
RailiHyrkktinen

Yrittdj ien tyohal u kku us
eldkeaikana

ELAI(ETURVAI(ESI(US
PENSIONSSKTDDSCENTRALEN

Raportteja
N:o 7
1997

lxl





Yrittdjien tycihal ukku us
eldkeaikana

Raili Hyrkkdnen

fxl T,IATTTuRVAIGSI(uS
PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Raportteja
N:o 7
1997



tsBN 952-9639-48-1
rssN 1238-5948



Sistillys

1. Tutkimuksen tavoite

Katsaus viimeaikaisiin tutkimuksiin
2.1. Eldkkeelle siirtymistai koskevat tutkimukset
2.2. Y rilldjyyttd koskevat tutkim ukset

Eliikkeelle siirtyminen TEL:ssa ja YEL:ssa
eliikelajin mukaan

4. Tutkimusaineisto

Toiminnan muutokset
5.1. Vastaajien toiminta vuonna 1995
5.2. Taloudelliset syyt jatkamisen taustalla

6. Ty6nteon jatkamiseen vaikuttavat tekijiit
6.1. Koettu terveydentlla . .

6.2. Eldkeaikaan varautuminen
6.2.1. Eldketurvan taso
6.2.2. Varallisuuden hankinta

6.3. Yritykseen liittyvdt tekijat
6.3.1. Koulutus ja toimiala
6.3.2. Sukupolvenvaihdos
6.3.3. Yrityksen koko
6.3.4. Tydn piirteet . . . .

6.3.5. Laman vaikutukset
6.4. Tyytyveiisyys uranvalintaan

7. Ty6- ja el?ikesuuntautumisen esiintyminen

8. Tiivistelmii

Kirjallisuus

Liite 1: Riskisuhteen laskeminen

Liite 2: Kyselylomakkeet . . " . .

5

2.

3

5.

o
I

15

21

28

31
31
34

3B
38
43
43
47
51
51
54
56
59
62
66

69

72

76

81

B5



E)

1. Tutkimuksen tavoite

Vuonna 1993 tehtiin yrittdjien eldkelain (YEL) piiriin kuuluvia henkiloitd koske-
va kysely. Se kohdistettiin sekd tyossd oleviin ettd eldkkeelle siirtyneisiin
yrittdjiin. Kysely koski yrittdjien eldketurvaa ja sukupolvenvaihdoksia (Hyrk-
kdnen 1995). Ehdotus tutkimukseksi tuli VdhittEiiskaupan Keskusliitosta.
Tutkimuksen toivottiin tuovan selvitystdr siihen, milld tavoin yrittdjdt ovat
kdytdnnossd jdrjestdneet eldkkeelle siirtymisensd sukupolvenvaihdostilan-
teessa.

Tutkimusta varten haastateltiin Suomen Yrittdjdin Keskusliiton, Vdhittdis-
kaupan Keskusliiton ja Pienteollisuuden Keskusliiton toimitusjohtajia. Tutki-
musta kdsiteltiin my6s Yrittdjien neuvottelukunnassa. Yrittaijajerjestoissd koros-
tettiin peruseldketurvan parantamista ja myos lisdeldketurvan hankkimista
niind toimenpiteind, jotka helpottavat sukupolvenvaihdoksen tekemistd. llman
kunnoll ista elaketurvaa yrityksestd irtautum ista pidetti in vaikeana.

Tutkimuksen mukaan sukupolvenvaihdokseen varautuminen eldketurvaa
parantamalla ei ollut kuitenkaan yleistd. Pettymystd eldketurvan tasoon osoitti
se, ettd kyselyyn vastanneista eldkkeensaajista enemmistd oli odottanut
suurempaa eldkettd kuin mit6 sai.

Trlastojen mukaan yrittdjdt jddvdt palkansaajia myohemmin eldkkeelle. paitsi
ettd yrittdjien tyoura on tdlld tavoin pitempi kuin palkansaajien, niin ylldttdvdn
moni heistd jatkoi tydntekoa vield eldkkeen saamisen jdlkeen. Runsas kol-
masosa jatkoi yritystoimintaa ainakin jonkin aikaa sukupolvenvaihdoksen
jdlkeen. Yhtd yleisestijatkoivat nekin itsendiset yrittdjdt ja ammatinharjoittajat,
joilla ei ollut sukupolvenvaihdosta. Tyontekoa jatkoivat etenkin vanhuuseldk-
keelle tai varhennetulle vanhuuseldkkeelle siirtyneet.
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Kyselystd ei selvinnyt, mikd saa yrittdjdt jatkamaan tydntekoa vield eldkeaika-

na, ja missd mddrin se johtuu taloudellisista syistd. Vuoden 1995 kevddlld

asiasta pddtettiin suorittaa lisdkysely (Hyrkkdnen 1996). Se ldhetettiin niille

yrittdjille, jotka ensimmiiisen kyselyn ajankohtana toimivat yrittdjind olematta

eldkkeelld. Lisdkyselyssd tiedusteltiin yrittdjien tyo- tai eldkehalukkuutta sekd

eldkeaikaisen tyonteon taloudellista vdlttdmdtt6myytta. Yrittiijiltd kysyttiin myos

arviota omasta terveydentilasta, tyohdn liittyvid piirteitd, laman vaikutuksia
yritystoimintaan ja tyytyvdisyyttd yrittdjdksi ryhtymiseen.

Lisdkyselyn saaneista yrittdjistd kolmasosa olij6dnyt eldkkeelle ensimmdisen

kyselyn jdlkeen. Syvimmdn laman aikana eldkkeelle siirtyneet tuntuivat jatka-

van tyontekoa vieldkin yleisemmin kuin ne yrittdj6t, jotka siirtyivEit eldkkeelle

laman alkuvaiheessa vuosina 1990-1992" Niille eldkemuodoille siirtyminen oli

yleistynyt, joilla tyontekoa eldkeaikana yleisimmin jatketaan. Entistd useampi

eldkkeensaaja olivarhennetulla vanhuuseldkkeellS. Samoin osa-aikaeldkkeen

suosio oli lisddntynyt vuonna 1994 suoritetun ikdrajan alentamisen seuraukse-

na.

Joka neljdnnelle yrittdjdille tyonteon jatkaminen eldkeaikana oli taloudellinen

vdlttdmdttomyys. Kun taloudelliset syyt ovat ndin vahvastijatkam isen taustalla,

herdd kysymys, onko nditd eldkemahdollisuuksia kdytetty toimeentulon

helpottamiseksi. Tyossd olevista yrittdjistd samoin nelj6sosa arveli, ettd toimin-

taa on jatkettava myds eldkeaikana taloudellisten syiden takia.

Huonoksi koettu terveydentila oli yhteydessd eldkesuuntautumiseen ja tydnte-

on lopettamiseen. Laman yritystoimintaa haitanneet vaikutukset lisdsivdt

halua siirtyd kokonaan eldkkeelle, kuten myos pessimistiset ndkemykset oman
yritysalan tulevaisuudesta. Vaihtelevalla tydlldl, jossa oli mahdollisuus oppia

uusia asioita ja sdddelld omaa tydaikaa, oli taas tydssd pysymistd tukeva
vaikutus.

Nykyisen eldkepolitiikan tavoitteena on saada tyontekijdt pysymddn tyossd ja

viivyttdd elSkkeelle jddmistd nykyistd myohempddn. Tdmd ndkokulma on myds
yleensd eldkkeelle siirtymistdi koskevien tutkimusten taustalla. Kun halutaan
selvittdd eldkehalukkuuden syitd, niin asian kddntopuolella ovat ne tektjdt,

mitkd saavat tyontekijdin pysymiiiin tyossd pitempddn.



Tdmdn tutkimuksen tarkoituksena on jatkaa niiden tekijoiden selvittdmistd,
jotka saavat yrittdjdn pysymddn tyossd. Ensiksitarkastellaan yrittdjien palkan-
saajia my6hempdd eldkkeelle siirtymistd tilastollisen tarkastelun avulla. Sen
tarkoituksena on valottaa sen seikan merkitystd, ettd yrittdjiltd ovat tietyt eldke-
muodot kuten tydttomyyseldke olleet ldhes suljetut. Jos yrittdjdt taas ovat ter-
veempid kuin palkansaajat, niin sen pitdisi ndkyd esimerkiksityokyvyttomyys-
eldkkeiden mddrdssd.

Tutkimuksen toinen aihe liittyy edelld mainittuun eldkehalukkuuden kddnt6puo-
leen eli siihen, mikd pitdd yrittiijat tydssd ja tydssd vield eldkeaikanakin. Tar-
kastelua syvennetddn niihin syihin, joiden vuoksi tyontekoa jatketaan. Tdssd
on tehty jako taloudellisiin ja muihin syihin.

vdlttaimdttd kaikkityonteko eldkeaikana eitapahdu vapaasta tahdosta, siihen
viittaisi jo esitettyjen taloudellisten syiden yleisyys. Missd mddrin tyontekoa
jatketaan sen takia, ettei yritystoiminnan lopettaminen toiveista huolimatta ole
onnistunut lamasta johtuen? Onko joillekin eldkemuodoille ehk6 hakeuduttu
toimeentulon parantamisen ja lisdtulon hankkimisen vuoksi? Viimeksi mainit-
tuihin kysymyksiin voidaan antaa ldhinnd viitteellisid vastauksia.

Tutkimuksen tavoitteina on siis selvittdd

- missd mddrin YEL:n mukaan vakuutettujen my6hempi eldkkeelle siirtyminen
TEL:n vakuutettuihin verrattuna johtuu eroista eri eldkemuotojen piiriin pddse-
missd?

- mitkd tekijat vaikuttavat eniten eldkeaikaisen tyonteon jatkamiseen tai
aiottuun jatkamiseen?

- onko tyonteon jatkamisen yleistyminen eldkeaikana lama-ajan aiheuttama
ilmio?

Luvussa 2 esitellddn viimeaikaisia eldkkeelle siirtymistd ja yrittaijyyttd koskevia
tutkimuksia. Katsauksen tavoitteena on loytdd taustaa yrittdjien eldkkeelle
siirtymiselle palkansaajia koskevista tutkimuksista. Yrittdjien eldkkeelle siirty-
mistd on tutkittu varsin vdhdn palkansaajiin verrattuna.
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Luku 3 sisdltdd edelld mainitun tilastollisen vertailun YEL:n ja TEL:n piiriin

kuuluvista elSkkeensaajista eldkelajin mukaan. Aineiston kuvauksen jdlkeen

kerrotaan luvussa 5 vastaajien toiminnan muutoksista kyselyjen vdlilld. Luvus-
sa 6 on esitetty empiirisen tutkimuksen tulokset. Viimeisessd luvussa tarkas-
tellaan logistisen regressioanalyysin keinoin niitd tekijoitEr, jotka vaikuttavat
eniten eldkesuuntautumiseen tai tyonteon jatkamiseen.



9

2. Katsaus viimeaikaisiin tutkimuksiin

1.2. Eldkkeelle siirtymistai koskevat tutkimukset

Tydterveyslaitoksessa ja ElEiketurvakeskuksessa on tutkittu eldkkeelle siirty-
misajatusten yleisyyttd ja eldkkeelle haluamisen syitd. Tyoterveyslaitoksen
tutkimukset tehtiin vuosina 1990, I 992 ja 1994, ja ne kohdistuivat 35 vuotta
tdyttdneisiin tyontekijoihin. Vuoden 1992 uusintakysely osoitti, ettd ajatukset
varhaiseldkkeelle siirtymisestd olivat vdhentyneet vuodesta 1990. Vuonna
1992 tyossd olevista 57 o/o oli ajatellut eldkettd, kun vuonna 1990 ndin ajatteli
perdti 65 %. Eldkkeelle siirtymisajatusten vaheneminen tulkittiin yleisestd
asennemuutoksesta johtuvaksi. Laman hieman helpottaessa eldkeajatukset
taas lievdsti voimistuivat vuonna 1994 (Piispa ja Huuhtanen 1995, 46-48).

Erilaisesta kyselytavasta ja myos vastaajien idstd johtuen eldkeajatuksia
koskeviin kysymyksiin saadut vastaukset hieman vaihtelevat. Tyoterveyslaitok-
sen tutkimuksessa kysymyksen sanamuoto oli: "Oletteko koskaan ajatellut,
ettd saattaisitte ldhted eldkkeelle jo ennen vanhuuseldkeikdd?" Eldketurvakes-
kuksen tutkimuksessa kysyttiin konkreettisemmin, onko harkinnut eldkkeen
hakemista. Sen aineisto kerdttiin vuodenvaihteessa 1990-199'1, ja tutkittavat
olivat pitkddn tydss6 olleita 51-, 56- ja 61-vuotiaita henkiloita. Vastausten
mukaan joka viides oli harkinnut vakavasti elSkkeen hakemista ja lisdksi
kahdella viidestd eldkkeen hakeminen oli kdvdissyt mielessd (Gould ym. 1992,
12-13).

Edelld mainittujen tutkimusten vastaajista yli puolella oli ainakin ajoittain ollut
eldkeajatuksia. Tdmdn tutkimuksen yrittdjiltd kysyttiin, mitd he mieluiten tekisi-
vdt, jos olisivalittavana erilaisia vaihtoehtoja yrittdjdnd toimimisesta eldkkeelle
siirtymiseen ja tyonteon lopettamiseen asti. Tyossd olevista 57 vuotta tdyttd-
neistd yrittdjistd kaksi viidesosaa halusijaade eldkkeelle ja lopettaa tyonteon
ja joka neljds olisi halunnut olla eldkkeelld, mutta jatkaa samalla tyontekoa
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(HyrkkEinen 1996, 14)

Edelld olevan perusteella yrittdjistd ei voi tehdd sellaista johtopddtostd, ettd he

miettisivait eldkkeelle siirtymistd vdhemmdn kuin tyosuhteessa olevat. Tilasto-
keskuksen elinolotutkimuksessa, jossa kysyttiin oliko ajatellut varhaiseldkkeelle
siirtymistd, yrittdjdt osoittivat kuitenkin vdhemmdn halukkuutta eldkkeelle
siirtymiseen kuin palkansaajat. 45 vuotta tdyttdneistd tyontekijdistd ja toimi-
henkildistd kolme neljdstd oli ajatellut varhaiseldkkeelle siirtymistd joskus tai

usein, kun taas yrittdjillEi vastaava suhde oli kaksi kolmesta (Elinolot 1996:1,
144).

Myos Turun yliopistollisen keskussairaalan 40 vuotta tdyttdneestd henkilo-
kunnasta ldhes kaksi kolmasosaa oli ajatellut varhaiseldkkeelle siirtymistd
joskus ja noin joka kymmenes usein. 71 o/o'.lla eldkeajatukset sdilyivdt samoina
vuoden seuranta-aikana (Huhtaniemi 1995, 102-103).

Eldkeajatusten sitkedhenkisyyttii osoitti myos Eliiketurvakeskuksen tutkimus,
jossa seurattiin eldkehakemukseensa hylkdyksen saaneita henkiloitd. Useim-
mat siirtyivdt joko tyottdm iksi tai uuden hakemuksen jdlkeen eldkkeelle; tyossd
jatkaminen oli harvinaisempaa. Vuonna 1988 hylkiiyksen saaneista yksi16llisen

varhaisel6kkeen hakijoista vain 6 % oli tyossd vield viiden vuoden kuluttua hyl-
kdyksestd. Ldhes kaikki tydssdi jatkaneet halusivat mieluummin eliikkeelle.
Tutkimuksen perusteella vaikuttaa siltd, ettd kun elSkeajatus on omaksuttu,
siitd ei sen jdlkeen helposti luovuta (Gould 1995, 56-57).

Monissa tutkimuksissa on pohdittu sitd, mikd synnyttdd eldkeajatuksia. Beehr
(1986, 31-55) kuvaa eldkkeelle siirtymistd prosessina, joka alkaa suunnittelulla
ja pddtoksenteolla jo jonkin aikaa ennen tyouran loppua. Beehrin mukaan
eldkkeelle siirtymispd€it6kseen vaikuttavat terveydentilan ja taloudellisen
aseman ohella ammattiin liittyvdt tekijdt, muun muassa ammattitaidon riittd-
vyys ja ammatillisten tavoitteiden saavuttaminen. Myos perhe-eldmddn ja
vapaa-ajan harrastuksiin liittyvdt tekijdt ovat tdrkeitd. Kaikilla ndilld on vaiku-
tuksensa siihen, ettd tyontekijd alkaa pitdd eldkkeelle jddmistd tavoiteltavana.

lsossa-Britanniassa tutkittiin miespuolisten tehdastyontekijdiden eldkkeelle
siirtymistd. TdssEikin tutkimuksessa varhaiseldkkeelle siirtymistd pidettiin moni-
mutkaisena prosessina, joka ei ole johdettavissa yksittdisiin seikkoihin.
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Kahdelle viidesosalle tyontekijoistd tdrkeintd pddtoksenteossa oli toimeentulon
riittdvyys, mutta kolmelle viidesosalle muut syyt olivat tdrkedmpid. Muista
syistd tdrkein oli heikentynyt terveydentila. Eldkkeelle haluttiin myos sen
vuoksi, ettd tyon luonne oli muuttunut huonompaan suuntaan (lvlaule ym.
1996, 183).

Tyoterveyslaitoksen eldkeasenteita koskevassa tutkimuksessa ei havaittu
yhteyttai eldkkeelle siirtymisajatusten ja taloudellisen tilanteen vdlilld, kun
yhteyden arviointi perustui vastauksiin palkkatulon riittdvyydestd ja taloudel-
lisen aseman hyvyydestd. Suhtautumisella tyohon oli sitd vastoin huomattava
merkitys. Mitd tdrkedmmdksieldmdnalueeksiansiotyo koettiin, sitd vdhemm6n
ajateltiin eldkkeelle ldhtemistd (Piispa ja Huuhtanen 1995, 24-25).

Ansiotydn merkityksen erilainen kokeminen voisi osaltaan selittdd yrittdjien
myohempdd eldkkeelle hakeutumista palkansaajiin verrattuna. Tilastokeskuk-
sen elinolotutkimuksessa kysyttiin tyon merkitystd. Kun ty6llisid tarkasteltiin
sosioekonomisen aseman mukaan, niin tydn merkitys oli sisdllollinen 89 %.lle
yrittdjistd, mutta 70 %.lle tyontekijoistd. Tyon merkitys oli vastaavasti vdlineelli-
nen 10 %:lle yrittdjistd, mutta tyontekijoisld23o/o'.lle (Elinolot 1996:1, 131).

Tyon tdrkeys eldmanalueena tuli esille my6s tdmdn tutkimuksen yrittdjillS silld
tavoin, ettd tyosuuntautuneet yrittzijat ol ivat tyytyvdisem pid ku in eldkesuuntau-
tuneet yrittdjdt siihen, ettd olivat ryhtyneet yrittdjdksi. Uranvalintaan tyytyvdiset
myds ilmaisivat tyytymdttomid useammin, ettd he kokivat yrittdjyyden ei
pelkdstddn ammatiksi, vaan myds eldmdntavaksi (Hyrkkdnen 1996, 38-40).

Terveydentilan merkitys on ensisijainen, kun on kysymys varhaiseldkkeistd.
Eldkeasenteita koskevassa tutkimuksessa terveyden merkityksen eldkkeelle
haluamisen syynd todettiin kuitenkin laskeneen tutkimusajanjaksolla 1990-
1994ia idn karttumiseen liittyvien tekijoiden merkityksen puolestaan nousseen
(Piispa ja Huuhtanen 1995, 46).

1980-luvun lopulla tehdyssd, yksilollisen varhaiseldkkeen ennakkopddtoksen
saaneita koskevassa Eldketurvakeskuksen selvityksessd kaksi kolmasosaa
vastaajista ilmoitti, ettd tdrkein eldkkeelle siirtymiseen vaikuttava syytekijd oli
se, ettd 'terveydentila ei endd salli tyontekoa'. Toiseksi yleisin syytekijd oli
yleistd vdsymystd kuvaava vaihtoehto, viidennes vastaajista "ei enad jaksanut
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tyoskennelld" (Norrm6n 1989,'13).

"Olen jo mielestdni tehnyt tyotd riittdvdn pitkaan" oli kaikkein yleisimmin valittu

ikddntymiseen ja pitkddn tyouraan liittyvd vdittdmd, kun Eldketurvakeskukses-
sa pari vuotta myohemmin selvitettiin ennenaikaiselle el6kkeelle haluamisen

syitd pitkddn tyossd olleilla 51-, 56- ja 6'1-vuotiailla henki16illa. Yli 60 Yo

kaikista eldkkeen hakemista harkinneista perusteli tdlld vdittdmdlld eldkkeelle

haluamistaan. Seuraavaksi yleisimmin mainittiin terveydentila. Kolmasosa

vastaajista piti huonoa terveydentilaa syynii harkita ennenaikaisen eldkkeen

hakemista (Gould ym. 1992, 19-20).

Eldketurvakeskuksen vertailututkimuksessa, joka koski yksilolliselld var-

haiseldkkeelld olevia ja tydssdi olevia 50 vuotta tdyttdneitd henkiloitd, ldhes

kolme neljdsosaa yksilolliselld varhaiseldkkeelld olevista ilmoittihuonon tervey-

den tdrkeimmdksi eldkkeelle siirtymisen syyksi. Useimmat edelld mainittuun

tutkimusaineistoon kuuluvat olivat tehneet varsin pitkin tyorupeaman. Sekd

tyossd kdiyvilld ettii yksil6lliselle varhaiseldkkeelle siirtyneilld miehilld oli

takanaan keskimddrin 40 tydvuotta, naisilla hiukan vdhemmdn (Gould 1991,

60)

Vuosina 1986-1988 yksilolliselle varhaiseldkkeelle TEL:n piiristd siirtyneiden
henkiloiden keskimddrainen kokonaisty6aika yksityisen sektorin eldkettd
kartuttavissa tyo- tai yrittdjdsuhteissa oli yli 22 vuotta. Miesten tyossdoloajat
olivat jonkin verran pitempid kuin naisten. Miehet olivat tyoskennelleet keski-

mdiirin yli 23,5 vuotta eldkettd kartuttavissa tyosuhteissa ja naiset yli 21 vuotta
(Kannisto 1991 ). Pitkit tyossdoloajat osoittavat, ettd yksilolliselle varhaiseldk-
keelle siirtyneet olivat olleet tyossd ldhestulkoon koko ajan sen jdlkeen, kun

ty6eldkejdrjestelmii tuli voimaan vuonna 1962 ja tyossdolo alkoi kartuttaa
elaketurvaa.

