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1. JOHDANTO

Laajamittainen tyottdmyys on tdmdn hetken suurin ongelma. Tyott6mien
mddrd kasvoijyrkaisti 1990-luvun alkuvuosina, ja ty6ttomyys on talouden el-
pymisestd huolimatta pysynyt suurena. Tyoministeridn tilastojen mukaan erityi-
sesti ikddntyvien tydttomyyden on todettu parin viime vuoden atkana lisddn-
tyneen. Yli SO-vuotiaiden tyott6myystilanteen ennustetaan edelleen vaikeutu-
van. Tydministeridn arvionl)mukaan vuoden 2000 noin 290 0OO tydtt6mdstd
ldhes puolet on yli SO-vuotiaita, kun nykyisin yli SO-vuotiaita tyottomid on noin
90 000 eli viidennes tydttomista (KOM 1996:14, ll Osa, 60-62, Tyomarkkinat
1996:9,77).

Laskelmassa arvioituun 11 prosentin tydttdmyystasoon pddseminen edellyttddi
tydllisyyden oleellista paranemista. Nykyiseen tyottomyysasteeseen verrattuna
tdlld suhteellisen siedettdvdllai tyottomyyden tasolla yli SO-vuotiaiden osuus
tyottomistd nousee ennusteen mukaan suureksi. Teimd johtuu siita, ettd
tyollisyystilanteen parantuessa erityisesti nuorempien ikdryhmien tyottdmyys
vdhenee. Jos 11 prosentin tavoitetasoa ei saavuteta ja tyottomyysaste pysyy
korkeana, yli SO-vuotiaiden osuus tydttomistd on vastaavasti pienempi. lkddn-
tyneiden tydttomien mddrd pysyy joka tapauksessa suurena, joten yhd
enenevdsti on yli SO-vuotiaita, joiden on koulutuksellisista tai muista syistd
vaikea palata ansiotydhon.

Nykyinen ty6ttomyysturvajdrjestelmd ei liioin kannusta idkkditd tyottomid aktii-
visiksi tyonhakijoiksi, sillei jdrjestelmd turvaa tietyin edellytyksin 55 vuotta
teiyttzineiden toimeentulon vanhuuseldkeikddn saakka. Tdmdn niin kutsutun
"tydttdmyyseldkeputken" vuoksi ikdirajan ylittdneilld on mahdollisuus siirtyd
pysyvdstipois tyomarkkinoilta. Vuoden 1997 alusta voimaan astuneessa tyot-
tdmyysturvalain muutoksessa ikdraja, jonka jdlkeen tyoton voi saada tyott6-
myyspdivdrahaa ilman 500 pdivdn kattoa, nousikahdella vuodella, 55 vuodes-

1) Tyott6mien md6rdd vuonna 2000 koskeva aryio perustuu tyoministerion laskel-
maan, jonka kehykset on saatu "Tyovoima 2010" ennusteesta ja taso valtion vuoden
1997 talousarvioesityksen taloudellisen katsauksen taustalaskelmasta (Komitean-
mietintd 1996:14, ll selvitysosa, 60-62).



6

ta 57 vuoteen. Eldkeputken alaikdraja on tdlloin 500 pdivdrahapdivdn tyot-

tomyysaika huomioon ottaen 55 vuotta ja yksi kuukausi aikaisemman 53

vuoden ja yhden kuukauden sijasta.

Tyovoimapoliittisten toimenpiteiden piiriin kuuluvat kuitenkin ne 55 vuotta

tdyttdneet tyottomdt, joille on maksettu tyottdmyyspdivdrahaa 500 pdivdn

enimmdisaika jq joita ei voida ty6llistdd avoimille tyomarkkinoille. Tyottomdlle

on jdrjestettdvd tzilloin joko soveltuvaa koulutusta tai kuntoutusta tai niiden

sijasta kunnan on jdrjestettdvdr ty6ntekomahdollisuus 10 kuukauden ajaksi,

mikd takaa ansiosidonnaisen tyottomyysturvan jatkumisen. ElEikeputken aikai-

sempi 53 vuoden alaikdraja on siten muutetuin ehdoin edelleen voimassa.

Vuosina 1946-1950 syntyneet, suuriin ikdluokkiin kuuluvat tyottomdt voivat

pddstd katkeamattoman pdivdrahaoikeuden piiriin jo lShivuosina. Julkisuudes-

sa onkin vaadittu nopeita toimenpiteitd, jotta suurta ikdluokkaa edustavat viisi-

kymppiset eivdt ajautuisi joukolla tyottomyyseldkkeelle.

Selvityksessd tarkastellaan ikdidntyvien tyottdmien koko tyouran aikaista

ty6ssdoloa ja eldketurvan karttumista niin tydssd- kuin tyottomdndoloajalta.

Tarkoituksena on selvitt€id:

eroavatko ikddrntyvien ty6tt6m ien tyourat sam anikdisten tyollisten
tydurista ja kuinka suuria eroja rrdiden ryhmien ty6ssd- ja tyott6-
mdndoloajoissa ja tyourien vakaudessa esiintyy

mikd merkitys ansiosidonnaisella tyottomyyspdivdraha-ajalla on
eldketurvan karttumisessa koko tyouralta

eroavatko potentiaalisten tyottomyysel6keldisten el i 53-59-vuotiai-
den tyottomien tydurat heitd nuorempien ty6ttomien tyourista.
Onko mahdollisesti eldkeputkessa olevien 53-59-vuotiaiden
joukossa enemmdn val<aan tyouran omaavia kuin nuorempien
tydttdmien keskuudessa, mikd tukee sitd kdsitystd, ettdt tyotto-
m yysturvajdrjestelmd osa ltaan I isdd ikddntyneiden tyottom yyttd.

lkddntyvien tydttomien koko tyouraa koskevia tarkasteluja ei ole aiemmin

tehty, joten selvitys valottaa tyottdmyydestd eldkkeelle siirtymistd uudesta

ndkdkulmasta.
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Tutkimusaineisto

Selvitys perustuu Tilastokeskuksen tammikuun 1996 tydvoimatutkimuksen
yhteydessd kerdttyyn erillisaineistoon. Oheistutkimuksen otos kdsitti6 265 alle
65-vuotiasta henkilod, joista 5862 vastasi puhelinhaastatteluna tehtyyn tutki-
mukseen. Aineistoon liitettiin Eldketurvakeskuksen tyosuhderekisterin tiedot
henkiloiden aikaisemmasta tydurasta vuoden 1994 loppuun saakka. Tyovoi-
matutkimuksen keskeinen tieto on se, oliko henkilo ty6llinen vai tydton haas-
tatteluviikon aikana. Tutkimusaineiston perusteella on siten mahdollista tarkas-
tella poikkileikkaustilanteessa ty6llisten ja ty6tt6mien ryhmid ja verrata ndihin
kuuluvien tyouria toisiinsa.

Alle 65-vuotiasta vdestod edustavasta tutkimusaineistosta rajataan tdmdn
selvityksen piiriin 45-59-vuotiaat. Tydtt6myyseldkekysymyksen kannalta kiin-
nostavia ryhmid ovat 60 vuoden tydttomyyseldkeikdd ltihestyvdit ikddntyneet
tyottomdtl), joista todenndkoisesti monet ovat oikeutettuja tyottomyysturvan
lisdpdivdrahaan, sekd suuriin ikdluokkiin kuuluvat, jotka ldhivuosina tdyttdvdt
tyollistiimisvelvollisuuden piiriin pddsemisen ikdrajan.

Tydttomyyseldkeidn tdytt€ineitdi eli 60-vuotiaita ja sitd vanhempia ei ole tarkas-
telussa mukana. 60-64-vuotiaista tyottdmistd, joita on hiukan vajaa viidennes
tdmdnikdisestd vdestostd, valtaosa on ty6ttomyyseldkkeelld (Lundqvist 1996a,
7). Tydttomyyseldkkeelld olevat luetaan tilastoissa tydvoiman ulkopuoliseen
vdestodn.

Henkiloiden tyouraa koskevat tiedot perustuvat Eldketurvakeskuksen tyo-
suhderekisterin tietoihin. Eldketurvaa kartuttaneen tyouran pituudessa ovat
mukana yksityisen ja julkisen sektorin tyosuhteet sekri yrittdjdndolojaksot. Tyo-
suhteiden mahdollista pddllekkdisyyttd ei ole kaikilta osin voitu ottaa huomioon
tyossdoloajan kokonaiskestoa laskettaessa. Varovaisen arvion mukaan noin
14 prosentilla tutkimusaineiston 15-65-vuotiaasta vdestostd on tdllainen

1) lkddntyvien asemaa tydeldmdssd selvittdnyt IKOMI-komitea mddrittelee 45-54-
vuotiaat ik6intyviksi ja S5-vuotiaat ja sitd vanhemmat henkil6t ikddntyneiksi (lkddn-
tyvSt tydeldmdssd 'l 996).Seuraavissa tarkasteluissa viitataan ndihin ryhmiin samoin
kdsittein.



rinnakkainen tyosuhde. Tutkimustulosten kannalta tdmd merkitsee sitd, ettd

tyostd poissaoloaika eli eldketurvaa kartuttamaton aika on todellisuudessa

hiukan pitempija vastaavasti tyossdoloaika lyhyempi kuin mitd selvitys osoit-

taa. Ero ei kuitenkaan suurestivinouta tuloksia, sil16 valtaosalla tutkittavia tyo-

ura kertoo, kuinka pitkdiin henkilo on ollut ansiotydssd ja pois ty6std tyoeldke-
jdrjestelmdn voimaantulon 1.7.1962 jdlkeen. Tulosten tarkkuutta parantaa se,

ettd tydsuhteiden pddllekkdisyyttd on jossain miidrin voitu ottaa huomioon

analyysivaiheessa.

Eldketurvaa kartuttaneeseen tyouraan on laskettu mukaan 23 ikdvuoden t-iyt-

tdmisen jdlkeinen tyossdoloaika kalenterivuoden 1994 loppuun saakka. Van-

huuseldketurva alkaa karttua vasta 23 ikdvuodesta ldhtien. Eldketurvaa

kartuttaneessa ajassa ei ole mukana ansiosidonnaista tyott6myyspdivdraha-

aikaa. Tdltd ajalta karttuu niin kutsutta tyoeldkelisdd, joka tdydentdiEi el6ke-

turvaa tyott6myydestd tyduraan jddneen aukon osalta. Tyduraan tyottomyy-

destd syntyneet aukot korvataan kuitenkin vain siind suhteessa kuin henkilo

on ollut ty6eldketurvan palkansaajalakien piirissa (esim. Tydttdmyysaikaty6-

ryhmi 1995, 8-13). Mita pitempddn vakuutettu on ollut eldketurvaa kartutta-

vassa palkkatyossd, sitd paremmin eldikettd karttuu ansiosidonnaiselta tyott6-

myysajalta. Kun henki16 on koko ajan palkkatydssd tai ansiosidonnaisen

tydttomyysturvan piirissii, eldkettd karttuu tyottomyysajalta samalla vauhdilla

kuin ty6ssdoloajalta.

