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ALUKSI
Tdssd monisteessa kerrotaan osa-aikaeldkkeen viimeaikaisesta kehityksestd.
Moniste jakaantuu kolmeen osaan. Ensimmdisessd osassa osa-aikaeldkkeen
kehitystd kuvataan tilastojen valossa. Ldhdeaineistona on kdytetty Eldketurvakeskuksen tilastoja ja rekisteritietoja. Toisessa osassa kaydiidn lapi osaaikaeldkkeeseen liittyvid, eri tutkimuslaitoksissa ja -projekteissa tehtyja tutkimuksia. Esitellyt tutkimukset on pyritty valikoimaan niin, ettd tulokset olisivat
mahdollisimman tuoreita. Kolmannessa osassa kuvataan osa-aikaeldkkeen
kehitystd muissa maissa ltihinnd joidenkin esimerkkien valossa.
Maija Hiltunen ja Jukka Lampi Eldketurvakeskuksen tilasto-osastolta ovat
osallistuneet monisteen tilasto-osan tekemiseen. Pirjo Tuuli Eldketurvakeskuksen tutkimusosastolta on antanut kdytt66n julkaisemattomia tietoja Yrityksen
menestyminen ja henkilostdn hyvinvointi -projektista.
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1 JOHDANTO
Osa-aikaeldkkeelle on parin viime vuoden aikana siirtynyt paljon ikddntyneitd
tydntekij6itd. Voimakas kasvu alkoi, kun osa-aikaeldkkeen ikdrajaa alennettiin
56:een vuoteen mddrdaikaisella erillislailla 1.7.1998. Osa-aikaeldkkeelle oli
aiemmin pddssyt 58 vuotta tdyttdnyt palkansaaja tai yrittdjii. Vuonna 1998 parannettiin myos osa-aikaeldkkeen jdlkeen myonnettdviS ty6kyvyttdmyys- ja
tydttOmyyseldkettd.
Vdliaikaisen ikdrajan alentamisen oli alun perin tarkoitus olla voimassa vuoden 2000 loppuun. Kari Puron johtaman tyOryhmdn ehdotuksesta ikdrajan
alentamista jatkettiin vield kahdella vuodella, vuoden 2OO2 loppuun saakka.
Perusteluina jatkamiselle tyoryhmd, ja myos hallitus esityksessiidn, esitti tavoitteen, ettd osa-aikaeldkettd voitaisiin ndin paremmin kdyttdd kokoaikaeldkkeelle siirtymisen mydhentimiseen. Toisena perusteluna oli se, etta ikdra1an
alennus oli ollut voimassa vain kaksi vuotta, joten sen vaikutuksia ei ole voitu
vield riittdvdsti selvittdd ja arvioida.
lkdrajan alentamiseen ja lukumddrdn lisd6ntymiseen liittyen osa-aikaeldke
on ollut paljon julkisuudessa. Sanoma- ja aikakauslehdissd on ollut artikkeleita
ja osa-aikaeldkeldisten haastatteluja. Kirjoitusten sdvy on ollut pdSosin mydnteinen, on korostettu eldkkeen edullisuutta, tyossd jaksamista ja lisiidntyneen
vapaa-ajan suomia itsensd kehittdmisen mahdollisuuksia. Samantapaiset
myonteiset kokemukset tulivat esille my6s osa-aikaeldkeldisid koskevassa
kyselyssd, joka tehtiin vuonna 1995 (Takala 1999).
Kriittiset kommentit ovat liittyneet ldhinnd jarjestelmdn erityiseen edullisuuteen eldkkeensaajan kannalta. T6mi edullisuus voi houkutella ennenaikaiseen
tyon jdttdmiseen. Se voi muodostua ongelmaksi erityisesti tilanteessa, jossa
henkildn tydkyky riittdisi kokopiivdiseen ty6skentelyyn ja hdnen tietojansa ja
taitojansa tarvittaisiin ty6paikalla.
Eldkepoliittisesti tdrked kysymys liittyy osa-aikaeldkkeiden ja muiden varhaiseldkkeiden vdlisten yhteyksien tulkintaan. On kiinnitetty huomiota siihen,
ettd samaan aikaan kun osa-aikaeldkkeiden mddrd on kasvanut, on ty6kyvytt6myyselikkeiden mddrd alentunut. Tdtd on tulkittu niin, ettd osa-aikaeldkkeen
avulla on onnistuttu siirtdmd6n ty6kyvyttomyyseldkkeelle siirtymisid (esim.
HS 16.5.2000, Kallinen 2000). Julkisella sektorilla on esitetty arveluja, ettd
osa-aikaeldkkeet ovat joko suoranaisesti korvanneet tydkyvytt6myyseldkkeit6
(Valtion eldkkeet 2000) tai vdhentiineet niiden merkitystd (HS 16.5.2000). Hytti
(1999) puolestaan arvioi osa-aikaeldkkeen korvanneen elSkeputken (tyotto-
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myyselakkeen) kdyttdd vuosina 1998 ja 1999. Tdlmd arvio perustuu siihen
havaintoon, ettii ikd6ntyvien ty6llisyys ja osa-aikael6kkeiden lukumiidrd kasvavat nopeassa tahdissa rinnakkain.

