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1. Varhainen

tytielimisti

irtautuminen

lkddntyneiden tydhon osallistuminen on viime vuosikymmenind nopeasti vdhen-

tynyt. 1970-luvun alussa yli puolet 55-64-vuotiaista suomalaisista oli ty6ssi, nyt
ty6llisid on vain kolmannes tdstd ikiluokasta. Varhainen tydeldmdstd poistuminen

on muodostunut normaaliksi eldminkulun kdytdnn6ksi.
Varhaiseen eldkkeelle siirtymiseen suhtauduttiin vield viime vuosikymmenelld

varsin suopeasti. Varhaiseldkejdrjestelmid laajennettiin 1980-luvun puolivdlissd
lisddmdlld yksil6llinen varhaiseldke, varhennettu vanhuuseldke ja osa-aikaeldke
eldke-etuuksiin. Sittemmin huoli tosiasiallisen eldkkeellesiirtymisidn alhaisuudesta

ja varhaiseldkejdrjestelmdn kustannusten

kasvusta

on

kuitenkin muuttanut

nikemyksid. Vaikka yksittdisissd yrityksissd saatetaan edelleen supistaa tydvoi-

maa ohjaamalla ikidntyvii eldkkeelle, hallinnolliset toimenpiteet ja kannanotot
suuntautuvat kuitenkin eldkkeelle siirtymisen hillitsemiseen. Tdmd ndkyy esimerkiksi Eltikekomitea 1990:n toimeksiannossa. Komitea saitehtivdkseen mm. ehdot-

taa toimenpiteitS, jotka kannustavat ty6nteon jatkamiseen eldkkeen vaihtoehtona

tai eldkkeen ohella ja jotka ehkdisisivdt tai lykkdisivdt ennenaikaiselle eldkkeelle
joutumista (Kom.miet. 1991). Komitean ehdotusten pohjalta ty6ssd pysymisen
taloudellista houkuttelevuutta lisdttiin mm. korottamalla vanhimpien ty6ntekijoiden
ansioeldkkeen karttumisprosenttia.
Tydssd jatkamista on viime vuosina pyritty edistdmidn myds ikddntyneiden
ty6kyvyn ja ty6olojen kehittimiseen ja tutkimiseen suunnatuilla kampanjoilla kuten
ty6eldkelaitosten Ty6kyky kunniaan ja Huomisen ty6kyky -projekteilla sekd Tyoter-

veyslaitoksen

lkiintyvi

arvoonsa -ohjelmalla. Samaan pddmidrddn tdhtiii

ikddntyvien tydllistimisedellytysten parantamista selvittdneen komitean ehdotus
Kansallisen lkiohlelman toteuttamisesta vuosina 1997-2001 (Kom.miet. 1996).
Huolta varhaisen elakkeelle siirtymisen laajuudesta on kannettu my6s muualla

Euroopassa. Hollannrssa, lsossa-Britanniassa, Norjassa ja Ruotsissa tdmd huoli
on johtanut ty6kyvytt6myyselikkeiden my6ntdmisedellytysten tiukentamiseen, ja
Italiassa, ltivallassa, Kreikassa ja Saksassa ollaan asteittain luopumassa pitkdn
vakuutusajan perusteella ennen normaalia eldkeikdd vdhentdmdtt6mini maksettavista vanhuuseldkkeistd (Laitinen 1997). Erditd Euroopan maita sekd Japania ja

Yhdysvaltoja koskevassa tutkimuksessa todetaankin, ettd kaikkialla kokeillaan
keinoja, joilla ty6std eldkkeelle siirtyminen muuttuisi joustavammaksi, ja samalla
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kustannusten painopiste siirtyisi valtiolta yrityksille

ty6ntekijdille. Uusia

ja usein edelleen yrityksiltd

ja omaperiisid ratkaisuja tydn ja

eldkkeelle siirtymisen

kytkenndssd ei kuitenkaan ole ldydetty (Naschold ym. 1994).
Huoli varhaisen tydstd poistumisen yleistymisesti ndyttdd siis olevan varsin
kansainvdlinen ilmi6, joskin tydsti poistumisen tasossa on maakohtaisia eroja.
OECD:n tilastoihin perustuvat luvut osoittavat, ettd Suomessa ikddntyneet henkil6t

ovat kokonaan poissa ty6eldmdsti enemmdn kuin muissa Pohjoismaissa. Ansiotydh6n osallistumattomien ikddntyneiden suomalaismiesten vdest6osuus on keski-

eurooppalaista tasoa, sen sijaan ty6eldmdn ulkopuolella olevien ikddntyneiden
naisten osuus on Suomessa pienempi kuin useimmissa muissa Euroopan maissa.
Osa-aikaty6n osuus
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Kuva 1. Ei ty6ssd olevien 55-64-vuotiaiden naisten ja miesten viiest6osuus sekd
osa-aikatydn osuus vuonna 1995 erdissd Euroopan maissa
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Naisten osalta varhaisen ty6std poistumisen kansainvdlinen vertailu on vaikeaa
koska monissa Euroopan maissa