Eldketurvakeskuksen tyosuhderekisteristd saadaan tiedot henkildiden an-

siosidonnaisista tyottomyyspdivdrahapdivistii koko tyduran ajalta. Ansiosidon-

nainen tyottomyyspdivdraha-aika kartuttaa joitakin poikkeuksia lukuun ottamat-

ta tyoeldkelisdd, jonka laskennassa otetaan huomioon siihen oikeuttavat

tdydet kuukaudet. Tyoeldkelisdd alkaa karttua vasta siltd kalenterivuodelta,
jona tyontekij6 on tiyttdnyt 23 vuotta. Rajoituksena on myds se, ettd tyoeld-

kelisd, aikaisemmalta nimeltdzin tydttdmyyslisdl)alkoi karttua vasta vuodesta

1967 alkaen. Lisdksi on muutamia muita tyoeldkelisdd koskevia rajoituksia.

1) Ty6ttdmyyslisii muuttui ty6elikelisdksi vuoden 1994 alussa. Tillciin myds lisddn
oikeutettujen piiriS laajennettiin. Eliketuryaa on vuoden 1994 alusta 16htien voinut
karttua mycis tydvoimakoulutukseen ja ammatilliseen aikuiskoulutukseen saadun
tuen sekd eriiiden lakien mukaiseen kuntoutukseen myonnettiivin korvauksen perus-
teella.
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Kdytettdvissd olevista rekisteritiedoista ei ilmene, kuinka monesta tyottdmyys-
jaksosta tyoelaikelisddn oikeuttavat ansiosidonnaiset tyottomyysetuuspdivdt
muodostuvat. Niin ikd6n tydsuhderekisterin tiedot eivdt paljasta henkilOiden
koko tyottomyyshistoriaa, silld peruspdivdrahan piiriin kuuluva tydttomyysaika
ei kartuta ty6eldkettd eik6 sitd koskevaa tietoa ndin ollen rekisterdidd. Samoin
tydmarkkinatuen piiriin kuuluva tyottdmyysaika jdd selvityksen ulkopuolelle.

Valtaosa palkansaajavdestoOn kuuluvasta tydvoimasta on tydttomyyskassojen
jdsenid ja siten ansiosidonnaisen tyottomyysturvan piirissd. Nykyisin noin 85
prosenttia palkansaaja-asemassa olevista on ansiosidonnaisen turvan piirissd.
Suurin osa tyontekij6istd on siten tyottomdksi joutuessaan oikeutettu my6s
eldkekarttu m aan ty6tt6m yysaj a lta (Tyott6m yysa i katyoryh m e rc96, 24).

Tutkimusaineiston kuvaus

Seuraavat tarkastelut koskevat 45-59-vuotiaita tyol lisid ja ty6ttom id henkiloitd,
joissa pddhuomio kiinnitetddn palkansaajiin. Tyovoimaan kuuluvia 45-59-
vuotiaita on otoksessa 1425 henkilod ja heistd palkansaajiin kuuluu 1195
tyontekijdd. Ndiden ryhmien osuudet 15-64-vuotiaasta vdestdstd ovat vastaa-
vasti 25 ja 21 prosenttia.

Tyott6mien ammattiasema - kuuluuko palkansaajiin vaiyrittdjiin - on luokiteltu
tyott6myyttd edeltdneen tilanteen mukaan. AIle 65-vuotiaista tyott6mistai 18
prosentilta tieto ammattiasemasta puuttuu siitdr syystd, ettei he ovat hakeu-
tumassa tyohdn tydvoiman ulkopuolelta. Heistd joka neljds on tulossa tyo-
markkinoille ensimmdisti kertaa, joten huomattava osa on nuoria. Tyovoiman
ulkopuolelta tydhon hakeutuvat on kuvassa 1 yhdistetty yrittajien kanssa
samaan ryhmddn.

Tdssd tarkasteltavista 45-S9-vuotiaista vain 7 prosentilta tieto ammattiasemas-
ta puuttuu. Vaikka heiddt on rajattu analyysissd palkansaajavdeston ulko-
puolelle, he ovat mukana kaikkia 45-59-vuotiaita tyottomi6 koskevissa luvuis-
sa. lkddntyvdd tyovoimaa koskevat tulokset esitetddn liitetaulukkoina.
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Tyovoimaan kuulumattomat 45-S9-vuotiaat henkilot ovat padasiassa eldke-
ldisiri, joten heiddn tyouriaan ei tarkastella tdssa lainkaan.

Kuva 1. 15-64-vuotias vdesto tyovoimaan kuulumisen ja ammattiaseman
mukaan. Vuoden 1996 tammikuun tyovoimatutkimuksen aineisto

1) Tydvoimatutkimuksessa palkansaajastatus on mEiiiritelty ty6tt6mille ty6tt6myyttd
edeltdneen tilanteen mukaan. Ty6tt6misti 18 prosentilta tieto ammattiasemasta
puuttuu. Niimd ty6el6mddn ty6voiman ulkopuolelta hakeutuvat on yhdistetty
yrittijien kanssa samaan ryhmddn.

Tarkastelun rajaaminen palkansaajiin on perusteltua muun muassa siitd

syystd, ettd yrittdjien tydttomyysturva eroaa merkittdvdsti palkansaajien tydt-
tdmyysturvasta. Yrittdjien tydttomyysturva tuli voimaan vasta vuoden 1995

alussa, ja heiddn pdivdrahaoikeudelleen asetettiin alun alkaen tiukemmat

15.64-VUOTIAS VAESTO
n. 3,4 mi

Tytivoimaan
kuuluvat

72,5 0/o

Tyovoimaan
kuulumattomat

27,5 o/o

Ty6tt<imdt

12,9 o/o

Tycilliset

59,6 %

Palkan-
saajat

51. ,'l o/o

Yrittdjdt
ym.

8,5 0/o

Palkan-
saajat 1)

1O,O o/o

Yrittdjdt ja tycivoiman
ulkopuolelta tulevat 1 )

2,9 o/o
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ehdot'). Tietoa yrittdjien tyouran aikaisesta tyottomyydestd ei ndin ollen ole.
Erona palkansaajiin on myos se, etteiansiosidonnainen tyottdmyysaika kartuta
yrittdjdeldkkeitd eli YEL- ja MYEL-el6kkeita2). Niin ikddn erona on se, ettei
yritttijillti ole oikeutta tyottomyysturvan lisdpdiviin 57 vuoden tdyttdmisen jdl-
keen. Yrittdjilld on pdivdrahaoikeuden perusteella kuitenkin mahdollisuus
saada tyottom yyseldkettd.

Taulukossa 1 on kuvailtu palkansaajavdestodn kuuluvia 45-59-vuotiaita tyotto-
mid jatyollisiderdidentaustaominaisuuksien mukaan. Vastaavat jakaumat 15-
64-vuotiaan palkansaajavdeston osalta on esitetty liitetaulukossa 1.

Selvityksen piiriin kuuluvista tydttomistd hiukan yli puolet on miehid, kun tydl-
listen keskuudessa miesten osuus jdd alle puolen. Taulukosta ei kdy ilmi se,
ettd sukupuolten osuus vaihtelee S-vuotisikdryhmittdin eri tavoin tyollisillS ja
tydttomilld. Tydllisten joukossa miesten ja naisten osuudet ovat jokseenkin
samat ikdryhmdstd toiseen. Sen sijaan tydttomien ryhmdssd sukupuolten
osuudet vaihtelevat siten, ettd miehid on suhteellisesti enemmdn ikddntyvien
ja naisia vastaavasti enemmdn ikddntyneiden tyottomien joukossa. 45-49-
vuotiaista ty6tt6mistd miehid on 66 prosenttia ja 55-59-vuotiaista endd 45 pro-
senttia. Tulos on samansuuntainen muiden tutkimusten kanssa (esim. Aho
1996,278).

1) Ty<ittcimyysturvalaissa miiiiritellyiltd yritt;ijiltii edellytetEiiin ty6tt6myyspaivdrahan
saamiseksi viihintddn 2 vuoden yrittdjdndoloa tydtt6myytti edeltiineen 4 vuoden
aikana. Palkansaajien tydssiioloehto on vuoden 1997 alusta lukien 10 kuukautta
aikaisemman 6 kuukauden sijasta ty6ttdmyyttd edeltiineen 2 vuoden aikana. Tydtto-
myysturvalain mukaan yrittiijiltii edellytetddn lisiksi, ettd yritystoiminla on laajuudel-
taan olennaista. Yritystoiminnan laajuudesta siddetiin asetuksella.

2) Kun tycittdmyyslisd muuttuivuoden 1994 alussa ty6el6kelisdksi, sdiinncikset ulotet-
tiin koskemaan my6s yrittdjdelSkkeitEi, mutta kuitenkin niin, ettii ainoastaan kuntou-
tusetuudet korottavat YEL- ja MYEL-eldkkeitd.
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Taulukko 1. Palkansaajavdestdon kuuluvat 4S-59-vuotiaat tydttdmdt ja
tyollisetl) taustaominaisuukslen mukaan

45 - 59- vuotiaat

Ty6ttomit
%

Tydlliset
o/o

Kaikki

Sukupuoli
Mies 57 47

ok

49

lkd v. 1 995
45-49v.
50-54v.
55-59v.
Yhteensi

29
26
44

100

49
35
16

100

46
33
21

100

Koulutustaso
Perusaste
Alempi keskiaste
Ylempi keskiaste
Korkea-aste
Yhteensd

47
34
16
4

100

35
27
17
21

100

37
28
17
18

100

Sosioekonominen
asema 2)

Ylempi toimihenkil6
Alempi toimihenkil6
Ty6ntekijd
Yhteens6

10
31
59

100
(n=202)

26
41
32

100
(n=993)

24
39
37

100
(n=1 195)

1) 45-59-vuotias palkansaajavdestlQn kuuluva tyollinen ja ty6t6n ty6voima tammi-
kuun 1 996 ty6voimatutkimuksen mukaan.

2) Ty6voimalutkimuksessa sosioekonominen asema md6ritellidn palkansaajiin
kuuluville ty6llisille ja tyottdmille, jotka olivat ty6ssd ennen tyottomyyttS.

Tarkastelun piiriin kuuluvien tyottomien ikdjakauma painottuu vanhimpaan

ikdryhmddn eli 55-59-vuotiaisiin ja tyollisten nuorimpaan eli alle 50-vuotiaisiin.

Tyottom ien ikdjakaumaan on osaltaan vaikuttanut nykyinen tyottomyysturva-
jdrjestelmd, joka mahdollistaa tydttomien siirtymisen pois tyoelEimdstd 55-vuo-
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den (aik. 53 vuoden) ieissd. lkddntyneiden tyottomien mddrdn kasvuun vaikut-
taa yksistddn jo se, ettd 60 ikdvuoteen saakka jatkuva lisdpaiivdraha-aika
pidentdd tyottomyysaikaa ja tyottomyyden keskimddrdistd kestoa ndissd ikd-
ryhmissd (vrt. Santamdki-Vuori 1990,106). Tyottdmyysturvajdrjestelmddn on
sisddnrakennettu pitkien tydttomyysjaksojen kasautuminen ikddntyneille.

Tyottomyysturvajdrjestelmdn vaikutus niikyy luonnollisesti myds ikddntyneiden
tyottomien ja tydttdmyyseldkkeellti olevien idn mukaisissa vdestdosuuksissa.
Alle S5-vuotiaiden osuudet ovat selvdsti pienemmdt kuin 55 vuotta tdryttdnei-
den (Lundqvist 1996a, 7). Tyottdmien vdestoosuudet viittaavat my6s tdssd
tutkimuksessa jdrjestelmdn vaikutukseen. kun 45-49-vuotiaiden tyottomien
vdestoosuus on 9,9 prosenttia, 50-54-vuotiailla osuus on 1 1,3 prosenttia ja
55-S9-vuotiailla jo kaksinkertainen, 23,2 prosenttia. Tydttomyyden nopea
kasvu S5-ikdvuodesta alkaen ei kuitenkaan selity yksinomaan eldkeputken
vaikutuksella (KOM 1996:14, ll Selvitysosa, 46). lkddntyessd tulee yhd
enemmdn tyokyvyn rajoituksia, jotka lisdiivdt tyottdmyysriskid ja pitkdaikais-
tyottomyyttd.

