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1, Tutkimuksen tarkoitus

Vuoden 1995 alussa julkaistiin yrittAjien elaketurvaa ja
sukupolvenvaihdoksia koskeva tutkimus (HyrkkAnen l-995) .

Tutkimuksen tulokset yllattivat joiltakin osin ja antoivat
aiheen uuden kyselyn suorittamiseen saman vuoden kevAAl1a.

Tilastojen perusteella tiedetaSn, et.t.A yrittAjien eldke-
lain (YEL) piiriin kuuluvAt henkil-ot siirtyv5t e15kkee11e
myhemmin kuin tyosuhteessa olevat. Vuonna L994 YEI-,:n pi-
riin kuuluvista 65 vuoden ikdisistA 30 ? o1i niit5, jotka
siirtyiv5t ensimmAisen kerran suoraan vanhuuselAkkeelle.
Esimerkiksi TEL:n piiriin kuuluvilla 55-vuotiailla vastaa-
va osuus o1i t7 Z (Tyoelskejairj .ti1.vk. L994, I, 58,80) .

YriLt.aj iA koskevassa tutkimuksessa oIi yI15t.t.Av55, ettA
runsas kolmasosa yrittrijistA jatkoi toimintaa elSkkeen
saamisen jSlkeen. Tyonteko oli yleist& varsinkin van-
huusel5kkeelle tai varhennetulle vanhuuselSkkeelle siirt.y-
neil-15. Tut.kimuksessa jai selvittdm5ttd, miss6 miiiirin
tyonteko johtui tatoudellisista syistEi ja missA mAflrin
muista syista. Yrittajien elSkkeet ovat keskimaarin pie-
nempiS kuin esimerkj-ksi fef,:n piiriin kuuluvilla ja varsi-n
harvat yrittAjSt ovat hankkineet lis5elAketurvaa.

Samoin tutkimuksessa jai selvittdm5tEd, mikd merkitys
terveydentilalla ja tyoympAristollA on tyossS. pysymiseen.
ElAketurvakeskuksessa on monien vuosien ajan tutkittu pa1-
kansaajien osalta elAkkeelle siirtymistd ja lShinna yksi-
1o11ise11e varhaiseltikkeelle siirtymiseen vaikuttavia
seikkoja (Gould ym. 1991 ja 1-992, Gould t994) .

Pal-kansaajia koskevien tutkimusten mukaan ike, hyvA ter-
veys, tyokyky, tyohalu, tyo ja tyoympAristo, tyollisyysti-
lanne, eldketurvan houkuttelevuus ja saavutettavuus sek&
taloudelliset, seikat selittAvAt. erilaisin painotuksin ja
toisiinsa kietoutuneina tyosti poistumista ja tyossa pysy-
mistd (Gould t994, 51) .
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Samankaltaisten seikkojen selvittAmistd tarvitaan myos
yrittdj j-en osalta. Yritt.Ajien kohdalla selvitystA kaipaa-
vat ne tekijAt, jotka saavat lykkAAmaSn el5kkeell-e hakeu-
tumista ja jatkamaan tyontekoa vielA elAkeaikana. EdellA
esitett.y kuullostaa liiankin kunnianhimoiselta tdssd yh-
teydessA, kun on tehty vain suppea lisAkysely. Sen avul1a
toivottiin kuitenkin loytyvAn viit.teita siit5, mikS pitda
yrit.t.Aj 5n tyossd.

Postikysely kohdistettiin niihin henkiloihin, jotka vuoden
1993 kyselyss5 kuuluivat aktiivien, tyossA olevien yrittA-
jien otokseen. TdhAn otokseen kuuluvat. olivat tyossA vuo-
den 1991 1opuI1a, eivdtkd ol-1eet siirtyneet e15kkee11e
vuoden 1993 puolivAliin menness5.

Vajaa kolmasosa vuoden 1995 kyselyyn vastanneista o1i
siirtynyt. edeIlj-sen kyselyn jalkeen e1Akkee11e. Tut.kimus-
joukko jakaantui nAin ol1en:

a) aktiiveihin yrittiijiin, jotka luokiteltiin
- tyosuuntautuneisiin
- elAkesuuntautunei-siin

sen mukaan, mitd he hal-uaisivat tehdii, jos voisivat itse
valita.

b) el5kkeensaajiin, jotka luokiteltiin
- tyontekoa jatkaviin
- tyonteon lopettaneisiin

sen mukaan, mit.A he ilmoittivat nykyisestA toiminnastaan.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittee, onko ede77d mainit-
tujen aktiivien yrit#jien ja eTdkkeensaajien ryhmien vii-
7i77e eroja seuraavien TisdkyseTyssii LredusteTtujen seik-
kojen suhteen:

taloudelliset syyt eld.keaikaisen tyonteon
jatkamisen taustalla
terveydent.ilan kokeminen
yritt.AjS.n tyon piirteet
laman vaikutus yritystoimintaan ja alan tule-
vaisuuden nAkymAt
uranvalinnan motiivit ja tyotyytyviiisyys
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Taloudelliset s1ryt

YEL:n piiriin kuul-uvien eliiketaso on alempi kuin t,yosuh-
teessa olevien, koska elflkkeen karttumisaika on l-Ahes 10

vuotLa lyhyempi kuin TEL:n piiriin kuu]uvilla. TEL tuli
voimaan vuonna 1,952, YEL vuonna L970. .fatkavatko elAkkeen-
saajat tyontekoa siit5 syystd, ettei eltike riitai toimeen-
tuloon? Saavat.ko tyont.eon lopettaneet korkeampaa el5kett5
kuin t.yontekoa jatkavat elAkkeensaajat?

Terveydentilan kokeminen

Terveydentilan kokemisella on palkansaajilla vaikutusta
elAkehakuisuuteen, kuten ede]ld. todettiin. Kokevatko ne
yrittejaL, joLka haluavat pysya tyossa, terveydentilansa
erilaiseksi kuin ne, jotka haluaisivat siirtyA el5kkee1le
ja lopettaa tyonteon? Onko tAssi suhteessa eroa tyontekoa
jatkavien ja sen lopet.taneiden elAkkeensaajien v;iIiI15?
Eroavatko yrittajAt palkansaajista koetun terveydentilan
suhteen?

Yritt6.jin ty6n piirteet

palkansaajien tyoympSristoa tutkittiin kysymall€i, mita
seuraavista ominaisuuksista kunkin tyossA esiintyy (Gould
ym. l-991, Gould 1-994) :

- rasittavuus, kiire, pakkotahtisuus
- likaisuus, polyisyys tms., tapaturmavaara
- tyopdivd.n pituus, vuorotyo tai muuten hankala tyoaika
- mahdollisuus saAdellA tyotehtlivid
- tyon kiinnostavuus, uusien asioiden oppi-minen, atk:n
tai automaation hyodyntAminen

Samojen tyon piirteiden esiintymistd tiedusteltiin myos
aktiiveilta ja elAkkeelle siirtyneilte yrittajilte.

Laman vaikutus ja aLan tulevaisuuden ntikyu'r5t

Palkansaajien elAkkeelle hakeutumista voivat selittiiA
vallitsevaan yrityskulttuuriin liittyvit tekijat, kuten
halutaanko yllApit;iA vanhenevien tyontekijoiden tyokykyi
jne. Yritt;ijil1e tyo- tai elSkehakuisuus voi riippua my6s
siitai, miten paljon lama on vaikuttanut epAsuotuisasti
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millaisena yritt5jd nakee oman alansa

Uranvalinnan motiivit ja tyohon ts1rytyvEiE)rys

Viimeinen l-uku kd^sittelee yrittAjAksi ryhtymisen motiiveja
ja tyytyvAisyyttA uranvalintaan. Yrittaj ien intensiivinen
suhtautuminen tyohonsi tuli esiIle jo yrittAjajerjestojen
haastat.teluissa, jotka tehtiin edel-liseen kyselyyn liitty-
en. Lama on voinut aiheuttaa muutoksia tAssAki-n asiassa.

2. Tutkimusaineisto

Kysely suunnatti-in vuoden 1993 yritt;ijAt.utkimuksen aktii-
vien otokseen kuuluville henki]oilIe. NAmA oLivat YEL:n
piiriin kuuluvi-a, vuoden L99L lopussa yrittajin5 toi-
mineita henkiloitA, jotka eivAt. olleet siirtyneet e15k-
keelle vuoden 1993 kesdkuun loppuun menness5. Aktiivien
yrittajien otosta on selost.et.tu tarkemmin yrittajAt.utki-
muksen liitteessA (Hyrkk;inen 1995, liite Bo Lundgvistin) .

Kun aktiivien yrittijien otokseen kuuluvat olivat vuonna
1995 55-64-vuotiaita, ol-ivat he nyt kaksi vuotta myohemmin
57-65-vuotiaita eli osa oli ehtinyt tulla jo vanhuusel-A-
keikAdn. Otokseen valitut olivat toimineet yritt;ijin5
vAhintAAn 10 vuotta, miehet keskimA5rin 2O vuotta, naiset
19 vuotta.

Aktiivien otos kesitti 1662 henki1o6.. Vuoden l-995 touko-
kuussa heille lAhetettiin postikysely ja vastaamatta jat-
tdneille uusintakysely kesdkuussa. Kaikkiaan kyselyyn
vastasi l-l-91 henki1o5. Vastausprosentiksi saat.iin siis
7a,1 %, kun se vuoden 1993 kyselyssA o1i 66,4 Z.

Otoksesta 58 % vast.asi molempiin kyselyihin, 9 Z ainoas-
taan vuoden 1-993 kyselyyn ja 13 ? vain vuoden t-995 kyse-
1yyn. 19 Z ei vastannuL kumpaankaan kyselyyn.
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Taulukko l-. Otoksen ja vastaajien vertailu

Otos
*

Vastaaj at.
z

Miehet
Naiset
Yhteensd

IKA r/.
57-59 v
60-62 v
63-64 v
55-55 v
YhteensA

Toimiala:
Teollisuus ja
kAsity6
Rakennustoiminta
Kauppa
Palvelukset
Liikennne
Maa- ja metsiitalous
Yhteensd

]-995

69
31

100

4L
33
15
11

100

1,7
9

25
22
23

4
l-00

68
32

100

4L
32
15
I2

100

15
9

27
22
22

4
100

LukumSSrii l.652 l-r_91

Vastaajista oli kolmasosa naisia, kuten taulukosta l- voi
nAhd6. Ialtaan vastaajien enemmisto oli a1le 53-vuotiaita,
kaksi viidesosaa oli alle 60-vuotiaita. YIi kymmenesosa
vastaajista oli saavuttanut vanhuuselSkei5n. Toimialoista
kauppa, palvelukset ja liikenne muodostivat 7L *. TeoIIi-
suus ja kd.sityo sekA rakennustoiminta muodostivat neljAn-
neksen. Taulukon prosenttiosuuksista voi pa;iteI1a, ettd.
vastaajat edustavat tarkasteltujen taustamuutt,ujien suh-
teen hyvin otosta.
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3. Yrittaijain pyrkimyksen kohteet: ty6nteko vai
eldke?

3.1. Nykyinen toiminta

Aktiivien yrittdjien aineisto jakaantui vuoden 1993 tutki-
muksessa kaht,een ryhmdAn: tyossd oleviin ja tyonteon 1o-
pettaneisiin. ot.okseen valituista henkiloista joka seit-
semis oli lopettanut yritystoiminnan tutkimuksen ajankoh-
taan menness5. Lopettamisen syistA yleisimpi5 olivat sai-
rauteen ja yritystoiminnan kannattamat.tomuuteen liittyvat.

Taulukosta 2 voi nAhda, ett.A vuonna 1993 tyossA olleista
kaksi kolmasosaa o1i edelleen tyossd vuonna l-995. Varsin
harvat olivat lAhinnA tyottomyydest5 tai sairaudesta joh-
tuen poissa tyosta. Runsas neljdsosa oIi e15kkee11d.

Taulukko 2. Vuonna 1993 kyselyyn vastanneiden toiminta
vuonna 1995

Toiminta
v. 1-995

Toiminta v. L993
Toimi yrit- Oli lopettanut
taij Ana toiminnan%z

Kaikki
?