- naiset ovat laajamittaisesti

-

toisin kuin Suomessa ja muissa Pohjoismaissa

vasta tulossa ty6markkinoille. lkddntyneiden naisten

ansioty6h6n osallistumattomuus ei siis aina kerro varhaisesta tyosta poistumisesta

vaan oman kotitalouden piiriin sijoittuneesta eldmdnurasta.
lkddntyneettydntekijdt, erityisestiikddntyneet naisettekevdt monissa Euroopan
maissa paljon osa-aikaty6td. Kuvasta 1 ndkyy, ettd ldhes kaikissa niissd maissa,
joissa ty6eldmdstd poissa olevien S5{4-vuotiaiden vdest6osuus on pienempikuin
Suomessa, osa-aikaty6n osuus on vastaavasti korkeampi. Tyypillinen suomalainen

ty6uramalli sekd miehille ettd naisille on, tai on ainakin ollut, varhain alkanut tiivis
kokopdivdinen ty6ja kso, joka useim m iten padttyy tdydel iseen ans iotyon lopettam iI

seen jo ennen vanhuuseldkeikdd.

Kuvasta 1 ndkyy my6s, ettd Suomi poikkeaa muista Euroopan maista ikdin-

tyneiden avoimen tydtt6myyden suhteen. Vaikka Suomessa suuri osa ikdAntyneiden ty6tt6myydestd on eldkeldistetty ty6ttdmyyselikkeen piiriin, 5ffi4vuotiaista ei ty6ssd kdyvistd oli Suomessa avoimesti tydtt6miind suurempi osa

kuin missddn muussa Ldnsi-Euroopan maassa. lkdintyneiden pitkiiaikaistyottdmien ty6tt6myysturvan erityisjdrjestelyt, jotka automaattisestijohtavatty6tt6myyseldkkeelle, ovatkin 1990-luvun lamavuosina saaneet Suomessa nikyvdn aseman.

Vaikka tydtt6myysluvut ovat korkeita, valtaosa ty6h6n osallistumattomista
55-64-vuotiaista suomalaisista saa kuitenkin toimeentulonsa tyokyvyttomyyden
perusteella. Vuonna 1995 tdstdi ikdluokasta 37

o/o oli

varsinaisella tyokyvytt6myys-

eldkkeelld tai yksil6lliselld varhaiseldkkeelld, 19 % tydttdmdnd tai ty6tt6myysel6kkeelld ja 12

o/o

muilla eldkkeilld.

Taulukko 1. 55-64 vuotiaat elikeliiset ja ty6tt6mdt vuonna 1g9s

55-59
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o/o
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5
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85
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vdest6-
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lukumAdrd
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54 000

67

343 000
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Suomessa iktiaintynyt vdestd on joko kokoaikaisesti tydssi
tyOeldmdn ulkopuolella. Vihittdinen eldkkeelle siirtyminen

tai kokonaan
eli tydn ja elSkkeen

yhdistdminen ty6uran loppupuolella ei ole saanut vankkaa jalansijaa. Vuoden 1996

lopussa Suomessa oli kaikkiaan 6 000 osa-aikaelikeliistd. Yksityiselld sektorilla
osa-aikaeldkeldisten osuus oli 0,7 o/o S3$4-vuotiaasta ty6eldketurvaa kartuttaneesta vdestdstd eli yhteensd noin 2 500 henke6.
Osa-aikaeldkkeelle odotettiin suurempaa suosiota, silld laki laadittiin paljolti

ruotsalaisen mallin mukaan. Ruotsihan on oikeastaan ainoa maa, jossa osaaikaeldke on "onnistunut" eli osa-aikaeldkkeelle on hakeutunut runsaasti 60 vuotta

tdyttdneitd tydntekijditd. Tdrkeimpiii tekij6itti lain toimivuuden kannalta on ollut se,
ett6 Ruotsissa on ollut tottumusta osa-aikaty6n jirjestdmiseen (Wadensj6 1996).

Ty6n ja eldkkeen yhdistdminen vaihtoehtona varhaiselle ja tiiydelliselle ty6n
lopettamiselle on kuitenkin teema, joka on herdttinyt runsasta keskustelua viime
vuosina niin Euroopassa, USA:ssa kuin Japanissakin. Eri maissa kdytossd olevia

vdhittdisen eldkkeelle siirtymisen malleja

ja niiden toimivuutta on myds alettu

kartoittaa. (Delsen ja Reday-Mulvey 1996.)
Sekd varhaiseldkkeet ettd tydtt6myysturva ovat muodostuneet institutionalisoi-

tuneiksi varhaisen tydstd poistumisen reiteiksi. Vaikka ndmi toimeentuloturvamuodot on alunperin luotu yksittdisten riskien kuten tydtt6myyden tai tydkyvyttOmyyden varalle, tydstd poistumisen reitteind ne saavat uutta sisdlt65. Ne muuttu-

vat poikkeuksesta normaaliksi eliminkulun vaiheeksi. (Kohlija Rein 1991.)
Poistumisreittien runsasta kdytt6i on pyritty selittdmddn viestdn ikirakenteen
kehitykselld, ty6markkinatilanteen muutoksilla, hyvinvointivaltiollisilla sddnn6ksilld,

yritysten strategioilla sekd ikddntyneen ty6voiman kulttuurisilla arvoilla, asenteilla

ja taloudellisilla nikemyksilli (esim. Kohlija Rein 1991, Guillemard ja Rein 1993,
Naschold ym. 1994). Ndmd ldhestymistavat painottavat eritavoin varhaisen ty6std

poistumisen yksil6llistd ja rakenteellista puolta. Esimerkiksi varsin usein kdytetty
selitysmalli, jossa ty6std poistuminen ndhdddn erilaisten tydnt6- ja vetotekij6iden

summana, korostaa voimakkaasti yksildn roolia.

