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Johdanto

Osa-ai kaelSketutkimuksen tarkoituksena on kuvata osa-aikaeliikkeellti
olevia tyontekijoitii ja yrittiijiii sekd arvioida osa-aikaeldkettd yhtend
varhaisen eliikkeelle siirtymisen muotona. Tietoa kerdttiin kysymiillii
osa-aikaeltikeliiisiltii itseltidn heiddn tyostSSn (ammateista, tyopaikan
toimialasta, tycissdolovuosista yms), osa-aikaeltikkeelli olosta (tyoaika-
jiirjestelyistd, ongelmista ty6ssd yms.), perheest6 ja vapaa-ajasta, ter-
veydesti sekd kokemuksista tyrin ja eldkkeen yhteensovittamisesta.
Kyselytutkimuksessa olivat mukana yksityisen puolen tyoeliikelakien
mukaan osa-aikael6kettd saavat.

Tdssi vdliraportissa esitetiSn ensimmtiisi6 tietoja tutkimusaineistosta.
Tiedot esitet66n piSasiassa taulukkoina, ja tarkemmin aineistoa ana-
lysoidaan mydhemmin ilmestyvdssd loppuraportissa. Aikaisemmin il-
mestyneessd julkaisussa (Takala Mervi: Osa-aikael6ke. Katsaus osa-
aikaeldketti koskeviin tilasto- ja tutkimustietoihin. ElSketurvakeskuk-
sen tutkimuksia 1 994:4) on esitetty taustatietoja osa-aikaeldkkeestd,
mm. erilaista tilastoaineistoa.

Tutkimusjoukko

Tutkimusjoukon muodostivat kaikki ne henkil6t, jotka olivat osa-aika-
eldkkeellS joulukuussa 1994 ja saivat osa-aikaelikettii TEL:n tai YEL:n
mukaan (poisluettuna ne, jotka t6yttiviit 65 vuotta joulukuussa). Ts.
mukana olivat tycisuhteessa olevat tyontekiiat ja yrittiijiit. Lyhytaikai-
sissa tyrisuhteissa ty6skentelev6t (LEL:n piiriin kuuluvat) ja maata-
lousyrittiijat (MYEL:n piiriin kuuluvat) eivSt ole juurikaan siirtyneet osa-
aikaelSkkee!!e, joten nimS muutamat yksittdistapaukset jiitettiin pois
aineistosta.

Tutkimusjoukon suuruus olt 1 262 henke6, joista suomenkielisid 1 131
ja ruotsinkielisiti 131 eli 1Oo/o. Lomakkeita palautettiin yhteensH
1 136 kappaletta.

Lomakkeet ldhetettiin talvella 1995 ja heti vastasi 75olo joukosta.
Yhden muistutuksen jdlkeen vastausprosentti kohosi 90:een. Tosin
osa lomakkeista oli puutteellisesti teytettyfa, joten on kysymyksiti
joiden kohdalla vastaamatta jiittiineiden m56r5 kohoaa suureksi.
Suurimmi!laan vastaamatta jiittiineiden mddri oli tulojen pienenemistd
kysyttdessd, tdlloin reilu viidennes tutkimusjoukosta ei vastannut kysy-
mykseen. Muiden kysymysten kohdalla osuus oli kuitenkin pienempi.
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Taulukko 1 Tutkimusjoukko ja vastanneet

Tutkimusjoukko

Lkm o/o

Vastanneet PalautusTo

Lkm o/o

Kaikki

miehiii
naisia
yhteensd

Suomenkieliset

miehet
naiset
yhteensS

Ruotsinkieliset

miehet
naiset
yhteensi

676 54
586 46

1 262 100

593 52
538 48

1 131 100

83 63
48 37

131 100

592 52
544 48

1 136 100

520 51
499 49

1 019 100

72 62
45 38

1 17 100

88
93
90

88
93
90

87
94
89

Kun tutkimusaineisto kerittiin vuoden 1994 lopussa, oli suurin osa
osa-aikaeliikkeistii ollut vain lyhyen aikaa voimassa. 85o/o kaikista
silloin voimassa olleista osa-aikaeliikkeistd oli alkanut saman vuoden
aikana. Tiihiin joukkoon kuuluvat tietysti kaikki ne eldkkeet, joiden
saaja ei ollut tayttanyt 60 vuotta (lakimuutos, joka mahdollisti 58- ja
59 -vuotiaiden ptiiisyn osa-aikaeliikkeelle astui voimaan vuoden 1994
alusta). Tutkimusjoukko olikin painottunut nuorempiin ikiiryhmiin:
60% vastaajista oli 58, 59 tai 60 vuotta. Naisten ja miesten ikiija-
kaumat olivat toistensa kaltaisia.