Tyossi
Poissa tyosti
E1€ikkeellei

Yhteensd

66
5

29

r_00

834

10
2a
69

r_0 0

58
I

34

100

LukumiArA r-3 5 969
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Taulukosta 2 ndhdAAn myos, ett vuonna l-993 toiminnan 1o-
pettaneista vain joka kymmenes o1i palannut tyohon vuoteen
1995 mennessd. Viidesosa ol-i edelleen poissa tyostii, 1A-
hinnd tyottomyyden takia. Enemmisto oli kuitenkin siirty-
nyt eld.kkeelIe.

Taulukossa 3 tarkastellaan vastaajien toimintaa i5n mukaan
vuonna 1995. AIle 50-vuotiaista vastaajista kolme ne1-
jiisosaa o1i tyossA ja joka kahdeksas poissa tyostA tyot-
tomyyden, yrityksen lopetuksen tai sairauden takia. YIi
klrmmenesosa 57-sg-vuotiaista oli elEikkeel]a. 60-54-vuoti-
aista tyossA o1i I;ihes 50 Z ja tyosta poissa olevia oli
vdhemm5n kuin heita nuoremmassa ikAryhmd.ssS. Runsas kol-
masosa ikdryhm5st5 oli elAkkeell5. 55 vuotta tAyttineistA
suurin osa o1i kyselyn ajankohtana elSkkeetIA. IkAryhmdn
viel& tyossd tai tyostd poissa olevat saavuttivat van-
huuseliikeidn vuoden 1-995 loppuun mennessA.

Taulukko 3. Vastaaj j-en toiminta vuonna l-995 i5n mukaan

Toiminta
v. L995

IkA vuonna l-995
57 -59 v. 50-64v. 55 -66v.t%z Kaikki

%

TyossA
Poissa tyostA
EldkkeeLld,jatkaa tyontekoa
El5kkee11ii,
ej- jaEka tyontekoa
YhteensA

LukumAArA

73
l-3

5

9

r.00

493

57
6

l7
20

100

554

t2
4

48

36

100

143

58
9

l_5

L7

100

l_19 0

TyostA muun syyn kuin el5kkeen takia poissa oLevista 57-
64-vuotiaista vain 2-3 % ilmoitti suoranaisesti olevansa
tyot6n. Kaikkiaan tyon puutteen, yrityksen lopetuksen tai
konkurssin takia 57-s9-vuotiaiden ikiryhmdssi oli tyostii
poissa '7 * ja 5}-64-vuotiaiden iktiryhm5ssii 3 ?.
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YrittSj j-en ot.os o1i valikoitu ja kyselyaineistossa tyotto-
myys o1i vahdistd vaestoon verrattuna. Koko vaestossd 55-
59-vuotiaiden tyottomyysaste oli 26 ? ja 6o-G4-vuotiaiden
L4 * vuonna 1,994 (Tyopo1. Aikakauskirja 3/1,995, taulukko
L2) .

rtsensd. tyottomdksi ilmoittaneiden yrittaj ien vahaistA
mdardti selittdnee osaltaan myos s€, ettei yrittajille o1e
aikaisemmin o1lut palkansaaj iin verraLtavaa tyott6myystur-
vaa. vuoden l-995 arussa yrittajien sosiaaliturva tdydentyi
t.yottomyyskassajdrjestelmall;i, jota tavoitetta yrittajA-
j erj estot olj-vat vuosikausia a j aneet (KL Optio 6 .4 .1995 ) .

Ty6ntekoa eldkeaikana jatkaneet

vuoden L993 kyselyn mukaan vuosina l-990-92 elakkeelle jee-
neista runsas kolmannes tyoskenteli ainakin jonkin aikaa
sukupolvenvaihdoksen jalkeen. Kun elakkeen saamisesta oli
kulunut keskimS5rin 2,5 vuotta, 27 Z oIi vielA mukana
yritystoiminnassa .

vuoden 1995 kyselyssd. tyontekoa elakkeellai jatkaneiden
osuudet olivat nousseet vuoden L993 kyselyyn verrattuna.
Elakkeelle siirtyneista vastaajista 48 ? jat.koi tyontekoa
elEikeaikana. AI1e 65-vuotiailla osuus ori 43 *, G5 vuotta
t.Ayt.tdneilte 54 z. vuoden 1993 kyselyn mukaan d5 vuotta
tayt.taneista t.yoskenteli l5hes puolet, joten nousu johtuu
alle 55-vuotiaiden eI;ikkeensaaj ien tyonteon risaantymises-
re.

Erikkeella olevat miehet. jatkoivat tyontekoa hieman useam-
min kuin naiset. suhteellisesti eniten tyontekoa jatkavia
oli palveluksia tuottavilla a1oi1ra, rakennustoiminnassa
sekd teo1lisuuden ja kAsityon aloilla.

Tyontekoa jatkavilta elakkeensaajirta kysyttiin, tyosken-
televatko he osa-aikaisesti vai kokoaikaisesti. AIIe 65-
vuotiaista e1;ikkeensaajista a1le viidesosa tyoskenteli
kokoaikaisesti ja muut osa-aikaisesti. G5 vuotta tayt-
tAneista noin puolet tyoskenteli edelleen kokoaikaisesti
ja puolet osa-ai-kaisesti. Maarallisesti kokoaikaisesti
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tyoskentelevid ei o1lut kuitenkaan niin paljon, ettA eleik-
keensaaj ien tyontekoa olisi voit,u t.arkastella tyohon kAy-
tetyn ajan mukaan.

Kuviosta 1 n5hd56n, et.La eI;ikeaikana t.yoskentelevien osuu-
det ovat yhteydessA siihen, mi11e elSkkeelle yrittajA on
siirtynyt. Yl-eisimmin tyontekoa jatkoivat osa-aikael6k-
keel-Ie, varhenneLulle vanhuuseliikkeelle ja vanhuuselek-
keelIe siirtyneet yrittAjat. YEL:ssa osa-aikaelAkkeen
saamisen ehtoihin kuuluu, ettd elAkkeensaaja jatkaa tyon-
tekoa, mutta hAnen on v5hennettdvd ansiot,yonsA puoleen
(Tyoeldke ja muu sosiaall j-vakuutus 1-994, 43 ) . Jos osa-
aikaelSkkeitA ja varhennettuja vanhuuselAkkeit;i ei oteta
huomioon, tyonteko elAkeaikana ei oIIut yleistynyt muita
e1:ikkeita saavilla vuoden 1993 kyselystA.

Kuvio l-. Tyonteon jatkaminen elAkeaikana elAkelajin mukaan

Tyokyvyttomyyselake

TydttdmyyselSke

Yksil. varhaiseldke

Varh. vanhuuseleke

Vanhuuseldke

Osa-aikaelSke

f Jatkaa tyontekoa ffi Eijatka tydntekoa

Tydnteon jatkaminen elakeaikana

0 20 40 60 80 100
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Eldkelajin muutos

Ty6ntekoa eldkeaikana jatkavien elaikkeensaajien osuuden
kasvu johtuu siiLe, ettA osa-aikaelAkettA ja varhennettua
vanhuuselzikettA saavien suht.eellinen osuus el-Akkeensaaj is-
ta oli vuoden 1995 kyselyss5 suurempi kuin vuoden l-993
kyselyssA. Vuoden 1993 kyselyyn vastanneista eldkkeensaa-
jista noin joka kymmenes o1i jAAnyt. osa-aikael5kkee1Ie tai
varhennetulle vanhuuselAkkeelle. Vuoden L995 kyselyyn vas-
tanneista eld.kkeensaajista runsas neljinnes sai osa-aika-
elAkett.d. tai varhennettua vanhuuselikett;i. Tyokyvyttomyys-
ekikkeiden ja yksil6tlisten varhaisel5kkeiden suhteellinen
osuus o1i yrittajilla laskenut vuoden 1-993 kyselyyn ver-
rattuna, kuten taulukosta 4 voi todeta.

Taulukko 4. Vuonna 1995 kyselyyn vastaneet elAkkeensaajat
elakelajin mukaan verrattuna vuosina 1990 -1-992 eldkkeelle
siirtyneisiin, vuoden l-993 kyselyyn vastanneisiin yrittai-
j iin

E15ke1aj i v. 1995
kysely

9o

v. 1993
kysely

*

Tyokyvyttomyyseldke
Yksilollinen varhaiselAke
TyottomyyselS.ke
Osa-aikaelSke
VanhuuselAke
Varhennettu vanhuusekike
SPVE, luopumisel.
Yhteensii

LukumAird

7
2

30
7
1

26
27

r-00

868

15
20

8
10
29
1_7

1

100

378

nn

Mi-esten mielenkiinto
vuoden L993 kyselyssA

osa-a j-kaeliikkeisiin todettiin j o
(Hyrkkdnen 1995, 82) . Miehet o1i-
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vatkin siirtyneet osa-aikaelAkkeelle naisia ylej-semmin,
naiset taas miehiA usemmin varhennetulle vanhuuseldkkeelle
kuten myos tyottomyyselAkkeelle .

Osa-aikaelAkkeen ja varhennetun vanhuuselAkkeen saajia oIi
muita aloja enemmdn palvelusten aloilla ja rakennustoimin-
nassa eIi samoilla aloilla, joil1a tyontekoa jatkettiin
yleisimmin elAkeaikana .

Myos tilastojen mukaan YEI-,:n piiriin kuu1uvi11a, 55-54-
vuotiailla henkiloille lisAAntyivAt. vuonna 1994 alkaneissa
elAkkeissd osa-aikaelAkkeet ja varhennetut van-
huusellikkeet, kun niiden mAAriS verrataan vuoteen 1991.
Samoj-n tyottomyyselAkkeiden mAArA o1i noussut. Tyokyvytto-
myyselSkkeet ja yksilolliset varhaiselAkkeet olivat sit5
vastoin v6hentyneet (Tyoel5ke j Arj . til . vuos j-kirj a 1-991- ,

Osa f; 1994, Osa I) . Tyottomyyselskkeiss6 tapahtunut nousu
ei Lule esi11e tAmAn tut.kimuksen yrittajille. Ne vastaa-
jat, jotka ilmoittivat olevansa tyott.omAn5, olivat vuonna
L993 vielA enimmAkseen t.yoss5.

3.2. Ty6- tai eleikesuuntautuminen

Vastaajilta kysyttiin, mitd he haluaisivat tehd5, jos he
voisivat valita seuraavista vaihtoehdoista : toimia yrittii-
j;ina tai palkansaajana, o1Ia eldkkeel1Ei ja jatkaa toimin-
taa yrittAjAnA tai o11a elAkkeellA ja lopettaa tyonteon.

Kuviossa 2 t,arkastellaan 57-64-wuot.iaita aktiivien yrit-
t;ijien joukkoon kuuluvia vastaajia tyo- tai elSkesuuntau-
tumisen mukaan. Luokittelussa otettiin huomioon vastausten
lisaksi myos eldkkeenhakua koskevat tiedoL. YrittiijA Iuo-
kiteltiin elatkesuuntautuneeksi, jos hiin ilmoitti haluavan-
sa oIla elAkkeellA ja lopettaa tyonteon. Tyosuuntautuneek-
si vastaaja luokiteltiin, jos han halusi olIa edelleen
tyossi yrittAjAnd tai palkansaajana.

Tyosuuntautuneiksi luokitelt,iin myos ne vastaajat,
haluaisivat jatkaa tyontekoa ja samanaikaisesti

j otka
saada
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e15kett,5. Miksi n6itA vastaajia ei luokiteltu elAkesuun-
tautuneiksi, vaikka he haluavat elAkkeelle? Se johtuu
siita, ettA mieluisimman toj-minnan perustelua kysyttAessA
heid5n vastauksensa olivat lShemp5n5 t.yosuuntaut.uneita
kuj-n eldkesuuntautuneita. IkiAntymisen ja terveyden hei-
kentymisen sijaan korostettiin tyossd viihtymistS, el-Ak-
keen merkityst;i toimeentulon parantajana ja myos halukkut-
ta tyoajan vdhentSmiseen, johon e15ke antaisi mahdoll-
lisuuden. Perustelut on esitetty jAljemp6nA taulukossa 5.

