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Osa-aikaeldkettd on sanomalehdissd verrattu lottovoittoon. Tyossd vasy-
neita tai lisdd vapaa-aikaa haluavia on innostettu valmistautumaan tyonte-
on lopettamiseen ja eldkepdivien viettamiseen. Viimeaikaisten sosiaalitur-
vaan kohdistuvien leikkausten ilmapiirissd tdllainen tarjous onkin uutisen
arvoinen. Poikkeuksellisen tarjouksesta tekee vield Se, etta osa-
aikaeldkkeeseen suhtautuvat my6nteisesti niin tyonantaja- ja tyontekijd-
jdrjestot kuin maan hallituskin.

Miksi osa-aikaeldkettd sitten niin voimallisesti juuri nyt mainostetaan,
onhan osa-aikaeldkelaki ollut voimassa jo kymmenen vuotta? Viimeisim-
mdn innostuksen aiheutti osa-aikaelakkeen ikdrajan alentaminen kesdllA
1998. Kun osa-aikaeldkelaki tuli voimaan yksityiselld sektorilla vuonna
1987, ikdraja oli 60 vuotta. Vuonna 1994 ikairaja laski 58 vuoteen ja tailki
hetkelld osa-aikaeldkkeen voi saada 56-64-vuotias ty6ntekijei tai yrittdjd,
joka siirtyy kokoaikatyostd osa-aikatydhon.

Osa-aikaeldke ei ole ollut suosittu eliike, vaikka muilla varhaiseldk-
keilld on Suomessa paljon ihmisid. Vuoden 1996 lopussa yksityiselld sek-
torilla osa-aikaelAkeldisid oli 2 300, kun samanikziisiri eli yli S8-vuotiaita oli
muilla eri eldkkeilld noin 188000 henked. Vuoden 1998 lopussa osa-
aikaeltikkeelld oli yksityiselldi ja julkisella sektorilla yhteensd noin 11 000
henked. lkdrajojen muutosten jdlkeen hakijamddrdt ovat nousseet, mutta
missddn vaiheessa ei ole ollut havaittavissa suoranaista ryntdystd osa-
aikaeldkkeelle.

Osa-aikaeldkkeen vdhdinen kdytto onkin aina silloin tdlloin noussut
esiin julkisessa keskustelussa. Suomen osa-aikaeldkejdrjestelmda on ver-
rattu Ruotsin vastaavanlaiseen jdrjestelmddn. Ruotsissa osa-aikaeldke on
koko sen voimassaoloajan, aina vuodesta 1976, ollut varsin paljon kdy-
tetty varhaiseldkemuoto. Suomeen osa-aikaeldkkeen malli haettiin Ruot-
sista, ja siksi onkin kysytty, miksi se ei meilld ole toiminut samalla tavalla
kuin naapurimaassa.

Sen sijaan muualla Euroopassa osa-aikaeldke ei ole erityisen suo-
sittu, siitd eivdt ole olleet kiinnostuneita tyontekijdit eiveitkri myoskddn
tyonantajat. Ruotsissa osa-aikaeliike lakkautetaan vuonna 2000 sen suu-
resta suosiosta huolimatta, kun taas monissa muissa Euroopan maissa
osa-aikaeldkejdrjestelmid voimakkaasti kehitetddn. Joissakin maissa, jois-
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sa laki on jo voimassa, esimerkiksi ltdvallassa ja Suomessa, tyontekijoitd
suorastaan kannustetaan osa-aikaeliikkeelle (Laitinen-Kuikka 1 998b).

Osa-aikaeldkkeestii on viime vuosina keskusteltu vilkkaasti Euroo-
passa. Se, miksi osa-aikaeldkkeestd ollaan nyt kiinnostuneita, johtuu siita,
ettd varhainen eldkkeelle siirtyminen on kaikissa teollisuusmaissa koettu
kasvavaksi ongelmaksi, erityisesti sen taloudellisen rasituksen takia. On
haluttu etsid ratkaisuja, jotka saisivat ihmiset pysymdiin kauemmin muka-
na tyoeldmdssti. Esimerkiksi EU:ssa katsotaan, ettd varhaista eliikkeelle
siirtymistd voidaan hillitd kolmella tavalla: nostamalla eldkeikdd, kehittA-
mdllii ohjelmia ikAdntyneen tyovoiman tyOssii pysymiseksi ja kehittdmdlld
osa-aikaelAkejdrjestelm id ( Reforming the. . . 1 998).

Osa-aikaeldkkeen toivotaan vdhentAvdn kokoaikaisia varhaiseldk-
keitd. Sen ajatellaan olevan hyvd kokoaikaisen tyokyvyttomyyseldkkeen
vaihtoehto silloin, kun tyokykyii on vield edes viihdn jailjella. Tdmd tavoite
on yhteinen monissa maissa, eikd Suomi muodosta poikkeusta.

Osa-aikaeldkkeestd kriyty julkinen keskustelu Suomessa on paljolti
keskittynyt juuri kysymykseen vdhdisestd innosta osa-aikaeldkkeelle ha-
keutumiseen. Vastaukset tdhdn kysymykseen ovat olleet arvailujen varas-
sa, tutkimusta osa-aikaeliikkeestd ei Suomessa ole aiemmin tehty ja kan-
sainvdlinen keskustelukin on ollut melko tuntematonta. Tdmdn tutkimuk-
sen tarkoituksena on paikata nditA puutteita eli tuottaa uutta tietoa osa-
aikaeldkkeestd. Tutkimustuloksia esitetiidn paitsi suomalaisista osa-
aikaeldkeldisistd (luvussa 6), myos muiden maiden vastaavista jdrjestel-
mistd (luvussa 4). Osa-aikaeldkettd tarkastellaan tyomarkkinoiden muu-
toksen kautta ja suhteessa muihin varhaiseldkkeisiin ja varhaiseen tyostd
poistumiseen luvussa 3. Luvussa 5 esitellddn Suomen osa-aika-
eldkkeeseen liittyvdt sdddokset ja joustava eldkejdrjestelmd. Aluksi kui-
tenkin pohditaan sitd, mitii on vdhittdinen eldkkeelle siirtyminen, ja esite-
tiidn tutkimuksen viitekehys (luvussa 2).
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1 Varhaiseldkkeiden tutkimusta Suomessa ia eritvisesti Eldketurvakeskuksen var-
haiseliiketutkimusta on tarkemmin selostettd aieminin ilmestyneessd katsauksessa
(Gould ja Takala 1997).

Tdmd tutkimus liittyy suomalaisen varhaiseldketutkimuksen perinteeseen.
Perinne ei ole kovin pitkd, varhaiseldkkeet ovat tulleet intensiivisen tutki-
muksen kohteeksi vasta 1980-luvun lopulta alkaen.

Uusia varhaiselakemuotoja alettiin tutkia melko pian niiden voi-
maantulon jdlkeen. Erityisen kiinnostuksen kohteeksi nousi yksil6llinen
varhaiseleke. Varhaista eldkkeelle siirtymistA koskeva tutkimus keskittyi
ennen tdtd ldhinnd tyokyvyttomyyseldkkeisiin (ks. esim. Gould 1985). Vi-
rinneessd tutkimuksessa haluttiin selvittdd erityisesti yksilollisen var-
haiseldkkeen suuren suosion syyt. 1980- ja 90-lukujen vaihteessa ktiyn-
nistettiin eri tahoilla (esimerkiksi Tyoterveyslaitoksessa ja Eldketurvakes-
kuksessa) ndihin eldkkeisiin liittyviri tutkimushankkeital. Samoihin aikoihin
julkaistiin myos varhaista eldkkeelle siirtymistd kdsittelevid tutkimusyh-
teenvetoja ja katsauksia (esim. Forss 1989; Grohn 1991 ; Raassina 1991).

Ensimmdinen raportti uusien eldkemuotojen kdytostd oli Eldketurva-
keskuksessa tehty selvitys yksilollisestd varhaiseldkkeestd vuonna 1986
(Gould ja Rinne 1987). Varsin pian tdmdn jdlkeen alettiin jo useammassa-
kin projektissa selvittdd kysely- ja haastatteluaineistojen perusteella var-
haisen eldkkeelle siirtymisen syitd (esim. Forss ja Tuominen 1991; Gould,
Takala ja Lundqvist 1991 ja 1992; Huuhtanen ja Piispa 1991 ja 1993; Piis-
pa ja Huuhtanen 1991 , 1993 ja 1995; Lind ja Maki 1994; Hyrkkdnen 1995
ja 1996). Tulosten mukaan yksilolliselle varhaiseldkkeelle hakeutumista
selittivdt parhaiten tekijdt, jotka liittyivdt hakijan terveydentilaan ja tyohon.



Ndissii kaikissa tutkimuksissa on hyvin samankaltainen asetelma,
eldkkeelle siirtymisen selittdmiseen kdytetdan veto- ja tyontotekijd mallia.
Tdssd mallissa oletetaan yksiloiden tekevdn eldkepddtoksensii eliikkeelle
tydntdvien ja eldkkeelle houkuttelevien tekijoiden puristuksessa. Ndiden
tutkimusten tulosten mukaan eldkkeelle tyontiiviit tekijdt selittivdt parhai-
ten varhaiseldkkeelle hakeutumista. Eldkkeen vetovoimalla ei ollut paljon-
kaan merkitystii. Osassa ndistii tutkimuksista pyrittiin myos loytdmiidn
tekijoitd, jotka saisivat ihmiset jatkamaan tyontekoa eldkkeelle siirtymisen
sijaan.

1990-luvun laman ja tydttdmyyden kasvun seurauksena huomattiin,
ettd perinteinen malli ikddntyneiden tyontekijoiden kdyttdytymisestd ty6-
markkinoilla oli muuttunut. Muutoksen aiheutti tyott6myys, josta tuli var-
haiseldkkeiden rinnalle kolmas tyostd poistumisen reitti (Gould 1994).
lkddntyneiden tyontekijoiden seurannan tulokset varmensivat myos aikai-
sempaa nakemystd siitti, ettii oma arvio terveydentilasta ja kdsitys tydn
raskaudesta ennakoivat varsin hyvin tyon jAttdimistai ennen vanhuuseld-
keikdd (mt.) Vaikka edelld mainituissa tutkimuksissa korostuivat ikddnty-
neiden omat asenteet ja kokemukset, niissd kuitenkin myos sivuttiin yritys-
ten ja tyomarkkinoiden roolia eldkkeelle siirtymisessd. Liljan (1990) tyo-
voimatutkimuksen aineistoihin perustuva tutkimus varhaiseldkkeelle siir-
tymisalttiuden kasvusta suuntautuijo yksilotasolta rakenteellisiin tekijoihin.
Yritysten varhaiseldkepolitiikkaa on selvitetty myos erillisissd tyonantajille
suunnatuissa kyselyissd (Jonninen, Pesonen ja Hdnninen 1992; Piispa ja
Huuhtanen 1992).

Kansainvdlistd vertailevaa tutkimusta varhaisesta eliikkeelle siirtymi-
sestd on Suomessa tehty vdhtin, eikd Suomijuuri ole ollut mukana muual-
lakaan tehdyissd vertailuissa. Aivan tuore on Hytin (1998) vertaileva tutki-
mus varhaisen tyostii poistumisen malleista eri maissa. Varhaisesta ty6std
poistumisesta on vertailevaa tutkimusta on tehnyt myos Gould (1995).
Pohjoismaista tilastovertailua on tehty osa-aikaeliikkeen kdytostd (Santa-
mdki-Vuori 1 990). ElAkeldisten vdestdosuuksia ja eldkkeelle siirtymisikdd
on verrattu Suomen ja erdiden muiden maiden vaililld (esim. Huunan-
Seppdld, Jokelainen ja Jdrvisalo 1994; Jokelainen 1991). SalomAki (1997)
ja Viitamdki (1998) ovat esitelleet vertailututkimusta, jossa erityisen huo-
mion kohteena on eri poistumisreittien antama toimeentulon taso. Var-
haiseldketutkimuksen ja erityisesti kansainvdlisten vertailujen yhtend



ongelmana on eldkejdrjestelmien ja muiden varhaisen tyostd poistumisen
reittien moninaisuus seka kiisitteiden sekavuus (Gould ja Takala 1gg7).2

Osa-aikaeldkettd koskevaa selvitystyotd on Suomessa tehty tuskin
lainkaan. Useissa mainituissa empiirisissii raporteissa asiaa sivutaan, ta-
vallisimmin niissd on kysytty vastaajien kiinnostusta osa-aikaeldkettd
kohtaan. Eldketurvakeskuksen osa-aikaeldketutkimuksesta on tdtA ennen
ilmestynyt neljd raporttia (Takala 1994, 1996a, 1996b ja 1997). Suurin osa
osa-aikaeldkettd kdsittelevdstd kirjallisesta materiaalista Suomessa on
kuitenkin sanoma- ja aikakauslehtiartikkeleita.

Ekikejairjestelmd on joustava, jos eldkkeelle siirtyminen on mahdollista
monella eri tavalla ja monessa idssd. Eltikelajeja on silloin monia eikii jdr-
jestelmtissd ole yhtd ainoaa eldkeikdd.3 Joustavan eldkejdrjestelmdn mdd-

2 Verlailtavuudessa aiheuttaa ongelmia io peruskiisite eli se, mitA eliike on. Suo-
mess€r elAke mdiiritelliiiin usein dikotomisesii: henkildlki ioko on eliike tai ei ole eld-
kettti (ks. Pentikiiinen 1979. 295). Enolanninkieliseen'termiin retirement sisdltvv
mvos inuita merkitvksiii. Se voi tarkoittaE esimerkiksi orosessia ionka kuluessa siii-
Maan elakkeelle,'se voi merkitii eliimiinvaihetta andiotvon itilkeen tai se voi tar-
kbittaa sosiaalista roolia (ks. Atchlev 1976, 1-9: kasitteetlisisth onqelmista kansain-
vdlisissa vertailuissa ks.'esim. Jacdbs ia Hein 1994,40-41; Hvtti1998,36). Kan-
sainvdlisessd varhaista eldkkeelle siirtVmistii kdsitteleviissii tutkimuksessa irn pal-
ion kAytettv samanlaista vksilon ratkhisuia painottavaa tutkimusasetelmaa kuin'suomalaise'ssa tutkimuksessa (ks. esim. Atchlev I976; Fennell ym. 1988). Esim.
amerikkalaisessa tutkimuksessa on tAltd pohialtd pidettv tiirkedna'tervevdehtilaa ia
taloudellista tilannetta. eri mieltd ollaan vAin siitti. kumoi on ensisiiaista.'BrittiliiiseS-
sA tutkimuksessa on kiinnitettv amerikkalaista enemnian huomiota tvoolosuhteisiin
ia tv6llistvmisonoelmiin. (Maule vm. 1996. 179-180). Eritvinen onoelma amerikka-
laisf.'ssa ia ldnsiSuroooodlaisessh eliikkeelle siirtvmi6tti kdsitteleva5sii tutkimukses-
sa on ollut se, ettd il6ensa niissd on tutkittu r.ialkoisia miehiii (Bond vm. 1986).
Oletuksena on ollut ettii eliikkeelle siirtvminen merkitsee miehille ia naisille tiivsih
eri asioita (Fennell vm. 1988). Kriittistii -arvioita anolosaksisesta elAkkeelle siirtimi-
sen tutkimuksesta o'vat esittdheet mm. Hendricks jd'McAllister (1983). He kritisciivat
erityisesti rakenneanalyyslen puuttumista.

3 Joskus elAkeidriestelmien ioustavuudella viitataan mvos muiden kriteerien kuin
eliikeiiin joustobn', esimerkiltsi ty6kyvyttomyyseliikke'en ehtolen tai tulkintojen
vaihtelevuuteen.



rittely pitdd sisdllddn ajatuksen, ettd mitd enemmdn on erilaisia mahdolli-
suuksia siirtyd eldkkeelle, sitd joustavampi jdrjestelmd on. Joskus
Suomessa joustavalla eldkejdrjestelmdlld on viitattu tosin yksinomaan
varhaiselakkeisiin.

Keskustelua joustavasta eldkkeelle siirtymisestii on kdyty jo pitkddn,
aina 1940- ja SO-luvulta alkaen. Ndissd varhaisimmissa keskusteluissa
joustavalla eldkejdrjestelmdlld useimmiten tarkoitettiin joko vanhuuseld-
keidn joustoa tai vdhittdistd eldkkeelle siirtymistd. Niissd ei yleensa tar-
koitettu varhaista eldkkeelle siirtymistd.

Yhdysvalloissa ilmestyi vuonna 1957 Geneva lt/athiasonin toimitta-
ma teos Flexible Retirement, jossa joustavuus eldkkeelle siirtymisessd
tulkittiin yksinomaan vanhu useliikeiiin myohentdmiseksi. Joustavuus mer-
kitsi sitd, etta tyontekijdn tulisi voida jatkaa tydntekoa niin myohAiseen
ikddn kuin hdn itse haluaa ja kykenee tyotii tekemddn (Babic 1984,22).

Eliikkeen myohentdminen on joustoa yhteen suuntaan. Periaattees-
sa eldkeikd voi joustaa seka ylos ettd alas eli eldkkeelle menoa voi myo-
hentdd tai aikaistaa. Tdllaista eldkeidn joustoa molempiin suuntiin on
kutsuttu symmetriseksi joustavuudeksi (Babic 1984). Jotkut tutkijat tulkit-
sevatkin eldkkeen joustavuuden vaatimuksen niin, ettd jokin eldkemuoto ei
ole aidosti joustava, ellei se ole symmetrinen (ks. esim. Walker ja Laczko
1981 , 219; myos Blytcn 1984, 78).

Kdytdnnossd symmetrisesti joustava vanhuuseldkeikd voi tarkoittaa
esimerkiksi sitii, etta vanhuuseldkkeelle voi siirtyd haluamanaan ajan-
kohtana tiettyjen ikdvuosien veilillei. Liukuva vanhuuseldkeikd ndyttdisi
saavuttavan suosiota myos nykyisin. Sitd tullaan toteuttamaan esimerkiksi
Ruotsin eldkeuudistuksen yhteydessd. Uuden vanhuuseldkelain mukaan
R uotsissa voi vanh uuseliikkeelle sii rtyd 6 1 -7O-vuotiaana.

It/yos lsossa-Britanniassa kiinnostuttiin jo heti toisen maailmasodan
jdlkeen joustavasta eldkkeelle siirtymisestii, joka sielld taas tulkittiin vdhit-
tdiseksi eldkkeelle siirtymiseksi. lsossa-Britanniassa esitettiin komi-
teatasolla ensimmdisen kerran suosituksia vdhittdisestd eldkkeelle siirty-
misestd jo 195O-luvulla (Blyton 1984,72).

Vdhittdiselld eldkkeelle siirtymiselld tarkoitetaan sitd, ettd tyontekoa
vdhennetdan ennen kokoaikaiselle vanhuuselakkeelle siirtymistd eli siir-
rytddn esi me rki ksi kokoaikatyostd puol i pdivdtyohon tyou ran loppuvai hees-
sa (Dex ja Phillipson 1986, 57). Kokopdivdinen tyonteko voidaan lopettaa
ennen virallista vanhuuseldkeikdai tai sitd voidaan jatkaa osa-aikaisena
vanhuuseldkeidn tdyttdmisen jdlkeen. Laczko (1986, 217) edellyttdd siir-
tymiseltd suunnitelmallisuutta. Hdnen mukaansa viihittdinen eldkkeelle
siirtyminen on sellaista vanhuuseldkkeelle siirtymistd, missd tyoeldmdstd
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siirrytdan suunnitelmallisesti tdydelle eldkkeelle niin, etta ensin tietyn ikdi-
send siirrytddn kokopdivdtyostd osa-aikatyohon ja jakson jdlkeen koko-
aikaeldkkeelle. Vdhittdisessd elAkkeelle siirtymisessd osa-aikainen tyonte-
ko yhdistetddn korvaukseen menetetystd tyoajasta. Se voi olla korvaus
menetetystd palkasta tai yrittzijatulosta joko eldkkeen tai muun taloudelli-
sen tuen muodossa.

Tdssii tutkimuksessa vdhittdinen eldkkeelle siirtyminen tulkitaan
osaksi joustavaa eldkejdrjestelmdd. Joustava eldkejdrjestelmd on muo-
dostunut kaikista niistd eldkemuodoista, jotka mahdollistavat eldkkeelle
siirtymisen muuten kuin tietyssa vanhuuseldkeidssd. Ndin mddriteltynd
joustava eldkejdrjestelmd kattaa enemman kuin pelkdt varhaiseldkkeet.
Joustava eldkejdrjestelmd tarkoittaa Suomessa varhaiseldkkeitd, lykdttyjdi
ja varhennettuja eldkkeitd ja vdhittdistd eldkkeelle siirtymista. Siten esi-
merkiksi tyokyvyttomyyseldkkeet, maatalouseldkkeet, lykdtyt vanhuus-
eldkkeet ja osa-aikaeldkkeet ovat Suomessa osa tdllaista joustavaa
jdrjestelmdd.

Vdhittdiseen eldkkeelle siirtymiseen on kirjallisuudessa viitattu myos
termeillii joustava, osittainen tai osa-aikainen eldkkeelle siirtyminen. Eng-
lanninkielisissd teksteissd kdytetddn ainakin seuraavia termejd: flexible,
gradual, phased, partialja part-time (early) retirement, staged transition.a

Joustava eldkejdrjestelmd voi sisdltdd monenlaisia eldkkeelle siirty-
misen tapoja (ks. kuva 1). Yksi malli voi olla dominoiva tai monenlaisia
malleja voi olla rinnakkain: kokoaikaeldkkeelle voidaan siirtyd yhtdkkisesti
kokopdivdtyostd, tyontekoa voidaan eri tavoin vdhentdd, tyotai ja eliikettd
voidaan vuorotella jne.

4 Tutkittuaan io vuosia vdhittEiistA elAkkeelle siirtvmistd on Redav-Mulvev (1998.2)
ehdottanut, eita olisi rvhdvtttivii puhumaan pikdmminkin tvoaiah sooetittamisestd
(adiustino work time) tVouian loobuvaiheessd kuin vdhittdis'esth eliikkeelle siirtvmi-
sesia. HEnen mielebtdrin qradtdl retirement keskustelu luo mielikuvia siita, 'etta
tv0ntekiiii on matkalla pois-tvOeldmiistii. Tvoaikaa taas voi sooeuttaa missd idssd
riain. ldbana on se, ettd pyritaan torjumaa'n myonteisid mielikuvia tydn lopettami-
sesta.
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Suomessa eldkkeelle on mahdollista siirtyd monen ikdisend ja monella
tavalla. ft/ahdollisuuksia on myos paljon kdytetty. Erityisesti varhainen
eliikkeelle siirtyminen on tavallista: puolet tydssd kiiyvistri on ekikkeellii jo
60-vuotiaana (Suomen tyoeldkkeensaajat...l99S). lkddntyneiden tyohon
osallistuminen on monessa muussakin maassa vdhentynyt, mutta
Suomelle on tyypillistd se, ettd ty6eldmdstd mennadn eldkkeelle (Hytti
1998). Suomalaiset myos haluavat kokoaikaelakkeelle, vdhittdinen eldk-
keelle siirtyminen ei kiinnosta eldkkeelle siirtyvid.

Osa-aikaeldkettA pohdittaessa keskeinen kysymys onkin se, miksi
osa-aikaeldke kiinnostaa niin vdhdn. Tdtd kysymysta voidaan tarkastella
monesta ndkokulmasta. Sitd voidaan pohtia niin tyontekijoiden kuin tyon-
antajien kannalta, sitd voidaan pohtia laajemmin tyokulttuurista ja ty6eld-
mdn muutostrendeistd ldhtien, mutta myos suppeammin lain yksittdisten
maaraysten tasolta jne. (ks. esim. Jddskeldinen '1994; Santamdki-Vuori
1990; Vanamo 1989; Takala 1994).

Monet selityksistd ldhtevdt yksilon valinnoista. Syitd osa-aikaeldk-
keen viihdiseen suosioon on etsitty tyontekijoiden tyo- ja eldkeasenteista.
Muiden varhaista eldkkeelle siirtymistd kdsittelevien tutkimusten valossa
tiedetddn, ettd osa-aikaeldke kiinnostaa suomalaisia tyontekijoitd peri-
aatteessakin vain vdhAn. Tosin ilmaistu kiinnostus on kuitenkin suurem-
paa kuin toteutunut osa-aikaeldkkeelle siirtyminen. Eniten osa-aikaeldke
kiinnostaa niitd, jotka ovat tyohonsd sitoutuneita ja motivoituneita tyonte-
koon, eivdtkd erityisesti pyri varhaiseldkkeille (ks. Takala 1994). Myos
yrittajat ovat jonkin verran kiinnostuneita osa-aikaeldkkeestd. Heitdkin ha-
keutuu osa-aikaeldkkeelle kuitenkin kiinnostuneiden mddrtia vahemmdn
(Hyrkkdnen 1995).

Joidenkin kirjoitusten mukaan osa-aikaeldkkeen kdyton vdhdisyyttd
selittdvdt ennakkoluulot, asenteet ja tietdmdttomyys. Yksittdisen hakijan
kohdalla merkittdvd tekijd saattaa olla myos sdAdosten monimutkaisuus
(Jddskeldinen 1994). ltllyos sitd, ettd tyontekijd joutuu itse tekemddn osa-
aikaeldkkeeseen liittyvdt jdrjestelyt tyonantajan kanssa neuvotellen, on
pidetty mahdollisena esteend. Helpompi vaihtoehto on hakeutua tyomark-
kinoilta kokonaan pois (Gould 1989 ja 1996).

Tdllaisissa eldkeasenteisiin liittyvissd selityksissd korostuu yksilolli-
nen harkinta eldkkeelle hakeutumisessa. Selitykset ovat kuitenkin kovin
kiinni eldkejdrjestelmdssii, yksiloiden pddtoksid punnitaan suhteessa eldk-



keen hyvyyteen tai huonouteen. Eldkkeelle siirtymisen voi myos tulkita ns.
eldmdnpoliittisesta ndkokulmasta. [Vlonet tutkijat ovat viitanneet siihen,
ettd yksilollisten elamAnsuunnitelmien merkitys on kasvanut. Ulkoaptiin
tuleva ohjaus yksilon eldmdd koskevissa padtoksissd ei riitd, vaan padtok-
set halutaan tehdd itse. Tdllaiseen ajattelutapaan liittyy ndkemys siita, etta
yksilolliset ratkaisut, esimerkiksi pddtos siirtyd eldkkeelle, merkitsee uutta
mahdollisuutta, uusia toimintamalleja ja ajattelutapoja (ks. esim. Roos ja
Hoikkala 1998).

Kdsitys eldkeajasta on muuttunut. EnAd eldkeldisyys ei merkitse
samaa kuin vanhuus. Tyonteko halutaan lopettaa hyvissd ajoin ennen
raihnaistumista ja eliikkeelle halutaan terveena, ennen kuin ihminen on
kykenemdton nauttimaan eldkepdivistd. Eldkeajasta on tullut tiirkea,
odotettu ja suunniteltu osa eliimdii. Se ei ole vain residuaaliaikaa, aikaa
joka jad jdljelle, kun todellinen elamd on jo lAhes eletty (Norregaard 1998).

Eldkkeelle siirtymisikii onkin selvdsti alentunut kaikissa teollisuus-
maissa, ja se on vakiintunut muutamaa vuotta alhaisemmaksi kuin viralli-
nen vanhuuseldkeikd. Alentuneen eldkkeelle siirtymisidn on sanottu mer-
kitsevdn jopa sitii. ettd vakaasti tyomarkkinoilla olevan ryhman yldikdraja
alkaa olla 45 vuotta (Guillemard 1996, 17). Varhaista elakkeelle siirtymistd
on alettu pitdA saavutettuna etuna.

Osa-aikaeldkkeen kriyttoai voi tarkastella myos toisesta ndko-
kulmasta. Kysymystd voi ldhestyii myos tyomarkkinoiden, tyon muutoksen
ja ikddntyneiden tyomarkkina-aseman kautta.

Yhtend olennaisena syynd osa-aikaeliikkeen vdhdiseen kdyttoon on
pidetty osa-aikatyomahdollisuuksien vAhaisyyttd Suomessa. Suomessa
sekd naiset ettd miehet tekevdt perinteisesti kokopdivdty6td, eikd osa-
aikaiseen tyohon tunneta erityisemmin halua. Ruotsissa taas osa-
aikaeldke on ollut suosittu ja on arvioitu, ettd tottumus osa-aikaisen tyon
jdrjestdmiseen on edistiinyt osa-aikaeldkkeen runsasta kayttod (Wadensjo
1996). Toisaalta taas ltaliassa, jossa osa-aikatyotd tehdAdn vdhdn, ei juu-
rikaan tunneta kiinnostusta osa-aikaeliikkeeseen (Scarioni 1 996).

Erilaiset epdtyypilliset tyon tekemisen tavat ja tyoajat ovat viime
vuosina Suomessa lisadntyneet, niiden joukossa osa-aikatyo. Suomessa
perinteinen tyon tekemisen tapa on ollut kokopdivdtyossd kdyminen. Osa-
aikatyotd tehdddn vahemmdn kuin monissa muissa maissa. Tyontekijzit
ovat olleet vain tietyissa elamanvaiheissa kiinnostuneita osa-aikatyostA,
jonka yleensd toivotaan kestdvdn vain lyhyen ajan.

Tutkimusten mukaan tyonantajat kuitenkin suhtautuvat periaatteessa
myonteisesti osa-aikaelakkeeseen ja olisivat valmiita jdrjestdmddn osa-
aikatyotA ikddntyneille. Tosin tyonantajat ndkevdt runsaasti osa-aikaisen



tyoskentelyn esteitd, jotka liittyvdt tydn luonteeseen. Esimerkiksi prosessi-,
sarja-, vuoro- tai ryhmdtyohon osa-aikatyo sopii huonosti, samoin jos tyo
on I i i kkuvaa komenn ustyotd. (Eldkeaikainen tyoskentely... 1 99 1 ).

Varhaisen eldkkeelle siirtymisen yhtend seurauksena on pidetty
ikddntyneiden aseman huononemista tyomarkkinoilla ja tdhdn liittyvtiai
ikdrasististen asenteiden lisddntymistii. On arveltu, ettd osa-aikaisuus tyo-
elAmdssa heikentdd iktiAntyneiden arvostusta entisestdAn ja ettei osa-
aikaeldke siksi kiinnosta ikddntyneitd tyontekijoitti (Vanamo 1989). lka-
rasismia on Suomessa tutkittu vain vdhdn, vaikka ikddntyneiden tyonteki-
joiden ongelmista tyossd ja tyomarkkinoilla on muuten olemassa varsin
paljon tietoa.

Osa-aikaeldkkeen kaiyttod arvioitaessa on keskusteltu myos lain
mddrdyksistd, ja niiden vaikutuksesta eliikkeelle hakeutumiseen. Osa-
aikaeldkelain voimaantuloajalla arveltiin olevan sellainen vaikutus, ettd
osa-aikaeldke menettdd kiinnostavuutensa muiden aiemmin voimaan-
tulleiden varhaiselakelakien takia (Vanamo 1 989). Santamdki-Vuori (1 990)
puolestaan arvioi, ettd osa-aikaeldkkeen korvaavuustason nousu lisdisi
siirtymishalukkuutta. Korvaustason suhteelliseen alhaisuuteen viittaa
myos Viitamaki (1998, 17), jonka toimittaman tutkimuksen mukaan ikddn-
tyneelle tyontekijdlle tyottomyyseldke on osa-aikaeldkettd taloudellisesti
edullisempi ratkaisu.

Tdmdn tutkimuksen aiheena on osa-aikaeldke ja vdhittdinen eldk-
keelle siirtyminen. Aiemmin osa-aikaeliikkeestd ei ole Suomessa tehty
tutkimusta ja siksi monet osa-aikaeldkkeeseen liittyvdt kysymykset ovat
vastaamatta. Erityisen kiinnostava on kysymys, miksi osa-aikaeldke ei
kiinnosta suomalaisia ikddntyneitd tyOntekijoita. Siksi osa-aikaeliikkeestii
ja osa-aikaeldkeldisistd tarvitaan tutkittua tietoa.

Tdmdn tutkimuksen yhtend tarkoituksena on kuvata suomalaisia
osa-aikaeldkeldisid. Kuka siirtyy osa-aikaelakkeelle ja miksi? Onko eldk-
keelle siirtymisessd ollut ongelmia ja minkdlaisia ne ovat? Minkdlaisia ovat
kokemukset osa-aikaeldkkeestd? Onko osa-aikaeldke oma valinta? lt/ikti
on osa-aikaeldkeldisen rooli? Osa-aikaeldkeldisid tutkimalla haluttiin myos
etsid vastausta kysymykseen, miksi osa-aikaelake ei kiinnosta.

Osa-aikaeldkelaisten kuvauksen lisdksi tAmdn tutkimuksen tarkoi-
tuksena on tarkastella osa-aikaeleikejiirjestelmAn toimivuutta ja siihen
vaikuttavia tekijoitd. Osa-aikaeldkejdrjestelmad tarkastellaan ensiksi tyo-
markkinoiden muutosten ndkokulmasta. Viimeaikaiset muutokset tyo-
markkinoilla, ennen kaikkea joustavuuden kasvu, ovat merkinneet epd-
tyypillisten tyosuhteiden lisddntymistd. lvlerkitseeko tdma sitii, ettd osa-
aikaelake voi toimia muutoksen moottorina, voiko se olla osaltaan



juurruttamassa tyomarkkinoille epeityypillista tyonteon mallia? Vai onko
osa-aikatyon puute osa-aikaeldkkeen kehittdmisen este?

Toiseksi tassd tutkimuksessa osa-aikaeldkettd tarkastellaan var-
haiseldkkeena, ja siksi pohditaan ikddntyneiden tyohon osallistumista ja
varhaista eliikkeelle siirtymista. LisAdko osa-aikaeldke varhaiselAkkeelle
siirtymistd? Voidaanko osa-aikaelakkeen avulla vdhentdd tyokyvyttomyys-
eldkkeelle siirtymistd? Voidaanko osa-aikaeldkkeen avulla nykyistd
paremmin hyodynteiai ikdiintyneiden tyopanosta? Jaksavatko tyontekijAt
pitempddn osa-aikatyossd uupumatta ja haluamatta kokoaikaiselle eldk-
keelle? Haittaako ikdsyrjintd osa-aikaeldkkeen kdyttoa?

Ruotsissa osa-aikaeldke on toiminut hyvin, mutta monissa muissa
maissa huonosti. Joissakin maissa osa-aikaeldkelaki on samantapainen
kuin Suomessa, joissakin maissa vdhittAinen eldkkeelle siirtyminen toteu-
tuu muulla tavalla. Tutkimuksessa kerrotaan myos, millaisia vdhittdisen
eldkkeelle siirtymisen jdrjestelmid on muualla ja mitd ongelmia ja ratkai-
suja niihin liittyy.

Suomalaisia yksityisen sektorin osa-aikaelakeldisid kuvataan vuon-
na 1995 kerdtyn tutkimusaineiston avulla. Samoista henkiloistd on myos
kerdtty Elaketurvakeskuksen eldkerekisteristd seurantatiedot. Tiedot mui-
den maiden osa-aikaeldkejiirjestelmistd on kerdtty asiaa kiisittelevistd
tutkimuksista ja tilastoista.



Osa-aikaeldke tuli voimaan yhdessd kahden muun varhaiselakkeen, yksi-
lollisen varhaiseldkkeen ja varhennetun vanhuuselakkeen kanssa. Var-
haiselakkeet ovat viime vuosina olleet suuren poliittisen ja tutkimuksellisen
kiinnostuksen kohteena niin Suomessa kuin muissakin teollistuneissa
maissa. Viimeaikaisessa julkisessa keskustelussa Suomessa ovat talou-
delliset tekijait olleet hallitsevia, kun taas varhaiseldketta koskeva tutkimus
on ollut kiinnostuneempi ilmion sosiaalisista ja psykologisista puolista.
Uusimmassa varhaiseldkkeitd koskevassa tutkimuksessa eldkkeelle siir-
tyminen on ndhty ennen kaikkea seurauksena tyomarkkinoilla tapahtu-
neista muutoksista.

Niitd muutoksia, joita viime vuosikymmenind on tapahtunut tyossd,
tyomarkkinoilla ja tyopaikoilla, on monissa yhteyksissd kuvattu ja nimetty
(ks. esim. Kasvio 1994). Tapahtuneiden muutosten perusteellisuudesta
kertoo, ettd ne ovat koskettaneet tyomarkkinoiden kaikkia olennaisia toi-
mintatapoja (teollisuuden tekniikoita, valmistusmenetelmid ja tuotanto-
malleja) ja tyonteon muotoja. Samoin muutokset ovat koskettaneet seka
perinteistd teollista tydtd ettd palvelusektoria.

:



Joustavuus (tyomarkkinoilla tai tyoeldmdssd) on kAsite, jolla on py:
ritty kuvaamaan kaikkia meneilldiin olevia muutoksia tyomarkkinoilla.5
Kiander (1996,51 ja 1998,4) on todennut, ettd tyoeldmdn joustoilla on
tarkoitettu ainakin seuraavia asioita: mddrdaikaisten ja osa-aikaisten ty6-
suhteiden (ns. epdtyypillisten tyosuhteiden) lisddntymistd ja muuta tyo-
aikojen mddrdytymiseen liittyviiii keskustelua sekd tyoh6nottokynnyksen
ja irtisanomiskynnyksen madaltumista ja yleensd tyosuhdeturvaan liittyviei
kysymyksid. Lisdksi sillii on tarkoitettu palkkahajonnan kasvattamista,
ty6nantajan sivukuluihin liittyvid tekijoitei ja neuvottelujdrjestelmiin, erityi-
sesti tyoehtosopimusten yleissitovuuden, rajoittamista. Myos kannusti-
mista kdyty keskustelu voidaan ndhdd joustavuuskeskusteluna. Tdrkedltd
osaltaan on ollut kysymys toisaalta tyosuhteen muuttuneista ehdoista ja
toisaalta tyoajoista.

Yritysten kannalta tyomarkkinoiden joustavuus merkitsee tyonanta-
jalle edullista tehokkuuden ja kilpailukyvyn ylliipitoa ja kasvattamista. Esi-
merkiksi luopuminen pdivittdisestd tai viikoittaisesta tyoajasta antaa mah-
dollisuuden luopua ylityokorvauksista ja teilki tavalla alentaa tuotantokus-
tannuksia (Kiander 1998, 14). Yritykset pyrkivtit myos muuttamaan strate-
gioitaan rakentamalla erilaisia joustavan tuotannon malleja (Julkunen ja
Netti 1995, 108; ks. myos Kasvio 1994). Tyontekijoille tdllaisen tuotannon
vaatimukset merkitsevdt sitd, ettii tyosuhteista ja tyoajoista sovittaessa
pyritddn entistd suurempaan joustavuuteen (Kasvio 1994, 259; Julkunen
ja Nzitti 1995).

Joustavien tyoehtojen vaatimus ei ole yksinomaan yrityksista lahtoi-
sin. On arvioitu myos tyontekijoiden asenteiden on muuttuneen niin, ettd

5 Saloniemi (1998) kirioittaa ioustoouheen ristiriitaisesta historiasta ia sen kritiikistti.
Joustavuuskbskusfelu'alkoi ialoudellisesti hwdnd aikana 80-luvun alussa, iolloin
ioustavalla tuotannolla arveltiin ratkaistavan massatuotannon onqelmia. Aiatuksena
bti. etta tuotantoa ia tvotti on kehltettiiva suuntaan, ioka paremmln vastad ihmisten
taroeita niin kuluttaiaha kuin tuottaianakin. Taloud6n laman mvotA ioustavuus on
siirtvnvt tarkoittamahn yleensii tapoia, ioilla tuottavuuden, kansainviilisen kilpailuky-
vynla'massatyottomyyiien ongelmia yritetAdn ratkaista (ma. 1 1 8-1 20).



he haluavat mddrittdd omaa eldmiiiinsd ja ajankdytt6ddn aiempaa enem-
mdn.6 Opiskelun, tyon ja vapaa-ajan perinteistd rytmitystii ei joko eniiii
haluta tai se ei ole jostain syystd mahdollista. Katkoksia tyouraan voi tulla
perheen perustamisen, tyottomyyden tai aikuisopiskelun takia (Kasvio
1994, 200-202). Tyontekijoiden on tarpeineen arvioitu tulleen erilaisem-
miksi aiempaan verrattuna (Julkunen ja Ndtti 1995, '1 '10).

Ndyttdisi siis siltd, ettii joustavuuden lisddminen niin tyosuhteissa
kuin tyoajoissa olisi sekd tydnantajien ettii tyontekijoiden intressissti. Mo-
net tutkijat ovat kuitenkin todenneet, ettd vaatimukset joustavuuden lisdd-
miseen ja jo tapahtuneet joustot ovat liihteneet ennen kaikkea markkinoi-
den tarpeista, ei tyontekijoiden tarpeista (Julkunen ja Ndtti 1997, 31 ; San-
tamdki-Vuori 1991, 7).

Joustavan tyonteon mallien vaatimus ja niiden yleistyminen heiken-
tiivdt tai uhkaavat normaalin tyonteon mallia. Beck (1992) kutsuu ilmiotd
tyon destandardisoitumiseksi, milld hdn tarkoittaa normaali- tai standardi-
tyon muuttumista ei-tyypilliseksi tydksi. Normaalissa tyonteon mallissa
kantavina periaatteina ovat olleet tietyn ammatin hankkiminen, siihen so-
siaalistuminen 1a tdssd ammatissa toimiminen eldkeikddn asti. Ttissd mal-
lissa pysyvdrsluonteiset tyosuhteet ja palkkatyo ovat toimeentulon perus-
tana. Perinteisen mallin heikentyminen merkitsee tyontekijoiden kannalta
sitd, ettd samalle ammattiuralle ei kiinnitytd koko eliimdn ajaksi, vaan
useimmilla ihmisilld tulee olemaan eri ammatteja tyourien eri vaiheissa ja
tyourat kaiyvdt muutenkin yhd monimuotoisemmiksi (Kasvio 1994, 260).

6 Keskustelua tv0asenteista ia niiden muuttumisesta on kiivtv palion mv0s Suo-
messa. Arvokeskustelun tiirkeimpid vaikuttaiia on ollut lnqlehart (1977]}, ioka kehitti
asenteiden hiliaisen vallankumouksen teorian. Hiinen ptrusaiaiuksehsa oli, ettti
vanhemoien sLkupolvien arvot olivat materiaalisia (talotdellindn kasvu, tvOllisvvs,
turvallisuus) ia ndorten sukupolvien arvot taas itilkimaterialistisia (elinvmpdristbn
laatu, sosidaliset suhteet, mdhdollisuus itsensii foteuttamiseen). Tiistdr arvokumo-
ukse6ta seurasi hiinen mukaansa muuttunut asenne tydhdn'(keskustelusta ks.
Kasvio 1994, 111-137).



On sanottu, ettd tyoajan kategoria rapautuu nykyisessd tyoeldmdn mur-
roksessa. Talla tarkoitetaan liihinnd sita, etta normaalien tyoaikojen
rinnalla erilaiset epatyypilliset tyoajat yleistyvit. Ldhes koko tdmdn vuosi-
sadan tyoaikaa koskeva sddtely on ollut pddasiassa tyoajan lyhentdmistd.
Nyt on tyoajoissa tapahtumassa siirtymd yhdenmukaisesta tyollisyydestd
tyoaikojen erilaistumiseen ja epdtahdistumiseen, ja erilaistuminen voi
merkitd joillekin myos tyoajan pidentymisti (Julkunen ja Natti 1997,
36-38).

Tyoaikojen erilaistuminen tai joustaminen voi merkitd monenlaisia
tyoaikajdrjestelyjri. Tavallisimmin silld tarkoitetaan osa-aikaista tai mddrd-
aikaista tyotd. Mutta tyoaikoja voidaan jdrjestelld uudelleen myos esim.
asiakkaiden palvelutarpeiden mukaan (terveydenhuolto-, sosiaali- ym.
palvelut) tai tyontekijdn yksilollisten tarpeiden mukaan (esim. eldmdnvai-
heen huomioonottaminen). Tyoaikajairjestelyjen erilaistumisesta seuraa
myos se, ettd yksiloiden tarpeita voidaan periaatteessa ottaa aiempaa
enemmdn huomioon. Tyontekij6ille tdllainen joustavuus voi merkitd uusia
mahdollisuuksia vanhoihin jdykkiin tyoaikarakenteisiin verrattuna, joten
tyontekijdn kannalta uudet tyoaikajeirjestelyt eivdt vdlttdmdttd ole vain uh-
kia, vaan niil16 voi olla hyvdtkin puolensa. (Ks. Julkunen ja Natti 1995, '13).