Kato ei vinouttanut ikiijakaumaa.
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Taulukko 2 Tutkimusjoukko iiin ja sukupuolen mukaan

Miehet

Lkm o/o

Naiset

Lkm o/o

Kaikki

Lkm %o

58
59
60
61
62
63
64

125
125
97
77
74
53
36

21
21
17
13
13

9
6

109
128
85
71
73
47
24

20
24
16
13
14

o
5

234
253
182
148
147
100
60

21
23
16
13
13

9
5

Kaikki 587 1 00 537 100 1 124 100

Vastaajista suurin osa oli naimisissa tai avoliitossa: yhdeksdn miestd
kymmenestd oli naimisissa. Naisista selvdsti pienempi osuus oli nai-
misissa, naimattomien, eronneiden ja leskien osuus oli selvdsti suu-
rempi kuin miehilld.

Taulukko 3 Vastanneiden siviilistiSty

Miehet Naiset Kaikki

Lkm o/o Lkm o/o Lkm o/o

Naimaton
Naimisissa
Eronnut
Leski

12
525

31
19

47
351

74
62

9
66
14
12

59
876
105

81

5
78

9
7

2
89

5
3

Kaikki 587 100 534 100 1 121 100
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Osa-aikaeltikkeellii olevien naisten puolisoista 650/o oli jo elSkkeell6,
osa-aikaeldkkeellii olevien miesten vaimoista vain puolet teste eli 31olo.
Noin kolme neljiistd eliikkeell5 olevasta puolisosta oli siirtynyt elHkkeel-
le hiljattain, eli 9O-luvulla.

Taulukko 4 Naimisissa olevien osa-aikaelSkeliiisten puolison p66-
asiallinen toiminta

Puoliso Miehet Naiset
o/oo/o

Pal kansaajana tai yrittiijiinii
Eliikkeellii
Tyottciminii
Perheenemdntiin6
Muusta syystS poissa tyoel6m6stS

51
31

8
9
2

30
65

4
o
1

Kaikki
Lkm

100
532

100
319

Yksin asuvia oli tutkimusjoukosta 17o/o, kahden hengen taloudessa
asui 72o/o, kolmen hengen taloudessa 1Oo/o ja neljtin hengen taloudessa
2o/o.

Toimiala

Kaksi kolmesta tutkimusjoukkoon kuuluvasta oli TEL ty6ntekijditii ja
loput olivat yrittiijiii. Yrittiijien suhteellinen osuus osa-aikaeliikeliiisistti
nousi vuoden 1994 aikana noin kymmenelld prosenttiyksikollii; 90-
luvun alkuvuosina noin 2Oo/o osa-aikaeliikeliiisistii oli yrittiijiii.

Sekii tutkituista palkansaajista ettd yrittiijistii suurin ryhmd tyoskenteli
tukku- ja viihittiiiskaupan toimialalla: nelj6nnes koko joukosta oli kau-
pan palveluksessa. TyontekijciistS toinen suuri ryhmti tyciskenteli ra-
hoitus- ja vakuutustoiminnassa.
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Taulukko 5 Ty<ipaikan toimi- tai tuotantoala

Toimiala Palkansaajat
o/o

Yritttijit
o/o

Kaikki
o/o

Maa- metsd ja kalatalous
Kaivostoiminta
Teollisuus
Sehko- kaasu- ja vesihuolto
Rakentaminen
Tukku- ja viihittiiiskauppa
Moottoriajoneuvojen sekS hen-
kilokohtaisten esineiden ja
kotitalousesineiden korjaus
Majoitus- ja ravitsemistoiminta
Kuljetus ja varastointi, tieto-
!iikenne
Rahoitus- ja vakuutustoiminta
Kiinteisto ja vuokrauspalvelut
Tutkimus- ja tietojenktisittely
palvelut, liike-eliimdn palvelut
Siivouspalvelut
Koulutus, terveydenhuolto- ja
sosiaalipalvelut
Jiirjestotoiminta, virkistys-
kulttuuri- ja urheilupalvelut, hen-
kilokohtaiset palvelut
Pesulatoiminta
Jokin muu