Kyselyn ajankohLaan tyossd olevista 57-59- ja 50-64-vuot.i-
aista yrittAjistA runsas kolmasosa G7 Z) halusi jatkaa
tyontekoa entiseen tapaan, mutta saman verran o1i niitA,
jotka olisivat- mieluummin e15kkeella ja lopettaisivat
tyonteon. Joka neljdnnen mielestd. ihanteellinen elAmAnti-
lanne olisi se, ettd voisi jatkaa tyontekoa el5kkee1lA
o11en.

Kuvio 2. YrittajSt tyo- tai el5kesuuntauLumj-sen mukaan

Vastaajien tyo- tai eldkesuuntautuminen

TyossS:

57-59-vuotiaat

60-64-vuotiaat

Tyottomdnd, sairas-
lomalla tms.:

57-S9-vuotiaat

60-64-vuotiaat

0 20 40 60 80 100

I Ty6suuntautunut fl Ty6suuntaut., haluaa eliikkeelle
ffi Elikesuuntautunut
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Tyostei poissa oleminen l-isiisi vastaaj ien eldkesuuntautu-
mista. NiistA 57-59-vuotiaista vastaajista, jotka kyselyn
ajankohtaan olivat tyottom5nd, sairaslomalla tai muusta
syystd poissa tyostai, 44 % ei halunnut enAA palata tyohon,
vaan jaade eldkkeelle. 60-54-vuotiaista hal-usi siirtyii ko-
konaan e15kkee11e 54 *.

Myos palkansaajilla tyostA poissaolo IisAsi elAkesuuntau-
tumj-sta. Palkansaajia koskevan aineiston (Gou1d L994)
mukaan yli kaksi kolmasosaa tyottomin5, sairaslomaLla
tms. olevista 57 -5(-vuotiaista vastaaj ista hal-usi siirtya
elAkkee1Ie, kun tyossd olevill-a vastaava osuus o1i aIle 60
*.

Tyo- tai eldkesuuntautumisen suhteen ilmeni toimialoittain
eroja siten, ettd kokonaan eldkkeeIle haluavia oli kaupan
ja rakennustoiminnan aloilLa sek6 teollisuudessa enemmdn
kuin muil1a aIoi1Ia. Teollisuuden ja kAsityon samoin kuin
palvelusten aIoiI1a o1i myos muit.a aloja yleisempd6 s€,
ettA haluttiin jatkaa tyontekoa eliikkeellA oIIen. Viimeksi
mainitut alat ol-ivat niitA, joi11a jo elAkkeelIe siirty-
neet useimmin jatkoivat tyontekoa.

Vaikka myos rakennustoiminnassa tyoskennelleet el5kkeen-
saajt jatkoivat muita useammin tyontekoa, niin samaa halua
ty6nteon jatkamiseen eldkeaikana ei aktiiveilla raken-
nusalan yritt5jilla o11ut. Vuoden 1,993 kyselyssA j-Imeni,
ettA lamasta johtuen rakennust.oiminnassa on odotettavissa
entist6 v5hemmAn myos sukupolvenvaihdoksia.

Perustelut tyit- tai el5kesu u ntautumiselle

Vai-n kolmasosa aktiiveista yrittAj istA esitti perustelun
si1le, miksi valitsi jonkun esitetyistai vaihtoehdoista
(taulukko 5) . Vastaajien harvalukuisuudesta huolimatta
perustelut antavat viitteita siita, miksj- yrittAjdt halua-
vat jatkaa tyontekoa samoin kuj-n siit5 miksi he haluavat
siirtyti eltikkeeIle.

Tyohon suuntautuneiden perusteluista yli puolet.
tyossA viihtymiseen tai siihen, ettA vastaaja o1i

liittyi
mieles-
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tddn vielA tyokykyinen. Joillekin tyon tekeminen o1i suo-
rastaan normi: ihmisen pitAA tehdai tyota. Joka viides
t.yosuuntautunut olisi mieluummin kuitenkin tyossd palkan-
saajana kuin yrittAjAnS. Palkansaajien lomaedut, tyotto-
myysturva, elAketurva jne nAhtiin tavoitelt.avimpina kuin
yrittajien vastaavat edut. "Muu perustelu"-kohtaan sisAl-
tyvAt muun muassa ne vastaukset, ettA haluaisi enemman
aikaa perheelle ja harrastuksille.

Niiden tyosuuntaut.uneiden perusteluista, jotka haluaisivat
o1la myos elikkeelld, kolmasosa koski taloudellisia syitA.
Ndmii ja elakkeen pienuus vaativat. jatkamaan tyontekoa. Ta-
loudellisiin syihin luokitelt.iin myos sellaiset peruste-
1ut, joissa elSkkeen sanottiin helpottavan t.oiminnan jat-
kamista vaikeana lama-aikana. 'Joka viides tdmdn ryhmAn
vastaaja haluaisi lyhent.dA tyoaikaansa eldkkeen avulla.

Taulukko 5
tumiselle

Vastaajien perustelut tyo- tai elSkesuuntau-

Perustelu Tyo -
suun-
tautu-
nut

z

Tyo-
suunt. ,
haluaa
eldik-
keelIe

9o

ElAke -
suun-
t.autu-
nut

z

t/)'1 Viiht.yy tyoss5, oD tyokykyinen,
t.yonteko on arvo siniinsd
Tyoskennellyt. riittdvdn pitkAin,
on ikid jo tarpeeksi
Terveys ja tyokyky heikentynyt
Haluaa jatkaa tyontekoa taloudell.
syistA tai el5kkeen pienuuden takia
Olisi mieluummin palkansaaja
parempien etujen takia
Haluaisi vdhentdA tyontekoa
YrittAjAAn kohdistuvat velvoit-
teet ja lama rasittavat
Muu perustelu
YhteensA

LukumAArA
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ElAkesuuntautuneiden perusteluista y1i kolmasosa koski
sit5, ettA on tehnyt tyotA jo riitt5vdsti. Myos eldkkeen
hakemista harkinneilla palkansaajilla yleisin efdkehalun
syy o1i s€, ettA oli mielestAAn tehnyt jo riit,tAvdisti
(Gou1d 1-994, 28). YIi kolmasosa el5kesuuntautuneista yrit.-
tAjista mainitsi t.erveyden ja tyokyuyn heikentymiseen
liittyvi5 seikkoja. Kokonaan eldkkeelle haluavat korosti-
vat tyosuuntautuneita useammin myos sitA, ett.5 yrittajiin
kohdistuu liikaa rasitteita yhteiskunnan taholta tai ettA
yrittAmisen motivaatio on hdvinnyt.
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4. Tekijait ty6- tai eldkesuuntautumisen taustalla

4.1. Taloudelliset syyt

Vastaajilta kysyttiin heidAn kdsityst.sAn siitA, onko hei-
ddn taloudellisist.a syistA vailttdm;itont.A jatkaa ty6ntekoa
eI*ikeaikana. Akt.iivit, 57 -64-vuotiaat yrittajiit vastasivat
suunnilleen samalla tavoin: 29 % myontflvAsti, 35 ? kieltA-
vAsti ja runsas kolmasosa ei osannut sanoa.

Naisten ja miesten vastaukset eivflt juuri eronneet toi-
sistaan, ero j a ei myoskdAn ol-1ut alle tai y1i 50 -vuo-
tiaiden vali11A. Tyontekoa eliikeaikana taloudellisista
syistA vSltt5mAttomdnA pitivAt usej-mmin kuitenkin ne yrit-
tejet, jotka ty6skenteliv5t palveluksia t.uottavilLa tai
teollisuuden ja kAsityon aIoi1Ia e1i niiIlA aIoi11a, joil-
1a yleisimmin myos halutaan jatkaa tyontekoa el5keaikana.

Tyonteon jatkamisen vSlt.tdm6ttomyyttd taloudellisista
syistA tarkastellaan kuviossa 3 vastaajien ty6- tai e15-
kesuunt,autumisen mukaan. Aktiivien yrittAjien vastauksia
verrataan elSkkeensaajien antamiin vastauksiin sen mukaan,
jatkoivatko jdlkimm;iiset tyontekoa eldkeaikana.

Aktiiveista yrittijistA 29 t piti tyont.eon jatkamista ta-
loudellisista syistA vilttimd.ttom5nA sit.ten kun etdkeaika
koitt.aa. Tyosuuntautuneilla vastaava osuus o1i 35 Z Ela-
kesuuntautuneista, jotka haluaisivat lopet,taa tyonteon ja
siirtyA e1Akkee11e, vain a1le viidesosa oli sitA mi-eltA,
ettA on elAkeaikainen tyonteko olisi vAlttAmaitontA ta-
loudellisten syiden takia. Molemmissa ryhmissA oli paljon
niiLe, jotka eivdt o1leet miettineet asiaa.
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Kuvio 3 . Vastaaj ien kSsit.ys siita, miten v5lttdmtitontd
tyonteko elAkeaikana on tal-oudellisista syistai

Tyontekoa jatkavist,a, 57 -55-vuot.iaist.a elAkkeensaaj ist.a 55
* piti toiminnan jatkamista Ealoudellisista syistai vAlt-
tdmittomiin5. Tyontekoa jatkoivat. elAkeaikana yleisimmin
vanhuuselAkkeen, varhennetun vanhuuseldkkeen ja osa-aika-
elAkkeen saajat (ks. kuvio 1). Tyonteon lopet.taneista t3 eo

totesi, ettd tyonteko olisi vSlttiimiitontA, mutta siihen ei
enAi pysty.

Aktiivien yrittdj ien tu lolihteet eldkeai kana

El;i.keaikaisia tulolShteita tiedusteltaessa noin joka vii-
des aktiivi yrittaja ei osannuL mainit.a niita tai ei ha-
lunnut vastata. Taulukon 5 prosenttiosuuksia voi siis
pitziA likimAardisinA .

Yti puolet
elAketuloa.

yrittaj istS arveli el-Akeaikana saavansa vain
NiistA yrittajista, jotka pitivat tyontekoa

On ko tyonteko taloudellisista
syistd viilttdi miitontti el d keai kan a?

Aktiivit yritttijiit:

Tyosuuntautunut N=459

Eldikesuuntautunut N=293

Eldkkeensaajat:

Jatkaa tyontekoa

Eijatka tyontekoa

N=198

N=192
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elAkeaikana vSlttlimAttom5nd taloudellisista syistS, kaksi
kol-masosaa arvel-i saavansa pelkdstdin e15ketuloa. Osuus
o1i vain hieman alempi niiI15 yrittaijilla, jotka eivAt o1-
leet vieIA miettineet tyonteon jatkamista. YrittAjistA,
joiden mielestd elSkeaikainen tyonteko ei ole vAlt.timAton-
tA taloudellisista syistd., kaksi viidesosaa oletti saavan-
sa tuloa muistakin lahLeista kuin elAkkeestA. Muissa ryh-
missd muuta kuin el5ketuloa saisi enintA5n viidesosa.

Siin;ikin ryhmflss&, jossa tyonteko n5hdadn vEilttAmAttom5ksi
taloudellisista syistEi, vain joka kahdeksas olettaa saa-
vansa el-rikeaikana ansiotul-oa. TdmA antaa aiheen kysy5,
eiko tyonteon jatkamiseen oikein luoteta vai tarkoitt.a-
vatko vastaukset myohempdA el-&keaikaa, jossa elAketulo on
todellakin pd.dasiallinen tulol;ihde. PA5omatuloja odottaa
eldkeaikana saavansa kolmasosa niist.d yritt5jistA, joiden
mielestA tyonteko ei o1e vAlttdmAtontA taloudellisista
syist5. Muissa ryhmissii vain harvalla on pAAomatuloja.