Uusia tyoaikamuotoja Julkunen ja Ndtti (1995, 24-25) kuvaavat kir-
javaksi joukoksi keksintojd. Osa malleista on ollut pitkddn kdytdssd, osa
on aidosti uusia kokeiluja. Vanhoista malleista ollaan nyt vain joustavuu-
den nimissd entistd kiinnostuneempia. Erilaisia malleja ovat esimerkiksi
vuorotyo, osa-aikatyo, liukuva tyoaika tai suhdannesopeutettu tyoaika
(lomautukset, lyhennetty tyoviikko, ylitydt). Uusia malleja ovat esimerkiksi
tiivistetty tyoviikko (4x10 tuntia tai 3x'12 tuntia), keskimdiirin tasoittuva
tyoaika (tyoajan sopeutus kysynndn mukaan), henkilokohtainen ty6aika,
valikoivat sosiaaliset oikeudet (tietyistd syistd, esim. lapsista tai ikddntymi-
sestd, johtuvat syyt oikeuttavat siirtymddn lyhyempiidn tyoaikaan ja siitd
takaisin) (Julkunen ja Neitti 1994, 53-77).

Suomessa erilaiset uudet tyoaikajairjestelyt ovat laman puristukses-
sa lisddntyneet. Sekd mddrdaikaiset ettd osa-aikaiset ty6suhteet ovat
yleistyneet nopeasti 90-luvulla, erityisesti aloitusty6paikat ovat muuttuneet
entistti enemmdn sekd mddrdaikaisiksi ettd osa-aikaisiksi (Parjanne '1998,

5-9). Eniten huomiota on kiinnitetty mddrdaikaisiin tyosuhteisiin eli



pdtkdtoihin. Niiden madra onkin lisddntynyt tdmdn vuosikymmenen aikana
niin, ettd EU-maista Suomessa on Espanjan jdlkeen eniten miiariiaikaisia
tyosuhteita (ma., 4). Toinen toiden jdrjestelytapa, joka on lisddntynyt eri-
tyisesti palvelualoilla, on silpputyo (ma., 5). Silpputyolld tarkoitetaan tyo-
suhteiden rinnakkaisuutta ja limittdisyyttd eli tyon tekemistd samanaikai-
sesti usean tyonantajan palveluksessa (Tuominen ja Hyrkkdnen 1998,
89), mutta myos hyvin lyhytkestoisia tyosuhteita (Parjanne 1998, 5). Myos
osa-aikatyot aloitustyopaikoissa ovat selvasti lisddntyneet. Kun vuonna
1987 aloitustyopaikoista oli mddrdaikaisia osa-aikaisia 10 o/", oli osuus
kasvanut vuoteen 1993 mennessd 26 %:iin (ma., 4).

Suomessa erilaisessa epuityypillisessii tyossd arvioidaan kaikkiaan
olevan noin 20-24 % tyollisistd (Julkunen ja Ndtti 1995, 167). Kun pysyvid
ja kokoaikaisia tyosuhteita vuonna 1981 oli 84% kaikista, niin vuonna
1993 niitd oli neljd prosenttiyksikkod vdhemmdn. Vaikka epdtyypillisten
tyosuhteiden kasvu kokonaisuudessaan ei ndytA erityisen ripedltd, on sel-
vdd kasvua siis tapahtunut uusissa tyosuhteissa. Aloitustyopaikoissa mdd-
riiaikaiset tyosuhteet ovat yli viisi kertaa yleisempid kuin tyomarkkinoilla
keskimddrin (Parjanne 1998, 5). Arviot uusien eptityypillisten tyosuhteiden
osuudesta vaihtelevat jonkin verran. Joidenkin arvioiden mukaan uusista
tyosuhteista oli epdtyypillisid kaksi kolmasosaa (vuonna 1994, Tuominen
1996, 59), joidenkin arvioiden mukaan neljd viidestd aloitustyopaikasta
olisi epdtyypillisiri (vuonna 1993, Parjanne 1998, 5). Koska aloitustyopai-
kat ovat useimmiten tyomarkkinoille tuleville, ne suurimmaksi osaksi kos-
kevat nuoria. Mddrdaikaisuuden riskin onkin huomattu vAhenevdn idn
myotd (Keindnen ja Tiisanoja 1997, 18).

Suomessa epdtyypillisissd tyosuhteissa ollaan useimmiten vasten-
tahtoisesti, vain pieni osa on palkansaajien omista toiveista tai olosuh-
teista johtuvaa (Keindnen ja Tiisanoja 1997, 18). Eprityypilliseen tyosuh-
teeseen liittyvdd tydtd on pidetty vakinaista huonompana, koska se on
usein keskimddrdistd huonommin palkattua ja vaatii vAhdisempdd ammat-
titaitoa. Koska tyosuhteen kesto on normaalia lyhyempi, siihen liittyy myos
normaalia suurempi epdvarmuus (Sauramo 1991, 10). Vakinaisessa ko-
koaikaisessa tyosuhteessa olevat muodostavat tyovoiman ydinjoukon, niin
sanotun sisdpiirin, joilla on tyomarkkinoilla selvdsti vahvempi asema kuin
epdvarmoissa tyosuhteissa olevilla (Parjanne 1998, 9).

Tdmd ilmio on tuttu maista, joissa epiityypilliset tyosuhteet ovat ol-
leet tavallisempia kuin Suomessa. Esim. lsossa-Britanniassa, jossa on
kdytetty paljon osa-aikaista tyovoimaa, tyovoiman suojelulainsiitidanto on
todettu tdltd osin heikoksi ("easy hired - easy fired"). (Wickham 1997,
133-134). Epatyypillistd tyotii pidetddn alempiarvoisena kuin normaali-



tyotd, se on "alipalkattujen naisten tyotd, kun taas tyollisten ydinjoukko eli
keski-ikdiset miehet tekevdt kokopdivAtyotd turvatuissa olosuhteissa"
(Developments and...1 995,1 02).7

Suomessa epdtyypillisen tyon lisddntyminen ei kuitenkaan ole aino-
astaan seurausta joustavuuden lisadntymisesta tyomarkkinoilla, vaan
myos tyottomyys ja julkisen vallan toimenpiteet vdhentiiviit vakaita palk-
katyosuhteita. Kun normaalityosuhteita ei ole tarjolla, etsitddn vaihtoehtoja
ja epdtyypillisid tyosuhteita on kehitetty tyollisyyden vAhentdmisen nimissd
(Julkunen ja Natti 1995, '109-110). TAllaisia uusia tyoaikamalleja ovat
esimerkiksi osa-aikalisd ja vuorotteluvapaa. Niiden saamisen edellytykse-
na on tyottomdn palkkaaminen.

Joustavista tyoaikamuodoista vakiintunein on osa-aikatyo. Suomes-
sa osa-aikatyo on monia muita maita harvinaisempaa,t osa-aikatyossd on
alle kymmenesosa tyollisistd (ks. taulukko 1). Myoskddn naiset eivdt ole
Suomessa tehneet paljon osa-aikatyotd, toisin kuin naiset Pohjois- ja
Keski-Euroopassa. Vuonna 1996 vain TSekin tasavallassa ja Unkarissa
naiset tekivAt vahemmdn osa-aikatyotd kuin suomalaisnaiset.

7 EU:ssa on annettu osa-aikatvontekiioitir koskeva direktiivi, ioka idsenmaiden on
saatettava voimaan tammikuuhLn 2000 mennessii. Direktiivin-tark6ituksena on es-
t6d osa-aikatvontekiididen svriiminen ia kdvttiiminen haloatvovoimana EU:n tvo-
markkinoilla. tavoitt6ena on inyOs parAntaa'osa-aikatyon'laatua ja edistdA tyOajan
joustavaa jdrjesttimistii (Laitinen-Kuikka 1 998a).

8 TAmA nAkvv mvos tehtvien tvotuntien mddrdssd: Suomessa tvdaika on lvonteki-
iiid kohden Vuosittain keiikimaiarin 1790 tvotuntia, kun Ruotsidsa tehdaafi 1554,
Norjassa 1410, Saksassa 1578 ja Ranskassa 1648 tuntia (OECD 1997).



:: .:i;;:,i.1.,ipi.,q# {. Osa-aikatydtd (alle 30 tuntia viikossa) tekevien miesten ja naisten
osuudet kaikista tyollisistd eraissd maissa vuosina 1990 ja 1996,
o//o

lt/iehet Naiset
1 990 '1996 1 990 1 996

Alankomaat
Belgia
Espanja
lrlanti
lslanti
lso-Britannia
Italia
Itdvalta
Japani
Kreikka
Norja
Portugali
Ranska
Ruotsi
Saksa
Suomi
Sveitsi
Tanska
TSekin tasavalta
Turkki
Unkari
USA

13,4
4,3
1,4
3,8
8,5
5,3
3,8

11,3
4,3
2,9
5,7
7,9
5,2
4,7
2,6

13,0
4,7

12,3

10,8
4,O

l2,o
2,9
3,7
5,3

5,0

34,

52,5
28,7
11,5
19,5
49,1
39,s
17,9

20,4

20,0

55,4
30,0
16,2
25,2
42,7
38,9
20,9
21,7
37,7
13,7
46,3
15,1
22,1
23,5
29,1
11,2
46,3
24,2
5,2

12,7
4,6

19,1

4
5
8
5
6
5

48,
11,
19,
24,

4r5
7,6
9,9

10,3
43,1
29,3

4,5
4,8
6,7
3,4
5,5
8,6

10,2
1,9
2,9
1,8
7,78,3

.. tieto puuttuu
Ldhde: OECD 1997

Osa-aikatydn yleisyyteen vaikuttavat monet tekijait. Selitykset liittyvtit toi-
saalta yritysten tarpeisiin ja toisaalta palkansaajien, erityisesti naisten,
preferensseihin (Julkunen ja Natti 1995, 115). Myos sen on todettu olevan
merkitykselliste, miten ty6td on perinteisesti totuttu tekemiidn. Niissd
maissa, missd osa-aikatydtd on kehitetty ja kaytetty, on suhtautuminen
myonteista, kun taas niissd maissa, joissa kokemukset osa-aikatyostd
ovat vdhdisid, suhtautuminen on epdilevuid (Reday-Mulvey ja Delsen
1996,513).



Suomessa osa-aikatoissd on naisia enemman kuin miehia, ja ndistd
naisista monet ovat pienten lasten ditejei. Osa-aikatyontekijoiden joukko
on kuitenkin viime aikoina paitsi kasvanut myos alkanut muuttua siten, etta
nuorten osa-aikatyontekijoiden - miesten ja naisten - mddrd kasvaa. Sa-
malla osa-aikatyotd tehdddn yhd harvemmin omasta halusta (Julkunen ja
Natti 1995, 120). Vastentahtoisuuden kasvu liittyy siihen, etta pysyvddn
osa-aikatyohon ei haluta. Sen sijaan halukkuus lyhentdd tyoaikaa tilapdi-
sesti on kasvanut, erityisesti ikddntyneilld tyontekijoillui (Santamdki-Vuori
1995,141-142).

Tyosuhteiden ja tyoaikojen joustaminen voi olla ongelmallista sosi-
aaliturvan kannalta. Monet sosiaalipoliittiset jdrjestelmdt on rakennettu
tyonteon normaalimallin perustalle. Esimerkiksi ty6eldkkeissd tdyteen
vanhuuseldkkeeseen edellytetddn periaatteessa pitkdd tyouraa ja kokoai-
kaista tyoskentelyd. Tdllaisessa tilanteessa epdtyypillistei tyouraa tekevan
tydeldketurva heikkenee, ja tdmii on yksi syy, miksi uusia tyoaikamalleja
onkin esimerkiksi ammattiyhdistysliikkeessa vastustettu.

Osa-aikaeldke ndyttdisi sopivan tdssd kuvattujen muutosten sarjaan,
osaksi tydeldmAn nykyistd muutosta joustavampaan suuntaan. Osa-
aikaeldke on uusi tyonteon malli ja siind noudatetaan selvdsti epaityypil-
listd tyoaikaa, jonka voi varsin joustavasti mddritellii tyontekijdn ja tyon-
antajan vdlisellti sopimuksella. Monessa ratkaisevassa kohdassa osa-
aikaeldke on kuitenkin perinteinen. Vaikka se onkin uusi malli ja epdtyypil-
listd tyotd, se on jdrjestelmd, joka selvdsti pohjautuu normaalin tyonteon
malliin. Osa-aikaeliikkeelle siirtyvAltA edellytetdiin perinteistzi pitkad tyo-
uraa ja osa-aikaeldkkeelle siirtyvdlle taataan ldhes samansuuruinen van-
huuseldke kuin kokopdivdtyontekijEillekin. Osa-aikaeldke on rakennettu
normaalityon perustalle, eikd se ole taloudellisesti niin epdvarma kuin
muut uudet joustavat tyoaikamuodot.

- " ".'.''-rf-$ -Tt r:i ; k fu, $ m* * * **t .ffi H,? L$l * 1,1,r-i-:, #"f $ sj*,- *
.!r = ;' i*.#'j it * gr* qp $ S kki.r*\# & {H m $ * v k gttx* i xx * *n

Toisen maailmansodan jdlkeiselld kaudella on monissa ldnsimaissa valti-
ollisen tyovoimapolitiikan olennaisena sisdlt6nii ollut tdystyollisyyden ylld-
pitdminen, mikd on edellyttdnyt valtiolta aktiivista tydmarkkinoiden sddte-
lyri. Tdtri sddtelyd kuvaamaan ovat Kolberg ja Esping-Andersen (1992,
10-13) muotoilleet kdsitteen tyomarkkinoiden hiljaisesta vallankumouk-



sesta. Tdssd vallankumouksessa on heidan mukaansa ollut kolme vai-
hetta. Ensimmainen vaihe on se, ettd tyollistdmistavoite on ulotettu kaik-
kiin, jotka haluavat tehdd tyotd, ei vain tyokykyisiin miehiine. Siksi valtion
on tdytynyt kehittdd erilaisia koulutus- ja eldkeohjelmia viihentdmddn tyo-
voiman liikatarjontaa. Toiseksi tyomarkkinoiden hiljainen vallankumous on
tarkoittanut sita, etta on tuotettu ohjelmia, jotka mahdollistavat varhaisen
eliikkeelle siirtymisen. NAistA ohjelmista on Kolbergin ja Esping-
Andersenin mukaan tullut sellainen mekanismi, jolla parannetaan yritysten
kilpailukykyA ja siirretddn kustannukset ikddntyneistd tyontekijoistd valtion
hoidettaviksi. Kolmanneksi tdmd vallankumous on tarkoittanut sitd, etta
hyvinvointivaltiosta on tullut suuri tyollisteja. (Ks. myos Kosonen 1995, 18).
Tdmiin hiljaisen vallankumouksen tuloksena tyomarkkinat ja valtio ovat
kietoutuneet tiivisti yhteen ja valtiosta on tullut tdrked toimija tyomarkki-
noilla.

lr/onet eldkejdrjestelmien historian tutkijat korostavat samaan ta-
paan, ettd eldkejdrjestelmien merkittdvd historiallinen tehtdva on ollut ni-
menomaan tyovoiman tarjonnan sddtely ja erityisesti tydttomyyden hoito
(esim. Atchley 1976; Fennell ym. 1988; Dex ja Phillipson 1986; Suomessa
aiheesta ovat kirjoittaneet mm. Koskinen 1991; Hytti 1993; Gould 1985).
Tdmdn tehtAvdn on katsottu olevan niin perustavanlaatuinen, etta eliike
on jopa mddritelty sosiaalisesti hyvdksytyksi tyottomyydeksi (Atchley
1980; ks. Babic 1984) tai kiertoilmaisuksi tyottomyydelle (Townsend 1986,
28).

Eldkepolitiikan onnistumista ndissA tehtdvissd myos arvioitu. Esi-
merkiksi Scheil-Adlung (1996, 8-9) on sitd mieltd, ettd eurooppalainen
eldkepolitiikka ei ole kovin hyvin onnistunut tyottomyyden vdhentdmises-
sa.10 Useimmat tyopaikat vain yksinkertaisesti hdviavdt, kun tyontekijd
siirtyy elakkeelle. Suomesta on esitetty arvioita, ettd varhainen tyosta
poistuminen on saattanut alentaa nuorten tyottomyytta, mutta ikdiintynei-
den tyottomyys on korvattu monilla taloudellisilla jdrjestelyilld, jotka tekevdt
tyostd aikaisen poistumisen mahdolliseksi (Gould 1996, 147). Siind mie-

9 Tdvstv6llisvvstavoitteen isdnd oidetddn William Beveridoed. loka ohielmallaan
t-arkoftti,'e!t-a-_tyQta tulisi olla kdikilla tyokykyisillti miehillS (K6tberg jh Esping-
Andersen 1992;11)
10 Eldkkeiden kdvttiimistd tvollisvvden hoidossa on usein kritisoitu Suomessakin.
Viimeksi ikdAntvvien tvdllistdmisedellvtvsten oarantamista selvittiinvt komitea (Ko-
miteanmietint6 1996:14) omaksurkanh5n, ettA eldkepolitiikkaa eipidii kayttaa ti6lli-
syyspolitiikan vdlineenA. Se oli komitean "keskeinen linlaus".



lessA voidaan sanoa, etta eldkepolitiikalla on onnistuttu vdhentdmddn
ikdantyneiden tyottomyyttzi (Sihto 1996, 3).

Varhaiseldkkeiden keiytto tyovoiman tarjonnan sddtelyssa riippuu
tietenkin myos tyomarkkinoiden kokonaisuudesta eli siitd, minkdlaisia
vaihtoehtoisia mahdollisuuksia ikdantyneelld tyovoimalla on kdytettdvis-
sdan. Suomessa on 1990-luvun laman seurauksena tyottomyydestd (ns.
tyottomyyseldkeputkestall; tullut varhaiseldkkeiden rinnalle merkittdvd
ikdAntyneen tyovoiman siiatelymekanismi (ks. Gould 1996; Lundqvist
1996). 90-luvulle asti Suomessa varhaiseldkkeelle siirtyminen oli se tapa,
jolla tyoeldmAstd ennenaikaisesti poistuttiin.

It/yos osa-aikaeldkkeelle on kaiken aikaa annettu tyollisyyteen liitty-
vid tehtdvid. Kun varhaiselAkejdrjestelmd luotiin 1980-luvulla, toivottiin
osa-aikaeldkkeen auttavan varttuneempien tyontekijoiden pysymistd tyos-
sd. Seuraavan kerran asiaan palattiin, kun osa-aikaeldkkeen 1994 tapah-
tunutta uudistusta perusteltiin silld, etta se omalta osaltaan voisi helpottaa
laman tuomaa suurtyottomyyttd. Viittauksia osa-aikaelAkkeeseen 90-luvun
suurtyottomyyden osittaisena ratkaisuna nakee useasti. Tyollisyysndko-
kohdilla perusteltiin myos muutosta, jossa osa-aikaeldkkeeseen oikeutet-
tujen alaikdrajaa alennettiin 56 vuoteen. Vdhittdistii elAkkeelle siirtymistd
on myos muissa maissa perusteltu monilla, usein ristiriitaisilla tavoilla
(Blyton 1984,70).

lkddntyneiden, erityisesti miesten, tyohon osallistuminen on kaikissa lAn-
simaissa vtihentynyt viimeisen 20-30 vuoden aikana. Mutta pelkdstddn
varhaiselakkeilld olevien maiird ja osuus ei kuitenkaan anna triyttd kuvaa
tyostd poissaolevien mdardstai. lkeidntyneet tyontekijiit voivat saada toi-
meentulonsa muiden jdrjestelyjen kautta, jotka turvaavat toimeentulon
tyon jdttdmisen ja vanhuuselakeidn saavuttamisen veilillai (tyottomyysturva,
yksityiset eldkkeet). Neiitd eldke- ja muita jArjestelyjd on uudemmassa

I1 Tvottomvvseldkeputki tarkoittaa sitti, ettd ansiosidonnainen tyottomyysturva voi
iatkua ss-vuotiaasta'vanhuuseldkkeelle asti ensin ty6ttOmyyspdivtirahdna la sitten
iy6ttomyyseltikkeend (ks. Lundqvist 1996. 9).

', rrlts,



vertailevassa tutkimuksessa nimitetty poistumisreiteiksi tai institutionaali-
siksi reiteiksi. Koko ilmi6std on kdytetty kdsitettd varhainen tyostd poistu-
minen (early exit) (esim. Kohli ja Rein 1991; Suomesta ks. esim. Gould
1995; Hytti 1998).

Varhaiseltikejiirjestelm ien keh ittym isen myotd ku il u van h u useldkeidn
ja todellisen tyostd poistumisiiin vdlilld on vdhitellen vakiintunut. Kohli
(1991 , 218) ndkee varhaisen eliikkeelle siirtymisen syntyneen yritysten,
ammattijdrjestojen ja ikddntyneiden tyontekijoiden yhteisten pyrkimysten
tuloksena. Yritykset parantavat tdtd kautta tuottavuutta ja toteuttavat ra-
kennemuutoksia. Valtiovalta tukee varhaista eldkkeelle siirtymistd joko
aktiivisesti luomalla sopivia jdrjestelmid eldkkeelle siirtymiseksi tai passii-
visesti antamalla osapuolten kdyttdd olemassa olevaa sosiaaliturvaa tii-
hdn tarkoitukseen.

Kdytdnnossii eliikepolitiikka ei tietenkddn ole nAin selvdd pelid. So-
siaalipolitiikkaa ja ikddntymistd Ranskassa tutkinut Guillemard (1986, 278)
toteaa, ettd tyollisyyttri ja eltikepolitiikka koskeva ptidtoksenteko on synty-
nyt pikemmin reaktioina esiin tulleisiin ongelmiin kuin perustunut yhteis-
kuntapoliittiseen kokonaissuunnitelmaan. Pddtdkset tehdddn tilannekoh-
taisesti ja siksi ne voivat olla jopa ristiriidassa toistensa kanssa.

Tyontekijoille varhaiseldkkeet ovat saavutettu etu ja pitkdllisen
kamppailun tulos. Varhaiseldkkeilld on luotu mahdollisuus nauttia eliike-
pdivistd myos niille, jotka ovat alkaneet tyonteon nuorena ja olleet raskais-
sa toissd pitkiidn. (Delsen ja Reday-Mulvey 1996a, 6-7; my6s Schmdhl
1996,9).



',:':=:,=:r':..: :. 55-59-vuotiaiden ja 60-64-vuotiaiden tyossi kdyvien tyovoima-
osuuksien muutos 1 975-91 erAissa maissa, prosenttiyksikkod

Miehet
55-59
vuotta

60-64
vuotta

Naiset
55-59
vuotta

60-64
vuotta

Alankomaat
Australia
Espanja
lrlanti
lso-Britannia
Italia
Japani
Kanada
Norja
Poftugali
Ranska
Ruotsi
Saksa
Suomi
USA

-16,2
-20,2
-14,5

-1 8,1

+2,4

-14,2
-5,3
-6,5

-17,1
-3,9

-12,5
-16,8

-5,4

-4'1,5
-22,7
-25,6
-15,9
-23,6
-7,7
-6,2

-23,6
-14,6
-19,6
-36,0

-9,4
-23,3
-27,1
-9,6

+4,8
+3,1

-5,3

+0,2

+6,4
+8,5

+13,4
+5,2

-o,7
+18,3

-2,O
-0,9
+7,3

-2,9
-1,0
-4,4
-0,8
-4,5
+1,4
+2,6

-0,9
+7,5
+0,8

-13,6
+'15,8

-5,4
-8,1
+2,3

.. tietoa ei ole saatavissa
Ldhde: OECD 1996

Maiden vdlisiA eroja analysoineet Kolberg ja Esping-Andersen (1992, 14)
katsovat, ettd Pohjoismaita luonnehtii alhainen, l\4anner-Eurooppaa erit-
tdin korkea ja anglosaksista maailmaa keskimddrdinen varhaisen tyostii
poistumisen aste. Korkea poistumisaste on Kolbergin ja Esping-
Andersenin mukaan (mt.) seurausta 197O-luvulta alkaen kehitetyistd var-
haiseldkejdrjestelm ista.

Suomalaista mallia tutkineet Gould (1995) ja Hytti (1998) asettavat
Suomen kuitenkin samaan ryhmddn kuin keskieurooppalaiset maat. Suo-
messa varhainen tyostd poistuminen on muista Pohjoismaista poiketen
ollut samansuuntaista Saksan, Ranskan ja Hollannin kanssa. Ndissd



maissa on samoin kuin Suomessa tyypillistd tyohdn osallistumisen jyrkkd
pieneneminen vanhuuseltikeidn ldhestyessa.

Guillemard (1993, 72) on sitd mieltd, ettd ikddntyneiden tyonteon
vdhenemistd ei voi selittdA pelkdstddn eldkejdrjestelmien kehittymiselld,
koska tyohon osallistuminen on vdhentynyt ikdryhmittZiin vanhemmista
nuorempiin: ensin tyossdkdyvien mddrd laski yli 60-vuotiaiden ryhmdssd,
sitten vdhentyminen siirtyi 55 vuotta tiiyttiineiden ryhmddn. Kysymyksessd
on hdnen mukaansa ikdsyrjintA, joka on voimistunut tyomarkkinoiden krii-
siytyessA ja kansantaloudellisten taantumien takia. Vditettd tukee se ha-
vainto, ettd tyostd poistuminen alkaa yleistyd jo niissd ikdluokissa, joilla ei
ole oikeutta minkddnlaisiin eldkkeisiin.

Suomessakin tdmri ilmio on tuttu: eldkkeelle haluavien osuus on
melkoinen jo ennen varhaiseldkeikddl2, ja eldkehalu kasvaa sitd mukaa,
mitd vanhemmista tyontekijoistd on kysymys. Eldkkeelle suuntautuneiden
osuudet alkavat kasvaa joidenkin tutkimusten mukaan jo 35 ikdvuoden
tdyttdmisen jdlkeen (Huuhtanen ja Piispa 1991 , 16).

Varhaiseldkejdrjestelmien sosiaalisena seurauksena onkin pidetty
ikdsyrjinndn lisddntymistd tyomarkkinoilla. lkdsyrjinndn kieltdmistd on
pohdittu monissa maissa. Erityisesti lsossa-Britanniassa on kdyty kes-
kustelua ikdsyrjinndn kieltdvdstd laista ja sen perusteluista (ks. Walker
1994). lkdsyrjinndn tyoeldmdssd kieltdvd laki on tdlld hetkelld voimassa
Yhdysvalloissa, Ranskassa, Espanjassa, Kanadassa, Australiassa ja Uu-
dessa-Seelannissa. lrlannissa laki on suunnitteilla (Walker ja Maltby 1997,
80)

lkdsyrjinndn on katsottu aiheuttavan suurta vahinkoa tyoeldmdssd,
koska se merkitsee kokeneiden tyontekijoiden tyopanoksen hukkaan
heittdmistd. Tutkimuksissa on havaittu, ettd ikasyrjintdd on kaikenlaisissa
tydpaikoissa, rekrytoinnin kaikissa vaiheissa, tyohdnottoilmoituksissa,
koulutuksessa ja etenemismahdollisuuksissa (Trinder 1994, 427; ks. my6s
Townsend 1986).

Eurooppalaistenkin suhtautumista ikdsyrjintddn on tutkittu. Haastat-
telemalla tehdyn Eurobarometri-tutkimuksen mukaan EU-maiden kansa-

12 MitAiin virallista varhaiseldkeikiiiihiin Suomessa ei ole. Usein iulkisessa kes-
kustelussa kuitenkin kummittelee 55 vuoden ikti ionkinlaisena varhaiselAkeikdnir.
Painoa keskustelu saa niistA tiedoista, ioita on olemassa 55 vuotta ttiyttiineistti
tvontekiioistd: tuon riin tdvtettviiiin tvontekiidit alkavat kasvavassa m56rin siirtvii pois
ti6eldmhst6 tv6kyvyttomlyvs6lAkkellle. MVos tyollisyystilanne alkaa selviisti huo-
riontua samoitiin dixbitrin.'(sinto 1 996, 7-d).



laisista suurin osa (72 %) oli sitii mieltd, ettd ikdsyrjintaia esiintyi. Kaksi
kolmasosaa vastaajista oli sitd mieltd ettd ikddntyneiden tyontekijoiden ei
olisi syytd jattaa tyotAdn vain siksi, ettd nuoret saisivat tyopaikan. Suurin
osa vastaajista myos kannatti ikdsyrjinndn kieltdvdn lain sddtdmistd (Wal-
ker '1994, 401-402; Walker ja Maltby 1997, 87-89). Eurobarometri-
tutkimus koski kaikkia yli 1S-vuotiaita kansalaisia silloisissa (1992) EU-
maissa.

Suomessa ikdsyrjinndn esiintymistii on tutkittu vdhdn. Ylostalo ja
Rahikainen (1998) tutkivat suomalaisten tyossiiktiyvien kdsityksid ikdsyr-
jinndn esiintymisestd ty6olobarometrin yhteydessii. lkAsyrjintdd oli tiimiin
tutkimuksen mukaan havainnut tyopaikoillaan kahdeksan prosenttia vas-
taajista (mt. 139). Vuoden 1997 tyOolotutkimuksen mukaan vanhoihin
tyontekijoihin kohdistuvaa ikiisyrjintdd oli omassa tyoorganisaatiossaan
havainnut kymmenen prosenttia kaikista vastaajista. 55 vuotta tdyttdneet
olivat havainneet ikdsyrjintAd hieman useammin (13 %). Osa-
aikaeldkeikdisistd ikdsyrjintAd oli havainnut 16 %. (Laskettu Tyoolotutki-
mus 1997:n tiedoista).

On sanottu, ettd Suomessa ei ole osattu riittdvdsti ottaa huomioon
sitd, miten harjoitettu elEikepolitiikka vaikuttaa ihmisten ajatuksiin ja odo-
tuksiin (Sihto 1996, 11-12). Esimerkiksi kun luotiin varhaiseldkkeelle siir-
tymisen mahdollisuus, odotettiin ikddntyneiden siirtyvdn elAkkeelle ja an-
tavan tilaa nuoremmille. Kun varhainen eldkkeelle siirtyminen sitten yleis-
tyi, seurasikin tdstd ikdiiintyvid tyontekijoitd vdheksyvdn asenteen lisddn-
tyminen (ma.).

Varhaista eldkkeelle siirtymistd on usein selitetty tyontekijoiden
asenteilla. Tyontekijoiden sanotaan haluavan eldkkeelle jo kohta viisi-
kymmentd tdytettyddn. Kun on tutkittu tyontekijoiden asenteita eldkkeelle
siirtymiseen, on voitu todeta niiden vaihdelleen varsin paljon. Useimmiten
on havaittu niiden olevan samansuuntaisia kulloinkin harjoitetun eldke- ja
tyollisyyspolitiikan kanssa. Kun esimerkiksi Englannissa 195O-luvulla oli
kova tyovoimapula ja eldkkeelle menoa haluttiin siirtdd mahdollisimman
myohdiseksi ja samalla esitettiin eldkeldiset rasituksena ja taakkana,
asenteet eldkkeelle menoa kohtaan olivat varsin kielteiset. Kun taas 1970-
luvulla alkoi voimakas kampanja nuorisotyottomyyden lieventdmiseksi ja
ikddntyneiden eldkkeelle siirtdmiseksi, olivat asenteet eldkkeelle menoon
muuttuneet varsin myonteisiksi (Walker 1 982).

Myos Yhdysvalloissa on havaittu eldkeasenteiden muuttuneen dra-
maattisesti. 1940- ja SO-luvulla Yhdysvalloissa siirryttiin eldkkeelle vain
pakon edessd, tyotd haluttiin tehdei niin kauan kuin pystyttiin. 1960-luvulle
tultaessa oli yksituumaisuus vdhentynyt ja seuraavalla vuosikymmenelld



alkoi ndkya selvia merkkejii varhaisen eliikkeelle siirtymisen suosion
lisddntymisestii. Ja 197O-luvulla eldkkeelle menoa ei endd tarvinnut erityi-
semmin perustella, eldkkeelle vain yksinkertaisesti haluttiin (Quinn ja
Burkhauser 1990, 31 1).

Tdllaiset asenteiden nopeat muutokset ovat herdttdneet kysymyk-
sen, miten asenteet ovat oikein syntyneet ja miten niihin on kyetty niin te-
hokkaasti vaikuttamaan. Asenteiden nopean muutoksen on arveltu johtu-
van siitd, etta ne ovat jatkuvasti olleet voimakkaan julkisen manipuloinnin
kohteena (Phillipson 1992,151; ks. myos Fennell ym.1988, 91).

Eldkeasenteet ja suhtautuminen ikdantyneisiin tyontekijoihin eivdt
siis ndyttdisi olevan toisistaan riippumattomia asioita. Voidaan siksi syystd
kysya, antaako osa-aikaeliikejdrjestelmd sellaisen signaalin, ettd elAk-
keelle on alettava valmistautua hyvissd ajoin, jopa kymmenen vuotta en-
nen vanhuuselAkeikAd.

Ajatus vdhittdisestd eldkkeelle siirtymisesta ei ole uusi. Ennen teollistu-
mista niin talonpojat kuin kdsityoldisetkin luopuivat tyostd vdhitellen fyy-
sisten voimien heiketessd. Teollistumisen myotd vdhemmdn hyodylliset
ikddntyneet tyontekijdt tyonnettiin kokonaan pois ja tdmd malli institutiona-
lisoitiin. Vaikka eldkejdrjestelmien alkuaikoina vanhuuseldkkeen ikdrajat
saattoivat vaihdella (esim. fyysisesti raskaissa toissd oli alempi eldkeikd
kuin kevyissd), eldkkeelle siirtymisen normaaliksi malliksi muodostui se,
ettd eldkkeelle siirryttiin yhdessd yossd ja peruuttamattomasti. Ranskalai-
set tutkijat kutsuvat tdtd ilmiotii eldkkeelle siirtymisen giljotiinimalliksi - la
retraite couperet. (Delsen ja Reday-Mulvey 1996a, 8-9).

Giljotiinimallin sijaan on alettu puhua sitA edeltdneen mallin eduista.
Vdhittdinen eldkkeelle siirtyminen lisdd joustavuutta kankeaan tyonteon
malliin. lkddntyneet tyontekijait eivdt ole joko tydssii tai eldkkeelld, vaan
sekd tyossd ettA eldkkeelld. Joustavuus kasvaisi myos tyomarkkinoilla
osa-aikatoiden lisddntyessd. Varhaisesta eldkkeelle siirtymisestii johtuvia
taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia voitaisiin vdhittdistd eldkkeelle siirty-
mistd lisiidmdllei jonkin verran lieventdd. Vdhittdinen eldkkeelle siirtyminen
voisi viihentdd varhaiseldkkeiden taloudellista rasitusta. lkddntyneiden
tyontekijoiden nykyistd yleisempi tyohon osallistuminen auttaisi hyodyntd-



maan ikddntyneiden tyopanosta. Lisdksi se voisi vdhentdii ikdrasistisia
asenteita.

Vdestolliset tosiseikat eivdt myoskddn ole tdssd yhteydessd merki-
tyksettomid. Eldkkeelld olevan vdeston miiArdd voidaan hillitd vain eldk-
keelle menoa myohentdmdlld. Vdeston ikdrakenne vanhenee joka tapauk-
sessa ja eldkemenot asettavat sukupolvien vilisen solidaarisuuden koet-
teelle (Delsen ja Reday-Mulvey 1996a). Onkin arvioitu, ettd ikiryhmien
vdliset ristiriidat ovat lisdiintymiissA (esim. Karisto ym. 1997, 211). Esi-
merkiksi kun EU-maissa13 tutkittiin vanhusten asemaa yhteiskunnassa
havaittiin, ettd ikAdntyneisiin ihmisiin suhtauduttiin ristiriitaisesti. Toisaalta
sukupolvien vdliset suhteet perheessii ja naapurien vdlilld olivat ldheiset ja
ldhes ongelmattomat. Toisaalta taloudellisten instituutioiden tasolla, erityi-
sesti tyomarkkinoilla, oli ongelmia, joita tutkimuksessa luonnehdittiin
vdhenevdksi integraatioksi sukupolvien vdlillai (Walker ja Maltby 1997, 36).

Keskustelu viihittdisestd eldkkeelle siirtymisestd on vilkastunut EU :n

sisdlld viime vuosina huomattavasti (ks. Schumacher ja Stiehr (toim.)
1996). Ajatus vdhittdisestii eldkkeelle siirtymisestd eliikemuotona on ollut
esilld jo monta vuosikymmentd. 195O-luvulla tehdyt esitykset olivat kuiten-
kin aikaansa edelld, niin jdrjestelmdd koskevina ideoina kuin tutkimus-
aloitteina. Niinkin myohddn kuin 1970 lsossa-Britanniassa tehty tutkimus-
kartoitus osoitti, ettd varhainen eldkkeelle siirtyminen ei kiinnostanut tutki-
joita juuri millddn tavalla (McGoldrick ja Cooper 1988, 17). Vahittainen tai
osittainen eldkkeelle siirtyminen sai yhtd vdhdn huomiota.

Viime vuosina on viihittdisen eldkkeelle siirtymisen jdrjestelmid
kehitelty lAnsimaissa joko lainsdAddntoteitse tai erilaisin sopimuksin. Ndi-
den ohjelmien menestys ei kuitenkaan ole ollut kovin hyvd, ja siksi vdhit-
tdistd eldkkeelle siirtymistd on pyritty julkisen keskustelun ja jopa hallitus-
ten avulla kannustamaan.

Tdrkeimmiit tavoitteet ovat olleet tyomarkkinoiden yleinen jousta-
voittaminen ja varhaisen eldkkeelle siirtymisen hillitseminen. Osa-
aikaeldkejdrjestelmien toivotaan vaikuttavan eldkejdrjestelmien sisdiseen
tyonjakoon niin, ettd painopistettd varhaisessa eldkkeelle siirtymisessti
saataisiin muutetuksi kokoaikaisesta eldkkeelle siirtymisestd osa-
aikaiseen. Yhtend perusteluna jdrjestelmien kehittdmisessii on kdytetty

13 Tutkimus tehtiin vuosi ennen Suomen liittymistii EU:iin, joten Suomi ei ole tutki-
muksessa mukana.



myos sen myonteista vaikutusta ikddntyneen tyontekijdn hyvinvointiin. On
oletettu, ettd tyonteon vahentyessd myos siitd aiheutuvat ongelmat
vdhenevdt. Ndin osallistuminen tyoeldmdAn nykyistd pidempddn olisi
mahdollista (ks. esim. Delsen ja Reday-tt/ulvey 1996a, 8-10; Kangas
1992, 484-486; asiaa kdsitellddn myos Eldkeikdkomitean mietinnossA
vuodelta 1981).

lkaantyneen tyontekijdn hyvinvoinnista ldhtevdt perustelut vdhittdi-
selle eldkkeelle siirtymiselle ovat varsin yleisiA. Usein niissd vedotaan ge-
rontologisten tutkimusten tuloksiin, joiden mukaan vanhenemismuutokset
ovat yksilollisia ja vdhittdisid (ks. Takala 1994). On myos pohdittu etdk-
keelle siirtymisen vaikutusta ihmisten eldmdan. Tyon ja eldkkeelld olon
yhdistdmisen on ajateltu vdhentdvdn ns. eldkesokkiala, joka voi seurata
kokopdivdtyostd kokopdivdeldkkeelle siirtymisesta, erityisesti jos sitoutu-
minen tyohon on ollut vahvaa (Blyton 1984,70-71; Delsen ja Reday-
Mulvey 1996b, 9). Eldkesokkia yksiselitteisesti tukevaa empiiristd ndyttod
on tosin vaikea loytdii, pikemmin tutkimustulokset eri tutkimuksissa ja eri
maista ovat ristiriitaisia (Kohli 1991 , 217; Braithwaite ja Gibson 1987).

Suomessa eldkesokki-ajattelua tukevaa tutkimusta ei myoskddn ole.
Jo eldkkeelld olevat kertovat kylld olevansa tyytyvdisid ja sopeutuneensa
eldkeaikaan hyvin, kun asiaa on kysytty eldkkeelle siirtymisen jalkeen var-
sin yleisluontoisilla kysymyksilld (ks. esim. Forss ja Tuominen 1991). Sa-
mansuuntaisia tuloksia on saatu myos tarkemmissa analyyseissa. Naisten
uraa tekstiiliteollisuudessa tutkinut Pdttiniemi (1995) kertoo tyopaikkaansa
sitoutuneista naisista, jotka olivat tyonantajalleen lojaaleja ja uskollisia
koko pitkdn tyouransa ajan. Tyopaikka jopa korvasi ihmissuhteita erityi-
sesti naimattomille naisille. Eldkkeelle siirtyminen ei ollut kuitenkaan heille
mikddn ongelma. Pienen sopeutumisajan jdlkeen useimmat naiset alkoivat
nauttia elAkepdivistddn (mt., 49-50).

Joustavuuskeskustelun yhteydessd vdhittdinen elakkeelle siirtymi-
nen on saanut uudenaikaisempia yksiloon liittyvia perusteluita. Esimerkiksi

14 Eldkesokki-aiattelu on velkaa sille keskustelulle. iota sosiaalioerontolooiassa on
kdyty vanhenemisteorioista, eritvisesti ns. aktiivisuu's- ia irtaantilmisteoridista aina
1950-luvulta alkaen. Ndissd tecirioissa painopiste on 'siind, miten vanhat ihmiset
reagoivat tapahtuviin muutoksrin, ioista tArkeimpid on tvon idttdminen (teorioista ks.
Fennell ym. 1988; JvrkdmA ia Rahdell 1987). Keskust6lu €ilakkeelle silrtvmisen on-gelmistaon ollut leiinallista-amerikkalaisellei ia enqlantilaiselle sosiaalio'eronlolooi-
selle tutkimukselle. Niiiden tutkimusten puutteena o-n oidettiivd sitd. ettd-ne raioitlu-
vat useimmiten (valkoisiin) miehiin. ElAkkeelle siirtymistii koskevaa tutkimu6ta ja
sen ongelmia kdsitteleviit esim. Phillipson (1993) ja Maule ym.(1996).

.-::l::.



Kasvion (1994) mielesta tarve yksilolliseen, joustavaan siirtymiseen pois
tyoeldmdsta tulee todennakoisesti lisddntymaAn ja eldkkeelle siirtymistd
joudutaan saatelemiidn uudelleen tdstd nakokulmasta. Osa-aikaelakettd
Kasvio pitaa yksilollisend ja joustavuuden vaatimuksen tdyttdvdnii ratkai-
suna. Virtanen (1998, 78) ehdottaa koko elakeajattelun muuttamista siten,
etta kukaan ei endd tulevaisuudessa Suomessa varsinaisesti siirtyisi eldk-
keelle, vaan ikAAntyneet tyontekijzit siirtyisivdt kevennetyn .la vapaaehtoi-
sen palkkatyon piiriin. Perusteluna on mm. se, etta tallainen ratkaisu vas-
taisi uuden eldkeldispolven identiteettid.

Vdhittdisessa elakkeelle siirtymisen mallissa pdAtos eldkkeelle siir-
tymisestd on suuremmassa matirin kuin muissa elakemuodoissa yleensa
tyontekijdn itsensa tehtdvissa, ja siksi yksi osa-aikaeldkkeen perustelu
olisi myos yksilon valinnan vapauden ja eldmddn tyytyvAisyyden lisddmi-
nen (Blyton 1984, 70). Viimeaikaiset keskustelut eldmanpolitiikasta anta-
vat myos aineksia tulkita eldkkeelle siirtymistd yksilollisend valintana
(Roos ja Hoikkala 1998).