**
Osa-aikaeldkelain voimassaolon alkuaikoina ktiytiin keskustelua siitii, miksi
osa-aikaeldke kiinnostaa niin vdhdn tyontekijdit6 ja yrittdjid. Selitystd haettiin
suomalaisesta tydkulttuurista ja tydeldmdn piirteistd: ikddntyneiden tyontekij6iden halua kokoaikaisille varhaiseldkkeille selitettiin timdn sukupolven pitkdlld
tyduralla, huonoilla tyooloilla ja kehnolla johtamiskulttuurilla. Suomessa ei
my6skddn oltu totuttu epityypillisiin tydaikamuotoihin, osa-aikatyo on ollut
erittdin vdhdistd ja vdhdn arvostettua.
Toisaalta selitystd haettiin yksildn ty6- ja eldkeasenteista: arveltiin, ettd perinteinen suomalainen raatamismalli oli vdistymdssd ja ihmiset ovat alkaneet
arvostaa vapaa-aikaa ja harrastuksille ja perheelle omistautumista aiempaa
enemmdn. Kolmanneksi selitystd osa-aikaeldrkkeen vdhiiseen suosioon haettiin lain mddrdyksistii: esimerkiksi osa-aikaeldkkeen ikdrajojen arveltiin olevan
vddrin asetettuja verrattuna muiden varhaiseldkkeiden ikdrajoihin. (ks. Takala
l eee).
Parin viime vuoden aikana tilanne on muuttunut ldhes pdinvastaiseksi. Osaaikaeldkkeen suosiota ei voi entid pitiid vdh6isend. Miten osa-aikaeldkkeelle
hakeutuvien mddrdn nopeata kasvua sitten tulisi selitt66? Onko niissd tekijdissd, joiden arveltiin selittdvdn kdyt6n vdhdisyyttti, tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka selittdisivdt kdyton kasvun?
Osa-aikaeldkelain m6drdyksid on lain voimassaoloaikana (laki tuli voimaan
yksityiselld sektorilla vuonna 1987 ja julkisella sektorilla 1989) muutettu useaan kertaan. Ndkyvimmdt muutokset liittyvdt ikdirajojen alentamiseen. Ensimmdisen kerran ikdrajoja muutettiin vuonna 1994, jolloin alkuperdista 60 vuoden
alaik6rajaa laskettiin 58 vuoteen. Seuraavan kerran ikdrajaa alennettiin vuonna
1998. Talla hetkelld ollaan siten tilanteessa, jota monet tavoittelivat jo 1980luvun lopussa kun uudet varhaiseldkemuodot tulivat voimaan: nyt niistd eldkemuodoista osa-aikaeldke on se, jolle voi siirtyd nuorimpana kun sekd varhennetun vanhuuseldkkeen ettd yksildllisen varhaiseldkkeen ikdraja on 60
vuotta (yksildllisen varhaiseldkkeen 60 vuoden ikdraja koskee 1943 jiilkeen
syntyneitd).
Myds osa-aikaeldkkeen muissa mddrdytymisperusteissa on tapahtunut samanaikaisestijoitakin muutoksia, jotka ovat eldkkeensaajalle edullisia. Esimerkiksi se, ettd osa-aikaeldkkeelld olo ei juurikaan alenna tulevaa vanhuuseldkettd.

I

Suomalaiseen tyokulttuuriin ja suomalaisten tyo- ja eldkeasenteisiin on
pyritty vaikuttamaan viime vuosina monin tavoin. Eri tahoilla on jdrjestetty
kampanjoita, joilla pyritddn kannustamaan tydssd jatkamiseen. On kehitetty ja
toimeenpantu kansallisia ohjelmia ikddntyneen tyovoiman tyokyvyn ylldipitdmiseksi ja varhaiskuntoutuksen tukemiseksi sekd tyoeldmin kehittimiseksi ja
ikdsyrjinndn estdmiseksi. (esimerkiksi Kansallinen ikdohjelma, Kansallinen
tydeldmdn kehittdmisohjelma, Tyossd jaksamisen ohjelma ja Elinikdisen oppimisen ohjelma).
Myds tydmarkkinoilla on tapahtunut merkittdvid muutoksia 90-luvulla. Erilaiset joustavat tydaikamuodot ovat lisddntyneet, niin myds osa-aikainen ty6skentely. Epdtyypillisten tydaikojen yleistyminen voi lisdtd valmiutta osaaikaeldkkeelle hakeutumiseen ja helpottaa osa-aikaisen ty6n jdrjestdmistd.
Toisaalta osa-aikaeldkkeiden yleistyminen voi vakiinnuttaa epdtyypillisten
tydaikamuotojen, erityisesti osa-ai katyon, asemaa ty6markkinoi la.
Tyomarkkinamuutosten ja osa-aikaeldkkeen vdlistd yhteyttd voidaan arvioida myds kysymyksend tdllaisen eldkkeellesiirtymismallin "oikeasta ajoituksesta". Esimerkiksi Saksan osa-aikaeldkejdrjestelmid koskevissa kirjoituksissa on
arvioitu, ettd v6hittdisen eldkkeelle siirtymisen mallit voivat onnistua vain tilanteessa, jossa ikddntyneestd ty6voimasta on aitoa kysyntdd (Naegele '1999).
Samaan ilmi66n viittaa Suomen osalta Hytti (1999), joka on kiinnittdnyt
huomiota siihen, ettd ikddntyneiden tydllisyys on lisddntynyt samaan aikaan
kun osa-aikaeldkeliisten mddrdt ovat kasvaneet. Erityisesti S5-S9-vuotiaiden
ryhmdssd ty6llisyysaste on kasvanut huomattavasti nopeammin kuin muun
ty6ikdisen viiest6n vuoden 1998 puolivdlistd ldhtien.
Useissa EU-maissa, joissa on pyritty korvaamaan kokoaikaista varhaiseldkkeelle siirtymistd vdhittdisen eldkkeelle siirtymisen mallilla, on havaittu ikSSntyneen ty6voiman osa-aikaisen ty6nteon lisdintyneen. Mutta samaan aikaan on
myos nuorempien ikdluokkien osa-aikainen ty6skentely lisddntynyt ndissd
maissa. Siksi ikddntyneiden osa-aikaty6n lisddntymistd ei voine tulkita yksinomaan seuraukseksi eldkepoliittisista toimenpiteist6 (Walker 1 999).
I

I

2 OSA.AIKAELAKE TILASTOJEN

VALOSSA

Osa-aikaeldkkeelle siirtyvien mddrd alkoi selvdsti kasvaa ikdrajan alentamisen j6lkeen kesdlld 1998. Osa-aikaeldkeldisten mddrd on kasvanut sekd yksityiselld ettd julkisella sektorilla, yksityisen sektorin kasvu on kuitenkin ollut vield
nopeampaa. Vuonna 1999 yksityisellS sektorilla alkoi jo selv6sti enemmdn
osa-aikaeldikkeitii kuin julkisella sektorilla, kun aiemmin julkisella sektorilla alkaneita uusia eldkkeitd oli vuosittain enemmdn.
Osa-aikaeldkkeelle eivdt ole siirtyneet vain uudet siihen oikeutetut iktiluokat,
vaan siirtyneiden mddrd on kasvanut myds muissa ikdryhmissd, viime vuonna
erityisesti 60 vuotta tdyttdneiden ryhmdss5.