Taulukko 6. Aktiivien yrittAjien arvio elAkeajan tu1o15h-
teistA sen mukaan, miten vSlttAmettomaksi tyonteon jatka-
minen elAkeaikana nAhdAAn Laloudellisista syistA

TulolAhteet
elAkeaikana

Tyoteko
vAlt t;im5-
tontfl

%

.E;l_ va1trtra-
matonta

%

Ei- osaa
sanoa

%

Vain elAketuloa 67

20

13

100

2LL

13

50

43

7

100

259

1-2
32

I

6L

L7

22

100

252

Muuta kuin e15ke-
tuloa yhteensA

Ansiot.uloj a
PAAomatuloj a
Muita kuin em.
tuloj a

Ei osaa sanoa

Yhteensd

LukumAArA

7
6
9

33
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Elakeaikaisen tyonteon t.aloudellinen vSlttAmAtt.omyys ei
kovin hyvin selity vastaajien ilmoittamien t,uloldhteiden
perusteella. Taulukossa 7 tarkastel-Iaan yrittAjien alku-
tyotuloja vuoden 1-995 indeksissA sen mukaan, miten vAlttA-
mdttomdn5 he pitdvtit elitkeaikaista tyontekoa. Yrittaj ien
nykyinen tyotulo ei ol-e ti-edossa, mutta arvion mukaan vain
noin 10-15 ? muuttaa sitA myohemmin.

Miesten keskimai.drAj-nen alkutyotulo siind ryhmAss5, jossa
tyonLeko elAkeaikana nAhdEiAn taloudellisista syistA vdl-t-
t2imSttomaksi, oo vuositasolla noin 15 000 markkaa alempi
kuin siind ryhmdss;i, jossa sitd. ei pidetei vailttaimdttomain;i
ainakaan samasta syystA. Ero on tilastollisesti merkitsevd
(p<. or) .

Taulukko 7. Aktiivien yrittAjien keskimAArAinen alkutyo-
t.u1o sukupuolen mukaan ja sen mukaan, miLen viilttS.metto-
mdksi tyonteko el5keaikana nAhdAdn taloudellisista syistii

Onko tyont.eko
vSlttAmAtontd
taloudellisista
syistA

Keskimd.SrAinen alkutyotulo
vuoden L995 indeksissi

Miehet Naiset Kaikki
mk/v mk/v mk/v

On vdlttdmdtontei
ljl_ o1e
vAlttEimatonta
Ei osaa sanoa

B0 400

95 720
77 300

6L 9t_0 7 4 5l_0

9l_ 780
7A 800

B1
50

340
850

Kaikki 84 990 67 970 79 7L0

Naisilla keskimdar5inen alkutyotulo on vuositasolla noin
1-7 000 markkaa alempi kuin miehill;i. Myos naisilla keski-
mAArAinen alkutyotulo on alempi siinA ryhmdssd., jossa
elAkeaikaista tyontekoa pidetAAn taloudellisista syistS.
vdlttdmAttomdn5.. Ero on tilastollisesti merkitsevA (p<. OS)
verrattuna siihen ryhm5An, jossa eI;ikeaikaj-sta tyontekoa
ei katsota vAlttAmdttomAksi. Niil1e naisilla samoin kuin
miehillri, jotka eiv5t o11eet miettj-neet tyonteon vd1t.t5-
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keskimEiar5inen alkutyotulo jai muita hieman

Elikkeensaajien tu lolihteet

ElSkkeensaajien tul-olehteita koskevat vastaukset poikkea-
vat niistA, joita aktiivit yrittejat antoivat, kuten tau-
lukosta I voi nAhdA. Kun tyontekoa taloudellisista syist5
vAlttimd.ttomini pitavista yrittajisti vain pieni osa ar-
veli saavansa ansiotuloa el5keaikana, niin tyontekoa kyse-
1yhetke115 jatkavista elAkkeensaajista vAhintd6n puolet
sai tyosttiiin ansiotuloa. PelkistdSn elilketuloa sai heistA
vain joka viides. Ty6teon lopettaneista elAkkeensaajista
suurin osa sai vain elAketuloa.

Taulukko 8. ElAkkeensaajien tulol5hteet elAkeaikana tyon-
teon jatkamisen mukaan

TuIold.hde ,fatkaa
ta1oude1l.
syistd

z

Jatkaa
muista
syisti

z

Ei jatka
tyontekoa

z

Vain el5ketuloa
Muuta kuin elAke-
tuloa yhteens5

Ansiotuloj a
PAAomatuloj a
Muita kuin em.
tuloj a

Ei osaa sanoa

Yhteensd

LukumAArA

20

74

6
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105
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Taloudellisista syistti tyontekoa jatkavista kaksi koI-
masosaa sai ansiotuloa, muista syistfl jatkavista puolet.
Myos edelliseen yrittAjAkyselyyn vastanneista, vuosina
l-990-92 el5kkeelle jAAneistd ja tyontekoa jatkavista yrit-
teijistA puolet ilmoitti saavansa yrityksestA voitto-osuut-
ta, osinkotuloa tai palkkatuloa (Hyrkkdnen 1995, 46) .

Pdflomatuloja ja muita mainitsemattomi-a tuloja oli muita
yleisemmin niilla elAkkeensaajilla, jotka jatkoivat tyon-
tekoa muista kuj-n taloudellisista syista. Heistai kolmasosa
sai p5iiomatuloa, kun muissa ryhmissA vastaava osuus nousi
enint5An viidennekseen.

Taulukossa 9 verrataan mies- ja naispuolisten elAkkeen-
saajien keskim5;ir5isen tyoel5kkeen suuruutta vuoden 1995
indeksissai. Tyoerdke sisalt;iri yksityisen sektorin elakkei-
den lisdksi myos julkisen sektorin elAkkeet.

Eldkkeensaajista 3,5 ,o:lIa o1i myos rekisteroity5 lisdeld-
keturvaa ja 1, 5 ? : Ila rekj-steroim;itont.5 lisaelaiketurvaa.
Lisaeldketurvan saaj ia o1i niin vahdn, ettei elakkeensaa-
jien vAlisiS eroja voitu tarkastella sen mukaan.

Taulukko 9. Keskim;i;irdinen tyoelAke sen mukaan, mit.en
v5ltt6mAttomanii elAkkeensaaja pitaiA tyontekoa t.aloudeIli-
sista syistA

Tyont,eon
j atkaminen
elSkeaikana

KeskimdcirAinen tyoel6ke
vuoden 1995 indeksiss5

Miehet Naiset Kaikki
mk/kk mk/kk mk/kk

Jatkaa taloudell-i -
sista syistti
Jatkaa muista syistA
Ei jatka tyontekoa
Kaikki 2 460 3 430

3 590
4 500
3 830

3 920

(:
(z
2

000)1
260)
350

3 420
3 840
3 280

1) Suluj-ssa olevia tarkasteltuja <30
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Nii1la miehil1A, jotka jatkoivat tyontekoa taloudelli-
sista syistd, keskimddrAisen tyoelAkkeen taso jai muita
ryhmiii alemmaksi. Se o1i noin 900 markkaa pienempi kuukau-
dessa kuin muista syistA tyontekoa jatkavilla. Taloudel-
lisista syistA tyontekoa jatkavat miehet olivat muit.a
useammin varhennetulla vanhuuselAkkeellS tai osa-aikaelAk-
kee11A, joissa elAketaso on al-ennettu. Erot muihin ryhmiin
eivdt oIe kuitenkaan tilastol]isesti merki-tsevAL, vaan
aiheutuvat suuresta hajonnasta eldkkeen mAdr5ssA.

Naisten keskimiiArAinen tyoelEi.ke jaii kuukaudessa l-500 mark-
kaa pienemmaiksi kuin miesten tyoel;ike. Naiset nAyttAisivAt
poikkeavan miehistA sikAli, ett5 taloudellisist.a syistA
tyontekoa jatkavien tyoeldke olisi keskimSdrin muita suu-
rempi. Naisten lukumAdrAt eri ryhmiss5 jAivAt kuitenkin
sen verran pieniksi, ettei elAkkeiden suuruudesta voi
tehdA tarkempia pAd'telmi5.

Aktiiveilla yrittajille taloudelliset syyt ntiyttAvAt o1e-
van merkittavat silt;i kannalta, aiotaanko tyontekoa jatkaa
el5kkeel15 ollessa vai ei. Tyontekoa jatkavista el5kkeen-
saajista y1i puolet tekeekin sen t.aloudellisj-sta syistA.
Nii1le aktiiveilla yrittejille, jotka nakevAt tyoteon jat-
kamisen niistEi syist5 vdltt5mAttomiiksi, myos keskim5airdi-
nen alkutyotulo on alempi kuin niil1A, joiI1a tiillaisia
syitA ei oIe.

4.2. Koettu terveydentila

Monissa tyokpryn arvj-ointia koskevissa tutkimuksissa on
todet.tu, ettA tutkittavien subjektiivinen arvio omasta
tyokyuystAAn osuu varsin hyvin yksiin ns. objektiivisen
arvion kanssa. Muun muassa Mini-Suomi-tutkimuksessa yhtA-
pitiivyys todettiin tilastollisesti erittiin merkitsevAksi
(Takala 1984, 151-) .

Yritt;ijia koskevassa lis;ikyselyss5 t,iedusteltiin vastaa-
jien arvioita nykyisestA terveydentilastaan, joka on olen-
naisesti tyokykyyn liittyvA asia. Vastaajia pyydettiin
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arvioimaan nykyinen terveydentilansa asteikolla eritt,Ain
hyv5stA erittAin huonoon. Koetun terveydentilan on sanottu
j oissakin tutkimuksissa ennustavan Lerveydentilan kehitys-
tA paremmin kuin esimerkiksi l55kairin laatima ennuste
(Aromaa ym. 1989, 216) .

Yritt5jille esitetty kysymys on sama, mikA oli palkansaa-
jien kyselyssA vuonna 1993. Palkansaajilla oma arvio ter-
veydentilast.a selitti parhaiten varhaista elAkkeelle siir-
tymistd. Niist.A, jot.ka vuonna 1990 pitiv;it terveyttaidn
huonona, o1i kolme vuotta myohemmin 15hes puolet siirtynyt
tyokyvyttomyyselAkkeelle tai yksilol1ise1Ie var-
haisel5kkeelle. Hyvtiksi terveytensd kokeneista sen sijaan
vasta harvat olivat siirtynyt sairausperusteisel-Ie e15k-
keell-e (Gould 1-994, 23) .

Kuviossa 4 verrataan 57-64-vuotiaiden aktiivien yrittAjien
yritt,Sj ien arvioita terveydentilastaan samanikiisten pal-
kansaaj j-en arvioihin. Erot vertailuryhmien v51iII;i nayttii-
vdt kuitenkin vAhaisilta. Tilastojen mukaan suurempi osa
palkansaajista kuin yrittAjist5 jee eldkkeelle ennen 55
vuoden ikaa, mutta tata eroavuutta koetun terveydentilan
erot vertailuaineistoissa eivAt selitii.

Ty6ss6 olevat yrittAjAt nAytt,Sisiv6t hieman harvemmin kuin
palkansaajat arvioivan oman terveydentilansa eritttiin
hyvAksi taj- melko hyv5ksi. Yrittdjist5 35 Z pitA5 ter-
veydentilaansa nAin arvioituna hyv5nS, kun palkansaajilla
vastaava osuus on 43 Z. Toisaalta terveydentilaansa koh-
talaisena pitdviai on yrittajissfl enemmin kuin palkansaa-
jissa. Terveydentilansa huonoksi tai erittdin huonoksi
arvioivien osuuksissa ej- ole juuri eroa.

Tyon vdhyyden, sairauden tms. takia tyost;i poissa olevat
yrittajAt arvioivat terveydentilansa keskimd5rin hieman
huonommaksi kuin vastaavassa tilanteessa olevat palkansaa-
jat. YrittAjistii useampi kuin joka kolmas piti sitA melko
huonona tai erittAin huonona, palkansaajista joka neljiis.
YrittAjien ja palkansaajien vAliset erot tissii ryhm5ss5
johtunevat kuitenkin aineistojen eroavuuksj-sta.
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4. 57-54-vuotiaiden yrittAjien
omasta terveydentilastaan

ja palkansaajien

TyossS:

Yrittajiit

Palkansaajat

TyottomiinS, sairas-
lomalla tms.:

Yrittrijdt

Palkansaajat

QErittttin hyvEi ffi Melko hyvd fl Kohtalainen
I Melko huono N Erittiiin huono

,

1

Koettu terveydentila

0 20 40 60 80 100

Palkansaajia koskevat, LiedoL perustuvat \ruonna 1993 Lehtyyn
postikyselyyn. TutkimuksesE,a on julkaistu raportLi (Gou1d Lgg|) .