Tissi mallissa

yrityksiin ja

poistumisjdrjestelmiin liittyvdt tekijdt tulkitaan yksildiden kautta, ne saavat merkityk-

sensii yksil6iden asenteiden ja pddt6sten vaikuttimina. Yksil6tasoa laajemmat ldhestymistavat keskittyvdt yhteiskunnan rakenteisiin. Rakenteelliset piirteet ndh-

didn keskeisind varhaisen ty6std poistumisen selittiijinil eiki pelkdstddn

yksilOllis-

ten valintojen muokkaajina. Varhainen poistuminen ymmdnetddn tdllOin talouden,
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hyvinvointivaltiollisten jdrjestelmien ja yritysten kdytalnt6jen keskindisen vuorovaikutuksen tulokseksi (Guillemard ja Rein 1993).
Rakenteellisilla tekijdilld on keskeinen merkitys sekd varhaisen ty6nlopettamis-

prosessin alkuunpanijoina ettd sitd ohjaavina ja kontrolloivina tahoina. Poistumisreitit eivdt ole vain tydstd irtautumisen vdline, vaan ne myds aktiivisesti vaikuttavat

poistumiskehitykseen. Varhaisen ty6n jdttdmisen institutionalisoituminen ja
yleistyminen kasvattaa siihen suuntautuvia normatiivisia paineita ja luo stereotyyppisin mielikuvia ikdtintyneiden ty6markkinoille sopimattomuudesta (Trommel

ja de Vroom

1994).

Yritysten kdytdnn6t ja sosiaaliturvajdrjestelmien luomat mahdollisuudet ja esteet

muokkaavat poistumisreittien verkostoa. Eri reitit voivat korvata toisiaan tai ne

voivat tukea toistensa laajenemista. Reittien erillisyys kuitenkin hdmdrtdd varhaisen poistumisen kokonaisuutta ja vdhentdi sen hallittavuutta (Berglind 1gg4).
Varhainen ty6n jdttdminen onkin osittain liukunut hyvinvointivaltion kontrollin
ulottumattomiin, vaikka siind kdytetddnkin hyvdksihyvinvointivaltiollisia jarjestelmid

(Trommelja de Vroom 1994).

2. Varhaiseldkkeiden tutkimus Suomessa
Varhaista eldkkeelle siirtymistd sivuava tutkimus keskittyi ennen 1980-luvun loppuvuosia ldhinnd tydkyvyttdmyyseldkkeiden tarkasteluun. Uusien varhaiseldkemuoto-

jen kdyttd6noton my6td virisi kuitenkin monilla tahoilla ndihin eldkkeisiin

liittyviai

tutkimushankkeita.
Varsinaisten tutkimushankkeiden ohella uusien varhaiseldkkeiden ensimm6isind

voimassaolovuosina oli tarvetta ja kiinnostusta tutkimustuloksista ja tilastotiedoista
koottuihin jdsentdviin katsauksiin. Tdllaisissa selvityksissd esitettiin arvioita ja
ndk6kohtia ty6std luopumiseen vaikuttavista tekij6istd ja pohdittiin toimintamalleja

eldkehalukkuuteen vaikuttamiseksi (esim. Forss 1ggg, Grohn 1gg1, Raassina
19e1).

Ensimmiinen empiirinen selvitys uusien eldkemuotojen kdytostd oliEldketurvakeskuksen selvitys yksilOllisistd varhaiseliikkeistd vuonna 1g86 (Gould ja Rinne
1987). Siind kuvattiin tyypillinen yksilOllisen varhaiseldkkeen hakija S8-vuotiaaksi,
pitkdn tyduran tehneeksiteollisuuden palkansaajaksi, joka kdrsituki- ja liikuntaelin-

ten sairauksista. Tissd raportissa pohdittiin my6s eldkkeiden ratkaisukdytiint6d,
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aihetta joka on tavan takaa noussut julkiseen keskusteluun ja erilaisten selvitys-

pyynt6jen kohteeksi (esim. Naisten

ja miesten tydkyvytt6myys 1993, Nyman ja

Gould 1996).
1990-luvun alkuvuosien tutkimuksista suuri osa kdsitteli kysely- ja haastattelu-

aineistoihin perustuen ikiintyneiden eldkkeelle siirtymistd ja varhaiseldkkeelld
olemisen kokemuksia. Ndissi tutkimuksissa korostui yksil6tasoinen ldhestymistapa. Eliikkeelle siirtymistd tarkasteltiin ikidntyneiden tydntekij6iden eldkehalukkuu-