Eliikkeelle siirtyminen ja tyoeliimdn muutokset

Tyohon ja tyoeldman muutokseen liittyvdt syyt jddvdt varhaiselakkeelle
haluamisen syind usein terveydellisten syiden varjoon, koska niita ei mainita
ensisijaisina. Asian tdrkeys tuli kuitenkin esille jo ensimmdisessd yksilollista
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varhaiselakettd hakeneita ja sille siirtyneitd henkiloitd koskevassa Eldketurva-
keskuksen tutkimuksessa. Noin kymmenesosassa hakemuksista mainittiin
uuden teknologian aiheuttamat muutokset tyotehtdviss6. Eldkkeen hakijat ja
heiddn tyonantajansa viittasivat niihin vaikeuksiin, joita oli ilmennyt tietotek-
niikan kdyt6n opettelussa. Koneistumisen seurauksena myos tyotahti oli
kiristynyt (Gould ja Rinne 1987, 53-54).

'Tyoeldmd muuttuu koko ajan niin nopeasti, ettd en endd pysy mukana', totesi
perdtiviidennes EldketurvakesKuksen selvityksessd, joka koskiyksilollisen var-
haisel6kkeen ennakkopddtoksen saaneita. Tyoeldmdn muutos oli tdrkein
eldkkeelle siirtymiseen vaikuttanut tekijii 6 %:n mielestd (Norrm6n 1989, 12-
13). Osuus oli ldhes sama niilld tyontekijoillii, joille oli myonnetty yksi16llinen
varhaiseldke. Sen saajista 4 % ilmoitti tydn muutokset tdrkeimmdksi syyksi
eldkkeelle siirtymiseen (Forss ja Tuominen 1991, 17).

Tyontekijdiden sosiaalista turvattomuutta ja eldkkeelle siirtymishalukkuutta
koskevassa tutkimuksessa todetaan, ettd teknisen kehityksen my6td fyysisesti
raskaat ja kuluttavat tyot ovat vdhentyneet, mutta fyysisesti kevyet tyot voivat
olla raskaita puutteellisen ergonomian vuoksi. Tyon fyysisen rasittavuuden
aiheuttama turvattomuus oli tutkimuksessa merkittdv6 syy eldkehakuisuuteen.
Huonon terveyden omaavat 55-64-vuotiaat, jotka kokivat tydssddn fyysisen
rasittavuuden aiheuttamaa turvattomuutta, olivat mitd suurimmalla todenndkdi-
syydelld eldkesuuntautuneita (Niemeld ym. 1995, 124-125).

Pelkdstddn tyon fyysinen rasittavuus ei kuitenkaan selitd sitd, miksi yrittEijdit
hakeutuvat palkansaajia myohemmin eldkkeelle. Edelld mainitut tutkimukset
kohdistuivat tydsuhteessa oleviin, mutta Tilastokeskuksen elinolotutkimuk-
sessa tyohon liittyvid piirteitd tarkasteltiin sosioekonomisen aseman mukaan.
Mitd tulee tydn vaihtelevuuteen ja sen henkiseen raskauteen, niin yrittdjien
vastaukset olivat ldhempdnd toimihenki16itd kuin tyontekijoita Yrittejien tyo oli
vaihtelevampaa, mutta myos henkisesti raskaampaa kuin tyontekijoiden.
Ruumiillinen raskaus liittyi yrittdijien tyohon kuitenkin ldhes yhtd usein kuin
tyontekijoilld (Elinolot 1996.1 , 133-137).

Monen viimeaikaisen tutkimuksen aiheena on ollut ty6n vaatimusten ja
tyontekijdn omien hallintamahdollisuuksien vdlinen ristiriita ja sen yhteys
eldkehakuisuuteen. Muun muassa ikddntyvien kuntatyontekijoiden tyotd ja
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tydhdn motivoitumista koskevassa Tydterveyslaitoksen laajassa tutkimuk-
sessa, jossa seurattiin vuodesta 1981 vuoteen 1992 samassa ammatissa

toimineita ldhes tuhatta yli 4S-vuotiasta kuntatyontekijdd, tarkasteltiin tyon
psyykkisid vaatimuksia Karasekin mallin pohjalta.

Karasekin mallissa keskeisend kdsitteend on tyon hallinta. Timd tarkoittaa

niitd mahdollisuuksia, joita tydntekijdlld on, kun hdn koettaa vaikuttaa omaan

ty6h6nsd ja kykyjensd hyvdksikdyttoon. Tyon hallinnan lisdksitoisen ulottuvuu-

den muodostavat tydn psyykkiset vaatimukset. Ndmd sisdltdvdt sekd tydn

md6rdd ett6 aikatauluja koskevat vaatimukset. Tutkimuksen mukaan eniten
psyykkistd rasittuneisuutta aiheutti se, ettd tyon psyykkiset vaatimukset olivat

suuret ja tydntekijdn mahdollisuudet hallita tyotdidin pienet (Tervahartiala 1995,

12-13).

Laajennetun Karasekin mallin pohjalta tutkittiin ty6n psyykkisten vaatimusten
ja terveyden vdlistd yhteyttd myds Raision kaupungin palveluksessa olevalle
henkilostolle vuonna 1990 suoritetulla kyselylld. Vuonna 1993 tehty seuranta-

kysely osoitti, ettd psyykkinen rasittuneisuus oli selvdsti lisddntynyt laman

leimaamana tutkimusaikana. Kolme vuotta aikaisemmin neljdsosa osoitti

merkkejd psyykkisestd rasittuneisuudesta, mutta vuonna 1993 jo lShes

kolmasosa. Tutkimuksen mukaan psyykkinen rasittuneisuus vdhensi tydtyyty-

vdisyyttd samoin kuin huonoksi koettu subjektiivinen terveys ja lddkdirin

toteama pitkdaikainen sairaus (Vahtera ja Pentti 1995, 50, 69).

Turun keskussairaalan henkil6kunnan eldkeajatuksia koskeva tutkimus
perustuiosittain Beehrin ajatuksille varhaiseldkkeelle siirtymiseen vaikuttavista

tekij6ist6. Mallissa ammattiasema, tyon piirteet ja niiden muutokset, terveyden-

tila, eldkkeen suuruus ja tyomarkkinat, ajatukset varhaiseldkkeesta, demografi-
set tekijdt ja ei{ydhon liittyvdrt tekijiit olivat yhteydessd henkilon kdsitykseen
oman el6mdn hallinnasta. Tdssdkin tutkimuksessa todettiin, ettd sellaiset tyon
vaatimukset, jotka ylittdvdt suorituskyvyn, lisddvdt alttiutta eldkkeelle siirty-
miseen (Huhtaniemi 1995, 51-54).
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2.2. Y riltdjyytta koskevat tutkim ukset

Yrittdjien osuus tyovoimasta on 1970-luvun jdlkeen kasvanut eniten Suomessa
lson-Britannian, Portugalin, Espanjan, ltalian ja Belgian ohella, kun maata-
lousyrittdjid ei oteta huomioon. Yrittdjien osuus kokonaistydvoimasta vaihtelee
yleensd siten, ettd alhaisen tulotason maissa se on suuri kuten Vdlimeren
maissa yli20 %, ja korkean tulotason maissa pieni (Loufti 1991, 4-6). suo-
messa yrittdjien osuus tydvoimasta oli vuonna 1995 alhainen eli 6 %.

1980-luvulla yrittdjyyden kasvuun liittyi se erityispiirre, ettd naisten yrittdjyys
suomessa kuten useimmissa oECD-maissa voimistui. Naisten yrittdjyyden
lisddntymisen on todettu liittyvdn naisten palkkatyon kehitykseen ja koko
talouden rakenteelliseen kehittymiseen kuten kaupan ja palvelualojen laajentu-
miseen (Kovalainen (1994,367). sille on myos muita syitd kuten lainsdd-
ddnnolliset toimenpiteet ja rahoituksen helpottuminen (Loufti 1991 , 10-1 1).
Naisyrittdjyyden yleistymistd on pidetty osoituksena my6s sukupuoliroolien
muutoksesta (Birley 1989, 36-37).

Naisten yrittdjyyden suuremmalle laajenemiselle ndhdddn esteeksi muun
muassa sosiaalisten verkostojen puuttuminen. Naisyrittdjilld on myos muita
sukupuoleen sidottuja ongelmia, jotka ovat yhteydessd perheeseen (Kova-
lainen 1992, 75, 1994, 369)

Yrittdjyyden nousun myotzi pienten yritysten tyovoima kasvoi suomessa l g8o-
luvulla tasaista tahtia. vuonna 1990 yrityksid oli 219 ooo, mutta laman myotd
niiden mddrd oli vuoteen 1994 mennessd laskenut '185 000:een (yritykset
1992'.9, 1996:4).

Pienet yritykset ovat ylipd6nsd alttiita lopettamaan tcimintansa muutenkin kuin
laman vuoksi. Kahden ensimmdisen toimintavuoden aikana poistuu vahvuu-
desta noin kolmannes. seuraavien neljdn vuoden kuluessa hdvidd toinen
kolmannes. Pienen yrityksen rakenteelliset ominaisuudet tekevdt siitd kriisialt-
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tiin: markkinoille pddsyn vaikeus, markkinoiden huono tuntemus, innovaation

vdhyys, ylivelkaisuus ja kykenemdttdmyys mukautua muutokseen (Paasio

1992, 136, 139).

Suomen suhteen eiole muutenkaan pitdnyt paikkaansa se havainto, ettd oma-

aloitteinen yrittdjyys lisddntyy, kun sadnnollisen palkkatyon mahdollisuudet

ovat rajoitetut. Muualla yrittdjyyden kasvun ja tyottomyysasteen vdlilld on

huomattu vallitsevan karkea suhde.'198O-luvulla esimerkiksi Espanjassa,

lrlannissa, Belgiassa, lsossa-Britanniassa ja Hollannissa monet perustivat

oman yrityksen, kun isot yritykset vdhensivdt tyovoimaansa. Eras syy yrittdjyy-

den kasvuun on ollut se, etta yrittdijyyttd suositaan valtion toimesta kun ty6tto-

myyttd esiintyy paljon (Loufti 1991, 11-12).

Yritttijtityypit

Rauno Tammisen (1981, 1) mukaan uusien yritysten menestymisen ennakoi-

mista varten pitdisi olla tiedossa ne tekijdt, joilla on merkitystd yrityksen

tulevaisuuden kannalta. Rahoitusjdrjestelyjen kannalta olisi toivottavaa, jos

pystyttdisiin seulomaan, mitkd uusista yrityksistd tulevat v6lttdmddn kon-

kurssin, ja mitkd ovat pitkErlld tdhtdimel16 mahdollisimman tuottavia. Yrittdjdn
persoonallisuus lienee yksi ndistd tekijoistd maantieteellisen toiminta-alueen
ja teknologian laadun ohella.

Tamminen (1981, 17-18) on todennut menestymisen kannattavuusmielessii
liittyvdn dynaamiseen yritystyyppiin. Tdrkeimmiksi yritystyyppejd erottaviksi

ominaisuuksiksiosoittautuivat yrittdjdn persoonallisuus ja liikeidean perustumi-

nen markkinarakoon. Yrittdjdpersoonallisuuksien keskeinen ero taas ilmeni

suhtautumisessa oman itsensa ilmentdmiseen tyossd. Noin puolet yrityksen
perustajista oli ldhinnd pddtynyt tat ajautunut yrittdjdksi, eikd ndhnyt yrittdjyyttd

oman persoonallisuutensa ilmentdmisend; puolet taas ndytti halunneen
yrittdjiksi jo nuoresta pitden ja ndki tyonsd oman persoonansa ilmauksena.

Hal B. Pickle havaitsi pienyrityksen johtajan persoonallisuuspiirteiden ja yrityk-

sen menestymisen vdlisen yhteyden. Hdnen kehittdmdnsa indeksi, joka kuvasi
sidosryhmien tyytyvdisyyttd yritykseen, selitti ldhes puolet menestymisen
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eroista pienyrittdjien vdlilld. Menestymisen selittdjdnd Pickle kdytti sellaisia
seikkoja kuin yrittdjdn ajattelu- ja kommunikointikyky, ihmissuhdetaidot ja
tekninen osaaminen (Tamminen 1983, 198-199)

Yrittdjdksi ryhtymistd on pyritty analysoimaan, ja lisdksi on pyritty kehittdmddn
mal leja, joi lla pystyttdisi in arvioim aan yrittdjdn m enestym istd ennakolta. Stant-
worth ym. (1989) ovat tarkastelleet viimeaikaisten teorioiden pohjalta sitd,
miksi henki16 ryhtyy yrittdjdksi.

Y ritt ej ii n p e rsoo n a I I i s u u d e n p sy ko I og i set m a I I it

Kirjallisuudessa on puhuttu suoritustarpeesta yrittdjdksi ryhtymisen motiivina,
halusta tehdd jokin asia hyvin itsensd toteuttamisen vuoksi, vaikka nykyisin
tdhdn motiiviin ei tdysin uskota. Luonteen piirteiden tutkimuksissa on todettu,
ettd yrittdjille on ominaista ndkemys eldmdn sisdisestd hallinnasta (internal
locus of control). YrittiijEi kokee voimakkaasti olevansa oman onnensa seppd
ja vastuussa omasta kohtalostaan. Tdlle vastakkainen on virkamiestyyppi, jolle
on tyypillistd voimakas ulkoisen hallinnan korostus (external locus of control)
ja muiden armoilla oleminen. Teoriaa ei voi rajata pelkdstddn yrittdjiin, silld
eldmdn sisdinen hallinta ja menestyksekds ura korreloivat myos palkkajohtajil-
la (Stantworth ym. 1989, 11-12).

Psykodynaami set mallit

Psykodynaam isessateoriassa yrittdjdksiryhtym inen liitetddn varhaislapsuuden
kokemuksiin ja onnettomaan perhetaustaan. Tdrstd aiheutuneet itsetunnon
puute ja epdvarmuus ilmenevat kunnianhimona ja itsendisyyden tarpeena.
Vastenm iel isyys auktoriteetteja kohtaan ja yhteistyokyvyttdmyys johtavat yrittd-
jyyteen, "innovatiiviseen kapinallisuuteen" (Stantworth ym. 1 989, 12-13).

Soslaa/isen marginaalisu uden malli

"Sosiaalisen marginaalisuuden"-kdsitteelld on yritetty valaista yrittdjdksi
ryhtymisen prosessia. Kdsite tarkoittaa epdsuhtaa yksilon henkilokohtaisten
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ominaisuuksien ja hdnen yhteiskunnallisen roolinsa vdlilld. Alunperin kdsitettd
kdytettiin kuvaamaan sosiaalisia ryhmid, mutta nykyisin sitd sovelletaan myos
yksil6ihin. Jo historiallisesti yhteiskunnassa on ollut ryhmid, joilta tietyt urat
ovat olleet suljetut. Yrittdjyyden on ndhty erityisen voimakkaasti kumpuavan
niistd ihmisistd, joilla ei ole muuta keinoa hankkia sosiaalista arvostusta. Myds
tyottomyys ja lama-aika ndyttdvdt johtavan jossakin mddrin tdhdn samaan
(Stantworth ym. 1989, 13-14).

Y rittdjdku lttu u ri n peri yty m i se n m al I i

Yrittdjyys houkuttelee muita enemmdn niitd, joiden diti tai isd on pienyrittdjd ja
joita rohkaistaan ryhtymddn yrittEijiksi. lson-Britannian vdestotutkimuksen
perusteella todettiin, ettd kolmasosalla pienyrittdjistd oli myos pienyrittdijEin

perhetausta. Naisten osuus yrittdijistd on lsossa-Britanniassa miehiS vdihdi-

sempi, mutta heilld on yhtd yleisesti pienyrittdjEitausta kuin miehilld. So-
sialisaatiomallit lapsuudessa ndyttdvdt psykologisia malleja paremmin selittd-
vdn yrittdjdksi ryhtymistdr (Stantworth ym. 1989,14-15).

Stantworthin ja Curranin (1973) tutkimuksessa esitettiin kolme tyypillista
yrittdjEiidentiteettidi: "kdsityoldisidentiteetti" (artisan identity), "klassinen yrittd-
jdidentiteetti" (classical entrepreneur identity) ja 'Johtaja/pddllikko-identiteetti"
(manager identity). KdsityolErisyrittdjyydessd keskeistd on oman tuotteen
valmistus. Sen valmistamisesta saatu tyydytys on paljon tdrkedmpdd kuin siitd

saatu tulo tai yrityksen kasvattaminen. Klassinen yrittdjdtyyppi taas arvostaa
menestyst6 ja hyvdd toimeentuloa. Yritys on usein suurempi kuin kdsityo-
ldisyrittdjdlld ja siihen liittyy kasvupyrkimyksid. Johtajayrittiijd ei vdlttdmdttd
osallistu tuotteiden valmistukseen lainkaan (Koiranen 1993, 30).

Huuskonen (1992, 181-188) erittelee yrittdjdiksi ryhtymisen pddtoksentekoa
prosessina. Huuskosen kehittdmdn prosessimallin mukaan pddtokseen
vaikuttavat ensinndkin yleiset taustatekijdt, joihin kuuluvat tydkokemus, aiempi
yrittdjdikokemus, perhetausta, roolimallit jne. Toiseksi pddtdksen takana ovat
yrittdjdn henkildkohtaiset ominaisuudet, joita ovat yleinen persoonallisuus,
ndkemys eldmdn hallinnasta, riskisuuntautuneisuus, suoriutumistarve, riippu-
mattomuuden ja vallanhalu sekd arvot ja asenteet. Kolmantena ovat tydtilan-
ne, alkutilanteen valinnan vapaus ja tilanteen suotuisuus, yksittdiset tapahtu-
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mat seka ympariston yrittdjamyonteisyys

Birley (1989, 33) on tutkinut, eroavatko naisyrittrijdt miehistd joidenkin ominai-
suuksien suhteen. Motivaatiotarkastelussa huomattiin molemmilla sukupuolilla
samat asiat: pienipalkkaisten toiden vieroksuminen, vastenmielisyys valvontaa
ja toiselle alisteista roolia kohtaan. Ndytti siltd, ettd tarve rahan hankkimiseen
ja riippumattomuuteen ei poikennut naisilla miehistd. Persoonallisuustestien
mukaan sama suoritushalu, perddnantamattomuus ja pddmddrdtietoisuus
leimaavat yhtd hyvin nais- kuin miesyrittdrjid. Naiset eroavat miehistd kuitenkin
siind, ettd heilld on huonompi itseluottamus.

Yrittiijyys tydttdmyyden ratkaisi jana?

Tydmarkkinoilta syrjdytyneille tai syrjdytymdssd oleville korostetaan nykyddn
omakohtaisen yrittdjyyden harkitsemista. SitEi on lyhyelld tdhtdimelld tarjottu
osaratkaisuksi tyottomyyden ongelmaan ja pitkiillii aikavdlillS koko yhteiskun-
nan toimintaa nykyistd vahvemmin ohjaavaksi voimaksi.

Korkeakouluissa on alettu pohtia yrittdjyysopetuksen lisddmistd. Uusyrit-
tdjyydessdr korostetaan palvelusektoria, koskatulevaisuudessa monia aiemmin
maksuttomia palvelumuotoja tuotetaan yksityisten ammatinharjoittajien toimes-
ta. Akateemisen koulutuksen saaneet eivdt ole kuitenkaan tdhdn asti olleet
erityisen innokkaita ryhtymEiEin yrittdjiksi. Tyottomyysaste akateemisten
keskuudessa on kokonaistydttomyyttd alhaisempi, tulo-odotukset ovat keski-
mddrdistd korkeammat samoin kuin odotukset tyon "intellektuaalisuudesta".
Lisdksi sijoittuminen julkiselle sektorille ei anna tilaa yrittdjyyden "luonnollisel-
le" synnylle (Nyyssoldr 1996, 59).

Niittykankaan ja Kinnusen tutkimuksen (1995, 30) tarkoituksena oli selvittdd,
"missa mddrin omakohtainen yrittajyys tarjoaa varteenotettavan mahdolli-
suuden tyouraltaan erilaisille yksiloille, ja missd mddrin alueellinen ulottuvuus
vaikuttaa yrittaijyyden toteutumiseen". Yksilon persoonallisuuden piirteet, kuten
suoriutumismotivaatio ja luovuus ovat tutkimuksessa korostetusti esilld. Tutki-
muksessa mitataan tydhon liittyvid sisdisid arvoja, kuten mahdollisuutta oppia
ja kehittdd ammattitaitoa ja ulkoisia arvoja, kuten hyvdn eldkkeen ja korkeiden
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tulojen arvostusta sekd ulkopuolista arvostusta ja itsendisen tydn tdrkeyttd

(Niittykangas ja Kinnunen 1995, 33-36).

Tyduratyypeistd erottuivat vdliinputoajat, joita kuvaavat tyon ja tyottomyyden

vuorottelu. Kiertolaisille oli tyypillistd omasta aloitteesta tapahtuneet tydpaikan

vaihdot. Tutkimuksessa erottuivat vield uskolliset, jotka kiinnittyvat yhteen

tyonantajaan sekd etenijdt, joita profiloivat tyopaikan vaihdot ja nousujohteinen

tyoura. Tyouratyypeistd etenijoiden piirteet ovat muita ldhempdnd yrittdjind

toimivien piirteitd. Heiltd kuitenkin puuttuu motivaatiota yrittdjdksi ryhtymiseen.

Lyhyelli aikavalilld itsensd tyollistiimisen mahdollisuutta kannattaisi tarjota

vdliinputoajille, jotka tarkasteltavien ominaisuuksien osalta eivdt kovin hyvin

vastaa kuvaa yrittdjdstd (Niittykangas ja Kinnunen 1995, 37).