Kaikki
Lkm

1

1

18
3
3

25

10
17

1

100
769

11

3
14
22

10

13
o

100
331

1

1

16
3
6

24

10
12

1

100
1 100

2

2
2

5
1

1

2

5

1

0

6
2

5

2

8

I
1

6

4
1

7
1

1

Osa-aikatyotii tehddSn Suomessa kaupan, rahoitus- ja vakuutustoimen
seki muiden palvelusten toimialoi!la hieman keskimtiiirSistd enemmin.
Teollisuudessa osa-aikatyrin perinteet ovat verrattain heikot, ja osa-



I
aikatyota tekee vain hyvin pieni osa tycillisistd. Mutta osa-aikael6k-
keen edellyttdmdt ty<ijtirjestelyt ovat kuitenkin olleet mahdollisia, sill6
osa-aikaeliikeltiisistd 160/o tyoskenteli eri tehtiiviss6 teollisuudessa. Eri
teollisuudenaloista eniten osa-aikaeltikeliiisiii tyoskenteli metalliteolli-
suudessa sekd kustantamiseen ja painamiseen liittyvdssS teollisuudes-
sa.

Osa-aikael5keliiisistd 4Oo/o tyoskenteli yrityksissS, joissa oli alle 1O
tyontekijiid, kun kaikista suomalaisista tyontekij6istii 17o/o tyilskenteli
tdllaisissa (yksityisissii ja valtiojohtoisissa) yrityksissS. Seuraava suuri
ryhmti osa-aikaeltikeliiisiii 119o/ol ty<iskenteli suuryrityksissi, joissa oli
yli 5OO ty6ntekijea. Suomalaisista tyoskenteli tdllaisissa suuryrityksis-
sd 34o/o. (Vertailutiedot: Tyrissiikiiyntitilasto 1 992-1 993. Tilastokes-
kus. SVT. Vdesto 1995:2).

Pieniii yrityksid (alle 1O hengen), joissa tyoskenteli osa-aikaeltikeldisid
oli erityisesti seuraavilla toimialoilla: kiinteisto- ja- vuokrauspalvelut,
jiirjestotoiminta, virkistys- ym. palvelut, moottoriajoneuvojen ym. kor-
jauspalvelut, rakentaminen, tutkimus- ja tietojenkdsittely ym. palvelut.
Suurissa yrityksissd, eli niiss6 joissa tyoskenteli yli 5OO henkeS, tyos-
kentelivit erityisesti rahoitus- ja vakuutustoiminnan alan osa-aikaelSke-
l6iset. Kaupan alalla, jossa tyoskenteli paljon osa-aikaelSkeldisi5, noin
puolet tyopaikoista oli alle 1O hengen tycipaikkoja.

Taulukko 6 Toimipaikan koko

Henkilcist6n
lukumSSrH

Ty6ntekijet
o/o

Yritttijtit
o/o

alle 10
10-19
20-49
50-99
100-199
200-499
50O tai yli

Kaikki
Lkm

21
13
13
10

7
10
26

100
764

100
312

85
7
4
3
o
1

o

Osa-aikaelSkkeell6 olevat TEL tyontekijiit jakautuivat monenkokoisiin
yrityksiin, joka neljiis tyoskenteli suuryrityksessS. Yrittiijtit sen sijaan
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olivat liihestulkoon kaikki pienyrittdjiii, yrittiijistd vain 4 (312:sta) tyos-
kenteli sellaisessa toimipaikassa jossa oli yli 1OO tyontekijtiii.

Ammatti

Useimmat osa-aikaelSkeldiset toimivat samassa tyopaikassa ja samassa
ammatissa kuin ennen eliikkeelle siirtymisttidn (97o/o kaikista). Vain 11
henke6 oli vaihtanut tyopaikkaa ja 33 henked oli vaihtanut ammattia,
joten useimmat ovat siirtyneet osa-aikaeliikkeelle vdhentiimtillii tyo-
panostaan omassa tyossii6n.