Yksilokihtoiset perustelut ovat tietysti ongelmallisia siina mielessA,
ettd joustavan ndkoiset yksi16lliset ratkaisut voivat olla pikemmin pakollista
sopeutumista vallitsevaan tilanteeseen kuin seurausta ihmisen omasta
urasuunnittelusta. Esimerkiksi Guillemard (1996, 1B) on sitd mieltd, ettA
joustavuus eldkkeelle siirtymisessd on ylipddnsd vdhentynyt kaikissa Eu-
roopan maissa, koska tyonantaja entistd useammin viimekiidessd padttdd
eldkkeestd. Vdhittdinen eldkkeelle siirtyminen ei Guillemardin mielestd ole
yhtddn sen vapaaehtoisempaa, koska kokopdivAinen varhaiseldke on
muuttanut ratkaisevasti ihmisten odotuksia ja ainoana tyonteon vaihtoeh-
tona on totuttu pitdmddn kokoaikaista eltikettd. Tyontekijeille osittainen
elakkeelle siirtyminen voi nain ollen olla hyvin vastentahtoinen vaihtoehto.
Myds Walker ja Maltby ('1997, 75) ovat todenneet, ettii eliikepdatoksen
kontrolli on siirtynyt yhd useammin pois yksiloltd ja tyonantajat pddttdvdt
eldkkeelle siirtamisesta.l5 Hyvallzi syyllti voi kysyd, halutaanko elakkeelle
vai joudutaanko eldkkeelle.

15 Suomessa tdrtd keskustelua on kdvtv eritvisesti ns. tvottomvvselakeputken vh-
tevdessd. (ks. Lundovist 1996: Gould f907). Elakeiariestdlman (dnnalta Vaikein on-
qdlma on de, ettai 60'vuoden idssd alkavasta tvottoinVvseldkkeestd voidaan sopia io
Viisi vuotta aiemmin tyonantajan jaltai tyonteKijdn pdAtdkselld "ilman eldkelaitosten
myotavaikutusta" (Lundqvist 1996. 8).



Ldhella vanhuuselakeikAd olevien tyontekijoiden osa-aikaeldke on kdytos-
sa monessa maassa ja joissakin sitd on kokeiltu. Osa-aikaeldke voi olla
lakiin perustuva etuus, se voi perustua tyomarkkinasopimuksiin tai siitd on
voitu sopia yrityskohtaisesti. Erilaiset jarjestelyt voivat olla voimassa myos
yhtd aikaa (Delsen 1990, 140).

Pohjoismaista Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa on lakisddteinen
osa-aikaeldkejdrjestelmd, muista Euroopan maista lakiin perustuva jdr-
jestelmd on Ranskassa, Saksassa, Espanjassa, Portugalissa ja ltdvallas-
sa.

Vaikka keskusteluja vdhittdisestii eldkkeelle siidymisestd on kdyty jo
vuosikymmenid, kiinnostus tdtd eldkemuotoa kohtaan on Euroopassa
lisdiintynyt varsinaisesti vasta viime vuosina. Pontimena ovat olleet ennen
muuta varhaisen tyostd poistumisen aiheuttamat taloudelliset rasitukset.

Yleinen arvio eri maiden jdrjestelmista on se, ettd ainoastaan Ruot-
sissa osa-aikaeldkejdrjestelmii on onnistunut tavoitteissaan (esim. Delsen
1990, 141). Kaikissa muissa maissa, joissa jdrjestelmd on voimassa tai
joissa sitd on kokeiltu, se on herdttiinyt vain vahdn kiinnostusta tyonteki-
joiden ja tyonantajien keskuudessa (Schumacher ja Stiehr (toim.) 1996;
myos Janhunen 1990). Ruotsissa osa-aikaeldkejiirjestelmd on arvioitu
uudelleen ja se lopetetaan vanhuuseldkeuudistuksen yhteydessd. Ruot-
sissa uusia osa-aikaeldkkeitd ei endd myonnetd vuoden 2000 jAlkeen.

,'.,. .:j



Suomalaisen ja ruotsalaisen mallin mukainen lakisdiiteinen, ennen
vanhuuseldkeikaiai alkava osa-aikaeldke on siis vain yksi tapa siirtyd
vdhittdin eliikkeelle. Delsen ja Reday-tt/ulvey (1996c)16 erottelevat neljd
erilaista vdhittdisen eldkkeelle mallia (ks. myos Reday-Mulvey '1996b):

ruotsalainen, japanilainen, keski- tai mannereurooppalainen ja anglosak-
sinen malli. Erottelua ei perustella mitenkadn, vaan se esitetddn ehdotuk-
sena tai kokeiluna (a tentative model) (Delsen ja Reday-Mulvey 1996c,
189). Trillaisenaankin se on kuitenkin kdyttokelpoinen tapa esitelld eri jdr-
jestelmid, joten tdssd tutkimuksessa kdytetAdn jaottelua eri maiden jiir-
jestelmien kuvaamiseen.lT Ruotsin jdrjestelmdstd esitetdtin lisdksi muita
maita tarkempi kuvaus.

Tiimd Delsenin ja Reday-Mulveyn malli ldhenee kuitenkin mielen-
kiintoisella tavalla Nascholdin ym. (1994, 456-462) esittdimiiii jaottelua,
jossa kuvataan kolmea erilaista strategiatyyppid, joilla valtio siidtelee
ikddntyvdn vdeston tyohon osallistumista ja tyon jdittdimistdi. (Ks. myos
Hytti 1998, 33-35). Strategiatyypit ovat ulkoistamisstrategia, integrointi-
strategia ja markkinaorientoitunut strategia.

Ulkoistamisstrategiaa kdytetddn esimerkiksi Saksassa ja Alanko-
maissa. Tdmdn strategian mukaan ikddntynyttd ty6voimaa liikutellaan
tyomarkkinoilla tyovoimatarpeen mukaan. lnstrumentteina on kdytetty tyo-
kyvyttomyyseliikkeitd, tyott6myyseldkkeitd ja joustavaa eldkejdrjestelmdd.
Ndiden avulla on rakennettu useita mahdollisuuksia eldkkeelle siirtymi-
seen ennen vanhuusel6ikeikEidi.

Toisen strategian, integrointistrategian, kziyttaijia ovat olleet Ruotsija
Japani. Ruotsissa kdytetddn aktiivista tyomarkkinapolitiikkaa tyollistdmisen
edistdmiseen ja tyopaikoilla vaikutetaan aktiivisesti tyosuojeluun ja tyoky-
vyn ylltipitdimiseen. Japanissa valtio on tukenut jdrjestelmid, joilla ikddnty-
neet tyontekijiit tyollistetddn uudelleen varsinaisen tyduran jdlkeen.
lkddntyneen tyovoiman osa-aikatyo on ndissd maissa tavallista ja valtio on

16 Tiimii iaottelu on svntvnvt kansainvAlisen tutkimusoroiektin kuluessa. Proiektia
Work and'Retirement iFoLr'Pillars) on tehtv Geneva Ass'ociation -nimisessii'tutki-
muslaitoksessa vuodedta 1987. Taina tutkirhuslaitos on vakuutusvhti6iden vlldpitd-
mii voittoa luottamaton laitos, iossa tehdadn vakuutukseen liittvviid taloustLitkirhus-
ta. Tutkimusalueeseen kuuluvat myos sosiaaliturvaan ja hyvinvointiin liittyvtit kysy-
mykset.

17 Perusteluna on mvds tietoien saatavuus. Mainitussa teoksessa (Delsen ia Re-
dav-Mulvev (toim.) 1996) on-toimittaiien kehittelemAn iaottelun lisiiksi hvviii eri
mdita ko6kdvia 'katsauksia. Vahittaisesta eliikkeelld siirtvmisestii tdi osa-
aikaeltikkeestii ei ole juurikaan yhteenvetoja muualla julkaistu.



tukenut sitd. Kolmatta, markkinaorientoitunutta strategiaa kdyttdvdt esi-
merkiksi Yhdysvallat ja lso-Britannia. Ndissd maissa leimallista on valtion
puuttumattomuus ja jo olemassa olevan siidtelyn purkaminen.

Suomi kuuluu ulkoistamisstrategiaa harjoittaneisiin maihin. Suomes-
sa ikddntyneen vdeston tyomarkkinaongelmat on ratkaistu eldkejdrjestel-
milld tai tyottomyysturvalla (Hytti 1998, 35). osa-aikaeldkkeet eivdt kuulu
tiimdn strategian tyokaluihin mutta kuuluvat Ruotsin kdyttdmddn integroin-
tistrategiaan. Vaikka Suomen ja Ruotsin osa-aikaeldkelait ovat muodol-
taan varsin samankaltaisia, ne eivdt kuitenkaan tdmdn analyysin mukaan
edusta samankaltaista politiikkaa. Tiimd voi selittdd sen aiemmin esiin
tuodun kysymyksen, miksi osa-aikaeldke Ruotsissa toimii hyvin mutta
Suomessa ei.

4.$ F affi$**$x*ffiffi$*.ew*s r'y'uffi*3;

Merkittdvid piirteitd pohjoismaisessa mallissa ovat ty6markkinaosapuolten
ja lainsddtdjdn vdlinen hyvd yhteisymmdrrys jdrjestelmdn tavoitteista ja
keinoista, eldkkeen kohtuullisen korkea korvaustaso, osa-aikatyon saata-
vuus ja tyomarkkinoiden joustavuus. Lisdksi Ruotsissa osa-aikaeldkettd
edistdd se, ettti maassa ei ole "selvdsti havaittavaa ikdsortoa" tyomarkki-
noilla, niin kuin on esimerkiksi lsossa-Britanniassa, Ranskassa tai Sak-
sassa (Delsen ja Reday-Mulvey 1996c, 190).

Ruotsissa pohjoismainen malli on toiminut toivotulla tavalla eli
ikddntyneet tyontekijEit ovat kdyttdneet sitd paljon. se selittdd myos
ikddntyneiden korkean ty6hon osallistumisen asteen Ruotsissa (wadensjo
1991 , 284; Jacobs ja Rein 1994,33). Tanskassa ja suomessa tdmd malli
on toiminut huonommin, vaikka eldkelaki on samanlainen kuin Ruotsissa.

Kun Tanskassa vuonna 1987 alettiin maksaa Ruotsin mallin mukai-
sia osa-aikaeldkkeitd, oletettiin ettd joka viides siihen oikeutetuista siirtyisi
eldkkeelle. Ndin ei ole kuitenkaan kdynyt, vaan viime vuosikymmenen
vaihteessa oli osa-aikaeldkkeelld vain kuudesosa ennakoidusta mddrdstd.
Tdhdn on kaksi syytdi. Ensiksi se, ettti tyontekijdille ei ole totuttu jdrjestei-
mddn osa-aikatydtd, ei varsinkaan yksityisen sektorin miesvaltaisilla aloil-
la. Tyontekijdt eiveit ole pddsseet tyonantajansa kanssa helposti sopimuk-
seen osa-aikaeldkettd koskevista jdrjestelyistd. Toiseksi se, ettd 60-67-
vuotiailla palkansaajilla on kdytettdvissddn mahdollisuus varhaiseldkkee-
seen tydttomyysvakuutukseen kuuluvan eldkejdrjestelyn (efterlzn) avulla.



(Ulkomaiset osa-aikaeldkkeet...1991, 194). Koska tatd mahdollisuutta on

kdytetty paljon, potentiaalisia osa-aikaelAkeldisid ei ole ollut paljon. Joilla-
kin talouseldmdn sektoreilla kaikki 60-66-vuotiaat ovat jo eldkkeellA (Jan-

hunen 1990, 45). Vuodesta 1995 Tanskan tyottomyysvakuutuksen piiriin

kuuluvan varhaiseldkkeen on voinut ottaa myos osa-aikaisena (Changes

in ...1995, 1 1).
Norjassa ei ole samanlaista osa-aikaeldkejdrjestelmdA kuin Ruotsis-

sa, Suomessa ja Tanskassa. Vaihittdin voi kuitenkin siirtyd eldkkeelle van-
huuseliikeidn tdyttdmisen jdlkeen. Tdlloin on mahdollista saada tulohar-
kintainen osa vanhuuseldkkeestd palkan lisiiksi, mikdli jatkaa tyontekoa
osa-aikaisena (Laitinen 1996, 205). Joitakin suunnitelmia on myos Norjas-
sa osittaisen eldkkeelle siirtymisen tukemiseksi, jotta edistettdisiin tyonte-
koa mahdollisimman pitkdein (mt. 21 9).

Myoskddn lslannissa ei ole osa-aikaeldkejdrjestelmdd. lslannissa on

varsin hyvd tyollisyystilanne ja osa-aikatyo on tavallista. Osa-aikatyoldiset
tasoittavat erityisesti ruuhkahuippuja, esimerkiksi tekevdt perjantaityotd
pankeissa. Ndistd osa-aikatyontekijoistd moni on vanhuuseldkeldinen.
(Snavarr 1966,71).

u:i,.. # ffiq'*,a *p € v,u $ p.s # s s$ - sit t fu m'** 6 m i+. s*

Ruotsin osa-aikaeliikejiirjestelmdn onnistumisen kaksi tdrkedd syytii ovat
eliikkeen korkea korvaustaso ja se, ettd jo ennen osa-aikaeldkejtir-
jestelmAn luomista yritykset olivat tottuneet tarjoamaan osa-aikatyotd
(esim. OECD 1996; Delsen 1990; Wadensjo 1996).

Ruotsin osa-aikaeliikelaki tuli voimaan 1.1.1976, ia laki koski aluksi
vain palkansaajia. Vuonna 1980 laki ulotettiin koskemaan myos yrittAjiii.

Vuoden 1 976 eldkeuudistuksen yhteydessd alennettiin yleistd vanhuseld-
keikdai 67 vuodesta 65 vuoteen. Samalla lisdttiin mahdollisuuksia osittai-
seen tyon jdttiimiseen ja eldkkeelle siirtymisen varhentamiseen tai lyk-

kdamiseen. Uudistuksen tarkoituksena oli hajauttaa eldkkeellesiirtymisikd
60 ja 70 ikdvuoden vdlille. (Ruotsin osa-aikaeliikejdrjestelma 1997, 2).

Toisaalta eldkeuudistuksen taustalla oli erityinen huoli siita, ettd ikddnty-
neet tyontekijdt olivat siirtyneet 1970-luvulla runsain mddrin tyokyvytto-
myyseldkkeille. Ajatuksena oli, ett6 ne ikddntyneet tyontekijiit, jotka eivdt
jaksaneet tyoskennelld huonontuneen terveytensd takia entiii kokopdivdi-
sesti, voivat vdhentdii tyoaikaansa ja siten pysya edelleen mukana



tyoeldmdssd (Laczko 1988, 153-154). Tyonantajien tarkoituksena oli
nostaa tuottavuutta ja vdhentrid ikdaintyneiden tyontekijoiden sairauspois-
saoloja (Reday-Mulvey 1990, 109).

Osa-aikaeldkettd koskevan lakiesityksen perusteluissa korostettiin
sitd, ettd eldkkeelle siirtyminen oli syytd tehdd kaiken kaikkiaan jousta-
vammaksi. Myos yksildn valinnan mahdollisuuksia haluttiin lisdtd: antaa
tyontekij6ille oikeus vdhentdd tydaikaa yksildllisten tarpeiden mukaan ja
siirtyd pehmedsti eliikkeelle. Siten pyrittiin vdhentdmAdn syrjdytymisen ja
terveysongelmien riskid (Crona 1981 , 30-31).

Ruotsissa on myos muita tapoja siirtyei vdhittdin eldkkeelle kuin osa-
aikaeldke (ks. esim. Wadensjo 1996, 32). Vanhuuseldkkeen voi ottaa var-
hennettuna tai my6hennettynd. Sen voi varhentaa tai myohentdd koko-
naan tai osittain (eldkkeen voi ottaa neljdsosana, puolikkaana tai kolmena
neljdsosana). Varhennettuun eldkkeeseen tehdddn pysyva varhennusvd-
hennys ja lykaittyyn eldkkeeseen tehdddn lykkdyskorotus. Tyonteon lo-
pettamista ei edellytetd (Laitinen 1996, 263-264). Mahdollisuus varhentaa
tai lykaitei vanhuuseldkettd sdilyy eliikeuudistuksenls toteuttamisen jeil-
keenkin ensi vuosituhannella.

Kolmas mahdollisuus osittaiseen eldkkeelle siirtymiseen on osatyo-
kyvyttomyyseldke, jonka mdiirii riippuu jailjellzi olevasta tydkyvystd (Wa-
densj6 1996, 32). Vuonna 1993 osa-aikaeldkkeelld oli Ruotsissa 49 000
henked, osatyokyvyttomyyseldkkeelld 20 000 henked ja varhennetulla
vanhuuseldkkeelld 3 000 henked (laskettu taulukosta Wadensjo 1996, 33).

Ehdotuksen osa-aikaeldkkeestd oli tehnyt metallityoldisten ammatti-
jrirjesto vuonna 1973 (Delsen '1990, 141). Alun perin oli tarkoituksena, ettti
osa-aikaeldke olisi tyomarkkinajdrjestdjen sopimuseldke: se koskisi vain
niitd palkansaajia, joilla oli mahdollisuus vdhentdd tydaikaansa. Toisin



sanoen se ei koskisi tyottdmid eikd tyomarkkinoiden ulkopuolella olevia.
Eldkkeestd sdtidettiin kuitenkin erillisessd laissa. (Ruotsin osa-
aikaeldkejdr.iestelma 1 997, 2). Parikymmentii vuotta mydhemmin, vuoden
1 994 vanhuuseldkeuudistuksen periaatepdatoksessii, osa-aikaeldke
pddtettiin poistaa. Vuoden 2000 jdlkeen ei uusia osa-aikaeltikkeitii endd
Ruotsissa myonnetd.

Osa-aikaeldke myonnettiin alun perin 60-64-vuotiaille, joilla oli ikai-

vuodesta 45 alkaen ollut eldkkeeseen oikeuttavia tuloja vtihintddn 10 vuo-
den ajalta. Osa-aikaeldkkeelle siirtymisen edellytyksenii oli lisiiksi, ettd
tyoaika lyhenee vdhintddn viisi tuntia viikossa ja, ettd jaljellti oleva tyoaika
on vdhintddn 17 tuntia viikossa. Ruotsissa ei ole koskaan esitetty vaati-
musta siirtyd kokoaikatyostd osa-aikaiseen. Korvaustaso oli alkuun 65 %
ansionmenetyksestii. Tavoitteena oli noin 85-90 % aikaisemmista tuloista.
Osa-aikaeliikkeen ei tullut pienentdii 65 vuoden idssd maksettavaa van-
huuseldkettd. (Ruotsin osa-aikaeldkejdrjestelmd 1997, 2; Laitinen 1996,
276-277).

Ehtoja on sittemmin muutettu siten, ettd vuoden 1994 uudistuksessa
alaikdraja nousi 61 vuoteen. Korvaustasoa on muutettu kolme kertaa:
vuonna 1981 korvaustaso alennettiin 50 7o:iin, vuonna 1987 se nostettiin
takaisin 65 %:iin ja vuoden 1994 uudistuksessa korvaustasoksi sdddettiin
55 % menetetystd ansionosasta.

Osa-aikaeldke on ollut kaiken aikaa suosittu Ruotsissa, joskin osa-
aikaeliikeliiisten lukumddrd on vaihdellut huomattavasti: alimmillaan se oli
15 000 henked ja korkeimmillaan 68 000 henked. Tdmd merkitsee, ettd
osa-aikaeldkkeelld on ollut 7-27 % eldkkeeseen oikeutetuista (Ruotsin
osa-aikaeliikejdrjestelm e 1997, liite 1).

Ruotsissa miesten osuus osa-aikaeldkeldisistd on suurempi kuin
naisten. Nykyisin miehid on 63 % kaikista osa-aikaeldkeldisistd, ja suu-
rimmillaan heiddn osuutensa oli lain sddtdmisen aikoihin, jolloin miehid oli
noin 70 % kaikista (Ruotsin osa-aikaeltikejdrjestelmel99T,liite 1). Miehet
tdyttAvdt osa-aikaeldkkeen saamisen ehdot helpommin kuin naiset, koska
naisista suurempi osa on jo osa-aikatyossti tai heilld ei aina ole riittdvdd
tyohistoriaa takanaan (Laczko 1988, 158).

YrittEijdit ovat kdyttdneet osa-aikaeldkettd vdhdnlaisesti. Esimerkiksi
vuonna 't980 yrittdjiei oli 12 % kaikista osa-aikaeltikeldisistd (Edarenheter
av...198O, 22). Yrittdjien osuus on noussut nopeasti 9O-luvulla. Vuonna
1994 oli 17 o/" osa-aikaeldkkeeseen oikeutetuista yrittdjistd eldkkeellA.
( http ://www. rp m g. se/rf v. statisti k/s i s68. htm I ) .

Ruotsissa ei tilastoida osa-aikaeldkeldisid ammatin tai toimialan
mukaan. Tyottomyyskassojen jdsenyyden perusteella tehtyjen arvioiden



mukaan osa-aikaelekeldisid on kaikilla toimialoilla, sekd perinteisissd teol-
lisuusammateissa ettd toimihenkiloammateissa. Osa-aikaeldkeldisid on
kuitenkin keskimddrdistd hieman enemmdn teollisuudessa. (Wadensjo
1996, 40). Vuonna 1978 tehdyssd tutkimuksessa ldhes puolet (47'/") osa-
aikaeldkeldisistd oli teollisuuden palveluksessa. Seuraavaksi suurin ryhmd
koostui opettajista, insinooreistd, terveydenhuollossa tyoskentelevistii
yms. toimihenkiloistd. Heitd oli 15 % osa-aikaeldkeldisistd. (Crona 1980,
1 16).

Osa-aikaeldkkeen suosio on vuosi vuodelta kasvanut toimihenkild-
ammateissa ja suhteellisesti vdhentynyt perinteisissd tyontekijdammateis-
sa (Olofsson ja Petersson 1994, 200). Lisdksi osa-aikaeldkkeille ja muille
varhaisen tyostd poistumisen reiteille (tyottomyys, tyokyvyttomyys) vali-
koidutaan selvdsti eri tyontekijdryhmistd. Osa-aikaeldkkeelle siirtyvdt ovat
toimihenkiloitri ja muille reiteille piidasiassa tydntekijoitii. Olofsson ja
Petersson (ma. 201) sanovat varhaisen tyostd poistumisen luokkaluon-
teen ndkyvdn tdssd valikoitumisessa
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Osa-aikaeldkkeelld olevien mddrd on vaihdellut suuresti lain voimassaolo-
aikana. Vaihteluin tdrkein syy neiyttdisi olevan korvaustason muutokset.
(Ks. myos Laczko 1988, 157). Osa-aikaeldkkeen lopettamis- ja supista-
misyritykset vuosina 1992 ja 1993 ja lakimuutokset vuonna 1994, ndkyvdt
tilastoissa lisddntyneend alkavuutena. 1 e

Edellytyksend osa-aikaeldkkeen onnistumiselle on tietenkin se, etta
osa-aikatditd kyetddn ja halutaan jrirjestdd. Ruotsissa tdmd ehto on yleen-
sd helposti tdytetty (Delsen 1990, 141). Monissa tyopaikoissa osa-
aikaeldkkeelle siirtdmistd on kaiytetty tydvoiman vdhentdmiseen. Tehtyjen
selvitysten mukaan niissd tyopaikoissa, joissa tyontekijoitd siirrettiin osa-
aikaeldkkeelle, harvoin palkattiin uusia tyontekijoitd eldkkeelle siirtyneiden
tilalle. Niissd tyopaikoissa, joissa tyontekijat siirtyivdt tyokyvyttomyyseldk-
keelle, uusia tyontekijoitei yleensd palkattiin ldhtevien tilalle. Koska tyon-
antajat kdyttivdt osa-aikaeldkettd saneeraukseen, osa-aikatoiden jdrjes-
tdmistd ei ndhty vaikeaksi. (Laczko 1988, 156; Pentikdinen 1997a,18-19;
ks. myos Pentikdinen 1995, 23).

Varsin pian vuoden 1977 osa-aikaeldkejdrjestelmdn voimaantulon
jdlkeen tehtiin tutkimus, jossa vertailtiin osa-aikaeldkelAisid erilaisissa yri-
tyksissd. Tutkimuksen mukaan ne yritykset, joissa oli paljon osa-
aikaeldkeldisid, olivat useimmin yksityiselld sektorilla ja ne toimivat teolli-
suuden suhdanneherkilld aloilla. Yrityksissd oli myos voimakkaasti vAhen-
netty tyovoimaa ja niiden henkilostossd oli paljon 60-64-vuotiaita. Niissd
yrityksissd, joissa oli vdhdn osa-aikaeldkeldisid, oli taas vdhdn 60-64-
vuotiaita tyontekijoitd, tyontekijdiden mddrd oli voimakkaasti kasvanut, ja
ne olivat tavallisimmin julkisen sektorin palvelualan yrityksid. (Crona 1980,
117).

Ruotsin osa-aikaeldkejdrjestelmdn arviointia vaikeuttaa se, ettd yk-
sittdisen jdrjestelmdn vaikutuksia on vaikea erottaa yleisemmdn taloudelli-
sen ja tyomarkkinakehityksen vaikutuksista. Myos sita, miten osa-
aikaeldkejdrjestelmd on vaikuttanut tyokyvyttomyyseldkkeiden mddradn,
on vaikea sanoa mitddn varmaa. Vaikutukset eivAt ainakaan ndytd olevan

19 Ruotsin hallitus esitti keviiiillai 1992, ette osa-aikaeldke looetettaisiin. mutta val-
tiopiiivrit eiviit hyviiksyneet ehdotusta. Seuraavana vuonna hallitus esitti heikennvk-si5 osa-aikaeldkkees-een: se ehdotti, ettd korvaustaso laskettaisiin 50 o/":iin'ia
alaikiiraja nousisi asteittain 63 vuoteen. Ttitrikiirin ehdotusta ei hvvdksvttv. Seurah-
vana vuonna alin ik6raja nostettiin kuitenkin 61 vuoteen ja koriaustdsci laskettiin
55 %:iin. Lisiiksi korvadksen pe.rusteena oleva ansionmen'etys vastaa enintAdn 10
tunnin viikkotyoajan lyhentdmlstii.



alun perin toivottuja, silld osa-aikaeltikkeet eivdt yksiselitteisesti ole vd-
hentaneet tyokyvyttomyyseldkkeelle hakeutumista (Walker ja Laczko
1981, 221). On arvioitu, ettd Ruotsin osa-aikaeldkkeen runsas kdytto on
pddasiassa vAhentdnyt kokoaikatyotai (Elakeaikainen tyoskentely...l 991,
171).

Osa-aikaeldkejdrjestelmdn alkuvuosina 1 97 O- ja 80-luvun vaihteessa
i kddntyn eiden m i este n tydkyvyttomyyse ldkkeide n miidrdt eivdt ale ntu n eet,
vaan pysyivat samalla tasolla kuin ennen jdrjestelmdn voimaantuloa. Ta-
loudellisesti Ruotsissa meni silloin hyvin: tdystyollisyys vallitsi eikd ikddn-
tyneitd tyontekijoitii mitenkddn painostettu tyon jiittdmiseen. Niinpii 60-64-
vuotiaiden miesten tyossdkdynti ei vahentynyt, pdinvastoin kuin muissa
Ldnsi-Euroopan maissa ja naisten tyossAkdynti kasvoi nopeammin kuin
muualla. (Laczko 1988, 157; ks. myos Wadensjo 1991,284).

Erdiden tutkimustulosten mukaan voidaan itse asiassa viiittdd, ettti
tyontekijoitd painostettiin pikemmin osa-aikaeliikkeelle, ei ennenaikaiselle
kokoaikaeldkkeelle. Vuonna 1 979 tehdyssd tutkimuksessa huomattiin, ettd
osa-aikaeliikeldisistd 85 % oli itse tehnyt aloitteen eldkkeelle siirtymiseen,
tyokyvyttomyyseldkeldisistd selvdsti vdhemman. lvkrtta toisaalta suurin
osa osa-aikaeldkeliiisistA sanoi, ettd he olisivat jatkaneet kokopdivdtyos-
sd, mikdli osa-aikaelAkejdrjestelmdii ei olisi ollut. kun taas tyokyvytto-
myyseliikeldiset olisivat kertomansa mukaan etsineet vaihtoehtoisia reit-
tejd pois tyoeldmdstd (Crona 1981, 8). Walker ja Laczko (1981 ,22O) pu-
huvat informaalisesta painostuksesta.

Vaikka osa-aikaeldkejdrjestelmiin vaikutuksia on vaikea tarkkaan
mitata, jArjestelmiid arvioidaan yleensd myonteisesti. On todettu, ettii
tyontekijoiden sairauspoissaolot ovat vdhentyneet ja terveydentila kohen-
tunut tai huonontuminen on ainakin ollut hitaampaa kuin kokopAiviityossd
(Crona 1981, 27-28). Osa-aikaeliikeldiset myos siirtyveit harvemmin tyo-
kyvyttomyyseldkkeelle tai joutuvat harvemmin tyottomdksi kuin ikdtoverin-
sa. Tyonantajat pitdvdt osa-aikaeldkeldisten tuottavuutta tuntia kohti pa-
rempana kuin (samanikdisten) kokopdivdtyotd tekevien tuottavuutta (Del-
sen 1990, 141). Teirkednd pidetddn myos sitd, ettd osa-aikaeliike ja ylei-
semminkin osa-aikatyo on Ruotsissa se tekijd, joka on mahdollistanut
ikddntyneiden ty6ntekijoiden kansainvdlisesti verraten korkean tyohon
osallistumisasteen, vaikka tehtyjen ty6tuntien mddrd onkin alhaisempi.
(OECD 1 996, 234; W adensjo 1 991, 284).

Vuoden 2000 jeilkeen ei siis uusia osa-aikaeldkkeitA Ruotsissa endd
myonnetd. Osa-aikaeldkkeen lopettamista perustellaan silld, ettd eldke-
muoto on ristiriidassa Ruotsissa toteutettavan ns. tyolinjan kanssa. Tyo-
linjalla tarkoitetaan sitd, ettti Ruotsissa on jo 1930-luvulta alkaen toteutettu



politiikkaa, jossa tyo ndhdddn ensisijaisena toimeentulon ldhteend ja jo-
kaista kannustetaan tyollddn hankimaan elantonsa (Olofsson ja Petersson
1994, 186-187). Samaan aikaan on toteutettu tyollisyysohjelmia, jotka
ovat tdhddnneet niin nuorten kuin ikddntyneidenkin tyottomyyden vdltttimi-
seen. Tritd politiikkaa on vain voimistettu sodanjdlkeisend aikana (Waden-
sjd 1991 , 284). Kaikkiin tyollisyysohjelmiin on aina liitetty osa-aikatyon
mahdollisuus tai jonkinlainen osa-aikatyovaihtoehto (Bergendorff 1996,
3).'o

Osa-aikaeldkkeen ristiriita ty6linjan kanssa aiheutuu siitA, ettd osa-
aikaeldke on etuus, jota maksetaan terveille tyokykyisille ihmisille. Eldke ei
edellytd esimerkiksi tydkyvyn heikentymistA (Ruotsin osa-
aikaeldkejdrjestelmii 1997,4). Ttimiin periaatteellisen vastustuksen lisdksi
on osa-aikaeldkejdrjestelmdn lopettamista perusteltu taloudellisilla syilld,
jdrjestelmdd pidetddn liian kalliina (mt.; ks. myos Laitinen 1994, 30).

'S"S *$anpmwx& flm$mffi*ft trEsffi *$$

Japanin mallissa tyontekijat jatkavat tyontekoa osa-aikaisena useita vuo-
sia vanhuuseldkeidn tdyttdmisen jdlkeen. Vanhuuseldkeikii on Japanissa
nykyisin 60 vuotta.2' Yhteista Japanin ja Ruotsin malleille on se, ettd osa-
aikatydssd olevia ikddntyneitd on paljon. Japanissa ei kuitenkaan ole var-
sinaista lakisddteistd osa-aikaeldkejdrjestelmdd, vaan tyontekijd saa van-
huuseldkkeen lisdksi yleensd osa- tai kokoaikatyon palkan. On my6s
mahdollista, ettii vanhuuseldke maksetaan kertasuorituksena eldkeidssd,
ja eldkkeellei tehdystA tydstd saa normaalisti palkkaa ilman eldkkeen tuo-
maa lisdd (OECD 1996).

Erityisesti japanilaisissa suuryrityksissd on tapana, ettd tyontekijdn
tyosuhde katkaistaan vanhuuseldkeidssd ja hdnet palkataan uudestaan

20 Wadensi6 ia Palmer (1996. 133-135) mainitsevat kolme tvomarkkinoihin ia sosi-
aalipolitiikkdari tiittwaa 'eritvistd tekiiiiii, ioiden ansiosta RLotsissa on onhistuttu
sAili4ttimiirin tvohoh osallistLmisen a'ste kbrkeana mvos ikiiiintvneillii. Niim?i tekiiAt
oval tydlinlan yleiset periaatteet, tdystVollisVystavoitb ia osa-aikatyon ja eltikkebn
yhdistAmirien. Kolmanhesta peridatt6esta ollhhn nyt siid valmiita luolumaan.
21 Vuonna 1994 Japanissa uudistettiin el6keiSriestelmtiii mm. siten ettii kansan-
eldkkeen vanhuuseldkeikdii nostetaan vdhittdin (vuosina 2001-2013) 65 vuoteen.



tiimdn jdlkeen samaan yritykseen, esimerkiksi tyteiryhtioon. Tdtd shukko-
systeemin nimellti kulkevaa jdrjestelmdd kdytetddn melko paljon, joka vii-
dennessd japanilaisessa yrityksessd kaikki yrityksen 60-vuotiaat palkataan
jatkamaan aina 65-vuotiaaksi asti joko kokopdivii- tai osa-aikatyohon
(Takayama 1996, 136). Pienistd yrityksistd vanhuuseldkkeelle ldhtevdt,
edelleen tyotd jatkavat ryhtyvdt joko itsendisiksi yritttijiksi tai etsiviit uuden,
usein osa-aikaisen tyopaikan. Ndmd tyonteon mallit koskevat erityisesti
miehid. lkiidntyneet naiset jatkavat useimmiten jo aiemmin tekemddnsd
(osa-aika)tyotd (McCallum 1988, 30-31; myds OECD '1996, 154). Uutta
tyopaikkaa etsivAt tai yrittdjiksi ryhtyvdt eldkeikdiset saavat apua erityisistd
tukikeskuksista ("silver center") (Delsen ja Reday-tt/ulvey '1996c, 190-
1e1).

Osa-aikatyossii on noin yhdeksdn prosenttia 55-69-vuotiaista tydn-
tekijoistii (McCallum 1988, 37). lkdryhmdn vanhemmat tyoskenteleviit
enemmdn osa-aikaisesti kuin nuoremmat: 60-64-vuotiaista miehistd on
osa-aikaisia 19 "/o, naisista 43 % (OECD 1996, 1 76).

Japanin hallituksen johdolla on viime vuosina voimakkaasti tuettu
tyonteon jatkamista mahdollisimman.pitkddn. Tavoitteena on, ettd Japa-
nista tulisi kansakunta, jossa "mennAdn eldkkeelle 60-vuotiaana, mutta
tyotd tehddiin 65-vuotiaaksi". Tavoitteen taustalla on se, ettd Japanissa
tyovoima vanhenee nopeasti. Japanissa myos odotettavissa oleva elinikd
on yksi maailman korkeimmista. (Delsen ja Reday-Mulvey 1996c, 191).

Hallituksen pyrinnot liittyveit siihen, ettd myos Japanissa on ndhtd-
vissd suuntaus varhentaa eldkkeelle siirtymistdi. Ttitii on selitetty silld, ettd
tyotahdin ollessa kova monet etenkin fyysistd voimaa ja ndppdryyttd vaati-
vissa toissti tyoskentelevdt vdsyvdt entistd helpommin ja siksi tyonantajat
haluavat palkata ndihin tdihin nuorempia. Varhainen tyostd poistuminen ei
ole kuitenkaan niin yleistd vield kuin esimerkiksi Ldnsi-Euroopassa; vain
kolmannes miehistd on siirtynyt eldkkeelle virallisessa vanhuuseldkeiAssd.
(Takayama 1 996, 139-140).
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lkddntyneiden korkeata tyohon osallistumisen astetta Japanissa on yritetty
selittdd monella tavalla: on viitattu asenteisiin tai kulttuurisiin syihin ja
taloudellisiin tekijoihin. Tyontekoa koskevissa empiirisissd tutkimuksissa
on havaittu, etta japanilaiset tyontekijdt haluaisivat jatkaa tyontekoa
vield nykyistdkin pidempddn (Delsen ja Reday-Mulvey 1996c, 191).
Tyontekijait haluaisivat jatkaa erityisesti osa-aikatoissd, joita ei kuitenkaan
ole riittdvdsti tarjolla (OECD 1996, 154). Erdidin tutkimuksen mukaan 60 %
japanilaisista tyontekijoistai sanoi haluavansa jatkaa tyontekoa vield 65
ikiivuoden tdyttdmisen jdlkeen. Ttirkeimmdt syyt jatkamishaluun olivat ter-
veydentilan sdilyttdminen hyvdnd ja pysyminen aktiivisena yhteiskunnan
jdsenend (Takayama 1996, 136).

Kulttuuritekijoistei ehkd merkittiivin on se, ettd Japanissa on perintei-
sesti ajateltu, ettA jokaisen ty6h6n kykenevdn tulee tyoskennelld niin
kauan kuin mahdollista. Siihen on myos kulttuuriset edellytykset: Japanis-
sa kunnioitetaan edelleen vanhoja tydntekij6itd ja heidrin osaamistaan
(McCallum 1988, 28). Nykyiset eldkeikdd ldhestyvAt japanilaiset ovat vield
tdmdn perinteisen yhteiskunnan kasvatteja, heille ty6 on eldmdnsisdlto.
Ennen aikojaan eldkkeelle siirrettyjen mielenterveysongelmat, hyodytto-
myyden tunne ja jopa itsemurhat ovat Japanissa vakava huolenaihe
(Pukkila '1 998, 21 ).

Australialainen kulttuuritutkija John McCallum (1988, 23) korostaa
sitii, ettd japanilaisille on ominaista voimakas sitoutuminen ryhmddn vas-
takohtana muiden teollistuneiden maiden individualismille. Japanilaiset



ovat haluttomia jdiimiidn pois tyostA, koska he joutuisivat niiin eroamaan
ty6ryhmiistddn. He eiviit ole myoskddn samassa mddrin kuin ihmiset
muissa maissa "sosiaalistuneet laiskuuteen" (ma.). Koska japanilaiset
ikiiiintyneet tyontekijat yleensti haluavat jatkaa tyontekoa, vaikka heillii
olisi runsaitakin sdiistojd, jotkut japanilaiset taloustutkijat ovat tulkinneet
tdmdn niin, ettd japanilaiset eivdt ndytd osaavan nauttia vapaa-ajasta (ma.
37).

Erdiden arvioiden mukaan taas keskimddrdinen eldke on niin alhai-
nen, ettei sen varassa juuri kykene eldmddn. Eldkeikdisten tyonteko joh-
tuisi siitd, ettdi heilld on taloudellinen pakko tydntekoon (ks. McCallum
1988, 37). Esimerkiksi vuonna 1993 yli 65-vuotiaista koostuvissa kotitalo-
uksista keskimddrdisen eldketulon osuus oli vain 55 % kokonaistuloista
(Takahashi 1997, 52). Elaikkeiden taso on kuitenkin viime vuosina selvAsti
noussut (Takayama 1996, 136-138). Osa eldkeldisistd on kuitenkin jddnyt
erilaisten ammattiin perustuvien eldke-etuuksien ulkopuolelle, jolloin hei-
ddn eldkkeensd on selvdsti huonompi kuin esimerkiksi suuryritysten pal-
veluksessa olleiden (OECD 1996, 176).22 Koska eldkeidssd palkka yleen-
sd laskee, tyosuhteen ehdot huononevat ja lisdksi osa-aikainen tyo saat-
taa olla vastentahtoista, vain taloudellisista syistii tapahtuvaa, on vditetty,
ettd Japanissa eldkkeelle siirtyminen on vain naennAisesti joustavaa (Ba-
bic 1984, 28).

S.S M*xk$q*u*rs*pWseff as$me*$x *rwffi #$$

Keskieurooppalaista mallia edustavat Ranska, Alankomaat ja Saksa.
Ndille maille on yhteistd se, ettd ikddntyneiden ty6hon osallistuminen las-
kee jyrkdsti ennen vanhuuseliikeikdd. Erityisesti tdmd koskee yli 55-
vuotiaita miehid. Ndissd maissa vallitsee "voimakas varhaisen tyostd
poistumisen kulttuuri" (Delsen ja Reday-Mulvey 1996c, 191). Tyostd pois-
tumista on voimistanut julkisen vallan tuki sekd tyonantajien ja tyontekijoi-

22 Jaoanin eliikeidriestelmiiiin kuuluvat kansaneliike (vuodesta 1961), ionka pe'
rusosaa tAvdentiivdt'vrittiiiille tarkoitettu kansaneliike. vksitvissektorin tvoeliike sekii
yksityisseklorin amm6ttiryhmiii koskeva osuuskuntaelSke (Takahashi 1997, 51-52).



den viililld vallitseva yhteisymmarrys ikddntyneiden eldkkeelle siirtymi-
sesta erityisesti nuorisotyottomyyden ratkaisukeinona. Viime vuosina
ndissa maissa on tarmokkaasti etsitty keinoja varhaisen eldkkeelle siirty-
misen hidastamiseksi, koska muutoin on arveltu taloudellisen rasituksen
tulevaisuudessa olevan kestdmdton. Yhtend keinona on alettu kannustaa
ikddntyneitd osa-aikatyohon tyouran loppupaiissd. Ndissii maissa vdhittdi-
sen elAkkeelle siirtymisen ideaa on julkisessa keskustelussa pidetty varsin
hyvdnd, mutta osa-aikaeldkejdrjestelmdt ovat olleet hajanaisia ja koke-
mukset niistd vield melko vdhdisid. (Ks. Delsen ja Reday-tt/ulvey 1996).

Ranskassa varhainen eldkkeelle siirtyminen on ollut niin tavallista,
ettd on sanottu tyontekijoiden alkaneen pitAA sitd saavutettuna etuna. Eri-
tyisesti perinteisissd teollisuusammateissa tyoskentelevat pitdvdt var-
haiseldkettd "vapautuksena ja merkkind sosiaalisesta noususta" (Reday-
It/ulvey 1996a,50-51). Yhtend syynd tdhdn lienee se, ettd Ranskassa on
eletty "eldkkeiden kulta-aikaa", toisin sanoen tyottomille, varhaiseldkeliii-
sille ja vanhuuseldkeldisille maksetut etuudet ovat olleet tasoltaan varsin
korkeita verrattuna muihin Keski-Euroopan maihin (Reday-Mulvey 1996a,
45). Taillaisessa tilanteessa, jossa vetdytyminen kokonaan pois tyomarkki-
noilta on edullista, on yleensd vaikea edistdd osittaista eldkkeelle siirty-
mistd (Delsen 1990, 144).

Ranskassa alettiin 1980-luvun loppupuolelta ldhtien monin tavoin
kehittdd menetelmid varhaisen eldkkeelle siirtymisen vdhentdmiseksi.23
Erityistd huomiota kiinnitettiin siksi varhaiseldkkeiden taloudellisen hou-
kuttelevuuden vdhentdmiseen (Reday-Mulvey 1996a, 54). Myos var-
haiseldkkeitii maksavien yritysten valtiolle suoritettavia vakuutusmaksuja
nostettiin, mistd seurasi, ettd kaikki yritykset eivdt endd kyenneet maksa-
maan varhaiseldkkeitd (Reday-Mulvey 1996b, 5). Lisiiksi haluttiin roh-
kaista vdhittdistd eldkkeelle siirtymistd sddtdmdlld vuonna 1988 laki osit-
taisesta eldkkeelle siirtymisestd. Se ei kuitenkaan saavuttanut tyontekijoi-
den suosiota; vuonna 1994 tdmdn lain mukaan sai osa-aikaeliikettd noin

23 Ranskan eliiketurva perustuu ensi siiassa tv6h6n. Jdriestelmd on kokonaisuu-
dessaan varsin haianairien. Eri ammatti'rvhmil16 on omat'lakisddteiset sosiaaliva-
kuutusiAriestelmAt'ia oakolliset lisaelak6iariestelmdrt. Niille Ranskassa asuville
maan kahsalaisille,'ioilla ei ole oikeutta va'ku'utusmaksuihin perustuviin eldkkeisiin,
voidaan maksaa tuloharkintaisia vanhuus- ja tyokyvytt6myysbliikkeitEi (ks. Laitinen
1996,238)



10 000 henkea.2a Ranskassa tuli voimaan jo vuonna 1982 laki osittaisesta
eldkkeelle siirtymisesta, mutta lain mukaan osa-aikaelakkeelle siirtyvdn
tilalle piti palkata tyoton. Tdmd mddrdys vaikeutti huomattavasti elAkkeelle
siirtymistA, esimerkiksi talouden taantuvilla aloilla jdrjestely tuotti paljon
ongelmia (Delsen 1990, 144).

