhemmdn koulutetut elSkesuuntautuneimpia
Vdhemmdn koulutetuilla on enemmdn eldkeajatuksia (Forma ja Harkonmdki
2OO1; Huhtaniemi 1999; Uusimdki 1995), heillS on alhaisempi eldkeikdtoive
(Savioja 1999), ja he arvelevat korkeammin koulutettuja harvemmin selviyty-
viinsd tyossd vanhuuseldkeikddnsd asti (Elovainio ym. 2001). Koulutustason
mukainen ero ndkyy myos todenndkoisyydessd siirtyd varhaiselSkkeelle (Aho
ja Osterman 1999; Hakola 2000).

Tycintekijdt etikesu u ntautu neempia ku i n toi mi henkilitt j a yrittiijiit
Ty6ntekijoilld on enemmdn eldkeajatuksia kuin toimihenkil6illa (Karisalmi 2001;
Karisalmi ja Tuuli 1998), ja samoin heiddn eldkeikitoiveensa on alhaisempi
(Savioja 1999). Kaikkein vdhiten varhaiseldkeajatuksia on yrittdjilld. Eldketur-
vakeskuksen tutkimusten mukaan 1990-luvun alkupuolella 55-64-vuotiaista
palkansaajista runsas 60 % ja samanikdisistd yrittdjistd vajaa 40 % halusi
eldkkeelle (Gould ym. 1991; Hyrkkdnen 1996). Sosioekonomisen aseman mu-
kaiset erot tulevat esille myos rekisteritietoihin perustuvissa eldkkeellesiirty-
mistutkimuksissa (Aho ja Osterman 1999; Hakola 2000; Hytti 1998; Janatuinen
2001).
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Paljon elikeajatuksia sekd alemman etti korkeimman ammattista'
tuksen henkilostdlla
Korkeampi koulutustaso ja sosioekonominen asema ndyttdvdt yleisesti ottaen
vdhentdvdn varhaiseldkesuuntautumista. Sosiaali- ja terveysalalla tehdyt tut-
kimukset antavat kuitenkin aihetta olettaa, ettd ammattistatuksen ja el5keaja-
tusten vdlilld vallitsee U-kdyrdn muotoinen yhteys. Elovainion ym. (2001) mu-
kaan lSSkdrit ja toisaalta avustavaa hoitotyotd tekevit olivat eldkesuuntau-
tuneimpia, ja vastaavasti Huhtaniemen (1995) sairaalaympdristd6n sijoittuvas-
sa tutkimuksessa eniten eldkeajatuksia oli siivoojilla ja toisaalta fyysikoilla ja
kemisteilld.

Tytift<imdt elikesuuntautuneempia kuin tycilliset
Terveys 2OO0 -tutkimuksen ennakkotietojen mukaan SG-S9-vuotiaista tyott6-
mistd yli puolet oli ajatellut varhaista eldkkeelle siirtymistd usein tai jo jiittiinyt
elSkehakemuksen. Samanikdisistd tyossd olevista vastaavasti eldkettd ajatel-
leita tai sitd hakeneita oli vajaa kolmannes (kuva 2). Myos aikaisemmissa
1990-luvun alkupuolella kerdtyissd aineistoissa ndkyy tyottomien voimak-
kaampi eldkesuuntautuneisuus (Gould 1994; Piispa ja Huuhtanen 1995).