Kun tarkastellaan yrittajien arvioita omasta terveyden-
tilastaan tyo- tai elikesuuntautumisen perusteella, niin
halu pysya tyossit tai siirtya elakkeelre on kuvion 5 mu-
kaan vahvasLi sj-doksissa terveydentilan kokemiseen. Tate
osoittaa myos aktiivien yrittajien ryhmien valinen kor-
relaatio (r=.29,p<. oool) . Kaksi viidesosaa tyosuuntautu_
neista piti terveydentilaansa erittaiin hyvana tai melko
hyvanai, elakkeelle haluavist,a vain viidesosa. vastaavasti
huonoksi tai erittain huonoksi arvioi terveydentiransa
tyohaluisist.a vain j oka kymmenes . Niist.a yrittaj ista,jotka haluaisivat olla mieluummin eldkkeella ja lopettaa
tyonteon, joka neljas piti terveydentilaansa melko huonona
tai erittAin huonona.
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Kuvio 5 . vastaaj ien arvi-o omast.a terveydentirastaan

Koet.un terveydentj-Ian erot olivat tilastollisesti merkit-
sevdt myos tyontekoa jatkavien tai sen lopettaneiden elak-
keensaajien va1i1I;i (r=.31, p<.OO01). Jos verrataan tyon-
tekoa jatkavia elSkkeensaajia tyosuuntautuneisiin yritta-jiin, niin voidaan todeta, ett.a terveydentilaa koskevat
arviot ovat ndissd ryhmissa varsin yhdenmukaisj-a. samoin -
tyonteon lopettaneiden elakkeensaaj ien arviot ovat lahellei
el5kkeell-e hal-uavien arvioita.

Tyontekoa jatkavista vajaa puolet arvioi terveydentiransa
erittdin hyv;iksi tai melko hyviksi. Tyonteon lopettaneirla
osuus oli viidesosa. Tyontekoa jatkavista vain joka kym-
menes koki terveydentilansa erittiiin huonoksi tai melkohuonoksi, mutta tyont.eon lopettaneista eldkkeensaajistajoka kolmas.

Koettu terveydentila

Aktiivit yritt#ijdt:

Tyosuuntautunut

Eldkesuuntautunut

El6kkeensaajat:

Jatkaa tyontekoa

Eijatka tyontekoa

0 20 40 60 80 100

AErtttdin hyvd ffitrMelko hyvd E KohtatainenI Melko huono SlErittdin huono
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Luvussa 3.1 todettiin tyonteon jatkamisen vaiht.elevan eri
elAkelajeissa. VanhuuselSkkeelle ja varhennet.ulle van-
huuselAkkeel-l-e seke osa-aikael5kkeelIe siirtyneet yrittd-
jet jat.koivat yleisimmin tyontekoa, kun taas t,yokyvytto-
myyselSkkeen tai yksilollisen varhaiselSkkeen saajista
useimmat lopettivat tyoskentelyn el-Akkeen saamisen jaI-
keen.

4.3. Tydn piirteet

Vastaaj ia pyydettiin kuvailemaan yrittAj iiLn5 tekemiiAnsii
tyotA lomakkeella lueteltujen t.yon ominaisuuksien avu11a.
Vastaajien tul-i ympyroidd omaa tyot5An kuvaavat piirteet.

Kuviossa 5 verrataan aktiivien yritt5jien ja elAkkeensaa-
jien ilmoittamia tyon piirteitA. Kuvion vasemmanpuolei-
sessa osassa nAhdAAn niiden aktiivien yrittiijien osuudet,
joiden tyossd esiintyy kyseisiA ominaisuuksia. oikeanpuo-
leisessa osassa ovat elAkkeensaajien osuudet luet.eltujen
ominaisuuksien suhteen .

Sellaiset ominaisuudet kuin tyon vaiht.elevuus, uusien asi-
oiden oppiminen ja mahdollisuus sAiidellii tyoaikaa Lai
tyoteht.iiviii olivat yleisempi;i tyosuuntautuneilla yrittS-
jille kuin eliikehaluisilla, samoin myos tyontekoa jatka-
vilIa elAkkeensaaj i11a tyonteon lopett.aneisiin verrattuna.
Tyon vaihtelevuuden osalta korrelaat.iot aktiivien yrittii-
jien ryhmien vAIiIIA (r=.20, p<.0001) ja elAkkeensaaj j-en
ryhmj-en v;i1i11A (r=.19, p<. Oool-) eivdt poikenneet toisis-
taan. Seuraavaksi korkein korrelaatio oli elAkkeensaajien
vA1i115 t.yoajan saadeltAwyyden suhteen (r=.1-7, p<.001-) .

Muiden tyon piirteiden osalta korrelaatiot jiiivait naita
pienemmiksi.
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Kuvio 6. Vastaajien mainitsemia tyonsA ominaisuuksia

Palkansaajilta on kysytty osaksi samoja tyon ominaisuuksia
kuin yritt;iji1te. Kyselytavan eroavuuden takia vastausten
vertailu on hankalaa. Palkansaajilla uusien asioiden oppi-
minen, mahdollisuus sAadel15 tyoteht,dviA ja automaation
kaiytto liittyivit kuitenkin toisiinsa (Gould L991 , 20) .

Aktiivien yrittAjien vastausten mukaan tietotekniikan tai
automaation hyodynt;imiseIId nayttaisi olevan merkitystd.
vain 5 ?:IIe vastaajista. Teta on hieman vaikea se1itt55,
sillii tietotekniikan kAytto on esimerkiksi kaupan ala}la
voimakkaasti yleistynyt .

Muut kuusi ominaisuutta liittyv;it tyon rasittavuut.een.
Niiden yritteijien tyossd, jotka haluaisivat pAastfl eliik-
keelle ja lopet.taa tyonteon, esiintyy yleisemmin tyon ruu-
miillista ja henkistA rasitusta sekd kiirettri kuin tyo-
suuntautuneilla yrittdjille. Samoin tyonteon lopettaneet
elAkkeensaajat mainitsevat n;iitA ominaisuuksia ty6ntekoa
jatkavia useammin.

Aktiivit yrittiijdit El6kkeensaajat

Vaihtelevaa

Ty6ajan siiiltely

U uden oppimista edellyttdvEi6

Tyotehtiivien s66tely

Pakkotahtista

Likaista, pdlyistii tms.

Ruumiillisesti raskasta

Liian pitkd ty6p6ivA

Kiireistii

Henkisesti raskasta

70 60 50 40 -30 -20 10 0 010203040506070
ETy6suuntaulunut ! El6kasuuntautunut a Jatkaa lyontekoa ElEl Jatka uontekoa
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Tyon kiireyttd korostivat. eniten rakennusaran yrittajat.
vastausten perust.eeerla Lalle samoin kuin teolrisuudessa
ja kdsityon aIa11a toimivien Lyo on ruumiillisesti ras-
kaampaa kuin muill-a a1oi1]a. Tyoymparisto voi o1r-a rikai-
nen tai muuten epdmierlyttdva. Tyo on usein pakkotahtista
ja siihen liittyy tapaturmavaara. Tapat.urmavaaran ja tyon
muun vaararlisuuden toivat esilIe myos liikenteen yritta-
jet, joiden tyota hankaloitti lis5ksi vuorotyo. Tyon hen-
kisestri rasituksesta karsivat muita enemman palveluksia
tuottavien alojen sekd kaupan aran yritt,ajat. viimeksi
mainitul-1a aIaIIa tyon rasitusta lisasi riian pitka tyo-
p:iiv5.

Tyon piirt.eitd koskevissa vast,aukslssa kiinnittaa huomiota
se, miten samankaltaisla ne ovat kun verrataan toisiinsa
tyosuuntautuneit.a aktiiveja yrittajia ja tyontekoa jatka-
via elaikkeensaajia. Eliikesuuntaut,uneet aktiivit yrittaj;it
ovat taas vastanneet varsin yhdenmukaisesti tyonteon 1o-
pettaneiden eldkkeensaajien kanssa. Tdmahin todettiin jo
terveydent ilan kysymyksessA .

SekA t.yosuuntautuneiden aktiivien yrittAjien ettA tyon-
tekoa jatkavien elakkeensaajien tyoharuisuus tuntuu olevan
yhteydessA siihen, ettA tyo on vaihtelevaa ja tyoaikaa voi
itse siiiidella. Tyon ruumiillinen ja henkinen rasit.tavuus
seka kiire taas lisaavat eldkkeelle siirtymisarttiutta ja
halua tyonteon lopettamiseen.

Palkansaajia koskevassa tutkimuksessa todetaan, ettd,vai-
kuttaakin silta, ett,a kysym511a miltai terveydentila tuntuu
ja onko tyo raskasta vai mielenkiintoista, pystyttiiisiin
ennalta poimimaan suuri- osa todenndkoisistii varhaiselaike-
lAisistA" (Gou1d L994, 51). yrittAjien osalta voidaan
todeta, etta seka terveydentilan kokemista etta tyon piir-
teite koskevat vastaukset. serittevet osaltaan tyohalui-
suutta t.ai elrikkeelle suuntautumist.a.
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4.4. Lama ja yritysalan naikymait

Laman vaikutus

Vuonna 1990 talouden kasvu pysAhtyi ja alkoi taantuma,
joka muutti yritysten toimintamahdollisuuksia. Seurauksena
yritysten maksuvalmiusongelmat lisddntyivAt. ja konkurssien
mdArd kasvoi enndt.yslukemi-in. Konkurssien huippuvuosi o1i
vuonna L992 (Jukka l-995, '78). SekEi kaupassa ja teollisuu-
dessa t.yollisyys ja yrittAjyys romahtivat jyrk5sti, mutta
erit.yisen syv5sti taantuma iski rakent.amiseen (Aho ja
Koski 1995, 57) .

Kyselyyn vastanneista aktiiveista yrittij istd 48 t ilmoit-
ti, ettd lama o11 vaikuttanut yritystoj-mintaan paljon,
joko vAhentAnyt site tai muulla tavoin aiheuttanut epAsuo-
tuisia seuraamuksia. Pahit.en lamasta olivat kArsineet ra-
kennusalan yrittajat. Kolmasosa vastaajista ilmoitti, et.tA
lama oli vaikuLtanut. yrityst.oimintaan ainakin vAhAn. Vain
1"4 ? oli sdAstynyt laman seuraamuksilta.

Kuviosta 8 nAhddAn, ettA elAkesuuntautuneista yrittAjistA
hieman yIi puolet ilmoitti laman vaikuttaneen paljon toi-
mintaan. Ty6suuntautuneet yrittajat arvelivat laman vaiku-
tukset jonkin verran lievemmiksi.

Eldkkeensaajista noin puolet ilmoitti laman vaikuttaneen
paljon yritystoimintaan. Ty6nteon lopettaneista joka vii-
des ei osannut arvioida vaikut.uksia. Yritystoimintaa jat-
kavien elAkkeensaajien vAIiIIA arviot laman vaikut.uksista
erosivat sen mukaan, jatkoiko elri.kkeensaaja t.yontekoa ta-
loudellisista vai muista syistA. Taloudellisista syistA
tyontekoa jatkavista 53 Z o1i kokenut laman vaikutukset
yrityksessAAn jyrk;isti, mui-sta syist6 tyontekoa jatkavj-st.a
vain 29 *.



Kuvio B

mintaan

2.)