Tyollisten ja tyottomien koulutustasossa on odotuksien mukainen ero. Tutki-
musten mukaan tyottomyys kohdistuu erityisesti heikommin koulutettuun vdes-
toon. Tdtd tendenssid on vahvistanut tyovoiman kysynndn rakenteellinen
muutos korkeaa kouhltusta vaativaan suuntaan (Santamdki-Vuori 1996, 1S,

57). 45-59-vuotiaista tyottomistd noin joka toisella on ainoastaan perusasteen
koulutus, toisin sanoen enintddn peruskoulua vastaava koulutus, kun vas-
taavan ikdisistd tydllisistd vain noin joka kolmannella on sama koulutustaso.
Tyollisisti viidesosalla ja tyottomistd vain muutamalla prosentilla on korkea-as-
teen koulutus (taulukko 1).

Liitetaulukosta 2 ndhdddn, ettd tyollisten koulutustaso on kaikissa S-vuotisikS-
luokissa tyottomien koulutustasoa parempi. Liitetaulukon luvuista ndhddain
samoin se, ettd nuorempiin ikdryhmiin kuuluvien koulutus on parempi kuin
vanhempien. Poikkeuksena ovat alle 3O-vuotiaat, joista monella koulutusvaihe
on vield kesken.
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Poikkeuksena ovat myos 55-59-vuotiaat ty6tt6mdt, joiden koulutustaso on
selvdsti parempi kuin heitd nuorempien, SO-S4-vuotiaiden ty6ttomien. Var-
teenotettava tekijd on se, ettd nykyisen tyottomyysturvajdrjestelmdn piiriin on
lamavuosina ohjautunut myds koulutettuja ja vakaan tyouran omaavia henki-
loita

Koulutusta vastaavasti myds sosioekonominen asema on tyollisilld parempi
kuin ty6ttdmilld (taulukko 1). Noin kaksi kolmasosaa 45-59-vuotiaista tyollisistd
kuuluu toimihenkiloihin, kun likimain vastaava osuus tydttomistd kuuluu ty6nte-
kijdihin tyottomyyttd edeltdneen tydn perusteella.

Yksilotason taustatietona sosioekonominen asema ei ole erityisen kdytt6-
kelpoinen koko tyouraa koskevissa tarkasteluissa siitd syystd, ettd se kuvaa
tilannetta poikkileikkausajankohtana, tyollisilld haastatteluhetken tyon ja
ty6tt6milld tyottomyyttd edeltineen ty6n perusteella. Tietoa voidaan kiiyttiiai
ldhinnd kuvaamaan ryhmien vdlisid eroja tutkimusajankohtana.
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2. TUTKIMUSTULOKSET

Eldketurvaa kartuttaneen ty6uran kesto

Taulukon 2 jakaumista ndhdddn, ettd kaikissa S-vuotisikdryhmissd ty6llisten
tyourat ovat ty6ttdmien ty6uria pitemmdt. Erityisesti45-49-vuotiailla tydttdmillS
ndyttdisi olevan suuria aukkoja eldketurvaa kartuttaneessa tyourassa. Ndistd
suuriin ikdluokkiin kuuluvista tyottomistd viidesosalla tyoeldketurvan piiriin
kuuluvaa aikaa on vain alle 10 vuotta, kun nuorimmillakin henkiloilld tdssd
ikdryhmdssd on ollut potentiaalista aikaa eldketurvan kartuttamiseen 22
vuottal).

Taulukko 2. PalkansaajaviestciOn kuuluvien 45-59-vuotiaiden ty6tt6mien ja
tyollisten eliiketurvaa kartuttaneen tyduran pituus idn mukaan

lkd v. 1995 Eldketurvaa kartuttanut aika yhteensii, vuosia

alle 10 v
o/o

45 - 49-v.
Tydttrimdt 21
Tydlliset 3

50 - 54-v.
Ty6ttomdt 9
Tyrilliset 5

55 - 59-v.
Tyottomit 6
Tydlliset 2

13 28
18

100
100

23
52

4
8

100
100

100
100

10-14 v. 15-19 v. 20-24 v. 25-29 v. 30- v
Yo o/o % Yo o/o

Yhteensd
%

7
36
64

38
22

14
10

9
5

2
I

9
3

I
4

14
5

26
58

40
28

'l) Timdn selvityksen piirissi on tosin vain 21 vuotta, silld ty6suhdetiedot kattavat
alan 23 ikdvuoden tiiyttimisestd vuoden 1994 loppuun saakka. HenkilOn ikd on
vuoden 1995 lopun ikd.
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Liitetaulukon 3 keskiarvoista ndhdddn, ettd ty6llisten ja tyottdmien eldketurvaa

kartuttaneen tyduran keskimddrdisessd kestossa on eroa 3-4 vuotta ikdryh-

mdstd riippuen.

Tyottomien ja tydllisten tyouran pituutta ei ole jdrkevdd vertailla 45-59-vuoti-

aiden koko joukossa, silld ryhmien ikdjakaumat poikkeavat suuresti toisistaan

(ks. taulukko 1). Koko ikdryhmdd koskevia tydttomien ja tyollisten lukuja ei

tdmdn vuoksi esitetd.

Kaikkien 45-59-vuotiaiden tydttomien ja tyollisten tyossdioloajan jakaumat eivdt

suuresti poikkea palkansaajavdeston jakaumista luonnollisesti siitdi syystd, ettd

valtaosa tyovoimasta kuuluu palkansaajavdestodn (vrt. taulukko 2 ia liitetau-

lukko 4). Koko ty6voimassa eldketurvaa kartuttaneet ajat ovat jonkin verran

lyhyemmdt kuin palkansaajavdestoss6.

Eldketurvaa kartuttamaton aika

Eldketurvaa kartuttamatonta aikaa 1) on paitsi tyostd poissaoloaika myos sel-

lainen tyossdoloaika, josta ei kartu eldketurvaa. Eldketurvan karttumisen ulko-
puolelle jdd tydeldkevakuutuksen rajaussddnndsten vuoksi vain hyvin tilapdis-

luontoiset tydt (Laesvuorija Tuominen 1996). Voidaan arvioida, ettd tdssd

tarkasteltava eldketurvaa kartuttamaton aika on pddasiassa tyostd poissaoloai-

kaa, joka kuvaa tyouraan jddneen aukon suuruutta. Tdhdn aikaan voi kuiten-

kin sisdltyd ansiosidonnaista tydttomyysaikaa, joka kartuttaa tydeldkelisdd ja

on ndin ollen eldketurvaa kartuttavaa aikaa. Ansiosidonnaista tyottomyysaikaa

tarkastellaan tuonnempana erikseen.

Tydstd poissaolovuosia on tyottdmilld selvdsti enemmdn kuin tyollisilld kaikis-
sa S-vuotisikdluokissa (taulukko 3). Kuitenkin myds tydttomistd huomattava
osa kuuluu melko aukottoman tyohistorian omaaviin, joilla tyostd poissaoloai-

1) Eldketurvaa kartuttamaton aika on saatu v6hentimdlli eliketurvaa kartuttanut
tydssdoloaika 23 vuoden idn tiiyttiimisen jilkeisestii ajasta vuoden 1994 loppuun
saakka. Vanhimmassa 55-59-vuotiaiden ikiiryhmiissii on henkil6it6, joilla on voinut
olla 23 ikiivuoden jilkeisti ty6ssdoloa jo ennen tydeldkejArjestelmin voimaantuloa
1.7.1962. Tdmi aika jid selvityksen ulkopuolelle.
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kaa eijuuri ole tai sitd on verraten vdh6n. Eri ikdryhmiin kuuluvista tyottOmistd
39 - 48 prosentilla eldketurvaa kartuttamatonta aikaa on alle 5 vuotta. Ty6lli-
sistd valtaosalla - 70 - 80 prosentilla - eldketurvaa kartuttamaton aika jdd alle
5 vuoden.

Taulukko 3. Palkansaajavdest6cin kuuluvien 45-59-vuotiaiden tyottomien
ja tydllisten eliketurvaa kartuttamaton aika idn mukaan,
yhteensii vuosia 1)

lkd v. 1995 Yhteensd vuosia, joilta ei ole karttunut eliiketurvaa 1)

Eiyhtdin alle2v. 2-4v. 5-9v. 10-14 v. 15-19v. 2Q- v. Yhteensd

% % % %o Yo o/o o/o o/o

45 - 49-v.
Tydttdmdt 3
Tydlliset 28 I 2

20
33

7
29

25 21
19 11

28
21

34
11

17
30

29
19

23
14

13 16

13 11

2
0

100
100

5 3
3
3

50 - 54-v.
Tyottomdt 4
Tyolliset 29

55 - 59-v.
Tydttdmdt 2
Tydlliset 21

6
5

o

3

100
100

100
100

13
9

1) Eldketurvaa kartuttamaton aika on saatu vdhent6mdllii eldketurvaa ka(uttanut
tydssioloaika 23 vuoden idn tdyttdmisen jdlkeisesti ajasta vuoden 1994
loppuun saakka. Tarkastelussa ei ole mukana ansiosidonnaista tydtt6myys-
piiviiraha-aikaa.

Viime vuosien poikkeuksellisen vaikeassa tyollisyystilanteessa tyottomyys on
todenndk6isesti kohdistunut aikaisempaa enemman myos vakaalla tyouralla
olleisiin henkil6ihin. Tyottomyyden kohtaantoa 1990-luvun lamavuosina verrat-
tuna "normaalin tyollisyyden" aikaan on vaikea tarkemmin analysoida, kun ver-
tailutietoa tyottomien tydurista ei ole kdiytettdvissd.

Hyvin vajaa tydura, eldketurvaa kaftuttamattomia vuosia on 10 tai sitii enem-
mAn, on 27 - 31 prosentilla eri ikdryhmiin kuuluvista tyottomistd. Tyollisten
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keskuudessa vastaavat luvut ovat 10 - 17 prosenttia. Eldketurvassa tdmd aika

merkitsee karkeasti sitd, ettd tdiysimddrdisestd eldkkeestd vdhintdidn neljdnnes

on jddnyt karttumatta.

Liitetaulukossa 5 on esitetty eldketurvaa kartuttamaton aika koko tydvoimas-
sa. Erot tdssd tarkasteltuihin palkahsaajavdestod koskeviin lukuihin ovat
pienet sekd tyollisten ettd tyottomien ryhmissd.

Ansiosidon nai nen ty6tt6myyspdiviiraha-ai ka

Ansiosidonnaiset ty6ttomyyspdivdrahapdivtit kartuttavat tydeldkelisd-i, jolla

korotetaan tyoeldketurvan palkansaajalakien mukaan m6drdytyvdd eldkettdi.