Miesten ammateista tavallisin oli liikeyrityksen johtaja (voi toimia yri-
tyksessd toimitusjohtajana, teknisenS, talous- tai hallintojohtajana tai
henkilcistohallinnon johtajana). Tiihtin ryhmiiin kuului 21 o/o miehistti.
Niist6 miesjohtaitsta 52o/o oli yrittiijiii, loput palkansaajia. Tiistii johta-
ja-yrittiijien ryhmdstd suurin osa, l6hes 7Oo/o toimi yrityksessi jossa oli
alle 1O tycintekijiiti. Muuten miesten ammatit olivat kovin monenlaisia,
toista ndin suurta ryhmiiii ei ollut.

Naisilla sen sijaan ammatit keskittyivdt enemmdn. Suurin ammattiryh-
md on myyjiit ja myymiilHkassat, joita oli 20olo kaikista. Varsin huo-
mattava joukko naisista tyoskenteli perinteisesti naisvaltaisissa toimis-
totycin ammateissa, joskin kymmenen suosituimman joukkoon mahtui
kaksi terveydenhoitoalaankin liittyv65 ammattia: farmaseutit ja ham-
masl6dktirit.

Seuraavassa taulukossa esitetS6n kymmenen tavallisinta ammattia
osa-aikaeliikkeellti olevilla miehillii ja naisilla. Luokitus on tehty Tilas-
tokeskuksen ammattiluokituksen mukaisesti 3-numerotasolla. (Ammat-
tiluokitus 1987. Tilastokeskus. Kiisikirjoja Nro 14.)
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Taulukko 7 Tavallisimmatammatitosa-aikaeliikkeell6olevi!la

Miehet

1)
2t
3)
4l
5)
6)
7l
8)
e)
10)

liikeyritysten johtajat
rakennusinsinoorit ja -teknikot
tukku- tai vehittaiskauppiaat
linja- ja henkiloauton kuljettajat
myyjdt, myymiilSkassat
koneinsinoorit ja -teknikot
kuorma-auton ku ljettajat
graafikot, muotoiliiat ym.
arkkitehdit
postin kantajat ja -lajitteliiat

121
33
33
24
17
15
14
13
13
11

21o/o
6o/o
6o/o
4o/o
3o/o
3o/o
2o/o
2o/o
2o/o
2o/o

Naiset

1) myyjiit, myymdlSkassat
2l pankkitoimihenkilot
3) toimistotyontekijat
4l tilinpitohenkilokunta, palkanlaskijat
5) tukku- ja viihittiiiskauppiaat
6) farmaseutit
7l siivoojat
8) liikeyritysten johtajat
9) hammaslSSkdrit
1O) vakuutustoimihenkil<it

103
69
52
28
20
19
17
16
13
13

20o/o
13o/o
1Oo/o

5o/o
4o/o
4o/o
3o/o
3o/o
3o/o
3o/o

Aikaisempien ty6tehtdvien hoito

Kun tycintekijii tai yrittiijii siirtyi osa-aikaeliikkeelle oli kaikkein taval-
lisinta, ette osa aikaisemmista tyotehtdvistii jaettiin vanhojen tydnteki-
joiden kesken. Noin kolmasosa vastasi kuitenkin hoitavansa itse samat
tehtevat kuin ennenkin, mutta nyt vain lyhyemmdssd ajassa.
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Tyontekijoiden keskuudessa tycin jakaminen vanhojen tydntekijoiden
kesken oli tavallisinta. Yritttijillii tavallisin vaihtoehto oli se, ette tyot
laman mydtd joko loppuivat tai yritteja itse lopetti osan toist66n. Suku-
polven vaihdokseen eivdt yrittiijiit tunnu osa-aikaeliikettii kovin paljon
kiyttiivin.

Taulukko 8 Aikaisempien tyoteht6vien hoito. Niiden vastaajien
osuudet jotka ovat maininneet kyseisen tavan.