Yrittdjyys palkkatyon vaihtoehtona voisi tulla kysymykseen tietyt erityispiirteet

omaavissa maaseutumaisissa ympdristoiss6, joissa yrittdjyyden kynnys on

matalampi kuin perinteisilld teollisuusalueilla. Palkkatyon tarjonnan vdhdisyys,
pitkdt etdisyydet ja halu paikkakuntasidonnaisuuden siilyttdmiseen saattavat

toimia kimmokkeena omakohtaiselle yrittdjyydelle (Niittykangas ja Kinnunen

1995,38-41)
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3. Elakkeelle siirtyminen TEL:ssa ja YEL.ssa
eldkelajin mukaan

Yritttijien eldkelain (YEL) piiriin kuuluvat henkil6t siirtyvdt eldkkeelle my6hem-
min kuin tydsuhteessa olevat. 65 vuotta tdyttdneistd vakuutetuista 28 o/o oli
vuonna 1995 sellaisia, jotka siirtyivEit suoraan vanhuuseldkkeelle ilman ettd
olisivat sitd ennen saaneet jotakin eldkettd. Esimerkiksi tyontekijaiin eldkelain
piiriin (TEL) kuuluvilla vastaava osuus oli 16 % (Tyoeliikejarj. tit. vk.1995, Osa
I , 58,79).

Tdssd luvussa verrataan YEL:n ja TEL:n piiriin kuuluvia, vuosina 1gg1-'1995
eldkkeelle siirtyneitd henki16itd sen mukaan, mille eldkkeelle he jdivdt. Tarkoi-
tuksena on selvittdd, johtuuko yrittdjien palkansaajia myohdisempi eldkkeelle
si irtym inen m ahdol lisesti si itd, ettd yrittdjdt hakeutuvat palkansaaj ia harvem m in
jollekin tietylle eldkkeelle. Ensiksi tarkastellaan, kuinka suuri osa yEL:n ja
TEL:n piiriin kuuluvista 55-64-vuotiaista siirtyi ensimmdisen kerran tydkyvytto-
myys-, tyottdmyys- taivanhuuseldkkeelle vuosina 1 991 -1 995. Ty6kyvyttomyys-
eldkkeisiin sisdltyvdt yksi16lliset varhaiseldkkeet. Toisena tarkastelukohteena
on, kuinka suuri osa ndiden lakien piiriin kuuluvista 55-64-vuotiaista oli em.
eldkkeilld ndind vuosina.

Kuviosta 1 voidaan ndhddi, ettd ensimmdisen kerran eldkkeelle siirtyneiden 55-
64-vuotiaiden suhteelliset osuudet nousivat vuodesta 1991 lahtien vuoteen
1994 saakka. Vuonna 1995 osuudet laskivat. TEL:ssa nousu oli 1g90-luvun
alkupuolella jyrkempdd, YEL:ssa loivempaa. Ekikkeiden nousuun oli syynd
tyott6myyseldkkeiden lisddntyminen. Tydkyvyttomyyseldkkeiden osuus sita
vastoin laski ajanjaksolla 1991-1995. Tdmai johtui muun muassa siitd, ettd
vuonna 1994 yksilollisen varhaiseldkkeen ikdrajaa nostettiin 55 rkdvuodesta 58
vuoteen.



Vuosien 1991-1992 aikana ensimmdisen kerran tyokyvyttdmyyseldkkeelle
siirtyneitd oli suhteessa vakuutettujen mddrddn enemmdn TEL:n kuin YEL:n
piiriin kuuluvissa. Vuodesta 1993 lShtien YEL:iin kuuluvat siirtyivdt TEL:iin
kuuluvia yleisemmin tyokyvyttdmyyseldkkeelle. Tosin TEL:n 55-59-vuotiailla
osuudet olivat koko tarkastelujakson korkeammat kuin YEL:n vastaavan
ikdisilldi. YEL:n kohonneisiin osuuksiin olivat syynd 60-64-vuotiaat yritttijdt,
jotka pyrkivdt palkansaajia yleisemm in tyokyvytt6myyseldkkeelle.

Kuvio 1. 55-64-vuotiaiden, ensimmdisen kerran eldkkeelle siirtyneiden osuus

vastaavasta TEL:n tai YEL:n mukaan tydelErketurvaa kartuttaneesta vdestostd
vuosina 1 991 -1 995 eldkelajeittain

Ldhde: Ty6eldkejdrjestelmdn tilastollinen vuosikirja 1995, Osa l, 62

Tydttomyyseldkkeiden lisddntymisen syynd oli kasvanut tyottdmyys. Vuonna
1991 tyottomid oli vield alle 200 000. Vuonna 1992 tyottomien mddrd oli
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noussut jo yli 300 000:n ja vuonna 1993 yli 400 000:n, milld tasolla mddrd
pysyi myos kahden seuraavan vuoden aikana (Suomen tilastollinen vuosikirja
1996,342)

Korkeimmillaan tyottdmyyseldkkeiden osuudet olivat vuosina 1993-1994.
TEL:n 55-64-vuotiaista siirtyitydttomyyseldkkeelte tdhes yhtd moni kuin ty6ky-
vyttomyyseldkkeelle. Ty6ttomyyseldkkeiden suhteelliset mddrdt osoittivat las-
kua vasta vuonna 1995, jolloin tyottomyyseldkkeelle pddsyd kiristettiin laki-
muutoksin.

YEL:n tyottdmyyseldkkeiden vdh6isyys TEL:iin verrattuna johtuu siitd, ettei
yrittrijillzi vield tdssd vaiheessa ollut palkansaajiin verrattavaa ty6ttomyystur-
vaa. YEL:n piiriin kuuluvien ty6ttomyyselSkkeet olivat KansanelSkelaitoksen
maksamia ty6ttomyyseldkkeitd. oman tydttomyyskassajdrjestelmdn yrittdjdt
saivat vuonna 1995.

Myos tarkasteltaessa voimassa olevia eldkkeitd, kuviosta 2 ndkyy selvdsti, ettd
YEL:n ja TEL:n eldkkeiden erot selittyvdt suureksi osaksi tydttdmyyseldkkeilld.
Kuviosta 1 ndhtiin, ett6 tyottomyyseldkkeelle siirtyneiden suhteellinen mddrd
lisddntyi. Kuviosta 2 huomataan, ettd voimassa olevien tyott6myyseldkkeiden
mddrd sitd vastoin vdheni TEL:ssa.

TEL:n tyottomyyseldkkeiden vdheneminen johtui siitd, ettd 1990-luvun alku-
puolella pddttyivdt viimeisetkin 1980-luvulla alle 60-vuotiaille myonnetyt
tyottdmyyseldkkeet. Vuonna 1985 tyOttomyyseldkkeen alaikdraja oli vield 55
vuotta, mutta vuonna 1986 ldhtien sitd nostettiin vuosittain aina yhdelld
vuodella, kunnes nykyisin voimassa oleva 60 vuoden ikdraja saavutettiin
vuonna 1990.
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Kuvio 2. 55-64-vuotiaiden eldkkeensaajien osuus vastaavasta TEL:n taiYEL:n
mukaan tyoeldketurvaa kartuttaneesta vdestdstd vuosina 1 991 -1 995 eldkela-
jeittain

55-64-vuotiaiden eliikkeensaajien osu us
vaku utetusta vdestostd
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Ldhde: Tyoelikejirjestelmiin tilastollinen vuosikirja 1995, Osa l, 56

Kaikki eldkelakien mukaiset eroavuudet eivdt kuitenkaan selity tyottomyyseldk-
keilld. Voimassa olevia tyokyvyttomyyseldkkeitd oli TEL:n piiriin kuuluvilla
suhteellisesti enemmdn kuin YEL:ssa. Kuvioista 3 ja 4 kdy ilmi, ettd ty6ky-
vyttomyyseldkkeiden erot niikyvdt selvemmin 55-59-vuotiailla kuin 60-64-
vuotiailla. Vuosina 1991-1995 voimassa olleiden tydkyvyttomyyseldkkeiden
osuus oli S5-59-vuotiailla TEL:n piiriin kuuluvilla korkeampi kuin YEL:ssa.
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Kuvio 3. 55-59-vuotiaiden, tydkyvyttomyyseldkettd saavien osuus vastaavasta
TEL:n tai YEL:n mukaan tydeldketurvaa kartuttaneesta vdestostd vuosina
I 991 -1 995

55-59-vuotiaiden, tyokyvyttomyysela ketta
saavien osuus vakuutetusta vdestostd
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H Osuus YEL-vakuutetuista
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Ldhde' Eldketurvakeskuksen rekisterit

TEL:n piiriin kuuluvasta, 60-64-vuotiaasta vdestdstd oli tarkastelujaksolla yli
70 o/o vanhuus-, tyokyvyttomyys- tai tyott6myyseldkkeelld (kuvio 4). YEL:n
piiriin kuuluvilla vastaava osuus jdi alle 60 %:n. Eldkkeelld olevien osuus laski
molemmissa laeissa hienoisesti vuonna 1 995. Tydttdmyyseldkkeiden ikdrajan
nosto ndkyy TEL:ssa niiden osuuden vdhenemisena, samalla kun yksilollisten
varhaiseldkkeiden yleistyminen 1980-luvun lopulla nosti tyokyvyttomyyseldk-
keelld olevien osuutta. Ty6kyvyttomyyseldkkeelld olevien osuus vdestostd oli
60-64-vuotiaiden ikdryhmdssd hieman korkeampi YEL:ssa kuin TEL:ssa
vuoteen 1994 saakka.



Kuvio 4. 60-64-vuotiaiden eliikkeensaajien osuus vastaavasta TEL:n taiYEL:n
mukaan tyoeldketurvaa kartuttaneesta vdestdstd vuosina '1991-1995 eliikela-
jeittain

60-64-vuotiaiden eldkkeensaajien osu us
vaku utetusta vdestdstd
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Lihde: Eliketurvakeskuksen rekisterit

Tdmdn luvun alussa esitettiin kysymys: johtuuko yrittdjien palkansaajia myo-
hempi eldkkeelle siirtyminen siitd, ettd he hakeutuvat palkansaajia harvemmin
jollekin tietylle eldkkeelle? Edelld olevasta tarkastelusta kdvi ilmi, ettd yrittdjdt
ovat palkansaajia harvemmin tyottdmyyseldkkeelld. Luonnollisena selityksend
sille on se, ettd yrittdjdt ovat tdhdn asti olleet ldhes tdysin tyottomyysturvaetu-
jen ulkopuolella.

55-59-vuotiaista YEL:n piiriin kuuluvista harvemmat kuin TEL:n vakuutetuista
hakeutuivat tydkyvyttomyyseldkkeelle. Saattaa olla, ettd yrittdjilld ja ammatin-
harjoittaj illa on korkeam pi sairastam iskynnys kuin palkansaaj illa, johtuen paitsi
sairausvakuutuksen karenssiajasta myos vaikeudesta !oytdd sijainen tyopaikal-
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le. 60-64-vuotiaiden ikdryhmdssd tilanne oli kuitenkin pdinvastoin, silld yrittdjdt
siirtyivdt tyokyvyttomyyseldkkeelle palkansaajia yleisemmin. Tdmd selvitys ei
tuo valaistusta siihen, hakeutuivatko idkkddt yrittdijEit tydkyvyttomyyseldkkeelle
palkansaajia useammin siitzi syyst6, ettd tyottomyyseldke on poissuljettu
vaihtoehto.

TEL:n tydttomyyseldkkeissd ja tyokyvyttomyyseldkkeissd lienee tapahtunut
erddnlainen "korvaamisilmio". TEL:n piiriin kuuluvat idkkeidt ja pitkridn tyossd
olleet henkil6t ovat saattaneet hakea yksilollistd varhaiseldkettd tai tdyttd
tydkyvyttomyyseldkettd. Kun heiddn hakemuksensa on hylErtty, toinen mahdol-
lisuus on ehkd ollut tyottomyyseldke.

Tydeldmdstd poistumisesta on todettu, ettd "tyottomyys ja varhainen eldk-
keelle siirtyminen ovat kuitenkin kdiytdnndssd monesti vaihtoehtoisia tai
toisiaan korvaavia tydeldmdstd poistumisen reittejd. Kun esimerkiksi yksilolli-
sen varhaiseldkkeen hakemus hyldtddn, vaihtoehtona ei useimmiten ole
tyossd jatkaminen vaan tyottomyys ja mahdollisesti uudelleen eldkkeelle
pyrkiminen" (Gould 1996, 145-146).

Tyottdmyyseldkkeiden vdhdisyys selittdd osittain yrittdjien palkansaajien myo-
hempdd eldkkeelle siirtymistd. Sitri selittaia osittain myos se, ettd 55-59-
vuotiaat yrittiijtit hakeutuvat palkansaajia harvemmin tydkyvyttomyyseldk-
keelle. Tutkimus ei kuitenkaan vastaa siihen, kompensoiko tyokyvyttdmyys-
eldke vanhemmilla yrittajilla tyottdmyyseldikkeen puuttumista.
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4. Tutkimusaineisto

Vuoden 1995 lisdkysely suunnattiin vuoden 1993 yrittdjatutkimuksen aktiivien

otokseen kuuluville henkiloille. Ndmd olivat YEL:n pririin kuuluvia, vuoden

1991 lopussa yrittdjind toimineita henkiloitd, jotka eivdt olleet siirtyneet eldk-

keelle vuoden 1993 kesdikuun loppuun mennessa. Aktiivien yrittdjien otosta on

selostettu tarkemmin yrittdjdtutkimuksen liitteessd (Hyrkkdnen 1995, liite; Bo

Lundqvist).

Kun aktiivien yrittdjien otokseen kuuluvat olivat vuonna 1993 55-64-vuotiaita,

oli osa kaksi vuotta myohemmin ehtinyt tulla jo vanhuuselakeikddn. Otokseen

valitut olivat toimineet yrittdjind veihintddn 10 vuotta, miehet keskimdeirin 20

vuotta, naiset 19 vuotta.

Aktiivien otos kdisitti 1662 henkiloa. Vuoden 1995 toukokuussa heille ldhetet-

tiin postikysely ja vastaamatta jdttdneille uusintakysely kesdkuussa Kaikkiaan

kyselyyn vastasi 1191 henkilod. Vastausprosentiksi saatiin siis 71 ,7 o/o,kun

se vuoden 1993 kyselyssd oli 66,4 o 
.

Aktiivien yrittdjien otos, 1662 henkilod, jakaantui kyselyihin vastaamisen
mukaan seuraavasti

Vastasi molempiin kyselyihin
- toimi yrittajana vuonna 1993
- ei toiminut yrittdjdnd v. 1993

Vastasi ainoastaan v. 1993
Vastasi ainoastaan v. 1995

Ei vastannut kumpaankaan

969 henkilod
835 henkil6d
134 henkilod

154 henkilod
222 henktldd
317 henkiloa

Yhteensd '1662 henkiloa
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Otoksesta 58 % vastasi molempiin kyselyihin, 9 % ainoastaan vuoden 1993
kyselyyn ja 13 ohvain vuoden 1995 kyselyyn. 19 % ei vastannut kumpaan-
kaan kyselyyn.

Tdssd raportissa on tarkoitus tarkastella niitd 835 henkil6d, jotka vastasivat
molempiin kyselyihin ja jotka toimivat yrittdjindr vuonna 1993. He muodostavat
tasan 50 prosenttia alkuperdisestd otoksesta. Taulukossa 1 verrataan tutkitta-
van joukon edustavuutta alkuperdisen otoksen suhteen.

Taulukko 1. Otoksen ja molempiin kyselyihin vastanneiden vertailu

Otos Vastanneet
%o/o

Miehet
Naiset
Yhteensd

69
31

100

69
31

100

lkd v. 1995:
57-59 v
60-62 v.
63-64 v.
65-66 v.
Yhteensd

41
33
15
12

100

42
33
14
12

100

Toimiala:
Teollisuus ja
kdsityo
Rakennustoiminta
Kauppa
Palvelukset
Liikenne
Maa- ja metsdtalous
Yhteensd

17
9

25
22
23

4
100

17
I

24
24
22

4
100

835Lukumddrd 1662
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Taulukon prosenttiosuuksista voidaan todeta, ettd molempiin kyselyihin
vastanneet edustavat tarkasteltujen taustamuuttujien suhteen hyvin otosta.

Vastaajista vajaa kolmasosa oli naisia. Vastaajista kaksi viidesosaa oli alle 60-
vuotiaita, vajaa puolet oli 60-64-vuotiaita ja yli kymmenesosa oli saavuttanut
vanhuuseldkeidn. Yrittdjien toimialoista kauppa, palvelukset ja liikenne muo-
dostivat 70 %.Teollisuuden ja kdsityon sekd rakennustoiminnan osuus oli nel-
jdnnes.
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5. Toiminnan muutokset

5.1. Vastaajien toiminta vuonna 1995

Tdmdn tutkimuksen tarkastelujoukon muodostavat ne yrittdjdt, jotka vastasivat
yrittdjdkyselyihin vuosina 1993 ja 1995. Kyselyjen vdlid oli vajaat kaksi vuotta.
Tarkastelujoukkoon kuuluvat yrittdjdt olivat tydssa vuoden 1993 lopulla.
Vuoden '1995 loppuun mennessd kolmasosa heistd oli saavuttanut van-
huuseldkeian.

Taulukko 2. Vuonna 1993 tyossd olleiden yrittdjien toiminta vuonna 1995 idn
mukaan

Toiminta
v. 1995

lkd vuonna 1995
57-59 v. 60-64 v 65-66 voh o/o o/o

Kaikki
%

Tyossd
Poissa tyostd
Eldkkeelld,
jatkaa tyontekoa
Ekikkeelld,
ei jatka tyontekoa

Yhteensd

Lukumddrd

B3
7

5

5

100

347

65
5

18

12

100

387

10
3

56

31

100

100

66
5

18

11

100

834

Tyosta poissaolon yleisin syy yrittdjilla oli sairaus silloin kun he eivdt vield
olleet eldkkeelld. Tyottdmyyden merkitys tyostd poissaolon syynd olivdhdinen.
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Vain 2 % yrittdjistd ilmoitti olevansa poissa tyostd tyottomyyden tai tydn
vdhdisyyden takia.

Eldkkeelle siirtyneiden tyOnteko oli yleistynyt vuoden 1993 kyselystd. Siind
eldkeaikaista ty6ntekoa tarkasteltiin niilld eldkkeensaajilla, jotka olivat jiiiineet
eldkkeelle vuosina 1990-1992. Runsas kolmasosa heistd jatkoi tyontekoa
elikeaikana ainakin jonkin aikaa. Kun eldkkeen saamisesta oli kulunut
keskimddrin 2,5 vuotta, vield noin joka nelj6s jatkoi tyontekoa, suurin osa tosin
osa-aikaisesti.

Ne yrittdjdt, jotka siirtyivdt eldkkeelle vuoden 1993 kyselyn jiilkeen, olivat
vuoden '1995 kyselyyn mennessti ehtineet olla keskimddrin vasta vuoden
verran eldkkeelld. Noin puolet (48 %) heistd jatkoi yritystoim intaa vuonna 1 995
(Hyrkkdnen 1996, 10). Tyontekoa jatkavien korkeampi osuus edelliseen kyse-
lyyn verrattuna johtui osaksi eldkeajan lyhyydestd. ttlitd pitempddn eldkkeen-
saajat ovat eldkkeelld, sitd harvempi heistd endd jatkaa tyontekoa. Osuuden
korkeus johtui myos siittr, ettii eldkkeensaajat olivat entistd useammin jddneet
varhennetulle vanhuuseldkkeelle tai osa-aikaeldkkeelle, jonka ikdiraja aleni60
vuodesta 58 ikdvuoteen vuonna 1994. Nailla eldkkeilld seka vanhuuseldk-
keelld olevilla eldkeaikainen tyonteko oli yleisintd.

lakkailla yrittajilla eldkeaikainen tyonteko oli siis yleistynyt, mutta tyontekijoilld
tyonteon jatkamishalut eldkeidn saavuttamisen jdlkeen laskivat vuosien 1990-
1994 vdlilld. Tyontekijoiden kiinnostusta eldkeidn jdlkeiseen tyOntekoon

selvitettiin Tyoterveyslaitoksen eldkeasenteita koskevassa tutkimuksessa
(Piispa ja Huuhtanen 1995, 4B).

Osa-aikaeliikkeelle siirtyneet yrittdjdt osoittivat tdt6 eldkemuotoa kohtaan
kiinnostusta jo vuoden 1993 kyselyssd. Kaikkiaan runsas kymmenesosa niistd
henkiloistd, jotka silloin olivat kiinnostuneita tdstd eldkkeestd ja joille osa-
aikaeldke idn puolesta oli mahdollinen, oli vuonna 1995 talla elikkeelld. Ne
yrittdjdt, joita osa-aikaelake ei kiinnostanut vuonna 1993, eivdt olleet hakeneet
eldkettd myohemminkddn.

Taulukossa 3 on esitetty eldkkeensaajat sen mukaan, mitd mieltd he vuonna
1993 olivat eldkeaikaisesta tyonteosta Vuonna 1993 naistd tyossd olevrsta
vain neljdsosa ilmoitti jatkavansa tyontekoa eldkeaikana. Kolme viidesosaa
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aikoi lopettaa tyonteon eldkkeen saamisen jdlkeen ja loput eivdt osanneet
sanoa.

Taulukko 3. Eldkettd saavien yrittdjien toiminta vuonna 1995 sen mukaan,
millaiset aikomukset heilld oli eldkeaikaisesta tyonteosta ennen eldkettd
vuonna 1993

Eldkettd saavan
yrittdjdn toiminta
v 1995

V. 1993 tyossd olevan yrittdjdn aikomus
eldkeaikana:
jatkaa lopettaa ei osannut
tyontekoa tydnteko sanoa

%%Yo

Jatkaa tyontekoa
Eijatka tyontekoa

Yhteensd
Lukumddrd

87
13

100
61

49
51

58
42

100
142

100
42

Taulukosta 3 ndhdddn, etti niistd, jotka olivat suunnitelleet jatkavansa tyonte-
koa eldkeaikana, suurin osa my6s teki ndin. Tyoskentelyd jatkoi myos puolet
niistd eldkkeensaajista, joiden aikomuksena oli ollut lopettaa tyonteko eldk-
keen saamisen jdlkeen. Suhteellisesti eniten nditd vastoin alkuperdistd
aikomustaan tyoskentelevid oli palvelualoilla ja rakennustoiminnassa. Varsin
yleisesti tarkoituksena oli ollut yrityksen myyminen, mikd ei sitten ollut onnistu-
nut. Toimintaa jatkoivat useimmiten myos ne eldkkeensaajat, jotka kaksi
vuotta aikaisemmin eivdt olleet vield miettineet asiaa.