den kautta, joka selittyi elikkeelle tyOntdvien ja vetdvien tekij6iden summana.
Ndiden tutkimusten painotus vaihteli eldkeasenteista terveyteen, ty6h6n ja
eldmdnhallintaan. (Esim. Forss ja Tuominen 1991, Gould 1994, Gould, Takala ja
Lundqvist 1991 ja 1992, Huhtaniemi 1995, Huuhtanen ja Piispa 1991 ja 1993, Lind

ja Maki 1994, Niemeld, Talvitie-Ryhdnen ja Vdisdnen 1995, Piispa ja Huuhtanen
1991, 1993 ja 1995, Uusimdki 1995). Samantapaista tutkimusasetelmaa on
kdytetty myds yrittdjien ty6- ja eldkeasenteita selvitettiessd (Hyrkkdnen 1995 ja
1e96).

Vaikka edelld mainituissa tutkimuksissa korostuivat ikddntyneiden omat

varhaiselikeasenteet ja kokemukset, niissd kuitenkin my6s sivuttiin yritysten ja
ty6markkinoiden roolia eldkkeelle siirtymisessd. Tydvoimatutkimuksen aineistoihin
perustuva tutkimus varhaiseldkkeelle siirtymisalttiuden kasvusta oli

jo

selkedsti

suuntautunut yksilOtasolta rakenteellisiin tekijdihin. Se toiesille mm. palkkaustavan

ja ty6koulutuksen merkityksen tydvoimassa pysyvyyteen (Lilja 1990).

Yritysten

varhaiseldkepolitiikkaa selvitettiin my6s erillisissd ty6nantajille suunnatuissa kyse-

lyissi (Jonninen, Pesonen ja Hdnninen 1992, Piispa ja Huuhtanen

1992).

Varhaisen eldkkeelle siirtymisen ohella Suomessa on tutkittu myds niitd, joille
eldkkeelle siirtyminen ei ainakaan ensimmdiselld hakemiskerralla ole onnistunut.

Seki

yksil6llisen varhaiseldkkeen ettd varsinaisen ty6kyvyttdmyyseldkkeen

hakemukseen hylkdiyspdiit6ksen saaneiden tilannetta

on kuvattu

kahdessa

raportissa (Gould '1995, Juntunen, Hdnninen ja Lundqvist 1996).

Kansainvilistd vertailevaa tutkimusta varhaisesta eldkkeelle siirtymisestd on
Suomessa tehty kovin vdhdn,

eiki

Suomi juuri ole ollut mukana muuallakaan

tehdyissd vertailuissa. Pohjoismaista tilastovertailua on tehty osa-aikaeldkkeen
kiiytdstd (Santamdki-Vuori 1990), ja ikiidntyneiden eldkeldisten vdestOosuuksia ja
eldkkeellesiirtymisikdd on verrattu Suomen ja erdiden muiden maiden vdlilld (esim.

Huunan-Seppild, Jokelainen ja Jdrvisalo 1994, Jokelainen 1gg1).

I
Varhaiseldketutkimuksen ja erityisesti kansainvdlisten vertailujen yhtend ongel-

mana on eldkejirjestelmien

ja

muiden varhaisen tyOstd poistumisen reittien

moninaisuus sekd kdsitteiden sekavuus. Eris tdrked ldhestymistapa varhaiseldketutkimukseen onkin ollut kdsitteiden m66rittelyn, sisdll6n ja mittaamisen ongelmien

pohdinta. Erityisesti eldkkeellesiirtymisidn merkityksen uudelleenarviointi on ollut
tdmdn tutkimusotteen piirissd keskeinen (Hytti 1995 ja 1996).

3. Eldketu rvakesku ksen varhaiseldketutki

m

us

3.1. Mitii on tutkittu
Eldketurvakeskuksessa selvitettiin yksildllisen varhaiseldkkeen saajia jo heti lain
ensimmSisen voimassaolovuoden jdlkeen (Gould

ja

Rinne 1987). Varsinainen

varhaiseldkekysymystd selvittdvd tutkimusprojekti kdynnistettiin 1990-luvun alussa.

Vuonna 1990 kerdttiin aineisto yksil6lliselld varhaisel6kkeelld olevista ja
vertailuaineisto ikddntyneisti ty6ssd kdyvistd. Tutkimustuloksia julkaistiin kahdessa

raportissa (Forss ja Tuominen 1991, Gould, Takala ja Lundqvist '1991).
Tulosten mukaan yksi16lliselle varhaisel5kkeelle hakeutumista selittivdt parhaiten tekijdt jotka liittyivit hakijan terveydentilaan ja ty6h6n. Eldkkeelle hakeuduttiin

ennen muuta huonon terveydentilan vuoksi, mutta my6s ty6n ruumiillinen ja
henkinen raskaus sekd tyOolosuhteiden hankaluus lisdsivdt eldkehalukkuutta.