Taulukko 1. Osa-aikaeldkkeelle vuosina

1996-1 999 siirtyneet

!kd eldkkeen alkaessa
Vuosi
1996
1997
1998
1 999

56-57

2 495
5 180

58-59
1 411
1 657

2214

2 589

Vuoden 1999 luvut ovat ennakkotietoja
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60 -

64

604
644
973
1 738

Yhteensd

2 015
2301
5 682
9 507

Vaikka osa-aikael€ike tuli julkiselle sektorille 2,5 vuotta yksityistd sektoria
mydhemmin, kasvoi eldkkeensaajien mddrd julkisella sektorilla nopeasti. Jo
muutamassa vuodessa osa-aikaeldkkeen saajia oli julkisella sektorilla enemmdn kuin yksityisella sektorilla. Vasta vuoden 1999 aikana yksityisen sektorin
osa-aikaeldkkeen saajien mddrd kasvoi julkisen sektorin eldkkeen saajlen
mddr56 suuremmaksi.
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Mydskin suurempi osa osa-aikaeldkel#iisistd tydskentelee nyt yksityiselld
sektorilla. Vuoden 1999 lopussa osa-aikaeldkeldisi6 oli yksityiselld sektorilla
I400 ja julkisella sektorilla 8 900. Yhteensd tyoeldkelakien mukaista osaaikaeldkettd sai siis vuoden 1999 lopussa noin 18 300 henkilOd.
Vuoden 2000 heindkuun lopussa osa-aikaeldkeliisid oli arviolta 21 0OO.
Heistd 1 1 7OO ty6skenteli yksityiselld sektorilla.
Kaikista osa-aikaeldkkeen saajista naisia on ollut koko lakien voimassaolon
ajan miehid enemmdn. Yksityiselld sektorilla naisten osuus on kuitenkin hieman alle puolet, kun julkisella sektorilla naisia on kaksikolmasosaa.

Taulukko 2.

Osa-aikaeldkkeen saajat vuosien 1987-1999 lopussa, sukupuolen
ja eldkesektorin mukaan

Yksityisensektorin eldkkeen- Julkisensektorin elikkeeneaaiat

c2

Kaikki tvrielSkkeensaaiat

Vuosi Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset
1987
1988

1989
1990
1991

1992

1993
1994
1995
1996
1997
1998

1999
31.7.2000

76

102
112
112
142
152

179
689

1 062
1 309
1 570
2 639
5 122
6 500

67
70
85
104

109

129
149
599
860

143

172
197

216
251
281

328
1 288
1 922

1 042
1 227

2351
2797

4281

9 403
11 700

2208

5200

4 847

29
87

188

364
850

1 346

29
125

260
568

1 080

1 843

1 618

2058
2208
2538

3 208
3 400

6 200

1 473

1 565

2328

31.7.2OO0 luvut ovat arvioita
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3 786

5720

58

212
448
932

1 930

3 189
3 531

3773

4 156

6 114
8 928
I 600

76
102

141
199
330
516

1 029

2030
2525
2861

3 172
4 945
8 301
I 700

67

70
1'13

228
369

697

1 228

2 437

2 912

3243
3760

5 979
I 983
11 400

Kaikki

143

172

254
427
699

1 213

2257
4 467

5 437

6 104
6 932

10 924

18284

21 200

Vuoden 1999 lopussa 42o/o osa-aikaeldkkeen saajista oli tdyttdnyt 60
vuotta. Joka neljds oli 56 lai 57 -vuotias. Naisten ja miesten ikdjakauma oli
samankaltainen.

Taulukko 3. Osa-aikaeldkkeen

saajat vuosien 1987-1999 lopussa idn mukaan

lkd vuoden lopussa

Vuosi

56 -

57

1987
1988
1989
1 990
1

991

1992
993
1994
1 995
1 996
1997
1 998
1 999
1

2316
4796

58 -

59

32
103
204
407
905
1 930
2 024
1 939
2 197

2 992

5792

60 - 64 Yhteensd
143
172
222

324
495
806

1352
2 537
3 413
4 165
4735
5 616
7 696

13

143
172

254
427
699

1213

2 257
4 467
5 437
6 104
6 932
10 924

18284

Vuoden 1999 lopussa keskimddrdinen osa-aikaeliike oli arvion mukaan
3 100 markkaa kuukaudessa. Miesten keskimidr6inen kuukausieldke oli 3 700
ja naisten 2 500 markkaa. Maksetuista osa-aikaeldkkeista 63% oli alle 3 000
markkaa kuukaudessa. Naisille maksetuista eldkkeistd 78o/o ja miehille maksetuista el6kkeistd 44o/o oli alle 3 000 markkaa kuukaudessa,

Taulu kko 4. Osa-aikaeldkkeiden
Eldkkeen
suuruus mk/kk

su uruusjakau

Miehet Naiset

0- 1 999
- 2 999

31,7

10 000 - 14 999

15,4
12,2
2,5
0,8

12,1

2000

3000- 3999
4000- 4999
5000- 7499
7500- 1999

15000-

ma 31 . 12. 1999,

25,1

0,1

Kaikki

100,0

Eliike keskimddrin
mk/kk, arvio

3

40,2
38,2
11,2
6,8
3,3
o,2
0,0

27,4
35,3
17,6
10,7
7,4
1,2
o,4

100,0

100,0

700 2500

14

Kaikki

0,1

3100

o/o

Pddttyneiden osa-aikaeldkkeiden keskimdir6iset kestot ovat vuosittain jonkin verran vaihdelleet. Viimeisen viiden vuoden aikana pddttyneet osaaikaeldkkeet ovat kest6neet keskimddrin alle kahdesta vuodesta kolmeen
vuoteen. Useimmiten osa-aikaeldke paattyy siihen, ettd henkild siirtyy muulle
el6kkeelle.

Taulukko 5. Vuosina 1995-1999
kesto

Vuosi
1995
1996
1997
1 998
1999

Lukum6irii
1 162
1 386
1 457
1 736
2 078

pddttyneet osa-aikaeldkkeet sekd keskimddriinen

Kesto keskim66rin
1 v 10 kk

Muulle eldkkeelle siirtyneet
Lukumddrd

1 111
1 325
1 380
1 553

2v3kk
2v8kk
3v0kk
2v9kk

.,)

") tietoa ei ole vield saatavilla

15

o/o

95,6
95,6
94,7
89,5
.. *)

Tavallisimmin osa-aikael6kkeeltd siirrytadn vanhuuseldkkeelle, joko varsinaiselle tai varhennetulle vanhuuseldkkeelle. Kolme neljdsta pddttyneestd osaaikaeldkkeestii pddttyi vanhuuseldkkeelle siirtymiseen ja noin 15% tyokyvyttOmyyseldkkeelle tai yksil6lliselle varhaiselSkkeelle siirtymiseen.

Taulukko 6. Vuosina
eliikelaji

1

995-'1 999 pddttyneiden osa-aikaeldkkeiden

Eldkelaji, jolle siirtynyt

Vuosi
1

995

1 996
1 997

998
*)
1 999
1

Varsin.
vanhuuseldke

Varhenn.
vanhuuseldke

641

150

752
885
1071

1022

219
196

230
221

Varsin.

tyOkyvytt.

el6ke
67
64
62

Yksil6ll,
varhaiseldke

Tydttti-

177

76
98
59
6

192
178
175

71

206

84

*) Sis6lt55 vain ne tapaukset, joista on tieto rekisteniity

t6

myysel6ke

jil keinen

Muille
eldkkeille

siirtyneet

yhteensd
1 111
1 325
1 380
1 553
1 533

31 .12.1999 mennessd

Osa-aikaeldkkeen merkityksen kasvu ndkyy selviisti, kun tarkastellaan kaikkia ikiidntyneitd varhaiseldkkeille siirtyneitd. Vuonna 1999 siirtyi 55 vuotta
tdyttdneitii tydntekij6itEi ja yrittejid jo enemmdn osa-aikaeldkkeelle kuin tydkyvyttdmyyseldkkeille.