Tutkimustulos koskee siis niitd yrittdjid, jotka vastasivat sekd vuoden 1993 ettd
vuoden 1995 kyselyihin. Joidenkin muuttujien osalta prosenttiosuudet voivat
hieman poiketa niistd, jotka koskevat pelkdstddn vuonna '1995 vastanneita.
Esimerkiksi tyontekoa elakeaikana jatkaneiden osuus oli molempiin kyselyihin
vastanneiden aineistossa korkeampi kuin vuoden 1995 aineistossa. Se johtui
palveluja tuottavien alojen lievdstd yliedustuksesta molempiin kyselyihin
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osallistuneiden aineistossa ja ndilld aloillahan, kuten luvussa 6.1 todetaan,

tydntekoa yleisim m in jatkettiin.

5.2. Taloudelliset syyt jatkamisen taustalla

Vuoden 1995 kyselyssd vastaajilta tiedusteltiin, mitd he haluaisivat tehdd, jos

saisivat valita erivaihtoehdoista. Vaihtoehdot vaihtelivat yrittdjdnd toimimisesta

eldkkeelld olemiseen ja tyonteon lopettamiseen. Kysymykseen saatujen

vastausten ja myos rekisteritietojen perusteella yrittdjdt luokiteltiin seuraaviin

ryhmiin:

1. Aktiivit, tyossd olevat yrittdjdt
- tyosuuntautuneet
- eldkesuuntautuneet

2. Eldkettd saavat yrittdjdt
- tyontekoa jatkavat
- tyonteon lopettaneet

N=360
N=217

N = 152
N = 102

Kuviosta 5 ilmenee tyossd olevien yrittdjien jakaantuminen tyo- tai eliikesuun-
tautuneisuuden mukaan ja heiddn suhtautumisensa elakeaikaiseen tyonte-

koon. Siitd ndhdddn myos eldkettd saavien jakaantuminen tyonteon jatkami-

sen mukaan ja taloudellisten syiden yleisyys eldkeaikaiseen tyontekoon.

Tyossd olevista yrittdjistd 62 % halusi jatkaa tyontekoa. Tydsuuntautuneilta

kysyttiin, miksi he halusivat jatkaa tyontekoa. Vastauksista ilmeni toisaalta
voimakasta sitoutumista tyohon, tyossd viihdyttiin ja se ndhtiin myos arvona

siniins6. Toisaalta tyonteko koettiin taloudellisista syista vdlttdmdttomiiksi. se

oli ainoa tapa ansaita toimeentulo. Osa koki sen tiistd syystd vdlttdmdttomdksi
myos eliikeaikana, koska eldke jdisi pieneksi. lVluiden tydsuuntautuneiden ty6-
halukkuus eliikeaikana jdi kyselyssd epdselvdksi, ainakaan tyontekoa ei

pidetty vdlttdmdttomdnd taloudellisista syista.
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Aktiiveista yrittdjistd 38 % halusi lopettaa ty6nteon ja jaada kokonaan elak-
keelle. Ndmei luokiteltiin eldkesuuntautuneiksi. Tdssd ryhmdssd tyonteko olisi
itse asiassa haluttu lopettaa heti. Niiden aktiivien perusteluissa, jotka halusivat
jaada kokonaan eldkkeelle ja lopettaa tyonteon, korostuivat terveyden ja
ty6kyvyn heikentymisen ohella ikddntyminen seka pitkddn tyoeldmdssd toimi-
minen. Eldkehalukkuus vaihteli sukupuolen mukaan, silld naiset halusivat
jonkin verran yleisemmin kuin miehet vetdytyd kokonaan eldkkeelle.

Kuvio 5. Tyossd olevat ja eldkettd saavat yrittdjdt sen mukaan, miten vdlttd-
mdtontd tyonteko eldkeaikana on taloudellisista syistd

Kun tarkastellaan kaikkia liseikyselyyn vastanneita, niin tyontekoa jatkaneista
eldkkeensaajista 55 o/o pilijatkamista taloudellisesti vdlttdmdttomdnd (Hyrkka-
nen 1996, 19). Eldkettd saavat miehet jatkoivat naisia useammin tydntekoa
eldkeaikana ja naisia useammin myos taloudellisista sylstd. Toiset pakotti
jatkamaan eldkkeen riittdmdtt6myys toimeentuloon, toiset taas se ettei suku-

Tyonteon jatkaminen eldkeai kana

Tyrissd olevat:
miehet

naiset

Lkm=399

Lkm=175

Eldkkeensaajat:

miehet

naiset

Lkm=174

Lkm= 79

0 20 40 60 B0 100 0/o

ffi Tyo viilttiimiitontii tal. syistii I Ei viilttEimiitontii tai. syistti
ffi Ei jatka tyontekoa elakeaikana
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polvenvaihdoksen kokeneella yritykselld ollut varaa palkata uutta tyontekijdd.
Tydnteon jatkamisen perustelut eivdt silti liittyneet pelkdstddn taloudellisiin

seikkoihin, tyossd myds viihdyttiin. Tyontekoa muista syisti jatkavat korostivat

enimmakseen henkistd sitoutumista tyohon, sen antamaa sisdltod eliimddn ei

haluttu menettiiii.

Tyontekoa jatkaneiden eldkkeensaajien osuudet vaihtelivat eldkelajin mukaan.

Sen voi ndhdd taulukosta 4, jonka prosenttiosuudet koskevat kaikkia lisd-

kyselyyn vastanneita. Vuoden 1993 kyselyn jdlkeen eldkkeelle siirtyneistd

tyontekoa jatkoivat yleisimmin varsinaista vanhuuseldkettd, varhennettua van-

huuseldkettd ja luonnollisesti osa-aikaeldkettd saavat, joilta sitd edellytettiin.

Vanhuuseldkettd saavista jatkoi yli puolet.Tyokyvyttomyyseldkkeelle tai
yksil6lliselle varhaiseldkkeelle siirtyneistd suurin osa lopetti tyoskentelyn elik-
keen saamisen jdlkeen.

Taulukko 4. Eldkkeensaajien tyonteko eldkelajin mukaan

Eldkelaji Jatkaa
tyontekoa

oa

Ei jatka
tydntekoa

Yo

Luku-
mddrd

Yht

%

Tyokyvyttomyyseldke
Yksilollinen varhaiselake
Varhennettu vanhuuseldke
Vanhuuseldke
Osa-aikaeldke

14
19
52
64
97

86
B1
48
36

J

100
100
100
100
100

49
79
63
08
36

Tyontekoa jatkavista eldkkeensaajista noin kaksi viidesosaa oli vanhuuseldk-
keelld ja kaksi viidesosaa joko varhennetulla vanhuuselakkeelld tai osa-
aikaeldkkeell6. Loput olivat tyokyvyttomyyseldkkeelld. Tyonteon lopettaneista
yli puolet sai tyokyvyttdmyyseldkettS.
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Edelld olevassa kuviossa ja taulukossa esitettyd luokittelua kdytetddn seuraa-
vissa tarkasteluissa. Ryhmdt mddritellddn seuraavasti:

1. Tyossd olevat yrittdjdt

- tydsuuntautuneet, jotka haluavat jatkaa tyontekoa ja joiden
tdytyy jatkaa tyontekoa myos eldkeaikana taloudellisista syistd

- tyosuuntautuneet, jotka haluavat jatkaa tyontekoa, mutta
joiden ei ole vdlttaimdtontd jatkaa sitd eldkeaikana taloudelli-
sista syistd

- eldkesuuntautuneet,jotka haluaisivat peidstd kokonaan
eldkkeelle

2. Eldkettd saavat yrittdjdit,

jotka jatkavat tyontekoa taloudellisten syiden takia
jotka jatkavat tyontekoa muiden syiden takia
jotka ovat lopettaneet tyonteon.

Seuraavissa luvuissa tdta luokittelua sovelletaan koetun terveydentilan,
eldkeaikaan taloudellisesti varautumisen ja yritykseen liittyvien muuttujien sekd
uranvalintaan tyytyvdisyyden tarkasteluun.
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6. Tydnteon jatkamiseen vaikuttavat tekijdt

6.1. Koettu terveydentila

Tilastokeskuksen elinolotutkimuksessa (Elinolot 1996:1 , 175)sosioekonom isen

aseman mukaan tarkasteltuna toimihenkilot arvioivat terveydentilansa par-

haaksi. Heiddn jdlkeensd tulivat tydntekijdt ja itsendiset yrittdjdt, joiden vdlilld

ei ollut eroja arvioinneissa. Huonoim pana terveyttddn pitivdt maatalousyrittdjdt.

45-64-vuotiaista henkiloistd noin puolet arvioi terveydentilansa hyvdksi, kaksi

viidesosaa keskinkertaiseksi ja joka kymmenes huonoksi.

Edelld todettua yrittErjien ja palkansaajien terveydentila-arvioiden samankaltai-
suutta vahvistavat myos Eldketurvakeskuksen aineistojen vertailut. Edellisessd

tutkimusselosteessa (Hyrkkdrnen 1996) yrittiijien terveydentila-arvioita verrattiin

vastaaviin palkansaajia koskeviin (Gould 1994). Arviot eivdt oleellisesti eron-
neet toisistaan.

Tilastojen mukaan suurempi osa palkansaajista kuin yrittdjista jaa eldkkeelle

ennen 65 vuoden ikEid, mutta tatd eroavuutta eivdt selitd koetun terveydentilan
erot edelld mainituissa vertailuryhmissd. Sitd eiv6t selittdneet myoskddn TEL:n
ja YEL:n erot tyokyvyttomyyseldkkeissd, mikdli niitd haluttaisiin kdyttdd
sairastavuuden mittarina (luku 3).

Sosiaalista turvattomuutta ja eldkkeelle siirtymishalukkuutta koskevassa
tutkimuksessa 45-64-vuotiaiden terveydentila-arvioiden huomattiin eroavan
sen mukaan, oliko vastaaja tyo- vai elikesuuntautunut. Tyosuuntautuneiden
arviot vastasrvat edelld elinolotutkimuksessa todettuja. ldhes puolet koki ter-
veydentilansa hyvdksi ja joka kymmenes huonoksi. Eldkesuuntautuneista sitd
vastoin joka kolmas piti terveydentilaansa huonona ja vain joka viides hyvdnd
(Niemeld ym. 1995, 70)
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Myds Ty6terveyslaitoksen eldkeasenteita koskevassa tutkimuksessa 35 vuotta
tdyttdneiden tyontekijoiden tyokyvyn arviointi erosi sen mukaan, oliko henki16
tyo- vai el6kesuuntautunut. Eldkesuuntautuneilla oli tyosuuntautuneita useam-
min myos psyykkistd toimintakykyd haittaavia oireita. Tyokykya haittaavilla
psyykkisilld oireilla oli voimakas yhteys eldkeajatuksiin (Piispa ja Huuhtanen
1995, 22-23). Turun yliopistollisen keskussairaalan ty6ntekijoitd koskevassa
tutkimuksessa todettiin samoin, ettd huono terveys ja henkinen rasitus lisdsi-
vdt eldkkeelle siirtymisen ajatuksia. Huono fyysinen ja psyykkinen terveys
olivat tdrkeimmdt muuttujat, jotka selittivdt vaihtelua varhaiseldkkeelle siirtymi-
sen alttiudessa (Huhtaniemi 1995, 103).

Kuviosta 6 voidaan ndhdd, ettd terveydentila-arviot vaihtelivat myos tyossd
olevilla yrittdjilld tyo- tai eldkesuuntautum isen mukaan. Tyohaluisten yrittdjien
arviot omasta terveydentilastaan on esitetty myos sen mukaan, miten vdlttd-
mdttomdnd he pitivdt tyonteon jatkamista eldkeaikana taloudellisista syistd.

Kuvio 6. Tyossd olevien yrittdjien arviot omasta terveydentilastaan ty6- tai
eldkesuuntautum isen mukaan

Tydssd olevien yrittajien terveydentila

Tyosuuntautuneet:
tyo ei vdlttdmtitonti
eldkeaikana Lkm=122

tyo vdlttdmdtont6
eldkeaikana Lkm=235

Eldkesuuntautuneet:
eijatka tyontekoa
elikeaikana

Lkm=214

0 20 40 60 80 100%

AEriftiiin hyvd ffi Melko hyvd n Kohtalainen
E Melko huono S] Erittdin huono

77
,
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Sekd tyo- ettd elSkesuuntautuneista yrittdjistd vajaa puolet piti terveydentilaan-
sa kohtalaisena. Eldkesuuntautuneet arvioivat kuitenkin tydsuuntautuneita
useammin terveydentilansa huonoksi tai erittdin huonoksi. Terveydentilansa
erittEiin hyvdksi tai hyvdksi kokevia oli eniten siind tyosuuntautuneiden ryhmds-

sd, jossa eldkeaikaista tydntekoa ei pidetty vdlttdmdtt6mdnii taloudellisista
syistii. My6s niissd tydhaluisissa, jotka katsoivat tyon jatkamisen olevan vdlttd-

mdtontd eldkeaikana taloudellisista syistdr, oli ldhes kaksi kertaa enemmdn ter-

veydentilansa hyvdksi arvioineita kuin el6kesuuntautuneissa. Tyonteon
jatkamisen tarve saattoi ldhted toimeentuloon liittyvistd syistd, mutta suhteelli-
sen hyvdksi koettu terveys antoi sille realistisia mahdollisuuksia.

Taulukosta 5 ndhddrdn eldkkeelle siirtyneiden yrittdjien arviot omasta ter-
veydentilastaan sen mukaan, mitd eldkettd he saivat. Tyokyvyttomyyseldkettd
saavissa, joihin kuuluvat myos yksilollistd varhaiseldkettd saavat, oli eniten ter-

veydentilansa huonoksi kokevia. Ty6kyvyttdmyyseldkkeelld olevat eivdt
yleensd jatkaneet tyontekoa el6keaikana. Vanhuuseldkkeen seka varhennetun
vanhuuseldkkeen ja osa-aikaeldkkeen saajat, jotka yleisimmin jatkoivat tyonte-
koa, arvioivat terveytensd taas parhaimmaksi.

Taulukko 5. Eldkettd saavien yrittdjien arviot omasta terveydentilastaan
eldkelajin mukaan

Eldkelaji Koettu terveydentila:
hyvd kohtalainen huono

Yo o/o o/o
Yht.

%
Luku-
mddrd

Tyokyvyttomyysel6ke
VanhuuselSke
Varhennettu vanhuus-
eldke, osa-aikaeldke

Kaikki

9
54

46

37

47
42

100
100

100

100

75
79

44
4

10

19

44

44

70

232
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Eldketurvakeskuksen tutkimuksessa (Gould ym. 1991, 62) verrattiin tyossd
kdyvien ja yksi16llistd varhaiseldkettd saavien 55-64-vuotiaiden palkansaajien
terveydentila-arvioita toisiinsa. Eldkettd saavilla ja eldkkeelle haluavilla ter-
veydentila-arviot olivat siind suhteessa melko samanlaiset, ettd suurin osa piti
terveyttddn kohtalaisena ja neljdsosa koki sen huonoksi. Eroa oli kuitenkin
siind, ettd eldkkeelle haluavissa oli enemmdn terveytensd hyvdksi arvioivia
kuin eldkeldisissd. Eldkkeelle haluavista runsas viidesosa piti terveydenti-
laansa hyvdn€i, mutta eldkeldisistd vain kymmenesosa.

Kuvio 7. Eldkettd saavien yrittdjien arviot omasta terveydentilastaan tyonteon
mukaan

Vertaamalla eldkkeelld olevien yrittdjien arvioita terveydentilastaan (kuvio 7)
tydssd oleviin voidaan todeta, ettd tyontekoa jatkavien eldkkeensaajien arviot
eivdt juuri poikenneet tyosuuntautuneiden aktiivien arvioista. Enemmisto
muista kuin taloudellisista syistd jatkavista eldkkeensaajista piti terveydenti-

Eldkettd saavien yrittiijien terveydentila

Jatkaa tyontekoa
ei{aloudell isista syistd

Lkm= 50

Jatkaa tyontekoa
taloudel lisista syistd Lkm=101

Eijatka tyontekoa Lkm=100

o 20 40 60 80 100 0lo

AEriltdin hyvii ffi Melko hyvii E Kohtalainen
ffil Melko huono S Erlttdin huono

,/r,
/,r1

,
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laansa erittdin hyvdnd tai hyvdnd. Niissdkin eldkkeensaajissa, jotka jatkoivat

tyotd taloudellisista syist6, oli terveydentilansa hyvdksi kokevia ldhes kaksi

kertaa enemmdn kuin tyonteon lopettanetssa. Jatkamisen syistd riippumatta

suhteellisen hyvd terveydentila ndytti antavan sille myos mahdollisuuksia.

Kuviosta 8 ndhdaidin, ettd eldkettEi saavien yrittdjien terveydentila-arvioissa oli

eroavuutta sen suhteen, mitd mieltd he olivat eldkeaikaisesta tyonteon
jatkamisesta tai lopettamisesta silloin, kun he eivdt vield olleet eldkkeelld.

Kuvio B. Eldkettd saavien yrittdjien arviot omasta terveydentilastaan sen mu-

kaan, millaiset suunnitelmat heilld oli eldkeaikaisesta tydnteosta ennen eldk-

keen saamista

Kun asiaa tiedusteltiin vuonna 1993, niin vain joka neljds vastaaja aikoijatkaa
tydntekoa eldkkeen saamisen jdlkeen. Ne eldkkeensaajat, jotka jo vuonna
1993 tiesivdt jatkavansa tyontekoa, arvioivat terveytensa parhaimmaksi. Heistd

Eldkettd saavien yrittdjien terveydentila

Jatkaa, aikoi
jatkaa ,

Lkm=54

Jatkaa, aikoi
lopettaa Lkm=69

Eijatka, aikoi
lopettaa Lkm=72

o 20 40 60 80 100 0/o

AEriftlin hyvii @ Melko hyvti n Kohtalainen
ffi Melko huono S Erittdin huono
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ldhes 60 % piti terveydentilaansa hyvdinEi tai erittdin hyvdnd, eikd kukaan
huonona. Tdtd heikommaksiterveydentilansa kokivat ne eldkkeensaajat, jotka
jatkoivat tyontekoa vastoin alkuperdistd aikomustaan. Heistd kaksiviidesosaa
piti terveyttddn hyvdnd ja alle viidesosa huonona. Huonoimmaksi terveyden-
tilansa arvioivat kuitenkin ne, jotka aikomuksensa mukaisesti olivat lopettaneet
tydnteon.

Jatkamisen tai lopettamisen aikomukset olivat selkedstiyhteydessd terveyden-
tilaan jo ennen eldkkeen saamista. Niidenkin tyonteon jatkamisen edellytykse-
nd, jotka aikoivat itse asiassa lopettaa, ndytti olevan suhteellisen hyvd ter-
veydentila.

6.2. Eldkeaikaan varautuminen

6.2.1. Eliiketurvan taso

Yli puolet tydntekoa jatkavista el6kkeensaajista ilmoittijatkamisen tapahtuvan
taloudellisten syiden takia. Tdmd ei ylldtd, silld tiedusteltaessa eldkkeen-
saajien mielipidettd siitd, miten yksityisen sektorin tyoeldke vastasi odotuksia,
enemmiston mielestd eldke oli pienempi kuin mitd oli odotettu (Hyrkkdnen
199s,65)

Vastaavasti kun tyossd olevilta yritteijilta kysyttiin, vastaako nykyinen yEL-
tyotulo yrittdjdnd suoritettua tyotd, niin vain joka kolmas ilmoitti sen vastaavan.
Kaksi kolmasosaa oli sitd mieltd, ettd tyotulo oli liian pienija vain muutamat
pitivdt sitd liian suurena. Nykyisen YEltydtulon mddrd ei kuulunut tutkimuk-
sen tietoihin, mutta mielipide sen vastaavuudesta vaihteli systemaattisesti
tiedossa olleen YEl-alkutyotulon suhteen. Mitd alemmaksi alkutyotulo oli
mddritetty, sitd yleisemmin yrittaijdt pitivdt nykyistd tydtuloaan liian pienend
(Hyrkkdnen 1995,57).

Niistd molempiin kyselyihin vastanneista, vuonna '1995 tyossd olleista yrittdjis-
ta, joiden mielestd tyonteko ei ole eldkeaikana ydlttdmdtontd taloudellisista
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syista, puolet piti nykyistd tydtuloa liian pienend. Sen sijaan niist6 vastaajista,
joiden mielestd tydnteko on eldkeaikana vdlttdmdtonti taloudellisista syistd,

tydtuloa piti liian pienend ldhes kolme neljasosaa. Erot olivat tilastollisesti

merkitsevdt ryhmien vdlillai.

Kun tarkastellaan vuonna 1995 tydssd olleita yrittzijiS, niin ldhes kolmella

viidesosalla (58 %) YEl-alkutydtulo oli saman vuoden indeksiin korotettuna

alle 75 000 ml</v. Vain alle kymmenesosalla se oli 150 000 ml</v tai suurempi.

Ndin korkea alkutydtulo oli vain 3 o/o'.lla niistd, joiden mielestd tyonteko eldke-

aikana on vdlttdmdt6ntd toimeentulon vuoksi. Sen sijaan se oli 16 %:lla niistd,

joiden mielestd tyonteko ei ole vdltt6mdtdntd eldkeaikana ainakaan saman

syyn takia.

Keskimddrdiset, indeksilld korotetut YEL-alkutyotulot jdivdt tutkimuksen

yrittiijilla alemmiksi kuin palkansaajien keskim6drdiset vuosiansiot vuonna

1995, jotka suoraan kuukausiansioista ilman lisid laskettuina olivat miehilld

136 OOO mk/v ja naisilla 110 000 mk/v (Suomen tilastollinen vuosikirja 1996,

356). Yrittajien sosiaaliturvaa pohtineen komitean (Komiteanmietinto 1984.41,

70) mukaan yrittEijdn tyotulon perusldhtokohtana tulisi kuitenkin olla ldhinnd

keskitason esimiesportaan ansiotason, mikd vastaisi myos Eldketurvakeskuk-

sen ohjeiden tavoitteellista tasoa.