Ajatellut varhaiseldkkeelle siirtymistd
ei lainkaan joskus usein tai

hakemus vireilld

Tyossd

Tyottomdnd

O o/o 20 Yo 40 o/o 60 o/o 80 o/o 100 o/o

Ldhde : Terveys 2000 -tutkimuksen ennakkotiedot

Kuva 2. s0-sg-vuotiaiden tyossd tai tyott6mdni olevien elSkeajatukset

lkddntyvien pitkdaikaistyottomien palvelutarpeita selvittdneen tutkimuksen mu-
kaan tyott6mien voimakas eltikesuuntautuminen on pitkdlti tyomarkkinakoke-
musten sanelemaa. Monet varhaiseldkkeelle suuntautuneet pitkdaikaistyotto-
mdt toivoivat tyollistymistii, mutta eivdt uskoneet tyollistymismahdollisuuksiinsa
ja suuntautuivat siksi tyoelSmdn ulkopuolelle. (Raitasalo 1 998, 2000).
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Eldkesuuntautuneisuus vihentynyt viime vuosina
Eldkeajatuksia kartoittavien tutkimusten erilaiset kysymysmuodot ja erilaiset
kohdejoukot tekevdt ajallisen vertailun vaikeaksi. Tilastokeskuksen ty6olotut-
kimuksissa ja Kansanterveyslaitoksen koordinoimassa Terveys 2000 -tutki-
muksessa on kuitenkin kdytetty sanamuodoltaan hyvin samankaltaista eld-
keajatuskysymystd, ja molemmissa tutkimuksissa on myos identifioitavissa
sama kohdejoukko, 50-64-vuotiaat tyolliset. Ndiden eri ajankohdille sijoittuvien
tutkimusten tulosten vertailu kertoo varhaiseldkeajatusten vdhenemisestd vii-
me vuosina (kuva 3).

Ajatellut varhaiseldkkeelle siirtymistd
ei lainkaan joskus usein tai

vireilld

1990

1997

2000t2001

(551)

(585)

(1066)

0% 20 o/o 40 o/o 60% 80% 100%

Ldhteet: 1990 ja 1997: Tyoolotutkimus; 200012001: Terveys 2000 -tutkimuksen ennakkotiedot

Kuva 3. Tyossd olevien 5G-&l-vuotiaiden eldkeajatukset vuosina 1990, 1997
ja200O|2OO1
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5 ELAKEAJATUSTEN PERUSTELUJA

Huolimatta eldkesuuntautumisen viihenemisestd runsas neljinnes ik66nty-
neisti tyoltisistd ajattelee usein varhaiseldkkeelle siirtymistd. Kuten edelld to-
dettiin eldkeajatukset ilmentdvdt sekd yksilollisid haluja ja tarpeita ettd yhtei-
sollisid ja kulttuurisia tyoeldmdstd pois tyont5vid ja vetdvid kdytiintojti. Seuraa-
vassa tarkastellaan minkdlaisia asioita ikddntyrdt tyontekijdt itse painottavat
eldkeajatustensa perusteluina.

Heikentynyt terveys tirked elikeajatusten perustelu
Huono terveydentila ja heikentynyt tyokyky nousevat kaikissa varhaiseldketut-
kimuksissa tdrkeimpind pidettyjen elSkesuuntautumisen perustelujen joukkoon
(Forma ja Harkonmdki 2001; Gould 1994; Janatuinen 2001; Niemeld ym.

1995; Piispa ja Huuhtanen 1995; Vddniinen-Tomppo ym. 1999). Suurten ik6-
luokkien varhaiseldkeajatuksissa terveydentilan heikkenemisen merkitys ei
kuitenkaan ole yhtd voimakas (Savioja 1999).

Terveyteen liittyvdt perustelut esiintyvdt eldkeajatuksissa sekd eldkkeelle
tyontdvind ettii sinne vetdvind tekijdind. Terveys ilmenee siten sekd puuttee-
seen etti pyrkimykseen liittyvEind tarpeena. Terveyden ja tyokyvyn puute ko-
rostuvat erityisesti tyokWyttomyyseldkkeille suuntautuneilla, mutta monet var-
haista eldkkeelle siirtymistd harkitsevat ovat perustelleet ajatustaan my6s ha-
lulla sdilyttSd terveytensd (Saurama 2001).

Ty6n ongelmat ty<inttvdt varhaiselikkeille
Terveyden heikkenemisen ohella toinen tdrked aihealue eldkeajatusten pe-
rusteluissa liiffi tyon ongelmiin. Tyon psyykkinen kuormittavuus, fyysinen ras-
kaus, vdhdiset vaikutusmahdollisuudet, huono tyoilmapiiri, yhteistyovaikeudet
ja esimiesten johtamistapa ovat esimerkkejd ty6eldmin ongelmiin liittyvistii
eliikesuuntautumisen perusteluista (esim. Elovainio ym. 2001; Gould 1994;
Huhtaniemi 1995; Janatuinen 2001; Karisalmt 2001; Karisalmi ja Tuuli 1998;).
Ylipddnsd eliikesuuntautuneet ovat kokeneet tyossddn vdhemmdn palkitsevia
piirteitd ja enemmiin rasittavia piirteitd kuin tyosuuntautuneet.