Vuoden 1988 lain vdhdistd kayttoa arvioitaessa on todettu, etta
ongelmia ovat tuottaneet erityisesti lain monimutkaiset madrdykset ja vd-
hAinen tiedottaminen lain suomista mahdollisuuksista. Vuonna 1992 lain
mdArdyksid jonki n verran yksinkertaistettiin ( Reday-lMulvey 1 996a, 54).

Myos tyomarkkinoiden yleistd tilannetta pidetddn Ranskassa varsin
ongelmallisena.2s Yhtend tekijdnA osa-aikaeldkkeen vahAiseen kdyttoon
pidetddn psykologisia ja sosiaalisia esteitd: osa-aikatyo on naisten ja eri-
tyisesti aitien tapa tyoskennella (OECD 1996, 94-95).

Yksi keino edistdd tyossd pysymistd on lisdta osa-aikatyomahdol-
lisuuksia, esimerkiksi siten, ettii kaikille osa-aikaisille taataan samat
oikeudet koulutukseen, etenemiseen ja sosiaalietuihin tyopaikoilla kuin on
kokoaikaisilla tyontekijoillA. Osa-aikatyon status halutaan nostaa samalle
tasolle kuin kokoaikatyon: se halutaan niihdii saannonmukaisena ja pysy-
vdnd tyonteon muotona. Toinen keino vdhentaa varhaiselakkeelle siirty-
mista on se, ettd tuetaan ikiidntyneiden tyossakiiyvien jatkuvaa koulutusta
aina tyouran loppuun saakka. (Reday-Mulvey 1996a, 55).

Saksassa on mahdollista siirtyd vdhittdin eldkkeelle monin eri tavoin:
siirtymisestd voidaan sopia yksittdisissd yrityksissd, siitA voidaan sopia
kollektiivisilla sopimuksilla tai sitten tyontekijd voi kdyttdd hyvdkseen lain
suomaa mahdollisuutta osa-aikaeldkkeeseen. Saksan uusi eldkelaki vuo-
delta 1992 antaa mahdollisuuden ottaa vanhuuselake osina (kolmasosa-
na, kahtena kolmasosana tai puolikkaana) osa-aikatyon palkan lisdksi.

24 Kokonaisuudessaan eri idriestelmien piirissd oli silloin noin 30 000 henkeii siir-
tvmdssd vdrhittdin eltikkeellei (Redav-Mulvev 1996c, 192). Osa-aikael5kettd voidaan
rhaksaa palkansaajien yleisen soslaalivakuutuksen mukaan, palkansaajien pakol-
listen lisdeldkeidriestelmien mukaan tai vritvsten kansallisen tyollisyysrahaston
kanssa tekemdi sbpimuksen mukaan (ks. tiaitinen 1996.244-2$1.

25 Suurimmat onoelmat ovat korkea tvottomvvs. nooea rakennemuutos teollisuu-
desta oalveluihin. -naisten nooea tulo tv'omark(ihoille.'se ettd tvomarkkinoilla on vd-
han epdtvvpillistai tvdtd eli ioustavuus 6n ollut alhainen, tvoma'rkkinoille tullaan kes-
kimda-rin'rfiyohddn' ja ldhd'etiidn yarhain, tyovoima on ikddntynyttA ja ikddntyneen
tyovoiman arvostus-on alhainen (Reday-Mulvey 1996a, 45-47). '



Tdmdntyyppisen joustavan eldkkeelle siirtymisen poliittinen kannatus on
ollut varsin laajaa, mutta uuden eliikemuodon suosio tydntekijdiden kes-
kuudessa ei ole ollut kurtenkaan kovin suurta. Kahtena ensimmdisend
voimassaolovuonna tdmdn lain mukaisella osa-aikaeldkkeelld oli noin
2 000 palkansaajaa (Schmdhl ym. 1996, 78). Vaheinen kdytto johtuu
Saksan vaikeista tyomarkkinoista, jotka ovat seurausta Saksojen yhdisty-
misestd. Ongelmat tyomarkkinoilla ovat johtaneet ennen kaikkea 60-
vuotiaille maksettavan tyottomyyseldkkeen saajien mddrdn nopeaan kas-
vuun (Schmrihl ym. 1996, 79, Schmdhl 1996, 13). Erityisesti osa-
aikaeldkkeen ongelmia ovat liian korkea alaikdraja (naisilla 60 vuotta ja
miehilld 63 vuotta) ja vdhdiset taloudelliset kannustimet. Myos eldkkeen
miiiirdytymiseen liittyvdt laskusddnnot ovat monimutkaisia. Osa-aikatyotii
ei yleensd ole riittdvdsti myoskddn tarjolla, varsinkaan ei miehille.
(Schmiihl ym. 1996, 77-80). Myos erdiden ammatillisten eldkkeiden
katsotaan estdvdn vdhittdisen eldkkeelle siirtymisen mallin juurtumista,
koska niitd maksetaan vain, jos tyontekijai siirtyy kokoaikaiselle eldkkeelle
(mt.,88).

Alankomaissa on tydmarkkinoilla kaksi erityispiirrettii: ensiksi Alan-
komaissa siirtyminen kokoaikaiselle eldkkeelle ennen vanhuuseldkeikiiii
on varsin yleistd, vain noin 13 % tyontekijoistei tyoskentelee vanhuuseld-
keikddn saakka. Toiseksi Alankomaissa tehdddn muihin OECD-maihin
verrattuna paljon osa-aikatyotd, mikd koskee myos ikddntyneitd ty6nteki-
joitd, niin naisia kuin miehidkin. Myos vanhuuseldkeidn tdyttdmisen jdl-
keen tyotd tekevistd miehistd reilu puolet on osa-aikatyossd. (Delsen
1996, 1 1 'l-1 13). Alankomaissa on siis jo olemassa kokemusta joustavista
tyonteon malleista, mikd on tdrked edellytys joustavalle eldkkeelle siirtymi-
selle (Delsen ja Reday-Mulvey 1996c, 192). Esteend osa-aikaeldkkeen
yleistymiselle on pidetty sitd, ettd vanhuuseldke mddrdytyy loppupalkan
mukaan (Delsen 1996, 125; Vinken 1996, 71).

Alankomaissa voi siirtydi varhennetulle eldkkeelle joko tyottomyyden
ja tyokyvyttomyyden kautta tai sitten ns. VUT-jairjestelmdn kautta. VUT-
etuudet eivdt ole varsinaisia eldkkeitd, vaan tyoehtosopimuksissa tai
yksittdisen tyonantajan kanssa tehdyissd sopimuksissa sovittuja etuuksia,
jotka mahdollistavat vapaaehtoisen tyostd pois jddmisen ennen vanhuus-
eldkeikdd (Laitinen 1996, 16). Esimerkiksi vuonna 1989 55 % varhain
tyostd poistuneista oli ldhtenyt niiiden VUT-etuuksien turvin (Delsen 1996,
113). Julkisen sektorin tydntekijoistai ldhes kaikki kuuluvat jdrjestelmdn
piiriin, yksityisen sektorin tyontekijoistd noin puolet (Laitinen 1996, 16).

Osittainen eldkkeelle siirtyminen on tullut ajankohtaiseksi VUT-
etuuksien kalleuden vuoksi ja myos ndihin jdrjestelmiin on alettu kehit-



tdd erilaisia tapoja osittaiseksi eldkkeelle siirtymiseksi. Vuodesta 1988
alkaen on kokeiltu joidenkin alojen VUT-jarjestelmissii joustavaa mallia.
Ndistd kokeiluista osa on lopetettu, osa on edelleen voimassa. (Delsen
1996, 1 '16).
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Anglosaksisessa mallissa ei ole vahvaa valtiollista politiikkaa sddtelemiis-
sd tyomarkkinoita ja tyomarkkinat ovat muutoinkin erittdin joustavat. Tdl-
laisista malleista ovat esimerkkeinii Yhdysvallat ja lso-Britannia, joissa
ikddntyneen tyovoiman ongelmat ovat hyvin moninaiset. Viihittaistei eltik-
keelle siirtymistii tapahtuu ldhinnd siten, ettd osa ikddntyneestd tyovoi-
masta on osa-aikatyossii.

Yhdysvalloissa ei vallitse yhteistd kantaa liittovaltion hallinnon ja
tyonantajien vdlilld eldkepolitiikasta, hallitus haluaa nostaa eldkeikdd
ja tyonantajat haluavat pddstd eroon ikiiiintyneistd ty6ntekijoistd
(Chen 1996, 175). Vanhuuseldkeikdd on nostettu 65 vuodesta 67 vuoteen,
koska yleinen tyoeldkejArjestelmii26 on laajentunut nopeasti. Erityisesti
tyokyvyttomyyseldkkeiden mdArd on viimeisen 15 vuoden aikana kasvanut
nopeasti (Laitinen 1996, 378). 65 vuotta tdyttdneistA 92 % sai tdmdn jtir-
jestelmdn mukaan vanhuuseldkettd vuonna 1992, kun vuonna 1962 hei-
diin osuutensa oli 69 % (Chen 1996,165).

Yhdysvalloissa tydmarkkinoiden joustavuus merkitsee kdytdnnossd
sitd, ettd monet ikddntyneet tyontekijtit menettdvdt tyonsd noin 55 vuoden
idssd. Ennen vanhuuseliikkeelle siirtymistddn he tekevAt noin kymmenen
vuoden ajan toitii, jotka usein ovat osa-aikaisia, huonosti palkattuja
ja useimmiten antavat huonomman turvan kuin kokopdivdinen tyo.
Ndistd t6istd kdytetddn nimed bridge-jobs (Delsen ja Reday-Mulvey
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'1996c, 192-193). Useimmiten niissii tyontekijdn palkka ja status laskevat
(Doeringer 1990, 6-7). Toiden laajuudesta ja kestosta on ollut vaikea teh-
dd arvioita, mutta oletetaan, ettd tiimdntyyppinen ty6 on varsin tavallista
(Ruhm 1990, 102). lkiidntyneiden tekemdn osa-aikatyon madrd on
voimakkaasti riippuvainen tyottomyyden vaihteluista (Sheppard 1996,
180). Joidenkin arvioiden mukaan vajaa puolet tyontekijoistd siirtyy suo-
raan varsinaisesta tyostddn kokoaikaiselle eldkkeelle (OECD 1996, 27 4).

Tyossd myohdiseen ikddn jatkavat tyontekijat ja yrittaijeit ovat
tuloasteikon pdistd. matalapalkkaiset jatkavat tydntekoa koska heiddn on
pakko ja korkeapalkkaiset jatkavat koska haluavat jatkaa (OECD 1996,
27 4). f avallisimmin siirtyminen kokoaikaeldkkeelle Yhdysvalloissa tapah-
tui vdhitellen tai jaksoittain, joko niin ettd tyotd tehdddn osa-aikaisesti
tai niin ettd tyossdkdymiskaudet vuorottelevat eliikekausien kanssa
(Hazelrigg ja Hardy 1997, 132).

Osalla tydn vdhentdminen on vapaaehtoista, osalla pakollista.
Vapaaehtoista osa-aikatyotd tekevien osuus on viime vuosina lisddntynyt
vanhemmissa ikdluokissa. Erityisesti vapaaehtoisesti osa-aikatyotii teke-
vien 60-64-vuotiaiden miesten osuus on kasvanut viimeisen viidentoista
vuoden aikana, vuonna 1993 osa-aikatoissd oli 13 % tiimiin ikiiisistti tyol-
lisistd ja vuonna 1976 8 %. lkdiEintyneiden naisten vapaaehtoinen osa-
aikatyo on ollut tavallisempaa: vuonna '1993 noin kolmasosa 60-64-
vuotiaista naisista oli osa-aikatyossd. Vanhuuseldkeidn tdyttdmisen jdl-
keen tyotd tekevistA naisista on yli puolet osa-aikatyossd, miehistd ldhes
puolet (Sheppard 1996, 178-179). Tdllaisen vapaaehtoisen osa-aikatyon
lisiiAntymisen on katsottu olevan merkkinii siitd, ettii eldkkeelle siirtyminen
vdhitellen tyopanosta alentamalla kiinnostaa tyontekijoite (Delsen ja
Reday-Mulvey 1 996c, 1 93).

lsossa-Britanniassa ikddntyneiden tyontekijoiden asema tyomarkki-
noilla on vaihdellut toisen maailmansodan jdlkeisind vuosina huomatta-
vastr: milloin tyohon on kannustettu, milloin ajettu tyomarkkinoilta pois.
Esimerkiksi 1940- ja SO-luvuilla virinnyt kiinnostus gerontologiseen tutki-
mukseen toi muassaan kiinnostuksen ikAdntyneisiin ty6ntekij6ind, huomio
kiinnitettiin voimavaroihin ja korostettiin jaljella olevaa tyokykyzi. Eldkkeelle
ei haluttu ketddn tyontdd ainakaan ennenaikaisesti.

1960- ja 7O-luvulla ndkdkulma ikddntyneisiin tydntekijoihin muuttui:
ongelmaksi tuli, oliko ikddntyneitd mahdollisuus ylipdAnsei tydllistaid. Tdmd
muutos liittyi siihen, ettd tydvoimaa ei tarvittu endd yhtd paljon kuin sodan
jAlkeisind vuosina. lkddntyneille tyontekijoille alettiin kehittdd erilaisia var-
haiseldkejdrjestelmid helpottamaan ty6std poistumista (Dex ja Phillipson
1986, 45-48; Laczko ja Phillipson 1991 , 222-227). Englantilaiset tutkijat
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ovatkin juuri ndiden kokemusten perusteella korostaneet sitd, ettii varhai-
nen eldkkeelle siirtyminen tulisi tulkita tyottomyydeksi (ks. esim. Walker
1996,3).

Viime vuosina on varhaista eliikkeelle siirtymistd pyritty estdmadn
myos lsossa-Britanniassa. Esimerkiksi naisten eldkeikda nostetaan vdhi-
tellen 60 vuodesta 65 vuoteen.2T lsossa-Britanniassa on myos kokeiltu 50
vuotta tdyttiineiden tyottomien tyollistdmistd osa-aikatoihin erityisen oh-
jelman avulla (Job Start Allowance) vuosina 1988-91. Ohjelma ei kuiten-
kaan onnistunut erityisen hyvin (Guillemard ym. 1996, 481-484).

Viime vuosikymmenien aikana on varhaista eldkkeelle siirtymistA
lsossa-Britanniassa pikemmin voimakkaasti kannustettu kuin estetty tyolli-
syyden parantamisen nimissd. Esimerkiksi vuosina 1977-88 oli voimassa
eldkkeelle kannustava tyollisyysohjelma Job Release Scheme, jota
perusteltiin nuorisotyottomyyden vAhentiimiselld. TdmAn JRS-ohjelman
mukaisesti ikAdntyvd tyontekijd siirrettiin ennenaikaiselle elakkeelle jos
tyonantaja palkkasi hdnen tilalleen nuoren tyottomiin tyonhakijan. Alun
perin ohjelma koski vain yhtd yksivuotisikdluokkaa (64-vuotiaat miehet ja
S9-vuotiaat naiset). Ohjelmaa kuitenkin ulotettiin koskemaan jopa 62-
vuotiaita miehid. Ohjelmaan osallistui kaikkiaan neljannesmiljoona tydnte-
kijaa. Osana tdtd ohjelmaa oli vuosina 1983-BO voimassa laki osa-
aikaeliikkeestd (Laczko ja Phillipson 1991, 228-229). Osa-aikaelake oli
vaihtoehto JRS-ohjelman mukaiselle kokoaikaeldkkeelle ja se koski sa-
manikdisid tyontekijoitd. Osa-aikaeliikkeelle arveltiin siirtyvan runsaat
50 000 henkeA, mutta tosiasiassa ohjelman lopussa, vuonna 1986, osa-
aikaeldkkeelle oli siirtynyt 260 henketi (Delsen 1990, 143).

Ndiden kahden osa-aikatyohon kannustavan ohjelman jdlkeen ei
osittaisesta eldkkeelle siirtymisestd ole lsossa-Britanniassa oltu yhtd kiin-
nostuneita kuin Manner-Euroopassa (Reday-Mulvey 1996b, 4). Jousta-
vasta eldkkeelle siirtymisestd keskusteltiin enemmdn silloin, kun naisten
vanhuuseldkeikiizi muutettiin vuonna 1986. Ttilloin ehdotukset osa-
aikaeldkkeestd hyldttiin. Perusteluna oli se, ettd ihmisten oletettiin pyrki-
vdn (osa-aika)eldkkeelle ensimmdisen mahdollisen tilaisuuden tullen riip-
pumatta palkan ja eldkkeen suuruudesta ja tulojen alenemisesta jopa alle
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toimeentulorajan. Siksi arveltiin, ettti tulevaisuudessa saattaisi lisddntyd
niiden vanhusten mddrd, joiden tulot eivdt riitd eldmiseen ja jotka siksi tuli-
sivat olemaan riippuvaisia yhteiskunnan taloudellisesta avusta (Lewis
1996, 67-68). Kaikista epdiilyistai huolimatta yksitttiisid sopimuksia vdhit-
tdisestii eldkkeelle siirtymisestti osa-aikaeldkemallin mukaisesti on myos
lsossa-Britanniassa olemassa. Seitsemdssd prosentissa brittildisistd
yrityksistd tyonantaja ja tyontekijdt ovat sopineet asiasta yksityisesti
(Taylor 1996, 29).

Yhtend syynii joustavuuden puuttumiseen tyouran loppupddssd ovat
I sossa-Britan n iassa voi massa olevat eldkkeiden mddrdytym issddnnokset.
Koska eldke mtitirtiytyy loppupalkan mukaan, tulot on syytii maksimoida
viimeisen kymmenen vuoden ajalta eldkkeen mddrdn maksimoimiseksi.
Jotkut yksittdiset eldkesddnnokset voivat myos selviisti estdd osa-
aikaeldkkeen saamisen (Taylor 1996, 29).
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Monissa maissa tunnetaan siis kiinnostusta osittaiseen eldkkeelle siirtymi-
seen, joskaan mitddn johdonmukaisesti etenevdd kehitystd kohti vAhittdi-
sen eldkkeelle siirtymisen mallia ei ole ndhtdvissd. Ruotsissa, jossa ty6n-
tekij6iden kiinnostus on suurta, valtio ei ole kiinnostunut ja osa-aikaeldke
aiotaan lakkauttaa. Monessa Keski-Euroopan maassa ja Suomessa
valtiovallan kiinnostus on suurta, mutta tyontekijoiden kiinnostus on va-
hdiist6i. lsossa-Britanniassa aiheesta tuntuvat olevan innostuneita vain yk-
sittdiset tutkijat tai virkamiehet.

Euroopassa on voimassa jo varsin monessa maassa laki tai sopi-
mus ikddntyneiden tyontekijoiden osa-aikaeldkkeestd. Ensimmdisend
tdllainen laki oli Ruotsissa.
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Laki
voimaan

lkArajat Vanhuus-
eldkeikA

Eldkkeeseen oikeutetut

65uotsiR

65

Ranska

i Espanja

Suomi
Tanska
Portugali
Saksa
Itdvalta

61-64
55-60

60+
62-64

56-64
60-66
55+
62
s5/60 (N/M)

60-65

60-65

65
67
63/65 (N/M)
65
6o/6s (N/M)

1976
1 982

palkansaajat ja yrittdjdt
palkansaajat (edel lyttdd
tyottomdn palkkaam ista)
palkansaajat
palkansaajat (edellyttdd
tydttomdn palkkaam ista)
pal kansaajat ja yrittdjdt
palkansaajat ja yrittAjdt
palkansaajat
palkansaajat
palkansaajat ja yrittdjdt

1 998
1 984

1 987
1 987
1 991
1 992
1 993

t Lahteet: Delsen 1990; Delsen ja Reday-Mulvey (toim.) 1996; Laitinen 1996;
I OECO 1995; OECD 1996; Santamdki-Vuori 1990; Schumacher ja Stiehr
: (toim.) 1996

Osa-aikaeldkettd tai muuta vdhittdisen eldkkeelle siirtymisen jdrjestelmdd
on usein perusteltu tyomarkkinoiden joustavuuden lisdtimiselld. Ruotsin
kokemusten mukaan ndyttdd kuitenkin siltd, ettd osa-aikaelake onnistuu
parhaiten, jos tyomarkkinat ovat jo valmiiksi joustavat. Ruotsissa esimer-
kiksi on niin, ettd osa-aikatyotd on helposti saatavissa ja sita myos tarvit-
taessa halutaan jzirjestziii. Tdrked edellytys osa-aikaelakkeen onnistumi-
selle ndyttdd olevan myos se, etta ikddntyneiden tyontekijoiden asema ei
ole erityisen vaikea: ikddntyneitdi tyontekijoitd arvostetaan eika yhteiskun-
nassa ole selkedsti havaittavaa ikdsortoa.

Vdhittdistd eldkkeelle siirtymistd eivdt mydskddn saa estiid mitkddn
selvdt ristiriidat eri tydmarkkinaosapuolten vdlillti, vaan jdrjestelmdn ta-
voitteista ja kehittdmisestd on vallittava jonkinlainen yhteisymmdrrys.

Yksittdisen tyontekijdn kannalta tdrked seikka on, ettd osa-aikaeliike
on riittdvdn houkutteleva vaihtoehto myos taloudellisesti eli korvaustason
tulee olla melko korkea. Osa-aikaeliikkeen ikdrajoillakin on merkitystd sen



houkuttelevuuteen: alaikdrajan tulee olla riittdvdn matala ja jdrkevdssd
suhteessa muiden varhaiseldkemuotojen ikdrajoihin.

Eri maiden jrirjestelmid vertailevan esityksen perusteella voi sanoa,
ettd osa-aikaeldke ei ole tyontekijdlle hyvdi vaihtoehto, jos eldkkeen hake-
minen ja sen jdrjestely on kovin hankalaa. Eldkkeeseen liittyvdt sddddkset
eivdt saa olla kovin monimutkaisia. Mutta sdddoksien yksinkertaisuudesta
ei liene apua, jos vaihtoehtoiset jdrjestelmdt, esimerkiksi kokoaikaiset var-
haiseldkkeet, ovat tyontekijdn kannalta edullisia. Tyonantajat eivdt ole
yleensd suosineet osa-aikaeldkettd, jos jdrjestelmddn on liittynyt vaatimus
siitd, ettd eldkkeelle siirtyvdn tilalle on palkattava uusi tydntekijd.

Taloudellisista seikoista tdrkeimmdt, jotka voivat estdd osa-
aikaeldkkeen onnistumisen, ovat korvaustason alhaisuus ja vanhuuseldk-
keen epdedulliset mddrdytymissddnnot. Jos vanhuuseldke mddrdytyy
puhtaasti loppupalkan mukaan, osa-aikaeldke ei juuri kiinnosta.



Suomessa on monia mahdollisuuksia siirtyd pois tyoeldmdstA elakkeelle
seka ennen virallista vanhuuselakeikaiei ette sen jdlkeen. Varhaiselik-
keistd tyokyvyttomyyselakkeet tulivat osaksi tyoelAkejdrjestelmaa heti ndi-
den lakien voimaanastumisen yhteydessd, tyontekijoille vuonna 1962 ja
yrittdjille vuonna 1970. Tyottomyyseldke liitettiin eldke-etuihin vuonna
1971. Merkittdvd uudistus joustavuuden lisddmiseksi tapahtui 8O-luvun
lopussa, jolloin voimaan astuivat kolme uutta varhaiseldkemuotoa. Vuon-
na '1986 tulivat voimaan yksilollinen varhaiselake ja varhennettu vanhuus-
eldke )a 1987 osa-aikaelake.

Ivlyos vdhitttiinen siirtyminen on mahdollista monella tavalla. Osa
eldkemuodoista on Symmetrisesti joustavia, kuten esimerkiksi vanhuus-
eldke, jossa eldkkeen voi ottaa varhennettuna tai sitd voi lykdtai. Jotkut
muodot joustavat vain toiseen Suuntaan, kuten esimerkiksi osa-aikaeldke,
jossa elake joustaa vain alaspdin eli sen voi ottaa vain ennen vanhuusela-
keikdd. Tosin vanhuuseldkkeelle siirtymisen jdlkeen on mahdollista tyos-
kennelld osa-aikaisesti (tai kokopdivdisesti), mutta ei osa-aikaeldkelain
puitteissa.28

28 Vaikka osa-aikaeliikettd ei voi ottaa vli 65-vuotiaana, voi osa-aikaelSkkeellA ole-
va iatkaa osa-aikaista tvoskentelv6dn edelleen vield 65 vuoden tdyttdmisen idlkeen.
Eldkkeen nimi muutetahn vanhui.rseldkkeeksi, mutta eliikkeen mAara sdilW ennal-
laan. Eliike lasketaan uudelleen vanhuuseliikkeena vasta kun osa-aikatyo piiiittyy.
(Eliiketurvakeskus 1 996, 58).



Suomessa joustava eldkkeelle sii rtyminen kattaa seuraavat jdrjestelmdt:2e

Alennetut elikeidt.
Teihdn ryhmddn kuuluvat erilaiset sopimukset ja rekisterOidyt lisdelakkeet,
joilla voidaan nostaa eldkkeen mAdrdd tai alentaa el6keikdd. Rekisteroidyt
lisdeldkkeet ovat sopimuksia, jotka voidaan liittaa TEL-, YEL- ja TMYEL-
perusturvaan. TEL:iin kuuluvat rekisteroidyt lisdeldkkeet yritys ottaa ryh-
mavakuutuksena tyontekijoille, YEL- ja ttllYEL-lisdvakuutuksen yrittdjd voi
liittdd omaan perusvakuutukseensa. (Toimeentuloturva 1 998). Rekisteroi-
tyjei liseieldkkeitd sisAltyi 5,8 %:iin kaikista vanhuuseldkkeistA vuonna 1997
(Tyoe laikejairj este I mdn ti lastol I i nen. . . 1 998).

Varhennettu ja lykiitty vanhuuseldke.
Vanhuuseldke voidaan myontdd varhennettuna yksityiselld sektorilla 60-
64-vuotiaalle (merimiehille 55-vuotiaina) ja julkisella sektorilla 58-62-
vuotiaalle tyontekijeille. Varhennettu vanhuuseldke on pysyvdsti alempi
kuin normaali vanhuuseldke. Vanhuuseldke voidaan myontdd myos lykdt-
tynd. Yksityiselld sektorilla eldkkeeseen lasketaan tdlloin ns. lykkdyskoro-
tus. Niitd eldkeldisid, joiden elAke oli alkanut varhennettuna, oli vuoden
1997 lopussa 55 600 henked. Heistd noin '17 500 oli alle 65-vuotiaita (Ti-
lasto Suomen...1 998). Vuoden 1997 aikana alkaneista vanhuuseldkkeistd
oli alkanut lykdttynd 679, mikii oli 1,7 % kaikista yksityisen sektorin vuo-
den aikana alkaneista vanhuuseldkkeistd (Tyoeleikejairjestelmdn tilastolli-
nen...1 998).

Osa-ai kaeldke ( Ks. ta rkem pi selostus jailj em pdnei. )

Ty<ikyvyttdmyysel dke.
Tyokyvyttomyyseldke voidaan myontdd tyoeldkelakien mukaan tyonteki-
jaille tai yrittdjdlle, jolla on tyokykyei alentava sairaus, vika tai vamma ja
jonka tyokyvyttomyyden arvioidaan kestdvdn vdhintdAn vuoden. Kansan-
eldkelain mukaan tyokyvyttomyyseldke voidaan myontdd 1 6-64-vuotiaalle
tyokyvyttomdksi todetulle henkilolle. Tyokyvyttomyyseldke voidaan myon-
tdd tdytend tai osaeldkkeend sen mukaan, miten paljon tyokyvyn katso-

29. Luettelosta on jiitetty pois rintamaveteraanien varhaiseldkkeet, jotka ovat ldhes-
tulkoon kalkki jo muuttuheet vanhuusel6kkeiksi.



taan vahentyneen. Se voidaan myontdd myos kuntoutustukena, mikali
voidaan olettaa ettd tyokyky pystytddn hoidolla tai kuntoutuksella ainakin
osittain palauttamaan. Kuntoutustuki voidaan myos myontda osittaisena.
Tyokyvyttomyyseldke voidaan myontdd yksilollisend varhaiselakkeend
58-64-vuotiaalle. Yksilollistd varhaiseldketta myonnettdessa otetaan
huomioon terveydentilan lisdksi ikiiiintymisen vaikutukset tyossa selviyty-
miseen, tyonteon aiheuttama rasittuneisuus ja tyoolot. Tyokyvyttomyys-
eldkkeilld oli vuonna 1997 kaikkiaan noin 295 000 henkea, joista 55 vuotta
tdyttdneitd oli 175 900 (kuntoutustuet ja yksilolliset varhaiseldkkeet sisdl-
tyvdt lukuun, Tilasto Suomen...1998) Osatyokyvyttomyyseldkkeelld oli
kaikista tyokyvyttomyyseldkeldisistd 1 0 000 (Elaketurvakeskus ja Kansan-
eldkelaitos yhteistilasto, julkaisematon tieto). Yksilollisella varhaiseldk-
keelld oli 50 200 henkeai. Tyoeldkejiirjestelmdn piiriin kuuluvista sai kun-
toutustukea noin 9 1 00 henkilod (Suomen tyoeliikkeensaajat...l 998).

Maatalouden erityiselikkeet.
Maatalousyrittdjille, jotka luopuvat tilan hoidosta, on sdddetty laki maata-
lousyrittdjien luopumistuesta (LUTUL). Vuoden 1995 loppuun olivat voi-
massa laki maatalousyrittdjien sukupolvenvaihdoselakkeestd sekd laki
luopumiskorvauksesta ja vuoden 1992 loppuun luopumiseldkelaki. Luo-
pumistuen voi saada 55-64-vuotias maatalousyrittdjd, uinuvana3o sen voi
saada SO-vuotias nuorempi puoliso. Laki koskee 1995-99 tehtdviA luovu-
tuksia. Maatalouden erityiseldkkeelld oli vuonna 1996 noin 44 0OO henked
(Tilasto Suomen.. 1 998).

Tyottomyyselike
Tyottomyyseldke voidaan myontdd tietyin edellytyksin 60-64-vuotiaalle
pitkdaikaisesti tyottomAlle, joka on saanut enimmdismddrdn tyottomyys-
pdivdrahaa. Tyottomyyseliikkeelld oli vuonna 1997 noin 44 900 henkeii
(Tilasto Suomen...1 998).

30 Uinuva tukioikeus tarkoittaa, ettd 50-54-vuotias puoliso voi saada oikeuden luo-
pumistukeen, jos hdnen aviopuolisollaan on oikeub luopumistukeen. Siti aletaan
kuitenkin maksaa vasta 55 vuoden idstd.



Yksityiset etikevaku utu kset31
Lakisddteistii eldketurvaa voidaan tdydentdd yksityisen eldkevakuutuksen
avulla. Ndissd vakuutusmuodoissa eldkkeelle siirtymisen ajankohta on
sopimuksenvarainen, yleensd se on kuitenkin 58 vuotta tai yli. (Toimeen-
tuloturva 1998, 222). Vuonna '1997 oli voimassa yritysten ottamia yksityi-
sen eldkevakuutuksen vakuutussopimuksia noin 40 000 ja yksityishenki-
loiden ottamia vakuutuksia oli noin 96 600. Sopimusten mddrd on ollut
voimakkaassa kasvussa, maksutulolla arvioiden kasvu oli 26 % vuodesta
1996 vuoteen 1997. (Suomen Vakuutusyhtioiden Keskusliitto, julkaise-
mattomia henkivakuutustilastoja).

Suomessa vdhittAinen eldkkeelle siirtyminen on siis mahdollista monella
eri tavalla. Osa-aikaeldkkeessd ajatuksena on, ettd vanhuuseldkkeelle
siirrytddn periaatteessa normaalissa vanhuuseldkeidssd ja tyon vdhen-
tdminen on tapahtunut jo muutamaa vuotta aiemmin.

Myos muiden kuin osa-aikaeldkkeen kautta vdhittdinen siirtyminen
on mahdollista. Osaty6kyvytt6myyseldkkeet mahdollistavat tydnteon ja
eldkkeelld olon yhdistdmisen, kun tyokyky on alentunul2l5 - 3/5. Osatyo-
kyvyttomyyseldke tai sen suu ru i nen ku ntoutustu ki myon netiitin esi m erki ksi
silloin, kun vakuutettu joutuu siirtymiidn osa-aikatyohon tai vaihtamaan
tyotd sairauden vuoksi. Lisdksi edellytetddn aina, ettd ansiotulot pienene-
vdt ainakin 40 %. Osatyokyvyttomyyseldke voidaan myontdd myos siind
tapauksessa, ettd osa-aikatydtd ei vield ole, mutta hakijan tydkyky riittdei
siihen (Toimeentuloturva 1 998, 60).

Osatydkyvytt6myyseliike on ollut voimassa vuoden 1973 alusta
alkaen. Osatyokyvyttomyyseldkkeelld olevien mddrd on vaihdellut

31 Naita eldkkeitti ei lueta iulkiseen sosiaaliturvaan kuuluvaksi, mutta tAssd ne on
otettu tarkasteluun mukaan, iotta saataisiin kuva koko idriestelmtistti ia sen volyv-
mista. KansainvAlisissd vertailuissa kdytetiidn usein, varsihkin EU:ssa, eliiketurva-n
kuvaukseen ns. pilarimallia. Pilarimallista vksitviset i:ttikkeet ovat mukhna ia kuulu-
vat kolmanteen frilariin, muu tdssd kuvattfi jdrfestelmii ensimmiiiseen (mdllista ks.
esim. Laitinen yrh. 1997)



ensimmeisen voimassaolovuoden 3000:sta huippuvuosien (1980-81)
18 000:een. Vuonna 1997 osatyokyvyttdmyyseliikkeelld oli 10 000 hen-
ked. Koko 9O-luvun eldkkeitd on ollut voimassa alle 10000 kappaletta ja
vuosittain alkaa uusia eldkkeitd 1 000-1 500. (Eldketurvakeskus 1997).

Yksil6llisen varhaiseldkkeen saaja voi myos palata tyoeldmiiiin joko
kokoaikaiseen tai osa-aikaiseen tyohon. Tdlloin eliike maksetaan joko
puolikkaana tai se jzitetdiin lepddmddn ansiotyon ajaksi. Tyontekojakson
jdlkeen voi palata yksilolliselle varhaiseldkkeelle. Tdmd mahdollisuus on
ollut voimassa vuodesta 1994, mutta sitd ei ole juurikaan kdytetty. Vuoden
1997 lopussa vain 13 yksilollisen varhaiseliikkeen saajaa teki tyotd siind
maarin, ettd eldke maksettiin osaeldkkeend (Neljdnnesvuositilasto lVi97).

Periaatteessa tyon vdhentiiminen ennen kokoaikaiselle eldkkeelle
siirtymistd on mahdollista myos tyonantajan kanssa sopimalla. Kokopdi-
vdtyostti voi siirtyd osa-aikaiseen tyohon muuttamalla atemman tyosopi-
muksen ehtoja. Lainsddddnto ei kuitenkaan anna tyontekijdlle mahdolli-
suutta idn perusteella vaatia siirtoa osa-aikatyohon, jos tyonantaja sita
vastustaa (Paanetoja ja Piispa 1993, 19-20). Jos tyontekoa vahennetddn
tyosopimusteitse ennen vanhuuselakkeelle siirtymistA, ei tyotulojen vd-
henemistd yleensd kompensoida.

Vanhuuseldkeidn tdyttdmisen jdlkeen voi tyontekoa vield jatkaa joko
kokopdivdisesti tai osa-aikaisesti. Tdlloin yksityiselld sektorilla maksetaan
eldkkeeseen lykkdyskorostusta eli eldkkeen mddrdd korotetaan yhdell?i
prosentilla jokaiselta kuukaudelta jolla eldkkeen alkaminen on lykkddnty-
nyt. Jos henkilo siirtyy vanhuuseldkkeelle, tyotti on sen jdlkeen mahdol-
lista tehdii rajoituksetta, mutta vanhuuseldkkeen mdiirii pysyy samana.
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Osa-aikaeldke liitettiin yksityisen sektorin (TEL, LEL, YEL ja MYEL) eliike-
etuihin 1.1.1987, vuotta myohemmin kuin yksilOllinen varhaiseldke ja var-
hennettu vanhuuseldke. Julkisen sektorin etuihin se tuli 1.7.1989 (VEL,
KVTEL, K|EL ja muut julkiset eldkejdrjestelmdt), ja merimieseldkelakiin
1.1.1994. Yksityiselld puolella poikkeuksellinen on Esiintyvien taiteilijoiden
ja erdiden erityisryhmien eldkelaki (TaEL), jonka mukaan ei voida myontdd
osa-aikaeldkkeitd. Kansaneldkelakiin ei kuulu osa-aikaeldkettd.

Alun perin osa-aikaeldkkeen voi saada 60-64-vuotias pitkddn tyossd
ollut tyontekijd, joka siirtyy kokoaikaisesta tyostd osa-aikaiseen. Osa-
aikaeldkkeen saamisen ehdot muuttuivat yksityiselld sektorilla vuoden
1994 alusta, jolloin mm. osa-aikaeldkkeen ikdraja laskettiin 58 vuoteen.
lkdrajojen muutosten lisdksi eldkkeen laskusddntod muutettiin vuoden
1994 uudistuksessa. Julkisen puolen osa-aikaelake mddrdytyy hyvin pit-
kdlle samalla lailla kuin yksityisen sektorin eldke, eroavuuksia on eniten
siind, miten osa-aikaeldkkeen edellytyksend oleva pitkti tyohistoria tulki-
taan (ks. esimerkiksi Eldketurvakeskus 1996, liite 1).

Heindkuusta 1998 alkaen alaikdraja alennettiin vdliaikaisesti 56
vuoteen. Laki on voimassa vuoden .2000 loppuun. Muutoksesta annettiin
erillinen laki, jossa mm. sdddetiiiin, ettd tyonantajan velvollisuus on pyrkid
jdrjestzimddn osa-aikatydtd niille 56 vuotta tdyttdneille tyontekijoille, jotka
haluavat siirtyri osa-aikaeldkkeelle. Tyontekijdlle ei kuitenkaan sdddetd
oikeutta vaatia lyhyempdiri tydaikaa. Eldkkeen laskutapaa muutettiin jo
aiemmin (1.4.1998) siten, ettd tyontekijrin jriridessd osa-aikaeldkkeeltd
tydkyvyttomyys- tai tyottomyyseldkkeelle hdnen vanhuuseldkkeensd ei
juurikaan alene.



tka
Tyohistoria

T&+ i +.r i, ir. r.r li . Osa-aikaeldkesddn nokset yksityise lld sektorilla

: Ty0aika

56-64 vuotta :

Ennen osa-aikaeliikkeelle siirtymistii on henkildn tullut olla riittavan pit- i

kAAn kokoaikatyossii. TEL:n piiriin kuuluvilta edellytettiiin, ettii viimeisen I

18 kuukauden aikana pitdi?i olla kokoaikaista tyotti viihinttiiin 12 kuukaut- 1

ta. Viimeisen 15 vuoden aikana pitiiA olla vafrintaan viisi vuotta eliikkee- i
seen oikeuttavaa ansiotydtA.
TyOntekijAn tyoalan tulee lyhentyii niin, ettd liiljelle ja;i vielii 16-28 tuntia
viit<ossa. Yrittdj6n tulee puolittaa yritystoimintansa. Ty6aikaa tarkastellaan
16 viikon jaksoissa. Osa-aikaty6ssii ei saa olla yli kuuden viikon keskey-
tyst6. Vuosiloma ja sairausaika eivAt keskeytii tyoaikaa.
Tyontekijiin ansiotulolen tulee vdhentyA niin, ettA ne ovat 35-70% aikai- l

semmista ansioista. Ansiotuloia on'kuitenkin oltava v6hintiitin 1 'l 57
markkaa kuukaudessa (1998). Yritystoimintansa puolittavan yrittiijAn on ,

ansaittava vtihintiitin 2 313 markkaa kuukaudessa (1998). :

Osa-aikaelikkeen hakijalla on oltava tulevan ajan oikeus elSketapahtu- i
mahetkelld.
Osa-aikaeldke on puolet vakiintuneen ansiotulon ja osa-aikatyon ansio- ;
tulojen erotuksesta. Eliike saa kuitenkin olla enintiidn 75 % siitA eliik- :

keesta, jonka eliikkeelle siirtyid on ansainnut osa-aikaeldkkeelle siirtymi- l

seen mennessa." :

Osa-aikaeldkeajaltakin karttuu eliikettii. KokoaikatyOn ja osa-aikatyon an- i
sioiden erotuksesta kertyy uutta eliikettA 1,5 % vuodessa. Osa-aikatyostti i
karttuu eldkettii 1,5 % vuodessa, sen vuoden alkuun kun osa- :

aikaelAkkeen saaja tayttaa 60 vuotta. 60_64 -vuotiaana osa-aikaty0stii i
karttuu eliikettA 2,5 7o vuodessa. i
Osa-aikaeliikkeelle liiAminen ei alenna tulevan vanhuuselAkkeen mddriid I

(koskee vuoden 1994 uudistuksen jiilkeen myonnettyjii osa-aikael6kkeita) :

Osa-aikaelAkkeelle pyrkijtin on sovittava ensin tyOnantajan kanssa osa- '
aikatyohdn siirtymisestA. Sopimuksessa sovitaan tulevasta palkasta ia I

tyoajan mddr6st6. :

Osa-aikaeldketti ei mydnnetd, ios hakija saa jotain muuta ty6- tai vir- :

kasuhteeseen perustuvaa peruseldkettii (esim. vanhuus- tai ty6kWytto- :

myyselirkettti, sukupolvenvaihdoselAkettii). Sen sijaan julkisen puolen I

osa-aikaeldke ei ole estdvA eldke. I

; Ansiotulot

Tuleva aika

Eliikkeen
suuruus

Eliikkeen
karttuminen

Tuleva elAke

Miten eltik-
keen saa

Estdvd
; eldke

Liihteet: Tyoeldkelait 1998; Eldketurvakeskus 1996

32 Esimerkki osa-aikaeldkkeestd: tvontekiidn kokoaikatyon palkka on 10 000 mark-
kaa kuukaudessa. Osa-aikatvossh pal(ka on sovit{u 5 000 markaksi. Osa-
aikaelAkkeen suuruus on puol'et ansiciiden erotuksesta eli 2 500 markkaa. Koko-
naistulo on ennen verotus{a = 5 000 markkaa (osa-aikaty6n palkka) + 2 500 mark-
kaa (osa-aikaeldke) = 7 500 markkaa kuukaudessa.



Osa-aikaeldkkeeseen liittyvistd sdddokslstA periaatteessa ongelmallisin on
tulevan ajan vaatimus. Tuleva aika on eldketekninen kasite, jolla tarkoite-
taan jaksoa eldketapahtumasta vanhuuseldkeikddn, silloin kun ajalta
karttuu eldkettd. Osa-aikaeliikkeessa tdmd vaatimus merkitsee, etta koko-
pdivdtyon lopettamisesta osa-aikaeldkkeelle siirtymiseen saa kulua enin-
tddn yksi vuosi. Tdmii madrdys on kuitenkin ristiriidassa osa-aikaeldkkeen
tyohistoriaa koskevan vaatimuksen kanssa, jonka mukaan tyon lopettami-
sesta on voinut kulua vain kuusi kuukautta. Kdytdnnossd ristikkdisilld vaa-
timuksilla ei ole suurta merkitystd, koska osa-aikaelakkeelle siirrytdan
tavallisimmin suoraan kokoaikaisesta tyosuhteesta.