Vastaajien arvio laman vaikut.uksesta yritystoi-

Laman vaikutus yritystoimintaan

Aktiivit yritttijiit:

Tyosuuntautunut

Eldkesuuntautunut

Eldkkeensaajat:

Jatkaa tyontekoa

Eijatka tyontekoa

0 20 40 60 80 100

I Vaikuttanut paljon H Vaikuttanut vdhiin
! Ei osaa sanoa Z Ei vaikuttanut

Ei o1e tietoa siitA, mik5 on laman merkitys osa-aikae1Ak-
kee11e tai varhennet.ulle vanhuuselAkkeelle hakeutumisessa.
Aktiivit yrittAjAt, jotka haluaisivat jatkaa tyontekoa
mutta saada samalla el5kettA, mainitsivat monest.i toimin-
nan perustelussaan, ettA tarvitsisivat elAkkeen t.aloudeI-
lisista syist5 helpottamaan toimeentuloa (vrt. taulukko
5) . Taloudel-lisista syist5 tyontekoa jatkavista eldkkeen-
saajista, joista suurin osa oli kdrsinyt. Iamasta pahoin,
46 * o1i osa-aikaelAkkeellA tai varhennetull-a vanhuuselAk-
kee115. Muist.a syistd tyontekoa jatkavista nailla eIAk-
kei11A oli 30 Z.

ElAkeaikana tyontekoa jat.kavat. nAyttivAt jakaantuvan kar-
keasti ottaen kahteen ryhmddn. Toisen ryhmdn muodostivat
tyontekoa taloudellisista syistA jat.kavat, joiden yritys-
toiminta o1i kokenut laman myot5 kovia ja jotka olivat
muit.a yleisemmin osa-aikael;ikkee1ld tai varhennetulle van-
huuselaikkeellA. Toiseen ryhmAiin kuuluivat muista kuin ta-
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loudellisista syistA tyontekoa jatkavat, jotka olivat sel_-
viyt.yneet lamasta suhteellisen vah5lIa.

Tulevaisuuden nikymHt

Tyoministerion t.yollisyyskatsauksen mukaan tyottomyys on
laskenut vuoden 1995 aikana eniten talonrakennuksessa,
teol-Lisessa tyossA sekA teknisen ja luonnontieteellisen
tyon ammateissa. Heikoint.a kehitys on ollut palveluamma-
teissa (HS 15. 9. 1995) . Palvelutyonantaj ien jerjestot ovat
kehityksestA samaa mielt;i, eivdtk5 usko tilanteen lehi-
vuosina kohenevan (HS 6.9.L995) .

Kyselyyn vastanneista aktiiveista yritt.aj ista 4t ? n5kee
yritysalansa tulevaisuuden likimain samana kuin nykyisin.
Yhta suuren osan mielest5 tulevaisuuden nAkymAt ovat ny-
kyista huonommat, vain joka kymmenes piLAa niitai nykyistA
parempina. ElAkkeensaajien arvj-ot eivAt juuri poikenneet
aktiiveista yrittaj ista.

Aktiiveja yrittAjia tarkastellen synkimmai.t tulevaisuuden-
naikymAt ovat 1j-ikenteen alan yrittAjille, joista y1i puo-
let katsoo mahdollisuudet nykyistd huonommiksi . Teol-lisuu-
den ja kAsityon sekd kaupan alan yritt5j5t suhtautuvat
tul-evaisuuteen sen sijaan muita toivorikkaammin. Asenteet
heij astuvat Kaupan keskusliiton tekem5ssA suhdannekyselys-
sdkin, jonka mukaan myynnin uskotaan kasvavan vuosina
L99s-96 (nS 5.9.l_99s) .

Akt,iivit yrittA j ien vastauksissa on eroa sikaili, ettd
vajaa puolet elakesuuntauLuneista nakee alansa tulevaisuu-
den huonompana kuin nykyisin, tyosuuntautuneista runsas
kolmasosa (kuvio 9) . Yhta pessimistisesti kuin eL5kesuun-
tautuneet aktiivit suhtaut.uvat aransa tulevaisuuteen myos
tyonteon lopettaneet elSkkeensaajat. Tyontekoa jatkavat
elakkeensaajat ovat heita optimistisempia tyosuuntautu-
neiden aktiivien tavoin. Yritystoiminnan jatkaminen nayt-
tAA vaativan myos optimismia.
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Vastaajien arviot yritysalansa tulevaisuuden

Sekd aktiivien yrittAjien ettd elAkkeensaajien kdsit.ykset
heijastavat vastaajan omia kokemuksia. Niista vastaajista,
joiden t.oimint.aan lama oli vaikuttanut paljon, joko vAhen-
tinyt sitii. tai aiheuttanut muita epasuotuisia seuraamuk-
sia, y1i puolet ei n6hnyt. myoskzidn tulevaisuutt.a valoisam-
pana. silloin kun laman vaikutukset olivat vdhdisemmat,
enintdAn kolmasosa arvioi alan tulevaisuuden nAkymAt ny-
kyist5 huonommiksi.

Yritysalan tulevaisuuden ndkymdt

Aktiivit yriftdjdt:

Tyosuuntautunut a/

I
7,/,,

a,/

Eliikesuuntautunut

Eldkkeensaaiat:

Jatkaa tyontekoa

Eijatka tyontekoa

0 20 40 60 80 100

tr Nykyistii paremmat E Likimain samat kuin nykyisin
E Eiosaa sanoa I Nykyistii huonommat
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5. Yrittaijein suhtautuminen ammattiinsa

5.1. Yrittaijaksi ryhtymisen motiivit

Mika saa ryhtymS5n yrit.tAjaiksi? Tdmd kysymys esitettiin
tAhAn kyselyyn osal-1istunei1le yritteij i1te. On olemassa
eril-aisia kAsltyksiA, miksi yrittAjAksi ryhdytA;in. Tie voi
o1Ia esimerkiksi harrastuksesta yritykseksi, konsul_t.iksi
ryhtymJ-nen, yrj.tyksen ostaminen t.ai oman yrityksen 1uo-
minen alusta (Huuskonen 1989, 48) .

Yrittiijeiksi ryhtymisen motiiveista annett.iin muutama va1-
mis vaihtoehto, jotka ilmensivAt mm. itsenAisyysmotiivia,
liikeideamot.iivia, taloudellista motiivia ja joustavuusmo-
tiivia, muLLa myos oman nAkemyksensA saat,toi esittea.
YrittAjilte kysyttiin myos sitA, ryhtyivAtko he yritLa-
jaksi vapaasta tahdosta vai olosuhteiden pakost.a.

Kuviosta 10 voi todeta, ettA ehdottomasti voimakkain mo-
tiivi yrittiij;iksi ryhtymisessii o1i halu itsendiseen tyos-
kentelyyn. Yrittajiii on kuvailtu sanallisesti muun muassa
siten, ett5 yrittAjA kilpailee yhA paremmista suorituksis-
td, on p;i5mS5rdtietoinen, omaa uskon mahdoll-isuuksiinsa
jne. Suomalaisille yrittAjil-Ie ominaiseksi- on todettu kor-
kea suoritustarve (Huuskonen 1989, 48-50) .

Ede115 mainitun j-tsenAisyysmotiivin jdlkeen yleisimmdt mo-
tiivit olivat, ettA yrittajAksi ryhtyminen sopi silloiseen
elAmAntilant.eeseen tai ettd se o1i sopiva uran jatke.
Sopiva e1;imeintilanne tuntui olevan esimerkiksi s111oin,
kun tyotA tehtiin kotona lasten ol-l-essa pieniA tai kun o1i
ammatinvaihdos edessd terveydell-isista syist5 tai kun ei
oIlut palkkatyot:i saatavana. Kampaajan, autonkuljettajan,
apteekkarin, hammasldd.kdrin tms. ammatissa yrittAjaiksi
ryhtyminen nAyttdA tavalIiselta, kun on kertynyr. kokemusLa
ja tyovuosia.
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Parempien tulojen saaminen ja muut luetel_Iut motiivit
olivat edelIA mainitt.uja harvemmin mainittuja. .Toka ne1-
jannen naisvastaajan yrittajyys ori seurausta avioliitostaja siita, ettd meni mukaan mlehen yritykseen. Miehilla
tdm5 motiivi o1i naisia harvinaisempi. yleense yrittejaksi
ryhdytaiin vapaasta tahdosta, mutta olosuhteiden pakosta
yritt;ij zin ammatin valinneita o1i muita enemman naiden
mj-ehen yritykseen menneiden naisten joukossa.

Kuvio 10 . Yrittaj aksi ryhtymisen motiivit j a paait.oksen
omaehtoisuus

Yrittajdksi ryhtymisen motiivit

Itsendinen tyoskentely
Sopi eldmiintilanteeseen

Luonteva jatke uralle
Halusi paremmat tulot

Meni puolison yritykseen
Ei ollut palkkatyotti

OIi hyva liikeidea
Peri yrityksen

0102030405060
E Yrittiijdksi vapaasta tahdosta
f Yrittaijdksi olosuhteiden pakosta

Myos useimmissa ulkomaisissa yritysten perustamist.a koske-
vissa t,utkimuksissa on todettu, etta halu o1la riippumaton
on tdrkein motiivi yrityksen perustamiseen. Raha turee
yleensai vasta kolmannella t.ai neljannellai sija11a. pyrki-
mys itsendiseen t.yoskentelyyn ja riippumattomaan asemaan
on oman ammattitaidon lisaksi useimmiten tarkein yrityksenperustamismotiivi (Laitinen tg}2, 2t) .
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5.2. Tyytyvaiisyys ammattiin

YrittAjdn motivaatio omaan tyohons5 ldhtee yrittAjAn hen-
kilokoht.aisesta persoonallisuudesta, jot.a kutsutaan moti-
vaatiorakenteeksi ja tyomotivaatiosta ja joka syntyy yrit-
tiijAtoiminnan ilmapiiristd ja sen hyvist ja huonoista
kokemuksista (Laitinen 1-982, 20) .

Yritt;ijdn tyomot.ivaatiota voidaan mitata erilaisten kysy-
myssarjojen ja testien avu1Ia samalla tavalla kuin mink5
tahansa ammattiryhmdn tyotyytyvAisyyttA. YrittajSn tyomo-
tivaatio tul-ee esiin siin5, mil-laisena hAn kokee tyonsd
yrittiijind ja miten hiin ndkee sen vastanneen omia odotuk-
siaan. Tata motivaatiota mitat.tiin keskisuomalaisilla
yrittAj iIIa seuraavalla kysymyksellS "Ryhtyisitteko uudes-
taan yrittajdksi, jos olisitte saman tilanteen edessd kuin
aloittaessanne?'r . Vastausten perusteella 58 ? yrittaj ist;i
olisi alkanut uudestaan yrittAjAksi, mutta 28 Z yrittd-
jisti antol kielteisen vastauksen, jonka perusteella hei-
dAn tyomotivaatj-onsa arvioitiin huonoksi (Laitinen L982,
2L) .

Kun sama kysymys esitettij-n varsinais-suomalaisille yrit-
t5ji11e, 90 vo vastasi ryhtyv5nsA uudelleen yrittAjAksi,
jos saisi valita uudelleen. Vastaukset vaihtelivat sen mu-
kaan, katsoj-ko henkilo menestyneensA yrittiijina vai ei.
Omasta mielestAAn menestyneistEi yrittdjistii 96 * vastasi
my6ntdvAsti, mutta myos 71 ? niistA, jotka eiv5t katsoneet
menestyneens5 yrittdjinA (Tuominen 1-987, 62-63) .

Tahein kyselyyn vastanneista akt.iiveista yritt.ajista joka
viides oli erittEiin tyytpeinen uranvalint.aansa. Kuvion 1l-
mukaan tyytyvSisyys uranvalintaan lisaa tyosuuntautumista
ja halua jatkaa yritystoimintaa eldkeaikana. Tyosuunt.autu-
neista vastaajj-sta 28 Z o1i erittiiin tyytyv5inen yritta-
jiiksi ryhtymiseensd. Niista elAkkeelle haluavista, jotka
mieluummin lopettaisivat tyonteon, valn joka kymmenes o1i
erittAin tyytyvd.inen uranvalintaansa. Vastaavasti myos
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uranvalintaan tyytymAttomiS oli heidAn joukossaan enemmdn
kuin tyosuuntautunej-ssa. Monella tyytyrn5ttomyys kohdistui
niihin velvoitteisiin, joita yhteiskunta kohdistaa yrittA-
jiin, joillakin tuntui taas hdvinneen motivaatio yritt5mi-
seen.