Kunta-alan tutkimuksessa on havaittu, ettd tyon tekemiseen liittyrudt laa-
jemmat taloudelliset ongelmat ovat yhteydessd ainakin avainryhmien eld-
keajatuksiin. Kunnanjohtajilla oli sitd enemmdn elikeajatuksia mitd epiivar-
mempi kunnan taloudellinen tilanne oli (Forma ja Harkonmdki 2001).
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Ty<iu upumus li ittyy elikesu u ntautumiseen
Yleisemmin mdiriteltyjen stressitilojen ja henkisen rasittuneisuuden ohella
varhaiseldketutkimuksissa tuodaan esille myos tyouupumuksen liittyminen eld-
keajatuksiin (Karisalmi ja Tuuli 1998). Tyohon liittyvistd tekijoistd erityisesti
johtamisen heikkouksien ja ei-palkitsevan ty6n on todettu lisddvdn tyossi uu-
pumista. Pitkalla aikavdlilld kuitenkin yksilolliset voimavarat, erityisesti eld-
mdnhallinnan tunne, ovat osoittautuneet tydolotekijoitd varmemmiksi tyouupu-
misen ennustajiksi (Kalimo ym. 2001 ).

Huono eliminhallintakyky lisid elikeajatuksia
Tyduupumukseen vaikuttava eldmdnhallintakyky nousee tutkimuksissa myos
itsendiseksi eldkesuuntautuneisuuden selittdjdksi (Huhtaniemi 1995), joka liit-
tyy erityisesti eldkkeelle tyontdviin tekijoihin (Rasku ja Kinnunen 1995). Eld-
mdnhallintakykyd pidet5dn varsin pysyvdnd tunteena, joka kuitenkin voi muo-
vautua myos aikuisidlld. Sita voidaan tukea esimerkiksi organisaatioilmaston
hyvdlld laadulla ja tyon epiivarmuuden vdhentdmiselli (Feldt 2000).

Eldmdnhallintakyky korostaa yksilollisiS eroja tyoeldmdssd ja edelleen el6-
keajatusten kehittymisessii. Heikon elSmdnhallinnan omaavalle voivat esimer-
kiksi vaativat tyotehtdvdt aiheuttaa stressiS, kun taas vahvasti eldmdd hallitse-
valle ne voivat olla hyvinvointia lisddvd voimavaratekijd (Feldt 2000).

Uhkat ja epivarmuus vaikuttavat elikeajatuksiin
Ty6ttomyys tai sen uhka nousivat tdrkeiksi eldkeajatusten perusteluiksi 1990-
luvun lamavuosina (Gould 1994), ja viel6 vuosikymmenen lopullakin niillS on
selvdsti merkitystd eldkkeelle suuntautumisessa (Savioja 1 999).

Eldkeajatusten perusteluina on painotettu myos muita epiivarmuustekijoitd.
Erityisesti pelko eldketurvan muutoksista on vaikuttanut monien eldkeajatuk-
siin. Pelko siitd, ettd eldkkeelle pddseminen tulevaisuudessa vaikeutuu ja eld-
ke-edut heikkenevit, kuului ainakin 1990-luvun alkupuolella tdrkeimpiin el6-
keajatusten perusteluihin (Gould 1 994).

Syrjinti ja arvostuksen puute elikeajatusten taustalla
lkdkulttuuriin liittyvistd elSkkeelle tyontdvistd tekijoistd eliikesuuntautuneet
tyontekijdt tuovat esille mm. leimautumisen, syrjinndn ja arvostuksen puutteen.
Valtion tyontekij6ihin kohdistuneessa tutkimuksessa leimautumisen ja syrjin-
niin kokemukset olivat terveydentilan ja tyokyvyn heikkenemisen ohella kaik-
kein voimakkaimmin yhteydessd eldkkeelle siifi miseen (Janatuinen 200 1 ).