TyOeldkelisii saa aikaan sen, ettd tydntekijdlle kafttuu tyottdmyysajoilta eltiket-
td samalla vauhdilla kuin hdnelle palkansaajana on keskimddrin karttunut

eldkettd (Tyottdmyysaikatyoryhma 1995, B). Elekettdi kartuttavana aikana

tyottomyysaika ei siten ole suoraan rinnastettavissa 1,5 prosentin vuosivauh-

dilla eldkettd kartuttavaan tyossdoloaikaan. Palkkatyossdoloaika koko tyduran

aikana vaikuttaa tydttdmyysajalta karttuvan eldkkeen mddrddn. Tyossdoloai-

kaan lasketaan mukaan myos mahdollinen tuleva aika 1).

Eri ikdryhmiin kuuluvista tydtt6mistd 18 -26 prosentilla ei ole ollut rekisteritie-
tojen perusteella tyottomyyttd aiemmin. Vastaavastityollisistd 58 - 68 prosen-

tilla ei ole tyouran aikana lainkaan ansiosidonnaisia tyottomyyspdivdrahapdivid
(taulukko 4). Tydttomyyttd on tosin voinut esiintyd tdssd todettua yleisemmin,

silld perusturvan piiriin kuuluvasta tyottomyydestd ei ole tietoa. Samoin tieto

vuoden 1995 ansiosidonnaisesta tyottomyysajasta puuttuu, silld viimeisin kdy-

tettdvissd oleva rekisteritieto on vuodelta 1994.

1) Tulevalla ajalla tarkoitetaan sitii, ettd eldketurvaa kartuttavaksi ajaksi lasketaan
tyokyvyttdmyys- ja eriiissii muissa varhaiseliikkeissd my6s aika eliketapahtumasta
vanhuuseliikeik6dn saakka. Tyottomyyselikkeessi tulevaa aikaa on 59 ja 65 ikdvuo-
den tiyttdmisen vdliin jddvd aika. Vuoden 1996 alussa voimaan tulleessa ty6eldke-
uudistuksessa tulevan ajan karttuma aleni 1,5 prosentin vuosittaisesta karttumasta 50
ja 60 ikdvuoden vdlilli 1,2 prosentiksi ja 60 ja 65 ikdvuoden vdli116 0,8 prosentiksi.
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Taulukko 4. Ansiosidonnaisia tydtt6myyspiivid ty6uran aikana 1) palkansaa-
javdest66n kuuluvilla 45-59-vuotiailla tydttdmilld ja tydllisilli i6n
mukaan

lk6 v. 1995 Ansiosidonnaisia ty6ttdmyysetuuspdivid tyduralla yhteensd

Ei yhtdin 1-99 100-499 500-999 1000- Yhteensd
o/o%o/o%%ok

45 - 49-v.
Tyottomit
Tyolliset

26
58

15 1310
23

36
13

18
64

11
21

27
12

23
68

21

5 2
100
100

100
100

100
100

50 - 54-v.
Tydttdmit
Tyolliset

55 - 59-v.
Ty0ttdmit
Tyolliset

35
3

25
2

o
0

22I
22 27

1) Ty6ttdmyyspdivien mddrd 23 iiin tnyttdmisvuodesta 31.12.1994 saakka

Tydeldkelisdd on kertynyt tyott6myyden vuoksi 74 - 82 prosentille eri ika-

ryhmiin kuuluvista tydttomistd ja32 - 42 prosentille eri ikdisistd tydllisistd.

lk€iryhmien viilisidieroja tarkasteltaessa n6hdddn, ettd tydttdmilld ansiosidon-
naisten tydttdmyyspdivien lukum 6drir kasvaa odotuksien m ukaan vanhem pi in

ikdryhmiin pdiin (taulukko 4). Sitai vastoin ty6llisillEityduran aikaista tydttomyyt-
td ndyttdd olleen enemman 45-49-vuotiailla kuin sitd vanhemmilla ik?iluokilla.

Yhtend tekijdnd on otettava huomioon se, etta suuret ik6luokat tulivat ty6mark-
kinoille taloudellisen tilanteen heikentyessd 1960-luvun lopussa ja 1970-luvun
alussa (Lilja ja Santamdki-Vuori 1990, 261). Tyomarkkinoille sijoittumisen vai-
keudet heijastuvat luonnollisesti suurten ikdluokkien koko tyouran aikaisen
tyott6myyden kestoon ja sen jakaumaan. Taustalla on todennakdisesti myos
muita tekijditd.
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Koko tydvoiman ansiosidonnaisten tyottdmyyspdivien jakaumia ei esitetd, silld

tietoa yrittdjien tyouran aikaisesta tyottomyydestd ei ole. Yrittdjdit tulivat tosin

vuoden 1995 alussa tyottdmyysturvan piiriin, mutta ansiosidonnainen tydtto-

myyspdivdraha-aika ei voimassa olevien sddnnosten mukaan kartuta YEL-el6-

kettd.

Liitetaulukon 3 keskiarvot osoittavat, etta palkansaajavdestdssd tydttomien

keskimddrdinen tyottonidndoloaika koko tyouralla on moninkertainen tyollisiin

verrattuna. Ansiosidonnaisia tyottomyyspdivid on tyottdmien ikdryhmdss6

enimmillddn ldhes kahdeksankertainen m56rd vastaavan ikdisten tyollisten

tyottdmyyspdiviin verraltuna. Tydttdmyyspdivdrahapiiivid on keskimddrin eri

iktiryhmiin kuuluvilla tyOttomilld 431 - 550 piiivdd ja tydllisilld vastaavasti 60 -

93 pdivdd tyouran aikana. Tydttdmien ja tyollisten ero kertoo tyott6myyden

kasautumisesta paljolti samoille henkiloille.

Tyottomyysjaksojen lukumddrdstd ja ajoittumisesta tyouralle ei saada tietoa.

Sen sijaan rekisteristd saadaan tieto niiden kalenterivuosien mddrdstd, joiden

aikana henki16 on ollut vdhint66n kerran ansiosidonnaisen tyottdmyysturvan
piirissd. Liitetaulukon 6 luvut kuvaavat tyottdmien ja tyollisten tyott6myysajan

hajontaa, mikd ty6ttdmilld on luonnollisesti suurempi. Aaripaata edustaa 26

kalenterivuodelle ajoittuva tydttdmyysaika. Kausiluonteisessa ty6ssd - kuten

tdssd tapauksessa betonitydntekijd-raudoittalalla -jokavuotinen tyottomyys ei

liene harvinaista.

Eldketurvan karttum inen tv6ttomyvsaialta

Pitkdstdi tyottomyysajasta ja tyottomyyden kasautumisesta huolimatta vakuu-

tetulle voi karttua tdysimddirdinen 60 prosentin eldke, jos tyouralla ei ole 23 i6n

tdyttEimisen jdlkeen 65 vuoden eldkeikiiiin saakka eldketurvaa kartuttamatonta
aikaa lainkaan. Henkild on koko ajan - 42 vuolla - joko tyosuhteisessa tyossd

tai ansiosidonnaisen tyottomyysturvan piirissd. Eldkettd karttuu tdlloin tdysi-

mddrdisesti niin tyottdmyys- kuin tydssdroloajalta. Eldkkeen karttuminen tydtt6-
myysajalta pienenee eldketurvan piiriin kuuluvan tydsuhteisen ajan lyhetessd.
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Eldkkeen karttumista tyottomyysajalta havainnollistaa tutkimusaineistossa
seuraava esimerkkitapaus, joksi on valittu pisin tyouran aikainen tydttdmyysai-
ka. Esimerkki ei ndin ollen kuvaa "keskivertotydttomdn" tilannetta. Luvut
osoittavat, ettd edes poikkeuksellisen pitkd tyottdmyysaika ei suuresti alenna
eliketasoa edellyttden, ettd henkild on ansiosidonnaisen ty6ttdmyysturvan
piirissd ja tyossdolovuosia on kohtalaisen paljon. Esimerkin tyossaolovaihtoeh-
dossa tyottomyysaikaa on noin 13 vuotta ja tyossdolovuosia 21 vuotta, eli

hiukan yli puolet 40 tyovuodesta, mika oikeuttaa tdysimddrdiseen 60 prosentin

eldkkeeseen. Eldketaso jdd esimerkkitilanteessa 11 prosenttiyksikkod tdyden
eldkkeen tasoa pienemmdksi. Jos ansiosidonnaiselta tyottomyysajalta ei

karttuisi eldikettii, eldketaso jdisi 28,5 prosenttiyksikkodi tdyden eldkkeen tasoa
pienemmdksi.

Esimerkki: tutkimusaineistossa pisin ty6ttdmdniioloaika, 2807 pdivdd on siivoojan
ammatista ty6tt6mdksi ji6neelld 50-vuotiaalla naisella. Ty6ttdminioloa on tyouralla
yhteensi noin 'l 1 vuotta. Eliiketurvaa kartuttaneita tydssSolovuosia henki16lli on 'l 3
vuotta, joten yhteensd eldketurvaa kartuttavaa ty6ssdolo- ja tydttomdndoloaikaa on
kertynyt 24 vuolta 27 vuoden maksimiajasta 23 ikdvuoden jiilkeen. Tyottdmyyseldk-
keen kartlumista oletetulla 6 000 markan suuruisella eldkepalkalla kuvaavat seuraa-
vat kuvitteelliset tilanteet 50 ik6vuoden jdlkeen:

Vakuutettu Tyoeldke
mk/kk

Eliikeprosentti
(elSkkeen osuus
eldkepalkasta)

Yo

Tyoeldkelisdn
osuus eliike-
palkasta

To

- on tycissd 58 vuoden
ikddn saakka ja tydttomdn6
500 pdivdd ennen tyottomyys-
eliikkeelle jdimistd 60 vuoden
iSssd

- on kaksi vuotta ansio-
tydssd ennen 55 vuoden
ikdd ja muun ajan ansio-
sidonnaisella piiivdrahalla
60 vuoden tydttdmyys-
el6keikddn saakka

2 960

2 757

49

46

12

18
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Esimerkin ty6tt6mdndolovaihtoehdossa, joka edustaa poikkeuksellisen pitk6d
tyottomyysaikaa, tyossdoloa on 15 vuotta ja ty6ttdmdnSoloa perdti 19 vuotta.

Eldkeprosentti jErd tyossdolotilanteeseen verrattuna pienemmdksi, mutta ero

on tydssdoloaikojen keston ero huomioon ottaen verrattain pieni, vain 3 pro-
senttiyksikkoi. Pelkdstddn tyossdoloaikojen perusteella eroa tulisi normaalin
1,5 prosentin vuosikarttumalla 9 prosenttiyksikkod. Ty6ttomyysajalta karttuva
ty6eldkelisd kaventaa eroa 6 prosenttiyksikdlld.

Vuoden 1997 alusta voimaan tulleessa tydeldkelain muutoksessa tyoeldkelisd
pieneni niin tyottdmyyspdivdrahan kuin muiden tyoeldkelisdd kartuttavien
etuuksien osalta 80 prosenttiin aikaisemmasta tasosta. Muutos koskee
I .1 .1997 jalkeisi6 etuuspdivid. Tritd aikaisemmilta etuuspdiviltd karttuva ty6eld-
kelisd pysyy entisen tasoisena (ETK:n yleiskirje A 2197). Tyoeldkelisdn
leikkaamista perustellaan silld, ettd uusi taso on l6hempdnd nykyistd tyotto-
myysturvan tasoa. Alennetun tason katsotaan vastaavan paremmin myos
vuoden 1996 alussa voimaan tulleita tulevan ajan karttumaan tehtyjd muutok-
sia.