Myos tyoton voi siirtyd osa-aikaeldkkeelle, mikdli tyohistoriaa koske-
va vaatimus tdyttyy, ts. tyottomyys ei ole kestdnyt kauempaa kuin puoli
vuotta ennen osa-aikaeldkkeelle siirtymistd. Siten 56 vuotta tdyttdneet
pitkdaikaistyottomdt eivdt voi siirtyd osa-aikaeldkkeelle, vaikka onnistuisi-
vat osa-aikaisen tyon itselleen hankkimaan. MyoskAdn lyhennettyai tyo-
viikkoa tehnyt tyontekij;i ei ole oikeutettu osa-aikaeldkkeeseen, koska
kokoaikaiseksi katsotaan vain tyo, joka on alalla yleisesti sovellettavan
enimmdistyoajan pituinen (Toimeentuloturva '1998, 195). Jos osa-
aikaeldkkeelle pyrkivdlld on rinnakkaisia tyosuhteita, tulee yhteenlasketun
tyoajan olla vdhintddn 35 tuntia viikossa (mt.).
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Osa-aikaeldke liitettiin yksityisen sektorin etuihin 1980-luvun eldkeuudis-
tusten yhteydessd, jolloin eldkejdrjestelmdd haluttiin tehdd joustavammak-
si. Tdtd tavoitetta ja koko joustavaa jdrjestelmdii on myohemmin kovasti
kritisoitu, ja on jopa ehdotettu ndiden uusien eldkemuotojen poistamista
kokonaan (ks. esim. Pukkila 1997,519). Merkittdvdnd syynd on paradok-
saalisesti eldkejdrjestelmien suuri suosio. Varhaiselakejdrjestelmien suo-
siota ei osattu ennakoida, ja eldkkeiden voimaantulon jdlkeen erityisesti
yksilollisen varhaiseldkkeen ja varhennetun vanhuuseldkkeen hakijamdd-
rdt kasvoivat odottamattoman suuriksi (Gould 1989, 105).

Uusia varhaiseldkemuotoja esitti 1977 asetettu komitea, joka julkaisi
mietintonsd vuonna 1981 ja ehdotuksensa joustavasta eldkeidstd vuonna
1983. Komiteassa oli jdsenid kaikkiaan 20. Jdsenistd yksi oli nainen,
Kansaneldkelaitoksen johtaja Kaisu Weckman. Edustajia oli sosiaali- ja
terveysministeriostii, tyovoimaministeriostd (nimi muutettu sittemmin tyo-



ministerioksi) valtiovarainministeriostd, Eltiketurvakeskuksesta, Kansan-
eliikelaitoksesta ja Kunnallisesta eldkelaitoksesta (nimi muutettu sittemmin
Kuntien eldkevakuutukseksi) sekd suurimmista tyonantaja- ja tyontekijti-
jdrjestoistd. Komitea kuuli kaikkiaan 28 asiantuntijaa, joista kaksi oli Ruot-
sin RiksforsdkringsverketistA. Komitean tehtdvdksi oli annettu "selvittdd ne
eldkemuodot ja eldkkeen saamisen edellytykset, joiden avulla on mahdol-
lista tehdd eldkkeelle siirtyminen eldkeikdd ldhestyville henkiloille nykyistd
joustavammaksi ja heiddn yksilolliset eroavaisuutensa huomioon ottavak-
si" (Komiteanmietinto 1981, i-ii). Komitean mietinnossd esitettiin 60-64-
vuotiaita koskeva joustava eldkkeelle siirtymisen jdrjestelmd, joka olisi kd-
sittdnyt kolme uutta eldkemuotoa: ammatillisen varhaiseldkkeen, varhen-
netun tai lykdtyn vanhuuseldkkeen ja osa-aikaeliikkeen.

Erds erityinen ongelma oli komitean tyon taustalla, nimittdin kiista
ammatin mukaisesta eldkeidstd. Ennen varhaiseldkeuudistusta valtiolla ja
kunnissa oli voimassa useissa ammateissa oma eldkeikd. Joissakin
ammateissa vanhuuseldkkeelle siirryttiin jo S5-vuotiaana, vaikka yleinen
eldkeikd julkisella puolella oli 63 vuotta. Julkisen sektorin mallista aiheutui
paineita yksityiselle sektorille, jossa ei ollut ammatin mukaisia eldkeikid.
Kuitenkin myos yksityisen sektorin puolella oli ammatteja, joissa ty6 oli
poikkeuksellisen rasittavaa. Ammattien mukaan porrastetusta eldkeiiistd
haluttiin kuitenkin eroon (Pentikdinen 1997b, 122).

Tyonantajapuoli ldtti mietint66n eridvtin mielipiteen, jossa se vastusti
kaikkia muita uusia eldkemuotoja paitsi varhennettua vanhuuseldkettd.33
Tyontekijiipuolella kannatettiin uudistusta, joskin vasta pitkien neuvotte-
lujen ja kovan taivuttelun jdlkeen3a (Ahtokari 1988,331). TAmd oli ensim-
miiinen kerta tyoeldkejdrjestelmdn historiassa, kun tyonantajien ja tyonte-
kij6iden vtilillti ei vallinnut yksimielisyys ja kun pitkdi yksimielisyyden perin-
ne rikkoutui (mt.).

Lopullisessa uudistuksessa komitean ehdotus muuttui kahdelta
osaltaan: ensiksi ammatillisen varhaiseldkkeen nimi muutettiin yksilollisek-
si varhaiseldkkeeksi ja ikeirajoja muutettiin siten, ettd yksilollinen

33 Tvonantaiien n6kemvs on edelleen sama: Kansallisen ikAohielman iulkaisemisen
vhteridessd blleessa odneelissa maaliskuussa 1998 tvonantalien edustaia Tapani
kahii tilitti uransa sLurimmiksi virheiksi tyottomyyse'liikkeen ja yksil0llisen 'var-
haisel6kkeen (Piirto 1 998).
34 SKDL:n edustaiat iAttivAt eridviin mielioiteen komitean esitvkseen ioustavasta
eltikeiaistti (1983).'ta'ssa eri6vAssA mieliIiteessii kannatettiin' ammatillisen var-
haisel6kkeen ikArajan laskemista 55 vuoteen.



varhaiseldke koski 55 vuotta tdyttdneitd ja varhennettu vanhuuseldke ja
osa-aikaeldke 60 vuotta tdyttdneitd. Sitd, ettd alkamisidt eriytyivdt, on
myohemmin voimakkaasti kritisoitu, ja pidetty sitii mm. yhtend syynd osa-
aikaeldkkeen vdhdiseen suosioon (ks. Takala 1994, 8-10). Pentikdinen
(1997b) sanoo ikdrajojen muuttamisen vesittdneen komitean idean
"eldketarjottimesta". Tarkoituksena oli, ettd alle 65-vuotiaan pyrkiessd
eldkkeelle olisi "tarjottimella ikdiin kuin neljd vaihtoehtoa: varsinainen tyo-
kyvyttomyyseldke ja kolme joustavaa" (Pentikdinen 1997b, 124). Elilke-
tarjottimesta puhuttiin yleisemminkin. Esimerkiksi, kun uusia eldkemuotoja
esiteltiin lehdissd ennen niiden voimaantuloa, kdytettiin tdllaista kielikuvaa
(ks. esim. Salminen '1985, 19).

Varhaiseldkkeitd suunnitelleessa komiteassa vdhittdistd siirtymistd
elAkkeelle perusteltiin gerontologisilla tutkimuksilla. Tutkimuksista voitiin
tehdd se johtopdiitos, ettd idn mukana ihmisen suorituskyky alenee hi-
taasti ja viihitellen. Komitea totesi, etta "tavanmukainen eldk-
keellesiirtymisjdrjestys" eli se, ettd tyonteko jatkuu tdysitehoisena elAke-
ikddn saakka ja sitten kerralla kokonaan lakkaa, sopii huonosti yhteen ge-
rontologisten tutkimushavaintojen kanssa. Siksi katsottiin, ettd joustavaan
eliikkeelle siirtymisen jdrjestelmddn tulisi "luonnollisena" osana kuulua
mahdollisuus asteittaiseen siirtymiseen tyostd eldkkeelle (Komiteanmie-
tinto 1981 ; Eldkeikdkomitean esitys...1983).

Komiteassa oli osa-aikaeldkkeelle haettu mallia ldhinnd Ruotsista.
Komiteassa kuultiin ruotsalaisia eldkeasiantuntijoita, sille raportoitiin ko-
kemuksia Ruotsin osa-aikaeldkejdrjestelmdstd ja komitean jdsenet tekivdt
opintomatkan Ruotsiin (Komiteanmietinto 1981; Eldikeikrikomitean esi-
tys...1983; Pentikdinen 1995, 23 ja 1997b, 122). Ruotsin kokemusten
pohjalta komiteassa otaksuttiin, ettd osa-aikaeldkkeelle siirtyisi Suomessa
noin kymmenen prosenttia siihen oikeutetuista (Komiteanmietinto 1981,
'154), niin ettd uusien osa-aikaeldkkeiden mddrii aluksi vuosittain olisi noin
1 50035 (Eleikeikdkomitean esitys...1983, 25). Komiteassa arveltiin kuiten-
kin, ettd Suomessa osa-aikaeldkkeen kdiyttoii vdhentdd osa-aikatoiden
vdhdisyys verrattuna Ruotsiin (Komiteanmietinto 1 981, 1 54).

Komiteassa osa-aikaeldkkeen odotettiin hyodyttdv€in sekd yksittdisid
tyontekijoitd ettd yrittrijiri ja toisaalta siihen liitettiin eldke- ja tyovoimapoliit-

35 EnsimmdisenA voimassaolovuotena yksitvisellti sektorilla alkoi 145 uutta osa-
aikaeliikettii, loisena vqonlq 71, kolmanlena 81 ja neljiintenii 77 (Tydekikejrirjes-
telmiin tilastollinen... 1 987-90).



tisia tavoitteita. Tyontekijoille haluttiin tarjota mahdollisuus sopeuttaa
tyonteko alentuneeseen suorituskykyyn ja samalla totuttaa alentuneeseen
ansiotasoon ennen vanhuuseldkettd. Osa-aikatyon katsottiin olevan myos
tyonantajalle hyodyllistd, kun alentunut tyokyky saadaan paremmin kdyt
toon. Tyontekijoillzi sdilyisi myds yhteydet tyopaikkaan ja tyotovereihin,
jolloin statuksen lasku ei olisi yhttikkinen. Ruotsin kokemusten pohjalta
oletettiin, ettd osa-aikaeldke vAhentiiii ty6kyvyttomyyseldkkeiden tarvetta.
Sen arveltiin myos vapauttavan tyopaikkoja, kun viikeii siirretdiin osa-
aikatoihin. (Komiteanmietinto 1 981 ; 140-'156, Eldkeikdikomitean esi-
tys...1983, 19-20). Osa-aikaeldkelaki tulikin voimaan suunnilleen komite-
an esittiimdssd muodossa.
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Osa-aikaekike ldhti liikkeelle odotettua verkkaisemmin 1980-luvun lopulla.
Varhainen eldkkeelle siirtyminen oli vilkasta, mutta pdiiasiassa siirryttiin
perinteiselle tyokyvyttomyyseldkkeelle, tyottomyyseldkkeelle ja uusista
eldkemuodoista yksilolliselle varhaiseliikkeelle, joka oli astunut voimaan
1986. Kymmenen vuotta myohemmin osa-aikaeldkeikdisistd, eli 58 vuotta
tdyttdneistd, oli eldkkeelld 60 %. Heistd vain alle prosentti oli osa-
aikaeldkkeelld, kun tyokyvyttomyyseldkkeilld oli ldhes 40 % ia tyottomyys-
eliikkeel ld 25 % (yksityisel ld sektori I la vaku utetusta viiest6std).

.,s l



'''irt.,rli riiir;.,,r *. 58-64-vuotiaiden elakkeensaajien osuus vastaavasta elaketurvaa
kafiuttaneesta vdest6std vuosien 1996 ja 1997 lopussa eldkela-
jeittain yksityisellei sektorilla, %

Miehet

1996 1997

Naiset

1996 1997

Kaikki :

1996 1997 i

Varsinainen vanhuus-
eldke
Varhennettu vanhuus-
eldke
Varsinainen tyokyvytto-
myyseldke
Yksilollinen varhaiselake
Ty6ttomyyseldke
Osa-aikaelake
Maatalouden erityiseldke
Kaikki

0,5 0,5 1,6 1,5 1,1 1,0

2,7 2,6 3,0 3,0 2,8 2,8

27,1

13,5
12,0
0,8
3,7

60,3

26,0
12,3
12,5
0,9
3,4

58,4

21,8
14,1

12,8
0,7
5,4

s9,3

20,9
12,6
13,5
0,8
5,0

57,3

24,5
13,8
12,4
0,7
4,5

59,8

23,5
12,5
13,0
0,9
4,2

57,9

; Eldkkeensaajienluku-
i mdidrd (1000 henked) 97 98 92 91 188 188

Ldhde: Eldketurvakeskuksen tilastorekisterit

Seitsemdn ensimmdisen voimassaolovuoden ajan osa-aikaelakkeelle ha-
keutui todella vdhdn tyontekijditzi ja yrittdjid, mutta sen jalkeen kun osa-



aikaeldkkeen saamisen ehtoja muutettiin vuoden 1994 alusta,36 osa-aika-
eldkeldisten lukumddrd kasvoi heti selvAsti.

Heti uudistuksen voimaantulovuonna eldkkeiden alkavuus kasvoi,
mutta on pysynyt siitd ldhtien suhteellisen tasaisena seuraavat vuodet.
Koska hakijoita on runsaasti uusissa, nuoremmissa ikdluokissa, on osa-
aikaeldkkeiden mddrd kuitenkin selvdsti kasvanut uudistuksen jalkeen.
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Ldhde: Tyoeldkejdrjestelmdn tilastol I ine n vuosiki rja 1 987-96

ilq{,+r:,'i::i .:t" Yksityisen sektorin osa-aikaeldkkeet vuosina 1987-97, vuoden lopussa
voimassa olleiden osa-aikaeldkkeiden ja vuoden aikana alkaneiden
osa-aikaeldkkeiden lukumddrd

36 Osa-aikaelSkkeen ikiiraiaa laskettiin 60:sta 58:aan ia osa-aikael6kkeen miiiirii
nostettiin ouoleen kokoaikaisen tvdn ia osa-aikaisen tv6n oalkan erotuksesta. En-
nen uudi'stusta osa-aikaeliikkeeh su'uruus mddrdvtvi'eldkkeelle ldhtoidrn mukaan
siten, ettA mitd nuorempana osa-aikaeldkkeelle siiittTi, sitii alhaisemman prosentin
mukaan osa-aikaeldke laskettiin. Eldkeprosentti vaihteli 44:stti 64:ririn. Jos osa-
aikaeldkkeelle ldhti 60-vuotiaana, osa-aikaeldke oli 44% ansioiden alenemasta, ios
64-vuotiaana, eliike oli 60%. (Toimeentuloturva 1987. 120). Lisiiksi sdddetiiin
vuonna 1994, ettei vanhuuseliikettii karttuu paitsi osa-aikatyOstd (kuten aiemmin-
kin), mvos ansion alenemasta osa-aikaeliikkdellii olon aikanA. Uudistus takasi sen,
etta tuleva vanhuuseliike ei juurikaan osa-aikaeldkkeelld olon takia alene.



1994 uudistuksen jdlkeen alkavuus kasvoi kaikissa yksivuotisikdluokissa,
ei vain niissa uusissa nuoremmissa ikdluokissa, jotka tulivat uudistukses-
sa lain piiriin. Kahdessa vanhimmassa ryhmdssd 63- ja 64-vuotiaissa al-
kavuuden kasvu oli vdhdisintd.

58 59 60 61 62
lkd eliikkeen alkaessa

63 64

Ldhde: Eldketurvakeskuksen tilastorekisterit

ffiasvffi ,:$. Vuosina 1991-96 yksityisellEi sektorilla osa-aikaeldkkeelle siirtyneiden
osuus siihen oikeutetusta tyosuhteessa olleesta vdestostd, %

Vuoden 1994 jdlkeen uusista osa-aikaeltikeldisistd monet ovat olleet iiil-
tddn alle 60-vuotiaita, esimerkiksi heti ensimmdisend vuonna uudistuksen
jdlkeen oli runsas puolet uusista osa-aikaeldkkeen saajista 58- tai 59-
vuotiaita. Uusista osa-aikaeldkeldisistd suurin osa kuuluu nuorempiin ikii-
ryhmiin, ja vanhemmissa ikdryhmissd uusien osa-aikaeldkeldisten osuus
on pienentynyt.

Osa-aikaeliike pdeittyi vuonna 1996 useimmiten siihen, ettii osa-
aikaeldke lakkautettiin, koska sen saamisen ehtoja ei tdytetty (esim. liian
pitkd tyoaika, palaaminen kokoaikatydhon tai tyottomyys). Joka kolmas
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vuoden aikana pddttyneista 226 osa-aikaeldkkeestd pddttyi tAstd syystd.
Joka viides eldke pddttyi siksi, etta osa-aikaeldkeldinen siirtyi vanhuus-
eldkkeelle 65-vuotiaana, hieman useampi siirtyi varhennetulle vanhuus-
eldkkeelle. Vuonna 1996 pddttyneistii osa-aikaeldkkeistd 18 % muuttui
tygkyvyttomyyseldkkeeksi (Tyoeltikejairjestelmdn tilastollinen. . .1 997).
Vuosittain pddttyneistA eldkkeistzi yhd harvempi pzidttyy siksi, ettd osa-
aikaeldkeldinen siirtyy normaalissa vanhuuseldkeidssii vanhuuseldkkeelle
ja yhei useampi pddttyy siksi, ettA eldkkeen saamisen ehdot eivdt tdyty.
Alkuvaiheessa niiitd ehdot tdyttdmdttomid eldkkeitd oli vain vahdn (Tyo-
eldkejdrj este lmiin ti lastol I i nen. . . 1 989-97).

Vuonna 1996 peiaittyneet eldkkeet olivat kestdneet keskimdarin vuo-
den ja 11 kuukautta. Naisten ja miesten vdlilld ei ollut mitddn eroa keski-
miiiiriiisessa kestossa. (Tyoeliikejdrjestelmdn tilastollinen...1997). Aikai-
sempiin vuosiin verrattuna kestossa ei ole juurikaan tapahtunut muutoksia
(Tyoeldkejairj estel man ti lastol l ine n . . . 1 995-1 997).

PdAasiassa yksityisen sektorin osa-aikaeldkeliiiset ovat TEL:n tai
YEL:n piirissii. TEL:n piirissd on koko lakien voimassaoloajan ollut yli
50 7" osa-aikaeldkeliiisistd ja yrittdjid on ollut vaihtelevasti 30-40 %.
MYEL:n ja LEL:n aloilla tyoskennelleiden osuus on jddnyt vdhiiiseksi, kor-
keimmillaan esimerkiksi viljelijoiden osuus on ollut noin prosentin voimas-
sa olevista eldkkeistii. Vuonna 1996 TEL:n piirissii oli 69,4 % yksityisen
sektorin osa-aikaeldkeldisistd (1 628 henked), LEL:n piirissd 0,4 "/"
(9 henked), YEL:n piirissd 28,8"/" (677 henked), MYEL:n piirissd 1,'l o/"

(26 henked) ja MEL:n piirissA O,3 "/o (7 henkeei) (Tyoeldkejtirjestelmdn ti-
lastollinen. . .1 997).

Kaikista osa-aikaeldkkeen saajista naisia on ollut koko lakien voi-
massaolon ajan hieman miehid enemmAn. TdmA johtuu siitd, ettd julkisella
sektorilla naisten osuus on miesten osuutta suurempi, koska julkisella
sektorilla osa-aikaelekkeelle on siirrytty paljon naisvaltaisilta aloilta (ks.
Takala 1994). Yksityiselld sektorilla miesten osuus kaikista osa-
aikaeldkeliiisistd on suurempi kuin naisten osuus. TEL:n piiriin kuuluvista
osa-aikaeldkeldisistd hieman yli puolet on naisia, vuonna 1996 heitd oli
51 %. Yritt6jien ryhmdssii naisten osuus on pienempi: YEL:n piiriin kuulu-
vista osa-aikaeldkeldisistd noin joka neljds oli nainen, ia osa-
aikaelAkkeelld olevien 26 maatalousyrittdjdn joukossa oli 9 naista. (Tyo-
eldkejArjestelmdn tilastollinen.. . 1 997).



'i"-;,111;::.::$i ll.* ?. Vuoden 1997 lopussa osa-aikaelaketta saaneet

Miehet Naiset Kaikki

Ka i kki tyOe I d kkee n saaj at
Lukumadrd
o//o

Yksityinen sektori
Lukumadrd
o//o

Julkinen sektori
Lukumddrd
o//o

3 172
45,8

1 570
56,1

1 618
38,9

3 760
54,2

1 227
43,9

2 538
61,1

6 932
't00,0

2797
100,0

4 156
100,0

Ldhde: Suomen tyoeldkkeensaajat vuonna 1997, 1gg8

osa-aikaeldkkeen suuruus oli vuonna 1997 keskimddrin 3115 markkaa
yksityiselld sektorilla. Naisten ja miesten keskieldkkeissd on selva ero:
miesten keskieldke oli 3728 markkaa ja naisten keskieldke 2 330 mark-
kaa kuukaudessa (vuoden 1997 voimassa olleet yksityisen sektorin osa-
aikaeldkkeet) (Tyoeleikejrirjestelmdn tilastollinen...lggg). Naisten osa-
aikaeldkkeen keskimddrdinen suuruus suhteessa miesten osa-
aikaeldkkeeseen on lain voimassaoloaikana vaihdellut jonkin verran,
alimmillaan se on ollut 52 % miesten osa-aikaeldkkeestd, korkeimmillaan
63 % (Tyoeldkejdrjestelmdn tilastot ti nen. . . 1 988-98).

Muihin yksityisen sektorin keskimddrdisiin eldkkeisiin verrattuna osa-
aikaeldke on suhteellisesti melko korkea, maksetaanhan eldkettd ansio-
tulojen lisdksi. Naisten ja miesten eldkkeiden suuruuden vdlinen suhde on
su nn illeen sama kuin esime rkiksi tyokyvyttomyyseldkkeessd.



:-r,f 3itr.: , i, Keskieldke eldkelajeittain yksityiselld sektorilla, vuoden 1997
lopussa voimassa olleet eldkkeet, markkaa kuukaudessa seka
naisten keskimAdrdinen kuukausieldke miesten keskimddrdises-
ta ku u kausieldkkeestd eldkelajeittain 7o: i na

Elakelali Keskieldke
mk/kk

Naisten km. eldke
miesten km. eldk-
keesta, %

Vanhuuselake
Varhennettu vanhuuseldke
Osa-aikaeliike
Tyottomyyseliike
Vars i naine n ty6kyvyttomyyse ldke
Yksilollinen varhaiseldke

2 487
3 215
3115
4 181
3 409
4 077

46
34
63
53
59
52

Ldhde: Tyoeldkejirrjestelmdn tilastollinen vuosikirja, 1 998

Selvid eroja oli my6s eri laitosten myontiimien eldkkeiden keskisuuruuksi-
en vdlilld, alhaisimmat keskimddrdiset osa-aikaelakkeet maksettiin maa-
talousyrittiijille ja korkeim mat merimiehille.

-:;1-;'.,.,1 ,1 iiLi ::i. Keskimddrdinen osa-aikaeldke eldkkeen myontdneen laitoksen mu-
kaan, vuoden 1997 lopussa yksityiselld sektorilla voimassa olleet
eldkkeet

Miehet
mt</kk

Luku-
mddri

Naiset
mt</kk

Luku-
mAArA

Kaikki
mk/kk

Luku-
mAArA

TEL
LEL
YEL
N/YEL
MEL
Kaikki

4 083
2 883
3 185
1 831

978
10

561
19

2

1 570

3 196
2 501

2 965
1 809
3 598
31153 728

2 316
1 228
2 378
1 776
3 409
2 330

986
3

211
13

13

1 226

1 964
13

772
32
15

2796

Ldhde: Tyoelakejdrjestelman tilastollinen vuosikirja, 1 998



Suomessa eldkkeelle siirtyminen, myos vdhittdinen eldkkeelle siirtyminen
ennen vanhuuselakeikdd on siis mahdollista varsin monella tavalla. Tyota
voi tietenkin tehdd myos yli 65-vuotiaana, joko kokopdivdisesti tai osa-
aikaisesti. Osa-aikatyo missii tahansa tyouran loppupddssd ennen koko-
aikaiselle vanhuuseldkkeelle siirtymistd tAyttdd vdhittdisen eldkkeelle siir-
tymisen tunnusmerkit.

Vanhuuseldkeidn tdyttdmisen jdlkeen tyonteko ei Suomessa ole ko-
vin tavallista. Niistd, jotka tyoskentelevdt yli 65-vuotiaana, monet ovat
kuitenkin osa-aikaisia. Vanhuuseldkeikdisistd eli 65-74-vuotiaista tyolli-
sistd, joita Tilastokeskuksen tyovoimatutkimuksen mukaan vuonna 1996
oli 6 000 henked, ldhes puolet (47 %) oli osa-aikaisessa tyossd eli tyos-
kenteli alle 30 tuntia viikossa. Osa-aikaisuuden suhteellinen osuus lisddn-
tyy selvdsti vanhuuseldkeidn tdyttdmisen jdlkeen, 55-64-vuotiaista tyolli-
sistd vain 13 % tyoskentelee osa-aikaisesti (osa-aikaeldkeldiset sisdltyvdt
ndihin lukuihin). Osa-aikatyon tekeminen yleistyy selvdsti jo ennen van-
huuseldkeikaa, 60-64-vuotiaiden ikdryhmdssd. Tdmdnikdisistd tyollisistd
ldhes joka neljAs on osa-aikatyossd. Tosin lukumddriiisesti tdmdn ikdisid
tyossii kaiyvid on vdhdn.

Vanhuuseldkeidssd tyoskentely ei siis ole kovin tavallista, ja
90-luvun aikana on eldkeikdisten tyollisten mddrd vielA laskenut. Vuonna
1990 tyossd oli '18 700 vanhuuseldkeikdistd ja vuonna 1 996 endd 12 800.
Tdmdnikdisten osa-aikatydtd tekevien tyollisten mddrd on laskenut sama-
na aikana 9 300:sta 6 000:een. Tdstd vanhuuseldkeikdisenii tyotd tekevi-
en joukosta on saatavissa vain vdhdn tietoa. Osa heistd lienee yrittaijiai.
Hyrkkdsen tutkimuksen (1995, 43-44) mukaan yrittzijistd yli 40 % jatkoi
tyontekoa vanhuuseldkeidn tAyttdmisen jdlkeen, heistd hieman useammat
osa-aikaisesti kuin kokopdivdisesti.
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ii i i, I r.i. 65-74-vuotiaiden osa-aikaisten tyollisten mAdrA ja osuus
samanikaisistdi tyollisistd sukupuolen mukaan vuosina 1 990-96

Miehet Naiset

Osa-aikaisten
lukumiidrd

7o-OSUUS
samanikiiisistd

tyollisistii
Osa-aikaisten

lukumddra

7o-OSUUS
samanikaisista

tyollisistd

'1990

1 991
1992
1 993
1 994
1 995
1 996

5 800
5 000
4 000
4 200
3 900
4 200
4 200

50
56
55
50
40
44
42

50
48
42
43
44
47
49

3 500
3 900
3 000
2 400
1 900
2 200
1 800

Ldhde: Tilastokeskuksen tyovoimatutkimukset vuosilta 1 990-96,
ju lkaisemattomia tau lukoita

Jos osa-aikainen tyonteko tyouran loppupiiiissd, ennen kokoaikaiselle
vanhuuselakkeelle siirtymistd, tulkitaan vdhittdiseksi eldkkeelle siirtymi-
seksi, on Suomessa vdhittdin siirtymdssd vanhuuselakkeelle selvAsti suu-
rempi joukko kuin pelkdn osa-aikaeldkeldisten lukumddrdn perusteella
voisi paatella. Vahitteisen eldkkeelle siirtymisen kokonaisvolyymia voidaan
arvioida niin, ettd lasketaan yhteen kaikki S5-74-vuotiaat osa-aikatyotd
tekevdt (ks. taulukko 1 1). Niiin laskien Suomessa oli vuonna 1996 vdhit-
tdin eldkkeelle siirtymdssd noin 29 300 henked. Samaan aikaan osa-
aikaeldkkeelld oli 6 100 henked.

TAmd merkitsee sitd, ettd tydnteon vdhenttiminen ennen kokoaikai-
selle vanhuuselakkeelle siirtymistd on paljon tavallisempaa kuin mitd pel-
kdn osa-aikaeldkkeen suosiosta voi pddtelld. Voidaanko siis sanoa, ettd
vdhittdinen elakkeelle siirtyminen Suomessa on tavallisempaa kuin on
aiemmin esitetty? Ennen sitd olisi kuitenkin tiirked tietdd, miksi osa-
aikatyotd tehdddn ja miksi osa-aikaelakeldisten mddrd suhteessa kaikkiin
ikddntyneisiin osa-aikatyotd tekeviin on ndinkin alhainen.



':''.-,,,,: r. ,:l:. : :: - . Osa-aikatydtd (alle 30 tuntia viikossa) tekevat 55-74-vuotiaat ja
osuus saman ikdisistd ty6llisistd vuonna 1996

Miehet
7"-OSUUS
saman-
ikdisistd
tyollisistdi

Naiset
o%-osuus

saman-
ikdisistd
tyollisistii

Kaikki
7o-OSUuS
saman-
ikdisistd
tyollisistdtka

55-59 v. 4 300
60-64 v. 5 400
65-74v. 4200
YhteensA 13 900

6,5
21,2
49,4

8 200
5 400
1 800

15 400

12,1
26,6
41,9

12 500
10 800

6 000
29 300

9,3
23,6
46,9

Ldhde: Tilastokeskuksen tyovoimatutkimus 1996, julkaisemattomia taulukoita

Osa-aikaeldkkeelle voi siirtya vain kokopdiviityostd, joten ne 58-64-
vuotiaat, jotka ovat osa-aikatyossd, eivdt ole osa-aikaeldkkeeseen oikeu-
tettuja. Samalla he jeiiiviit vaille sitd taloudellista tukea. jonka saavat ne
samanikeiset osa-aikatyotd tekevdt, jotka ovat osa-aikaeldkkeelld.
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Tutkimusta varten kerattiin aineisto vuonna 1995. Aineistossa ovat muka-
na kaikki ne henkilot, jotka olivat osa-aikaeldkkeellii joulukuussa '1994 ja
saivat osa-aikaeliikettd Tyontekijoiden eliikelain (TEL:n) tai Yrittdjien eld-
kelain (YEL:n) mukaan. Aineistosta poistettiin ne henkilot, jotka saavuttivat
vanhuuseldkeidn eli tdyttivdt 65 vuotta joulukuussa. Mukana ovat siis yk-
sityisen sektorin tyosuhteessa olevat tyontekijiit ja yritteijtit. Vaikka lyhyt-
aikaisissa tyosuhteissa tyoskentelevdt (LEL:n piiriin kuuluvat) ja maata-
lcusyrittdjdt (MYEL:n piiriin kuuluvat) kuuluvat osa-aikaeldkelain piiriin, he
eivdt ole juurikaan siirtyneet osa-aikaeldkkeelle, joten heiddt on jdtetty
pois aineistosta.

Tutkimusjoukon suuruus on 1 262 henked, joista suomenkielisid oli
1 131 ja ruotsinkielisia 131 eli 10 %. Lomakkeita palautettiin yhteensd
1 136 kappaletta. 11 lomaketta hyldttiin, koska lomakkeet oli tdytetty hyvin
puutteellisesti, esimerkiksi vastattu vain yhteen tai kahteen kysymykseen.
Lopulliseen aineistoon hyvdksyttiin siten 1 125 lomaketta. Yhden muistu-
tuksen jdlkeen vastausprosentti kohosi 89:een. Vastausprosenttia voi
pitdd erittdin hyvdnd postikyselylle (Alkula ym. 1994, 139), varsinkin kun
on kyseessd kokonaistutkimus.

Aineistosta tehtiin myos suppea seuranta, jossa ovat mukana kaikki
alkuperdisen aineiston osa-aikaeldkeldiset. Seurannan tarkoituksena oli
katsoa, mikd oli vuoden 1995 alussa osa-aikaeldkkeelld olevien tilanne
vuoden 1997 lopussa. Eldketurvakeskuksen eldketapahtumarekisteristd
kerdttiin tiedot osa-aikaeldkkeen jatkumisesta, osa-aikaelAkkeen jdlkeen
alkaneista muista elAkkeistd ja osa-aikaeldkkeen keskimiidrdisestd
kestosta.

S"l"=:i,:r "i,.,;g



J,;,r,;1,1;1.:lrir,; ii ;l Tutkimusjoukko, vastanneet ja vastausprosentti

Tutkimusjoukko

Lkm %

Vastanneet ja hyvriksytyt

Lkm %

Vastaus-
prosentti

; Miehet
i Naiset

676
586

54
46

'100

s88
537

52
48

87
92

: Yhteensa 1 262 1 125 100 89

Kyselylomakkeen puuttuvia tietoja ei ole pyritty lisdselvityksin tAydentd-
mddn, ja ne on merkitty puuttuviksi tiedoiksi taulukoissa. Ainoastaan jos
tieto puuttui sukupuolesta tai siitd, oliko vastaaja palkansaaja vai yrittdjd,
tieto etsittiin rekistereistd. Nditii tapauksia oli vain muutama. Puuttuvia
tietoja oli erityisen paljon tuloja koskevassa kysymyksessa, jossa puuttu-
via vastauksia oli viidennes. Muiden kysymysten osalta vastaamatta jdttd-
neiden osuudet jdivait pienemmiksi ja satunnaisemmiksi.

Aineiston kerddmisen aikoihin vuoden 1994 joulukuussa suurin osa
osa-aikaeldkkeistd oli ollut vain lyhyen aikaa voimassa. Kaikista silloin
voimassa olleista osa-aikaeldkkeistd 85 % oli alkanut saman vuoden
aikana.

Tutkimusjoukko on jakautunut ikdryhmiin siten, ettd 60 % vastaajista
on 58-60-vuotiaita, 40o/" on 61-64-vuotiaita. Naisten ja miesten ikd-
jakaumat ovat toistensa kaltaisia. Kato ei ole vinouttanut ikdjakaumaa.



'; ..:.::,::::.:,: . -.:::. Tutkimuksessa mukana olevien osa-aikaelakeldisten
ikiljakauma

tka
Miehet

Lkm
Naiset

Lkm
Kaikki

Lkmo//o o//o o//o

58
59
60
61

62
63
64

125
125

97
77
74
53
36

21

21

17

13

13
I
6

109
128
85
71

73
47
24

20
24
16

13
14

I
5

21

23
16
'13

't3

9
5

234
253
182
148
147
100

60

Yhteensd
Tp

587 100
0

1 124
'1

100
0

537 100

Osa-aikaeldkeldisistd noirr puolet asui entisen Uudenmaan lddnin alueella,
Helsingissd asui joka neljas. Kolme neljdstA osa-aikaelakeldisestd
asui ruuhka-Suomen alueella (entiset Uudenmaan, Turun ja Porin sekd
Hdmeen lridnit).
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Joka kolmas tutkimukseen kuulunut osa-aikaelakelAinen on yrittdid tai
ammatinharjoittaja ja loput ovat palkansaajia. Yrittdjien osuus osa-
aikaeldkeldisistd oli selvdsti suurempi kuin YEL:n mukaan vakuutettujen
osuus keskimdiirin. Osa-aikaeldkeldismiehistd yrittdjiA oli yli 40 prosenttia,
naisyrittdjid oli selviisti vdhemmdn.



-l' ;ir ur i t r i.r.i{,r li,''., Osa-ai kaeldkeldisten pddasial I i nen toim inta

Miehet
o//o

Naiset
o//o

Kaikki
o//o

Palkansaaja
Yrittiijd
Yhteensd

59
41

100

82
18

100

70
30

'100

I Lukumdara 588 537 1 125

Haastatteluajankohtana vastaajat olivat pdAasiallisesti osa-aikatyossii, 17
(2 %) vastaajaa oli pitkdaikaisella sairauslomalla ja I (1 %) tyottomdnd tai
pakkolomalla.

97 % tyoskenteli osa-aikaeldkkeelld ollessaan samassa ammatissa
kuin aiemmassa kokopdivdty6ssddn, siis vain kolme prosenttia oli vaihta-
nut ammattia. Samassa tyopaikassa tyoskenteli 99 % vastaajista.

Vastaajilla oli keskimddrin varsin pitkd tyohistoria, noin 40 vuotta
(naiset 38 vuotta ja miehet 42 vuotta). Palkansaajien tyovuosien keskiarvo
oli 39 vuotta ja yrittaijien 42 vuotta. Mita iakkaampi osa-aikaeldkeldinen oli,
sitd enemmdn tyovuosia oli ehtinyt keftyd. Tydurista pisimmdt olivat kestii-
neet 50 vuotta ja lyhimmilliidn ty6ura oli ennen osa-aikaeldkkeelle siirtymistd
kestiinyt kymmenisen vuotta.
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Osa-aikaeldkeldisistd suurin osa oli naimisissa tai avoliitossa, miehista
yhdeksdn kymmenestd ja naisista kuusi kymmenestd.

l,;:.ui ,;tl ii,r i., r;i" Osa-aikaeldkeldisten siviilisidty

Miehet
o//o

Naiset
o//o

Kaikki
o//o

Naimaton
Naimisissa tai avoliitossa
Eronnut tai asumuserossa
Leski
YhteensA

2
89

5
3

100

9
65
14
12

100

5
78
I
7

100

Lukumadrd
Tieto puuttuu

587
1

s34 1 121
43

Yhdessii puolison kanssa asuvien ryhma lienee hieman suurempi kuin yll6
olevasta taulukosta nAyttiiisi, koska puolison toimintaa kysyttdessd ilmeni,
ettd myos jollakulla itsensd naimattomaksi tai eronneeksi ilmoittaneella oli
puolison toiminta kirjattu. Kysymys on kuitenkin vain muutamasta henki-
lostA.

Naimisissa olevilla tai avoliitossa asuvilla oli puoliso usein jo eldk-
keellA, mutta ttissd asiassa oli selvii ero naisten ja miesten vdlillei. Naimis-
sa olevien miesten puolisoista kolmasosa oli eliikkeelld ja naimisissa
olevien naisten puolisoista eldkkeelld oli kaksi kolmesta. Seuraavassa
taulukossa ovat mukana vain ne vastaajat, jotka ilmoittivat olevansa nai-
misissa tai avoliitossa.
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Puolison toiminta

Palkansaaja tai yrittdjd
Eldkkeelki
Tyoton
PerheenemAntd
Muusta syystd pois tyoeldmdstd
Yhteensd

Miehet
o//o

51

523
2

Naiset
o//o

1

100

Kaikki
o//o

41

30

00

8
9
2

27
69

4
46

6
5
1

1 100

867344: Lukumddra
: Tieto puuttuu I7

Osa-aikaeldkeliiistalouksiin kuului keskimddrin kaksi henked. Kahden
hengen talouksia oli 794 kappaletta (71 %). Naimisissa tai avoliitossa asu-
villa perheessa oli kolme tai neljd henkeii runsaalla kymmenesosalla
(14%)la). Lesket asuivat useimmin yksin, heistd yhdeksdn kymmenestd
oli yksin asuvia, kun naimattomista ja eronneista seitsemdn kymmenestd
asui yksin.
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Erddnd syynd osa-aikatyon ja osa-aikaeldkkeen vdhdisyyteen Suomessa
on pidetty suomalaista tyon tekemisen kulttuuria. Tdmdn mallin mukaan
tyossd ollaan tdysiaikaisesti ja sitten kun siirrytddn eldkkeelle, sielldkin
ollaan tdysillai. Osittainen tyonteko on harvinaista ja osittainen eldkkeelld
olo on vield harvinaisempaa. Mm. Phillipson (1993,'189) on tuonut esille
sen seikan, ettd yhteiskunnassamme ei ole vield kategoriaa roolille, joka on
tyontekijdn ja eldkeldisen viilissd.

Tutki muksessa osa-ai kaeldkeldisid pyydetti i n vastaamaan kysymyk-
seen, katsovatko he ensisijaisesti olevansa tydssd vai ovatko he mieles-



tddn eldkeldisid. Kysymys lienee hdmmentdnyt vastaajia, koska tdhdn
kysymykseen eivdt kaikki osa-aikaeliikeldiset suinkaan suoraan osanneet
vastata. Vaihtoehtoja ei kysymyksessii ollut, vaan se oli muotoiltu seuraa-
vasti: "Kun nyt olette sekd tyoeldmdssd ettd eldkkeellZi, niin piddtteko itse-
dnne ensisijaisesti tyossd olevana vai pikemminkin jo eldkeltiisend?"

Joka viides vastaaja epdroi ja joko vastasi epdmddrdisesti tuntevan-
sa itsensd milloin miksikin tai jdtti kokonaan vastaamatta. Ne, jotka vasta-
sivat kysymykseen tunsivat itsensd yleensd tyossii kdyviksi (90 % kysy-
mykseen vastanneista). Siis vain joka kymmenes vastanneista kertoi tun-
tevansa itsensd eldkeldiseksi. Miesten ja naisten vastauksissa ei ollut
eroa. Palkansaajien ja yrittdjien vastaukset eivdt liioin juuri eronneet toi-
sistaan. Paitsi roolin epdmddrdisyys saattaa tdtd jakaumaa selittdd se,
ettii suurin osa vastanneista oli ollut osa-aikaeldkkeelld vasta vdhiin aikaa.
Se miten osa-aikaeldkeldinen ndkee oman roolinsa tyoeldmdssd kuvastaa
jossain mddrin myos niitd toiveita, joita vastaajilla oli suhteessa tyossii
jatkamiseen ja eldkkeelle siirtymiseen. Ne osa-aikaeldkeldiset, jotka olisi-
vat halunneet siirtyd kokonaan eldkkeelle, tunsivat itsensd selvdsti use-
ammin eldkeldiseksi kuin ne, jotka olisivat halunneet jatkaa kokopdivd-
tydssd tai ne, jotka halusivat siirtyd nimenomaan osa-aikaeldkkeelle.

Nditd vastaajia, jotka eivdt olisi vdlttdmdttA halunneet siirtyd osa-
aikaeliikkeelle, oli kolmannes kaikista (taulukko 17). Joka kymmenes osa-
aikaeldkkeelld oleva olisi halunnut jatkaa kokopdivdtyossd ja kaksi kym-
menestd olisi halunnut siirtyd kokoaikaeldkkeelle. Loput olivat niitd, jotka
nimenomaan halusivat siirtyA osa-aikaeldkkeelle.



':i.:.:::li:;.,;.:.r.r i,', Osa-aikaelakelaisten toiveet tyossd kdynnin ja eldkkeella olon
suhteen ennen osa-aikaeldkkeelle siirtymistA

Miehet
o//o

Naiset
o//o

Palkan-
saajat Yrittdjdt

o/ o//o /o

Kaikki
o//o

Olisi halunnut jatkaa
kokopdivdtyossd
Olisi halunnut siirtyi kokonaan
eldkkeelle
Halusi nimenomaan
osa-aikaelikkeelle
Yhteensd

LukumddrA

" Tieto puuttuu

67
100

65
'100

64
100

66
100

23 23 25 19 23

72
100

s25
12

10 '11 11 9 11

579
I

773
14

331
7

1 104
21

Lomakkeessa ei kysytty syytdi siihen, miksi vastaaja oli joutunut toivei-
densa vastaisesti siirtymddn osa-aikaelakkeelle, mutta osa vastaajista oli
kuitenkin kirjoittanut lomakkeeseen asiasta kommentteja. Esimerkiksi jot-
kut yrittdjdt kertoivat 90-luvun laman vaikuttaneen niin, ettd tilaukset olivat
loppuneet ja toimintaa piti siksi supistaa. Tdmd viittaa siihen, ettd tyonteon
vdhentAminen ei ollut vapaaehtoista. Ndin ollen osa-aikaeldkkeelle on siir-
rytty, koska tdlld tavoin voidaan kompensoida laman aiheuttamaa tulojen
menetysta. Eniten sellaisia yrittajia, jotka olisivat halunneet jatkaa tdysiai-
kaista tyontekoa, oli rakentamisen ja korjaamisen aloilla sekd ldhinnd yri-
tyksille suunnatuissa eri palveluissa, kuten tietojenkasittely- ja tutkimus-
palvelujen tuottaj ina.