Sekd oman tyon arvostuksen puute etti kokemus siitd, ettei vanhoja tyonte-
kfioita $ipddnsd arvosteta, ohjaavat ikddntyneiti tyontekijoitd varhaiseldkkei-
den suuntaan (Gould 1994). lkiiasenteisiin liittyy myos joissakin kyselyissd

15



esitetty vdittimd: 'Vanhojen tyontekijoiden pitdisi siirtyd entistd useammin
eldkkeelle, jotta nuorille jdisi toiti". Erityisesti lamavuosina valtaosa 50 vuotta
tdyttdneisti tyontekijoistd tuki tdtd vditettd (Piispa ja Huuhtanen 1995).

Oma osuus ty<ieldmissd jo tehty
Sellaisia eldkesuuntautumisen perusteluja, jotka liitt)^/at ik66n ja ikddntymisen
merkitykseen sosiaalisessa normistossa, ovat myos pitk66 tyouraa ja oman
ty6panoksen riittdvyyttd korostavat ajatukset. Lamavuosina takana oleva pitkd
tyoura oli tdrkein eldkeajatusten perustelu erityisesti eldkkeelle siirtymispro-
sessinsa alkuvaiheessa olevilla, eli niilld, joilla eldkkeen hakeminen oli vasta
kdvdissyt mielessd (Gould 1994). Myos 1990-luvun loppupuolella suurten ikd-
luokkien varhaiselSkesuuntautuneilla yksi tdrkeimmistd perusteluista olijo tehty
pitkd tydrupeama (Savioja 1999). Samoin osa-aikaeldkkeelle siifineiden pe-

rusteluissa korostui ndkemys siitd, ettd kokopdivdtyota on jo tullut tehtyd riitta-
vdsti (Takala 1999).

Tyon ulkopuolisella elimilli vetovoimaa
Useimmissa kyselytutkimuksissa eldkeajatusten perusteluissa korostuvat tyo-
hon ja terveyteen liitt) /at seikat ja elikeajan vetovoima jdd vihemmdlle huo-
miolle. 1990-luvun loppupuolelle painottuvissa aineistoissa halu saada enem-
mdn aikaa perheelle ja hanastuksille tulee kuitenkin selvdsti esille eldkesuun-
tautumisen perusteluissa (Saurama 2OO1). Erityisesti suuriin ikdluokkiin kuulu-
villa perheelld ja vapaa-ajalla on tdrked merkitys varhaiseldkkeelle suuntautu-
misessa. Vuonna 1998 tehdyssd kyselyssd ne olivat lShes yhtd merkittdvid
eldkeajatusten perusteluja kuin tdrkeimmdksi noussut tyon henkinen rasitta-
vuus (Savioja 1999). Vapaa-ajan merkitys on odotetusti suuri myos osa-
aikael6kkeelle siirtyneiden el6keajatuksissa (Takala 1 999).

E I dketu rva n kokem i ne n ri ittivdksi ndkyy eldkeaj atu ksissa
Taloudelliset tekijdt, kuten riittdvdn hryd eldketurva, ndkyvSt eldkesuuntautu-
neiden perusteluissa, joskin niiden merkitys jid selvdsti tydhon liitt) /ia ongel-
mia vdhdisemmiksi. Lamavuosien tutkimuksissa taloudelliset seikat nousevat
kuitenkin jopa terveyden heikkenemistd tdrkeimmdlle sijalle erityisesti niill6,
joiden elikeajatukset ovat vasta kypsym6ssd (Gould 1994). Myos vuosikym-
menen loppupuolelle sijoittuneessa suurten ikdluokkien tutkimuksessa huono
terveydentila ja se, ettei ole taloudellista pakkoa jatkaa tyoeldmdssd, koettiin
jokseenkin yhtd tdrkeiksi eldkeajatusten perusteluiksi (Savioja 1 999).
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Tycissi jatkamisen taloudellisten kannusteiden tulisi olla hyvin
suuria
Parempi palkka nykyisestd tyostd tai tyossi jatkamalla ansaittava suurempi
eldke ovat monissa tutkimuksissa nousseet tdrkeiksi tydssd jatkamisen edel-
lytyksiksi (Gould 1994; Gould ym. 1992; Piispa, Huuhtanen 1995; Savioja
1999). Tyossd jatkamishalujen tarkempi selvitys on kuitenkin osoittanut, ettd
ainakin 1990-luvun alkupuolella vain ne, joilla eldkkeen hakeminen oli vasta
kdvdissyt mietessi, uskoivat taloudellisten kannustimien merkitykseen. Vaka-
vasti eldkkeen hakemista harkinneista valtaosalla taloudelliset kannustimet
eivdt olisi muuttaneet tyostd poistumisajatuksia (Gould ym. 1992).