Ty6ssd kdyvdt jaettiin tydsuuntautuneisiin ja eldkesuuntautuneisiin, joista
jdlkimmdinen ryhmd muistutti ominaisuuksiltaan eldkeldisid ja muodosti siten
potentiaalisten eldkeldisten ryhmdn. Elikkeelle ty6ntdvdt tekijdt korostuivat
elikkeelle siirtymisessd, elAkkeen vetovoima ei vaikuttanut yhtd selkedlti selittdjdltd. Valittu tutkimusasetelma ja tulosten tulkinta saattavat tosin selittdd analyysin
painottumisen tydnt6tekij6ihin.

Varhaiseldkkeiden voimassaolon ensi aikoina tutkimuksellisen kiinnostuksen
kohteena oli siis yksil6n elikepddt6kseen vaikuttavien tekij6iden kartoittaminen ja

toisaalta

jo eldkkeelld olevien

mielipiteiden analysointi. Vaikka tdllainen tutki-

musote tuotti tietoa elSkkeelle hakeutumisen syisti, se koettiin riittdmitt6mdksi

varhaiselikeldisten mdirin kasvaessa nopeasti.
Eldkekomitea 1990:n mietinn6ssd ehdotettiin ikddntyneiden tydssd jatkamisen
yllykkeeksi mm. takuuelikettd

ja

korotettua elikkeen karttumisprosenttia. Var-

haiseldkeprojektissa pyrittiin selvittdmddn miten kiinnostuneita ikdintyneet tyonte-
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kijiit olivat ndistd ehdotuksista. Tdtd varten kerdttiin erillinen aineisto pitkddn tydssd olleista 50 vuotta tdyttdneistd ty6ntekij6istd (Gould, Takala ja Lundqvist 1992).
Vaikka tdssdkin raportissa on pohdintaa eldkkeelle siirtymisen syistii, oli painotus-

ta siirretty selvdsti ongelman syiden etsinndstd ratkaisun etsintddn: mitkii tekijdt
saisivat ihmiset jatkamaan ty6ntekoa eldkkeelle siirtymisen sijaan. Vastaajat
suhtautuivat my6nteisesti tydssd jatkamiseen, jos nykyinen palkka tai tuleva eldke
ty6td jatkamalla selvdsti kasvaisi, jos ty6td muutettaisiin jollain tavoin sopivammak-

si tai jos saisi kuntoutusta. Kokoaikaisen eldkkeen suuri suosio ndkyi kuitenkin
tdssdkin raportissa.
Laman ja ty6tt6myyden kasvun seurauksena huomattiin, ettd perinteinen malli

ikddntyneiden ty6ntek'rj6iden vaihtoehdoista tydmarkkinoilla oli muuttunut kaksijaosta kolmijaoksi. Ty6 ja elike -vaihtoehtojen rinnalle oli tullut kolmas vaihtoehto:

ty6ttdmyys (Gould 1994). Kun uuden kyselyn

ja

rekisteritietojen perusteella

seurattiin vuoden 1990 kyselyaineiston tydssd kdyvii (ks. Gould ym. 1991)
havaittiin, ettd puolet heistd oli edelleen tydssd vuonna 1993, neljdsosa eldkkeelld

ja neljdsosa ty6tt6mdnd. Erityisesti niissd ammattiryhmissd, joissa ikdintyneiden
tydssd jatkaminen on kaikkein vdhiisint5, ty6tt6myys osoittautui olevan el6kkeelle

siirtymistd merkittdvdmpi ty6stii poistumisen reitti.
lkddntyneiden tyOntekijdiden seurannan tulokset varmensivat myds ndkemystd,

ettd itsearvioitu terveydentila ja kdsitys tydn raskaudesta ennakoivat varsin hyvin
tydn jdttdmisti ennen vanhuuseldkeikdd, ja ndin ollen monenlaiset toimenpiteet

voivat riittdvdn varhaisessa vaiheessa toteutettuina edistdd ty6ssd pysymisti.
Toisaalta ty6tt6myys

lisid varhaista ty6std

irtautumista

ja

legitimoi eldkkeelle

siirtymisti, mikd toimii tyOssd jatkamisen pyrkimyksid vastaan. (Gould 1994.)
Varhaiseldketutkimuksen aineistoa hy6dynnettiin my6s keskustelussa eldkehylkdyksistd. Naisten miehid korkeampi yksilollisen varhaiseldkkeen hylkiysosuus ei

selvityksen mukaan selity hakemisalttiudella vaan selityksid on haettava sairastavuudesta ja toimintakyvystS, ammateista ja sosioekonomisen aseman eroista, ts.
yhteiskunnan toimintaan ja sukupuolten roolikdyttdytymiseen liittyvistd rakenteelli-

sista eroista. (Gould ja Takala 1993.)
Eldkehylkdiysten tarkastelu laajennettiin hylkdyspddt6ksen saaneiden eldmdnti-

lanteen kehittymisen seurantaan. Vuonna 1993 lihetettiin kysely sellaisille
ty6ntekij6ille, jotka olivat saaneet hylkidvdn pddt6ksen hakemaansa yksil6lliseen
varhaiselAkkeeseen. Mukana oli ryhmd vuonna 1988 hylkayksen saaneita ja

samoin ryhmd vuonna 1992 hylkayksen saaneita. Seurannan mukaan eldke-
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hakemuksen hylkdiminen hidastaa jonkin verran varhaista eldkkeelle siirtymist6,
mutta useimmat hylkdyksen saaneista siirtyvdt joko ty6tt6miksi tai uuden hakemuksen jdlkeen elikkeelle. Ty6ssd jatkaminen on harvinaista. (Gould 1995.)