Henkil6d

45m
40m
35m
30m
25m
20m
15m

ffir
Osa-aikael6ke
Yksi 16ll. varhaiseldke

Varsin. tydkyvytt6myyseliike
Tyottomyysel2ike

rcm
5m
0

Maatal.erityiseldke
Vanhuuseldke

1S

1W7

1S

1w)

'ennakkotieto

Kuva 2.55-64 -vuotiaat ty6elikkeelle siirtyneet eldkelajin mukaan vuosina
1996-1999
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3 oSA.AIKAELAxe

vIIMEAII(AISEssA

TUTKIMUKSESSA

Seuraavassa esitellddn osa-aikaeldkettd koskevia tuloksia uusista tutkimuksista.

Huhtaniemi Piiivi: Varhaiseldkeajatukset, tydn kuormittavuus ja koettu eld-

nta eldkkeel le si rtym isen ennustaj na
Huhtaniemen tutkimuksessa on seurattu 40-65-vuotiaita sairaalatydntekij6ita. Ensimmdinen aineisto kerdttiin vuonna 1993 ja seuranta-aineisto viisi
vuotta myohemmin. Alkuperdisessti otoksessa (360 henked) suurin ammattiryhmd oli sairaala-apulaiset. Mukana oli myds paljon perushoitajia ja sairaanhoitajia sek6 toimistohenkilOkuntaa. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut seurata henkildiden varhaiseldkeajatusten yhteyttd heiddn todelliseen eldkkeelle
jddmiseensd ja eldkeajatusten muutoksia sekd niiden yhteyttdi ty6hon ja permdnha

IIi

i

i

soonallisuuteen.

Tutkimuksessa mukana olleet eivdt olleet juurikaan kiinnostuneita osaaikaeldkkeestd. Vuoden 1993 aineistossa oli mukana neljd henkildd, jotka olivat kiinnostuneita osa-aikaelSkkeelle siirtymisestii, kun kaikkiaan eldkkeelle
siirtymisestd oli kiinnostunut 122 henkilod. Kaikki nimd nelj5, ja 11 muuta
ty6ntekijdd, olivat viiden seurantavuoden aikana siirtyneet osa-aikaeldkkeelle.
Huhtaniemi arvelee tutkimuksensa johtopddt6ksissd, ettd varhaisel6kkeelle
siirtyminen ei en65 ole korostuneesti pienipalkkaisten ja raskasta tydtd tekevien ratkaisu, vaan myos korkeasti koulutetut ja esimiesasemassa ty6skentelevdt harkitsevat sitd. Hdn arvelee, ettd erityisesti osa-aikaeldke on se vdyld, jota
"hyvdosaisten" ryhmi saattaa yhd enenevdsti kdyttid kokopdivdtydsti vetdytymiseen. Hdn myds kritisoi osa-aikaeldkejdrjestelm6d tdstd syystd. ensiksi
hyvdosaisten osa-aikaeldkkeelle siirtyminen rasittaa organisaatioiden taloutta
ja toiseksi se vie pois asiantuntijaosaamista ja kokemusta.

Tuovinen Marja: Tyossi pysymisen kannattavuus. Esimerkkilaskelmia

tyottdmyyseldkeputkesta ja osa-ai kaeldkkeestS.
Marja Tuovinen on selvittdnyt tydssd pysymisen kannattavuutta kdyttden
esimerkkind tyottOmyyseldkeputkea ja osa-aikaeliikettii. Osa-aikae16kettd koskevassa esimerkissd hin vertaa kahta tyOntekijdd, joista toinen ty6ntekijd 56
vuotta tdytettyidn valitsee osa-aikatydn ja osa-aikaeldkkeen ja toinen tyontekijd jatkaa entisessd kokopdivdtydssddn vanhuuseldkkeelle saakka. Laskel-
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missa kdytetddn indikaattorina nk. nettokorvausastetta, joka lasketaan osaaikaeldkkeelld olevan kdytettdviss6 olevien tulojen ja kokopaivdty6ssd kdyvdn
kdytettdvissd olevien tulojen suhteena. Laskelmassa on my6s tarkasteltu
vaihtoehtoa, jossa nettokorvausasteessa on otettu huomioon myds kotitydn ja
vapaa-ajan arvo.
Tuovisen tulosten mukaan osa-aikatyo on vdhemmdn kannattavaa, jos tarkastellaan pelkdstddn rahallisia menetyksid. Osa-aikaty6ssd kdytettdvissd olevat tulot ovat 83-85 % kokopaivatydtd tekeviin tuloista. Mutta mikali osaaikaeldkeldisen lisddntynyt vapaa-aika otetaan huomioon, niin asetelma
muuttuu. Alhaisilla palkkatasoilla (5 000-8 000 mk/kk) kokopdivdinen tydnteko
ei kannata. Ylemmil16 palkkatasoilla kokopdivdtydtii tekevdlle j6ii noin 5 %
enemmdn kdteen kuin osa-aikaiselle.
Nettokorvausasteet ilman kotitydn ja vapaa-ajan arvoa ovat noin 90 % kun
kuukausitulot ovat I000 markkaa tai enemmiin. Kun lisddntynyt vapaa-aika
otetaan huomioon, nettokorvausasteet ovat ldhelld sataa. Tutkimuksen mukaan osa-ai kaeldke tarjoaa siten ed ul isen vaihtoehdon kokopdivdty6l le.
I