Osa-aikaeldkeldiset siis samastuvat tyotd tekeviin eivdtkd pidd itse-
ddn eldkeldisind. Ei ole helppoa sanoa, tapahtuuko roolin muutos tyossd
kdyviistei elAkeldiseksi ylipddnsd osa-aikaeldkkeelld ollessa ja jos tapah-
tuu, niin missd vaiheessa. Se osa-aikaeldkkeen mainoslause, ettd osa-
aikaeldke on pehmed lasku eldkkeelle, tuntuisi implisiittisesti sisaltdvdn
kuitenkin ajatuksen liukumisesta tyontekijdn roolista eldkeldisen rooliin.
Tyontekija ikddn kuin kypsyy eldkeldiseksi. Viitteitd siitd, ettd tdmd kypsy-
minen tapahtuu kuitenkin jo kokopeiivdtyossd ollessa, saa tiedosta, etta
kokoaikaiselle eldkkeelle haluavat tuntevat itsensd useammin eldkeldisek-



si kuin muut. Tdllaista eldkeajatusten pikku hiljaa tapahtuvaa kehittymistd
ja eldkkeelle orientoitumista jo selvdsti ennen todellista eldkkeelle siirty-
mistii ovat havainneet my6s Gould (1994) sekd Huuhtanen ja Piispa
(1se1).
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Koska osa-aikaeliikkeelle hakeutuu vain vdhdn tyontekijoitA ja suuri virta
vie kokoaikaiselle eldkkeelle, haluttiin tietdti, mistd idea osa-aikaeldkkeelle
oli tullut. Tdtd asiaa kysyttiin seuraavalla avokysymykselld: "Mistd saitte
virikkeen siirtyd osa-aikaeldkkeelle?" Myos tiitd kysymystd osan vastaa-
jista oli vaikea ymmdrtdA. Kun kysymyksessd tarkoitettiin sitd, mistd ldh-
teestd tai keneltd sai virikkeen hakea osa-aikaeldkkeelle, monet vastaajat
merkitsivdt jonkin syyn, joka oli saanut heidAt hakemaan osa-aikaelakettd.
Tdllaisia syitd olivat esimerkiksi vuoden 1994 lainmuutos tai tyon vahene-
minen.

Aktiivisia osa-aikaeldkevaihtoehdon esilld pitzijiai ovat olleet tyonan-
tajat ja eldkkeitd hoitavat viranomaiset: vakuutusyhtiot, Kela ja Eldketurva-
keskus.



"f-;affi*axk$q* '? *" Virikkeen antaja osa-aikaeldkkeelle siirtymiseen, kyseisen
vastauksen antaneiden 7o-osuus kaikista vastanneista

Virikkeen antaja Miehet Naiset Palkansaajat Yrittdjdt

Lddikdri, terveydenhoitaja
Puoliso, sukulainen, ystdvd
Toinen osa-aikaeldkeldinen
TV, radio, lehdet
Tydnantaja
Vakuutusyhti6, ETK, Kela

2
8

10
13
15
25

3
10
I

11

28
17

3
I

10
12

30
17

1

7
6
4
1

1

33

Kaikista vastaajista viidennes oli saanut virikkeen eldkejdrjestelmdn
piiristd. Ndm6 tahot olivat jdrjestdneet esimerkiksi tiedotustilaisuuksia,
ldhettdneet esitteitd tai kirjeitd kotiin tai yksittdinen virkailija oli saattanut
keskusteluissa antaa vihjeen osa-aikaelakkeestd. Tdllainen informaatio
tuntui tavoittaneen miehet naisia paremmin, kun taas tiedotusvdlineiden
antama informaatio oli ollut virikkeen antajana molemmille sukupuolille
ldhes yhtd usein.

Naisista runsas neljdnnes kertoi tyonantajan olleen virikkeen antaja-
na, miehistd selvdsti harvempi. Palkansaajat kertoivat tyonantajien olleen
hyvin usein aloitteellisia tdssd asiassa, kun taas yritteijille virike oli tullut
useimmiten ekikejdrjestelmien taholta. Tyonantajien huomattavaa roolia
osa-aikaeldkejdrjestelyissd kuvaa SB, ettd 28 % osa-aikaeldkkeelld
olevista palkansaajista kertoi, ettd virike oli tullut tydnantajalta. Monet sa-
noivat, ettd "ty6nantaja ehdotti", mutta oli myos joitakin vastauksia, jossa
sanottiin ty6nantajan painostaneen tyotehtdvien vdhentymisen vuoksi.
Kuitenkin esimerkiksi rahoitus- ja vakuutusalalla, jossa kyselyn aikoihin
tehtiin varsin suuria saneeraustoimenpiteitd, osa-aikaeldkeldisistd suurin
osa kertoi itse halunneensa nimenomaan osa-aikaeldkkeelle.

Terveydenhoitohenkilost6 oli ylldttdvdn harvalle ollut virikkeen anta-
jana, vain parikymmentd osa-aikaeldkeldistd mainitsi jonkun terveyden-
huoltoalan tydntekijiin (lddkdrin tai te rveydenhoitajan).

Ystdvdt, perheenjdsenet ja toinen osa-aikaeldkeldinen toimivat
sysdyksen antajana melko usein. Eldkkeelle menoa siis pohditaan muiden
kanssa, ja heidain mielipiteitddn kuunnellaan. Jotkut tutkijat ovatkin kriti-
soineet sitd, ettei muiden ihmisten mielipiteiden vaikutusta ole riittdvdsti
otettu huomioon, kun on tutkittu eldkkeelle siirtymistd ja sitd edeltdvdd



pohdiskelu- ja suunnitteluvaihetta (ks. Maule ym. 1996, 191). Kun eldk-
keelle menoon liittyveiai pddtoksentekoprosessia on tutkittu, on havaittu,
ettii eldkettd miettivdt keskustelivat suunnitelmistaan monien eri ihmisten
kanssa niin tyossd kuin kotonakin. Puoliso oli kuitenkin ainoa, jonka mie-
lipiteelld oli selvdsti vaikutusta eldkettd harkitsevan lopulliseen piititokseen
(ma.).
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Suomessa osa-aikaeldkkeeseen liittyvd vdhittdisen eldkkeelle siirtymisen
ajanjakso tai siirtymdkausi kokoaikaeldkkeelle on periaatteessa melko
pitkd. Muissa maissa tdmd osa-aikaisen tyoskentelyn kausi on suunniteltu
kestdviiksi vaihtelevasti yhdestd kymmeneen vuoteen. Todellinen kesto
on keskimAdrin viisivuotta (Reday-Mulvey 1996b, 2).

Tiissii tutkimuksessa mukana olevat osa-aikael6keldiset pitivdt
silloin voimassa ollutta osa-aikaeldkkeen alaikdrajaa (58 vuotta) sopivana
siirtymisikdnd osa-aikaeldkkeelle. Vastaajilta kysyttiin, mikii olisi heiddn
mielestddn sopiva ikEi siirtyti osa-aikaeldkkeelle, jos vanhuuseldkeikd on
65 vuotta, joten sopivana siirtymdkauden pituutena suomalaiset osa-
aikaeldkeldiset pitdvdt noin seitsemdd vuotta. lkdtoive eijuuri vaihdellut eri

ryhmissii (sukupuoli, ammattiasema tai terveydentila). Sitd vastoin mitd
nuorempi vastaaja oli, sitd alhaisempi oli ikdtoive: yli 60-vuotiaat olivat sitd
mieltd ettd hyvd ikii siirtyd on 59 vuotta ja S8-vuotiaat pitivdt 56 vuoden
ikdai hyvdind.

Pddttyneet osa-aikaeldkkeet eivdt ole kuitenkaan todellisuudessa
kestdneet kovinkaan pitkdiin, keskimddrdinen kesto on alle kahden vuo-
den (ks. s.77). Tiihiin tutkimukseen kuuluneista osa-aikaeldkeliiisistd teh-
tiin seuranta niin, ettd katsottiin Eldketurvakeskuksen eldkerekisterien tie-
doista, kuinka moni oli siirtynyt jollekin toiselle eldkkeelle vuoden 1997
loppuun mennessd ja kuinka kauan osa-aikaeldkejakso oli kestdnyt.

Tdmdn tutkimuksen osa-aikaeldkeldisistd oli kolmen vuoden aikana
siirtynyt varsinaiselle vanhuuseliikkeelle 80 henked eli 6 % kaikista.
Heiddn osa-aikaeliikkeensd kesto oli keskimddrin kaksi vuotta ja neljei
kuukautta. Osa-aikaeldkkeeltd varhennetulle vanhuuseldkkeelle siirtynei-
den, joita oli 13% kaikista, osa-aikaeldkkeen keskimddrdinen kesto oli
kaksi vuotta ja kaksi kuukautta. Tyokyvyttomyyseldkkeille siirtyneillei (3 %



kaikista) keskimddrdinen kesto oli vield hieman alhaisempi eli kaksi vuotta.
444 henked 1 262:sta eli 35 % oli edelleen osa-aikaeldkkeelld. Muiden
osa-aikaeldke oli loppunut jostain muusta syystii. Tdllaisia syitd voivat olla
esimerkiksi tyottomyys tai kokopdivdtyohon paluu. Pelkdstddn eldkerekis-
tereihin perustuvan seurannan perusteella ei tdstd ryhmdstd voida antaa
tarkempia tietoja.
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Varhaiseldketutkimuksissa on usein etsitty vastausta kysymykseen, miksi
ihmiset hakeutuvat niin hanakasti varhaiseldkkeelle. Useimmiten kysytddn
tutkimuksessa mukana olevilta suoraan syytii siihen, miksi he halusivat tai
haluavat ennenaikaiselle eldkkeelle. Tdllaista tutkimusotetta, jossa olete-
taan ihmisten tekevdn valintoja tydn ja eldkkeen vAlilld, on my6s kritisoitu.
Esimerkiksi Berglind (1994, 16-17) katsoo, ettti ndkemys varhaiseliikeleii-
sestii vapaasti valitsemassa tyon ja eldkkeen vdlilld antaa ylimitoitetun
kuvan henkilon resursseista. Tosiasiassa pddtoksentekoon vaikuttavat
monet tekijdt, joihin yksittdiselld ihmiselld ei ole paljonkaan mahdollisuutta
vaikuttaa.

Suomalaiset osa-aikaeldkeldiset ovat kuitenkin eri asemassa kuin
ne, jotka hakeutuvat jollekin muulle varhaiseldkkeelle, esim. tyott6myys-
tai tyokyvyttomyyseldkkeelle. Osa-aikaeldkkeelle menon voidaan ajatella
olevan enemmdn kiinni omasta halusta kuin muissa varhaiseldkemuo-
doissa, koska eldkkeen saaminen ei edellytd esimerkiksi tyokyvyn alentu-
mista, sairautta tai tyottomyyttd.

Kun osa-aikaeldkeldisiltei kysyttiin eldkkeelle siirtymisen syytd, kaik-
kein tdrkeimmdksi syyksi osoittautui annetuista vaihtoehdoista "pehmed
lasku eldkkeelle" (taulukko 19). Taimain vaihtoehdon valitsi joka viides
vastaaja. Ldhes yhtd usein vastaajat kertoivat tdrkeimmdksi syyksi sen,
ettd he olivat mielestdiin tehneet kokopdivdtyotd riittdvdn kauan.

Pehmed lasku eldkkeelle -vaihtoehto on helppo valinta eldkkeelle
siirtymisen syyksi, koska osa-aikaeldkettd on nimenomaan ndin perustel-
len kehotettu hakemaan, se on toiminut ikddn kuin osa-aikaeldkkeen mai-
noslauseena. Pehmedlld laskulla eldkkeelle tarkoitetaan totuttelua eldke-
ldisend olemiseen, eldkesokin ehkdisyd. Tdmd eldkeldisroolin harjoittelun
kdytdnnon sovellutus voisi olla vaikka yhden osa-aikaeldkeldisen arvelu,
ettd pehmed lasku tarkoittaa kdytdnnossd vain sopeutumista pieneneviin



tuloihin. Toinen vastaaja kommentoi pehmed lasku -keskustelua seuraa-
vasti:

"htlielestdni 'pehmed lasku etdkkeelle'on typerii sanonta. Tdmd on vaikea
lasku, kun ei kuulu oikeastaan minnekdiin. Uudistukset tyossd ovat niin
vauhdikkaita, ettei osa-aikatyoldinen pysy mukana. Vapaa-aikaa riittdisi
vaikka tekisi tyotd netjddn asti." (S9-vuotias rahoitusalalla tyoskentelevd
nainen)

Ii4uita tdrkeitd osa-aikaeldkkeelle hakeutumisen syitd oli se, ettd tyotd oli

tehty jo riittdvdn pitkadn, terveydentila oli huono ja tyo raskasta. Naiset
kertoivat tyon ruumiillisen raskauden olleen tdrkein syy selvdsti miehiii
useammin. Taloudellisen laman mainitsi tiirkeimmdksi syyksi 8 7o vastaa-
jista. Erityisesti yrittAjdt toivat laman merkityksen esille, heidAn osuutensa
oli kaksinkertainen palkansaajien osuuteen verrattuna. Tdmdn vastauksen
merkitys korostuu sikdli, ettd sitd ei ollut valmiiden vastausvaihtoehtojen
joukossa.

Monet mainitsivat myos eldkkeelle houkuttelevia tekijoitd: 8 % piti

tdrkeimpdnd eldkkeelle siirtymisen syynd sitti, ettd halusi lisdii aikaa per-

heelle ja harrastuksille. Yhtd suuri osuus kertoi taloudellisten seikkojen
olleen painavimmat eldkeratkaisua tehdessd eli sen, ettd toimeentulo on

turvattu kun palkka ja eldke lasketaan yhteen ("osa-aikaeldke yhdessd
palkan kanssa riittaa toimeentuloon"). Naisille puolison elAkkeelld olo oli

tdrkeimpdnd syynd selvdsti useammin kuin miehilld.



'i';ir.rilr*$ck,r") '{l$, Tdrkeimmat osa-aikaeldkkeelle siirtymisen syyt, %

Tdrkein syy Miehet Naiset Palkan- Yrittijdt Kaikki I

saajat :

Osa-aikaeldke on pehmed lasku
eldkkeelle
Tehnyt kokoptiivrityotd riittdvdn
pitkddn
Huono terveydentila
Osa-aikaelake riittriei toimeen-
tuloon
Enemmdn aikaa perheelle ja
harrastuksille
Lama, t6iden vdheneminen
KokopAivdtyo oli henkisesti
raskasta
Kokopdivdtyd oli ruumiillisesti
raskasta
Puoliso oli ekikkeelld tai pian
jddmdssi elikkeelle
Tydtt6myys tai tyott6myyden pelko
Muut syyt yhteensd
Yhteensd

Lukumddrd
Tieto puuttuu

1

2

18
100

6
1

10
100

4
2

11

100

20 20

19

19 20

15
108

555
33

20

16
I

4
1

16
100

724

20
10

2

3
10

100

8

I

I

8
8

7

b

9

5
11

6

5

7

I
6

7

6

7

I
8

6

9

17

1 052
73

-7

7

7

3

497
40

310
2845

Kun verrataan osa-aikaeldkeldisiri tyokyvyttdmyyseldkkeelld tai yksi16lli-
selld varhaiseldkkeelld oleviin, ovat vastaukset eldkkeelle siirtymisen tdr-
keimmistd syista varsin erilaisia. Kaikkein tiirkein eldkkeelle haluamisen
syy tyokyvyttdmilld oli huono terveys, jonka Gouldin tutkimuksessa (1994,
29) mainitsi 69 %. Toiseksi suurimman ryhmdn muodostivat ne, jotka tun-
sivat tehneensd tyotd jo riittdvdn pitkiiEin (12%). Nditd harvemmin mainit-
tiin tyon rasittavuus, tyottomyys ja perhesyyt tarkeimpdnd eldkkeelle siir-
tymisen syyna. Forssin ja Tuomisen tutkimuksen (1991, 17) mukaan yksi-
lolliselld varhaiseldkkeelld olevien tdrkein eldkkeelle siirtymisen syy
oli huono terveys. Mutta monet mainitsivat tdrkeimmdksi syyksi tyon ras-



kauden (tyo on ruumiillisesti tai henkisesti raskasta tai tyo muuttuu liian
nopeasti).

Gouldin (1994) tutkimuksessa oli mukana my6s tyossa olevia, joiden
eldkeaikeita tiedusteltiin. Niilld tyossd olevilla, joilla eldkkeelle hakeminen
oli kdvdissyt mielessd, tarkein eldkkeelle haluamisen syy oli se, ettd he
olivat tehneet jo mielestddn riittiivdsti tyotd eldmdnsii aikana (26 7o vas-
taajista). Se, ettd eldkkeelle siirtyminen tulevaisuudessa vaikeutuu, oli ld-
hes joka viidennelld tiirkeimpdnd syynd, ja ldhes yhtd usein syynd oli
tyottomyys. Talla ryhmdlld tydn rasittavuus, taloudelliset syyt ja huono ter-
veys oli joka kymmenennellA tdrkeimpdnd eldkkeelle haluamisen syynd.

Jos osa-aikaeldkeldisiltd kysytyn tdrkeimmiin syyn luettelosta pois-
taa pehmed lasku eldkkeelle -vaihtoehdon, jdljelle jddneistd tiirkeimmdksi
muodostuu sama kuin Gouldin (1994) tutkimuksen tyossa kdyvillli eli se,
ettd tyotd on jo tehty eliimdn aikana riittdviisti. Tdmdn perustelun on tul-
kittu olevan perdisin ajalta, jolloin varhaista eldkkeelle siirtymistd suosittiin.
Kun 1980-luvulla kehiteltiin jdrjestelmid helpottamaan ikdAntyneiden tyostd
poistumista, ajateltiin ettd niiin vapautuu tyopaikkoja nuorille ja ikdAnty-
neet voivat hyvilld mielin vetdytyd tyoeliimdstd, olivathan he jo tehneet
osansa (Norregaard 1 998).

Jos tarkastellaan vastauksia kysymykseen osa-aikaeldkkeen syistd
ylipddnsd, nousevat taloudellisiin tekijoihin liittyveit syyt edellisten tekij6i-
den rinnalle tdrkeiksi. Tdssd kysymyksessd oli lueteltu vaihtoehtoja eldik-
keelle siirtymisen syiksi, ja vastaajat saivat valita niin monta kuin halusivat.
Taloudellisia tekijoitir ei siis vdlttdmdttd pidetty kaikkein tArkeimpinii, mutta
kylldikin tekijoind, jotka eldkkeelle siirtymispddt6kseen selvasti vaikuttivat
(ks. taulukko 20). Ldhes 40 % vastasi, ettd yksi syy eldkkeelle hakeutumi-
seen oli, ettii osa-aikaeldke yhdessii palkan kanssa riittdd toimeentuloon.
17 "/" vaslasi myos, ettd tyOssd kAyntiin ei ole taloudellista pakkoa. Mie-
hilld ndmd olivat eldkkeelle siirtymisen syynii selvdsti useammin kuin nai-
silla.

Naisten ja miesten viilinen ero oli suuri myos siind, miten puolison
eldkkeelld oloa tai mahdollista eldkkeelle siiftymistd aruioitiin suhteessa
omaan eldkkeelle siirtymiseen. Naisista joka neljds sanoi tdmiin olleen yhte-
nd eldkkeelle siirlymisen syynd mutta miehillA osuus oli selvdsti alhaisempi
(14%). Tyon ruumiillinen raskaus oli toinen tekijd, jonka naiset sanoivat
merkitsevdn selviisti miehid useammin. Niiden naisten osuus, jotka sanoivat
tyon ruumiillisen raskauden vaikuttaneen eldkkeelle hakeutumiseen, oli kak-
sinkertainen miehiin verrattuna. Tyon henkisen raskauden merkitys eldk-
keelle siirtymisessd oli molemmille sukupuolille samanlainen.



T*x**$wkk* ltS. Osa-aikaeldkkeelle siirlymisen syyt, kyseisen tekijdn mainin-
neiden 7o-osuus

Miehet Naiset Palkan-
saajat

Yrit- Kaikki
tajat

Osa-aikaeldke on pehmed
lasku eldkkeelle
Tehnyt kokopdivdtydtd
riittdvdn pitkdiEin
Osa-aikaeldke riittdd toimeen-
tuloon
Kokopdiivdtyo oli henkisesti
raskasta
Enemmdn aikaa perheelle ja
harrastuksille
Puoliso oli eltikkeelld tai pian
jddmdssd eldkkeelle
Huono terveydentila
Kokopdiivdty6 oli ruumiillisesti
raskasta
Osa-aikaeldke taloudellisesti
houkutteleva
Lama, t6iden vdheneminen
Ty6eldmi muuttuu liian nopeasti
Vanhoja tyontekij6itdi ei arvostettu
Pelkdisi eldkkeelle pddsemisen
tulevaisuudessa vaikeutuvan
Pelkdsi ansioitten laskevan ja
sen pienentdvdn eldkettd
Kokopdivdtyd ei endd huvittanut
Tyottdmyys tai ty6tt6myyden
pelko
I hmissu hteet tyopaikal la
hankalia
Sukupolven vaihdos, nuoremmille
t6ita
Hoitotydn takia
Muu syy

11 22 16

17
13
8
6

7

12
16

9
8

15
14
I

10

15
15

6
1

15
14

8
7

56

40

37

25

22

57

42

39

24

21

18
16

21
16

24
18

13
14

59

39

39

27

26

54

38

35

25

24

b

6
5

4

3

2
1

1

4

2
4

5

1

2
1

1

7
6

3

4

2
2
1

b

7
5

2

5

2
2
0

6

4
5

4

2

3
1

1

48

43

32

20

14

'13

17

1s 16



Yrittiijille pehmed lasku eldkkeelle ei ollut niin tdrkeii tekijei osa-
aikaeliikkeelle siirtymisessd kuin palkansaajille, joskin heiddnkin keskuu-
dessaan se sai kaikkein eniten kannatusta. Perheeseen liittyvdt syyt saivat
yrittrijillei vdhemmdn painoa kuin tyontekijoilla. Sekd puolison eldkkeelld
olo ettd perheen ja harrastusten parissa vietetyn ajan lisddntyminen olivat
palkansaajille tdrkeiimpizi tekijoitei kuin yrittdjille. Yrittdjzit eivdt tunteneet
paineita siirtyd eldkkeelle siitd syystd ettd heitd ei ikdnsii puolesta arvos-
tettaisi, sen sijaan palkansaajista joka kymmenes oli sitd mieltd, ettd van-
hoja tyOntekijoita ei arvosteta tyopaikoilla ja se oli myds yhtend syynA ha-
luta eldkkeelle.

Eldkkeelle siirtymisen syitd voidaan tiivistdd ja ryhmitelld faktoriana-
lyysin avulla. Seuraavassa (taulukossa 20) on esitetty neljdn faktorin piiii-
akseliratkaisu, jonka faktorilataukset on saatu varimax-rotaatiolla. Minkddn
faktorin ominaisarvot eivdt ole alle ykkosen ja kaikkien selitysaste on yli
viiden prosentin (ks. Alkula ym.1994,277).



"'f,;,:.:,,"r:l,.r.l'i...ri. Elakkeellesiirtymisensyidenfaktorit: neljanakselinvarimax-
rotaatio

Faktori 'l Faktori 2 Faktori 3 Faktori 4 Kommu-
naliteetti

Ei taloudellista pakkoa

tyontekoon
Ruumiillisesti raskas tyd
Henkisesti raskas tyo
Vai keat ihmissuhteet tyOssd

Nopea muutos ty6elSmdssd
PelkAii vanhuuseldkkeen
pieneneviin
Tehnyt ty6tii riitt;ivtin pitkiirin
Toimeentulo on riittAvd

Vanhoja ty0ntekij6itii ei
arvosteta
Huono terveydentila
Perhe ja harrastukset
Osa-aikaeldke on taloudelli-
sesti houkutteleva
ElAkkeelle siirtyminen vaikeu-
tuu tulevaisuudessa
Osa-aikaeldke on pehmeii
lasku eliikkeelle

Ominaisarvot

Selitysaste % kokonaisvaihte-
lusta

0.55210 0.02532 -0.15120 0.06442 0.332462

0.10543 -0.00066 0.03436 0.74188 0.562684

0.55962 0.02480 -0.02510 0.04955 0.31687e

2.3476 1.7324 1.2461 1.1986

16,8 12,4 8,9

0.67917

0.02368

0.15234
0.01939
0.1 3568

0.02585
-0.09460

0.40087

0.70349

0.57648

-0.05867

0.75977

0.54447
0.08380
0.09498

-0.03008

0.11114
-0.09076

-0.04497

-0.07140

0.466282
0.614415

0.488589
0.504315

0.364860

0.02580

0.48743
0.67097

0.03991
-0.08443

0.05297

0.05221
0.35302

0.03356

0.77954
-0.02684

0.03800

0.612662
0.370061

0.455694

-0.02865

-0.12718
0.52505

0.71593

0.1 5502
0.07960

-0.05921

0.62063
0.06912

0.29617

0.03800
0.0511 1

0.604600
0.426827
0.404413

8,6 46,7

Tdmdn analyysin tuloksena voidaan erottaa neljd faktoria. Ensimmdinen
voidaan tulkita vetofaktoriksi, koska tdlle faktorille latautuvat eldkkeen
vetovoimaan liittyvdt tekijdt. Ne kuvaavat turvattua eldmdd, jossa monet
perusasiat ovat kunnossa ja voidaan helposti tehdd eldmddn liittyvid va-
lintoja. Faktorille latautuvat voimakkaimmin taloudelliset tekijdt, se ettei
tyossdkdyntiin ole taloudellista pakkoa, ettd osa-aikaeldke on taloudelli-
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sesti houkutteleva vaihtoehto sekd se, etta eldke ja osa-aikatyon palkka

turvaavat riitttivdn toimeentulon. Faktorille latautuu myos se, ettd perheelle
ja harrastuksille halutaan enemmdn aikaa ja se, etta osa-aikaeldkkeen
avulla voidaan lopettaa tyo vdhitellen ja harjoitella eldkkeelld oloa eli peh-

med lasku eldkkeelle.
Toista faktoria voi kuvata tyontofaktoriksi, koska silld latautuvat mo-

net eldkkeelle tyontdvAt tekijdt. Ne kuvaavat keskeisid ongelmia tyossd ja

tyopaikalla: vaikeat ihmissuhteet tyossa, tyoeldmdn liian nopea muutos ja

vanhojen tyontekijoiden arvostuksen puute. Kolmatta Iaktoria voidaan ku-

vata terveysongelmien faktoriksi. TAlle faktorille latautuvat huono tervey-

dentila ja tyon henkinen ja ruumiillinen raskaus. Neljdnnelle faktorille la-

tautuvat tulevaisuuteen liittyvdt pelot: yhtdAlta pelko siitA ettd omat ansiot

laskevat ja siten vanhuuseldke muodostuu tulevaisuudessa mahdollisesti
riittdmdttomdksi, ja toisaalta yleinen pelko siitd, ettd eldkkeelle padsemi-

nen tulevaisuudessa vaikeutuu ja eldke-edut ylipddnsa heikkenevdt' Tdtd

faktoria voi kutsua eldkeongelmien faktoriksi.
Miehilla ja naisilla faktorianalyysin tulokset olivat samankaltaiset.

Kaikki neljd faktoria muodostuivat samalla lailla ja samat muuttujat latau-

tuivat ndilld faktoreilla. Kun faktorianalyysi suoritettiin erikseen palkansaa-
jien ja yrittiijien kohdalla, ei suuria eroja myoskddn nain muodostunut.

Faktorianalyysin tuloksena kuva osa-aikaelakkeelle siirtymisen

syistii on monitahoisempi kuin aiemmin esitettyjen tietojen perusteella

saatu kuva, jossa korostui osa-aikaeldkkeen houkuttelevuus. Faktoriana-
lyysin avulla saatu kuva osa-aikaeldkkeelle siirtymisen eri ulottuvuuksista
muistuttaa lAheisesti eldkkeelle siirtymisen veto- ja tyontomallia. Tdssd
mallissa oletetaan, ettd elAkkeelle siirtymistd selittdvdt toisaalta erilaiset

eliikkeelle tyontdvdt tekijdt, kuten huono terveydentila, tyon raskaus ja

muut tyoelAmdn ongelmat. Toisaalta eldkkeelle hakeutumista selittiivdt
mallin mukaan erilaiset eltikkeen vetovoimaan liittyvdt tekijiit, kuten li-

sdantyneet mahdollisuudet viettdd aikaa perheen ja ystdvien kanssa ja

paremmat mahdollisuudet harrastaa. Myoskin osa-aikaeldkkeelle hakeu-

dutaan paitsi eldkkeen houkuttelevuuden myos tyoeldmAstii pois tyontdvi-

en seikkojen takia.
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Tdssd selvityksessa on mukana vain niitd osa-aikaelakeldisid, jotka ovat
onnistuneesti siirtyneet osa-aikaeldkkeelle, toisin sanoen kyenneet jdrjes-
tdmddn tyonantajan kanssa asiat niin, ettd voivat siirtyd tekemddn osa-
aikatyotd. Epdonnistuneista yrityksistd siirtyd osa-aikaelakkeelle ei voi
tdmdn aineiston perusteella sanoa mitddn.

Vain pieni osa osa-aikaeltikkeelld olevista raportoi ongelmista osa-
aikaelAkkeen jiirjestAmisessd. 94 o/o ryhmdstd kertoi, etta osa-aikatydn
jdrjestdminen oli ollut helppoa. Miehistd kahdeksalla prosentilla oli ollut
vaikeuksia ja naisista neljdllzi prosentilla. YrittdjAt mainitsivat hieman use-
ammin vaikeuksista kuin palkansaajat, ero ei kuitenkaan ollut suuri. Ne,
jotka halusivat nimenomaan siirtyd osa-aikaeldkkeelle, mainitsivat osa-
aikatyon jdrjestAmisen olleen helpompaa kuin ne, jotka olisivat halunneet
jatkaa kokopdivdtyossA tai siirtyd kokonaan eldkkeelle. Helpompaa osa-
aikaelAkkeelle siirtyminen oli ollut suuryrityksissd kuin pienilld tyopaikoilla.

Vaikeudet osa-aikatyon jdrjestdmisessd liittyivdt useimmiten joko
ongelmiin tyotehtdvien jaossa tai tyoajoista sopimisessa. Vapaamuotoisis-
sa vastauksissa osa-aikaeldkelAiset kertoivat, minkdlaisia osa-
aikaeldkkeelle siirtymiseen liittyvdt vaikeudet olivat. Monissa tydpaikoissa
ei ole tdtd ennen ollut lainkaan osa-aikaisia tyontekijoita ja siksi "tyonan-
tajaa oli vaikea saada vakuuttumaan aikeistani, olinhan meilld ennakkota-
paus" (nainen, 59 vuotta, myyja). Myos erilaiset projektityot sopivat huo-
nosti joidenkin vastaajien mielestd lyhennetyllii tyoajalla tehtAviksi. Yrittd-
jillai oli asiakassuhteiden lopettamisongelmia (esim. hammaslddkdrit tai
kampaajat). Pulmia seurasi myos tyoajoista, "koska asiakkaiden tulee
saada palvelua silloin kun he tarvitsevat eikd se sovellu mdArdttyihin tyo-
tunteihin" (nainen, 58 vuotta, kampaaja).



Osa-aikatyon jdrjestdmisessa ei ollut kovin monella vaikeuksia, mutta
hieman enemmdn vastaajilla oli ollut ennakoimattomia vaikeuksia sitten,
kun he olivat aloittaneet osa-aikatyon. Lomakkeessa kysyttiin, oliko osa-
aikaelakeaikana ilmennyt tyossd sellaisia asioita, joita ei etukiiteen osattu
odottaa.

12 oh vaslasi, ettd tallaisia ylleittaviei asioita oli ilmennyt. Miehet ja
naiset olivat joutuneet ylliittdvien asioiden eteen lAhestulkoon yhtd usein,
mutta palkansaajien ja yrittdjien valilla oli selva ero. Palkansaajista '15 %
mutta yrittdjistei vain 5 % totesi ndita asioita ilmenneen. Niitd henkiloitd,
joilla oli ollut vaikeuksia aluksi osa-aikatyon jdrjestdmisessa ja sitten viela
ongelmia jatkossakin, ei ollut kovin monta, vain 17 henkea.

Kaikkein eniten nditd odottamattomia asioita ilmeni rahoitus- ja
vakuutusalalla, sielld tyoskentelevistd 17 "/" kerloi ongelmista, kun kes-
kiarvo oli 12 %. Suhteellisesti ottaen vahiten ongelmia oli rakentamisen ja
korjaamisen aloilla.

Osa-aikaeldkeldiset kertoivat useimmin tallaisen odottamattoman
asian liittyneen ajanpuutteeseen ja toiden ruuhkautumiseen. Vastauksista
neljdsosa kosketteli tdtd aihetta. Muita ongelmia tuotti se, ettd tyoajoista ei

ollut etukdteen sovittu riittdvdn tdsmAllisesti tai ettA tehtavien jaosta ei ollut
etukdteen sovittu tarkasti. Joillakin vastaajilla oli ilmennyt ylldtyksid vuosi-
lom ien mddrdytym isessd.

Reilu kymmenes kertoi, ettd kun on vain osan ajasta paikalla, uusien
asioiden seuraaminen ja omaksuminen vaikeutuu, ja osa-aikainen tyonte-
kijd putoaa helposti kdrryiltd. Jotkut kertoivat, ettd osa-aikaeldkeldistA
kohdellaan tyopaikalla kuin eldkeldistii, eli ikddn kuin hdn ei eniiA tyossii
olisikaan. Tdllaisessa tilanteessa jziri tyopaikalla ulkopuoliseksi ja vaille
riittavdA tietoa tyopaikan tapahtumista.

Osa-aikaelakkeen jdrjestdmisessd ja sujumisessa oli siis kaiken
kaikkiaan vain vdhdn vaikeuksia. Kokemukset olivat samansuuntaisia riip-
pumatta siitd, oliko vastaaja ollut osa-aikaeldkkeelld pidempddn vai vain
alle vuoden. Tdmdn atneiston perusteella ei kuitenkaan voida sanoa mi-
tddn siita, onko osa-aikaelAkkeelle siirtyminen ylipiidnsii nAin ongelma-
tonta. Epdonnistuneet yritykset eivdt nay, koska tiissa tutkimuksessa mu-
kana on vain jo osa-aikaeldkkeelle siirtyneitd henkiloitd. Epdonnistuneista
yrityksistd ei ole tietoa eika siten myoskddn epdonnistumisten syistii. Osa-
aikaeliikkeelle hakeutumisen esteitd lienee kuitenkin monilla tyopaikoilla

i:



(vrt. esim. Jonninen ym. 1992). Tdmdn aineiston perusteella voidaan sa-
noa, ettd kun osa-aikaeldkkeelle on siirrytty, kokemukset tyojArjestelyistd
ja osa-aikaisen tyonteon sujumisesta ovat olleet melko hyvdt ja vaikeuksia
on ollut vain viihdn.
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Osa-aikaeldkkeelle siirryttdessd oli kaikkein tavallisinta, etta osa aikai-
semmista tyotehtdvistd jaettiin vanhojen tyontekijoiden kesken (taulukko
22). Palkansaajien keskuudessa tyon jakaminen vanhojen tyontekijoiden
kesken oli tavallisinta, puolet osa-aikaeliikeldisistd sanoi, ettd entiset
tyotehtdvdt hoidettiin yhdessd. Yritteijistiikin kolmannes hoiti vanhat tyo-
tehtdvdt jakamalla. Yrittaijilld yhtd tavallista oli se, ettd tyot laman myotd
olivat joko loppuneet tai yrittdjdi itse lopetti osan toistiiiin. Sukupolvenvaih-
dokseen eivdt yrittdjdt osa-aikaeldkettd kdytd, vain kolme prosenttia yrittd-
jistd sanoi tyotehtdvien siirtyneen osa-aikaeltikkeelle siirtymisen yhteydes-
sd seuraavalle sukupolvelle.

?r*r.,rlulqk*r ;tLi, Aikaisempien tyotehtdvien hoito, kyseisen tavan maininneiden
vastaaj ien 7o-osu us palkansaaji lla ja yrittdj i I ld

Palkansaajat Yrittijdt

Tyot jaettiin vanhojen tyontekijoiden kesken
Tekee itse samat tyot, mutta lyhyemmdssd
ajassa
Otettiin uusia tyontekij6itd
Osa tyotehtdvista lopetettiin tai loppui

49 32

30
9

42

33
18
16

Noin kolmasosa sekd palkansaajista ettri yrittdijistti vastasi hoitavansa
samat tehtdvdt kuin ennenkin, mutta nyt vain lyhyemmdssa ajassa. Koska
kysymyksessd oli lueteltu useita vaihtoehtoja, joista vastaajat saivat valita
yhden tai kaksi, oli myos mahdollista ettd vastaaja valitsi jonkin toisen
vaihtoehdon yksin tekemisen rinnalle. Kun ndmd rinnakkaiset vastaukset



poistettiin, 21 % kaikista oli sellaisia puhtaita tapauksia, jossa osa-
aikaeldkkeelld oleva teki samat tyot kuin ennenkin mutta lyhyemmdssd
ajassa. TyopAivd voi ndin lyhentyessddn tiivistya niin, ettd pienetkin hen-
gdhdyshetket tyossii jddvait pois ja siitA seuraa, ettd myos asioiden seu-
raaminen vaikeutuu:

"Huonoa (osa-aikaeldkkeelld olossa -MT) on ehkd se, ettd tyopaikalla ei
endd yhtddn ehdi keskustella tyotoverien kanssa. Jdd vdhdn ulkopuolelle
kaikista asioista." (nainen, 64 vuotta, kassanhoitaia)

Uusia tyontekijoitd palkattiin melko harvoin. Vain '16% osa-aikaeldke-
ldisistd sanoi, ettd aikaisempien tyotehtdvien hoitoon palkattiin uutta vii-
keii, palkansaajien tilalle useammin kuin yrittdjien. Vastauksista ei kdy
ilmi, oliko tyopaikalla yksi tai useampia osa-aikaeltikkeelle siirtyneitA ja
palkattiinko tilalle kokopdivatyontekijoita, osa-aikaisia vai pdtkeityoltiisiei.
Tdmdn perusteella ei siis voi pdtevdsti arvioida osa-aikaeldkkeen tyollis-
tdmisvaikutuksia. Toistaiseksi ne lienevdt vdhdiset.

Eri ammateista kaikkein korkeimpaan "tyollistdmisasteeseen" ylsi
farmaseuttien ammattiryhmd. 18 farmaseuttia oli siirtynyt osa-aikaeldk-
keelle ja kymmenessii tapauksessa oli tilalle palkattu uusi tydntekijd.
LukumiiArdisesti eniten oli uusia tyontekijoitd palkattu osa-aikaeldkkeelle
siirtyneiden myyjien tilalle (23:ssa tapauksessa 120:sta eli 19 %:ssa).
Kahdeksassa ammattiryhmtissd oli palkattu viisi tai useampia uusia tyon-
tekijoitzi (myyjiit, liikeyritysten johtajat, farmaseutit, pankkitoimihenkilot,
toi m istotyOntekijdt, toim ittajat, ham maslddktirit ja konttorimyyjdt).
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Kaksi kolmannesta tutkimusjoukosta oli TEL:n piiriin kuuluvia tyontekijoitri
ja loput olivat YEL:n piiriin kuuluvia yrittdjid. Yrittdjien osuus osa-
aikaeldkeldisistd on vaihdellut vdlilld 25-35 7o, tutkimusvuonna heitd oli
29 % kaikista osa-aikaeldkeldisistd.

Suomessa osa-aikatyotd tekevien osuus tyollisistd on suurin kaupan
ja palvelujen aloilla sekii maa- ja metsdtaloudessa. Teollisuudessa osa-
aikatyon perinteet ovat heikot. Osa-aikatyotd tekee vain noin kolme pro-
senttia tyollisistd, ja osuus on pysynyt samana koko 80- ja 9O-luvun.
(Tyovoimatilasto 1996). Kuitenkin osa-aikaeldkkeen edellyttdmdt tyojdr-
jestelyt ovat teollisuudessa olleet mahdollisia, sillii osa-aikaeldkeldisistd
19 % tydskentelee teollisuudessa. Tdmd on kuitenkin selvdsti vdhemmiin
kuin niiden osa-aikaeldkeikdisten, eli 58-64-vuotiaiden, tyollisten osuus,
jotka tyoskentelevdt teollisuudessa yksityiselld sektorilla. (taulukko 23). Eri
teollisuudenaloista eniten osa-aikaeldkeldisid tyoskentelee metalliteolli-
suudessa sekd graafisessa teollisuudessa.

Osa-aikaeldkeldisistd suurin ryhmd tydskenteli tukku- ja vdhittdis-
kaupan toimialalla, neljiinnes kaikista oli kaupan palveluksessa. Saman-
ikdisiai tyoskenteli yleensdkin paljon kaupan palveluksessa.

Kolmas suuri ryhmii osa-aikaeldkeldisid tyoskenteli erilaisten palve-
lujen, esimerkiksi tutkimus-, suunnittelu- ja ATK-palvelujen tuotannossa.
Joka viides osa-aikaeldkeldinen tydskenteli tdlld toimialalla.

Rahoitus- ja vakuutustoiminnan alalla tyoskenteli 12 % osa-
aikaeldkeldisistii. Tdmd on toinen ryhmd, jossa ero samanikdisiin on suuri.
58-64-vuotiaista tyollisistd tyoskentelee rahoitus- ja vakuutustoiminnassa
ainoastaan 3 7o.

37 Toimialoien luokituksessa on kdytetty Tilastokeskuksen toimialaluokitusta vuo-
delta 1995. '



l. ;,,:;;i:;:....:,. : Osa-aikaeldkeldisten ja samanikiiisten yksityisen sektorin
tyollisten" %-osuudet eri toimialoilla vuonna 1995

Miehet Naiset Kaikki

Osa-aika-
eldkeldiset

Yksityisen
sektorin
58-64 -v.
tyolliset

Osa-aika-
elakelaiset

Yksityisen
sektorin
58-64 -v.
tyolliset

Osa-aika-
eldkelZiiset

Yksityisen
sektorin
58-64 -v.
tyolliset

o//o o//o o/ o/" o/ o/

: Maa- ja metsatalous

" Teollisuus
:
; Rakentaminen ja
: korjaus
: Tukku- ja viihittiiis-

kauppa
I Rahoitus- ja vakuu-
. tus toiminta

' Xutletus, varastointi

: ja tietoliikenne

i Maloitus-, ravitse-

; mis- ja puhtaustoi-
j minta

1 Muut palvelut
i Yhteensa

2 5 0 2 4

26 36 11 23 19 30

14 11 J 9 7

15 13 35 28 24 20

7 2 17 5 12 3

13 15 o 6 10 11

3

19

100

5

13

100

8

20
100

9

25
100

5

19

100

7

18

100

I Lukumdiirii
: Tieto puuttuu

583 25 600 531 20 400 1 114

11

46 000

5 6

. Liihde: Tilastokeskuksen tyovoimatutkimus 1995, julkaisemattomia taulukoita. Maa- ja
metsdtalousyrittZijZit on poistettu.

Osa-aikaeldkkeelld olevat miehet poikkesivat samanikaisista miehistd sel-
vimmin siten, ettd heitd tyoskenteli vdhemman teollisuudessa. 26 7o osa-
aikaelAkeldismiehistd tyoskenteli teollisuudessa, kun samanikaisistd teolli-
suudessa tyoskenteli 36 7". Muilla toimialoilla ei nAin suuria eroja ollut.
Palvelujen tuotannossa, rahoitus- ja vakuutusalalla, kaupassa ja rakenta-
misen ja erilaisten korjaustoiden aloilla osa-aikaelekeldisid oli jonkin
verran enemmen kuin samanikdisiai tyossd keiyviri yksityiselld sektorilla.



Myos osa-aikaeldkkeellii olevia naisia oli selvdsti vAhemmdn teollisuudes-
sa kuin tdman ikdisid yleensd: vain 11 % osa-aikaeltikeldisnaisista tyos-
kenteli teollisuudessa, kun 58-64-vuotiaista naisista tyoskenteli teollisuu-
dessa 23 %. Kahdelta toimialalta, kaupasta ja rahoitus- ja vakuutusalalta,
naiset olivat hakeutuneet paljon osa-aikaeliikkeelle.

Niistd osa-aikaeldkeldisistd, jotka olivat palkansaajia, useampi toimi
kaupan alalla tai rahoitus- ja vakuutustoiminnassa kuin ikdtoverinsa (tau-
lukko 24). Teollisuudessa heiddn suhteellinen osuutensa oli alhainen.
21 o/" osa-aikaeldkkeelld olevista palkansaajista tyoskenteli teollisuudessa,
kun samanikdisistd palkansaajista tyoskenteli 35 % teollisuudessa.

Monet osa-aikaeldkkeelld olevat yrittrijeit tuottivat erilaisia palveluita.
Osa-aikaeldkkeellA olevia yritteijid oli myos kaupan alalla sekd rakentami-
sen ja korjaustoiminnan piirissd.