Taloudellisten kannustimien merkitystd hdmmentdd 1990-luvun alussa teh-
dyssd kyselyssii esille tuodut markkamddrdt. Monet eivdt halunneet ilmoittaa
mitdin summaa, jolla tyossd jatkamista voisi harkita, mutta ne, jotka tdllaisia
markkamddrid esittivdt, ilmoittivat hyvin suuria summia. Jotta tyontekoa oltai-
siin valmiita jatkamaan ainakin vuodella, tulevaan eldkkeeseen toivottiin yli tu-
hannen markan korotusta kuukaudessa (Gould ym. 1992). Ndmd ajatukset
saattavat kertoa sekd vapaa-ajan ettd terveyden arvostuksesta. Tyonteon jat-
kaminen saatetaan kokea terveyttd kuluttavaksi, ja eldkepdivien viettdmistd
kohtuukuntoisena pidetddn tavoitteena, josta ei haluta halvalla luopua.

Tyon muutokset ja terveyden kohentaminen lisiivit tyossi jatka'
misen ajatuksia
Terveyden ja tyokyvyn parantaminen on kyselytutkimuksissa yksi yleisimmin
esitettyjd tyossd jatkamista edistdvid tekijoitd. Erityisesti naiset ovat vastauk-
sissaan korostaneet tyokyvyn edistdmist5. Tyoeldmin piirteistd tyossd jatka-
miseen kannustavina tekijoinii mainitaan esimerkiksi tyon keventdminen, tyo-
aikajdrjestelyt, tyoyhteison kehittdminen, johtamisen hyvd laatu sekd vaiku-
tusmahdollisuuksien ja arvostuksen lisddntyminen. (Gould 1994; Piispa ja
Huuhtanen 1995; Savioja 1999; Vddndnen-Tomppo ym. 1999.) Eli listalle ker-
tyy samoja asioita, joiden kielteiset puolet ovat tdrkeitd eldkeajatusten perus-

teluja.
Lamavuosina turvattu tyon jatkuminen nousi yhdeksi tdrkeimmdksi tyossd

jatkamishalukkuutta tukevaksi tekijdksi (Gould 1994; Piispa ja Huuhtanen
1995). Vaikka ikddntyneidenkin ty6llisyystilanne vuosikymmenen lopulla jonkin
verran parani, suuret ikdluokat pitivdt edelleen tyon jatkuvuuden turvaamista
e n iten tyossd jatka mismotivaatiota ed istdvdnd tekijdnd (Savioja 1 999).
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6 ELAKEAJATUKSISTA ELAKKEELLE SI ! RTY.
MISEEN

Eldkeajatukset ennustavat hyvin eldkkeelle siirtymisti
Joissakin varhaiselAketutkimuksissa on rekisteriseurannalla tai uusintakyselyllS
selvitetty miten eldkeajatukset ennustavat varsinaista eldkkeelle siirtymistd.
Kaikkien selvitysten mukaan voimakkaimmin elSkesuuntautuneet ovat myos
siirtyneet eniten eldkkeelle (Gould 1994; Huhtaniemi 1999; Uusimdki 1995).