Elovainio Marko, Forma Pauli, Halmeenmiiki Tuomo, Sinervo Timo. Kun-

nallisen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilostdn eldketilanne.
Tutkimuksessa tarkastellaan sosiaali- ja terveystoimen henkil6st6n eldkkeelle siirtymistd ja eldkkeelle siirtymisen syitd vuosina '1993 ja 1997 . Yleisesti
tutkimuksessa todettiin varhaiseldkkeelle siirtymisen vdhentyneen vuodesta
1993 vuoteen 1997. Osa-aikael6kkeiden mddrd ja eldkkeelle siirtyneiden
osuus ty6voimaasta oli tuona aikana kaksinkertaistunut, vaikka osaaikaeldkkeet ovat olleet sosiaali- ja terveysalalla muuta kuntasektoria harvinaisempia. Vuonna 1993 kunta-alalta siirtyi osa-aikaeldkkeelle O,13o/o (sosiaali- ja
terveysalalta 0,03%) ja vuonna 1997 O,15% (sosiaali- ja terveysalalla O,O7o/o)
tyoss6 kdyvist6.
Osa-aikaelSkkeelle siirryttiin aikaisemmin hieman vanhempana: kunta-alalla
siirryttiin osa-aikael6kkeelle keskimddrin 59,6 -vuotiaana vuonna 1993 ja 59,0 vuotiaana vuonna 1997.
Tutkimuksessa tarkastellaan my6s eldkkeelle siirtymistd ammattiryhmittiiin.
Tdssi tarkastelussa yhdistettiin varhennettu vanhuuseldke ja osa-aikaeldke.
Ndmd eldkkeet olivat yleisimpia liidkdreilld ja kodinhoitajilla. Varhennetut vanhuuseldkkeet ja osa-aikaeldkkeet olivat Iisddntyneet kaikissa ammattiryhmissd
vuodesta 1993 vuoteen 1997 suhteessa kaikkiin sosiaali- ja terveydenhuollon
aloilla tyossd kdyviin, mutta suhteutettuna kaikkiin yli 55 -vuotiaisiin tydssd
kdyviin ndmd eldkkeet olivat tulleet entistd harvinaisemmiksi.
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Halmeenmiki Tuomo: Eldkkeelle siirtyminen alueellisesti. lta- ja Pohjois-

Suomessa siirrytddn vilkkaimmin eldkkeelle.

Katsauksessa kaiydddn l6pi kuntien palveluksessa olevien henkil6iden
eldkkeelle siirtymistd 1a el6kkeiden alkavuutta alueellisesti. Osa-aikaeldkkeelle siirtyneiden mddrd kasvoi kunnissa erityisesti vuonna 1998, jolloin
osa-aikaeldkeldisten mddrd kaksinkertaistui. Osa-aikaeldkeldisten osuus
eldkkeille siirtyneistd kasvoi joka maakunnassa. Voimakkainta kasvu oli
It6-Uudellamaalla ja Kainuussa. Esimerkiksi vuosina 1996-1998 lta-Uudellamaalla osa-aikaeldkkeiden osuus oli 30% kuntien eldkkeelle siirtyneistd.
Osa-aikaeldkkeen alkavuus vaihtelee selvityksen mukaan suuresti seutukunnittain. Jos koko Suomen keskimddrdistd osa-aikaeldkkeen alkavuutta kuvataan luvulla 100, niin osa-aikaeldkkeen alkavuus vaihtelee seutukunnittain
O:sta 325:een. Ahvenanmaan Fogldn seutukunnassa ja Eteld-Karjalan Kdrkikuntien (Parikkala, Saari ja Uukuniemi) osa-aikaeldkkeen alkavuus on 0, ja
Porvoon seutukunnassa se on korkeimmillaan eli kolminkertainen maan keskiarvoon verrattuna (325). Muita korkean alkavuuden seutukuntia ovat Juvan
seutukunta Eteld-Savossa (209), Vaasan seutukunta Pohjanmaalta (158) ja
Helsingin seutukunta Uudeltamaalta (148).
Kunnan palveluksesta osa-aikaeldkkeelle siirtyminen on vilkasta vdest6llisesti suhteellisen suurilla seuduilla, alhaisen alkavuuden seutukuntia on ymperi Suomea.
Savioja Hannele: Suuret ikdluokat eldkeidn kynnykselld ja Hellsten Katri ja
Savioja Hannele: Suuret ikdluokat uudessa eldmdnvaiheessa. Tydssd vai
eldkkeelle?

Tutkimuksessa tarkastellaan suurten ikdluokkien asennetta eldkeaikaan,
kiinnittymistd ja asemaa tydeldmissi, terveydentilaa ja kdsityksid eldkeidstd.
Aineisto on kerdtty postikyselynii. Suuria ikdluokkia edustavat vuosina 194550 syntyneet, joita on mukana noin 1 4OO henked.
Eldkeajatuksia tarkasteltiin kysymdlld senhetkistd kiinnostusta siirtyd varhain eldkkeelle. Erikseen kysyttiin vield kiinnostusta siirtyd osa-aikaeldkkeelle.
Suurten ikdiluokkien joukosta yli puolet olisi kiinnostunut osa-aikaeldkkeestei ja
kolmannes haluaisi suoraan kokoaikaiselle eldkkeelle (jakauma laskettu vain
niistd henkil6istii, jotka ilmoittivat olevansa kiinnostuneita enneaikaisesta eldkkeelle l€ihdosta). Tutkimuksessa verrattiin suurten ikdluokkien sekd heit6 nuorempien ja vanhempien suhtautumista osa-aikaelSkkeeseen. Nuoremmista, eli
1951-70 syntyneistd55o/o oli kiinnostunut osa-aikaeldkkeestd (ks. taulukko 7).
Vanhemmista, eli 193U4 syntyneistd 44o/o oli kiinnostunut osa-aikaeldkkeestd. Vastaajat olivat kiinnostuneita siirtymddn osa-aikaeldkkeelle keskimddrin 55,5 -vuotiaina.
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Taulukko 7.

lkdryhmdt ja kiinnostus osa-aikaeldkkeeseen

1951-1970 syntyneet
1945-1950 syntyneet
1935-1944 syntyneet

Kyll6

Ei/Haluaa
kokoaikaiselle
eldkkeelle

55
53
44

21

30
40

Ei osaa

sanoa

25
17
16

Yhteensd

100
100

'100

Ldhde: Savioja 1999, liitetaulukko 11

Tutkimuksen mukaan suuret ikiluokat seuraavat elikeajatuksissaan edellisid ikdluokkia. Naisilla ndyttdisi tutkimuksen mukaan olevan miehid enemmtin
tydmotivaatiota ja he olivat sitoutuneempia tydhdnsd kuin samanikdiset miehet. Naiset my6s suhtautuivat miehid hieman my6nteisemmin ty6eldmdssd
pysymistd edistdviin seikkoihin. Eldkkeelle ldhddn siirtdmisen kannalta keskeisind pidettiin kuntoutusta, parempaa palkkaa, uusia tydaikajdrjestelyjd ja tydn
jatkuvuuden turvaamista.
Suuri osa suurten ik6luokkien edustajista haluaisi siirtya eldkkeelle ennen
60. vuotta. Silti heistd l6hes puolet (45%) uskoo selvidvdnsd ty6ssd normaaliin
eldkeikddn saakka. Miehistd 22% ja naisista 35o/o ei ollut ajatellut j66da eldkkeelle ennen virallista vanhuuseldkeikdd.
Tdmdn tutkimuksen mukaan keski-ik6iset tiedostavat eldkepolitiikan tulevaisuuden haasteet ja ovat tietoisia mahdollisista muutoksista eldketurvassa
(esim. yleisen eldkeidn nousu ja heikentyvd eldkkeen taso).