Kuvio l-1. Vastaajien tyytyvAisyys yrittajAksi ryhty-
miseensd

Myos niist.d keskisuomalaisista yrittajistti, jot.ka olivat
tyytym;ittomi5 yritt5jAksi ryhtymiseensA, suurin osa perus-
t,eli vastaust,aan lrmpAriston vaikutuksilla, joihin luettiin
esimerkiksi byrokratia ja ymp;iriston suhtautuminen yrittA-
jAAn. Myos pettymykset yritystoiminnassa olivat johtaneet
t.yomot.ivaation heikkenemiseen (Laitinen L982, 22) .

Tyontekoa jatkavista elAkkeensaajista kolmasosa oli erit-
t5in tyytyvdinen uranvalintaansa, tyonteon lopettaneista
joka viides. Taloudellisista syist.S tyontekoa jatkavissa
o1i enemmd.n uranvalintaan tyytymAt,tomiA. HeitahAn lama o1i

Tyytyvaiisyys uran valintaan

Aktiivit yrittdjdt:

Tyosuuntautunut

ElSkesuuntautunut

El6kkeensaajat:

Jatkaa tyontekoa

Eijatka tyontekoa

0 20 40 60 80 100

I Erittriin tyytyvdinen ffi Melko tyytyvdinen
D Melko t. erittiiin tyytymdton
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pahemmin kuin muista syistA t.yontekoa jatka-

j ohon
tiiysin

TaloudeL]isen tiedotustoimiston ja suomen Gallupin tutki-
muksessa vuodelt.a 1989 selvitett.iin parkansaajien tyyty-
v5isyyttd tyohonsa vuoLeen 1994 verrattuna. Tyotyyty-
vAisyyden todett.iin vdhentyneen (Haavisto ja pehkonen
1990) . Tutkimus uusittiin vuonna l-995, jolloin t.odet.tiin,
etta tyotyytyvdisyys oli lisaint.ynyt vuodesta 1989. Kun
vuonna 1989 kolmasosa palkansaajista ol-i t6ysin tyyt.yvai-
sid tyohonsd, ori osuus vuonna 1995 noussut yIi 40 ?:iin
siita huolimatta, etta tyopaine o1i kasvanut ja tyopaikko-jen varmuus vdhentynyt. palkansaajien tyotyytyvaisyyden
lisddntymistd selitettiin sill&, ett,a tyontekijiit arvosta-
vat teIIe hetkerLii sita etLa heilla ylipaiit;iain on toita(us e.r-1.19es) .

Yrittaj ien tyytyvaisyydessd uranvalintaan j a palkansaaj ien
tyotyytyvdisyydessai lienee kysymys parjol-ti samasta asi-
asta. onko siis p55te1tava, ett.Ei tyotyytyirriisyys on yrit-
tiijien keskuudessa palkansaajia vahaisempad, koska heista
harvemmat olivat tdysin tyytyvaisia uranvalintaansa? Niiin
ei varmaankaan voida tehdei. palkansaajien tyytyvaisyydessi
tyohon on kysymys t.yopaikan sailymisestd, kun taas yritte-jien tyytyvaisyys uravarintaan heijastanee ennemminkin ko-
kemuksia yrittiijAnA toimimisesta.

Yrittajille esitettiin ropuksi seuraava vaittdma,
saattoi vastata ',oIen tdysin samaa mieltA - olen
eri mielta" -asteikolla :

Yrittijdnd toimiminen ei ole pelkdstddn ammatti, vaan mytis
eldmfintapa

voidaan kysya, mitd taIle vaittdmelra tarkoitetaan. Aj-na-kin sen voi ajatella heijastavan tyohon suhtautumista
sirl;i kokonaisvaltaisella tava1la, mika hamartiid tyon ja
vapaa-ajan v5lisen rajan: tyo on keino ansaita, mutta
samalla myos tapa e1Eia. se sisaltaa intensiivisemman tyo-
hon sitout.umisen ja vastuunoton kuin parkansaajilta edel-
lyLetAAn.
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Kun palkansaajille esitettiin Taloudellisen tiedotustoi-
miston kyselyssi seuraava lausuma "OIen voimakkaasti si-
toutunut tyohoni ja teen enemmAn kuin tarvitsisi", niin
vuonna l-989 veittamen kanssa oli samaa mielt.A 20 *. Vuon-
na 1995 osuus oli noussuL 44 ?: iin (ttS 9.l-1.l-995) .

,Jos ajatellaan yritt5jille esitetyn vaittamen kuvastavan
tyohon sit.outumista, niin siihen saadut vastaukset osoit-
tavat myos yrittajien sitoutuneen tyohonsA vahvasti. LAhes
puolet hyvAksyi vaittamen t5ysin ja kun mukaan lasketaan
sen osittain hyv;iksyneet, niin vAittAm5n hyvAksyi 85 %

yrittaj istii. Vaittaman kanssa osittain tai taysin eri
miettA o1i vain 7 e" )a saman verran o1i niit5, jotka eiv5t
osanneet ottaa siihen kantaa.

Tyosuuntautuneet akt.iivit yrittdj;it hyvdksyivAt vditt5mAn
el-dkesuuntautuneita yleisemi-n. Samoin tyontekoa jatkavat
elSkkeensaajat olj-vat useammin samaa mieltd vaitteman
kanssa kuin tyonteon lopettaneet. Taulukosta 10 voi tode-
tEr, ettA vAitt5mdn tarkoitt.ama tyo elAmdntapana ja tyyty-
v;iisyys yrittajAksi ryhtymiseen kytkeytlruSt toisiinsa.

Taulukko l-0. Vastaajien jakaantuminen sen mukaan, mitA
mieltii on esitetyst.S veiLLem5st6 ja miten tyytywAinen on
yrittAj Sksi ryhtymiseensA

YrittdjAnA toimimi-
nen ei o1e pelk5s-
tiiAn ammatti, vaan
myos elAm5ntapa

TyytyvAisyys uranval-intaan :
Erit.tAin Melko Tyyty- Kaikki
tyyty- tyyty- miton
vAinen v6inen*%zz

T&ysin samaa mieltA
Osittain samaa mielt.;i
Eri mieltai

Kaikki
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Veittemaan suhtaut.uminen liittyy samoj_hin tekijoihin kuin
tyytyvAisyys yrittAjaiksi ryhtymiseen. Toisessa AAripAAssii
on v5ittAmAn tdysin hyvAksyvA, hyv;in terveydentilan omaa-
Vd, vaihtel-evaa, kevyttA ja siistia tyotri tekevi, lamasta
suhteellisen vAhallA selvj-ytynyt. yrittAjA, joka haluaa
jatkaa tyontekoa. Toisessa Saripaassd on viiittamdn kanssa
eri mieltd oleva, huonon terveydentilan omaava, ruumiilli-
sesti raskasta ja likaista tyotEi tekevA ja laman kovasti
koettelema yrittd.j d , j oka haluaa pAAst;i elAkkeelIe j a
lopettaa tyonteon.
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6. Yhteenveto

Vuoden l-995 alussa ElAketurvakeskuksessa julkaistiin yrit-
t6ijien eldketurvaa ja sukupolvenvaihdoksia koskeva tutki-
mus, joka perustui vuonna l-993 tehtyyn, 55 vuoLta tAyt-
tdneiden YEL:n piiriin kuuluvien henkiloiden kyselyyn.
Tutkimuksessa y115tti muun muassa s€, mit.en yleisesti
yritt5j;it jatkavat tyontekoa elAkkeen saami-sen jiilkeen.

Asia tuntui vaativan lis5selvennystA, jonka johdost.a tou-
kokuussa L995 lAhetettiin suppea kysely vuoden 1993 kyse-
1yn otokseen kuuluneille aktiiveille yrittajille. ISltAAn
he olivat nyt 57-65-vuotiaita.

Valtaosa kyselyyn osallistuneista yrittajistA o1i ty6ssd
vuonna 1-993. Enemmisto a1le 50-vuotiaist.a o1i tyoss5 myos
vuonna 1-995 ja 60-6l-vuotiaistakin ldhes 50 Z. Eltikkeelle
teIla aikav51il1a o1i siirtynyt y1i kymmenesosa a1le 50-
vuotj-aist.a ja runsas kolmasosa 60-64-vuotiaista.

Tyonteko el-Akeaikana n5yttAA lisAintlmeen vuoden 1-995
kyselyyn vastanneilla el5kkeelle siirt1meille, kun heitA
verrataan edellisen kyselyn el5kkeensaajiin, joiden el5ke
alkoi vuosina t99o-92. Heist;i lAhes 40 Z jatkoi tyont.ekoa
ainakin jonkin aikaa el-Skkeen saamisen jeilkeen, mutta
vuoden l-995 kyselyyn vastanneista elAkkeensaaj ista tyonte-
koa jatkoi elAkeaikana noin puolet.

Tyonteon lisAAntyminen elAkeaikana alheutui osa-aikaeldk-
kee11e ja varhennetulle vanhuuselSkkeell-e siirtyneiden
suhteellisen m55rAn kasvusta. VanhuuseldkettA saavien
ohel1a tyonteko o1i yleisint.A nAitd elAkkeitti saavi1Ia.
Tyontekoa elAkeaikana jatkoivat yleisimmin palvelusten
a1oi11a, rakennustoj-minnassa ja t,eollisuudessa t.oimivat
yritt;ij at. .
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Vastaajilta kysyttiin, mita he mieluiten tekisivAt, jos
saisivat valita. Aktiiveist,a , 57 - 64 -vuot iaista yrittAj istai
39 * il-moitti, ettd haluaisj- lopett.aa t.yonteon ja siirtyd
kokonaan elAkkeelle. Suurin osa ndin vastanneista tunsi
tyokykynsA heikentyneen ja oli miel-est.5An tehnyt jo riit-
tivdsti tyota eliimiinsA aikana. Yli puolet yrittaj istd.
halusi kuitenkin jat.kaa tyontekoa. Tyonteko tuottaa tyydy-
tystA, mutta se koetaan myos normiksi.

Osa edellA mainitusta tyosuuntautunej-den yrittAjien ryh-
mdst5, kaikista yrittajist5 2s Z, haluaisi kuj-tenkin jat-
kaa tyontekoa siten, ettd saisi samalla elflkettd. ElSkkeen
toivottiin helpoLLavan t.oimeentuloa, sen avull-a voitaisiin
myos lyhentaiai tyoaikaa.

Runsas neljdsosa edelleen tyossd. olevista yrittajistA
ndkee tyonteon taloudellisista syistA vAlttAmdttomAksi
sitt.en kun on elAkkeelld. Tate mie1t5 o1evi1la yrittS-
j i1Ia keskimddrdinen a1kuty6t.u1o ol-i mdiiritetty alemmaksi
kuj-n niil1A yrittAjille, joiden ei tarvitse jatkaa tyon-
tekoa aj-nakaan samasLa syystS. Niistd. eldkkeensaajista,
jotka kyselyhetkellA jat.koivat t.yontekoa, yli puolet i1-
moitti sen olevan taloudellisesti viilttdmAtonts.

Terveydentilan kokemisessa j-1meni eroja, jotka olivat
yhdenmukaisia yritt5jien tyo- tai eldkesuuntautumisen ja
elSkkeensaaj j-en t.yonteon jatkamisen suhteen. lUe yrittejet,
jotka halusivat. jatkaa tyontekoa, kokivat terveydentilan-
sa keskimAiirin paremmaksi kuin elAkesuuntautuneet. Samoin
tyontekoa jatkavat elEikkeensaaj at pitivAt terveydentilaan-
sa parempana kuin tyonteon lopet.taneet. Sita vastoin erot.
vastaavan ikAisiin palkansaajiin olivat niin vdhAiset,
etteivAt ne selitii yrittAj ien j a palkansaaj ien v;ilisiA
eroj a eldkek;iyttaytymisessA .