Tyoeldkelisdn leikkaaminen merkitsee edel16 olevassa esimerkkitapauksessa
sitd, ettd eldke-ero kahden eri vaihtoehdon vdlilld hiukan kasvaa tydssdoloa
kannustavaan suuntaan.

Esimerkin molemmissa vaihtoehdoissa eldkettd kartuttavaa tulevaa aikaa on

59 ja 65 idn tdyttdmisen vdlinen aika. Eldkettd karttuu tdltd ajalta nykyisen
alennetun karttuman mukaan (ks. viite s. 1B). Tulevan ajan merkitystd esi-
merkkitapauksessa osoittaa se, ettd jos tuleva aikaa ei lasketa mukaan
eldkettd kartuttavaksi ajaksi, tydssdolovaihtoehdossa eldkeprosentti jaa 45
prosentiksija tyottdmyysvaihtoehdossa 40 prosentiksi. Tdlloin eldke lasketaan
ikddn kuin tyottomyyseldke olisi niin sanottu vapaakirjaeldke, jossa eldkettd
karttuu ainoastaan tyossdoloajoilta ja tyoeldkelisddn oikeuttavilta etuuspdiviltd.

Tulevalla ajalla on suurempi merkitys tyottomyysvaihtoehdossa siitd syystd,
ettd tuleva aika rinnastetaan tyOssdoloaikaan, jonka kesto puolestaan vaikut-
taa tdssd tapauksessa poikkeuksellisen pitkdltd tyottdmyysajalta karttuvaan
ty6eldkelisddn korottavasti.
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Koulutuksen vaikutus tvottomvvteen

Koulutus vaikuttaa tyottomyyteen siten, ettd tydttomyysriskipienenee koulutus-
tason noustessa. Ylemmilld koulutustasoilla tyottomyyttd esiintyy tyouralla
harvemmin ja tydttomyyspdivid on vdhemmdn kuin alemmilla tasoilla. Tdmd
ilmenee taulukon 5 kaikkia 45-59-vuotiaita koskevista luvuista. Eroa on erityi-
sesti ylemmdn keskiasteen ja korkea-asteen koulutuksen saaneilla nditd
vdhemmdn koulutettuihin verrattuna. Perusasteen ja alemman keskiasteen
koulutuksen omaavilla tyottomyyspdivien jakaumissa ei ole suurta eroa.

Taulukko 5. Ansiosidonnaiset ty6ttomyysetuuspiiviit 45-59-vuotiaalla ty6voimaan
kuuluvalla palkansaajavdestcjlki koulutustason ja ty6ssdolon mukaan

Koulutustaso Ansiosidonnaisiatyottdmyyspdividty6urallayhteensii

Ei yhtddn 1-99 100-499 500-999 1000 - Yhteensd
o/o ok o/o o/o % o/o

Kaikki 45 - S9-vuotiaat

Perusaste
Alempi keskiaste
Ylempi keskiaste
Korkea-aste

Perusaste
Alempi keskiaste
Ylempi keskiaste
Korkea-aste

Perusaste
Alempi keskiaste
Ylempi keskiaste ja
korkea-aste 1)

53
58
74
70

25
19

12
10

25

Tvcilliset

Tv6tt6mdt

24 26
26 26

14
18

100
100

4
4
4
2

2
0
1

2

I
0
5
3

3
6
2
2

47
49
65
70

26
18
12
19

15
19
15
6

100
100
100
100

30
20
14
19

12
17
10
6

100
100
100
100

535 17 18 100

1) Korkea-asteen tutkinnon suorittaneet tydtt6mit on lukumidrin vdhiisyyden
vuoksi yhdistetty ylemmiin keskiasteen tutkinnon suorittaneisiin.
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Tyollisten ryhmdssd koulutuksen ty6tt6myytt€i ehkdisevd vaikutus on selvdsti
ndhtdvissd. Sen sijaan tyottomien ryhmdssd eri koulutustasolla olevien tyotto-
myyspdivien jakaumissa ei ole kovin suuria eroja. Tosin 500 tyottomyyspdivdd
ylittdneiden osuudet ovat suuremmat perusasteen ja alemman keskiasteen
suorittaneilla kuin nditd enemmdn koulutusta saaneilla.

Melko pienet erot eri koulutustasoilla olevien tyottomien vdlilld kielivdt siitd,

ettd koulutustasosta riippumatta 45-vuotiaiden ja sitd vanhempien tydttomien
on muita vaikeampityollistyd uudestaan. Tyottomyysaika helposti pitkittyy. On
myos otettava huom ioon tydttom yysturvajdrjestelmdn vaikutus tyottom yyden
pitkittymiseen.

Tyduran aikainen ty6ssdolo

Eri ikdisten henkildiden tyourien aukottomuutta voidaan vertailla paremmin,
kun tarkastellaan eldketurvaa kartuttaneen ajan osuutta potentiaalisesta tyds-
sdoloajasta. Taulukossa 6 on esitetty ndin laskettu "tydaktiivisuusaste". Esi-

merkiksi 80 prosentin osuus tarkoittaa, ettd henkilo on ollut eldketurvaa
kartuttaneessa tyossii 23 vuoden idn tdyttdmisen jdlkeen B0 prosenttia mak-
simaalisesta tyossdoloajasta. 50-vuotiaalla henkilolld 80 prosentin aktii-
visuusaste tarkoittaa tdssd sitd, ettd henki16 on ollut pois eldketurvaa kartutta-
vasta tyostd 5,2 vuotta 1). 4S-vuotiaalla henkilolld vastaava aika on vuotta
lyhyempi ja S5-vuotiailla vuotta pitempi.

Taulukon 6 luvuissa kiinnittyy huomio siihen jo edell€r esiin tulleeseen seik-
kaan, ett6 S5-S9-vuotiaiden tydtt6mien joukossa on enemmdn tiiviin tyduran
omaavia henkiloitd kuin nuorempien tyottdmien ryhmissd. Tydllisten keskuu-
dessa tdmansuuntaista eroa eri ikdryhmien vdlil16 ei ole. Eroa on pikemminkin

1) Suoraan iiistii laskettuna luvuksi saadaan 5,4 vuotta. Tiissd on otettava huomioon
se, ettd henkildn ikii on vuoden 1995 lopussa, kun siti vastoin potentiaalinen eldkettd
kartuttava aika on 23 vuoden idn tdyttdmisen jdlkeinen aika vuoden 1994 loppuun
saakka.
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niin, etta 55-59-vuotiaiden tyossdolo on ollut jonkin verran vdhdisempdd kuin

nuorempien, mikd selittyy miesten ja naisten tyohdn osallistumista koskevista

eroista.

Taulukko 6. Palkansaajavdestoon kuuluvien ty6tt6mien ja ty6llisten el6keturvaa
kartuttaneen ajan osuus potentiaalisesta ty6ssdoloajasta 23 vuoden
iin tdyttdmisen jilkeen vuoden 1994 loppuun saakka

lkd v. 1995

5 - 49-v
Tydttom6t
Ty6lliset

50 - 54-v.
Tyott6m6t
TyOlliset

55 - 59-v.
Tyottdmit
Tyolliset

Ty6ssdoloajan osuus maksimiajasta, %

Alle 50 50-69 70-89 90-99 100 1)

oo/o%%%

21 19 32
23

22
33

6
6 31

14 36
22

Yhteensii
oh

7
4

33
zo
33

20
6

100
'100

100
100

6
31
38 25

100
100

1) Tydttomien ryhmissd 100 prosentin tydssiolo tarkoittaa, ettei henkildllS ole
oltut ty6suhderekisterin tietojen mukaan ty6std poissaoloa tai tydttdmyyttd
vuoden 1994 loppuun mennessd.

Liitetaulukon 7 luvuista nahdaan, ettd miehilld tyohon osallistuminen on

saamaa tasoa kaikissa 45-59-vuotiaiden ikdluokissa, ainoastaan tdta nuorem-
milla v6hZiisempaa. Naisilla tyohon osallistuminen on ldhes samaa tasoa
kaikissa S-vuotisikdryhmissd 55-59-vuotiaita lukuun ottamatta. Tdmeinik€iisilld

naisilla tyohon osallistuvuus on selvasti muita ikdryhmid v6hdisempdS. Ero

selittyy ainakin osaksi siitd, ettd heitd nuoremmat naiset eli alle S5-vuotiaat
ovat tulleet tydmarkkinoille 60-luvulla ja sen jdlkeen, jolloin naisten ansio-
tyossdkdynti alkoi voimakkaasti yleistyd.

614 14
10

35
21
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Liitetaulukon 7 tydttomid koskevat luvut osoittavat, ettd tyottdmien tyourat ovat
sitd vajaampia, mitd nuoremmista henkiloistd on kysymys. Tosin kaikkein
nuorimpien ikdryhmien lukuja ei tdssd voida pitdd tdysin vertailukelpoisina.
Heilld tydssaolon osuuteen vaikuttaa vielti suhteellisen suurella painolla 23

ikdvuoden jdlkeen mahdollisesti ollut koulutus- ja lastenhoitoaika, joka ajoittuu
tyypillisesti nuorten eldmdnvaiheeseen.

Kun nuorimpien ikdiryhmien tydurat jdtetddn vertailun ulkopuolelle nEihdZiiin,

ettd hyvin tiiviisti eli. vdhintddn 80 prosenttia maksimiajasta ansioty6ssd
olleiden osuudessa ei ole suurta eroa 4O-S4-vuotiaiden ryhmissd. Sen sijaan
55-59-vuotiaiden vastaava osuus on jo merkittdvdsti suurempi (liitetaulukko 7).

Eron merkitystd korostaa se, ettd vanhimmassa ikdryhmdssa on todennd-
koisesti myos niitd, joilla on ollut 23 ikdvuoden jdlkeistd ty6ssdoloa jo ennen
tyoeliikej?irjestelmdn voimaantuloal .7 .1962. Tdmd aika jdd tarkastelujen ulko-
puolelle.

Tyottdmyysturvan lisdpdivdrahaoikeuden piirissd todenndkdisesti jo olevien
joukossa on suhteellisesti enemmdn tiiviin tyouran omaavia verrattuna nuo-
rempiin ty6tt6miin. Tulos kdy yksiin niiden tutkimushavaintojen kanssa, joissa

on todettu tydttomyysturvajdrjestelmdn edistdvdn ikddn perustuvia irtisanomis-
kiiytiintojii (Lilja ja Santamdki-Vuori 1990, 307). Ratkaiseva tekijd irtisanomi-
sessa ei aina ole tyokokemus tai koulutus, vaan joissakin tapauksissa ikd.

Tyontekijdn ja tyonantajan edut voivat olla myos yhtenevid, jolloin irtisano-
misesta sovitaan osapuolten kesken yhteisymmdrryksessd.

Tiiviin tyouran omaavilla on tyottomyysaikaa luonnollisesti vdhemmdn kuin
vajaan tyouran omaavilla (taulukko 7). Taulukon 7 luvut on tulkittavissa myos
niin, ettd tyottomyyttd on erityisesti niiden uralla, joilla on paljon myos muuta
tyostd poissaoloa, eli rikkonaisen tyouran omaavilla.