Yrityksen menestyminen ja henkil6st6n hyvinvointi. Eldketurvakeskuksen, Tydterveyslaitoksen ja Helsingin kauppakorkeakoulun yhteisty6projekti.
(Tuulija Jurvansuu 2000, Tuomi ym. 2000)

Tutkimuksen tavoitteena on selvittdd yrityksen menestymisen, organisaation
rakenteen ja toiminnan sekS henkildstdn hyvinvoinnin vdlisid yhteyksid. Tutkimuksessa on mukana metalliteollisuuden (127 kpl)ja vdhittdiskaupan (108 kpl)
tyopaikkoja. Otoksessa rajoituttiin tyopaikkoihin, joissa oli vdhint6dn 10 ty6nte-
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kijaa. Kyselyt ldhetettiin sekd toimipaikan johdolle ettd henkilOst6lle vuonna

1997.
Tutkimuksessa pyydettiin ty6ntekij6ita arvioimaan erilaisia tyokykya ylldpitdvi6 toimintoja. Tydntekijat pitivdt tdrkeind mm. ammattitaitoa edistdvdd koulutusta, tydtilojen ja ty6asentojen parantamista sekdi tyojdrjestelyja. Vanhimmat
vastaajat (yli aS -vuotiaat) pitivdt myds kuntoutusta erittdin tdrkednd.
Osa-aikatydn ei arvioitu ylipddnsii pitdvdn tyokykyei erityisen hyvin ylld. Silti
ldhes joka kolmas 54 vuotta tZiyttdneistd vastaajista piti osa-aikaeldkettd t6ssd
mielessd tdrkednd. Sitd pitivat tdrkednd sekd naiset ettd miehet molemmilla
toimialoilla. Tutkimuksessa vedetddn se johtopditds, ettd erityisesti teollisuudessa tydskentelevien miesten asenteet osa-aikaelaketta kohtaan ovat muuttuneet mydnteiseen suuntaan.
Tydnjohdolle tehtiin uusi kysely alkuvuodesta 2000. Yrityksidi oli kyselyssd
mukana 161, joista 89 oli metalliteollisuudesta ja loput kaupan alalta. Tutkimuksessa mukana olevissa ty6paikoissa oli yhteensd 84 osa-aikaeldkeldistd.
Tdssd kyselyssd oli mukana muutamia kysymyksid, jotka koskivat erityisesti
osa-aikaeldkettd: lomakkeessa kysyttiin osa-aikaeldkeldisten lukumddrdd yrrtyksessd, olivatko kaikki halukkaat pd6sseet osa-aikaeldkkeelle ja oliko tydpaikassa kdytetty osa-ai kae ldkettd tyokykyd yl iip it6vdn6 toi mena.
Joka viidennessd yrityksessd oli jouduttu rajoittamaan osa-aikaeldkkeelle
siirtymistd, eli kaikki halukkaat eivdt olleet pddsseet osa-aikaeldkkeelle. Kaupan alalla oli hieman tavallisempaa, ettd halukkaat eivdt olleet pddsseet osaaikael6kkeelle.
Ty6njohtoa pyydettiin myos valmiin luettelon avulla arvioimaan, onko tyopaikoissa tehty erilaisia tyokykya yllapitdvid toimia paljon tai vdh6n. Eniten oli
jdrjestetty koulutusta, joko ammattitaitoa edistdvdd tai tuettu omaehtoista koulutusta. Erilaiset tyoaikajarjestelyt olivat ty6njohdon mielestd harvinaisia: vain
noin joka kymmenennessd tutkitussa ty6paikassa oli muutettu tydaikoja tai
keytetty osa-aikaty6td tydkyvyn ylldpitdmiseen. Osa-aikaeldkettd oli tdssd
mielessd kdytetty vain viidessd prosentissa tydpaikoista.
I

SAK:n jiisenkysely.
Jdsenkysely tehtiin kevddlld 2000 SAK:n liittojen alle 60-vuotiaille jdsenille,
joita oli mukana 854 henked. Jdsenkyselyn yhden keskeisen osan muodostivat osa-a kaeldkejdrjeste yj€i koskevat kysymykset.
SAK:n jdsenet suhtautuivat osa-aikaeldkkeeseen varsin mydnteisesli. 77%
vastasi kdsityksensd osa-aikaelfikejdrjestelmdstd keinona vdhentdd varttuneiden tyontekijoiden tydrasitusta olevan mydnteinen. My6nteisintd suhtautuminen oli 4C-{9 -vuotiaiden keskuudessa. Julkisella sektorilla tydskenteleviit arvioivat useammin osa-aikael6kejairjestelmdn kykenevdn helpottamaan tyon
i

I
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aiheuttamaa rasitusta kuin yksityisilld palvelualoilla tai teollisuudessa tyOskentelevdt.
Tydntekijditd pyydettiin my6s arvioimaan tydnantajien suhtautumista osaaikaeldkejdrjestelyyn. Tyontekij6iden kdsitys oli, ettd tydnantajat suhtautuvat
osa-aikaelaikejdrjestelyyn myonteisesti. Vastausten mukaan yhdeksdn kymmenestii ty6nantajasta suhtautui joko melko tai yksinomaan myonteisesti osaaikaeldkejdrjestelyihin. Toimialoittaiset erot tyonantajien suhtautumisessa olivat vdhdisid.
Kyselyssd selvitettiin lisdiksi tydaikojen jdrjestelytapoja ja menetetyn ty6panoksen korvaustapoja tydpaikoilla. Osa-aikaelEikkeelld olevien tydaikaa oli
lyhennetty vastausten mukaan pddasiassa siten, ettd pidemmat ty6- ja vapaaajan jaksot vuorottelivat viikon, kahden viikon tai pitemmissd jaksoissa.
Osa-aikaeldkeldisten jaljelle jifineet tyot on useimmiten jaettu muille ty6ntekijdille. 20% vastanneista sanoi uusia tydntekij6itd palkatun osa-aikaeldkeldisten tydpanosta korvaamaan.
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4 osA.AI KAELAxxeeN KEHIwKSeSTA
MUISSA MAISSA

Huoli varhaisesta eldkkeelle siirtymisestd on yhteinen useille teollisuusmaille. Esimerkiksi Yhdysvalloissa, Japanissa ja kaikissa EU-maissa ollaan
viime vuosina toteutettu uudistuksia elikejarjestelmissd, joiden tarkoituksena
on viihentddi eldrkkeiden aiheuttamaa taloudellista rasitusta. Eldkkeiden tasoa
on monissa maissa laskettu (mm. indekseja tarkistamalla), varhaiseldkkeisiin
on tehty leikkauksia ja eldkkeelle siirtymisikid on mydhennetty (Ageing
of... 2000, Walker 1 999).