Edelld mainitut erot ndkyvdt myos keskimddrdisid alkutydtuloja tarkastellen,

kuten taulukosta 6 voidaan todeta. Niiden tyosuuntautuneiden miesten ndke-

mys, ettd tyonteko on vdlttdmdtontd taloudellisista syistd myos eldkeaikana,

saa tukea YEl-alkutyotulon suhteellisesta pienuudesta. Tdssd ryhmdssa

miesten alkutyotulo oli keskimd6rin 15-30 % pienempi kuin muilla miehilld.
Alkutyotulo oli taas keskimridrdistd suurempi niilld miesyrittdjillui, joiden

mielestd tyontekoa ei tarvitse jatkaa eldkeaikana ainakaan taloudellisista
syistd. Myos naisyrittdjilld keskimddrdinen YEl-alkutyotulo oli korkein siind
tyohaluisten ryhmdssd, jossa tyontekoa ei pidetty eldkeaikana vdlttdmdt-
tomdni taloudellisista syistd.
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Taulukko 6. Keskimddrdinen YEL-alkutyotulo vuoden 1995 indeksissd
ty6ssd olevilla yrittajilla tyo- tai elakesuuntautumisen mukaan

Suku-
puoli

Tyosuuntautuneet:
tyonteko ei tyonteko
vdlttdmdtontd vdlttdmdtontd
el6keaikana eldkeaikana

Eldkesuun-
tautuneet:
eijatka
eldkeaikana

Keskim. YEl-alkutyotulo v. 1995 indeksissd mi</v

Miehet
Naiset

Kaikki
Lukumddrd

100 160
122

73 940
65 140

71 270
234

87 640
66 680

B0 390
217

1 630
270

03
92

Yrittdjien koyhyydestd on kerdtty tllastollista tietoa. 15 vuotta tdyttdneistd
suomalaisista noin 3 % kuului kevddlld 1994 talouksiin, joissa edellisen
vuoden kdytettdvissd olevat tulot jdivdt alle puoleen kaikkien kotitaloukslen
kulutusyksikk6d kohden lasketusta mediaanitulosta. Alle 50 %:n mediaanitu-
loilla eldvdt mddritellddn usein koyhiksi. Sosioekonomisen aseman mukaan
tarkasteltuna koyhyys oli tavanomaista yleisempdd itsendisten yrittdjien
keskuudessa, joista koyhyysrajan alapuolelle jzii 9 %. Esimerkiksi tydttomistd
ja maatalousyrittdjistd 5 % oli koyhid vastaavasti mddriteltynd. Suhteellisesti
harvinaisinta kdyhyys oli palkansaajien ja eldkeldisten ryhmissd (Elinolot
1996:1,23).

Tilastokeskuksen mukaan yrittaijeit ovat my6s keskim6drdistd velkaisempia ja
muita useammin velkaongelmaisia (Elinolot '1996:1, 25). Muutama vuosi sitten
toimeentulotukeen joutui turvautumaan hyvin harva, yleensd ikeidntynyt
pienyrittdjd. Nyt yrittdjdt ovat sosiaalitoimistojen ongelmallisimpia asiakkaita
(Martikainen 1993, 16-17).

Loufti (1991 , 13) toteaa yrittdjien ansiotasosta, ettd vaikka toive korkeammista
tuloista voi saada jonkun ryhtymddn yrittdjdksi, ei ole oikeastaan ndyttod siitd,
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ettd yrittdrjien ansiot olisivat keskimddrdistd korkeammat. Useimmissa OECD-
maissa tilanne oli vuonna 1986 priinvastainen eli palkkatulot olivat keskimddrin
korkeammat kuin yrittdjdtulot. Ansioiden vertailussa on vield otettava huomi-
oon se, ettdi yrittdjErt joutuvat maksamaan palkansaajia enemmdn sosiaalitur-
vastaan, vaikka se on edelleen puutteellinen palkansaajiin verrattuna jopa

korkean tulotason maissa.

Taulukossa 7 tarkastellaan eldkettd saavien peruseldkkeen suuruutta. Perus-

eldke sisdltdd kaikki yksityisen ja julkisen sektorin ty6eldkkeen osat. Sukupuo-
len mukaiset erot eldkkeissd olivat suuremmat kuin tyonteon jatkamisen

mukaiset. Miesten keskimddrdiinen elSke oli puolitoistakertainen naisten
eldkkeeseen verrattuna. Peruseldke oli hieman suurempi niilld miehillS, jotka
jatkoivat tyontekoa kuin niilld, jotka lopettivat tydnteon eliikkeelle jdiddessdidn.

Naisilla ndkyy vastaava ero. Ryhmien vdliset erot eivdt kuitenkaan olleet

tilastollisesti merkitsevid, eivdt miehilld eivdtk6 naisilla.

Taulukko 7. Eldkettd saavien yrittdjien keskimddrdinen peruseldke vuoden

1995 indeksissd tyonteon mukaan

Suku-
puoli

Jatkaa
tyontekoa

Eijatka
tyontekoa

Kaikki

Peruseldke v. 1995 indeksissd mk/kk

4 020
2 550

Miehet
Naiset

Kaikki
Lukumddrd

4 240
2 930

3 890
130

3 510
B9

4 160
2 750

3 730
219

Peruseldkkeen samantasoisuudesta huolimatta miesyrittdjien vdlilld vallitsivat
samat YEL-alkutyotulon erot kuin tydssd olevien ryhmrssd. Korkein alkuty6tulo
oli niilld miehilld, jotka jatkoivat tyontekoa muista kuin taloudellisista syistd.
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Ndmd erot eiviit kuttenkaan tule eldkkeissd ndkyviin. Eldkkeissd oli monesti
muutakin kuin YEL-osa, jonka karttumisaika jdi jdrjestelmdn myohdisestd
alkamisesta johtuen suhteellisen lyhyeksi.

Vain 5 %:lla vuonna 1993 tyossd olleista yrittdjistd oliYEL:n mukaista rekiste-
roity6 lisdeldketurvaa. Hankittu etu koski yleensd alempaa kuin 65 vuoden
eldkeikdd. TyOelaikelakien mukaista rekisterdityd lisdeldketurvaa oliEldketurva-
keskuksen rekisteritietojen mukaan myos 5 %:lla niistd yrittdjistd, jotka olivat
siirtyneet eldkkeelle vuoden 1993 kyselyn jdlkeen. Vuonna 1995 tyossd
olleista, aktiiveista yrittdjistd lisdeldketurvaa olivat muita hieman useammin
hankkineet ne yrittdjdt, joiden mielest6 tyonteko eldkeaikana ei ole vdlttdmd-
t6ntd taloudellisista syista.

Vuonna 1993 tyossd olleista yrittdjistd 14 % ilmoitti hankkineensa yksilollisen
elakevakuutuksen. Sen ottaminen korreloi myos YEL-alkutydtulon suuruuteen
(Hyrkkdnen 1995,71). Niilla yrittdjilld, jotka siirtyivdt etdkkeeile vuoden 1993
kyselyn jdlkeen, yksilollisen eldkevakuutuksen hankkineiden osuudet eivdt
vaihdelleet sen mukaan, jatkettiinko tyontekoa elSkeaikana vai ei. Yksilollisen
eldkevakuutuksen olivat hiukan muita useammin ottaneet kuitenkin ne vuonna
1995 tydssd olleet yrittdjdt, joiden mielestd tydnteko eldkeaikana ei ole
vdlttdmdtontd toimeentulon vuoksi (18 %). Tdmdkin seikka korostaa ryhmdn
hyvdosaisuutta YEL-alkuty6tulon korkeuden lisdksi. Seuraavasta luvusta kdy
ilmi, ettd ryhmd oli muihin verrattuna hyvdosainen myos eldkeaikaa varten
hankitun varallisuuden suhteen.

6.2.2. Varallisuuden hankinta

Ensimmaisessd kyselyssa vuonna '19g3 tiedusteltiin, onko yritteijd tehnyt
yritysvarallisuuteen kuuluvia tai kuulumattomia sijoituksia eldkeajan varalle.
Lisdksi kysyttiin, aikooko yrittdjd kdyttdd henkilokohtaista omaisuuttaan
eldkeajan toimeentulon parantamiseksi. Sijoitusten arvoa ei kysytty. Vuoden
1995 lisdkyselyssd tiedusteltiin, mitd muita tuloja yrittrijalld on etdkeaikana
eldkkeen lisdksi rulojen mddrdd ei kysytty. Enemmisto tyossd olevista
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yrittdjistd arveli saavansa pelkdstddn eldketuloa.

Eniten sijoituksia eldkeajan varalle olivat hankkineet ne tyossa olevat yrittdjat,
joiden ei tarvitsisijatkaa ty6ntekoa eldkeaikana ainakaan taloudellisista syistd

(taulukko 8). Heistd puolet oli hankkinut omaisuutta eliikeajan varalle. Selvim-
min erot muihin ryhmiin ndkyivdt kiinteistojen hankinnilssa. Tiissd ryhmiissd
joka kolmas ilmoitti saavansa pddomatuloja eldketulon lisdksija joka neljds oli

tehnyt talletuksia.

Taulukko 8. Niiden tyossd olevien yrittdjien osuudet, jotka olivat hankkineet

omaisuutta eldkeajan varalle ja jotka suunnittelivat sen myyntia eldkeajan

toimeentulon parantamiseksi, tyo- tai eldkesuuntautumisen mukaan

Omaisuuslaji Tyosuuntautuneet:
tyonteko ei tyonteko
vdlttdm6tontd vdlttdmdtontd
eldkeaikana eldkeaikana

%%

Eliikesuun-
tautuneet:
ei jatka
eliikeaikana

%

Hankkinut eldkeajan varalle
Kiinteiston (kiinteistoji)
Asunto-osakkeita
Muita arvopapereita
lVluuta omaisuutta
Kaikki

38
18
15
12
49

22
16
10

7
40

24
13
13

8
38

Aikoo myydd elakeaikana:
Kiinteiston (ki inteistojd)
Asunto-osakkeita
Muita arvopapereita
Muuta omaisuutta
Kaikki

21
11
13
15
41

18
6
5

12
33

tr

6
8
I

27

Eldkesuuntautuneet samoin kuin ne tyosuuntautuneet y'rittdjdt, joiden mielestii
eldkeaikainen tyonteko olisi vdlttiimdtont6 olivat tehneet em. ryhmad vd-
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nemmen sijoituksia. Molemmissa ryhmissd kaksi viidesosaa oli hankkinut
omaisuutta eldkeajan varalle. Talletuksia oli tehnyt alle viidesosa ja pddomatu-
loja saavien osuudetkin jdivdt pieniksl.

Eldkeajan varalle eniten varallisuutta hankkineet erosivat muista myos omai-
suuden myyntid koskevien suunnitelmien suhteen. Kaksi viidesosaa tdssd
ryhmdssd aikoi myydd omaisuutta eldkeajan toimeentulon parantamiseksi, kun
osuus muissa ryhmissd oli alempi. Erot olivat selvimmdt asunto-osakkeissa ja
m uissa arvopapereissa.

Jos tarkastellaan pelkdstddn eldkeajan toimeentuloon liittyvid seikkoja, niin
elakesuuntautuneiden yrittdjien vastaukset olivat yhtenevid niiden tyosuun-
tautuneiden kanssa, jotka pitivdt tyonteon jatkamista eldkeaikana taloudelli-
sista syistd vdlttdmdttomdnd. Taloudelliset tekijat eivdt kuitenkaan pelkdstddn
lisdd tyosuuntautuneisuutta, kun ne joutuvat vastakkain terveydentilan kanssa.
Eldkesuuntautuneet arvioivat terveydentilansa huonommaksi kuin tydntekoa
toimeentulon vuoksi jatkavat, kuten edellisessd luvussa todettiin.

Tyontekoa jatkavat eldkkeensaajat olivat tehneet enemmdn sijoituksia eld-
keajan varalle kuin ty6nteon lopettaneet (taulukko 9). Niista, jotka jatkoivat ei-

taloudellisista syistd, kaksi kolmasosaa. oli hankkinut erilaista omaisuutta.
Tdssd ryhmdssd kolmasosalla oli lisdksi pddomatuloja. Talletuksia tehneiden
osuus oli kaksi kertaa korkeampi kuin muissa ryhmissd.

Tyontekoa toimeentulon vuoksi jatkavat olivat hankkineet vdhemman omai-
suutta eldkeajan varalle kuin muista syistd jatkavat. Etenkin muihin arvopape-
reihin ja muuhun erittelemdttomddn omaisuuteen oli tdssd ryhmdssd sijoitettu
vdhemmdn. Ryhmien vdliset erot ovat tilastollisesti merkitsevdt. Ty6n koko-
naan lopettaneiden ryhmdssd vain kolmasosa oli hankkinut varallisuutta eld-
keajan varalle. Sekd lopettaneista ettd tydntekoa toimeentulon vuoksijatkavis-
ta enintddn viidesosalla oli pddomatuloja el6kkeen lisdksi.

Kaksi viidesosaa tydntekoa muista kuin taloudellisista syistd jatkavista aikoi
myydd hankkimaansa omaisuutta eldkeajan toimeentulon parantamiseksi.
Muissa ryhmissd vajaa kolmannes suunnitteli omaisuuden myymistd. Esimer-
kiksi asunto-osakkeita ja muita arvopapereita aikoivat yleisimmin myydd ne
ty6ntekoa jatkavat, joilla jatkamisen syyt eivdt olleet taloudelliset.
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Taulukko 9. Niiden eldkettd saavien yrittdjien osuudet, jotka olivat hankkineet
omaisuutta eldkeajan varalle, ja jotka suunnittelivat sen myyntid eldkeajan toi-
meentulon parantamiseksi, tyonteon mukaan

Omaisuuslaji Jatkaa
eitaloudelli-
sista syistd

o/o

Jatkaa
taloudelli-
sista syistd

o/o

Eijatka
tyontekoa

o/o

Hankittu eldkeajan varalle
Kiinteistd (kiinteistojii)
Asunto-osakkeita
Muita arvopapereita
Muuta omaisuutta
Kaikki

Ajateltu myytdvdn eldkeaikana:
Kiinteistd (kiinteistot)
Asunto-osakkeet
Muut arvopaperit
Muu omaisuus
Kaikki

33
26
28
28
63

31
21

9
3

46

18
16
13

5
33

15
13
19
21
40

10
6
b

22
32

15
5
6

15
29

Kymmenesosalla elakkeensaajista ja 13 o/dla tyossd olevista yrittdjistd oli
sddstohenkivakuutus eldkeajan varalle. Tyossd olevilla osuus oli korkein
(17 %) niilld tydhaluisilla, jotka eivdt pitdneet eldkeaikaista tydntekoa vailttd-
mdttomdnd taloudellisista syistd. Tdmdn ryhmdn suhteellinen hyvdosaisuus tuli
esille omaisuuden hankinnan lisdksi myds lisdelaketurvan jdrjestelyissd.

Eldkettd saavien ryhmdt olivat ilmeisesti liian pienet, jotta erot suhteellisen
harvoin esiintyvissd asioissa, kuten lisdeliketurvan hankkimisessa, olisivat
tulleet esille. omaisuuden hankkiminen oli eldkkeensaajilla yleisempdd kuin
elaketurvan parantaminen, ja siinai ndkyivdt selvdt erot. Suhteellisesti hyvd-
osaisin ryhmd olivat ne tyontekoa jatkavat, joiden ei tarvinnut tehdd sitd
toimeentulon takia.
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Taloudellisista syistd tyontekoa jatkavien runsaampi varallisuuden hankinta
lopettaneisiin verrattuna on hiukan ristiriidassa jatkamisen syiden kanssa.
Eniten syytd tyonteon jatkamiseen olisi ollut lopettaneilla, sillS he olivat suh-
teellisestihuonoimmassa asemassa kun arvioidaan toimeentuloa. Ty6kyvytt6-
myyden ollessa yleisin eldkkeelle jd6misen syy heiltd puuttuivat kuitenkin
terveydelliset mahdollisuudet toimeentulon parantamiseen.

6.3. Yritykseen liittyvdt tekijat

6.3.1. Koulutus ja toimiala

Vuonna '1993 tyossd olleista 55-64-vuotiaista miesyrittdjistd 6 % ja naisyrittS-
jista 21 % oli suorittanut ylioppilastutkinnon. Naisten korkeampi peruskou-
lutustaso ndkyi erityisesti palvelualoilla, joilla neljdsosa oli suorittanut ylioppi-
lastutkinnon. Palvelualojen lisdksi naiset ty6skentelivdt yleisimmin kaupan
alalla, jolla taas oli eniten keskikoulun kdyneitd.

Peruskoulutuksen mukaiset erot ndkyivdt tyossd olevilla yrittiijillii myos sen
suhteen, millaiset aikomukset heilld oli jatkaa tyontekoa. Yrittdjistd, jotka
halusivat jatkaa tydntekoa, 26 % oli kdynyt keskikoulun tai suorittanut ylioppi-
lastutkinnon. Vastaava osuus oli 17 % niilld yrittdjillai, jotka olisivat mieluiten
jii6neet eldkkeelle ja lopettaneet ty6nteon kokonaan. Peruskoulutuksen
mukaiset erot ty6nteon jatkamisen suhteen ndkyivdt selvemmin miehilld kuin
naisilla.

Peruskoulutuksen mukaiset erot olivat eldkkeensaajilla vield selvemmdt kuin
tyossd olevilla. Vuoden 1993 kyselyn jdlkeen eldkkeelle jddneiden perus-
koulutustason ja tydssd jatkamisen vdlilld vallitsi yhteys, kuten taulukosta 10
voidaan naihdd. Runsas kolmasosa tydntekoa jatkavista oli kdynyt veihintddn
keskikoulun, tyonteon lopettaneista vain alle viidesosa. Peruskoulutustaso oli
keskimddrdistd parempi sekd tyontekoa jatkavilla miehilld ettd naisilla lopetta-
neisiin verrattuna. Tyontekoa jatkavista naisista ldhes kahdella kolmasosalla
ja miehistd runsaalla neljdsosalla oli kansakoulua korkeampi koulutustaso.
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Taulukko 10. Niiden eldkettd saavien yrittdjien osuus, jotka olivat kdyneet
keskikoulun tai suorittaneet ylioppilastutkinnon, tydnteon mukaan

Suku
puoli

Jatkaa
tyontekoa

%

Ei jatka
ty6ntekoa

%

Kaikki

Yo

Miehet
Naiset

Kaikki

28
62

37

Keskikoulu tai ylioppilastutkinto, osuus

15 24
19 40

17 29

Miesvaltaisilla aloilla, kuten liikenteessd, teollisuudessa ja rakennustoiminnas-
sa, keskikoulun tai ylioppilastutkinnon suorittaneita oli varsin vdhdn kauppaan
ja palveluja tuottaviin aloihin verrattuna. Enimmillddn mainitun peruskoulutus-
tason omaavia oli neljdnnes, kuten rakennustoiminnassa. Kaupan piirissd ja
palvelualoilla naisia olienemman kuin muilla toimialoilla. Kaupan alalla runsas
kolmannes ja palvelualoilla puolet oli kdynyt vdhintddn keskikoulun. Peruskou-
lutustaso oli suhteellisen korkea erityisesti palvelualoilla, joilla tyontekoa
jatkettiin yleisesti eldkeaikana.

Tyonteon jatkaminen vaihteli hieman sen mukaan, mistd toimialasta oli
kysymys (taulukko 11). Tyonteon jatkaminen eldkkeen saamisen jdlkeen oli
yleisempdd palvelualoilla sekd teollisuudessa ja rakennustoiminnassa kuin
kaupan tai liikenteen aloilla. Palvelualoilla joka toinen eldkkeensaaja jatkoi
tyontekoa taloudellisten syiden takia.
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Taulukko 11. Eldkettd saavien yrittdjien tyonteko toimialan mukaan

Toimiala Jatkaa
ei-taloudell
syistd

%

Jatkaa
taloudell
syistd

o/o

Ei
jatka
tyontekoa

Yo

Luku-
mddrd

Yht.

Yo

Teollisuus ja
rakennustoim inta
Kauppa
Palvelukset
Liikenne

15
19
20
19

100
100
100
100

40
48
32
46

45
33
48
35

60
64
65
54

Toimialoja tarkemmin tutkittaessa tyontekoa jatkavien ja sen lopettaneiden
vdlilld niyttdisi olevan sentyyppisid eroja, ettd palvelualoilla taloudellisista
syistd jatkavat olivat useammin kampaajia ja partureita kuin hammaslddkdreitd
tai muita terveysalan yrittdjid, joilla tyonteon jatkamisen syyt olivat monesti
muut kuin taloudelliset. Kaupan alalla pdivittdistavarakauppiaalle toiminnan
jatkaminen oli usein taloudellisen pakon sanelemaa, kun taas erikoistavara-
kauppiaille (kultaseppd, antiikkitavarakauppias jne.) tyo oli myos harrastus.

Vuonna 1995 tyossd olleiden yrittdjien suunnitelmat eldkeaikaisen tydnteon
jatkamisen osalta poikkesivat jonkin verran sen suhteen, mistd toimialasta oli
kysymys. Eniten tyohaluisia oli palvelualoilla ja liikenteessd. Liikenteenhar-
joittajissa oli muita enemman niitd, jotka katsoivat el6keaikaisen tyonteon
olevan taloudellisesti vdlttdmdtdntd. Kaupan alalla taas haluttiin muita aloja
yleisemmin lopettaa tyonteko 1a jaada kokonaan eldkkeelle.
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5.3.2. Sukupolvenvaihdos

Vuoden 1993 kyselyssd tiedusteltiin tydnteon jatkamisen aikomuksia niiltd
kyselyn jdlkeen elSkkeelle siirtyneiltd yritttijiltii, joilla oli sukupolvenvaihdos
suunnitteilla. Vastausten perusteella vajaa kolmasosa aikoijatkaa tyontekoa
eldkkeelle jddmisen jdlkeen.