Tyontekijiit Yrittajat Kaikki

Otettiin uusi/uusia
ty6ntekij6ita

Tyot jaettiin vanhofen
tyontekijriiden kesken

Tekee itse samat tyot,
mutta lyhyemmiissd ajassa

Osa tyotehtiivistii lo-
petettiin/loppui

18 I

50 30

32 29

15 41

15

43

31

23

Sukupolven vaihdos

Vaihtoi tyota tai tyopaikkaa

Osa-aikaeltikkeelle siirtyneiden naistyontekijoiden tilalle otettiin hieman
useammin uusi tyontekijti kuin miehen tilalle, muuten sukupuolten
viilillii ei juurikaan ollut eroja eri ryhmissS.

Eri ammateista kaikkein korkeimpaan "tydllistimisasteeseen" ylsi far-
maseuttien ammattiryhm6. 18 farmaseuttia oli siirtynyt osa-aikael6k-
keelle ja kymmenessd tapauksessa oli tilalle palkattu uusi tyontekija
(560lo:ssa). LukumS6riisesti eniten oli uusia ty<intekijoitii palkattu osa-
aikaelSkkeelle siirtyneiden myyjien tilalle (23:ssa tapauksessa 1 2O:sta
eli 19olo:ssa). Kahdeksassa ammattiryhmissti oli palkattu viisi tai
enemmiin uutta tyontekijiiti (myyjtit, liikeyritysten johtajat, farmaseutit,
pankkitoimihenkilot, toimistotydntekijdt, toimittajat, hammasliiiikiirit ja
konttorimyyjiit).

o

1

2

1

5

1
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TydssSolovuodet

Vastaajat olivat olleet tycissii varsin pitkeen eli keskimiiirin 40 vuotta,
naiset 38 vuotta ja miehet 42 vuotta. Palkansaajien tyovuosien kes-
kiarvo oli 39 vuotta ja yrittiijien 42 vuotta. Mite iekkadmpi osa-aika-
eliikelSinen oli, sitd enemmiin tyovuosia oli ehtinyt kerty6. Tyourista
pisimmdt olivat kest6neet 5O vuotta ja lyhyimmilliiiin tyciura oli ennen
osa-aikaeliikkeelle siirtymistii kestdnyt kymmenisen vuotta.

Taulukko 9 TyossSolovuodet idn mukaan

Kaikki Miehet Naiset

lke o/o Lkm o/o Lkm o/o Lkm

58
59
60
61
62
63
64

38 t232!,
39 (251)
39 (180)
40 1147l,42 (14s)
42 (98)
42 (s8)

40
41
41
43
45
45
44

1124t
(124t

(s6)
t77t
(74t
(s2)
(35)

37 (108)
38 (1271
37 (84)
38 (70)
40 (71!,
38 (46)
40 (23l/

Kaikki 4O(1 111) 42 (582) 38 (529)

Eri toimialojen vdlillS ei ollut suuria eroja tyourien keskipituuksissa,
pisimptitin olivat tyoskennelleet ne osa-aikaeliikeliiiset, jotka tekivet
tyotii6n moottoriajoneuvojen ym. esineiden korjauksien parissa (kes-
kiarvo 44 vuotta) sekS teollisuudessa (keskiarvo 42 vuotta).

Niistd ammateista, joissa on eniten osa-aikael6kel6isi6, erottuvat mies-
autonkuljettajat selvdsti: heillii tyoura on kestinyt keskimiiiirin varsin
pitkiiiin eli 46 vuotta. Miesjohtajien uravuosien keskiarvo oli 41 vuot-
ta. Myos niissi naisten ammateissa, joissa oli eniten osa-aikaeliike-
ldisid, olivat tydurat varsin pitkid: myyjiit 38 vuotta, pankkitoimihen-
kil6t 40 vuotta, toimistoty6ntekiiet 39 vuotta.
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Eltikkeelle siirtymisen syyt

Vastaajat saivat valita valmiiksi kirjoitetusta listasta niitii tekijoitd, jotka
heiddn mielest6Sn olivat olleet osa-aikaeliikkeelle siirtymisen syyn6.
Valmiiden vaihtoehtojen lisiksi oli vastaajilla mahdollisuus ehdottaa
myos jotain muuta kuin mainittuja syit6, ja tillaiseksi usein mainituksi
vaihtoehdoksi muodostui taloudellinen lama eri muodoissaan ilmaistu-
na. On oletettavaa, ettd koska lamaa ei mainittu varsinaisessa listas-
sa, sen painoarvo on liian alhainen muihin nihden.