T6md keiy ilmi myds liitetaulukosta B, jossa on esitetty keskimddrdinen tyotto-
mdndoloaika eldketurvaa kartuttamattom ien vuosien mdaran mukaan. Tyotto-
myysajan kesto kasvaa tydstd poissaolovuosien mukana. Tyottdmdndoloarka
selittdid kuitenkin vain osan poissaolovuosista ja suhteellisesti sitd pienemmdn
osan, mitd pitempi tydstd poissaoloaika on.
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Eldketurvan karttumisen kannalta tdmd tarkoittaa sitd, ettd niilld henkildilld,
joilla on tyouralla paljon tyottomyyttd, eldkkeen karttuminen tyottomyysajalta
jdd heikoksi sen vuoksi, ettii nailld henkiloilld on tyypillisesti paljon my6s
eldketurvaa kartuttamatonta aikaa. Tdm6 johtuu ty6eldkelisdin m€idirdytymistdi

koskevista sddnndksistd: eldkettd karttuu tyottomyysajalta sitd paremmin, mitd
pitempddn henkilo on ollut eldketurvaa kartuttavassa palkkatyossd.

Taulukko 7 Keskimd6rin ansiosidonnaisia ty6tt6myyspdivii ty6uran aikana
palkansaajavdestd6n kuuluvalla 45-59-vuotiaalla tycivoimalla
(ty6lliset ja tydttomdt) sukupuolen ja tydssiolon aktiivisuuden 1)

mukaan

Eliiketurvaa kartut-
taneen ajan osuus
potentiaalisesta
ty6ssiioloajasta 1)

Ansiosidonnaisia ty6ttdmyyspiivd tyduralla keskimddrin

45 - 59-vuotiaat

Miehet Naiset Kaikki
%

50
69
89

alle
50-
70-
90-

419
414
222

84

262
318
200
66

318
339
209

76

150Yhteensi 145 155

1) Eliketurvaa kartuttaneen tyossiioloajan osuus 23 vuoden iiin tiyttdmisen
jdlkeisestd ajasta vuoden 1994 loppuun saakka.

Taulukosta 7 ndhdddn, ettd naisten keskimddrdinen tyottomdndoloaika on
pitempi kuin miesten. Miesten ja naisten ikdjakaumissa ei ole mainittavaa
eroa, kun tarkastelussa ovat sekii tyolliset ettdi tydttomdt. lkiijakaumat eroavat
kuitenkin selvdsti, kun tarkastellaan pelkdstddn 45-59-vuotiaiden tyottomien
joukkoa. Tdmdnikdisista tyottomistd naisista hiukan yli puolet on 55-59-vuotiai-
ta, kun tydttomistd miehistdr tdhdn ikdryhmddn kuuluu vain noin kolmasosa.
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Taulukossa kiinnittyy huomio myos siihen sukupuolten vdliseen eroon, ettd
miehilla - toisin kuin naisilla - keskimddrdinen tyottomdndoloaika lyhenee
systemaattisesti tyossSoloajan pidentyessd. Se, ettd vdhiten tyossdolleilla
naisilla tyottomdndoloaika ei ole pisin, johtuu siitd, ettd tdhdn ryhmdan kuuluu
lastenhoidon ja muiden syiden vuoksi pittaan kotona olleita naisia. Heill€i ei
luonnollisesti esiinny tydttomyyttii tyouralla yhtd paljon kuin tydmarkkinoilla
pitempddrn olleilla.

Vakaat ja epiivakaat tydurat

Kuvassa 2 esitetddn 45-59-vuotiaiden tyottomien ja tydllisten jakautuminen
ty6aktiivisuusasteen ja tyduran aikaisen tyottomyyden perusteella tyduran
vakautta kuvaaviin ryhmiin. Tiiviin tyouran omaaviin on tdssa luettu ne henki-
lot, jotka ovat olleet eldketurvaa kartuttavassa tyossd vdhintddn 85 prosenttia
maksimiajasta. Prosenttiluku vastaa tarkasteltavan ryhmdn, 45-59-vuotiaan
palkansaajavaeston keskimddrdistd tyoaktiivisuusastetta. Tdmdnikdisten
tydttomien vastaava luku on 74 prosenttia ja ty6llisten 87 prosenttia.

Toinen luokittelumuuttuja,'150 tydttomyyspiiivdd edustaa vastaavasti an-
siosidonnaisen tydttomyysajan keskikestoa 45-59-vuotiaalla palkansaajavdes-
tdlld. Rekisteroityjd tyottdmyyspdivid on tdmdnikdisilld tyottomilld keskimddrin
493 pdivdd ja tyollisilld vain 78 pdivdd. Tyottomyyspdivien mddrd voi koostua
yhdestd tai useammasta tyottomyysjaksosta. Niiden lukumddrdstd, kestosta ja
ajoittumisesta ei ole tietoa.

Henkilon ty6ura on luokiteltu ty6uraa kuvaavien keskiarvojen perusteella

vakaaksi, kun tyossdoloaste on vdhintddn 85 prosenttia ja an-
siosidonnaisia tyottomyyspdivid on tyouralla alle '150

kattavaksi, kun tyossdoloaste on vdhintddn 85 prosenttia ja
ansiosidonnaisia ty6ttomyyspdivid on tyouralla vdhintddn 1 50
vaiaaksi. kun tyossdoloaste on alle 85 prosenttia ja ansiosidon-
naisia tyottomyyspdivid on tyouralla alle 150
epdvakaaksi, kun tyossdoloaste on alle 85 prosenttia ja
ansiosidonnaisia ty6ttomyyspdivid on tyouralla vdhintd6n 150.
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Kuva 2. Palkansaajavdest6on kuuluvien 45-59-vuotiaiden tyottomien ja
tyollisten tyourat 23 vuoden idn tdyttdmisen jdlkeisen tyossdolon
ja tyduran aikaisen tydttomyyden mukaan 1).

Tycissioloajan osuus
23 vuoden iSstd

31 .12.1994 saakka

ossao
85-100%

alle 85 %

sSol
85-100%

a

Ansiosidon nais ia
tycittcimyyspdiviS
tyduran aikana

le
150

150
tai yl

150

150
tai yl

le
150

150
tai yli

Alle

Yajaa
22%

Kattava
8o/o

Vajaa
20%

150

alle 85 %

150
tai yl

1) Luokitteluperusteena on kaytetty 45-59-vuotiaan tyovoimaan kuuluvan
palkansaajavdestcin keskim66rdistai tyOssdoloastetta ja tyottomyyspdivien
keskiarvoa.

Vakaa
13%

44%
Tycittomiit
45-59-
vuotiaat

56 o/o

Kattava
J l70

Epdvakaa
34%

Vakaa
66o/n

26 0A

74%

Tycilliset
45-59-
vuotiaat

Epdvakaa
6%
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Kuvasta 2 ndhdddn, ettd tyottomistd lihes puolet (44%) on ollut ansiotyossd
tiiviimmin kuin ikdisensd keskimirdrin. On huomattava, ettd nEiilld henkiloillZi

tyossdoloaika ja tyottomyysaika yhdessd kartuttavat eldkettd tehokkaasti

edellyttden, ett6 myos jaljella olevat vuodet eldkeikdidn saakka ovat eldketur-

vaa kartuttavaa aikaa. Tdmd tarkoittaa sitd, ettd henki16 on joko tydssdl tai an-

siosidonnaisen tyottomyysturvan piirissd.

Selvityksen piiriin kuuluvilla sekd vakaan tvouran omaavilla, eli runsaalla kym-

menesosalla tyott6mistd, ettd kattavan tvouran omaavilla, joita on noin

kolmannes ty6ttomistd, tiivis tyoura takaa sen, ettd ansiosidonnaiselta ty6tto-

myysajalta eldkettd karttuu ldhes tydssdoloaikaa vastaavasti. J6tlkimmdiselle

ryhmdlle tyottomyysajan hyvdlld karttumalla on suurempi merkitys, silld heilld

on ty6tt6myysaikaa tyouralla keskimddrdisti enemmdn.

Kun tarkastellaan eldketurvan karttumista tyottdmyysajalta, on otettava

huomioon se, ettd tyovoimatutkimuksen poikkileikkaustilanteessa palkan-

saajiksi luokiteltujen henki16iden tyouriin voisisdltyd myds yrittdjdtndoloa. Ndilldt

henkiloilld eldketurvan karttuminen tydttomyysajalta jd6t heikommaksi sen

vuoksi, ettd ty6eldkelisdd ei lasketa yrittdj6ndoloajalta karttuvaan eldkkeeseen.

Selvityksen piiriin kuuluvista palkansaajista 12 prosenttia on ollut jossakin

vaiheessa joko maatalous- tai muuna yrittdjdndr: YEL:n piirissEi olleita on 7
prosenttia ja MYEL:n piiriin kuuluneita 6 prosenttia. Pieni osa on ndin ollen

niitd, jota ovat olleet sekd maatalous- ettd muuta yrittEijdind. Keskimddrdinen
yrittdjdndoloaika on maatalousyrittdjdnd olleilla 13,5 vuotta ja muuna yrittEijdndi

toimineilla 6,3 vuotta. Tutkimusaineiston pienuuden vuoksi selvityksessd ei

voida tarkastella erikseen pelkdstddn palkansaajina olleita.

Kuvasta 2 ndhdddn, ettd noin puolella 45-S9-vuotiaista tyottomista (56 %) on

eldketurvaa kartuttaneessa tyourassa suhteellisesti suurempi vaje kuin

ikaiisillddn palkansaaja-asemassa olevilla keskimddrin. Tdtssd joukossa

eldkettd karttuu tyottomyysajalta heikommin kuin edelld mainituissa vakaan ja

kattavan tyouran ryhmissi. Mitd lyhyempi eldketurvaa kartuttava aika tydsuh-
teisissa toissd on, sitd tehottomammin eldketurvaa karttuu ty6ttomyysajalta.
Luonnollisesti karttuman suuruus mtidrdytyy lopullisen tilanteen mukaan vasta
eldkkeelle siirryttdessd, viimeistddn vanhuuseldkeidssd.
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Vaiaan tvouran omaaville, eli noin viidesosalle tyott6mistd, tyott6myysajan
eldkekarttumalla ei ole kovin suurta merkitystd, silld tyottomyyttd on tyouran
aikana enimmillddnkin vain noin puolen vuoden pituinen aika. Eldketurvan
tasoa heikentdd enemmankin muu tyostd poissaoloaika kuin tydttomyysaika.
Luonnollisestitutkimusajankohdan akuutin tyottomyyden pitkittyminen saattaa
muuttaa tilannetta myos tdssd ryhmdssd.

Epdvakaan tvduran omaavilla, eli kolmasosalla selvityksen piiriin kuuluvista
tyottomistd eldkekarttuma jdd vlaaksi paitsi ty6std poissaoloaikojen vuoksi
myds siitd syystd, ettd vajaa tyoura heikentdd eldketurvan karttumista keski-
mddrdistd pitemmdltd tyottdmyysajalta. On kuitenkin todettava, ettd tarkaste-
lussa rajattu ep6vakaiden ryhmd pitdd sisdllddn melko laajan kirjon erilaisia
tyouria. Kdytetyt luokittelukriteerit - 150 tydttdmyyspdivdn keskiarvo ja 85
prosentin keskimddrdinen tyossdoloaste - tuovat ryhmddn myos muita kuin
heikossa tyomarkkina-asemassa olevia.