Niiltd kyselyn jdlkeen eldkkeelle jddneiltd, joiden yrityksessd ei ollut sukupol-
venvaihdosta, kysyttiin yrityksen kohtaloa eldkkeen saamisen jdlkeen. Runsas
viidesosa ilmoitti jatkavansa tydntekoa, muut olivat aikeissa myydd yrityksen
tai lopettaa sen ilman myyntid.

Molemmissa ryhmissd yli puolet jatkoi tyontekoa eldkkeen saamisen jdlkeen.

Niissd jatkavissa, joiden yrityksessd oli ollut sukupolvenvaihdos, oli runsaasti
sellaisia henkiloitd, jotka vuoden 1993 kyselyn ajankohtana eivdt olleet vield
miettineet asiaa.

Siina ryhmdssd, jossa sukupolvenvaihdosta eiollut, yli puolet oliaikonut lopet-
taa tyonteon eldkkeen saatuaan. Monet heisti olivat yksin tyoskentelevid
ammatinharjoittajia. Joka kolmannen tarkoitus oli ollut myydd yritys, mikd ei
ollut kuitenkaan onnistunut.

Kuviossa 9 tarkastellaan suhtautumista ja kdytdntod tyonteon jatkamiseen
eldkeaikana sen mukaan, oliko sukupolvenvaihdos suunnitteilla taitoteutunut.
Ne tyossd olevat, joilla ei ollut sukupolvenvaihdosta odotettavissa, halusivat
useammin eldkkeelle kuin ne, joilla se oli suunnitteilla. Molemmissa ryhmissd
kuitenkin niiden osuus, joiden mielestd tyonteko on r=lakeaikana vdlttiimdtontd
toimeentulon vuoksi, oli yhtd suuri eli kaksi viidesosaa
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Kuvio 9. Tyossd olevien yrittdjien suunnitelmat eldkeaikaisesta tyonteosta ja
eldkettd saavien yrittdjien tyonteko sukupolvenvaihdoksen mukaan

Eldkkeensaajien ryhmdssd sukupolvenvaihdoksella ei ndyttdnyt olevan merki-
tystd tyonteon jatkamiseen. Molemmissa ryhmissd jatkoiyli puolet. Jatkamisen
syyt olivat kuitenkin erilaiset. Niistd jatkavista, joiden yrityksessd ei ollut suku-
polvenvaihdosta, kolme neljdsosaa ilmoitti tyoskentelevdnsd toimeentulon
vuoksi. Niistd, joilla sukupolvenvaihdos puolestaan oli toteutunut, vajaa puolet
jatkoi toimeentulon takia. Monien ty6halukkuus johtui siitii, ettd he halusivat
auttaa yritystoimintaa jatkavaa lastaan.

Tyonteon jatkaminen eldkeaikana
Tyossd olevat:

sukupolvenvaihdos
suunnitteilla

ei. sukup.vaihdosta

Lkm=127

Lkm=445

Eldkkeensaajat:

sukupolvenvaihdos
toteutunut

ei sukup.vaihdosta

Lkm= 53

Lkm=197

O 20 40 60 80 100 o/o

E Tyo velttdmetdnta tal. syiste ! Ei v€ilttdmetdnta tat. syista
E Ei jatka tyontekoa elekeaikana
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6.3.3. Yrityksen koko

Vastaajien suuntautumisessa ty6h6n tai eldkkeelle oli joitakin eroja yrityksen

koon mukaan tarkasteltuna. Myos tyontekoa jatkavien ja sen lopettaneiden
eldkkeensaajien yritysten koossa oli eroa henkiloston mddrdn perusteella

tarkastellen.

Laman vaikutusta lienee se, ettd yritysten koko on yleisesti pienentynyt 1980-
luvulta. 1980-luvun alussa uusi yritys tyollisti keskimddrin neljd tyontekijdd,
kolme kokopdivdistd ja yhden osapdivdisen. Todenndkdislmmin yrityksessd

tyoskenteli toiminnan alkuvaiheessa yrittdjdn lisdksi kaksi ulkopuolista ja yksi
perustajajdsen tai yrittdjdn perheenjdsen (Koskinen '1983, 22).

Tdssd tutkimuksessa yrityksen kokoa koskevat tiedot ovat perdisin vuoden
1993 kyselystd. Suurin osa oli pienid, alle viiden hengen yrityksid. Kaksi vii-
desosaa vastaajista oli yksin tyoskentelevid ammatinharjoittajia, ja vaiaa
puolet tyoskenteli 2-4 hengen yrityksissd. Vain noin 15 %:ssa yrityksistd

tyoskenteli viisi henked tai enemman, ja parissa prosentissa yli 20 henked.

Ldhes kaikkitutkimuksen yritykset olivat pienyrityksid, jos mittapuuna pidetddn

sita, ettd alle 50 tyontekijdn yritykset ovat pienid ja 50-250 tydntekijdn yritykset
keskisuuria.

Ne perheyritykset, joissa oli suunnitteilla sukupolvenvaihdos, olivat tavallista
suurempia. Henkilostdd oli keskimddrin 5,9 yrittaja itse mukaanluettuna.
Lukuun sisdltyi yleensd myos tuleva jatkaja, joka oli tyossd yrityksessd. Niissd
yrityksissd, joissa ei ollut sukupolvenvaihdosta suunnitteilla, henkilostdn mddrd
jdi alle kolmen hengen. Tdhdn keskimddrdiseen lukuun sisdityvdt myos yksin
tydskentelevdt am m atinharjoittajat.

Taulukossa 12 on esitetty henkil6ston keskimddrdinen luku yrityksen toimialan
mukaan tyossd olevilla, aktiiveilla yrittdjilld. Liikenteenharjoittajat on yhdistetty
palvelualoilla ty6skenteleviin, koska molemmilla toimialoilla yritykset olivat
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keskimddrin pienempid kuin kaupan tai teollisuuden aloilla. Palvelualat kuulu-
vat niihin toimialoihin, jotka ovat tyypillisid naisille, ja yrityskoko on niilld
yleensd pienempi kuin miesvaltaisilla aloilla (Kovalainen 1992, 7 6).

Taulukko 12. Henkilost6n keskimddrdinen luku vuonna 1993 niilld yrittaijill;i,
jotka olivat tyossd vuonna 1995

Toimiala KaikkiTyosuuntautuneet: Eldkesuun-
tyonteko ei tyonteko tautuneet:
vdlttdmdt6ntd vdltt6mdtont6 eijatka
eldkeaikana eldkeaikana eldkeaikana

Henkiloston keskimddrdinen luku
Teollisuus, raken-
nustoim., kauppa
Palvelukset,
liikenne

Kaikki

4,9

3,6

4,3

2,5

2,0

2,2

3,8

2,4

3,2

3,5

2,5

3,0

Tyossd olevien yrityksissd ty6skenteli keskimddrin kolme henkilod. Eniten
henkilostdd oli niilld yrittdjilld, jotka eivdt pitdneet eldkeaikaista tyontekoa
vuilttdmdttdmidnd taloudellisista syistd. Tdssd ryhmdssd kaupan alan yritykset
olivat tavallista suurempia, ldhes puolessa oliviisi henkilod tai enemmdn. Niilld
yrittejilla taas, jotka pitivdt tyontekoa toimeentulon vuoksi vdlttdmdtt6mdnd
myos eldkeaikana, oli puolta vdhemmdn henkilostod.

Tyontekoa eldkeaikana jatkavien yritykset olivat yleensd suurempia kuin
niiden, jotka lopettivat tyonteon eldkkeen saamisen jdlkeen (taulukko 13).
Henkil6ston mddrdn erot tyontekoa jatkavien ja sen lopettaneiden eldkkeen-
saajien vdlillzi perustuvat ldhinnd teollisuuden, rakennustoiminnan ja kaupan
alan eroihin. Nailla toimialoilla jatkamisen edellytys on usein se, ettd tydhon
osallistuu useampia henkiloitd. Palvelualoilla ja liikenteen alalla ei ollut suuria
eroja henkil6ston mddrdssd, oli sitten kysymys jatkavista tai lopettaneista
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yrittdijistd. Palveluja tuottavilla aloilla jatkajat olivat usein hyvdn koulutuksen
saaneita ammatinharjoittajia, lddkdreitd, arkkitehtejd jne. Tdlld toimialalla
yrityksen koolla ei ole samanlaista merkitystd kuin joillakin muilla aloilla.

Taulukko 13. Henkilost6n keskimddrdinen luku vuonna 1993 niilld elSkettd

saavilla yrittdjilld, joiden eldke alkoi vuoden 1993 kyselyn jdlkeen

Toimiala Jatkaa
tyontekoa

Eijatka
tyontekoa

Kaikki

Kaikki

Henkil6stdn keskimddrdinen luku

4,9 3,1 4,1

2,2 1,7 2,0

3,5 2,4 3,0

Tyonteon lopettaneissa eldkkeensaajissa oli suhteellisesti enemmdn liiken-
teenharjoittai,ia )a kauppiaita kuin tydntekoa jatkavissa. Koska kaupan alan
yritykset olivat aineistossa keskimddrdistd suurempia (keskimddrin 4,3 henki-
lod), niin lopettaneissa oli monia pikkukauppiaita. Liikenteenharjoittajista taas
noin puolet toimi vuonna 1993 yksin.

Niilld eldkettd saavilla, jotka aikomuksensa mukaisesti jatkoivat tydntekoa
eldkkeelld ollessa, oliyrityksessddn keskimddrdistEienemmdn henkilostoS, eli
yrittdjEin lisdksi neljd muuta. Henkilost6d oli puolta vdhemmiin niissd yrityksis-
sd, joissa eldkkeensaaja joutui jatkamaan vastoin alkuperdistd aikomustaan
toimeentulon vuoksi. Ldhes puolet ndistd oli rakennustoiminnassa tai palve-
lualoilla tydskentelevid ammatinharjoittajia, joiden toimintaa lama oli paljon
vaikeuttanut. Yhta vdhdn henkilostod oli niissd yrityksissd, joissa eldkkeensaa-
ja oli lopettanut yritystoiminnan.

Teollisuus, rakennus-
toiminta, kauppa
Palvelukset,
liikenne



59

5.3.4. Tytin piirteet

Tdssd tutkimuksessa tydn piirteitd yrittiij ilta kysyttdessd yleisim m in mainittiin
tyon valhtelevuus. Vain harvat pitivdt tyotErdin yksitoikkoisena. Tyon vaihtele-
vuuden mainitsi yli puolet niistd yrittdjistd, jotka halusivat jatkaa tydntekoa
(kuvio 10). Vastaukset eivdt riippuneet siitd, miten v6lttdmdttomdnd eldkeai-
kaista tydntekoa pidettiin toimeentulon vuoksi. Tydn yksitoikkoisuus lisdd ilmei-
sesti alttiutta hakeutua eldkkeelle, silld eldkesuuntautuneista vain joka kolmas
piti tyotddn vaihtelevana. Tyosuuntautuneilta ty6 edellytti useammin uusien
asioiden oppimista, mutta antoi myds enemmdn mahdollisuuksia tyoajan ja
tyotehtdvien joustoon.

Elinolotutkimuksen mukaan yrittdjien tyo vaihtelevuudeltaan ja henkiseltii
raskaudeltaan vastasi toimihenki16iden tyotdr. Tyotddn ruumiillisesti raskaana
pitdvid oli yrittdjissd sen sijaan vain hieman vdhemmdn kuin tyontekijdissd
(Elinolot 1996:1, 135-137).

Tdssd tutkimuksessa tyon ruumiillisesta raskaudesta ja epdmiellyttdvdstd ty6-
ympdristdstdr kEirsivdt muita enemmdn ne yrittiijdit, jotka halusivat jdddd koko-
naan eldkkeelle. Niimd tekijdit haittasivat myos niitd, jotka katsoivat tyonteon
jatkamisen olevan myds eldkeaikana vdlttdmdtdntd taloudellisista syistd. Tydn
henkinen raskaus ja kiire olivat yleisiii yrittiijillei, mutta muita enemmdn
kiireestd kdrsivdt ne, jotka halusivat jaada kokonaan eldkkeelle ja yllittdvdd
kylld myos ne, joiden ei tarvitse jatkaa tydntekoa ainakaan toimeentulon takia.

Edelld mainitut tulokset vastaavat niitdr, jotka saatiin Turun yliopistollisen
keskussairaalan henkilokunnan tutkimuksessa. Tutkimus osoitti, ettd tyon
aiheuttama henkinen rasitus liszid eliikkeelle siirtymisalttiutta samoin kuin se,
jos tyontekijdlld ei ole mahdollisuutta tydtehtdvien sddtelyyn (Huhtaniemi 1995,
104). Kiire ja kired aikataulu korreloivat eldkeajatuksiin myos Tyoterveyslaitok-
sen eldkeasennetutkimuksessa (Piispa ja Huuhtanen 1995, 24).
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Kuvio 10. Tyon piirteitd, jotka liittyvdt ty6ssd olevien yrittdjien tyohon

Tydntekijoiden sosiaalista turvattomuutta ja eldkkeelle siirtymishalukkuutta
koskevassa tutkimuksessa ty6n rasittavuus sisdlsi sekd tydn ruumiillisen
raskauden ettd tyon henkisen rasittavuuden samoin kuin ty6hon liittyvien
vaaratilanteiden kokemisen. Tutkimuksen mukaan vajaa puolet eldkesuuntau-
tuneista 55-64-vuotiaista oli kokenut tyon rasittavuutta. Eldkesuuntautuneet
yrittdijiit olivat kokeneet sitd useammin kuin tyontekijdt (Niemela 1995, 85).

Samoin Tilastokeskuksen elinolotutkimuksessa yrittdjdt pitivdt tydtddn henki-
sesti raskaampana kuin ty6ntekijdt (Elinolot 1996.1, 135).

Kun tyon rasittavuutta verrattiin tdmdn tutkimuksen eldkesuuntautuneilla
yrittajilla samalla tavoin kuin em. sosiaalista turvattomuutta ja eldkkeelle
siirtymishalukkuutta koskeneessa tutkimuksessa, niin rasittavuutta kokeneiden
osuus oli samansuuruinen kummassakin tutkimuksessa.

Tyossdi olevien yritttijien ty6n piirteitdi

Vaihtelevaa
Tyoajan sddtely

Uuden oppimista edell
Tyotehtdvien siidtely

Likaista, polyistd tms.

Ruumii llisesti raskasta

Kiireistd

Henkisesti raskasta

0 10 20 30 40 50 60 o/o

DTyd ei velttametdnta elakeaikana E Tyd valnematitnta elekeaikana
E Ei jatka tydntekoa elakealkana
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Kuvio 1 '1. Tyon piirteitd, jotka liittyivdt eldkettd saavien yrittdjien tyohon

Kuviosta I 1 voidaan todeta, ettd muita enemmdn tydntekoa jatkoivat ne eldk-
keensaajat, jotka pitivdt tyotddn vaihtelevana ja uusien asioiden oppimista
vaativana. Tyontekoa jatkavien oli myos mahdollista sdddelld tyoaikaansa ja
tydtehtdviddn muita useammin. Palvelualoilla em. tyon piirteitd tuotiin esille
yleisesti.

Liikenteen alalla, jossa tydnteon lopettaminen oli yleistd, tyon piirteisiin kuului
vuorotyo ja tapaturmavaara. Tavallista useammin tyonteon olivat lopettaneet
myos kaupan alan yrittdjdt. Kauppiaat pitivdt tyotddn henkisesti raskaana ja
tyopdivdd liian pitkdnd.

Yritystoiminnan lopettaneiden eldkkeensaajien tyooloihin liittyi tavallista
useammin epdmiellyttdvyyttd, likaisuutta, polyisyyttd tms tyoympdriston
epdmiellytteivyyttd. Tyontekoa jatkavista eldkkeensaajista naitd piirteitd toivat
esille muita yleisemmin ne, joille ty6nteon jatkaminen oli taloudellinen vdlttd-

Eliikettdi saavien yrittiijien ty6n piirteitd

Vaihtelevaa
Tyoajan sdiitely

Uuden oppimista edell.
Tyotehtdvien sddtely

Likaista, polyistd tms.

Ruumiillisesti raskasta

Kiireistd
Henkisesti raskasta

0 10 20 30 40 50 60 0/,

! Jalkaa ei-taloudellisista syisle & Jatkaa taloudellisista syista
m Ei jatka lyontekoa

ffi
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mdttomyys

Kun tyossd olevien yritt€ijien eldkeajatukset olivat selvdsti yhteydessd ty6n ras-
kauteen ja kiireeseen, niin eldkkeensaajilla tyonteon lopettaminen ei ollut
samalla tavalla yhteydessdr ndihin tydn piirteisiin. Kiireestd ja tyon ruumiillises-
ta raskaudesta eivdt kdrsineet eniten ne, jotka olivat lopettaneet tyonteon vaan
ne, jotka jatkoivat sitd muista kuin taloudellisista syist6.

Tdmd antaa aiheen pohdiskella, onko tyon piirteilld mahdollisesti erilainen
merkitys eri ryhmissS. Merkitseek6 kiire yrittdjZille eri asiaa kuin palkansaajal-

le? Onko palkansaajalle stressid aiheuttava kiire yrittdjdlle osoitus menesty-
misestd? Kiireh6n merkitsee sitd, ettd yritykselld on tyotd ja asiakkaita.

Ty6ssd pitdvid piirteitd, kuten ty6n vaihtelevuutta sekd mahdollisuutta sdddelld
tyoaikaa ja tydtehtavid, esiintyi selvdsti enemmdn niilld yrittdjilld, jotka halusi-
vat jatkaa tydntekoa myds eldkeaikana. Ne tyon piirteet, joiden on palkansaa-
jia koskevissa tutkimuksissa todettu lisddvdn eldkesuuntautumista, kuten tyon
ruumiillinen tai henkinen rasittavuus, lisdsivdt sitd myos ty6ssd olevilla yrittajil-

ld. Eldkettd saavilla ne eivdt kuitenkaan liittyneet kokonaan tyonteon lopetta-
miseen. Kiire oli sellainen ty6n piirre, jonka merkitys ndyttdisi olevan erilainen
yrittdjille ja palkansaajille.

6.3.5. Laman vaikutukset

Vuoden '1995 kyselyyn vastanneista yrittdjistd 48 Yo ilmoitti, ettd lama oli
vaikuttanut yritystoimiataan paljon, joko vdhentdnyt sitd tai muulla tavoin
aiheuttanut epdsuotuisia seuraamuksia. Pahimpana laman olivat kokeneet ne
eldkkeelle siirtyneet yritt,ijat, jotka jatkoivat tydntekoa taloudellisista syistd.
Neljd viidestd oli kdrsinyt lamasta (kuvio 12), yli puolet paljon ja muut jossakin

mddrin. Tyonteon lopettaneista kaksi viidesosaa oli kohdannut laman aiheut-
tamia vaikeuksia paljon. Muista kuin taloudellisista syistd jatkavista laman
haitallisia vaikutuksia oli kokenut paljon vain joka neljds.
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Eldkkeelle siirtyneilld yritt;ijilld laman aiheuttamat vaikeudet eivdt siis yksiselit-
teisesti vaikuttaneet sen suuntaisesti, ettd yritystoiminta olisi haluttu lopettaa
kokonaan. Laman haitallisista vaikutuksista huolimatta yritystoimintaa oli
haluttu jatkaa. Sitd voi tietysti pohtia, mitd lama ja toimeentulon heikentyminen
olivaikuttanut eldkkeelle hakeutumiseen. Tyontekoa jatkavista eldkkeensaajis-
tahan kaksi viidestd olijoko varhennetulla vanhuuseldkkeelld tai osa-aikaeldk-
keelld.

Aktiiveilla, tyossd olevilla yrittajilla lamasta johtuva toiden vdheneminen ja
muut epdsuotuisat vaikutukset lisasivdt jossakin mddrin eldkesuuntautumista
ja halua tyonteon lopettamiseen. Eldkehaluisista yrittdjistd yli puolet ilmoitti
laman vaikutuksia olleen paljon, kun tyohaluiset olivat kokeneet niitd vdhem-
mdn. Niistd tyohaluisista kuitenkin, joiden mielestd tyonteko eldkeaikana on
vdlttdmdtontd taloudellisista syistd, ldhes yhtd moni kuin eldkehaluisista oli
kohdannut paljon laman vaikeuksia (Hyrkkdnen 1996, 31-32).

Kuvio 12. Laman vaikutukset eldkettd saavien yritystoiminnassa

Laman vaikutukset eldkettd saavilla yrittajilla
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Toiden vaheneminen ja muut laman vaikutukset siis lisdsivdt tyossd olevien
yrittdjien eldkesuuntautumista. Todenndkoisesti taustalla on tyottomyyden
pelko. Elinolotutkimuksen (Elinolot 1996:1, 47-48, 142) mukaan itsendiset
yrittdjdt kokevat muita sosioekonomisia ryhmid yleisemmin tyottdmyyden

uhkaa: tyottomyyttd pelkdsiyli kolmasosa yrittdjistd, kun osuus muista oli nel-
jdsosa. Yrittdjistd perdti yli 40 o/o pelkdsi toiden vdhenemista, kun muissa

ryhmissd joka viides koki tyossddn osapiiivdistamisen tai toiden vahenemisen

uhkaa.

Pahiten lama oli purrut rakennustoiminnassa ja lii!<enteessd, kun tarkastellaan

sekd tyossd olevia ettd eldkkeelld olevia yrittajia. Naiilld toimialoilla ldhes 60 %
vastaajista ilmoitti laman vaikuttaneen yritystoimintaan paljon. Vaikutukset

olivat hieman vdhdisemmdt teollisuudessa sekd maa- ja metsdtalouden alaan

kuuluvilla kauppapuutarhureilla ja turkistarhureilla.

Laman vaikutusten ja yrityskoon vdlilli vallitsi yhteys: mitd pienempi yritys, sitd

kovemmin lama oli purrut. Eniten lamasta olivat kdrsineet yksin tyoskentelevdt

ammatinharjoittajat. Yli puolet heistd ilmoitti laman vaikuttaneen yritystoimin-

taan paljon. Niilla yrittiijilla, joilla oli muuta henkilostod, vastaava osuus oli

noin 40 %.