Kaikkein selvimmin erottui vaihtoehto "Osa-aikael6ke on pehmed lasku
eltikkeelle", jonka mainitsi yli puolet vastaajista erddnd eliikkeelle siirty-
misen syyn6. Tiimii vaihtoehto oli suosittu niin miesten kuin naisten-
kin kohdalla. 4Oo/o vastaajista katsoi myos tehneensd kokopdivdtyotii
riittdvEn pitk66n, ja ltihes sama osuus vastaajista oli laskenut eldkkeen
ja palkan riittdv6n toimeentuloon ja ndin mahdollistavan eldkejdrjeste-
lyt.

Tyoeltimin tyontotekijriistii tdrkein eliikkeelle siirtymisen syy oli se,
ettd kokopiiiviityci koettiin henkisesti raskaaksi. Myciskddn tdssd teki-
jiissii ei ollut sukupuolten viilillH eroa. Sen sijaan kokopdivdtyrin ruu-
miillisessa raskaudessa elSkkeelle hakeutumisen syynd oli selvd ero
miesten ja naisten v$ilillS: naiset kokivat kokopdivdty6nsd selvdsti
ruumiillisesti raskaampana kuin miehet.

Timd ero ndkyy myos, kun vastaajat kuvailevat ennen elSkkeelle siir-
tymist6 tekemd6ns6 kokopiivdtyotS: naisista 4Oo/o koki tyonsd ruumiil-
lisesti raskaaksi, miehist6 260/o. Henkisesti raskaaksi kuvaili kokopiii-
vdtyotiiSn naisista 57o/o ja miehistd 620/o.
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Taulukko 1O ElSkkeelle siirtymisen syyt. Niiden vastaajien osuus,
jotka ovat maininneet kyseisen syyn.

Miehet Naiset Kaikki

Ei taloudellista pakkoa tyossd kdymiseen 21 14 17

Kokop6iv6inen tyo ruumiillisesti raskasta 11 22 16

KokopdivStyo henkisesti raskasta 24 25 25

lhmissuhteet tycipaikalla hankalia 2 53
TyoeliimS muuttui liian nopeasti 8 I I
Pelk6si ansioitten laskevan ja
vanhuuselSkkeen pienenev6n 4

4

7

2

6

4Oli tyottomdnd tai pelk6si joutuvansa ty6tt6meksi

Oli jo tehnyt kokoptiiviityote riittiivdn pitktiiin 42

39

38 40

Katsoi ettd elSke ja palkka yhdessd
riittiiii toimeentuloon 35 37

Vanhoja tyontekij6itti ei arvostettu

Terveydentila oli huono

Kokop6ivdtyo ei end6 huvittanut

687
14 18 16

55 5

Puoliso eliikkeellii tai pian jiiiimtissii eldkkeelle 13 24 18

Enemmdn aikaa perheelle ja harrastuksille

Taloudellisesti houkutteleva vaihtoehto

21 24 22

17 12 15

Pelkiisi ettii elSkkeelle piSseminen tulevaisuudessa
vaikeutuu ja eltike-edut heikkenevit 6 b 6

Osa-aikaelHke on pehmed lasku eliikkeelle

Taloudellinen lama

57 54 56

13 16 14
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Verrattaessa osa-aikaeliikkeelli olevia palkansaajia ja yrittdji6 sen mu-
kaan mitd he pitivat elSkkeelle siirtymisensd syind, ei monissakaan
osatekijciissd o!!ut eroja. Suurimmat erot olivat kohdissa "Osa-aika-
eliike on pehmed lasku eliikkeelle" (palkansaajat 59o/o ia yrittiijtit 48o/ol
ja "Halusin saada enemmin aikaa perheelle ja harrastuksille" (palkan-
saajat 260/o ja yritttijiit 13o/ol.

Vastaajilta kysyttiin lisiiksi sitd mitd he pitivtit kaikkein tdrkeimpdnd
syynii osa-ai kaeliikkeelle siirtymiseensS.