Samaan aikaan on kiinnostus osa-aikaeldkettd ja muita vdhittdisen el6kkeelle siirtymisen jdrjestelmid kohtaan kasvanut selvdsti. Osa-aikaeldke ndhdddn yhtend keinona edistdd tyOssd pysymistd ja vdhentdd enneaikaista eldkkeelle siirtymistd. Talla hetkella useimmissa EU-maissa on jonkinlainen jdrjestelmd eldkkeelld olon ja tydnteon yhdistimiseksi (Walker 1999).
Osa-aikaelirkettii ja muuta vdhittdistd eldkkeelle siirtymista perustellaan
yleensd taloudellisen rasituksen vdhenemisellS. Toisaalta joustavasta tai vdhittdisestd eldkkeelle siirtymisestd puhuttaessa ei yleensd unohdeta mainita
sen muita hyvi6 puolia: ty6sta luopumisen ja kokoaikaiselle eldkkeelle siirtymisen helpottaminen, ikddntyneiden tydpanoksen ja osaamisen hy6dyntdminen,
ikdsyrjinndn viiheneminen jne. (Ageing of...2000, ks. my6s Takala 1999).
Osa-aikaeliikejtirjestelmistd on eri maista myds kokemuksia. Osaaikaeldkejdrjestelmid on toteutettu lakiin perustuvana, siitd on voitu sopia ty6markkinajdrjestdjen kesken tai yrityskohtaisesti. Erilaiset jdrjestelyt voivat olla
voimassa my6s yhtd aikaa.
Osa-aikaeldke on useimmissa maissa l#ihtenyt vaikeasti liikkeelle. Tdhdn on
useimmiten reagoitu sddnn6ksid muuttamalla tai s66tdmdlld aina uusia lakeja
(esimerkiksi Saksassa ja Ranskassa). lsossa-Britanniassa kaikkia ikddntyneitd
ty6ntekij6itd koskevaa osa-aikaelikelakia kokeiltiin lyhytaikaisesti 1 980-luvun
puolivdlissd, ja ohjelman epdonnistuttua siitd luovuttiin (ks. Takala 1999). Tosin my6s lson-Britannian hallitus on aivan viime aikoina uudelleen tehnyt yrityksid vdhittdisen eldkkeelle siirtymisen mahdollistamiseksi (Ban on earIy...2000).
Se, miten osa-aikainen tyd jdrjestetddn, vaihtelee eri jdrjestelmissd. Tavallisinta on tydajan lyhentdminen laissa tai sddnn6issi mddrdttyjen rajojen sisdlld. Esimerkiksi Itdvallassa tydaikaa voi vdhentii 7Oo/o:iin saakka, Tanskassa viikoittaista tydaikaa pitdd vdhentdd vdhintddn 7 tunnilla lai 21o/o:lla, niin ettd
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viikkotyoajaksi jii€i 12-30 tuntia, Ranskassa vuosittaisen ty6ajan tulee olla
2O4Oo/o ai kaisemmasta vuositydajasta.
Saksassa voi osa-aikaisen tydaikansa jdrjestdd ns. palkkimallin (blockmodel) mukaisesti. Palkkimallissa tyoajan voi jdrjestdd vuorottelemalla tyontekoa ja vapaa-aikaa pitkissiikin jaksoissa. Esimerkiksi viiden vuoden osaaikaeldkejakso ennen vanhuuseldkettd voi koostua 2,5'.n vuoden kokoaikatyostd ja2,5:n vuoden kokoaikaisesta eldkeajasta. (ks. kuva 3)
Palkkimalli kehitettiin tdydentdmddn vdhdn k;iytettyd osa-aikaeldkett6.
Tdmdn mallin houkuttelevuus onkin selvdsti ollut suurempi kuin osaaikaty6vaihtoehdon (Schmahl ja Viebrok 1999). Se on suosittu, vaikka jeirjestelm6ssd edellytetddn ty6ttdmdn tai harjoittelijan palkkaamista.
Tdssd alunperin Volkswagen-tehtaalla kehitetyssd mallissa osa-aikaeldkkeen idea on kyllikin jossain mddrin hdmdrtynyt. Vehittaisen eldkkeellesiirtymisen tarkoitushan on ollut tyonteon vdhentdminen voimien vdhentyessd
ja pehmed siirtyminen kokoaikaeldkkeelle. Osa-aikaeldkkeen palkkimalli on
pikemmin ertis muoto varhaista eldkkeelle siirtymistii, kuin "puhtaan" vdhitttiisen eldkkeelle siirtymisen muoto (Naegele 1999).
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Tyoaika

Yksil6llinen
ty6aian ia vapaa ieldik :)

Vapaa (elake)aika 50%
Tyoaika 50%

Ty6aika
50o/o

Vapaa

(eleike)
aika 50%

Vanhuuseldke

Vanhuuseldke

Ldhde: Schmdhl ja Viebrok 1999

Kuva 3. Osa-aikaelSkkeen mallit Saksassa
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Vanhuus-