Taulukko 14. Ty6ssd olevien yrittdjien kdsitys tulevaisuuden ndkymistd laman

vaikutusten mukaan
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Ne eldkkeensaajat, jotka jo vuoden 1993 kyselyssd ilmaisivat halunsa jatkaa,
olivat selviytyneet lamasta helpoiten. Tdmd ehkd myos rohkaisi jatkamaan.
Laman haitallisia vaikutuksia oli koettu eniten siind ryhmdssa, jossa tyontekoa
jatkettiin, vaikka aikomus oli ollut lopettaa eldkkeen saamisen jdlkeen.

Tyossd olevien tulevaisuuden ndkymdt kytkeytyivdt siihen, miten paljon 1990-
luvun alun lamavuodet olivat vaikeuttaneet heiddrn omaa yritystoimintaansa.
Taulukosta 14 voidaan ndhdd, ettd vain noin kymmenesosa pititoimialansa tu-
levaisuuden ndkymid nykyistd parempina. Nykyistd vastaaviksi ne arvioivajaa
puolet kaikista vastaajista. Tulevaisuuden nykyistd huonommaksi ndkevien
mddrd kasvoi samassa suhteessa kuin laman aiheuttamat huonot kokemukset
lisddntyivdt. Niistdkin vastaajista, jotka olivat selviytyneet lamasta ilman
epdsuotavia vaikutuksia, joka viides arvioi tulevaisuuden olevan nykyistd huo-
nompi. Keskimddrdistd synkempdnd tulevaisuus ndhtiin liikenteen ja rakennus-
toiminnan aloilla

Rakennusalan yrittdjien pessimismid tukevat myds tilastot silld asuinrakenta-
misessa ei vuonna 1995 ndkynyt vield nousun merkkejd (Rytkonen 1996, 13-
1 5). Teollisuus sen sijaan on kasvattanut tyovoimaansa (HS 5. 1 2.1 996), m ika
saattoi heijastua my6s teollisuudessa toimivien yrittdjien vastauksista. Ndilld
aloilla oli muita enemmdn sellaisia vastaajia, jotka ndkivdt alansa tulevai-
suuden parempana kuin vuonna 1995. Kaupan alan yrittdjien vastaukset eivat
sitd vastoin ennakoineet vuodelle 1997 ennustettua talouskasvua (KL
30.10.1996), jonka pitdisi antaa potkua myos kaupan alalle. Kauppiaat ndkivdt
alansa tulevaisuuden synkempdnd kuin useimmat muilia aloilla tydskentelevdt.
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6.4. Tyytyvdisyys uranvalintaan

Edellsessd yrittdjid koskevassa tutkim usselosteessa (Hyrkkanen 1 996) kdsitel-

tiin muun muassa yrittdjien uranvalintaa. Vastaajilta kysyttiin, mikd sai heiddt

ryhtymddn yrittdjiksi. Ehdottomasti voimakkain motiivi yrittdjdksi ryhtymisessd

oli halu itsendiseen tyoskentelyyn. Sen mainitsi yli puolet vastaajista. Voittoa

korostetaan usein yrittzijdn pddllimmdisimpdnd motiivina yrittdmisessd. [Vlonet

selvitykset kuitenkin osoittavat, ettd yritystd perustettaessa keskeisellS stlalla

ovat tyon itsendisyys ja tyoajoistaan pddttdminen sekd oman idean toteutta-

minen ja "omien siipien kantavuuden" testaaminen (Jdrvinen 1986, 11)

Seuraavaksi yleisin motiivi tdmdn tutkimuksen yrittajilla oli se, ettd yrittdjdksi

ryhtyminen sopi silloiseen eldmantilanteeseen. Tdmin mainitsi noin joka

kolmas. Parempien tulojen saaminen ja muut motiivit olivatkin sitten harvinai-

sempia. Sopiva eldmdntilanne tuntui olevan esimerkiksi silloin, kun tyota

tehtiin kotona lasten ollessa pienid tai kun oli arnmatinvaihdos edessd ter-

veydellisistd syistd (Hyrkkdnen 1996, 35).

Kotiansioty6ti koskevan tutkimuksen mukaan kotona ty6skentelevat ovat

enimmdkseen yksindisyrittdjid, kun perhepdivdhoitajia ei oteta huomioon.

Enemmisto teki palvelu-, hoito- tai huoltotyotd. Esimerkiksi taiteilijoilla kotona

tyoskentely saattoi olla ainoa tapa tehdd ansiotydtd. Usein samoin perustein

kotona tyoskentelevid ovat ne pienyrittdj6t, jotka jatkavat vanhempiensa
perustaman yrityksen hoitamista (Salmi 1991, 65, 98, 145).

Tutkimuksen yrittdjistd joka viides ilmoitti, ettd yrittdjdksi ryhtyminen oli luonte-
va jatke uralle. Suunnilleen yhtd usein tdmd nrotiivi mainittiin pienyrittdjid

koskevassa tutkimuksessa (Kankaanpaid ja Leimu 1982, 85-86). Pienyrittdjd-
kyselyssd perustamissyynd oli varsin usein kiinntlstus alaan Useissa tapauk-
sissa pienyrittdjdlld oli koulutus alalle tai aikaisernpaa tyokokemusta siltd .
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Niiden yrittdjien osuus, jotka korostivat parempien tulojen merkitystd ammatin
valinnassaan, oli tdssd tutkimuksessa vain kymmenesosa. Myos pienyrittdjid
koskevassa tutkimuksessa vastaava osuus oli samansuuruinen (Kankaanpdd
ja Leimu 1982, 10). Joidenkin kdsitysten mukaan toimeentulon merkitystd ei
voida kuitenkaan sivuuttaa yrittajdksi ryhtymisessd. Yrittajdt painottavat yrityk-
sen perustamisessa usein ekspressiivisid seikkoja kuten yritt6misen halua ja
itsensd toteuttamista, mutta kokevat yrityksen merkityksen kuitenkin instru-
mentaalisena, toimeentuloa turvaavana ja parantavana tekijdnd (Koskinen
1983,22)

Vastaajilta kysyttiin, miten tyytyvdisid he olivat siihen, ettd olivat ryhtyneet
yrittdjiiksi. Tyytyvdlsyys uranvalintaan oli yleistd, silld joka neljds oli siihen
erittdin tyytyvdinen. Tyytyvdisimpid olivat ne yrittdjdt, jotka mainitsivat yrittdjdk-
si ryhtymisen motiiviksi paremmat tulot. Yli 40 % heistd oli erittdin tyytyvdisid.
Yhtd paljon tyytyvdisid oli niissd, joille yrittiijyys oli auennut hyvdn liikeidean
myotd. Vain joka kymmenes oli tyytymdton uranvalintaan. Vdhiten tyytyvdisid
siihen olivat ne, jotka olivat perineet yrityksen taijotka olivat menneet mukaan
puolison yritykseen, ts. ne, joille yrittdjdksi ryhtyminen ei ollut vapaaehtoinen
valinta.

Tyosuuntautuneet yrittdjdt olivat odotetusti tyytyvdisempid ammatin valintaan
kuin eldkesuuntautuneet. Erittdin tyytyvdisid oli heissd kaksi kertaa enemman
kuin eldkesuuntautuneissa. Eniten tyytyvdisiei oliniissd yrittdjissd, joiden ei ole
vdlttdmdtdntei jatkaa tyontekoa eldkeaikana ainakaan taloudellisista syistii.

Kuviosta 13 ndhdddn, ettai niistd eldkkensaajista, joilla tyonteon jatkamisen
syyt olivat muut kuin taloudelliset, kaksi viidestd oli erittdin tyytyvdisid yritttijtik-
si ryhtymiseensd. Yrittdjdksi ryhtymiseensd tyytymdttomid oli eniten niissd
eldkkeensaajissa, joiden tdytyi jatkaa tydntekoa toimeentulon vuoksi. Heistd
joka seitsemds oli tyytymaton uranvalintaansa.
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Kuvio 13. Eldkettd saavien yrittdjien tyytyvdisyys uranvalintaan

Eldkettzi saavien yrittaj ien tyytyvdisyys u ranval intaan
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Niiden aktiivien tai eldkkeensaajien piirteet, jotka taloudellisista syistii jatkoivat

tydntekoa taindistd syistd joutuisivat jatkamaan sitii eldkeaikana, eivat kaikilta

osin olleet sellaisia, joita liitetddn tyosuuntautuneisuuteen. Uranvalintaan

tyytymdttomyys samoin kuin laman aiheuttamat vaikeudet ja pessimististen

tulevaisuuden ndkymat viittaavat enemmdn eldkkeelle suuntautumiseen 1a

tyonteon lopettamiseen kuin tyonteon jatkamishaluihin.
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7. Tyo- ja eldkesuuntautumisen esiintyminen

limion esiintymisen ja ei-esiintymisen todenndkoisyydet voidaan esittdd ristitu-
losuhteena, odds ratio, jota nimitetddn my6s vedonlyontisuhteeksitairiskisuh-
teeksi. Tdssd kdytetddn nimitystd riskisuhde. Kullekin aineiston osaryhmdlle
lasketut riskisuhteet ilmoittavat, kuinka monta kertaa suurempi ilmion esiinty-
rnistodenndkoisyys on ko. ryhmdssd kuin vertailukategorioissa. Riskisuhteen
!askemisesta kerrotaan liitteessd 1 . Liitetaulukoissa 1 ja 2 on esitetty riskisuh-
teen estimaatin suuruus ja keskivirhe sekd luottamusvdlit.

Kuvio 14 on supistettu katsaus liitetaulukoissa esitetyistd riskisuhteista. Siinei
on esitetty elakesuuntautumisen riskisuhteet tyossd oievilla yrittdjilld sekd
tyonteon lopettamisen riskisuhteet eldkettd saavilla yritt6jilld. Kuvio on eraan-
lainen yhteenveto luvussa 6 kdsitellyistd tekijoistd.

Kuviota tulkitaan siten, ettd ne tyossd olevat yrittdjzit, joiden peruskoulutus oli
kansakouiu, olivat kaksi kertaa useammin eldkesuuntautuneita kuin ylioppi-
lastutkinnon suorittaneet. Kansakoulun kdyneilld eldkkeensaajilla tyonteon
!opettamisen todenndkdisyys oli yli kaksinkertainen.

Seivimmin tyossd olevien eldkesuuntautumiseen ja eldkettd saavien ty6nteon
lopettamiseen vaikutti koettu terveydentila. Terveydentilansa huonoksi kokevat
aktiivit yrittdjdt olivat ldhes neljd kertaa useammin elSkesuuntautuneita kuin ne
yrittdjdt, jotka arvioivat terveydentilansa hyvdksi. Terveydentilaansa huonona
pitdvdt eldkkeensaajat lopettivat tyonteon eldkkeen saamisen jdlkeen viisi
kertaa useammin kuin mielestddn hyvdn terveydentilan omaavat.
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Kuvio 14. Eldkesuuntautumisen riskisuhteet tydssd olevilla yrittejilla ja tyon-

teon lopettamisen riskisuhteet eldkkeensaajilla

Tyytyvdisyys uranvalintaan piti hyvdksi koetun terveydentilan ohella selvimmin

yrittdjdn tyosuuntautuneena. Niilld tyossd olevilla yrittajilla, jotka olivat tyyty-

mdttomid yrittdjdksi ryhtymiseen, elakesuuntautumisen todenndkdisyys oli yli

kolminkertainen verrattuna niihin, jotka olivat erittdin tyytyvdisid uranvalintaan.

Tyytymdttomyys uranvalintaan ei kurtenkaan vdhentdnyt eldkettd saavien

tyoskentelyd eldkeaikana. Elikkeensaajat, jotka olivat tyytymdttdmid yrittdjdksi

ryhtymiseensd, jatkoivat tyontekoa useammin kuin ne yritteijat, jotka olivat sii-

hen erittdin tyytyvdisid. Uranvalintaan tyytymdttomid oli eniten niiden joukossa,

jotka jatkoivat tyontekoa eldkeaikana toimeentulon vuoksi.

Tyossd olevien yrittdjien eldkesuuntautuminen voimistui, kun yritystoiminnassa

oli koettu paljon laman haitallisia vaikutuksia. Ndin oli myos, jos alan tulevai-

suuden ndkymdt koettiin nykyistd huonommiksi. Eldkkeensaajilla n6mdkddn
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tekijdt eivdt vaikuttaneet tyontekoa vdhentdvdsti. Laman vaikutukset olivat
koskeneet eniten niitd, jotka jatkoivat tyontekoa taloudellisista syistd.

Tyon ruumiillinen raskaus ja tyoympdrist6n likaisuus ja polyisyys lisdsivdt
tyossd olevilla alttiutta siirtyd eldkkeelle. Aktiiveilla yrittaijilla samansuuntainen
vaikutus oli myos tydn henkiselld raskaudella. Elakettd saavilla tyonteon
lopettaminen eldkkeen alkamisen jdlkeen oli muihin verrattuna ldhes kaksi
kertaa yleisempdd silloin, kun tyoolot olivat epdmiellyttdvait. Eldkettd saavilla
myos yrityksen koolla henkiloston mddrdn mukaan mitattuna oli merkitystd
jatkamisen kannalta. Silloin kun yrittdjd oliyksin tyoskentelevd ammatinharjoit-
taja tai henkilostod oli enintddn viisi henked, lopettamisen riski oli puolitoista-
kertainen verrattuna niihin, jotka tyoskentelivdt tdta suuremmissa yrityksissd
(ks. Liite 1, liitetaulukko 2). .
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8. Tiivistelmd

Vuosina 1993 ja 1995 tehtiin YEL:n piiriin kuuluville, tydssd oleville yrittajille

kyselyt. Niistd ensimmiiinen koski sukupolvenvaihdoksia ja yrittdiien eldketur-

van jdrjestelyjd. Toisessa kyselyssd tiedusteltiin, mikd pitid yrittdjdn tydssd.

Aktiivien yrittdjien otos kdsitti vajaat 1700, ialtaan 55-64-vuotiasta henkilod.

Kdsilld oleva tutkimus perustuu molempiin kyselyihin osallistuneiden yrittdjien

vastauksiin ja osaksi myos rekisteritietoihin. Tutkimuksen tarkoituksena on

ollut selvittdd niitd tekrjoitd, jotka lisddvdt tai vdhentdvdt yrittdjien tyohalukkuut-

ta eldkeaikana.

yEL.n piiriin kuuluvat yrittdidt siirtyvdt tilastoien mukaan eldkkeelle mvohem-

min kuin kansaaiat. Raporttiin sisdltyy tilastotarkastelu TEL:n ja YEL:n

piiriin kuuluvien, eri eldkkeille siirtyneiden mddrdn suhteellisista eroista

vuosina 1991-1995. Sen mukaan yrittdjien myohempi eldkkeelle siirtyminen

lohtui osaksi siitd, ettd he ovat olleet tyott6myysturvan ulkopuolella. Yrittajien
ja tyontekijoiden vdliset eroavuudet muodostuvat pddasiassa tyottomyyseldk-

keistd. Tyottdmyyden kasvu'1990-luvun alkupuolella ndkyi tyottomyyselax-

keiden lisddntymisend TEL.n piirissd.

Kun verrattiin ensimmaisen kerran eldkkeelle siirtynertd YEL:n piiriin kuuluvat

55-64-vuotiaat siirtyivdt suhteellisesti harvemmin my6s tyokyvyttomyyseldk-

keelle kuin TEL:n piiriin kuuluvat vuosina 1991-1992. Vuodesta 1993 ldhtien

tilanne muuttui. lVluutos johtui siitd, ettd 60-64-vuotiaat yrittdjdt hakeutuivat

tyokyvytt6myyseldkkeelle palkansaajia useammin

Sita vastoin 55-59-vuotiaiden ikdryhmassd tyokyvyttomyyseldkkerden suhteelli-

nen maara pysytteli TEL:ssa korkeammalla kuin YEL.ssa koko tarkastelu-
jakson Koska koetun terveydentilan tarkasteluissa yrittdjien ja palkansaajien

valilld ei ole tutkimuksissa todettu selvia eroja, tama vrittaisi siihen. ettii
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yrittajilla sairastamiskynnys on korkeampi kuin palkansaajilla. Syitd voivat olla
esimerkiksi sairauspdivdrahan karenssitai vaikeus loytdii sijainen tyopaikalle.

1990-luvulla eldkkeelle siirtvneilld vrittdiilld tvonteon iatkaminerr oli vleistvnvt.
Kolmasosa vuoden 1993 kyselyyn vastanneista olijadnyt eldkkeelle vuoden
1995 kyselyyn mennessd. Eldkettd saavista noin puolet jatkoi tyontekoa
vuonna 1995, kun ensimmaiseen yrittdjdkyselyyn osallistuneista, vuosina
1990-1992 eldkkeelle jddneistd yrittdjistd runsas kolmasosa jatkoi tydntekoa
eldkkeen saamisen jdlkeen.

Tyonteon jatkaminen ei ollut kuitenkaan kuulunut kaikkien jatkavien suunnitel-
miin. Ennen eldkkeelle siirtymistd vain joka neljds oli aikonut tydskennelld sen
jdlkeen. Erds syy jatkamisen yleistymiseen oli ilmeisesti se, ettei yritystd ollut
saatu myydyksi. Myos osa-aikaeldkkeen ikdrajan laskeminen vuonna 1994
lisdsi eldkettd saavien, tyossd olevien yrittdjien mddriid. Yritystoimintaa
jatkoivat varsinaisella tai varhennetulla vanhuuseldkkeelld olevat sek6 osa-
aikaeldkeldiset, jotka kokivat myos terveydentilansa muita paremmaksi.

Tv6ntekoa iatkavisla elikkeensaai ista vli ouolet ilmoitti sviden olevan taloudel-
liset, muun muassa eldkkeen pienuus. Taloudellisten syiden vdlttdmdttdmyys
ei paljastunut eldkkeitd tarkastellen, silld ne olivat varsin samansuuruiset eri
ryhm issd. Eroja ei myoskddn ol lut lisdeldketurvan jdrjestelyissd. Taloudel I isista
syistd jatkavat olivat kuitenkin hankkineet omaisuutta eldkeajan varalle vdhem-
mdn kuin muista syistd jatkavat, mutta enemmdn kuin tyonteon lopettaneet.

Aktiiveista yrittdjistd muita enemmdn sijoituksia eldkeajan varalle olivat tehneet
ne, joiden ei tarvitsisi tyoskennelld eldkeaikana ainakaan taloudellisista syistd.
Ryhmdn hyvdosaisuus korostui myos siind, ettd he olivat muista poiketen
hankkineet lisdeldketurvaa. YEL-alkutyotulon mddrd oli keskimddrdisestipienin
niillti yrittiijilld, joiden mielestd tyonteko on eldkeaikana vdlttdmdtontd toimeen-
tulon vuoksi. Tdssd ryhmdssd myos nykyistd YEl-tydtuloa pidettiin yleisesti
liian prenend.

Huonon terveyden on todettu olevan tdrkein eldkkeelle siirtymishalukkuutta
lisddvd tekijai ikddntyneilld. Logistisen regressioanalyysin mukaan terveytensd
huonoksi kokevilla yrittajillzi eldkesuuntautumlsen riski oli ldhes nelinkertainen
verrattuna niihin aktiiveihin yrittdjiin, joilla oli mielestddn hyvd terveys. Samoin
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tyonteon lopettamisen todenndkoisyys eldkkeen saamisen jdlkeen oli viisiker-
taa suurempi terveydentilaansa huonona pitdvilld eldkkeensaajilla kuin sen

hyvdksi arvioinneilla.

Tyontekoa jatkoivat eldkeaikana etenkin ne palvelualoilla tyoskentelevdt, joilla

oli keskimddrdistd korkeampi peruskoulutus. Todenndkdisyys lopettaa tydnte-

ko heti eldkkeen saamisen jdlkeen oli ylioppilastutkinnon suorittaneisiin verrat-

tuna kaksinkertainen niilld el6kkeensaajilla, joiden peruskoulutus oli enintddn

kansakoulu. Samoin niilld aktiiveilla yrittiijillii, jotka olivat kdyneet vain kansa-
koulun, eldkesuuntautumisen riski oli kaksi kertaa suurempi kuin ylioppilastut-

kinnon suorittaneilla.

Toimintaa jatkavien eldkkeensaajien yritykset olivat henkilostdmddrdltddn
hiukan suurempia kuin lopettaneiden yritykset. Samoin niilld aktiiveilla, jotka

aikoivat jatkaa tyontekoa eldkeaikana muista kuin taloudellisista syistd, oli

keskimdirdistd suurempia yrityksidr. Ty6nteon lopettamista tai toimeentulon
vuoksi tyonteon jatkamista harkitsevissa yrittdrjissd oli taas runsaasti yksin

tyoskentelevid am matinharjoittaj ia.

Tdrkeind asioina vanhuuseldkeikddn saakka tyossd jatkamisessa pidetddn

tydmddrdn ja kiireen vdhentdmist6, joustavampia tyoaikoja ja ty6ympdriston
parantamista. Tyontekoa eldkeaikana jatkavista yrittdjistd useammat kuin sen

lopettaneista mainitsivat ty6nsi piirteind ty6n vaihtelevuuden sekd tyotehtdvien
ja ty6ajan sddtelyn.

Raskasta ruumiillista tyotd tekevilld ja epdmiellyttdvdrssd, likaisessa tyoympd-
ristossd tyoskentelevilld eldkesuuntautumisen riskioli noin puolitoistakertainen

verrattuna niihin, jotka eivdt maininneet nditd ty6n piirteitd. Henkinen rasitta-
vuus liittyy yrittdjien tydhdn, mutta muita enemmdn siitd tuntuivat kdrstvdn ne,
jotka halusivat jdiddd kokonaan eldkkeelle. Myos kiireen on todettu lisddvdn
eldkeajatuksia, mutta yrittdjille silld ilmeisesti on mydnteisempi merkitys kuin
palkansaajille. Kiire merkitsee kuitenkin ty6tdi ja asiakkaita.

Ne aktiivit yrittiijiit, joiden yritystoiminnalle lama oli aiheuttanut paljon hanka-
luuksia, ja jotka ndkivdt alansa tulevaisuuden nykyistd huonompana, olivat
muita halukkaampia siirtymddn eldkkeelle. Eldkkeensaajista olivat kdrsineet
lamasta eniten kuitenkin ne, jotka jatkoivat tyontekoa taloudellisista syistd.
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Vdhimmdlld siitd olivat selviytyneet muista kuin taloudellisista syistd jatkavat,
joilla oli ollut varaa kartuttaa omaisuutta myds eldkeaikaa varten.