Taulukko 11 Tirkein osa-aikaelSkkeelle siirtymisen syy sukupuolen
mukaan

Miehet Naiset
o/o o/o

Kaikki
o/o

Osa-aikaelEke on pehmed
lasku elSkkeelle

Oli tehnyt kokopiiiv6tyotii
riittdvdn pitkiiiin

Huono terveydentila

Taloudellinen lama

Osa-aikaelSke yhdessd palkan
kanssa riitt6S toimeentuloon

Enemmdn aikaa perheelle
ja harrastuksille

Kokoptiivtityd henkisesti raskasta

Kokopiivity6 ruumiillisesti raskasta

Muut syyt

Kaikki

Lkm

20 20 20

19 15 17

I 10 I
8

100 100 100

8

8

7

8

8

7

6

7

7

3

7

8

6

9

171721

555 497 1052
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Kaikkein terkeimpenii eliikkeelle siirtymisen syyni osa-aikael6ke!5iset
pitiviit pehme66 laskua eldkkeelle, ja toiseksi tdrkeimpdnd ette oli teh-
nyt mielestdSn kokoptiivtityotii riittivtin pitktiti. Niimii kaksi syytii
olivat tdrkeimpdnd seki miehillii ettd naisitla, niin palkansaajilla kuin
yritttijilltikin sekd kaiken ikiiisillii. Eri iktiisillii ei juurikaan ollut eroja
muuta kuin kohdassa "pehmed lasku el6kkeelle", sill6 mitS vanhempi
vastaaja, sitd useampi valitsi tamen t6rkeimmdksi syyksi eldkkeelle
siirtymiseen.

Vastaajilta myos kysyttiin halusivatko he siirtyd nimenomaan osa-
aikaeldkkeelle vai olisivatko he mieluummin jatkaneet kokopdivdtyossd
tai siirtyneet kokonaan eldkkeelle. 660/o vastaajista halusi nimen-
omaan osa-aikaeldkkee!!e, joka kymmenes olisi halunnut jatkaa koko-
piiivdtyoss6 ja loput olisivat halunneet t6ysin pois ty6el5mist6.

Taulukko 12 El6kkeelle siirtymisen halu sukupuolen mukaan

Miehet Naiset Kaikki
o/o o/o o/o

Olisi halunnut jatkaa koko-
piiivdty6ssi

Olisi halunnut siirtyd kokonaan
eliikkeelle

10 11 11

23 23 23

Halusi nimenomaan osa-
aikaeldkkeelle 67 65 66

Kaikki 100 100 100

Lkm 579 525 1104

Sukupuolten vilillii ei ollut eroa siini halusiko vastaaja jatkaa tyds-
s56n vai siirtyii eliikkeelle. Palkansaajien ja yrittiijien vtilillii on pieniS
eroja: yrittiijistii useampi halusi siirtyti nimenomaan osa-aikae!6kkeelle
(72o/ol kuin palkansaajista (63%), joista taas joka neljiis halusi siirtyd
kokonaan elSkkeelle ja yrittiijisti vajaa viidennes (19o/ol.
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Taulukko 13 Tirkein el6kkeelle siirtymisen syy elEkkeelle siirtymis-
halun mukaan, % vastaajista

Halusi jat(aa
kokopiivS-
tydssd

Halusi koko-
naan elSk-
elSkkeelte

Halusi osa-
aikaeliik-
keelle

Osa-aikaelSke pehmed lasku
el6kkeelle

Oli tehnyt kokopdiv6ty6t5
riittdvdn pitkdtin 

,

Huono terveydentila

Taloudellinen lama

Osa-aikaelSke yhdessS
palkan kanssa riittea
toimeentuloon

Enemmdn aikaa perheelle
ja harrastuksille

Kokop6iv6ty6 henkisesti
raskasta

Kokopdivdtyo ruumiillisesti
raskasta

PelkEisi ansioitten laskevan
ja vanhuuseltikkeeni muodos-
tuvan siten pienemmtiksi