Eldketurvakeskuksen aineistojen mukaan eldkesuuntautuminen ennusti
parhaiten yksilolliselle varhaiselSkkeelle siirtymistd: vuonna 1993 tyossd ol-
leista S4-S8-vuotiaista ja silloin el5kkeelle siifimistd vakavasti harkinneista
henkiloistd neljdsosa oli vuosikymmenen loppuun mennessd siirtynyt yksilolli-
selle varhaiselSkkeelle. Vastaavasti niistd, joilla vuonna 1993 ei ollut eld-
keajatuksia, vain 4 Yo oli siirtynyt tdlle eldkemuodolle. Sen sijaan varsinaiselle
tydkyvyttomyyselSkkeelle siirtyneitd oli jokseenkin yhtd paljon niin eliikesuun-
tautuneiden kuin tyosuuntautuneidenkin joukossa (Gould, kdsikirjoitus).

Eri laiset elikeajatu kset johtavat eri varhaiseldkemu odoi I le
VarhaiselSketutkimuksissa eldkesuuntautumista kdsitellddn usein kokonai-
suutena, jossa erilaisille poistumisreiteille suuntautuminen ei tule esille. Voi-
mistuessaan eldkeajatukset alkavat kuitenkin kohdistua olemassa oleviin eri
elSkemuotoihin eikd pelkdstddn tyostd poistumiseen sin5ns6.

Esimerkiksi valtion tyontekij6iden eldkeajatuksissa ndkyy ero osa-aikaeldk-
keelle ja kokoaikaisille e!6kkeille, ldhinnd tyokrytt6myyseldkkeelle ja yksiblli-
selle varhaiseldkkeelle suuntautuneiden vdlillS. Kokoaikaisille varhaiseldkkeille
suuntautuneilla korostuivat tyon, tyossd jaksamisen ja hyvinvoinnin ongelmat,
kun taas osa-aikaeldkkeelle suuntautuneilla ndillS seikoilla oli huomattavasti
vihemmdn merkitystd (Janatuinen 2001). Samoin Sauraman (2001) tutkimuk-
sessa, jossa eldkeajatusten perusteluja kyseltiin takautuvasti jo elSkkeelle siir-
tyneiltd, ndkyy tyoeldmdn ja terveyden ongelmien merkitys tyokwyttomyys-
eldkkeille suuntautumisessa, ty6markkinatilanteen korostuminen tyottomyys-
eldkeldisten taustassa ja vapaa-ajan arvostus osa-aikaeldkkeelle siirtymisen
perusteluissa.

Eldketurvakeskuksen tutkimuksessa (Gould, kdsikirjoitus) vuonna 1993
tyossd olleiden ikddntyneiden tyontekijoiden elikeajatusten perustelut muo-
dostavat viisi erilaista ulottuvuutta: taloudellisesti painottunut epfivarmuus tule-
vaisuudesta, vapaa-aikaa korostava vaihtoehto tyolle, tyossd jaksamisen vai-
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keudet, ty6yhteison ja ikdkulttuurin merkitys sekd tyomarkkinoiden toiminta.
Kun nditd vield tyossdoloaikana ilmaistujen eldkeajatusten ulottuvuuksia tar-
kastellaan myohemmin eli vuosina 1994-1999 eri varhaiseldkemuodoille siir-
tyneilld, havaitaan selvid elSkelajikohtaisia eroja.

Osa-aikaeldkkeelle siirtyneillS korostui ikdkulttuurin ja tyoyhteison merkitys,
mikd tdssd tarkoittaa lShinnd vanhojen tyontekijoiden arvostuksen puutetta
sekd tyoilmapiirin ongelmia. Myos epiivarmuustekijdt, ennen kaikkea pelko
eldkejdrjestelmdn muuttumisesta epiiedullisemmaksi, ndkyivdt osa-aikaeldk-
keelle siirtyneiden aiemmissa eldkeajatuksissa. Sen sijaan tyossd jaksamisen
ongelmat eivdt erotelleet osa-aikaeldkkeelle siirtyneitd kokoaikaisessa tyossd
jatkavista. Tuloksia voi osa-aikaeldkkeen suhteen pitdd kuitenkin vain viitteelli-
sind aineiston pienen osa-aikaelSkeldisten lukumddrdn vuoksi.