elike

Jos tarkastellaan aivan viime vuosien kehitystii havaitaan, ettd

osaaikaeldkkeen suosio on EU-maista selvdsti kasvanut Ranskassa ja Suomessa.
Molemmissa maissa on myds kannustettu osa-aikaeldkkeelle siirtymistd, erityisesti osa-aikaeldkelakeihin tehtyjen muutosten avulla. (Social protection...1998).
Ranskassa osa-aikaeldkeldisten mddrd viisinkertaistui vuodesta 1993 vuoteen 1997. Vuoden 1997 lopussa osa-aikaelSkeldisid oli 56 000. Osaaikael6kkeen suosiosta Ranskassa kertoo se, ettii vuonna 1995 ensimmdisen
kerran osa-aikaeliikkeelle siirtyi enemmdn henkiloitd kuin kokoaikaiselle varhaiseldkkeelle. (Guillemard ja Argoud 1999).
EU-maiden kokemusten pohjalta tehdyn arvion mukaan esteitd osaaikaeldkkeen suosiolle ovat ainakin mahdolliset lakiin liitetyt reunaehdot, esimerkiksi se, ettd osa-aikaeldkkeelle siirtyneen tilalle tulee palkata ty6tdn tydnhakija (ndin on esim. Belgiassa ja ltaliassa). Toinen tekijd, mika ndyttdisi vaikuttavan osa-aikaeldkkeen vdhdiseen suosioon, on vaihtoehtoisten poistumisreittien (esimerkiksi kokoaikainen varhaiseldke) olemassaolo ja edullisuus
(esim. ltdvallassa). (Social protection... 1998).
Ruotsia on pitkddn pidetty osa-aikaeldkkeen onnistumisen mallimaana.
Ruotsissa osa-aikaeldkelaki tuli voimaan 1976 ja se saavutti heti melkoisen
suosion. Tosin osa-aikael#ikkeelle hakeutuvien ja osa-aikaelSkkeellS olevien
mddrd ei ole Ruotsissa kasvanut jatkuvasti, vaan se on vaihdellut suuresti lain
voimassaoloaikana. Naihin vaihteluihin on katsottu olevan syynd ldhinnd
ikarajojen ja korvaustason muutokset, sekd osa-aikaeldkkeen lopettamis- ja
supistamisyritykset. Osa-aikaeldkkeen korvaustaso oli aluksi 65% ansionmenetyksestd. Se laskettiin 50%:iin vuonna 1981 ja nostettiin takaisin 65%:iin
kuusi vuotta my6hemmin. Samalla kun osa-aikaeldkkeen lopettamispddtds
tehtiin vuonna 1994, korvaustasoa laskettiin 55 prosenttiin.
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Lihteet: Ruotsin osa-aikaeldkejirjestelmd, http://www.rfv.se (26.6.2000)

Kuva 4. Osa-aikaeldkkeelld olleiden mddrd vuosien '197f1999 lopussa Ruotsissa,
1 000 henked

Ruotsissa osa-aikaeldike pdiitettiin lopettaa eldkkeiden kokonaisuudistuksen
yhteydessd. Uusia osa-aikaeliikkeitd ei sielld eniiEi my6nnetd vuoden 2OOO
jdlkeen. Mahdollisuus vdhittdiseen eldkkeelle siirtymiseen sdilyy kuitenkin
uudessakin eldkelaissa: 6'l vuoden iistd alkaen henkild voi ottaa eldkkeensd
joko tdytend, "/a.n, Yz.n tai /+:n suuruisena (Ajankohtaista Ruotsin...1998).
Ruotsin uuden eldkej€irjestelmdn on arvioitu kannustavan tydssd pysymistd
juuri siihen sisdltyvdn vdhittdisen eldkkeelle siirtymisen mahdollisuuden kautta
(Palmer 1999).
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Yhteenveto
Osa-aikaeldkkeiden mddrdn kasvu parin viime vuoden aikana on ollut nopeaa,
erityisesti yksityiselld sektorilla. Kaksi vuotta sitten, ennen ikdrajan laskua
56 vuoteen, osa-aikaeldkeldisid oli yksityiselld sektorilla 3 2OO (kesdkuun
lopussa 1998). Vuoden 2OO0 heindkuun lopussa heitd oli jo 1 'l 700, yhteensd
yli puolet kaikista 21 000:sta osa-aikaeldkkeelld olevasta.
Kaikista niistd, jotka saivat osa-aikaeldkettd vuoden 1999 lopussa neljdnnes
oli 56 lai 57 -vuotiaita, eli lainmuutoksen mydtd osa-aikaeldkkeen piiriin tulleita
ikdluokkia. Tdmdn ikdiset ovat siirtyneet innokkaasti osa-aikaeldkkeelle: kaikista vuonna 1999 osa-aikaeldkkeelle siirtyneistd 56 ja 57 -vuotiaita oli 54%.
Osa-aikaeldkkeelle siirryttiin kuitenkin vuosina 1998 ja 1999 myds muissa
ikdryhmissd aiempia vuosia enemmdn.
Tutkimuksin on pyritty selvittdmddn ty6ssi kdyvien kiinnostusta osa-aikaeldkettd kohtaan. Monet tutkimuksista koskevat vain tiettyd ammattiryhmdd tai
toimialaa ja tutkimuksissa kysymykset on muotoiltu eri tavoln. Tuloksetkin
vaihtelevat paljon tutkimuksesta toiseen. Koko ikdluokkaa edustavassa, suuria
ikdluokkia (1945-50 syntyneet) koskevassa tutkimuksessa havaittiin, ettd kiinnostus siirtyii varhain elakkeelle on edelleen suurta. Erityisesti osa-aikaeldke
kiinnosti tdmdn ikdisid: puolet varhaisel6kkeestd kiinnostuneista oli kiinnostunut ni menomaan osa-aikael 6kkeel le siirtym isestd.
Osa-aikaeldke on my6s edullinen vaihtoehto kokopdivdtyolle, varsinkin kun
lisdintynyt vapaa-aika otetaan huomioon. Vanhuuseldkekddn ei juuri alene
osa-aikaeldkkeelle siirtymisen takia. Ruotsissakin osa-aikaeldke oli yleensd
suosittu silloin, kun ehdot olivat tydntekijdn kannalta erityisen edulliset.
Suomessa osa-aikaeliikejdrjestelmii on myos tydnantajalle edullinen. Ensiksi siksi, ettd se rahoitetaan kokonaan jakojdrjestelmdperiaatteella, eikd siitd
ndin ollen aiheudu v6littdmi6 kustannuksia tydnantajalle. Toiseksi siksi, ettd
osa-aikaiseen ty6h6n siirtyvdn ty6ntekijdn tilalle ei aina tarvitse palkata uutta
ty6ntekijdd.
Eldkkeen saamisen ehtojen lisdksi osa-aikaeldkkeen suosioon vaikuttaa
ikddntyneiden tydntekijdiden ty6markkinatilanne. Kansainvdlisten kokemusten
valossa ndyttdd, ettii osa-aikaeldkkeelle siirrytdin silloin, kun ikdintyneestd
tyovoimasta on kysyntda. My6s Suomessa parin viime vuoden aikana ik6dntyneiden sekd kokoaikainen ettd osa-aikainen ty6llisyys on parantunut selvisti.
lkddntyneen tydvoiman kysynndn kasvu on arvioiden mukaan merkinnyt sitd,
ettd ikddntyneet voivat joko pitdd kokopdiveitydnsd tai siirtyd osa-aikatyohon ja
osa-aika-eldkkeelle.
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Kansainviilisten kokemusten valossa ndyttdd, ettd osa-aikaeldkkeen suosiota puolestaan vdhentdd se, ettd osa-aikaeliikelakiin liitetiiin runsaasti erilaisia reunaehtoja, esimerkiksi tydttdman tai harjoittelijan ty6llistdmisvelvoite.
Myos se, ettd tyontekijoillai on kdytettdvissddn edullisia vaihtoehtoisia varhaiseldkemuotoja, yleensd vdhentdd osa-aikaeldkkeen suosiota.
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