Oli tyoton tai pelkhsi
joutuvansa tyottomaksi

Vanhoja tyontekijoite
ei arvostettu

Katsoi etta osa-aikaelSke
yhdessd palkan kanssa
riittea toimeentuloon

Muut

Yhteensd

14

35

13

25

o 26

17

tr

tr

7 19

11

10

3

5

6

5

3

2

2

1

6

9

9

6

5

1

1

18

I
6

3

5

5

5

1

100100100

Lkm 107 241 689
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Vastaajat arvioivat eltikkeelle siirtymisensd tdrkeinte syyta erilailla sen
mukaan mitd he pitivit itselleen parhaana vaihtoehtona punnitessaan
eldkkeelle siirtymistEi ja tyrintekoa. Cr4iktili osa-aikaeliike kiinnosti par-
haana vaihtoehtona, oli pehmeS.tasku eliikkeelle menon tdrkein syy.
Ja jos vastaaja halusi kokonaan eltikkeelle oli tiirkein syy joko se, ettii
h6n oli mielest66n tehnyt jo tycitii riittiivdn pitkiiiin tai sitten koki ter-
veydentilansa huonoksi. Osan joukosta oli taloudellinen lama "pakot-
tanut" eliikkeelle, eli ne iotka olisivat halunneet jatkaa kokopdivdtyos-
sti pitivit tiitii kaikkein tirkeimp6nd -eldkkeelle siirtymisen syyn6.

Kokemu ksia osa-aikael6kkeesti

Kysyttdessi mitti muutoksia vastaajille oli tapahtunut osa-bifaelat-
keelle siirtymisen jdlkeen, korostivat useimmat lis66ntynyttd vapaa.=
aikaa ja sitii ettd harrastuksille oli aikaa. Joka viides mainitsi myos
psyykkisen rasituksen v6hentyneen. Miesten ja naisten viilillii ei vas-
tauksissa ollut juurikaan eroja.

Taulukko 14 Suurin muutos el6mdss6 osa-aikael6kkeelle siirtymisen
yhteydessd. Niiden vastaajien osuus jotka ovat mai-
ninneet ko. muutoksen.

Miehet Naiset Kaikki
o/o o/o o/o

Vapaa-ajan lisiiSntyminen

Henkinen rasitus vdhentynyt

Aikaa harrastuksille

Ruumiillinen rasitus vdhentynyt
ialtai terveydentila kohentunut

Taloudelliset muutokset

Tarpeettomuuden tms. tunne

38 44 41

23 19 21

22 19 20

7 13 10

67
45

7

5
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Palkansaajien ja yrittiijien viilillii ei ollut kovin suuria eroja siin6, mink6
he kokivat suurimmaksi muutoksbksi, palkansaajat tosin korostivat
listitintyneen vapaa-ajan merkirystE,yrittiijiii enemmdn.

" :'I '

Ne vastaajat jotka halusivat siirtyd nimenomaan osa-aikaelSkkeelle,
korostivat myos tdssd yhteydess6 erityisesti lisii6ntynyttti vapaa-aikaa
ja mahdollisuutta omiin.harrastuksiin; kun>,taas ne jotka olisivat halun-
neet jatkaa kokopiiiv6tyossd mainitsivat muita useammin, ett6 suu-
rimmat muutokset liittyivtit taloudellisiin tekijriihin.

Vastaajilta kysyttiin my6s olivatko seuraavat asiat muuttuneet osa-
aikaelSkkeelle siirtymisen jdlkeen paremmiksi, huonommiksi vai pysy-
neet ennallaan: taloudellinen toimeentulo, terveydentila, mieliala, ih-
missuhteet tyopaikalla sekd suhteet lSheisiin. '

Osa-aikaelHkkeelle siirtymisen j6lkeen olivat selvimmdt muutokset
tapahtdrie€t taloudellisen ioimeehtuton kohdalla ja vastaajien mieli-
alabsa;'Pu6lella vastaajista taloudellinen toimeentulo oli muuttunut
huonommaksi, kun taas yteisess6 mielialassa oti tapahtunut toisen-
suuntainen muutos: puolella vastaajista se oli muuttunut paremmaksi.
Kysyttiessd miten suhteet liheisiin ihmisiin (puolisoon, lapsiin, omai-
siin ja ysteviin) olivat muuttuneet osa-aikaeldkkeelle siirtymisen jil-
keen, vain yksi prosentti kertoi niiden muuttuneen huonommiksi ja
7Oolo sanoi niiden pysyneen ennallaan. Sekii miehist6 ettS naisista
noin 3Oo/o kertoi suhteiden lEiheisiin parantuneen.
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