Uusista varhaiseldkemuodoista osa-aikaeldke tuntui jidneen jalkoihin: sitd ei
paljon haettu eikd siitd niyttdnyt tulevan aitoa vaihtoehtoa kokopdivdiselle ennen-

aikaiselle elAkkeelle. Kaikissa tehdyissd kyselyissd kuitenkin tiedustettiin my6s
vastaajien kiinnostusta osa-aikaeldkkeeseen. Tydssd olevat ja ty6h6ns6 sitoutu-

neet suhtautuivat kaikkein mydnteisemmin osa-aikaeldkkeeseen, jo eldkkeelld
olevat yleensd kielteisesti. (Takala 1994.)

Talla hetkelld Eldketurvakeskuksen varhaiseldkeprojekti etenee

kahdella

taholla. Toisaalta projektissa pyritddn yleisemmin selvittdmidn varhaisen tydstii
poistumisen reittien rakennetta ja toimintaa, toisaalta pyritddn yhden varhaiseldke-

muodon, osa-aikaeldkkeen tarkempaan analyysiin. Nditd kahta tutkimushanketta
kuvataan seuraavassa.
3.2. Osa-aikaelSketutkimus
Kokemuksia osa-aikaeldkkeestd selvitetddn erillisessd tutkimuksessa, jossa on tar-

koituksena kuvata osa-aikaeldkettii ja osa-aikaeldkeldisii Suomessa, onhan laki
osa-aikaeldkkeestd ollut voimassa jo kymmenen vuotta. Laki muotoiltiin meilld pal-

jolti Ruotsin mallin mukaiseksi kaikki tydntek'rjiit ja yrittrijat kattavaksi jairjestelmdksi, jossa ty6panoksen vdhentdminen ja eldkkeelle siirtyminen tapahtuvat vdhit-

tdin. Suomalaiset ovat kuitenkin, toisin kuin ruotsalaiset ikitoverinsa, kdyttdneet

tdti mahdollisuutta vdhfln.
Kiinnostus osa-aikaeldkkeeseen tai laajemmin vdhittiiseen taijoustavaan eldkkeelle siirtymiseen on kasvanut 1990-luvulla my6s muissa teollistuneissa maissa.

Ajatus eldkeidn joustosta ei sen sijaan ole uusi, keskustelua on kdyty 19SO-luvulta

ldhtien. Tdssd keskustelussa joustavilla eliikejdrjestelmilld on tarkoitettu sekd
yleisen vanhuuseldkeidn joustoa etti osittaista eldkkeelle siirtymistd (esim. Dex ja
Phillipson 1986).
Viime vuosien eurooppalaisessa keskustelussa vihittdisestd elikkeelle siirtymi-

sestd pddpaino on ollut taloudellisilla tekijdilld: varhainen kokoaikainen eldkkeelle

siirtyminen tulee liian kalliiksi. Vdhittdistd siirtymistd on toki perusteltu my6s
inhimillisestija sosiaalisesti (ks. Delsen ja Reday-Mulvey 1996). Myds Suomessa
nditd eri perusteluja on kiiytetty vaihtelevasti: osa-aikaeldkkeen suunnitteluvaiheessa korostuivat yksil66n liittyv?it hyvinvointitekijdt, mutta taloudellisen taan-
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tuman my6td ovat muut, esimerkiksi ty6markkinoihin liittyvdt perustelut nousseet
selvemmin esiin. Esimerkiksi vuoden 1994 osa-aikaeldkkeen uudistusta perusteltiin silld, ettd se omalta osaltaan voisi helpottaa laman tuomaa suurty6tt6myyttd.

Vdhittdistd eldkkeelle siirtymistd on siis perusteltu eri tavoin, ajatukset ovat
vaihdelleet ja jopa kddntyneet vastakohdikseen (ks. Blyton 1984).

siti tutkimusperinnettd, jossa kuvataan varja eldkkeelle siirtymiseen vaikuttavia tekijOitd.

Osa-aikaeldketutkimus jatkaa

haiselikeliisten ominaisuuksia

Tarkoituksena on tilastojen ja kerdtyn kyselyaineiston avulla kuvata osa-aikaelikeldisiS ja etsid tekijditd, jotka vaikuttavat osa-aikaeldkkeen vdhdiseen kdytt66n (mis-

sd ammateissa toimitaan, milld aloilla, miten ty6ajat on jdrjestetty, onko osa-aikaisen tydn jdrjestdminen ollut helppoa, millainen on tydkyky ja terveys jne).
Tutkimusjoukon muodostavat kaikki ne henkil6t, jotka olivat osa-aikaeldkkeelld

joulukuussa 1994 ja saivat osa-aikaeldkettd TEL:n tai YEL:n mukaan. Aineisto

kerdttiin kyselylomakkeella talvella 1995. Tutkimusjoukon suuruus on 1262
henked. Vastanneista kolmasosa oli yrittdjid ja loput palkansaajia. (Takala 1996a.)
Osa-aikaeldketutkimuksen tulosten valossa