.i r,, . ., r1."r :,j jl" Osa-aikaelakeldisten ja samanikdisten yksityisen sektorin tyol-
listen* %-osuudet eri toimialoilla ammattiaseman mukaan
vuonna 1 995

Palkansaajat Yrittajdt

Osa-aika-
eldkeldiset

o//o

Yksityisen
sektorin
58-64 -v.
tyOlliset

o//o

Osa-aika-
eldkeldiset

o//o

Yksityisen
sektorin
58-64 -v.
tydlliset

%

Maa- ja metsdtalous

Teollisuus

Rakentaminen ja korjaus

Tukku- ja viihittAiskauppa
Rahoitus- ja vakuutustoi-

minta
Kuljetus, varastointi ja

tietoliikenne
Majoitus-, ravitsemis- ja

puhtaustoiminta

Muut palvelut

Yhteensii

Lukumii6rd
Tieto puuttuu

6

15

100

I
18

100

1

21

5

25

17

10

'18

16

15

27
4

5

35

5

I

1

14

20
22

10

4

30
100

18

5

19

100

781 33 100 333
5

12 900

b

- Liihde: Tilastokeskuksen tyovoimatutkimus 1995, julkaisemattomia taulukoita.
Maa- ja metsAtalousyrittiijtit on poistettu.

Osa-aikaeliikeldisistd 40 % tyoskenteli yrityksissa, joissa oli alle 10 tyon-
tekijdd. Osa-aikaeldkeldisid oli runsaasti myos suurissa, yli 500:n tyonte-
kijdn yrityksessa, joissa tutkituista 19 % tyoskenteli.

Suurissa yrityksissii tyoskentelivdt erityisesti rahoitus- ja vakuutus-
toiminnan alan osa-aikaeldkeldiset. Kaupan alalla, jossa tyoskenteli paljon
osa-aikaelakeldisid, noin puolet tyopaikoista oli alle kymmenen hengen
tyopaikkoja. Pienid yrityksid oli myos seuraavilla toimialoilla: kiinteisto- ja
vuokrauspalvelut, jdrjestotoiminta, virkistys- ym. palvelut, moottoriajo-



neuvojen ym. korjauspalvelut, rakentaminen, tutkimus- ja tietojenkdsittely
ym. palvelut

Ldhes kaikki, 99 % osa-aikaeldkeldisistti, tyOskentelivdt samassa
tyOpaikassa tai yrityksessd kuin ennen eldkkeelle siirtymistddn. Vain 11

henked oli vaihtanut tyopaikkaa. Ammattia vaihtaneita oli myos kovin vd-
hdn, vain 3 % kaikista eli 34 henked. He olivat useammin palkansaajia
(32 henkedi) kuin yrittdjid ja useammin miehid kuin naisia (24 miestd, 10
naista). Tavallisinta on siis siirtyd osa-aikaeldkkeelle vahentiimdllai ty6-
panosta omassa tyossd.

Miesten ammateista3s (taulukko 25) tavallisin oli liikeyrityksen johtaja
(esimerkiksi yrityksen toimitusjohtaja, tekninen, talous- tai hallintojohtaja
tai henkilostohallinnon johtaja). Tiihain ryhmddn kuului 21 % miehistd.
Ndistd miesjohtajista 52 % oli yritttijiii, loput palkansaajia. Tdstd johtaja-
yrittdjien ryhmdstd suurin osa, ldhes 70 o/", toimi yrityksessd jossa oli alle
kymmenen tyontekijea. Muuten miesten ammatit olivat kovin monenlaisia,
toista ndin suurta ryhmAd ei ollut.

Naisilla sen sijaan ammatit keskittyivdt enemmdn. Suurin ammatti-
ryhmd oli myyjat ja myymdldkassat, joita oli viidennes kaikista. Varsin
huomattava joukko naisista tyoskenteli perinteisesti naisvaltaisissa toimis-
totyon ammateissa, joskin kymmenen yleisimmdn ammatin joukkoon
mahtui kaksi terveydenhoitoalaankin liittyvdzi ammattia: farmaseutit ja
hammaslddkdrit.

Jos tarkastellaan pelkdstddn palkansaajia, miesten ryhmdssd johta-
jien osuus laskee vdhdn, 17 o/":iin, muut ryhmdt ovat edelleen pienehkojEi.
Naisten ammattien lista sdilyy likimain samanlaisena. Osa-aikaeldkkeelld
olevista yrittiijrimiehistd joka neljds oli johtaja. Suurimmat ammattiryhmdt
naisyrittdjilld olivat kauppiaat, kampaajat ja erilaisissa toimisto- ja tilinpito-
tehtdvissd tyoskentelevdt.

38 Ammatit koodattu Tilastokeskuksen ammattiluokituksen ('l 987) mukaisesti.



,t t, ,;;',:.-: lti-" Osa-aikaeldkeldisten tavallisimmat ammatit, ammattien 7o-osuus
kaikista osa-aikaeldkkeelld olevista miehistd ja naisista

Miehet o/,/o-

OSUUS

Naiset o//o-
OSUUS

li i keyritysten johtajat
rakennusinsin66rit ja - teknikot
tukku- ja vdhittAiskauppiaat
linja- ja henkiloauton
kuljettajat
myyjdt, myymdldkassat
koneinsin6orit ja {eknikot
kuorma-auton kuljettajat
graaf ikot, muotoilijat
arkkitehdit
postinkantalat ja -lajittelijat

myyjdt, myymdldkassat
pankkitoimihenkilot
toimistoty6ntekijdt
tilinpitohenkil6kunta ja
palkanlaskijat
tukku- ja vAhittdiiskauppiaat
farmaseutit
siivoojat
li i keyritysten johtajat
hammaslddkdrit
vakuutustoimihenkilot

21

6
6

20
13
10

4
3
3
2
2

2
2

5
4
4
3
3

3
3

Monet niiistd ammateista ovat myos kiirjessd naisten ja miesten yleisimpien
ammattien listalla. Esimerkiksi vuonna 1993 miesten ammateista autonkul-
jettajat, myylzit ja koneteknikot olivat myos miesten kymmenen tavallisimman
ammatin listalla. Naisten tavallisin ammatti Suomessa oli vuonna 1993
myy1a. Muita yhteisid ammatteja ndilld listoilla ovat pankkitoimihenkilot, toi-
mistotyontekijat ja siivoojat. (Melkas 1996, 12).
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Joka kolmas osa-aikaelakeldinen kertoi kiireen viihentyneen osa-
aikaeldkkeelle siirtymisen jdlkeen. Enemmisto vastaajista, 78 o/", piti
ennen osa-aikaelekkeelle siirtymistd tekemdiinsd tyotii kiireisend. Naisten
ja miesten vaililldi ei ollut tAssd suhteessa eroa. Kiireen haittaavuuden kas-
vusta tyoeldmiissd yleensd on ndyttod jo varsin pitkziltti ajalta, esimerkiksi
Lehdon (1991, 86) mukaan kasvu on ollut tyypillistzi jo koko 80-luvun ajan,
ja 90-luvulla tyotahdin ja kiireen kasvua on puolestaan luonnehdittu ajalle
luonteenomaiseksi (ks. Yldstalo ja Rahikainen 1998, 181).



Runsas neljdnnes (28 %) osa-aikaeldkeldisistd kertoi tyon henkisen
raskauden vdhentyneen osa-aikaeldkkeelle siirtymisen jdlkeen. Aiempaa
tyotdAn piti henkisesti raskaana kuusi kymmenesta vastaajasta. N/iehet
pitivdt aiempaa tyotd henkisesti raskaana hieman useammin kuin naiset,
mutta kertoivat myos naisia useammin henkisen paineen vahentyneen
osa-aikaeldkkeelle siirtymisen jdlkeen.

Liian pitkd tydpdivd oli mainittu aiemmin tehdyn tyon sellaisena piir-
teena, joka oli tietysti muuttunut. Liian pitkdd tyopriiveiei sanoi tehneensd
reilu neljannes kaikista ennen osa-aikaeldkkeelle siiftymistddn.

Ndmd kolme tekijdd, kiireisyys, tyon henkinen raskaus ja liian pitkd
tyopdivii, olivat ne aiemmin tehdyn tyon piirteet, jotka olivat selvimmin
muuttuneet osa-aikaeldkkeelle siirtymisen jdlkeen. Vastausten perusteella
ei voida sanoa, onko osa-aikaeldkkeella olevien tyot todella jdrjestetty niin,
ettd kiirettd tai henkistd rasitusta on tyojdrjestelyjen avulla kyetty vdhen-
tdmddn, vai onko kysymys siitd, ettd kiire ja henkinen raskaus ovat hel-
pommin kestettdvissd, kun tyossd ollaan vdhemmdn aikaa ja palautumis-
aikaa on aiempaa enemman.

Aikaisempaa kokoaikaista tyotddn osa-aikaeldkeldiset kuvasivat
paitsi kiireiseksi (77 %) ja henkisesti raskaaksi (60 %), myos kiinnostavak-
si (86 7o), uusien asioiden oppimista edellyttdneeksi (78 7"), sellaiseksi,
jossa on mahdollisuus sdddelld tyotehtdviA ja osallistua tyon suunnitteluun
(75 %) ja nopeasti muuttuvaksi (51 %). Monia huonoina pidettyjei asioita
kuten tyopaikan likaisuutta, meluisuutta ja polyisyyttd valitti vain 14"/"
vastaajista. Myoskddn yksitoikkoista ei aiemmin tehty tyo ollut, vain joka
kymmenes sanoi kokopdivdtyonsd olleen yksitoikkoista. Naiset kuvailivat
miehid useammin tyotddn ruumiillisesti raskaaksi, yksitoikkoiseksi ja pak-
kotahtiseksi. Miehet puolestaan kuvailivat naisia useammin tyotddn hyvin
palkatuksi, kiinnostavaksi ja itsendiseksi, mutta myos hieman useammin
henkisesti raskaaksi, likaiseksi ja tapaturma-alttiiksi.

Jos verrataan osa-aikaeldkeldisten kuvauksia aiemmin tekemdstddn
tyostii muiden varhaiseldkkeelld olevien kuvaukseen, voidaan havaita,
ettd osa-aikaeldkeldiset kuvailevat tekemddnsd kokoaikatyotd monissa
kohdin varsin erilaiseksi kuin esimerkiksi yksilolliselld varhaiseldkkeelld
olevat. Kiireisyys on kuvauksille yhteinen tekijd, samoin se, ettd tyo edel-
lytti uusien asioiden oppimista ja muuttui nopeasti. Monissa muissa kohdin
erot ovat suuria, erityisesti tyon raskaus, yksitoikkoisuus ja likaisuus olivat
huomattavasti tavallisempia yksilolliselld varhaiseldkkeelld olevien toissd
kuin osa-aikaeldkeldisten toissd.
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YksilollisellA varhaiseldkkeella olevien tiedot teoksesta Forss ja Tuominen
1 991

lti-,,,., :, Osa-aikaeldkeldisten ja yksilolliselld varhaiseldkkeelld olevien tyon
piirteet, niiden vastaajien 7o-osuus, jotka mainitsivat kyseisen piirteen
kuvaavan ennen eldkkeelle siirlymistii tehtyd tyotA

Jos osa-aikaeldkeldisten ja yksilolliselld varhaiselekkeelld olevien arvioita
tyon henkisestd raskaudesta verrataan kaikkien samanikaisten suoma-
laisten palkansaajien arvioihin, nahddtin ettd eldkkeelld olevat ovat koke-
neet aiemman tyonsa henkisesti keskimaaraista raskaammaksi. Tyoolo-
tutkimuksen mukaan tyonsd koki henkisesti melko tai erittdin raskaaksi
58-64-vuotiaista palkansaajista 54 7o vuonna 1997 (laskettu Tyoolotutki-



mus 1997:n tiedoista). Se on vdhemmdn kuin niiden osa-aikaeldkeldisten
(60 %) tai yksilolliselld varhaiseldkkeelld olevien (72 %) (Forss ja Tuomi-
nen 1991, 13) osuus, jotka kokivat aiemmin tekemdnsd tyon henkisesti
raskaaksi. Aiemmin tehdyn tyon henkinen raskaus koettelee erityisesti
yrittdjid. Jos osa-aikaeldkkeelld olevia palkansaajia tarkastellaan erikseen,
niin heistd 57 o/o oli kokenut aiemman tyonsd henkisesti raskaaksi. Mutta
yrittdjien kokema tyon henkinen raskaus kosketti selvdsti useampaa, 66 o/o

osa-aikaeldkkeelld olevista yritttijistei oli kokenut aiemman kokopdivdtyon-
sd tyonsd henkisesti raskaaksi.

Osa-aikaeldkeldiset eivdt sen sijaan kokeneet aiemmin tekemddnsd
kokopdivdtydtd ruumiillisesti raskaammaksi kuin ikddntyneet palkansaajat
keskimiidrin. Kun osa-aikaeldkeikdisistd 58-64-vuotiaista palkansaajista
keskimddrin 35 % koki tyonsd ruumiillisesti raskaaksi (laskettu Tyoolotut-
kimus 1997:n tiedoista), niin 33 %:lla osa-aikaelAkeldisistd aiemmin tehty
tyo oli ruumiillisesti raskasta (palkansaajal3l oh, yritteijdt 39 %). Yksil6lli-
selld varhaiseldkkeelld olevat poikkeavat aivan selvdsti niin palkansaajista
kuin osa-aikaeldkeldisistdkin, ruumiillisesti raskaassa tyossd oli ollut en-
nen eldkkeelle siirtymistd 68 %.

Osa-aikaeldkkeelld olevat naiset kokivat aikaisemmin tekemdnsd
kokopdivdtyon kuitenkin selvdsti useammin ruumiillisesti raskaaksi kuin
miehet. Tdmd ero ndkyy myos kaikkien 58-64-vuotiaiden palkansaajien
kohdalla: miehistd 26 % ja naisista 43 % koki tyonsd ruumiillisesti melko
tai erittdin raskaaksi (laskettu Tyoolotutkimus 1997:n tiedoista). Tdmd
miesten ja naisten vdlinen ero on havaittu myos aiemmissa tutkimuksissa
(Gould ja Takala 1991 , 20-22).

Joka kymmenes osa-aikaeldkkeelld oleva kuvasi aiemmin teke-
mddnsd ty6td yksitoikkoiseksi, naisista 13 % ja miehistd 7 ./". Palkansaaji-
en ja yrittzijien vdlilld oli myos eroa, palkansaajista 12 % ja yritteijistd 6 %
sanoi aikaisemmin tekemddnsd kokopeiivzityotd yksitoikkoiseksi. Yksi16lli-
selld varhaiseldkkeelld olevista selvdsti useampi eli 29 % kuvasi aiemmin
tekemddnsei tyotai yksitoikkoiseksi (Forss ja Tuominen 1991, 13). Osa-
aikaeldkkeelld olevien tydt ovat siis olleet selvdsti vaihtelevampia kuin yk-
silolliselld varhaiseldkkeelld olevien, mutta ne ovat olleet myos tavan-
omaista monipuolisempia. Kaikista samanikdisistd palkansaajista nimittdin
kaksinkertainen osuus eli 20 % kertoi tyonsd olevan yksitoikkoista (las-
kettu Tyoolotutkimus 1 997:n tiedoista).

Samanikdisiin palkansaajiin verrattuna osa-aikaelAkeldiset ovat siis
kokopdivdtyossddn tehneet vdhemmdn yksitoikkoista, mutta henkisesti
hieman raskaampaa tyotd. Kun osa-aikaeldkkeelld olevien aikaisempaa
tyotd verrataan kokoaikaeldkkeelld olevien aikaisempaan tyohon, se on



ollut itseniiisempdd, se on useammin edellyttdnyt uusien asioiden oppi-
mista ja siind on ollut kdytossd enemmdn uutta tekniikkaa. Kokoaikaela-
kelaisten aikaisemmassa tyossd vertailussa korostuvat ty6n raskaus, tyo-
ympariston haitat, tyon yksitoikkoisuus ja hankalat tyoajat.
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Osa-aikatydtd tekevdt osa-aikaeldkeldiset ovat mddritelmiin mukaan epd-
tyypillisessd tyossd. Koska ennen osa-aikaelakkeelle siirtymistti edellyte-
tddn kokopdivdtyon tekemistd, ovat osa-aikaeldkelAiset joustaneet tyo-
markkinoiden nykyisten vaatimusten suuntaisesti. Kaikki eiviit ole jousta-
neet vapaaehtoisesti, jotkut ovat siirtyneet osa-aikatyohon vastentahtoi-
sesti. Ttimdn tutkimuksen mukaan kaksi kolmesta osa-aikaeldkeldisestd
sanoi kuitenkin halunneensa siirtyd nimenomaan osa-aikaeldkkeelle ja
siten myos osa-aikatyohon.

Osa-aikaeldkeldisten aiemmin tekeman kokoaikatyon tyojdrjeste-
lyistd ei tdssd selvityksessd ole tietoa, mutta nykyisen tyoajan jdrjeste-
lyistd kysyttiin vastaajilta avokysymyksend. Ohjeita annettiin vain sen ver-
ran, ettd pyydettiin mainitsemaan muun muassa, monenako pdivdnd vii-
kossa tekee tyotd, montako tuntia pdivdssd ja kuinka monen viikon jak-
soissa. Vastausten kirjo oli laaja ja epdmdiirdisid vastauksia oli jonkin ver-
ran, mutta kysymykseen jdtti vastaamatta kuitenkin vain parikymmentd
osa-aikaeldkeldistd.

Tyoajat on luokiteltu neljddn luokkaan, jotka on jdrjestetty ty6ajan
siiiinnollisyyden mukaan (taulukko 26). A- ja B-luokkiin kuuluvat periaat-
teessa sddnnollisimmdt tyoajat ja C- ja D-luokkiin epdmAiirdisemmiit tyo-
ajat, niin ettii ryhmdssd A on kaikkein sddnnollisin ty6aika ja ryhmdssii D
kaikkein epdmdiiriiisin.

Kaksi kolmesta osa-aikaelAkeldisestii tyoskenteli sddnnollisesti vii-
koittain (kohta A). Tyota tehtiin joko kahdesta kolmeen kokopdivdd tai
esimerkiksi viisi puolta pdivdd viikossa. Tiissd ryhmdssii pitempid taukoja
tyonteossa olivat normaalit vuosilomat. Niistii, jotka tyoskentelevdt jatku-
vasti joka viikko, kolmasosa teki tyotZi joka arkipdivd eli viitend piiivdn6 vii-
kossa.

12 "/" osa-aikaeldkeliiisistd oli jaksotellut tyonsii viikon periodeihin
(kohta B). Tdmd ty6ajan jdrjestdmisen tapa oli myds periaatteessa sddn-
nolliseksi sovittu. Tavallisin tapa oli tehdd kaksi viikkoa toitd ja levdtd sitten
kaksi viikkoa. Mutta joillain osa-aikaeldkeldisillA oli jopa kuuden viikon jak-



sotuksia (kuusi viikkoa taiyttii tyopdivdii, sitten kuuden viikon loma). Tdllai-
nen tyoajan jairjestely oli tavallisempaa palkansaajilla kuin yrittdjilld.

16 % osa-aikaeldkeldisistd oli sopinut tyon tekemisesta siten, etta
joko viikkotyoaika (noin 15-25 tuntia viikossa), kuukausityoaika (noin 80
tuntia kuukaudessa) tai jopa vuosityoaika oli etukdteen sovittu ja sitten
tyotd tehtiin vaihtelevasti (kohta C). Tdllainen tyoaika voidaan ktiyttinnos-
sd hoitaa kuin jonkinlainen pdivystys- tai ruuhkatyo, eli tyot voidaan tehdd
hyvinkin lyhyessd ajassa ja pienelld varoitusajalla. Tyonantajalla on vasta-
usten perusteella varsin suuri vaikutusmahdollisuus siihen, miten tyoaika
kdytetddn. Myos tdllainen tyoajan jdrjestely oli tavallisempaa palkansaaji-
en kuin yrittdjien keskuudessa.

Neljeis ryhmd, 14 o/" osa-aikaeldkeldisistd (kohta D), teki tyotd hyvin
epdmiiiirdisen sopimuksen varassa: vastaajat kertoivat, ettd tyotd tehtiin
epdsddnnollisesti, tyotii tehtiin kun sitii oli tai tyotd tehtiin talvella enem-
mtin ja kesdlld vdhemmiin. Yrittdjeit ty6skenteliviit selviisti palkansaajia
enemmdn tdllaisen epdmddrdisen tyoajan puitteissa. Pienissd tyopai-
koissa (alle 10 henked ty6ssA) epdmddrdiset tyoajat olivat myos tavalli-
sempia kuin suuremmissa tyopaikoissa.



': ,r\1.1r1i.!+".rirr , i;,, Osa-aikaeldkkeelld olevien ty6ajat

Miehet Naiset

o//o o//o

Palkan- Yrittdjdt Kaikki
saajat

o/ o/ o//o /o /o

A) TyotA joka viikko,
2-6 pdivdnd siiinnollisesti

B) 1-O viikkoa toissd,
1-6 viikkoa vapaalla

C) Viikko-, kuukausi- tai
vuosityoaika sovittu, tyotd
vaihtelevasti

D) EpAsddnnollinen,vaihteleva
tyoaika, tyotilanteen mukaan

Yhteensd
LukumAArd
Tieto puuttuu

57 62 59

12 '16 2 12

15 17 19 16

18 I 8 28 14

56

12

100
575

13

100
526

11

100
764

23

100
323

15

100
1 10'1

24

62

8

Yritteijille hyvinkin vapaa tyoaikojen jeirjestely on lain mukaan mahdollista,
edellytetddnhAn tydpanosta vain pienennettaveksi noin puoleen. Yritteijeit
ndyttdvdt kdyttdneen tdtd mahdollisuutta myos hyvdkseen. Toinen seikka,
joka saattaa selittdA sen, etta yritteijizi oli paljon tdssd epdmdtiriiisten tyo-
aikojen ryhmdssd, saattaa olla se, ettd yrittiijdt eivdt olleet erityisen haluk-
kaita tekemadn tarkkaa selkoa tydajoistaan tdllaisessa kyselyssA. Tdmdi
seikka voi aiheuttaa yrittdjien yliedustusta tdhdn luokkaan.

Kahdessa jdlkimmdisessa ryhmiissei (C ja D) tyoajan jdrjestely ei
endd olekaan tyypillisesti sellainen, jollaista osa-aikatyolld yleensd tarkoi-
tetaan tai miten ihmiset yleensd osa-aikatyotd haluaisivat tehdd (ks. Wick-
ham 1997). Jdrjestely ldhenee muita tyoaikamalleja, esim. suhdan-
nesopeutettua tyoaikaa, keskimtiiirin tasoittuvaa tyoaikaa ja henkilokoh-
taisesti sovittua tyoaikaa.

Kaikkein epdmddrdisin tyoaika oli rakentamisen ja korjauksen toimi-
alalla (taulukko 27), jossa tiiysin epdmddrdisid ty6aikoja noudatettiin kaksi
kertaa keskimdiirAistd useammin. Mutta jos lasketaan yhteen ryhmdt C ja
D, joissa ovat mukana myos vdhemmdn epiimddrdiset mutta loyhdsti sopi-

.i.4;



muksenvaraiset tyoaikajdrjestelyt, niin yli keskiarvon menevid osuuksia oli
myds kuljetuksen ja tietoliikenteen alalla sekd rahoitus- ja vakuutusalalla.

Miesten lukumiiiirdisesti suurimmalla toimialalla eli teollisuudessa kak-
si kolmasosaa miehistd teki toitti joka viikko, ja epiimddrdinen tyoaika oli
29'/"tla. Erityisen paljon epdmddrAistd tyoaikaa oli miehilld rakennuksen ja
korjauksen aloilla (43 % teki tyotai epdmiiiirdisesti mdiiritellyn tyoajan puit-
teissa).

"ilma+*a*tuMeF H?. Osa-aikaeliikeldisten ty6aikajdrjestelyt, tyoaikaryhmien
"/o-jakauma e ri toi m ialo i I la

Tyoaikajdrjestelyt ABCDYht.LkmTp

Teollisuus
Kauppa
Ku ljetus ja tietoliikenne
Rahoitus ja vakuutus
Majoitus, ravinto, puhtaus
Rakennus ja korjaus
Muut palvelut
Muu

57 16

678
33 32
52 16
649
622
667
46 21

14
16
19
31

12
I

10
15

13
10
16

2
15
27
17
19

100 %
100 %
1OO "/"
100 %
100 %
100 %
100 %
100 "/"

168
264
108
134
59
96

208
48

4

5
3

4
3

5

: Kaikki
I tieto puuttuu

59
10

12 16 14 1AO% 1 085
1615

24
40

Osa-aikaeldkeldiset ovat siis jdrjestdneet tai joutuneet jdrjestdmddn ty6-
aikansa melko monella tavalla. Lyhennetyn tyoajan tekeminen ulottuu pe-
rinteisestd osa-aikatyomallista ratkaisuihin, jotka muistuttavat liiheisesti
uusia joustavia tyoaikamalleja. Tdssd mielessd osa-aikaeldke on malli,
joka saattaa olla edelldktivijdnti (hyvdssd ja pahassa) ja lisdtd osaltaan
tyomarkkinoiden joustavuutta. Tyoaikojen arviointia vaikeuttaa se, ettei
osa-aikaeldkettd edeltdvdn tyohistorian ty6aikamalleista ole tietoa.
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Osa-aikaeldkeldiset arvioivat bruttotulojensa alentuneen elakkeelle siirty-
misen jdlkeen keskimiiiirin 3 100 markkaa ja nettotulojensa 1 600 mark-
kaa. Vastaajia pyydettiin ilmoittamaan, kuinka paljon nykyiset ansiot ja
osa-aikaelake yhteensd olivat pienemmat kuin entiset kokopdivdtyossa
saadut ansiot. Tiihdn tulojen alenemaa koskevaan kysymykseen jdtti

vastaamatla 25'/" osa-aikaelakeldisistd.
Bruttotulojen aleneminen oli vdhdisintii kaupan alalla sekti rahoitus-

ja vakuutustoiminnassa, joissa molemmissa bruttotulojen aleneman kes-
kiarvo oli 2 300 markkaa. Suurimmillaan bruttotulojen alenema oli raken-
tamisen ja korjaamisen aloilla, joilla keskimddrdinen alenema oli 4 2OO

markkaa kuukaudessa. Myos nettotulojen alenema oli korkeimmillaan ra-

kentamisen ja korjaamisen aloilla, joilla keskiarvo oli 2 500 markkaa. Net-
totulojen alenema oli alhaisimmillaan rahoitus- ja vakuutustoiminnan alalla
(1 100 markkaa kuukaudessa).

Taloudellisesti arvioi tulevansa hyvin toimeen 19 7" vastaajista ja
66 % piti toimeentuloansa kohtalaisena. Huonoksi toimeentulonsa arvioi
16 % vastanneista. Tdstd ryhmdstd kaksi prosenttia arveli toimeentulonsa
erittdin huonoksi. Yrittrijistzi ldhes neljdnnes arvioi taloudellisen toimeen-
tulonsa huonoksi, palkansaajista selvdsti harvempi.

Y*uiu,1, jn:r-: ft$- Osa-aikaeldkeldisten arvio taloudellista toimeentulosta, %

Taloudellinen toimeentulo
HWei Kohtalainen Huono Yhr Lkm Tp

Miehet
Naiset
Palkansaajat
YrittAjrit

: Kaikki

21

16
20
16

15

15
12

23

9

I
11

7

63
69
68
61

100 %
100 %
1OO "/"
100 %

579
528
776
331

19 66 '15 100 % 1107 18
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Kun osa-aikaeldkeldiset arvioivat toimeentuloaan, oli ndissd arvioissa eri
toimialoilla tyoskentelevien vdlilld eroja. Kaikkein tyytyvdisin toimeentu-
loonsa oli ryhma, jossa olivat esimerkiksi tietojenkdsittelypalveluja tuotta-
vat ja eri jdrjestoissd tyoskentelevat. Heistd joka neljds arvioi tulevansa
toimeen hyvin. Hyvin toimeentulevien osuus oli alhaisimmillaan majoitus-,
ravitsemis- ja siivouspalveluja tuottavien ryhmassd, jossa hyvin toimeen-
tulevia oli 12 %. Tdssd ryhmdssd oli suurin myos niiden osa-
aikaeldkeldisten osuus, jotka arvioivat toimeentulonsa huonoksi.

Keskimddrin puolet vastaajista arvioi toimeentulonsa pysyneen osa-
aikaeldkkeelle siirtymisen jdlkeen samanlaisena kuin ennen eldkkeelle
siirtymistd ja ldhes puolella se oli muuttunut huonommaksi. Ne, jotka olisi-
vat halunneet jatkaa kokopdivdtyossd, sanoivat selvasti muita useammin
taloudellisen tilanteensa muuttuneen huonommaksi osa-aikaeldkkeelle
siirtymisen jdlkeen.

i n". i,oS* li rrr , rg6'i iff.,.:. "j,t , .; -. , .
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Osa-aikaeldkeldiset arvioivat terveydentilaansa viisiluokkaisella asteikolla,
jossa vaihtoehdot olivat erittdin huono, melko huono, kohtalainen, melko
hyvd ja erittdin hyvd. Vastaajat arvioivat terveydentilansa varsin hyvdksi,
vain kymmenesosa kertoi terveydentilansa olevan huono. Miesten ja
naisten vastauksissa ei ollut eroa, ei myoskddn palkansaajien ja yrittdjien
(taulukko 29).

Taustamuuttujien mukaan katsotut terveyserot olivat suurimmillaan
eri siviilisddtyryhmissd. Naimisissa olevat olivat keskiarvoissa. Yksin eld-
vien ryhmissd, naimattomissa ja eronneissa, oli eniten niitd, jotka sanoivat
terveydentilansa olevan huono, leskissa vdhiten taas niitd, jotka sanoivat
terveydentilansa olevan hyvd. Ne, jotka tyoskentelivdt rahoituksen ja va-
kuutuksen toimialalla, pitivdt terveyttddn hyveinei selvdsti keskimddrdistd
useammin. He olivat kaikki palkansaajia. Keskimddrdistd hieman harvem-
pi niista, jotka tyoskenteliviit majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, kiinteisto-
ja vuokraustoiminnassa tai pesula- ja siivouspalveluissa, ilmoitti tervey-
dentilansa hyvdksi. Tdmd pdti sekd palkansaajiin ettd yrittrijiin. Yrittdjistei
parhaimmaksi arvioivat terveydentilansa ne, jotka tyoskentelivdt erilaisten

.: '"? ,'.. 
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liike-eldmAn palvelujen, tutkimus- ja tietojenkdsittelypalvelujen, jarjesto-
toiminnan yms. piirissd. tr/y6s ne harvat maa- ja metsdtalousyrittdjdt, jotka
kuuluivat tutkimuksen piiriin (ei maanviljelijAt), arvioivat terveytensd kes-
kimddrdistd paremmaksi.

'.i';,1 
11 f ;;,;: :. ,', i, : Osa-aikaeldkelaisten oma arvio terveydentilastaan, 7"

HWd Kohtalainen Huono Yhteensd Lukumddrd Tp

Miehet
Naiset

Palkansaajat
Yrittdjdt

Naimaton
Naimisissa
Eronnut
Leski

51

51

41

39

51

52
40
41

56
51

56
46

I
10

10
8

100 %
100 %

100 %
100 %

1OO "/o

100 %
100 %
100 %

531
502

732
301

55
806

95
74

57
35

55
37

31

40
35
49

40

13

9
10

5

4
70
10
7

Kaikki 51 I 100 "/" 1 033 92

Koko viiestossd terveyden yleensii koetaan heikkenevdn 45. ikiivuoden
jdlkeen. 55-64-vuotiaista suomalaismiehistd ilmoitti terveytensd huonoksi
16% ja naisista 13 % vuonna 1995 (Suomalaisten terveys 1996, 68-69).
lkdisiinsa verrattuna osa-aikaeldkelaisten keskuudessa on vdhemmAn
niitd, joilla on huono terveys.

Eldkkeelle siirtymisen syitii kartoittaneissa tutkimuksissa on havaittu,
ettd oma arvio terveydentilasta, sairauspoissaolot ja tyostei selviytymisen
tunne ovat selvasti yhteydessd kokoaikaiselle varhaiselakkeelle siirtymi-
seen (ks. esim. Gould 1994, 23). Kun verrataan osa-aikaelakeldisten itsen-
sd arvioimaa terveydentilaa muiden samanikiiisten tyossii kdyvien tai eldk-
keelld olevien terveydentilaan, vahvistusta saa se kdsitys, ettii osa-
aikaelakeliiiset ovat varsin terveitd. Osa-aikaeldkeldiset olivat kokopdivd-
tyossd kayviin ikdtovereihinsa niihden jopa hieman terveempiii, suunnilleen
yhta terveitd kuin tyossd keiyvdt tyon jatkamiseen motivoituneet tyohaluiset



ikatoverinsa. Eldkkeelle haluavat tyossd kayvdt olivat jo hieman huonompi-
kuntoisia, ja varsin selvd ero muodostui tyokyvyttomyys- tai yksilollisellA var-
haiseldkkeelld oleviin (erottelusta tyohaluiseUeldkehaluiset ks. esim. Gould
ym. 1991).

-i=:::,:, ir,r,:-:. .r;-,.:. Osa-aikaeliikelaisten oma arvio terveydentilastaan verrattuna
58-64-vuotiaide n tyokyvyttdmyyse ldkettd tai yks i lol I istd var-
haiseldkettd saavien ja ty6ssd kdyvien tyohaluisten ja elake-
halu isten omaan arvioon te rveydenti lastaan, 7o.

Terveydentila o//o

Tyossd kayvdrt
Tyohaluiset Eldkehaluiset

o//o /o

Tyokyvyttomyys-
elAkkeillA olevat

o//o

Osa-aika-
eldkeldiset

Erittriin hyvd
Melko hyvA
Kohtalainen
Melko huono
Erittdin huono
YhteensA

Lukumddri
Tieto puuttuu

7
24
47
21

1

100

3

53
38

6
100

13
46
35

5

1

100

78

12

39
40

B
'1

100

104 891 033
92

. Ldhde: Raija Gouldin vuonna 1993 kerAdmd ikiidntyneitd palkansaajia
koskeva aineisto, julkaisemattomia tietoja

Osa-aikaeldkkeelle siirtymisen jdlkeen oli terveydentila muuttunut parem-
maksi 15 o/")la vastaajista, ennallaan terveydentila oli pysynyt 76 %tla 1a
huonontunut 9 %:lla. Naiset arvioivat hieman miehia useammin terveyden-
tilansa parantuneen, miehillii se oli useammin sdilynyt ennallaan. Palkan-
saajat raportoivat myos hieman yrittaijiai useammin terveydentilansa pa-
rantuneen eldkkeelle siirtymisen jdlkeen: palkansaajista 16'/Ala oli ter-
veydentila muuttunut paremmaksi, yrittiijistd 11 %:lla.

Osa-aikaeldkeldisistd siirtyi tyokyvyttomyyselakkeelle seuraavan
kolmen vuoden aikana 50 henked ja yksilolliselle varhaiseldkkeelle 101
henkea eli yhteens e 1 2 % siirtyi tyokyvyttomyyseldkkeille ( Eldketu rvakes-



kuksen rekisterit). NiistA, jotka sanoivat tdmdn tutkimuksen kyselyssii ter-
veydentilansa olevan huono, puolet oli siirtynyt seuraavan kolmen vuoden
aikana joko tyokyvyttdmyyseldkkeelle tai yksilolliselle varhaiseldkkeelle.
Joka neljtis koko ryhmdstd oli edelleen osa-aikaeldkkeelld, 12 "/" oli siirty-
nyt varhennetulle vanhuuseldkkeelle ja neljei prosenttia tyottomyyseldk-
keelle.

Tyokyvytt6myyseldkkeille siirtyneet arvioivat terveydentilansa osa-
aikaeldkkeelld ollessaan selvasti keskimtidrdistd huonommaksi ja olivat
myos sitii mieltd, ettd osa-aikaeldkkeelle siirtymisen tdrkein syy oli huono
terveydentila. Kaikista vuoden 1994 lopussa osa-aikaeldkkeelld olleista olt
eldkerekisteritietojen mukaan vuoden 1997 lopussa osa-aikaeldkkeelld
vield, 444 henkea (tutkimuksessa mukana heistd oli 397 henked). Ndistd
vuonna 1997 osa-aikaeldkkeelki yhd olevista, samoin kuin vanhuuseldk-
keelle tai tyottomyyseldkkeelle siirtyneistd, suurin osa oli arvioinut tervey-
dentilansa tutkimusvuonna'1 995 varsin hyvaiksi.



'1i r r.rilu lq rqrr il t " Tutkimuksessa mukana olevien osa-aikaelakeldisten siifiymi-
nen muille eldkkeille vuoden 1997 loppuun mennessd vuonna
1995 arvioidun terveydentilan mukaan, %

Vuoden 1994 lopussa osa-aikaelirkkeelld olleiden tilanne vuoden
1997lopussa"

Terveyden- Tyokyvyt- Yksilolli- Tyotto- Varhen- Varsinai- Edelleen
tila vuonna tomyys- selld myys- netulla sella osa-aika-
1995 eldkkeelldi varhais- eldkkeelld vanhuus- vanhuus- eldkkeelld

eldkkeelld eldkkeelld eldkkeelld
o/ o/ o/ o/ o/ o//o /o lo /o /o /o

Hwd
Kohtalainen
Huono
Yhteensd

Lukumddri
Tp

17
31

51

100

23
49
29

100

54
41

5
100

53
38

9
100

34

62
35

3
100

68

59
33
I

100

364
3332

98
b

35
4

128
15

.Ldhde: Eldketurvakeskuksen tilastorekisterit. Tdssd taulukossa ndkyvdt vain
ne henkilot, jotka ovat edelleen samalla osa-aikaeldkkeelld kuin vuonna 1994
tai jotka ovat osa-aikaeldkkeen jdlkeen siirtyneet jollekin muulle yksityisen
sektorin eldkkeelle. Tdmd eldke oli voimassa vuoden 1997 lopussa.

Tdmd taulukko tukee osaltaan niitd tutkimustuloksia, joiden mukaan vas-
taajan itsensii huonoksi arvioima terveydentila ennustaa eldkkeelle ha-
keutumista ja varhaista tyostd poistumista (esim. Piispa ja Huuhtanen
1995; Gould 1994).

Terveydenti lan I isdksi pyydetti i n vastaaj ia arvioi maan nykyistd tyoky-
kytiiin. Kysymys oli muotoiltu seuraavasti: "Onko Teillai jokin sairaus tai
kipuja tai sdrkyjd, jotka haittaavat Teita nykyisessa tydssdnne?" Vastaus-
vaihtoehdot olivat: tyokyky on selvdsti alentunut, tyokyky on hieman alen-
tunut ja tyokyky on edelleen hyvd. Oman arvion mukaan 44'hila vastaa-
jista tyokyky oli edelleen hyvd, 41 %:lla oli hieman alentunut ja lopuilla
16 %:lla selvdsti alentunut (taulukko 32). Miesten ja naisten arvioissa ei
ollut eroa. Yrittdjdt kertoivat hieman useammin kuin palkansaajat tyoky-
kynsd olleen alentunut. Erot ammattiaseman mukaan olivat kuitenkin pie-



nid, vain muutamia prosenttiyksikoitd. Kaikista tyokykyd ja terveydentilaa
koskeviin kysymyksiin vastanneista reilu kolmannes oli sellaisia, joilla oli
sekd hyvd terveydentila ettd hyvri tyokyky.

'l' + :r i :r..r l,r, :.4.f..;, ji 11. Osa-ai kae ldke liiste n tydkyky, %

Tyokyky on
selvdsti
alentunut

Tydkyky on
hieman
alentunut

Tyokyky on Yhteensd Lkm Tp
edelleen
hyvd

Miehet
Naiset
Palkansaajat
Yrittdjdt
Kaikki

15

16

14
20
'15

40
42
40
41

41

64
56
75
45

120

45
42
46
39
44

100 %
100 %
100 "/"
100 %
100 %

524
481
712
293

1 005
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Osa-aikaeldkkeelle siirtymisen vaikutuksia sairauspoissaoloihin pyrittiin
mittamaan siten, etta lomakkeella kysyttiin, onko vastaajan sairauslomien
mddrdssii tapahtunut muutoksia osa-aikaelakkeelle siirtymisen jdlkeen.
Valmiit vastausvaihtoehdot oli jaettu kolmeen: sairauslomien mddrd on
vdhentynyt, sairauslomien mddrd on kasvanut tai sairauslomien mddrd on
pysynyt ennallaan. Kysymys oli kuitenkin varsin ongelmallinen. Se oli laa-
dittu niin, ettei pdivien lukumiidrdn muistamista edellytetty, koska oletettiin
sen olevan vaikeaa. Ongelmaksi muodostui se, ettd valmiit vastausvaihto-
ehdot jiittivEit huomiotta sen mahdollisuuden, ettd sairauslomia ei ollut pi-
detty lainkaan ennen osa-aikaeldkkeelle siirtymistd eikd ehkd myoskddn
sen jdlkeen. Monet vastaajat (14% kysymykseen vastanneista) kirjoittivat
lomakkeeseen, etteivit olleet pitdneet sairauslomia lainkaan. Kysymys
koodattiin uudelleen siten, ettd tdstd muodostui oma vaihtoehtonsa. Tiillti
tavalla toimien on oletettavaa, eta vaihtoehdon paino suhteessa muihin
vaihtoehtoihin on liian pieni. Vastaamatta jdttdneitd ja vaihtoehdon ei osaa
sanoa valinneita oli tdssd kysymyksessii my6s paljon, neljiinnes kaikista
vastaajista.

oI l-h dl



Sairauslomien mddrdn muutosta ei voi edes vdlttdmdttd selittdd pel-
kdstddn eldkkeelle siirtymisen vaikutukseksi, koska osalla vastaajista on
saattanut tapahtua sellaisia muutoksia terveydentilassa, jotka kasvattavat
sairauslomien madrdd riippumatta tydstd tai tyoajasta (esim. vakavat sai-
raudet). Koska tdssd kysymyksessd on paljon varauksia, on seuraavan
taulukon jakaumaan suhtauduttava niin, ettd se on vain suuntaa antava.

T'* ilr t ss k kes "]3 " Sai rauslomien m uutokset osa-aikaeldkkeelle si irtym isen
jalkeen, %

Sairaus-
lomat
ovat
vdhenty-
neet

Sairaus-
lomat
ovat
listiiinty-
neet

Sairaus-
lomat
ovat
ennal-
laan

Ei
osaa
sanoa

Ei sai-
raus-
lomia Yhteensd Lkm Tp

Miehet
Naiset

Palkan-

saajat
Yrittiijtit

8

13

13

3

10

515

481

705

291

73

56

82

47

129

5

4
58

56

58

55

57

16

13

13

14

12

22
14

14

100 %
100 %

100 %
100 %

4

b

4kkiKa 15 14 100% 996

Sairauslomien mddrd pysyi osa-aikaeldkkeelle siirtymisen jdlkeen useim-
miten ennallaan, mikdli sairauslomia oli ylipaidnsd siihenkddn asti ollut. Jos
ei osaa sanoa -vastaukset jdtetddn pois jakaumasta, niin kaksi kolmesta
kysymykseen vastanneista valitsi tdmtin vaihtoehdon. Sairauslomat olivat
useammalla vastaajalla vdhentyneet kuin lisddntyneet. Miesten ja naisten
viililld vastauksissa ei ollut paljoa eroa, naiset ilmoittivat hieman miehid
useammin sairauslomien vdhentyneen. Palkansaajat kertoivat sairauslo-
mien useammin vdhentyneen kuin yrittdjdt.

Selvimmdt erot sairauslomien arvioinnissa muodostuivat ymmdrret-
tdvdsti terveydentilaltaan erilaisten ryhmien vdlille. Niistd, joilla oli huono
terveydentila, joka kolmas kertoi sairauslomien mddrdn kasvaneen eldk-
keelle siirtymisen jdlkeen. Tdssd ryhmdssd joka kymmenes kertoi saira-



uslomien vdhentyneen. Suurimmassa ryhmdssd, eli niiden joukossa joiden
terveydentila oli hyvii, 62 % kertoi sairauslomien mdiirAn pysyneen en-
nallaan. HeistA joka viidennelld ei ollut ollut ylipeidinsd sairauslomia, ei en-
nen eikd jdlkeen osa-aikaeldkkeelle siirtymisen.