Huomattavaa epdvakautta siseiltdiviin tyouriin voidaan lukea varn sellaiset urat,
joissa tyoaktiivisuusaste jdd selvdsti alle 85 prosentin ja tyott6myysaika on
merkittdvdsti pitempi kuin runsaan puolen vuoden pituinen aika. Ryhmdn tulisi
koostua ldhinnd henki16ist6, joilla on ollut suuria vaikeuksia ty6llistyd ja pysyd
ansiotyossd. Eriasteista epdvakautta tarkemmin kuvaaviin tyouraluokitteluihin
tutkimusaineisto ei kuitenkaan riitd. Vakavastiepdvakaisten tydurien osuus jdd
tyottomien ryhmdssd joka tapauksessa alle kolmasosan.

Kuvan 2 tyollisten jakauma eroaa huomattavastitydttomien jakaumasta. Tyolli-
sistd tiiviin tyduran omaaviin ja siten hyvdn eldketason saavuttaviin kuuluu
kolme henkilcid neljdist6, kun tyottomistd ndihin kuuluu noin joka toinen.
Tyollisid ja tydttomid ei voida pitdd tdysin vertailukelpoisina tyottomyyspdivien
mddrddn perustuvan ryhmittelyn osalta siitd syystd, ettd 45-S9-vuotiaiden
tyottomien ja tyollisten ikdjakaumat eroavat suuresti toisistaan (vrt. taulukko 1 ).

Vertailtavuuden parantamiseksi ty6ttomdndoloaika tulisi suhteuttaa henkilon
ty6markkina-aktiivisuuteen eli aikaan, jonka henkilo on ollut ty6markkinoilla
joko tyollisend tai tyottomdnd. Tietoa tyouran aikaisesta tyovoimaan kuulumi-
sesta ei kuitenkaan ole saatavissa.
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Kuvassa 3 esitetddn vastaava ryhmittely erikseen 45-52-vuotiailla ja 53-59-
vuotiailla tyottomilld. Jdlkimmdiseen ryhmddn kuuluvat lisdpdivdrahaoikeuden
piirissd mahdollisesti jo olevat tai siihen oikeutetut tyottomdt. Tutkimusajan-
kohtana eli vuonna 1996 "eldkeputkeen" pddsyn alaikdraja on S3-vuotta ja
yksi kuukausi. Tutkimusaineistossa henkilon ikd on vuoden 1995 lopun ikd,
ja tyovoiman jakautuminen ty6tt6miin ja tyollisiin kuvaa tilannetta vuoden 1996

tamm i-helm ikuun vaihteessa.

Ndistd oletettavastijo eldkeputkessa olevista suurempi osa (49%) kuin nuo-
rempaan ikdiryhmEiin kuuluvista (37%) on ollut keskimddrdistd tiiviimmin
ansiotydssa. Eron merkitystd korostaa se, ettd vanhemmassa ikdryhmdssa on

todenndkoisesti henkiloitd, joilla on ollut 23 idn jdlkeistd tyossdoloa jo ennen
tydeltikejiirjestelm dn voimaantulo a 1 .7 . 1 962.

Ndin ollen noin puolella potentiaalisista tydttdmyyseldkeldisist6 eldkettd karttuu
tydttomyysajalta ldhes yhtd hyvin kuin tyossdoloajalta edellyttden, ettd myos
vuodet eldkeikddn saakka ovat eldketurvaa kartuttavaa aikaajoko tyosuhtees-
sa tai ansiosidonnaisen tyottomyysturvan piirissd. Ndistd 53-59-vuotiaista
tyott6mistd runsas kymmenesosa kuuluu vakaan ja noin kolmasosa kattavan
tyouran ryhmddn. Ndihin ryhmiin kuuluville ndytt-iisi karttuvan ldhes tdysimdd-
rainen eldke.

Noin viidesosalla S3-S9-vuotiaista on vajaa tyoura. Heilld tulevaa eldketasoa
heikentdd ldhinnd muu tyostd poissaoloaika kuin tydttomyysaika. Vajaasta
urasta huolimatta nditd henkiloitd ei voida pitdd heikossa tyomarkkina-ase-
massa olevina, silld tydttomyyttd on tdssd ryhmdssa vdhemmdn kuin tarkastel-
tavassa joukossa keskimddrin. Perusturvan piiriin kuuluvasta tyottomyysajasta
ei tosin ole tietoa. Tdhdn ryhmddn kuuluu muun muassa naisra, jotka ovat
olleet lastenhoidon vuoksi pitkddn pois tyomarkkinoilta.

Epdvakaa tydura on noin kolmasosalla 53-59-vuotiaista tyott6mistd. Eldketur-
vaa karttuu keskimddrdistd pitemmdltd tyottomyysajalta heikommin sen vuoksi,

ettd heilld on keskimddrdistd enemmdn my6s muuta tyostd poissaoloaikaa.



63%

37%
Tyottomdt
45-52-
vuotiaat

33

Kuva 3. Palkansaajavaestoon kuuluvien 45-52-vuotiaiden ja 53-59-vuotiai-
den ty6ttomien tyourat 23 vuoden idn tdyttdmisen jdlkeisen

tydssdolon ja tyouran aikaisen tyottomyyden mukaan ').

Tycissioloajan osuus
23 vuoden idsti
31.12.1994 saakka

85-100%

alle 85 %

sSol
85-100%

alle 85 %

Ans ios id o n n a is ia
tycittrimyyspEiviS
tyciuran aikana

Ie
1s0

Vakaa
12o/o

150
tai yl

le
150

150
tai

150

150
tai

lle
't50

Yajaa
aEo/ZJ /O

Vajaa
19%

Epdvakaa
32%

150
tai yli

1) Luokitteluperusteena on kiytetty 45-S9-vuotiaan tyovoimaan kuuluvan
palkansaajavdest6n keskimiiiiriiistii tydssdoloastetta ja tyottomyyspdivien
keskiarvoa.

Kattava
25%

Epdvakaa
38o/o

Tycittomdt
53-59-
vuotiaat

Vakaa
140k

49%

Kattava
1F.O/-

51 %
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Edelld jo todettiin luokittelukriteereistd johtuva seikka: epdvakaiden ryhm6
pitdd sisdllddn eriasteista epdvakautta, jonka tarkempaan analyysiin aineisto
ei riitd. Tyourien epdvakauden laajuutta koskevissa tarkasteluissa pulmana on
lisdksi se, ettei tietoa perusturvan piiriin kuuluvasta tyottomyysajasta ole
kdytettdvissd.

Tarkasteltavia ryhmid - 45-52- ja S3-S9-vuotiaita tyottomizi - ei voida pitdd
suoraan tyottomyyspaivien mddrdn perusteella vertailukelpoisina. ldkkddrnpien
ryhmddn kuuluvat ovat olleet tyomarkkinoilla pitempddn. Tdmdn vuoksi onkin
kiinnostavaa todeta, ettd niiden osuus, joilla on ollut tyouralla keskimddrdistd
enemmdn tyottomyyttd eli kattavan ja epdvakaan ryhmiin kuuluvia, on vertail-
tavissa ikdryhmissd jokseenkin yhtd paljon.

Taulukossa 8 kuvataan 45-52- ja 53-59- vuotiaita tyottomid keskimddr6isen
tydssdoloasteen mukaisissa ryhmissd. Todettakoon, ettei havaintojen luku-
mddrd tarkasteltavissa ryhmissa ole suuri, mutta kuitenkin riittdvd, jotta
tuloksia voidaan pitd6 suuntaa-antavina.

Tyottomyyseldkeikdd ldhestyvien joukossa on selvdsti enemmdn naisia kuin
nuorempien tyott6mien keskuudessa. 53-59-vuotiaista noin joka toinen on
nainen, kun alle S3-vuotiaista vain joka kolmas on nainen. Naisia on erityisen
paljon niistd 53-59-vuotiaista, jotka ovat olleet ansioty6ssd keskimddrdistd
vahemmdn aikaa.

Samoin toimihenkiloitd ja nimenomaan alempia toimihenkiloitd on tyottomyys-
eldkeikdd ldhestyvien joukossa enemmdn kuin nuorempien tyottomien keskuu-
dessa. Ylempiii toimihenkil6itd on yhtd suuri osuus molemmissa ikdryhmissd
ja selvdsti enemmdn tiiviin tyouran kuin vajaan uran omaavien keskuudessa.

Koulutusta koskevassa jakaumassa ei ikiiryhmien vdlilld ole mainittavaa eroa
toisin kuin oliodotettua. Edellditodettiin 55-59-vuotiaiden koulutustaso selvdsti
paremmaksi kuin heitd vdhdn nuorempien (vrt. liitetaulukko 2). Poikkeava
tulos johtuu tdssd erilaisesta ikdluokituksesta.
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Taulukko 8. PalkansaajaviestdOn kuuluvat 45-52- ja 53-S9-vuotiaat tydttomdt
tyduran aikaisen tydssiiolon ja erdiden taustaominaisuuksien mukaan

Sukupuoli
Mies

Koulutustaso
Perusaste
Alempi keskiaste
Ylempi keskiaste
Korkea-aste
Yhteensd

Sosioekonominen
eselne n-
Ylempi toimihenkil6
Alempi toimihenkil6
Tydntekijn
Yhteensi

Sukupuoli
Mies

Koulutustaso
Perusaste
Alempi keskiaste
Ylempi keskiaste
Korkea-aste
Yhteensi

Sosioekonominen
asema t)
Ylempi toimihenkil6
Alempi toimihenkilo
Tyontekij6
Yhteensii

Tydss6oloa
tyciuralla
85-100%

o/o

53 - 59-vuotiaat tvdtt6mEit

66

45 - 52-vuotiaat tycittdmit

77

Ty6ssdoloa
ty6uralla
alle 85 %

Kaikki

68

ok

48

oh

32

50
33
15
2

100

46
36
13

5
'100

48
35
14

3
100

38
55

100

13
33
54

100

10
36
54

100

59

43
39
14
4

100

48
21
27

3
100

45
33
19

3
100

I
25
66

100

15
21
64

100

11
23
66

100

1) TyOvoimatutkimuksessa sosioekonominen asema miiritelliin palkansaajiin
kuuluville ty6llisille ja tyott6mille, jotka olivat tyossd ennen ty6ttdmyyttd.
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3. ARVIOINTIA

Tyottdmyyseldkkeeseen johtavan lisdpdivdrahaoikeuden piirissd olevien mdird
on viime aikoina kasvanut ldhinnd tyott6myysongelman pitkittymisen vuoksi.
Kun ansioturvan lisdpdivdrahaa saavia S5-59-vuotiaita tyott6mia oli vuonna
1994 noin 17 600 henkilod, vuotta my6hemmin mddrd oli26 4OO. Vuotta 1996
koskevan ennakkotiedon mukaan "eldkeputkessa" olevien tyottomien mddrd
on edelleen kasvussa (Sosiaali- ja terveysministeri6). Se ennakoimyos tvotto-
mvvseldkkeelle iddvien mddrdn lisddntvmistd.

Tyott6myyseldkeputken suosiota lisdd se, ettd jdrjestelmdstd on hy6tyd niin
ty6nantajille, ty6voimaviranomaisille kuin tyottdmille ty6ntekij6illekin. Jdrjestel-
md on madaltanut tydnantajien kynnyst6 irtisanoa ikeieintyneitd, kun yrityksid
saneerataan kilpailukyvyn parantamiseksi. Vaikutus ndkyy myos tyovoimavi-
ranomaisten toiminnassa. Lisdpeiivdrahaoikeuden piiriin kuuluvat tyottomit
helposti sivuutetaan koulutuksessa, tukityollistdmisessd ja muissa ty6voima-
hallinnon toimenpiteissd (Aho 1996,290-294, Santamziki-Vuori '1990, 106 ja
1996, 57). Katkeamattoman toimeentulon turvaava jeirjestelmdi kiinnostaa
ikddntyneitd tyottdmid. 1990-luvun lamavuosina varhaisessa tyostd poistumi-
sessa korostuu ty6ttomyys (Gould 1996, 146-147).