Joka neljds vastaaja oli erittdin tyytyvdinen yrittdjdksi ryhtymiseensd. Tyyty-
mdttdmyys oli harvinaista. Tyytyvdisimpid uranvalintaansa olivat ne hyvdosai-
set, tyontekoa jatkavat eldkkeensaajat, joiden ei tarvinnut tehdd jatkamispdd-
tostd toimeentulon takia. Aktiiveilla yrittdjilld tyytymdttomyys yrittdjdksi ryhtymi-
seen odotetusti lisdsi halua siirtyd eldkkeelle ja lopettaa tyonteko. Uranvalin-
taansa tyytymdttomimmdt l6ytyivdt niiden eldkkeensaajien joukosta, joilla
jatkamisen syyt olivat taloudelliset. Koska he olivat kdrsineet eniten lamasta,
niin on selvdd, ettd he olivat tyytymzittdmdmpid uranvalintaansa kuin lamasta
parem m in selviytyneet.

Monet niistd aktiiveista yrittdjistd, jotka halusivat jatkaa ty6ntekoa ja olla
samanaikaisestieldkkeelld, ilmoittivat perustelunaan sen, ettzi eldke helpottaisi
toimeentuloa, kun tyot olivat vdhentyneet. Se auttaisi jatkamaan toimintaa,
joskin pienimuotoisempana. Tutkimuksessa ei voitu varmuudella selvittdd,
kuinka suuri osa eldkkeensaajista oli hakeutunut varhennetulle van-
huuseldkkeelle tai osa-aikaeldkkeelle lisdtulon vuoksi, ja silld tavalla mah-
dollistanut yritystoiminnan jatkumisen lama-aikana. Selvid viitteitd siita oli
kuitenkin ndkyvissd. Ndille eldkkeille pddsemisessd ei ole terveydellisid vaati-
muksia.

Tyontekoa eldkeaikana jatkavat yrittdjat eivdt olleet huono-osaisia. Taloudel-
lisista ja muista syistd jatkaville oli yhteistd se, ettd heilld oli parempi ter-
veydentila ja peruskoulutus kuin lopettaneilla. He pitivdt tyotddn vaihtelevana,
ja siind oli mahdollisuus joustoon ty6aikojen ja tyotehtdvien suhteen.

Samat piirteet kuin ty6ntekoa jatkavia eldkkeensaajia leimasivat myos niitd
aktiiveja yrittaijia, jotka aikoivat jatkaa yritystoimintaa eldkkeelle siirtymisen
jdlkeenkin.
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Liite 'l

Riskisuhteen laskeminen

Ristitulosuhde tai riskisuhde voidaan ilmaista seuraavalla kaavalla

OR (odds ratio) = n11n221n12n21

Siitd, miten tunnusluku ja sen luottamusvdlit lasketaan SAS-ohjelmalla, kerro-
taan SAS-kdsikirjassa (SAS/STAT User's Guide, Volume 1, 871). Tunnus-
lukua nimitetddn siind suhteellisen riskin estimaatiksi.

Riskisuhde voidaan laskea myos toisella tavalla, kuten on tehty sosiaalista
turvattomuutta kdsittelevdssd tutkimuksessa (Niemeld ym. 1995, 37-38).

ORi = (Pi/(1 -PiXPo/(1 -Po)
missd
ORi = kategorian ija kategorian o vdlinen ristitulosuhde
Pi = todenndkdisyys ilmion esiintymiselle kategoriassa i

Po = todenndkoisyys ilmion esiintymiselle vertailukategoriassa

Logistisessa regressioanalyysissd riskisuhde lasketaan luonnollisten logarit-
mien avulla. Menetelmdd nimitetridn logistiseksi sen takia, ettei todenndkoi-
syydet lasketaan luonnollisen logaritmin kautta. SAS:n Logistic-ohjelma laskee
esiintymisen ja ei-esiintymisen suhteen luonnollisen logaritmin kahdessa
kategoriassa elituottaa parametrin estimaatin. Riskisuhde saadaan, kun luon-
nollisen logaritmin kantaluku korotetaan estimaatin osoittamaan potenssiin.
Ohjelma laskee parametrin estimaatille keskivirheen ja riskisuhteelle 95 %:n
luottamusvdlit.

Logistisessa regressioanalyysissd etsitddn selittdjid, jotka vaikuttavat selitettd-
vdn muuttujan todenndkoisyyteen. Menetelmdd on kdytetty muun muassa, kun
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on tutkittu sepelvaltimotautia ennakoivien piirteiden esiintyvyyttd (Tuomi 1991,

58-60). Sitd pidetddn perinteiseen taulukkoanalyysiin verrattuna tehokkaam-
pana selittdvien tekijoiden etsimisessa. Useampien selittdvien muuttujien
vaikutusta voidaan haluttaessa tutkia samanaikaisesti. Logistinen regressio-
analyysisoveltuu selittdvien muuttujien vaikutuksen analysointiin, kun selitettd-
vd muuttuja on kaksiluokkainen ja selittdvdt muuttujat ovat numeerisia tai
laatueroasteikoll isia.

Vertailukategoriaksi on syytd asettaa se aineiston osaryhmd, jossa tarkas-
teltavan ilmion esiintymistodenn6koisyys on kaikkein pienin. Tdll6in kullekin
aineiston osaryhmdlle lasketut riskisuhteet ilmoittavat, kuinka monta kertaa
suurempi ilmion esiintymistodenndkoisyys on ko. ryhmdssd kuin vertailukate-
goriassa (Niemeld ym. 1995, 36-39).

Liitetaulukko 1. Eldrkesuuntautumisen riskisuhteet ja niiden 95 %:n

luottamusvdlit tyossd olevilla yrittejilla. Vertailuluokkien mddrd suluissa

Parametri Parametrin
estimaatti

Keski-
virhe

Riski-
suhde

Luottamus-
vdlit

Vertailusuhde
Sukupuoli: nainen (2)

Kansakoulu (3)

Keskikoulu (3)

Huono terveydentila (3)

Kohtalainen terveydentila (3)

Paljon laman vaikutuksia
Vdhdn laman vaikutuksia (3)

Alan ndkymdt huonot (3)

Alan ntikymdt entisenlaiset (3)

Tyci ruumiillisesti raskasta (2)

Tyd henkisesti raskasta (2)

Tyci likaista, pdlyistd tms. (2)

Tyytymdtdn uranvalintaan (3)

Melko tyytyv. uranvalintaan (3)

1,29
0,70
0,29
1,31

0,61

0,77
0,69
0,69
0,30
0,44
0,40
0,36
1,21

1,09

1,00
0,18
0,33
0,40
0,27
0,20
0,29
0,30
0,34
0,34
0,19
0,17
0,21

0,36
0,25

1,34
2,02
1,33
3,71

1,84
2,15
1,99
2,00
1,35
1,55
1,50
1,44
3,35
2,98

0,93
1,08
0,61

2,21

1,25
1,24
1,12
1,04
0,71

1,07
1,07
0,96
1,65
1,85

- 1,04
- 4,04
- 3,00
- 6,27
- 2,74
- 3,89

- 3,64
- 4,01

- 2,72
- 2,26
- 2,11

- 2,15
- 6,87
- 4,96
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Liitetaulukossa 1 on esitetty joidenkin muuttujien riskisuhteet sille todenndkoi-
syydelle, ettri tyoss;i olevat yritt;ijat ovat eldkesuuntautuneita ja haluavat
lopettaa tydnteon. Muuttujat ovat niitd, joissa todenndkdisyydet ovat kor-
keimmat. Liitetaulukossa 2 on esitetty vastaavasti riskisuhteet niille todennd-
koisyyksille, ettd eltikkeensaajat eivdt jatka tyontekoa eldkkeen saamisen
jdlkeen. Riskisuhteen lisdksi taulukoista voi naihdd parametrin estimaatin
suuruuden ja sen keskivirheen ja luottamusv6lit 95 %:n todenndkoisyydelld.

Suluissa on ilmoitettu, kuinka monta vertailuluokkaa kussakin muuttujassa on
otettu huomioon. Molemmissa taulukoissa on muuttujan nimen jdlkeen
suluissa mainittu, kuinka monta luokkaa vertailussa on ollut mukana. Esimer-
kiksi peruskoulutus sisdlteiei kolme luokkaa: kansakoulun, keskikoulun ja
ylioppilastutkinnon. Molempia ensin mainittuja koulutusasteita verrataan
ylioppilastutkinnon suorittaneisiin.

Liitetaulukko 2. Tyonteon lopettamisen riskisuhteet ja niiden 95 %:n
luottam usvdl it eldkkeensaaj i lla. Vertailu luokkien m ddrd sulu issa.

Parametri Parametrin
estimaatti

Keski-
virhe

Riski-
suhde

Luottamus-
vdlit

Vertailusuhde
Sukupuoli nainen (2)

Kansakoulu (3)
Huono terveydentila (3)

Kohtalainen terveydentila (3)

Ei muuta henkildstria (3)

Henkikist6ii 2-4 henkee (3)

Tyci ruumiillisesti raskasta (2)

Tyd likaista, pdlyistd tms. (2)

Melko tyytyv. uranvalintaan (3)

0,67
0,87
1,61

0,67
0,41

0,40
o,44
0,56
0,58

0,27
0,44
0,39
0,30
0,43
o,43
0,30
0,31

0,30

1,00
't,95

2,38
5,02
1,95
'1,51

1,49
1,55
1,75
1,79

1,'14 - 3,35
1,04 - 5,95

2,39 -10,92
't,09 - 3,54
0,66 - 3,64
0,66 - 3,57
0,86 - 2,78
0,96 - 3,21

1,00 - 3,25
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YRITTAJAKYSELY leer

Vastatkaa lomakkeen kysymyksiin ympyr6imella Teille parhaiten sopiva vaihtoehto tai kirjoinamalla
vastauksenne sille varattuun tilaan

Toimitteko edelleen yrinejane?
1. Kylla + STIRTYKAAKYSYMYKSEEN2.2. En + SIIBIYKAA KYSYN/YKSEEN 28

2. Jos ene laske itseanne mukaan, kuinka monta
perheenjasentd tai ulkopuolista henkiloe tyos-
kentelee yrityksessenne?

I aystparvatsestr Osa alkatsesI

PorheenJasenra

Ulkopuolisra

3. Aikooko ioku lapsista tai lapsenlapsista ,atkaayrityksen toimintaa sen ielkeen, kun Te alatte
saada elikette?
L Kylla 3 SIIRIYKAA KYSYMYKSEEN 42. Ei + SIIHTYKAA KYSYMYKSEEN 14,3 En osaa sarroa -) SIIRTYKAIi KYSYMYKST t N I 4

4. Montako jatkajia on? _

5. Mina vuonna jatkaJa (tai iatkaiat) on syntynyt?
19_, 1g_, 19_, 19

6. Ty6skenteleeko
sinne?

jarkaja (tai jatkajat) yritykses-

7. Onko jatkajalla (tai
matillista koulutusta

iarkajilla) yritysalanne am-
I

Kylla
Ei

8. Milloin aiotte luopua yrityksesta?
1. Kun alan saada vanhuuselakene _ vuoliaana
2 Ennen elakeikaA _ vuotiaana
3 Jos loudun ennenaikarselle elakkeelle
4. En osaa sanoa

9. Luovutteko koko yrityksestd vai osasta siita?
1 Koko yiltyksesla
2. Osasta yritysta
3 En osaa sanoa

,O 
l['J"r. 

yrityksen luovutus mahdoilisesri tapah

'11. Oletteko jo siirtanyt yritysomaisuutta ,atkajan
(tai jatkajien) nimiin?
1. Kylla
2Eo

12. Oletteko tehnyl muita jeriestelyjai jatkamisen
varalle?
I Kylla, mila?

2 En

1.
2.

Kylla
Ei

13. Aioneko tyoskennelld yrityksessa myos elake-
aikana?
1 Kylla,taysipaivaisestr2 Kylld,osa-arkarsesti
3En4 En osaa sanoa

Olkaa hyvi ja siirtykaa kysymykseen 16.

14. Miksi yritykselle ei loydy iatkaiaa? (Voine ym-
pyroida useita kohtia)
1 Ei oe lapsia
2. Lapsilta puuttuu sopiva koulutus
3 Lapsilta puuttuu kiinnoslusla4 Yritys on liian piooi
5 Yritys on kannattamaloil6 Yritys on velkaincn
7 Muusta syysla mrsta?

15. Mita yritykselle tapahtuu, kun alatte saada ela-
kettd?
I Jatkan itse tormrntaa elakkeella ollessa
2 Puoltso jatkaa torm ntaa
3 Yrtys myydaain
4 Ioimrnta loppuu ilnlan myyntta
5. Jokin muu, mika?

Seuraavat kysymykset koskevat kaikkia edel-
Ieen yrittajana toimivia henkiloitd

16. Oletteko hankkinut seuraavia yritysvarallisuu
teen kuuluvia tai kuulumattomia sijoituksia ela
keajan varalle ?

a Krrrterslon / kiln1()rst! r
b Asr[l10 osakkorla
c fvlLrL(aa'vopal)orcrla
aJ Mu 1a silr)rtuksra

a Lalrto lrrs I

b Karil)pa l
korrrlla 2
ke(al a ?

asler llar n

asleillarn k) lla 2

kylt 2

kyl a 2

kylla :)

C MUt)ila lavo n rnttoit')

KAANNA



17. Oletteko tehnyt pankkilalleruksi
siioituksia elekeaian varalle?
1 . KyllS
2En

18. Onko Teilla saestohenkivakuutus eldkeaian va-
ralle?
1. Kyllai
2. Ei

19. Aiotteko myyda yritysvarallisuuna elakeajan
toimeentulon turuaamiseksi?
1 . Kylla
?EN

20.Aiotteko kayttaa henkilokohtaista omaisuut-
tanne elekealan toimeentulon turvaamiseksi?
a. Nostaatalletuksia lEkylla z[en :[eiote
b. Myyda kilnteiston / 

-" ;,;;,i;;3r; ""'- t!tytra 2!en 3fle,ore
c. Myyda asunto-" 

"r":iiiti"- 
'' r!lyrra zlun 3!ei ote

d. Myyde muita" ;;;;;;;;;" r[ryrta z!"n 3!erote
e. Myyda muuta- omiisrutta r!lylra z[en 3!er ote

21. Vastaako YEL-vakuutuksenne tyotulo yrittaja-
nA tekemSanne ty6te?

22. Oletteko parantanut YEL:n mukaista peruseld-
keturuaanne ns. rekisteroidylle lisaeleketurual-
la, ioita ovat
a 65 vuotta alempi elakerka I ! r<ytra Z! en
b. nopeutettu elakkeen

karttuminon (esim.2 %
vuodessa) r ! r,Yrr:i z! en

c. parannettu Perhe-
elaketurua r ! lyla zf en

23. Oletteko parantanut peruselaketuruaanne yksi-
lollisen elakevakuutuksen avulla?
1 Kylla
2Eo

24. Alotteko Parantaa nYkyiste
onamalla lisaeleketurvaa?

25. Osa-aikaeleke tarkoittaa lyhennettya ryoaikaa
yhdistettynd osaelakkeeseen. Olisineko omal-
ia kohdaltanne kiinnostunut t.illaisesta jarjes-
telysta ?

eleketurvaanne

Ky
tn

a tai vastaavia

2

1 . Kylla, mita?

3 tn osaa sanoa

1.
2.
3.

Kyilii
Ei, on liian pieni
Ei, on liian suuri

ila
mrksr otle'?

2En

26. Oletteko mielestanne saanut riiftavasti tietoa
yrittaiien el6kkeelle siirtymiseen liitt)ryiste
asioista?
I Kylla
2 En mista torvolsltlc enemman tietoa?

27. Mike on petuskoulutuksenne?
Kansakoulu
Keskikoulu
Ylioppilastutkrnlo

3 En osaa sanoa

1

2
3

Vuoden 1 99 _

Teidan kysymyksenne loppuvat tahan, kiitos
vastauksistanne!

Seuraavat kysymykset koskevat henkiloita'
iotka eivat ehaa toimi yrittaiana'

28. Milloin lopetine yrifiaiana toimimisen?
kuussa

29, Mika oli syy
toimimisen?

nd siihen, ena loPetine
(Voine ympyroida useita

yrittaje ne
kohtia)

1 Oma saraus
2. Puolson sairaus
3 Yntyksen myynt
4 Yntyksensukupolvenvarhdos
5 Yrilykselle er loytynyt latkajaa6 Y.rlyksenkannattamanomuus
7 Yrityksen velat
B Yrrtyksen konkurssl
I Jokin muu. rnrka?

30. Jos ette laske itseanne mukaan, kuinka monta
perheeniSsente tai ulkopuolista henkiloa tyos-
kenteli yrityksessi ennen lopettamistanne?

Taysipiirveisesti Osaaikaisestr

Per heenjasenra
Ulkopuohsra

31. Oleneko tall6 hetkelle
1. ansiotyossa
2. tyoton
3 poissa tyosta salrauden takla
4 porssa tyosta muusta syysla misle?

32. Kuinka moni vriwksessanne tvdskennelleista
muista perhe6niSsenistd on t.ille hetkelld vailla
tyote?
I

2

E kukaan

_ hcrrkrloi!

Kiitos vastauksistanne!



ELAKEruRVAI(ESKUS
PENS IONSSKYDDSCENTRALEN

YRITTAJAKYSELY 1995

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

1. Oletteko talla hetkelle
yrittajanii
palkkatydssa
poissa tyosta sairauden takia
poissa tyosta muusta syysta, mista?
elakkeelle, mutta.iatkatte tyontekoa kokoaikaisesti
eliikkeelld, mutta jatkatte tyontekoa osa-aikaisesti
eldkkeellii.ia lopettanut tydnteon

2. Jos ette ole vielii eliikkeellii, niin oletteko viimeisen vuoden sisiilld hakenut
iotakin seuraavista elekkeista?'1. tyolq/vyttomn/seleke
2. yksilollinenvarhaiseldke
3. tyottom)/selake
4. osa-aikael6ke
5. varhennettuvanhuuseliike
6. vanhuuseldke
7. jokin muu elake, mika?
L en ole hakenut eliiketta vuoden sisalla

3. Valittemaffi siita, mika on Teidan todellinen tilanteenne, mita haluaisitte lehdd,
ios Teilla olisi valittavananne seuraavat vaihtoehdot?
1. toimia yrittajana
2. olla tyossa palkansaajana
3. olla elakkeella ja jatkaa toimintaa yrittajanii
4. olla elakkeella ja lopettaa tyonteon
5. en osaa sanoa
Voitteko muutamalla sanalla perustella valintaanne?

4. Onko Teidan taloudellisista syista valttamatonta iatkaa ty6ntekoa eldkeaikana?
1. kylla
z_ et
3. en osaa sanoa

5. Onko Teilla elakkeelle i6atyainne allamainittuia tuloja et,ikkeen tisaksi?
Ympyroikaa kyseeseen tulevat kohdat.
1. on tuloja yrittejdtoiminnasta
2. on tuloja palkkatyosta
3. on peaomatuloja
4. on muita kuin edella mainittuja tuloja
5. ei ole muuta kuin elaketuloa
6. en osaa sanoa

6. Onko lama vdhentanyt yritystoimintaanne taivaikuttanut siihen muulla tavoin
epasuotuisasti?
1. kyllzi, paljon
2. kylla, v:ihan
3. ei
4. en osaa sanoa

1.
2.

4.
E

6.
7.

Kddnnd



7. Kun aiattelette site toimialaa, iolla Te toimitte tai olette toiminut, millaiset
ovat mielestiinne sen tulevaisuuden nakymet?
1. nykyista paremmat
2. likimain samat kuin nykyisin
3. nykyistai huonommat
4. en osaa sanoa

8. Miten kuvailisitte sita tyota, iota Te yrittejanai teette tai olette tehnyt?
Ympyr6ika:i tyotanne kuvaaval kohdat.

1. ruumiillisesti raskasta
2. henkisesti raskasta
3. kiireista
4. yksitoikkoista
5. vaihtelevaa
6. atk:ta tai muuta automaatiota hyodyntiivaii
7. uusien asioiden cppimista edellyttaviid
8. pakkotahtista
9. likaista, polyista, meluisaa tms.

10. tapaturmavaara tai muuten vaarallista
'I 1. vuorotyd tai muuten hankala tyoaika
1 2. liian pitka tyopaiva
13. mahdollisuus saddellii tyoaikaa
14. mahdollisuus saiidellii tyotehtavia
1 5. vaihtelevat tulot
16. tyon maara, tehtavien laatu tai tyomenetelmat nopeasti muuttuvia

9. Minkiilaiseksi arvioitte nykyisen terveydentilanne?
1. erittiiin hyvii
2. melko hyva
3. kohtalalnen
4 melko huono
5. erittain huono

10. Mika saiTeidat ryhtymean yrittajeksi?
1. perin yrityksen
2. menin mukaan puolison yritykseen
3. ei ollut saatavana palkkatyotti
4. halusin tehda tydta itsenaisesti
5. halusin paasta paremmille tuloille
6. minulla oli hyvii liikeidea
7. halusin joustavammat tyotulot

8. yritt2ijyys sopi silloiseen elamdn-
tilanteeseen

9. oma yritys oli luonteva iatke
tyouralle

10. muu syy, mika?

1 1. Miten tyytyvainen olette ollul siihen, ena ryhdyitte yrittejaksi?
1. erittaintyytyvainen
2. melko tyfyvainen
3. melko tyytymaton
4. erittain tyy4ymaton
5. en osaa sanoa

12. Oliko yrittiijiiksi ryhtyminen Teille vapaa valinta?
1. valitsin yrittiijyyden vapaasta tahdosta
2. ryhdyin yrittajaksi olosuhteiden pakosta
3. en osaa sanoa

'13. Mile mielta olette vainamaste, etta yrittejana toimiminen ei ole pelkastdan
ammatti, vaan my6s eldm?intaPa?
1. olen taysin samaa mielta
2. olen osittain samaa mielte
3. olen osittain eri mielti
4. olen taysin eri mielta
5. en osaa sanoa

Kiitos vastauksistannel
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