Tyon piirteiden vert.ailu osoitti, ettA vaikka eri toi-
miaroilla tyon ominaj-suudet vaihtelevat, niin vastaajille
jotkut asiat olivat. yhteisiA. Vaihtelevalla tyoIl;i, mah-
dollisuudel-1a oppia uusia asioita ja saeidella tyoaikaa
seki t.yotehtAvid on merkitystA tyossd pysymisen kannalt.a.
Tyon ruumiillj-nen ja henkinen rasitus sek6 kiire taas Ii-
s5siv5t alttiutta eliikkeelle siirtymiseen ja tyonteon 1o-
pettamiseen.
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Myos laman yrit.ystoimintaa vdhent.dneet tai muut epAsuotui-
sat seuraukset nAkyivdt halussa siirtyA kokonaan elAkkeel--
Ie ja lopet.t.aa tyonteko. Poikkeuksen tdstA muodostivat ne
elAkkeensaajat., jotka jatkoivat tyontekoa taloudellisista
syistd - he olivat kirsineet lamasta muit.a enemm5n.
Nikemykset oman yritysalan tulevaisuudesta riippuivat pal-
jon siitA, miten hyvin tai huonosti lamasta o1i selviydyt-
ty. Huonot kokemukset lisdsivdt pessimismiai ja alttiutta
siirtyA e15kkee11e. Tyosuuntaut.uneet yrittajat uskoivat
muita enemm5n alansa tulevaisuuteen ja se lisAsi halua
tyossA pysymiseen.

Tyyt.yvAisyys yrittAjaiksi ryhtymiseen ol-i yleistti ja tyyty-
mdttomyys siihen pikemminkin poikkeus. TyytymiittomimpiA
siihen olivat kokonaan el5kkee1le haluavat yrittajat sekd
ne eldkkeensaa j at, j otka j at.koivat tyont.ekoa taloudelli -
sista syistd. Tyosuuntautuneet. yrit.tAjAt ja tyontekoa
el5keaikana jatkavat elSkkeensaajat olivat kuitenkin muita
yleisemmj-n eritt;iin tyytyvaisiS yrittdj Aksi ryhtymi-seensA,
mikS osoittaa ta1la seikalla olevan merkitystd myos tyoss5
pysymisen kannalta.

Vrittdjien yleinen tyotyytyvAisyys ilmeni tutkimuksessa
myos toisell-a tavaIIa. YIi 80 Z vastaajista oli samaa
mieltA esitetyn vditt5mAn kanssa siita, ett5 yrittajHnA
toimiminen ei o1e pelkdstA6n ammatti, vaan myos eleimAnt.a-
pa. Vastausten perusteella yleisin yrittaijaiksi ryhtymisen
motiivi oIi o1lut halu itsenAiseen tyoskentelyyn, joka on
myos osa tAtd elAmAntapaa.



45

Kirjallisuus

Aho Simo, Koski Pasi: YriLtejyyden rakennemuutos ja kasvu-
alat. Tyominist.erion tyopoliittinen tut.kimus nro.
l-06. Helsinki 1995 .

Aromaa Arpo, Heliovaara Markku, Impivaara O11i, Knekt
Pau1, Maatela ,Jouni, Joukamaa Matti, Klaukka Timo,
Lehtinen Vi11e, Melkas Tapani, Melkia Esko, Nyman
Kauko, Paunio llkka, Reunanen Antti, Sj_evers Kai,
Kalimo Esko ja Kallio Veikko: Terveys, toimintaky-
ky ja hoidontarve Suomessa. Mini-Suomi-terveystut.-
kimuksen perustulokset. Kansaneliikelaitoksen ju1-
kaisuja AL:32. Helsinki ja Turku 1989.

Gould Raija, Takala Mervi, Lundgvist Bo: Tyo vai eliike
El;iketurvakeskuksen tutkimuksia l_991- : 1. Helsinki.

Gould Raija, Takala Mervi, Bo r,undqvist: varhaiseliikkeerle
hakeutuminen ja sen vaihtoehdot. El5keturvakeskuk-
sen tutkimuksia ]-992:1-. Helsinki 1_992.

Gou1d, Raija: TyoelAm5 takanapAin? Eldketurvakeskuksen
tutkimuksia 1994 :3 . Helsinki.

Haavist.o Tuomo, Pehkonen 'Juhani: Tyoeramd uudistuu riian
hitaasti. Helsingin Sanomat 5.7 .1990.

Hersingin sanomat 5.9.L995: Kauppa uskoo kasvun jatkuvan
vielA ensi vuonna.

Helsingin sanomat 5.9.L995: Tyonantajat eivtit jaksa uskoa
hallit.uksen tyottomyyslukuj a.

Helsingin Sanomat 15. 9. t-995 : Tyopaikkoj a synt.yi eniten
talonrakennuksessa .

Hersingin sanomat 9. t-l-. 1995 : Tyytyvaisyys tyohon lisaanty-
nyt kiristyneestA tahdista huolimatLa.



46

Huuskonen, Visa: YrittdjAksi ryhtyminen motivoitumis- ja
pSdtoksentekoprosess ina . Turun kauppakorkeakoul-un
julkaisuja sarja D-1:1989. Turku 1989.

Hyrkkd.nen, Raili : Yritt.Sjien el6ket.urva j a sukupolvenvaih-
dokset. Eldketurvakeskuksen tutkimuksia 1995 : l-.
Helsinki 1995.

.fukka Pirkko: Yritt.Ajyys Suomessa. KeskeisiA tilast.oja ja
aikasarjoja yritt5jyydestA. Tyoministerion tyopo-
liittinen tutkimus nro LL4. Helsinki 1995.

Kauppalehti Optio 6.4.L995: Yrittejain tyottomyyskassat
odottavat j dsenrynt5ystd.

Laitinen, Erkki: Misti on kiinni yrittAjAn tyomotivaatio?
Yritystalous 1-982:4, 20-23.

Takal-a, Ismo: Tyokyvyn rajoitukset
3O-64-vuotiailla lounais- ja
miehillA. Kansaneldkelaitoksen
Turku 1984.

ja kuntoutuksen Larve
itAsuomalaisilla

julkaisuja AL:24.

Tuominen, Tiina: Tutkimus yrittAjyydesta - millainen hen-
kilo yriLtajAksi ja miksl. Turun kauppakorkeakou-
lun liiketaloustieteen projektitutkielma. Turku
L9B7 .

Ty6eIAke ja muu sosiaalivakuutus A994.

Tyoeldkejarjestelm5n tilastollinen vuosikirja 1991. Osa f
Yksityisen sektorin eldkkeet. ElSketurvakeskus.
Helsinki ]-99t.

TyoelAkejarjestelmAn tilastollinen vuosikirla L994. Osa I.
Yksityisen sektorin eltikkeet. E1;iket.urvakeskus.
Helsinki 1995.

Tyopoliiittinen Aikakauskirja 3 /1-995. Tyoministerio.



ELAIGruRVAIGSI(US
P ENS IONSSKYD DSCENTRALEN

YRITTAJAKYSELY

Vastatkaa lomakkeen kysymyksiin ympyroimAllS Teille parhaiten sopiva
vaihtoehto tai kirjoittamalla vastauksenne sille varattuun tilaan.

1. Oletteko tdllii hetkelld
yrittdjdnti
palkkatyossd
poissa tyostd sairauden takia
poissa tyostd muusta syyst6, mistd?
eldkkeellA, mutta jatkatte tyontekoa kokoaikaisesti
elAkkeel16, mutta jatkatte tyontekoa osa-aikaisesti
eldkkeellA ja lopettanut tyonteon

2. Jos ette ole vieli eliikkeellA, niin oletteko viimeisen vuoden sisEillti hakenut
jotakin seuraavista eliikkeistii?
1. tyokyvyttomyyseldke
2. yksilollinen varhaiselAke
3. tyottomyyselAke
4. osa-aikael6ke
5. varhennettuvanhuusel6ke
6. vanhuusel6ke
7. jokin muu elAke, mik5?
8. en ole hakenut elAkettd vuoden sistillti

3. ViilittiimSttii siitA, miki on Teidtin todellinen tilanteenne, mitA haluaisitte tehdi,
jos Teiltti olisi valittavananne seuraavat vaihtoehdot?
1. toimia yrittdjdnd
2. olla tyossA palkansaajana
3. olla eldkkeellS ja jatkaa toimintaa yrittiijdn6
4. olla eldkkeelld ja lopettaa tyonteon
5. en osaa sanoa
Voittekomuutamallasanallaperustellavalintaanne?-

4. Onko TeidAn taloudellisista syistd vfiltt6mAtdntii jatkaa tydntekoa elAkeaikana?
1. k/ra
2. ei
3. en osaa sanoa

5. Onko Teilti eldkkeelle jiiiity€inne allamainittuia tuloia elAkkeen lisdksi?
Ympyrdikiiii kyseeseen tulevat kohdat.
1. on tuloja yrittiij6toiminnasta
2. on tuloja palkkatYostd
3. on pAdomatuloja
4. on muita kuin edelld mainittuja tuloja
5. ei ole muuta kuin elAketuloa
6. en osaa sanoa

6. Onko lama viihentinyt yritystoimintaanne taivaikuttanut siihen muulla tavoin
epdsuotuisasti?
1. kyll6, paljon
2. kyllA, vAhAn
3. ei
4. en osaa sanoa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

KAdnnA



7. Kun ajattelette sitA toimialaa, iolla Te toimitte tai olette toiminut, millaiset
ovat mielestAnne sen tulevaisuuden niikymtit?
1. nykyistd Paremmat
2. likimain samat kuin nYkYisin
3. nykyistA huonommat
4. en osaa sanoa

8. Miten kuvailisitte sitd tyotii, jota Te yrittiijdni teette tai olette tehnyt?
Ympyroikdii tyotdnne kuvaavat kohdat.
1. ruumiillisesti raskasta
2. henkisesti raskasta
3. kiireistd
4. yksitoikkoista
5. vaihtelevaa
6. atk:ta tai muuta automaatiota hyodyntiivAd
7. uusien asioiden oppimista edellyttAvdA
8. pakkotahtista
9. likaista, polyistA, meluisaa tms.

10. tapaturmavaara tai muuten vaarallista
11. vuorotyo tai muuten hankala tyoaika
12. liian pitkA tY6PAivd
13. mahdollisuus sdddellA tyoaikaa
14. mahdollisuus sAiidelld tyotehtiivid
15. vaihtelevat tulot
16. ty6n mAdrA, tehtavien laatu tai tyomenetelmdt nopeasti muuttuvia

9. MinkAlaiseksi arvioitte nykyisen terveydentilanne?
1. erittAin hYvd
2. melko hYvd
3. kohtalainen
4. melko huono
5. erittAin huono

1 O. Mika sai Teidtit ryhtymiiiin yritttijiiks i?
1. perin YritYksen2. menin mukaan puolison yritykseen
3. ei ollut saatavana palkkatyotii
4. halusin tehdA tyotd itseniisesti
5. halusin pAAstd paremmille tuloille
6. minulla oli hYvA liikeidea
7. halusin joustavammat tYotulot

8. yrittiijyys sopi silloiseen eliimiin-
tilanteeseen

9. oma yritYs oli luonteva jatke
tyouralle

10. muu syy, miki?

11. Miten tyytyviinen olette otlut siihen, ettd ryhdyitte yrittiiiaksi?
1. erittdintYYtYvdinen
2. melko tYYtYvAinen
3. melko tYYtYmAton
4. erittAin tYYtYmAton
5. en osaa sanoa

12. Oliko yrittiijtiksi ryhtyminen Teille vapaa valinta?
1. valitsin yrittdjyyden vaPaasta tahdosta
2. ryhdyin yrittdjiksi olosuhteiden pakosta
3. en osaa sanoa

13. Mita mieltii otette viiittimistA, etti yrittdjdni toimiminen eiole pelkistAiin
ammatti, vaan mYos eldmintaPa?
1. olen tdysin samaa mieltA
2. olen osittain samaa mieltd
3. olen osittain eri mieltA
4. olen tdysin eri mieltd
5. en osaa sanoa

Kiitos vastauksistanne!
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