Yksilolliselle varhaiseldkkeelle siirtyneilld kaikki muut ulottuvuudet paitsi ta-
loudelliset epavarmuustekijdt olivat yksittdin tarkasteltuna tdrkeitd. Tyossd jak-
samisen vaikeudet korostuivat kuitenkin eniten ja ne hiivyttiv5t yhteistarkas-
telussa vapaa-ajan merkityksen; sen sijaan ty6ttomyyden uhka samoin kuin
tyoyhteison ja ikdkulttuuristen ongelmien merkitys sdiffivdt tydkyvyn heikke-
nem isen ohella yksilol lisetle varhaiseldkkeelle siirtymisen selittdjind.

Varsinaiselle tyokyvyttomyyselSkkeelle siirtyneilld tyOssd jaksaminen oli
odotetusti tdrkein selittdjd. Tyott6myyseldkeldisilld puolestaan ty6markkinoiden
toiminta, tyoyhteisoon ja ikikulttuuriin liittyvdt tekijdt sekd vapaa-ajan merkitys
olivat tyossd jaksamista tdrkedmpid elikkeelle siirtymisen selittdjid. Taloudel-
listen seikkojen ja elilkejtirjestelmdn tulevaisuuden epiivarmuudella elSkeaja-
tuksiaan vield tyossii ollessaan perustelleita oli sen sijaan enemmdn tyossi
jatkane id en ku i n tyotto myyseldkkeel !e siirtyneid en jo u kossa.

Eldkeajatukset ja muut varhaiseen tyristd poistumiseen vaikuttavat
tekijdt
Kuten edelld todettiin, eldkeajatukset ennakoivat varsin h5nrin varhaista elSk-
keelle siirtymistS. Eldkesuuntautuneisuuden merkitys tyoeldmdstd poistumisen
selittdjdnd sdilyy myos, kun sitd tarkastellaan yhdessd muiden elAkkeellesiir-
tymistekijoiden kanssa. 1 990-luvun alkupuolella yksilollisisti ominaisuuksista,
tyon piirteistd ja tyomarkkinoiden toimintaan liittyvistd tekij6istd parhaiten
tyostd poistumista selittivdt aka, tyott6my4yskokemukset, huono terveys, eld-
kesuuntautuneisuus ja tyostressi (Gould 1997).

Eldkeajatukset selittdvdt siis sindnsd varhaista tyostdi poistumista, ja sa-
malla ilmentdessddn yksilollisten halujen ja tarpeiden ohella my6s laajempia
yhteiskunnallisia toimintakdytdntojS, niiden perustelut kuvastavat varsin katta-
vasti koko tyostd poistumissyiden kirjoa. Kuitenkin esimerkiksi ammatti- tai
toimialarakenteen tai alueellisten vaikutusten selvittdmiseen el5keajatustutki-
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musten kyselyaineistot ovat yleensd liian pieniS. Samoin ajalliset muutokset
jiiEivdt usein tarkastelun ulkopuolelle. Nditd tekij6itd on sen sijaan kdsitelty re-
kisteriaineistoihin perustuvissa varhaiseldketutkimuksissa (esim. Aho, 6ster-
man 1999; Hakola 2000; Hytti 1993a, 1998,2001).

Helka Hytin (1998, 2001) tulosten mukaan ikddntyvien tydstd pois jddminen
on ollut suoraan yhteydessd eri toimialojen kilpailutilanteeseen ja tydvoiman
vdhentdmisen tarpeeseen. 1980-luvulla varhaisel6kkeille siiffiiin eniten
avoimilta toimialoilta ennen kaikkea vientiteollisuudesta; elSkepolitiikka tuki
ndiden alojen rakennemuutosta. 1990-luvun taitteessa varhaisel6kkeiden
kayfto lisdSntyi julkisella sektorilla ldhinnd yksilollisen varhaiselikkeen voi-
maantulon seurauksena. Varhaiseldkkeilld helpotettiin julkisen sektorin uudel-
leenjdrjestelyjd ja osittaista kilpailulle avautumista. 1990-luvun lamavuosina
varhainen tyostd poistuminen oli runsainta kriisiin joutuneilla kotimarkkina-
aloilla. My6s 1990-luvun loppupuolen kehitys - varhaisen poistumisen kdrjessd
ovat suurimpiin kansainvdlistymisen paineisiin joutuneet toimialat - tukee k5-
sitystii yritysten kilpailullisen tilanteen merkityksestd ik66ntyvdn ty6voiman
tyostd poistumisessa.