Koska useimmilla osa-aikaeliikeleiisilla on hyvii tai kohtalainen ter-
veydentila, on selvdd, ettd harva heistd oli hakenut ennen osa-
aikaeldkettd sairausperustaiselle eliikkeelle. Eldketurvakeskuksen rekiste-
ritietojen mukaan suurin osa osa-aikaeliikeldisistd olikin siirtynyt suoraan
tdlle eldkkeelle. Jos rekisteritietojen pohjalta tarkastellaan koko aineistoa
(vuoden 1994 lopussa osa-aikaeldkkeelld olleet 1262 henkeii), niin niiistd
192 eli 15 % osa-aikaeldkeltiisistd oli hakenut ennen osa-aikaeldkkeelle
siirtymistd6n jotain muuta eldkettd ja hakemus oli tullut hyldtyksi. 85 %
kaikista aineiston osa-aikaeldkeliiisistd oli siis suoraan siirtynyt osa-aika-
eldkkeelle (miehistd 86 % ja naisista 84 %). Sitkeitdi kokoaikaisen eldk-
keen hakijoita on ollut vdhdn, vain viitisenkymmentd nykyistd osa-
aikaeldkeldistd oli hakenut useammin kuin yhden kerran jotain muuta eld-
kettd. Hyldtyistd hakemuksista kolme neljAstd oli hakemuksia yksilolliselle
varhaiseldkkeelle, 21 % tyoky\ 
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Niitd muutoksia, joita oli tapahtunut osa-aikaeldkkeelle siirtymisen jtilkeen,
vastaajat arvioivat pddasiassa myonteiseen siivyyn. Kun kysyttiin suurinta
muutosta osa-aikaeliikkeelle siirtymisen jdlkeen, 41 o/" osa-aikaeldkeldisistd
vastasi sen olleen vapaa-ajan lisddntyminen (taulukko 34). Palkansaajat
korostivat lisddntyneen vapaa-ajan merkitystEi yrittdjiti enemmdn, ja naisille
lisddntynyt vapaa-aika oli hieman useammin maininnan arvoinen asia kuin
miehille. Lisddntynyt vapaa-aika liitettiin usein sen tuomiin mahdollisuuksiin,
esimerkiksi siihen, ettd on aikaa harrastaa tai tavata omaisia tai ettd palau-
tuminen tyostd on helpompaa tai sairauksia on helpompi hoitaa kuin aiem-
min.

Pddosin raportoidut muutokset olivat siis myonteisid. Kielteisid
muutoksia olivain harvalla vastaajalla: osa kertoi rahapulasta, osa raportoi
turhautumisen tai tarpeettomuuden tunteesta tai vaikeuksista tottua uu-
teen eldmdnrytmiin.



Henkisen rasituksen vdheneminen (kiireen ja stressin vdheneminen,
aikaa palautua tyostd yms.) mainitsi joka viides vastaaja osa-
aikaeldkkeelle siirtymisen jdlkeisend muutoksena. Ruumiillisen rasituksen
vdhenemisestd kertoivat naiset kaksi kertaa useammin kuin miehet, mikd
on ymmiirrettiivdii, koska naiset myos kokevat tyonsd miehid useammin
ruumiillisesti raskaaksi.

Y*xrls$tu kr3 #4, Suurin muutos elAmdssA osa-aikaeldkkeelle siirtymisen
yhteydessd. Kyseisen muutoksen maininneiden 7o-osuus

Miehet Naiset Palkan- Yrittdijiit Kaikki
saajat

Vapaa-ajan lisddntyminen
Henkinen rasitus vdhentynyt
Aikaa harrastuksille
Ruumiillinen rasitus vdhentynyt
Taloudelliset muutokset
Tarpeettomuuden tunne ja
muut negatiiviset muutokset

44
19

19
13
6

44
22
21

12
5

32
19
18

6
11

38
23
22

7
7

41

21

20
10

7

5 4 5 3 5

Ldhes puolella osa-aikaeldkeldisistd oli joku itselleen tdrked harrastus tai
vapaa-ajan tehtAvd, ja heistd kolmasosa kertoi sen myos vaikuttaneen
eldkkeelle siirtymispddtdkseen. Osa-aikaeldkeldisten vapaa-ajan viettoa
kysyttiin siten, ettd haluttiin tietdd, oliko heilld jokin itselleen tdrked har-
rastus tai tehtdvd. Kysymyksessa korostettiin myos harrastuksen tai tehtd-
vdn sddnnollisyyttai. Kysymystd tdsmennettiin antamalla esimerkkejd siitd,
minkdlaisia tehtdvid kysymykselld tarkoitettiin, kuten lastenlasten hake-
mista koulusta, naapurin auttamista, perheenjdsenen tai omaisen hoita-
mista tai muuta vapaaehtoistyotd.

Useimmin mainittu harrastus oli liikunta, jonka mainitsi 29 % niistd,
jotka yliptiainsd jotain harrastivat. Miehet mainitsivat liikunnan, urheilun ja
ulkoilun selvdsti useammin kuin naiset ja yrittaijait useammin kuin palkan-
saajat. Liikuntaa harrastavien osuus tdssd ryhmdssd on kuitenkin selvtisti
alhaisempi kuin koko maassa jo vanhuuseliikkeelle siirtyneiden liikuntaa
harrastavien osuus, 65-69-vuotiaista harrastaa liikuntaa 57 % (Takala ja
Rahkonen 1995, 255).



Erilaiset lastenlapsiin liittyvdt puuhat olivat tavallisia, tdmdn mainitsi
26 % kysymykseen vastanneista. Naisista joka kolmas mainitsi lastenlap-
set, miehistd joka viides. Lastenlapsia kerrottiin haettavan koulusta tai pdi-

viikodista, lasten hoidossa autettiin tai vain vietettiin muutoin aikaa las-
tenlasten seurassa.

Joka viides vastanneista hoiti joko puolisoaan tai jotain muuta
omaista, usein omia vanhempiaan. Sen lisdksi kuusi prosenttia sanoi
osallistuvansa muuhun hoitotyohon, esim. erilaiseen vapaaehtoistyohon.
Naiset raportoivat ndistd selviisti miehid useammin. Naiset olivat hoivaaji-
na miehid ahkerampia: kun jonkin harrastuksen maininneista naisista
27 ./" hoili jotakuta omaistaan, miehistd hoitotyotd teki kuusi prosenttia.
Hoitotyon raskautta tai sddnnollisyyttd ei tiedusteltu, joten hoito voi vaih-
della melko kevyestii huolehtimisesta raskaaseen pdivittdiseen hoitotyo-
hon. Vastaajat eivdt myoskddn kertoneet asioista tAssd yhteydessd sen
kummemmin, useat vain totesivat hoitavansa vanhaa ditiii, sairasta sisarta
tai naapuria.

Lisddntyneen vapaa-ajan vietossa ei osa-aikaeldkeldisillii vaikutta-
nut olevan suurempia ongelmia, se kdytettiin harrasteisiin ja tyostd palau-
tumiseen. Vastaajia pyydettiin myos arvioimaan sitd, oliko osa-
aikaeldkkeelle siirtymisen jdlkeen tapahtunut muutoksia taloudellisessa
toimeentulossa, terveydentilassa, mielialassa ja ihmissuhteissa.

Myonteisimmdt muutokset liittyivdt mielialaan ja ldheisiin ihmissuh-
teisiin (ks. taulukko 35). Puolet vastaajista kertoi mielialansa parantuneen
osa-aikaeldkkeelle siirtymisen jdlkeen ja ldhes kolmannes sanoi ldheisissd
ihmissuhteissa tapahtuneen myonteistd kehitystd. lhmissuhteet tyopaikalla
sen sijaan olivat pysyneet ldhes ennallaan. Selvdd huononemista oli ta-
pahtunut vain taloudellisessa toimeentulossa.



::.::+.:,::|;.i::..: i:l.i. Muutokset osa-aikaeldkkeelle (OSE)ia yksilolliselle
varhaiseldkkeelle (YVE). siirtymisen jdlkeen, %

Taloudellinen
toimeentulo

OSE YVE
Terveydentila
OSE YVE

Mieliala
OSE YVE

lhmis-
suhteet
tyopai-
kalla

OSE

Suhteet
liihei-
siin

OSE

Muuttunut
paremmaksi

Pysynyt

ennallaan
Muuttunut

huonommaksi
Yhteensii

: Lukumdiirii
: tieto puuttuu

15 25 49 46

45 47

2 2

1 078
47

7

506

I

87

4

1 038

87

1 070

55

30

6949 37 76 56

I
100

513

49

100

61

100

19

100

6

100 't00 '100 100

1 071

54

512 1 074
51

- Laihde: Forss ja Tuominen 1991

Taloudellisessa toimeentulossa ei ollut kuitenkaan tapahtunut yhtd paljon
huononemista kuin niilld, jotka olivat siirtyneet yksilolliselle varhaiselak-
keelle, heistd kaksi kolmesta sanoi toimeentulonsa muuttuneen huonom-
maksi. Terveydentilassa taas oli tapahtunut useammin parantumista niillii,
jotka siirtyivdt tyokyvyn heikkenemisen vuoksi eldkkeelle, kuin osa-
aikaeldkeldisilld. Mielialaan ei ndyttdisi olevan vaikutusta silld, mille eldk-
keelle siirrytddn, ldhes puolella se on parantunut ja vain erittdin harvalla
muuttunut huonommaksi.

lhmissuhteet tyopaikalla olivat useimmilla osa-aikaelakkeelle siirty-
neilla pysyneet ennallaan, mutta suhteet liiheisiin ihmisiin olivat selvAsti
parantuneet. Ldhes joka kolmas osa-aikaeldkeldinen oli havainnut ldheis-
ten ihmissuhteidensa parantuneen eliikkeelle siirtymisen jdlkeen. Huono-
nemista oli tapahtunut vain yhdelle sadasta. Yksilolliselle varhaiselak-
keelle siirtyneiltd nditd muutoksia on kysytty vertailussa kdytetyssd tutki-
muksessa (Forss ja Tuominen 1991) hieman eri lailla. Tutkimuksessa ky-
syttiin oliko muutoksia tapahtunut ihmissuhteissa yleensa. Paremmaksi



ihmissuhteet olivat muuttunut eliikkeelle siirtymisen jdlkeen 15 %:lla ja
ennallaan ne olivat pysyneet 80 %:lla vastaajista (m1.,27).

Osa-aikaelZikkeelle siirtyneiden miesten ja naisten v€ililld ei ollut
ndissd kysymyksissii mitadn erityisen suuria eroja, naiset raportoivat ter-
veydentilan kohentumisesta hieman miehid useammin. Palkansaajat ker-
toivat yrittdjiei useammin mielialansa parantuneen. Palkansaajista 53 % ia
yrittdjistd 38 % oli havainnut mielialansa kohentuneen osa-aikaeldkkeelle
siirtymisen jdlkeen.

TAmdn kysymyksen vastauksia ei voida kuitenkaan tulkita niin, etta
ajateltaisiin vastausten kuvastavan puhtaasti osa-aikaeldkkeelle siirtymi-
sen vaikutuksia. Myos monet muut tekijiit vaikuttavat kysyttyihin asioihin,
esimerkiksi terveydentilaan vaikuttavat tyostd riippumattomat sairaudet,
ihmissuhteisiin vaikuttavat myos muut ihmiset. ElAkkeelle siirtymisen seu-
raukset riippuvat monista eri tekijoistei (ks. Forss 1989).

Voitaneen kuitenkin tulkita niin, ettd tdmdn kysymyksen esittdminen
nimenomaan eldketutkimuksen yhteydessd sai vastaajat miettimddn mie-
lialansa ja ihmissuhteidensa kohentumista erityisesti eldkkeelle siirtymisen
yhteydessA. Tata tulkintaa tukee se havainto, ettd myos yksilolliselle var-
haiseliikkeelle siirtyneet ovat keftoneet yleisen mielialansa parantuneen
selvdsti eldkkeelle siirtymisen yhteydessd'
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Osa-aikaeldkeldisten kokemusten valossa osa-aikaelakejdrjestelmd toimii
hyvin. Osa-aikaeldkeldiset ovat varsin terveitd ja he ovat siirtyneet osa-
aikaeldkkeelle useimmiten omasta halustaan. lkdvid ylldtyksiri on elek-
keelle siirtymiseen ja eldkeaikaan liittynyt viihdn. Osa-aikaelakeldisten
mieliala on hyvd, ja se on selvdsti parantunut eldkkeelle siirtymisen jdl-
keen. Siirtyminen osa-aikaeldkkeelle tuo helpotusta tyon raskauteen ja
auttaa palautumaan tyon rasituksista. Miesten ja naisten kokemukset eivat
juuri eroa, vaikka he hakeutuvat osa-aikaeldkkeelle erilaisista ammateista
ja heiddn taloudellinen tilanteensa poikkeaa toisistaan. Osa-aikaeltike on
siis onnistunut siind mielessd, ettii osa-aikaeldkeldiset ovat kokeneet sen
piidosin mydnteiseksi. Epdonnistuneista yrityksistd hakeutua osa-
aikaeldkkeelle ei tdmdn tutkimusasetelman puitteissa ole voinut saada
tietoa.

Osa-aikaeldkkeelld ollessa tyoaikaa voidaan vdhentdd niin, ettd
tyotai tehdddn joko puolipdivdisesti tai tyo- ja lomapdivid vaihdellen. Jotkut
osa-aikaeldkeldiset tekevdt tyotri ja lomailevat vuoroviikoin, jotkut ovat
sopineet vain viikoittaisen tai kuukausittaisen kokonaistyoaikansa. Tdllai-
set tyoajan jdrjestelytavat muistuttavat monia niitd uusia tyoaikamalleja,
jotka ovat olleet esilld viime vuosina kdydyssA keskustelussa tyomarkki-
noiden joustavuuden lisddmisestd. Uusia tyoaikamalleja ja erilaisia jousta-
via ty6nteon tapoja on usein perusteltu ihmisten uudenlaisilla tarpeilla.
Sanotaan, ettd ihmiset haluavat yhei enemmdn vapauksia suunnitella
omaa eldmddnsd, ulkoapiiin tulevat mddrdykset eiviit endd riitd ohjaa-
maan yksilori (Roos ja Hoikkala 1998, 10). Osa-aikaeldkkeen ja vdhittdi-
sen eldkkeelle siirtymisen mallin voi ajatella toimivan tdllaisena uudenlai-
sena tapana rytmittdd tyontekoa ja siirtyti eldkkeelle. Se voi vastata yksi-
lollisen tyouran vaatimuksiin paremmin kuin perinteinen eldkkeelle siirty-
misen malli, jossa ensin tehdddn pitkeiein kokopdivAtyotii, joka sitten yh-
dessd ydssd, kuin veitselld leikaten, vaihtuu kokoaikaeldkkeeksi.

Tdllainen ns. eldmdnpolitiikan niikokulma, samoin kuin monista eld-
ketutkimuksista tuttu tapa korostaa yksilon pddtoksen merkitystd eldk-
keelle siirtymisessd, on kuitenkin erddssd mielessd yksipuolinen. Ty6ky-
vyttomyyseldketutkimuksessa on nimittiiin tuotu esiin se, ettd yhden ihmi-
sen eldkkeelle hakeutuminen vaikuttaa myos monen muun hyvinvointiin.
Perheenjdsenet ja ystdvdt voivat joutua sopeutumaan tyokyvyttomyyteen



monin kdytdnnollisin, taloudellisin ja psykologisin keinoin (Aarts ym. 1996).
Toisaalta on huomattu, ettd eldkepdAtoksen tekoon vaikuttavat myos mo-
net muut henkilot kuin pelkdstddn eldkkeelle siirtyjd itse, erityisen tArkea
on elakkeelle hakeutujan perhe (Maule ym. 1996). Teillainen perheeseen
ja leihiympdristoon kytkeytyva nakokulma suomalaisesta eldketutkimuk-
sesta puuttuu ldhes tdysin. Myos osa-aikaeldkettii olisi kiinnostavaa tutkia
perheen ja ldheisten nakOkulmasta, voivathan puolisot siirtyd osa-
aikaelakkeelle myos yhtd aikaa ja yhteisestA pdatoksestd. Pddtos siirtyd
osa-aikaelakkeelle voi olla ratkaisu esimerkiksi idkkdiden vanhempien tai
lastenlasten hoito-ongelmiin jne.

Jos osa-aikaeldke sopiikin hyvin muodoltansa uudenlaisen jousta-
van tyonteon malliksi, on se kuitenkin rakennettu selvdsti perinteisen nor-
maalityon mallin perustalle. Ensinndkin osa-aikaeldkkeen saaminen edel-
lyttad pitkdd tyouraa kokoaikatyossd. Myos osa-aikaeldkeldisen tyonteko
on tarkkaan sdadelty, tyohon ei voi esimerkiksi tulla yli kuuden viikon kes-
keytystd. Lain ulkopuolelle on myos jeitetty epdsdAnnollistzi tyotit jo val-
miiksi tekevdt eli erilaiset taitelijat ja freelancetyontekijdt. Tdssd mielessd
osa-aikaelake on tavanomainen sosiaalipoliittinen etuus, jonka avulla hel-
potetaan tyostd irtaantumista (vrt. Karisto 1998)

Tyomarkkinoiden muutokset ja erilaiset hallinnolliset toimet ovat
kasvattaneet viime vuosina Suomessa ep:ityypillisten tyosuhteiden ja tyo-
aikojen osuutta. Jos kehitys jatkuu saman suuntaisena, voidaan arvioida,
ettd osa-aikaeldkkeeseen liittyvd osa-aikatyo voi tulevaisuudessa olla hel-
pommin jdrjestettdvissd. Toisaalta, jos osa-aikaeliike tulee selviisti ny-
kyistd yleisemmdksi, on sekin osaltaan muodostamassa osa-
aikatyomarkkinoita ja vahvistamassa epdtyypillisten tyosuhteiden juurtu-
m ista tyomarkkinoille.

Osa-aikaeldkejdrjestelmdn onnistumisen tdrkedksi edellytykseksi on
todettu Ruotsissa se, ettd osa-aikatoitd on saatavilla. Sielld osa-aikatoita
on kyetty jdrjestdmddn ja haluttu jdrjestdd kaiken ikdisille. Suomessa osa-
aikatyotd on perinteisesti tehty vdhdn ja vain tietyilldi aloilla. Tyontekijait-
kddn eivtit yleensd ole olleet innostuneita osa-aikatyostd. Tdmii kielteinen
suhtautuminen osa-aikatyon tekemiseen yleensd saattaa olla yksi tekijd,
joka vtihentdd kiinnostusta osa-aikaeliikkeeseen. Asenne osa-aikatyotd
kohtaan voi heijastua vdhdisenA kiinnostuksena myos osa-aikaelaketta
kohtaan.

Suomessa osa-aikaeldke onkin parhaiten menestynyt sellaisissa
ammateissa, joissa on joko valmiiksi olemassa osa-aikatyon perinteitd tai
sitten tyoajat ovat joustavia jo muutenkin. Yksityisen sektorin osa-
aikaeldkeldisnaisista suurin ryhmii on myyjdt, eli he tyoskentelevdt perin-



teisessd osa-aikatyon ammatissa. tt/iehistd suurin ryhmd tyoskentelee
johtajana, jolloin sadnnollisellA tyoajalla lienee vdhdisempi merkitys kuin
perinteisessd palkkatyossd.

Osa-aikaeldkelakiin kymmenen vuoden aikana tulleista muutoksista
tiirkeimmdt liittyvdt eldkkeeseen oikeuttavan ikdrajan alentamiseen. Kun
osa-aikaeldkkeen ikdrajaa viimeksi kesdlld 1998 alennettiin, muutosta pe-
rusteltiin tyottomyyden vdhentdmisella. Tiimdn tutkimuksen mukaan osa-
aikaelakkeen tyollistdvd vaikutus on kuitenkin pieni. Uutta tyovoimaa pal-
kataan harvoin osa-aikaeldkkeelle siirtyvdn tilalle. fyot tavallisimmin jae-
taan tai sitten osa-aikaeldkeldinen tekee samat tyot kuin ennenkin mutta
lyhyemmdssd ajassa. Mikeli osa-aikaeldkkeelle tulevaisuudessa hakeutuu
enemmdn tydntekij6itd, tilanne voi kuitenkin muuttua. Jos osa-
aikaeldkkeelle siirtyy moni yrityksen tydntekijd, lienee uuden tyontekijdn
palkkaaminen todenndkoisempdd kuin jos eldkkeelle siirtyji;i on vain yksi.
Ndihin kysymyksiin ei kuitenkaan tdmdn tutkimusasetelman puitteissa
voitu saada vastausta.

Osa-aikaeldkkeen tyollisyysvaikutuksia voidaan arvioida myos tyo-
markkinoista ja elinkeinorakenteesta ldhtien. Muita varhaiselAkkeitd ra-
kennemuutoksen ndkdkulmasta tutkinut Hytti (1993 ja 1998) on todennut,
ettd suomessa on varhaiseldkkeitd kdytetty paljon tyomarkkina- ja raken-
nepoliittisena vdlineend. Ruotsissa myos osa-aikaeldkkeelld on arvioitu
olleen rakennemuutosta edistdvid vaikutuksia. Osa-aikaeldkeldisid on
sielld runsaasti suhdanneherkilld aloilla, joissa tyovoimaa on vdhennetty.
Suomessa osa-aikaeldkkeen vdhdinen kriytto kuitenkin vaikeuttaa tdmdn-
kaltaista arviointia.

Osa-aikaeldkkeen ikdrajan alentamisen yhteydessd kdvi ilmi, ettd
ammattiyhdistysliikkeen perinteisesti kielteiset asenteet osa-aikatyohon
ovat muuttumassa. Tyontekijdjdrjestot suhtautuivat osa-
aikaeldkejdrjestelmddn myonteisesti ja ilmaisivat halunsa sen kehittdmi-
seen. Myos tyonantajat ovat ilmaisseet valmiutensa jdrjestaA osa-aikatoitd
ikddntyneille tyontekijoille. Tyonantajat ovatkin olleet kdytdnnossd aktiivi-
sia virikkeen antajia osa-aikaeldkeldisille myos tdhdn asti. Monet tutki-
mukseen vastanneet kertoivat saaneensa juuri tyonantajalta virikkeen ha-
kea osa-aikaeldkettd.

Tdmdn tutkimuksen perusteella ei voida varmasti sanoa, hillitseeko
osa-aikaeldke varhaista kokoaikaeldkkeelle siirtymistd ja pidentddko se
tyossdoloaikaa. Erdiden arvioiden mukaan Ruotsissa osa-aikaeldke on
lisdnnyt ikddntyneiden tyohon osallistumista. Tdmd perustuu siihen aja-
tukseen, ettd kaikki ikddntyneet eivdt kykene tyoskentelemadn kokopdi-
vdisesti, mutta useimmat kykenevdt tyoskentelemddn ainakin vdhdn (Wa-



densjo ja Palmer 1996, 135). Osa-aikaeldkettd pidetddnkin tekijtind, joka
on vaikuttanut ikddntyneiden korkeaan tyohon osallistumisen asteeseen
Ruotsissa (Wadensjo 1991). PidentdAko osa-aikaeldkejiirjestelmd Suo-
messa tyossaoloaikaa on kysymys, johon vastaaminen edellyttdd lisatut-
kimuksia.

Tyoajan lyhentdmisen on kuitenkin ajateltu vaikuttavan myonteisesti
ikddntyneiden tyossd jaksamiseen. Monet ikddntyneet tyontekijiit ovat ly-

hentAneet tyoaikaansa, myos muuten kuin osa-aikaeldkkeen avulla. Vaik-
ka tyossd kdyvien 60 vuotta tdyttdneiden mdarii onkin Suomessa pieni,
niin myos suhteellisen moni heistd on osa-aikatyossa, jopa verrattuna
muihin EU-maihin (Reforming the... 1998). On kuitenkin epiiselvtid, miksi
osa-aikatyohon on siirrytty, onko osa-aikatyotA lahdetty tekemddn esimer-
kiksi tyokyvyn ylldpitAmiseksi. Uusimman tyoolotutkimuksen mukaan osa-
aikaelAkeikdiset (58-64-vuotiaat) palkansaajat eivdt kuitenkaan pitiineet
osa-aikaelakettd lAheskddn yhtd tarpeellisena tyokykyei ylldpitdvdnA toi-
mintana kuin kuntoutusta tai tyoterveyshuollon kehittAmistd (laskettu Tyo-
olotutkimus 1 997:n aineistosta).

Suomessa nAyttdd kuitenkin siltA, ettA osa-aikaeldke lisdA varhaista
eldkkeelle siirtymistd, koska osa-aikaelake on vaihtoehto pikemmin koko-
pdivdtyolle kuin kokoaikaeltikkeelle. Osa-aikaeldkeliiiset ovat siinii mddrin
terveitii ja tyokykyisiii, ettd he olisivat todenniikoisesti jatkaneet kokopdi-
vdtyossd, mikdli osa-aikaeldke ei olisi ollut mahdollinen. Ndin kuitenkin
vain siind tapauksessa, ettd tyottomyys ei ole todellisempi vaihtoehto.

Osa-aikaeldkkeelld on myos paljon pienyrittAjid. Monet heistd kertoi-
vat laman toimineen osa-aikaeldkkeelle tyontdvAnd tekijiinai. lkAdntyneelle
yrittdjaille osa-aikaeldke ei siis kompensoi vain lyhennettyd ty6aikaa vaan
myos laman vaikutuksia: vdhentyneitd tilauksia ja asiakkaita. Tdllaisissa
tapauksissa osa-aikaeldke on myos lisdnnyt varhaiseldkkeelle hakeutu-
mista.

Tiissd tutkimuksessa tehtiin eliikerekistereihin perustuva seuranta
siitd, olivatko tutkitut osa-aikaeldkeliiiset myohemmin hakeutuneet muille
elAkkeille. Seuranta-aika oli kolme vuotta. Tdmdn selvityksen mukaan
osa-aikaeldke ei ole kokonaan estdnyt tyokyvyttomyyseltikkeelle hakeu-
tumista. Puolet niistd osa-aikaelakeldisistd, jotka arvioivat kyselyhetkelld
(vuonna 1995) terveytensd huonoksi, ovat hakeutuneet tyOkyvyttomyys-
elakkeelle noin kahden vuoden osa-aikaeldkejakson jdlkeen. Osa-
aikaeldkejdrjestelman vaikutusten arviointi edellyttdd kuitenkin perusteelli-
Semman Seurannan tekemistd. Sen selvittdminen, pidentddko osa-
aikaeldke tyossdoloaikaa ja estdiiko se muille varhaiselakkeille hakeutu-



mista, edellyttAd sitii, ettii olisi tarkkaan analysoitava osa-aikaeldkeldisten
tyo- ja eldkeurien alkamista, pddttymistd ja kestoa.

Varhaiseldkkeiden avulla on pyritty vastaamaan monenlaisiin haas-
teisiin. Varhaiseldkkeet on siis ndhty pikemmin ratkaisuna ongelmiin kuin
ongelmana itsessddn (Walker 1994, 399). Viime vuosina ndkemykset ovat
kuitenkin muuttuneet, erityisesti varhaiseliikkeiden taloudellinen rasitus on
ndhty ongelmana. Mutta paitsi taloudellisia ongelmia, on runsaasta var-
haiseldkkeiden kdytostd ollut myos muita seurauksia. Varhaisen tyostd
poistumisen sosiaalisena seurauksena on ollut ikddntyneiden ty6panok-
sen vdhdttely ja ikdrasististen asenteiden lisddntyminen.

lkdrasismia tutkineen Walkerin (1996) mukaan rasististen asentei-
den kitkeminen edellytttid asenteiden muuttamista ikddntyneisiin ty6nteki-
joihin ja vanhenemiseen. Hdnen mukaansa ikAdntyneiden tyontekijoiden
asemaan voidaan vaikuttaa vain vanhuuden uudelleen mddrittelyn kautta.
Vasta siten voidaan tdysin hyddyntdd ikddntyneiden tyontekijoiden tietojen
ja taitojen siirtyminen nuoremmille sukupolville. Walkerin mukaan tdmd
uudelleen mddrittely on suuri haaste: on luotava uusi, aktiivisempi van-
huskuva, joka on sopusoinnussa vanhenevan yhteiskunnan realiteettien
kanssa.

Vanhuuden mddrittelyd on pitkdAn hallinnut eldmdnkulun normaali-
mallin ajatus. Normaalissa eldmdnkulussa ihmisen eldmd on jaettu kol-
meen osaan: lapsuuteen, tyo- ja eldkeaikaan (esim. Kohli 1991). Tzimdn
standardin kehittymiseen ovat osaltaan vaikuttaneet eldkejdrjestelmissd
mddritellyt eldkkeellesiirtymisidt. Ndiden mukana vanhuus on alettu sa-
mastaa eldkeldisyyteen ja eldkkeelle siirtyminen on merkinnyt samaa kuin
vanhuuden alkaminen (ks. esim. Walker ja Maltby 1997).

Lasslett (1987) on myoskin ehdottanut ikdkausien uudelleen miid-
rittelyd. Hiinen mukaansa olisi erotettava ns. kolmas ikd varsinaisesta
vanhuudesta. Kolmas ikd, joka kdsittaiai noin ikdvuodet 50:std, 74:ddn,
merkitsee aktiivista itsendisen eldmdn aikaa, vapautumista palkkatyostii ja
vanhemmuuden velvoitteista. Vasta kolmannen idn jdlkeen alkaa todelli-
nen vanhuus, jolloin ihminen tulee uudelleen riippuvaiseksi muista ja siten
myos epditsendisemmdksi. Kolmannen idn aika voisi juuri olla vdhittdisen
eldkkeelle siirtymisen aikaa. Tyotai vdhennetddn vdhitellen ennen kokoai-
kaeldkkeelle siirtymistii. Lasslettin ajatusta noudattaen kokoaikaiselle
eldkkeelle siirryttdisiin vasta vanhuudessa.

Vanhuuseliikeikrizi pidetddn nykyddn jonkinlaisena tyon tekemisen
takarajana, ja tdmd ajatus yhdistiiei niin tydntekijoitd, tydnantajia kuin elii-
kejdrjestelmid. Vallitsevan ajattelun voimasta kertoo tutkimus osa-
aikaeldkkeen mahdollisuuksista Saksassa. Tulosten mukaan tyontekijdt



pitdvdt osa-aikaeldkkeen ideaa hyveind ja mielekkddnd, kunhan osa-
aikaelAkeaika ei vain jatku yli 65 vuoden iiin. Tutkimuksen tekijdit toteavat-
kin, ettd "puheissa kannatetaan kovasti osittaista eldkkeelle siirtymistd,
mutta tosi paikan tullen kannatetaan pikaista lahtoa tyoeldmdstd"
(Schmdhl ja Gatter 1994, 461).

Guillemard ('1996, 19) on puhunut Euroopassa vallalla olevasta
elAkkeen logiikasta. Tdmdn logiikan mukaan tdhdAtdiin tyostd kokoaikai-
selle eldkkeelle. Myos osittainen eldkkeelle siirtyminen on tarkoitettu vain
lyhyeksi vdlivaiheeksi ennen kokoaikaiselle eldkkeelle siirtymistd. Eldk-
keen logiikan voi ajatella liipiiisseen itse asiassa koko sosiaalipoliittisen
jdrjestelmdn. Sosiaalipolitiikan avulla on pyritty takaamaan, ettd eldmd
kulkee ennustettua latua: ihmiset saatetaan tyouralle ja katsotaan, ettd he
pysyvdt sielld ja lopulta autetaan tydstd irtaantumisessa (Karisto 1998,
54-55).

Eldkkeen logiikan vaihtoehto on tyonteon logiikka, joka vallitsee
esimerkiksi Japanissa. Tyonteon logiikan mukaan tyo on ensisijaista ja
sitd tehdddn voimien mukaan idstd riippumatta eikd eldkkeelle siirtymistd
pidetd erityisend tavoitteena (Guillemard 1996, 19). Japanissa myos vd-
hittdinen eldkkeelle siirtyminen toimii tdmdn logiikan mukaisesti: tyontekoa
ei lopeteta silloin, kun virallinen eltikeikd on saavutettu, vaan tydtd vdhen-
netddn voimien mukaan

Tyonteon ja eldkkeelld olon yhdistdminen tyouran loppupddssd on
ajatus, jonka perusteluksi on helppo loytdd monia myonteisid seikkoja.
Siksi osa-aikaeldkkeeseen on kohdistunut ja kohdistuu edelleen suuria
odotuksia. Se on houkuttelevalta ndyttdvd vaihtoehto, kun yritetddn loytdai
ratkaisu niin ikddntyneiden tyossd jaksamiseen kuin varhaisen eldkkeelle
siirtymisen ongelmiinkin.
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Tdllii lomakkeella kysytddn tycihon ja osa-aikaelAkkeeseen liittyviai asioita. Tutustukaa
ensin lomakkeeseen ja vastatkaa sitten kysymyksiin joko ympyrdimtillti Teille parhaiten
sopiva vaihtoehto tai kirjoittamalla vastauksenne sille varattuun tilaan mahdollisimman
tarkasti.

(1) Mikd on syntymevuotenne?

19_

(2) Oletteko

1. mies
2. nainen

(3) Oletteko

'1. palkansaaja
2. yritttijA tai ammatinharjoittaja

(4) Oletteko nykyddn

1. osa-aikaisessa ty6ssd ja osa-aikaelSk-
keellA, wodesta

2. pitkiaikaisella sairauslomalla
3. ty6t6n tai pakkolomalla,

vuodesta_
4. poissa ty6sti muun syyn takia,vuodesta_
5. kokoaikaisella eltikkeellli, millti

(5) Mlkd on nykylnen ammattlnne, tal
ammattl mlssd olette vllmeksl ty6s-
kennellyt?

(6) TyOskentelettek6 osa-alkaetdkkeel-
16 samassa ammatlssa kuln ennen osa-
alka+ldkkeette sllrtymlst6nne?

1. kyllri
2. ei

(7) Jos ette, nlln mlssi ammaflssa
tydskentelltte ennen osa-alkaelakkeelle
sllrtymlstdnne?

(8) Ty6skentelettek6 samassa ty6pal-
kassa tal yrltyksessd kuln ennen osa-al-
kaelikkeelle sll rtymlstanne?

1

2
kyllEi
ei



(9) Mikd on nykylsen tyOpaikanne toi-
ml- tal tuotantoala?

1. maa-, mets6- ja kalatalous
2. kaivostoiminta
3. teollisuus, mikti teollisuudenala

4. sahkd-, kaasu- ja vesihuolto
5. rakentaminen
6. tukku- ja vtihitttiiskauppa
7. moottoriajoneuvojen sekti henkildkoh-

taisten esineiden ja kotitalousesineiden
korjaus

8. majoitus- ja ravitsemistoiminta
9. kuljetus ja varastointi

10. rahoitus- ja vakuutustoiminta
11. kiinteistd- ja vuokrauspalvelut
1 2. tutkimus- ja tietojenktisittetypalve lut, li i-

ke-eliimdn palvelut
13. siivouspalvelut
'14. julkinen hallinto
15. koulutus, terveydenhuolto- ia sosiaali-

palvelut
1 6. jarjesldtoiminta, virkistys- kulttuuri ja

urheilupalvelut
17. pesulatoiminta
18. jokinmuu,miL
19. enosaasanoa

(10) Kulnka monta henktt66 on siln6 tol-
mlpalkassa lossa ltse ty6skentetette?
(tarkoitetaan koko toimipaiktea, ei esi m. ty6
pistettd, osastoa tai toimistoa)

1. alle 10
2. 10- 19
3. 20- 494. 50- 995. 100 - 199
6. 200 - 4997. 500 tai enemmin

(12) Mitke syyt ovat vaikuttaneet slihen,
ette olette sllrtynyt osa.alkaelakkeelle?
(tarkoitetaan sitd tilannetta ja tycitti mitii teitte
e n n e n si i rty mi std n ne o sa-ai kae ldkke e tte)

1. minulla ei ollut taloudellista pakkoa ko_
kopdivdtycissd kdymiseen

2. kokoptiivdine n tycini oli ruu mii llisesti ras-
kasta

3. kokoptiivEiinen tytini oli henkisesti ras-
kasta

4. ihmissuhteet tydpaikalla olivat hanka-
tia

5. tydeltimti muuttui tiian nopeasti
6. pelkdsin ansioitteni laskevan ja van-

huuseltikkeeni siten muodostuvan pie-
nemmdksi

7. olin tydttomana tai pelkdsin joutuvani
tyrittdmtiksi

8. olin ,o tehnyt kokopaivtitydtti riittdvdn
pitkiitin

9. katsoin ette osa-aikaeldkkeeni yhdes-
sii palkan kanssa riittdisi toimeentuloon

10. vanhoja tyontekijditti ei arvostettu
11. terveydentilani oli huono
12. kokoptiivatyd ei enii6 huvittanut
13. puolisoni oli jo etAkkeeltd tai pian jriii-

mAssd
14. halusin saada enemmin aikaa perheel-

le ja harrastuksille
1 5. osa-aikaeliike oli taloudellisesti houkut-

televa vaihtoehto
16. pellcdsin etti eliikkeette ptitiseminen tu-

levaisuudessa vaikeutuu ja eltike-edut
heikkeneviit

17. osa-aikaeldke on pehme6 lasku eldk-
keelle

18. muu syy, mikd

(13) Mim edelld lueteilutsta setkolsta on
Telddn kohdallanne katkkeln t6rketn?

numero_

(11) Kauanko olette oilut ty6et6mdss6?
(Tydssdolowodet tasketaan I S ikdvuodes-
ta ldhtien)

vuotta



(14) Halusltteko sllrty6 nlmenomaan
osa-alkaeldkkeelle val ollsltteko halun-
nut latkaa kokopilvatyossa tat silrtye ko-
konaan elEkkeelle?

1. olisin halunnut jatkaa kokopdivdtyiissti
2. olisin halunnut siirtyd kokonaan elekkeel-

le
3. halusin nimenomaan osa-aikaelikkeelle

(15) Mlste saltte vlrtkkeen sllrtya osa-
alkael6kkeelle?

(16) Kun nyt olette sek6 ty6etdmessa
ettS elSkkeelli, nlln ptdatteko ttseanne
enslsllalsestl ty6sseotevana val plkem-
mlnkln lo elEkel6tsen6?

(17) Mll<6 ollst mlelestdnne ylelsestl so-
plva lk6 sllrty6 osa-alkaetikkeelle, los
vanhuuseldkelkd on 65 vuotta?

vuotta

(18) Ollko osa-alkaty6n larlestdmtnen
helppoa?

1. kyllii
2. ei

(19) Jos osa-alkatyon l6rlest6mlsessa
oll hankaluuksla, mlnkElalsla ne ollvat?

(20) Kun Te sllrryltte osa-atkaelEkkeel-
le, mlten ldrlestettlln alkalsempten ty6-
tehtdvlenne holto?

1 . otettiin uusi/uusia tydntekijdita
2. tyrit jaettiin vanhojen tydntekijdiden kes-

ken
3. teette itse samat tydt kuin ennenkin, mut-

ta lyhyemmassd ajassa
4. osa tydtehtdvistA lopetettiin
5. jollain muulla tavalla, mi lte

6. eitietoa
7. vaihdoitte ty6ta tai tyopaikkaa

(21) Onko Tellli osa-alleetdkeatkana il-
mennyt tydssdnne sellalsla aslolta, lolta
el etukdteen osattu odottaa?

1. kylld
2. ei

(22) Jos tdllalsla aslolta on ollut, nfin
mltd ne ovat?



(23) Kertokaa mlten olette FriesHnyt tydalkanne
(monenako pdivdnd viikossa teette tydtti, montako tuntia peivessd, kuinka monen viikon
jaksoissa...)

(24) Kuvallkaa seuraavlen aslolden avulla ty6t6 lota teltte vllmeksl ennen osa-
alkael6kkeelle sllrtymlst6nne.
Ympyrdikiiii jokaisen kohdalla 1 (kyllA) tai2 (eil.

kyl a er
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1. kokopAivdtyd oli ruumiillisesti raskasta 1

1

1

1

1

1

1

1

1

'l

1

1

'l

1

2. henkisesti raskasta
3. kiireistd
4. yksitoikkoista
5. hyvin palkattua
6. kiinnostavaa ......
7. atkta tai muuta automaatiota hyddyntAvdti..
8. uusien asioiden oppimista edelrynavae
9. pakkotahtista

10. likaista, pdlyista, meluista tai tyoymperistd muuten epAmiellytttivii
11. vuorotyd tai muuten hankala tyoaika................
'12. liian pitkd tyOpdivd
13. hankalat tyomatkat
14. urakkapalkkaus
15. mahdollisuus sAAdelld omia tyotehtavia ja osallistua ty6n suunnitteluun ..... 1

16. tapaturmavaara
17. ei tuottanut lunnustusta eika arvonantoa ................. ..............1
18. tydn m56rd, teht6vien laatu tai tydmenetelmet nopeasti muuttuvia .............1

(25) MlssS edella luetellulsta ty6n pllr-
telssd on tapahtunut muutoksla osa-alka
elEkkeelle sllrtymlsenne lSlkeen?

(27) Mikell olette nalmlslssa tal avollltos-
sa, onko puolisonne

1. palkansaaiana tai yrittajana
2. el6kkeelld vuodesta- Hhtien
3. tydtt6mdni
4. perheenemdntdnd
5. muusta syy$a poissa tydeHmeste
6. en ole naimisissa tai avoliitossa

(26) Mike on slvllllsS6tynne?

1. naimaton
2. naimisissa tai avoliitossa
3. eronnut tai asumuserossa
4. leski

(28) Kulnka monta henkeS kuuluu ruo-
kakuntaanne? (Te itse mukaanlukien)

-henke&



(29) Onko Tellld iokln seennOllinen teh-
tiv6 tal harrastus? (esim. lastenlasten
hake mi n e n kou lu sta, n aapurie n auttami ne n,
perheenjdsenen tai omaisen hoitaminen,
muu vapaaehtoistyd)

1. kyllei
2. ei

(30) Jos Tellla on tallalnen tehteve tal
harrastus, mlke se on

(31) Valkuttiko tema tehtave tal harras-
tus sllhen, ette peatltte sllrtyd osa-
alkael6kkeelle?

1. kyllai
2. ei

bruttotulot pienentyneet

nettotulot pienentyneet

(32) Minkelalseksi arvioitte nykyisen ter-
veydentllanne?

1. erittAin hyvd
2. melko hyvd
3. kohtalainen
4. melko huono
5. erittdin huono

(33) Onko TelllS tokln salraus tal klpula
tal s6rkyld, lotka halttaavat Telte nykyl-
sessa tyossanne?

1. kyllii, tyrikykyni on selvdsti alentunut
2. kylki, ty<ikykyni on hieman alentunut
3. ei, ty6kykyni on edelleen hyvd

(34) Onko salrauslomienne mSdrissd ta-
pahtunut muutoksia osa-aikaelikkeelle
sllrtymlsen lSlkeen?

'I . sairauslomien mddrd on vdhentynyt
2. sairauslomien mdArA on kasvanut
3. sairauslomien mddrd on pysynyt ennal-

laan
4. en osaa sanoa

(35) Kulnka pallon anslonne ovat plenentyneet osa-alkaelakkeelle siirtymlsen lel-k*n? (llmoittal<aa kuinka paljon nykyiset ansionne ja osa-aikaelAke yhteensA ovat pie-
nemmAt kuin entiset kokopdivAtydstd saamanne ansiot)

markkaarkuukaudessa

markkaarl<uukaudessa

(36) PIdIttekO taloudelllsta tolmeentuloanne t6ll6 hetkella

1. erittdin hyvtinli
2. melko hyvdnti
3. kohtalaisena
4. melko huonona
5. erittain huonona



(37) Ovatko seuraavat aslat muuttuneet Telddn kohdallanne osa-aikael6kkeelle
sllrtymlsen 16lkeen?

muuttunut pysynyt muuttunut
paremmaksi samanlaisena huonommaksi

1 . taloudellinen toimeenlulo
2. terveydentila
3. mieliala
4. ihmissuhteet tyopaikalla
5. suhteet ltiheisiin

(puoliso, lapset, muut omaiset, ysttivAt)

(38) Mlke on ollut suurln muutos elamiissdnne osa-alkaelakkeelle sllrtymlsen
yhteydessS?

Lopuksl voltte halutessanne kertoa, mltd mleltd olette osa-alkaelekkeesta, mtka
osa-alkaeldkkeessa on hwea la mlk6 huonoa.

'l

1

1

1

1

3
3
3
3
3

2
2
2
2
2

Klltos vastaulGlstal
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