niyttiii

siltd, ettd osa-aikaelike on

vaihtoehto kokopdivdty6lle, ei kokoaikaiselle eldkkeelle. Osa-aikaeldkeliisilli on
hyvd terveydentila ja tydkyky. Osa-aikaeldkeldisten koettu terveydentila muistuttaa

ty6ssd olevien

ja

ty6ssd jatkamaan halukkaiden terveyttd,

ei kokoaikaisella

eldkkeelli olevien taieldkkeelle pyrkivien terveyttd (kuva 2). Osa-aikaeldkkeelle on
siirrytty toisaalta siksi ettd vanhuuseldkkeelle siirtyminen kdvisi vaivattomasti ja
toisaalta siksi etti ty6std johtuvat ongelmat helpottaisivat. (Takala 1996b.)

Osa-aikaeldkeliiset

I

..

yossa

kdYvdt'----

N=1033

Tv6haluiset

N=78

Erakeharuiset

N=104

TyOkyvyttOmyyseldkeliiset

N=89

20

0

!

Hyva

40

60

ffi xontatainen I

80

100

o/o

Huono terveys

Kuva2. Osa-aikaeldkeldisten terveydentila verrattuna samanikdisten kokoaikaisesti ty6ssd tai eldkkeelld olevien terveydentilaan
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Huonon terveydentilan mainitsitdrkeimmdksi eldkkeelle siirtymisen syyksi vain

joka kymmenes osa-aikaeldkeliinen. Selvisti tdrkedmpid syitd olivat se, ettd
vastaaja oli mielestddn tehnyt tydtd riittdvdn pitkddn ja se, ettd osa-aikaelike on
pehmed lasku eldkkeelle.
3.3.

Ty6sti poistumisen reitit

Varhaisen ty6std poistumisen reittejd selvittdvdssd tutkimushankkeessa kuvataan

tydstd poistumisen institutionalisoitumista sekd tarkastellaan eri poistumisreittejd

ja

niiden toimintaa. Aikaisemmissa varhaista eldkkeelle siirtymistd koskevissa

tarkasteluissa on korostunut yksittdisten ty6ntekijOiden asennoituminen. Tdssd
tutkimuksessa

pyritiin ty6std poistumista selvittdmddn yksil6- ja

yhteisdtasoja

yhdistdmdllei. Tutkimuksen punaisena lankana kulkee kysymys yksil6tason

pddtdsten, yritysten intressien

ja

yhteiskunnallisten pddtdsten keskindisestd

painottumisesta varhaisessa tydstd poistumisessa. Poistumisinstituutioiden
rakenne ja yritysten ja ty6markkinoiden toiminnat ndhdddn keskeisind sekd
varhaisen tydstd poistumisen syitd ettd eri poistumisreiteille ohjautumista tutkittaESSA.

Tutkimusaineisto koostuu sosiaaliturvalainsddddnn6n asiakirjoista, eldkkeitd ja
ty6tt6myyttd koskevista tilastotiedoista sekd ikddntyneiden palkansaajien kysely-

ja

rekisteritiedoista. Asiakirja-aineisto sisdltdd komiteanmietintojd, valtiopdi-

vdasiakirjoja ja eldkejdrjestelmin piirissd laadittuja yleiskirjeitti, joissa on esitetty
perusteluja tai ndkemyksid varhaiseldkkeiden kriteereista ja kafit6tarkoituksesta.
Tilastomateriaali kattaa suomalaisen ty6sta poistumisen kehityksen vuodesta 1970

lihtien. Tutkimuksessa kdytetddn my6s jonkin verran kansainvdlisii vertailutietoja
poistumisreiteistd. Yksildtason aineistot koostuvat vuosina 1990 ja 1993 kerdtyistd
kyselytiedoista, jotka koskevat ikdintyneiden vuonna 1990 ty6ssd olleiden palkan-

saajien (n=1123) ja yksil6llisen varhaiseldkkeen hakemukseen hylkiyspddtoksen
saaneiden (n=808) elSmdntilannetta. (Kyselyaineistoja on tarkemmin selostettu
raporteissa Gould 1994 ja 1995.) Kaikkien kyselyihin vastanneiden tilannetta on
edelleen seurattu ty6ti, ty6ttdmyytti ja elikkeitd koskevien rekisteritietojen avulla.