Toimialoittaiset erot varhaisessa tyostd poistumisessa osoittavat, ettd alttius
varhaiseldkkeiden ja tyottomyysputken k6yttoon on liittynyt tyovoiman uudis-
tamisen tai vdhentdmisen tarpeisiin. Tdmd tulos on yhdenmukainen edelld ku-
vatun eldkeajatusten painottumisen kanssa: tyon ongelmat, tyossd jaksaminen
ja tyottomyys tai sen uhka korostuvat eldkeajatusten perusteluina.

Toimialoittaisten erojen voidaan myos tulkita kertovan tyon varhaisten jdtt6-
jien valinnanvapauden vdhdisyydesti. Liittyessidn toimialojen akuutteihin kil-
pailupaineisiin tai taloudellisiin kriiseihin poistumisen ldhtokohdat ovat painot-
tuneet yritysten suuntaan (Hytti 1998).
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7 LOPUKSI

Terueyden heikkeneminen, tyottomyys, ja tyon ongelmat ovat koko 1990-luvun
olleet tdrkeitd eldkesuuntautumisen selittdjid. Vuosikymmenen loppupuolen
tutkimukset antavat viitteitd siitii, ettd erityisesti tyon psykososiaalisten ongel-
mien merkitys on viime vuosina entisestddn kasvanut. Sairaalahenkilostolld
havaittiin tyon henkisen rasittavuuden merkityksen eldkesuuntautuneisuudelle
kasvaneen vuosien 1993 ja 1998 vdlilld (Huhtaniemi 1999), ja suurten ikdluok-
kien eldkeajatuksissa 1990-luvun loputla henkinen raskaus nousi tdrkeimmdksi
perusteluksi (Savioja 1 999).

Tyoterveyteen liittyvien tutkimusten mukaan mahdollisuus tehdd sisdltdri-
kasta tyotd, mahdollisuus vaikuttaa tyonsi tekemiseen ja mahdollisuus osal-
listua tyotd koskevaan pddtoksentekoon sekd johtamisen hyrud laatu ja tyopai-
kan hyvd ilmapiiri ovat tdrkeitd terveyden ylldpitiijid (Vahtera ja Pentti 1999).

Ndiden tekijoiden puutteet ja ongelmat vaikuttavat kielteisesti tyossd jaksami-
seen ja edelleen tyossi jatkamishalukkuuteen. Valtiokonttorin tuoreen tulosra-
portin mukaan henkinen kuormittuneisuus ja tyoorganisaatiossa koetut ongel-
mat lisdsivit sekd sairausperusteisille eldkkeille ettd osa-aikaeldkkeelle ha-
keutumista (Kaikki hyvin tyossd? 2001). Tyossd jatkamiseen suuntautuneet
ovat ylipddnsd tyohonsd ja tyoyhteis6onsd huomattavasti tyytyvdisempiS kuin
varhaiseliikkeelle sii rtymiseen suuntautu neet (Janatuinen 200 1 ).

Tyon psykososiaaliset ongelmat saattavat myos olla vaikuttamassa vapaa-
ajan merkityksen korostumiseen 1990-luvun loppupuolen eldkesuuntautumi-
sessa (ks. esim. Savioja 1999). Henkinen rasittavuus ja arvostuksen ja palkit-

sevuuden puute tyossd lis66vdt tyon ulkopuolisen eldmdnpiirin vetovoimaa ia
suuntaavat ajatuksia tdmdn eldmiinpiirin laajentamiseen taloudellisia mahdolli-
suuksia antaviin eldkemuotoihin.

Viime vuosikymmenen ja viime vuosien eldkesuuntautumisen tutkimukset
osoittavat, etta tyon ulkopuolisen eldmdn vetovoima ja eldketurvan kokeminen
riittdvdksi ndkyvdt varhaiseldkeajatuksissa. Pddpaino eldkeajatusten peruste-
luissa on kuitenkin selvdsti ollut tyon, tyoyhteison ja tyossd jaksamisen ongel-
missa sekd tyomahdollisuuksien puutteessa.
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