Tutkimuksen kaksi ensimmdisti artikkelia valmistuivat vuonna 1996. Artikkelis-

sa "Tyottdmyys ja varhainen eldkkeelle siirtyminen" (Gould 1996) tarkastellaan
ty6tt6myyden merkitystd varhaisel#ikejirjestelmdn kehitykselle ja eri eldkemuotojen

kdyt6lle. Artikkelin keskeisid teemoja olivat ty6ttdmyyden ja ty6h6n kykenemdtt6myyden vdlinen rajanveto ja toisaalta ty6tt6myysturvan ja eldketurvan vaihtoehtoi-
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suus. Tarkastelu kertoo, ettd vaikka ty6ttOmyyteen ja ty6kyvyttdmyyteen perustu-

vat poistumisreitit on pyritty pitdm6dn erillisind, ne kuitenkin usein korvaavat
toisiaan. Lamavuosina sairausperusteisten varhaiseliikkeiden alkavuus on laskenut
ja tyOstd poistum inen on useim

m

iten alkanut tydtt6myysjaksolla. Tyott6myyseldket-

td edeltivai pitkd tydtt6myysjakso on siirtdnyt tydsti poistumisen enenevdsti
yrityksissd tehtdvien pddt6sten varaan. Hyvinvointivaltion kontrolli ulottuu ldhinnd
ohjaamaan ihmisid yhdeltd poistumisreitiltd toiselle, esimerkiksi ty6tt6myysturvan

ja tyokyvyttdmyysturvan vdlilld.
Ty6ttomyys-teemaa kdsittelevd artikkelipadttyy lyhyeen kuvaukseen 1990-luvun

suomalaisista varhaisen tyOstd poistumisen reiteistd. Ndiden reittien rakenteen ja
toiminnan analysointia jatketaan artikkelissa, jossa kuvataan massatyott6myyden
aikaista tydeldmdstd poistumista (Gould 1997). Artikkelista kdy ilmi, ettii vuonna
1990 tyossd olleista ja vuonna 1994 iaftaan 55-64-vuotiaista palkansaajista ldhes

40o/o oli tyossd vield vuonna 1994. Muut olivat joko jidneet ty6ttdmiksi jaltai
siirtyneet jollekin varhaiseldkkeelle.

'1990

1991

1992

1993

TyOssd

n=1123

1994
TyOssd

28%

ssd

10%
20o/o

20%
21o/o

Kuva 3. Varhaisen ty6std poistumisen reitit vuonna 1994 iaftaan 55-64-vuotiailla
tydntekij6illd.

Ty6tt6myysalkuisen reitin yleistymiseen ovat ty6markkinatilanteen ohella
vaikuttaneet yritysten toimintatavat ja poistumisinstituutioiden erityispiirteet kuten
ty6tt6myyseldkkeelle johtava pidennetty ansiosidonnaisen pdivdrahan kausi seki
ty6kyvytt6myyseldkejdrjestelmdn selked sairausperusteisuus. Myds ty6kyvytt6myyseldkkeen kautta tapahtuvassa poistumisessa institutionaaliset tekijit kuten
ty6markkinatilanne ja yritysten taloudelliset ja kulttuuriset kiytdnn6t osoittautuivat
tyontekij6iden terveydentilan ohella tirkeiksi selittijiksi.
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3.4. Varhaiseldketutkimuksen jatkuminen
Eldketurvakeskuksen varhaiseldkeprojektissa

- sekd osa-aikaeldkettd ettd tydstd

poistumisen reittejd selvittdvissd tutkimuksissa

-

keskitytddn parin ldhivuoden

aikana kansainvdlisiin vertailuihin ja kerdttyjen kyselyaineistojen hyddyntdmiseen.
Ty6std poistumisen tutkimuksessa kansainvdlinen tarkastelu painottuu Suomen

ja erdiden muiden Euroopan maiden poistumisreittien vertailuun: miten
reittien toiminta, yleiset hyvinvointivaltiolliset rakenteet

ndiden

ja ty6std poistumisen

intensiteetti liittyvdt toisiinsa? Osa-aikaeldketutkimuksessa kartoitetaan eri maissa

kdyt6ssd olevia vdhittiisen eldkkeelle siirtymisen malleja. Niistd malleista kiiydyt
keskustelut liittyvdt my6s laajempaan kokonaisuuteen eli kysymykseen tyoeldmdn

joustavuuden lisddntymisestd ylipddnsd.

Kyselyaineistojen avulla tarkennetaan kuvaa osa-aikaeldkeldisten ominaisuuksista

ja arvioidaan osa-aikaeldkkeen ongelmia ja hyvid puolia. Empiirisen

aineiston analyysin pohjalta ja eri maiden kokemuksia arvioivien kirjoitusten avulla
on tarkoituksena muodostaa kokonaiskuva osa-aikaeldkejdrjestelmdstd Suomessa.

Poistumisreittien tutkimuksessa kyselyaineistojen avulla tarkastellaan mm.
sukupuolten vdlisid eroja. TdmAn teeman kisittelyssi kiinnostuksen kohteena ovat

varhaisen ty6n jdttdmisen kdytdntojen

ja

merkitysten erot miehilld

ja

naisilla.

Tutkimushankkeessa tullaan edelleen kdsittelemddn varhaiseldkkeiden yhteiskun-

nallisia funktioita tarkastelemalla eldkkeiden kriteereitd

ja niiden merkitystd

kdytdnn6ssd. Tarkoituksena on my6s tarkemmin selvittdd miten valinta- ja valikoi-

tumisndk6kulmat painottuvat eri poistumisreiteilld.
Varhaiseldkeprojektin on arvioitu pddttyvdn vuonna 1999, jolloin erillisissd
artikkeleissa esille tulleiden keskeisten teemojen pohdinta kootaan yhteen.
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