Jdrjestelmd luonnollisesti heikentdd ikddntyneiden motivaatiota hakea aktiivi-
sesti ansiotydtd. Eldkehakuisuutta lisdd se, ettd ikddntyneiden on muita vai-
keampaa pddstd normaalien tyomarkkinoiden kautta takaisin tyoeleimddn
ilman tyollistdmistoimia. Vaikka tyovoimapoliittiset toimenpiteet vaikuttavat
vanhempien ikdryhmien uudelleen tyollistymiseen suhteellisesti paremmin kuin
nuorempien, se ei muuta tosiasiaa, ettd vain pieni vdhemmisto ikddntyvistd
saa tyottomyyden jdlkeen tydpaikan avoimilta ty6markkinoilta (Aho 1996, 301 ).

Tdmdn selvityksen mukaan tvottdmvvseldkeidriestelmd ndvttdisisiirtdvdn pois
tvomarkkinoilta huomattavan palion tiiviin tvouran omaavia ja siten hyvdn
eldketason saavuttavia henkll6itd. Ndiden osuus 53-59-vuotiaista tyottomistd
eli potentiaalisista tydttomyyseldkeldisistd on noin puolet. Tiiviin tyouran omaa-
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via on jopa enemmdn tdssd ikdryhmdssd kuin 45-52-vuotiaiden tyottomien
joukossa (kuva 3 s. 33). Myos tilastot osoittavat, ettd tyottdmyyseldkkeelle
siirtyvien eldketaso - mitattuna eldkeprosenttina eldkepalkasta - on verrattain
hyvd. Tyottomyyseldkkeelle jEidivien eldkekarttuma on merkittivdsti parempi

kuin vanhuuseldkkeelle jddvilld, mutta jonkin verran alempi kuin tdydelle
tyokyvyttomyyseldikkeelle siirtyvilldi. TydttdmyyselEikkeelle samoin kuin tyoky-
vyttomyyseldkkeelle jddvistti yli puolella eldke on vdhintddn 50 prosenttia

eldkepalkasta. Sitd vastoin vanhuuseldkkeelle siirtyvistd yli puolella elEike jdd

30-49 prosenttiin eldkepalkasta (ks. liitetaulukko 9). Luvut koskevat vuonna
1994 ensimmdisen kerran eldkkeelle jddneitd ja vain yksityiselld sektorilla
tyoskennelleitd henkil6itd.

Noin viidesosalla 53-59-vuotiaista tyottomistd eldketurvan karttuminen ndyttdd
jddvdn vajaaksi ldhinnd muiden tyostdr poissaolojen kuin tyott6myyden vuoksi.

Ndilld henkiloil16 on tyottomyyttd ty6uralla keskimddrdistd vdhemmdn. Tyotto-
myyspdivid on alle 150, mik6 on selvityksen piiriin kuuluvien 45-59-vuotiaiden
keskimddrdinen tyottomyysaika. Tdssd ryhmdssd on muun muassa pitkdEin

tyomarkkinoilta pois olleita naisia.

Selvitys koskee ansiosidonnaista, eldketurvaa kartuttavaa tyottomyysturvaa.
Perusturvan piiriin kuuluvaa tydttomyyttd ei tdssd tarkastella. Valtaosa, noin 85
prosenttia palkansaaja-asemassa olevista on ansiosidonnaisen tyottdmyys-
turvan piirissd.

Vajaat tyourat, joihin liittyy paljon ty6ttdmyyttd, ovat eldketurvan karttumisen
kannalta ongelmallisia sen vuoksi, ettd eldketurvaa kertyy tyottdmyysajalta sitd

heikommin mitd lyhyemmdn aikaa vakuutettu on ollut palkansaajien tyoeldke-
turvan piirissd. Selvitys osoitti, ett€i niilldi henkildilld, joilla on poikkeuksellisen
paljon tyottdmyyttd tyouralla, on runsaasti myos muuta tydstd poissaoloaikaa.

Selvityksen mukaan 53-59-vuotiaista tydttomistd noin kolmasosa kuuluu ryh-
miidn, jolla vajaaseen tyduraan liittyy keskimddrdistd enemmdn tyottomyysai-
kaa. Tdhdn kolmasosaan sisdiltyy myds muita kuin "ongelmallisia uria".
Keskiarvoihin perustuvat luokittelukriteerit tuovat ryhmddn paitsi tydmark-
kinaongelmaisia henkiloitd my6s niitd, joille on karttunut eldkettdi kohtalaisen
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hyvin. Selvdstirikkonaisten tyourien osuus jdd alle kolmasosan. Kdytossd ollut
tutkimusarneisto ei riitd kuvaamaan tydurien epdvakautta yksityiskohtaisesti.

Epdvakaan tyduran omaavat ovat ndissd pohdinnoissa ongelmaryhm6, jota

tulisi jatkossa tarkemmin tutkia. Erityisesti on kiinnitettdvd huomiota pitkitty-
neen tyott6myyden aiheuttamiin aukkoihin tyouralla. Nykytilanteen ongelmal-
lisuutta kuvaa se, ettd vuonna 1995 oli noin 30 000 ansiosidonnaiselta
pdivdrahalta perusturvan piiriin pudonnutta vakuutettua (Sosiaali- ja terveys-
ministerio). Tyottdmyyden kokonaiskesto ei kdy ilmi kdytettdvissd olevista
rekisteritiedoista.

Kun pitkdaikaistyottomyys ja muu tyoeldmdn epdvakaisuus lisd6ntyvdt, on

tarpeellista tutkia tyovoiman marginalisoitumisen vaikutuksia eldketurvaan.

lkddntyvien tyontekijoiden tyomarkkinaongelmia on selvitetty tydministeridn
johdolla toimineessa IKOM|-komiteassa (KOM'1996:14). Laajaan selvitysai-
neistoon pohjautuva mietinto valmistui vuoden 1996 lopulla. Komitea korostaa
ensisiiaisena ratkaisuna tvdliniaa eli politiikkaa. iossa tvollistdvdt toimet asete-
taan eldkeratkaisuien edelle. Tavoitteena on se, ettd ikddntyvdt ovat mahdolli-
simman pitkddn tydeldmdssd. Tyollistymisedellytysten parantamiseksi komitea
ehdottaa Kansallisen lkdohjelman toteuttamista vuosina 1997-2OO1. Lisdksi
ehdotetaan muita ty6elSmdn kehittdmistd tukevia toimenpiteitd ja ikddntyvien
tydllistymistd parantavia muutoksia muun muassa koulutukseen ja tyovoima-
palveluihin.

Komitea toteaa nykyiseen jdrjestelmddn liittyvdnd ongelmana sen, ettd tyotto-
myysturvaratkaisut todenndk6isesti kiihdyttdvdt ikddntyneiden joutumista

tyottdmiksi (lkddntyvdit tyoeldmdssd 1996). Mietinnossd ei kuitenkaan ehdoteta
muutoksia jdrjestelmdn rakenteisiin. Yhtend syynd on arvattavasti se, ettd ty6-
markkinaosapuolten ndkemykset ikddntyneiden ty6tt6myysturvan jairjestdmi-

sestd ja eritoten tyottomyyseldkkeen tarkoituksenmukaisuudesta ovat kaukana
toisistaan (KOM 1996:14, eridvdt mielipiteet). Ty6ttomyyseliikejdrjestelmdn
asteittaista purkamista on perusteltu paitsi taloudellisilla seikoilla myos silld,
ettd ikdaintyneet ty6ttomdt pysyvdt tyovoimassa ja siten tyovoimapoliittisten
toimenpiteiden kohteena ja ty6llisyystilanteen parantuessa ty6nsaantimahdolli-
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suuksien piirissd (Lundqvist 1996, 12). Tyottomyyseldkejdrjestelmdn lakkautta-
mista koskevat ehdotukset eivdt ole saaneet kannatusta vaikeassa tydl-
lisyystilanteessa.

Komitea ehdottaa lainsddddnnon muutoksia, jotta tyonantajat vdhentdisivdt
ikddntyneiden irtisanomisia ja tyollistdmiskynnys madaltuisi. Komitea mainitsee
tdllaisina muutoksina muun muassa, ettd tyonantajien omavastuuosuutta
tyokyvyttomyyseldkkeissd tulisi lieventdd ja alentaa ikddntyvien tydntekijoiden
tyonantajamaksuja. Lisdksi komitea ehdottaa selvitettdvdksi, olisiko tarkoituk-
senmukaista sddtdd tyottomyyseldkkeiden omavastuuosuus samantasoiseksi
tyokyvyttomyyseldkkeiden kanssa (KOM 1 996: 1 4, 66). Tyonantajakohtainen
omavastuu on nykysddnndsten mukaan tyottomyyseldkkeissd rajoitetumpi kuin

tyokyvyttomyyseldkkeissd. Samansuuntaisia ehdotuksia on tuotu esiin myos
tyoeldkejdrjestelmdn piirissd (Lundqvist 1996, 13) Ndissd kysymyksissd
edettiineen jatkoselvitysten pohjalta kom itean ehdotuksen m ukaan.

Tv6ntekii6iden halukkuutta si eldkkeelle tulisi vdhentdd. Tutkimukset
vahvistavat sen, ettd ikddntyneet tydttomdt ovat tyollisiin verrattuna eldkesuun-
tautuneempia, eika tyolld ndyttdisi olevan kovinkaan tdrkedd osuutta tydttomi-
en eldkeajatusten perusteena (Huuhtanen 1996, 250). Yksi keino muuttaa
asenteita nykyistd tydsuuntautuneemmiksi on tarkistaa tydttdmyyseldkkeen
mirErrdrytymistd koskevia sddnnoksid. Tyottdmyyseldke vastaa tasoltaan tyoky-
vyttdmyyseldkettd, jossa tulevan ajan osalta on nykyisin alennettu eldke-
karttuma. Eldketurvaa karttuu sekd tyott6mdndoloajalta ett€i tyottomyyseldi-
keajalta ennen vanhuuseldkkeen alkamista enimmillddn jopa 10-12 vuodelta.
Eldkehakuisuutta voisiosaltaan vdhentdd se, ettd tyottdmyyseldke my6nnettdi-
siin vapaakirjaeldkkeend, jossa ei oteta huomioon tulevaa aikaa.

Ty6ttdmyyseldke on edullinen eldkemuoto esimerkiksi varhennettuun van-

fruuseldkkeeseen verrattuna, joka lasketaan eldkkeelle ldhtOon mennessd
kertyneiden tydssdoloaikojen perusteella. Lisdksi eldkettd alennetaan varhen-
tamisen pituudesta riippuvalla varhennusvdhennykselld, joka voiolla enimmil-
lddn 30 prosenttia. Nykyisessdr tydllisyystilanteessa ei ole poissuljettavissa se,

ettd joissakin tapauksissa hakeudutaan tyottomyyseldkkeelle vanhuuselakkeen
varhentamisen srjasta. Eldkkeelle j6dmisen taustalla voi olla molemmissa
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tilanteissa samoja tekij6itd, tyopaineen kiristymist6, uupumista, kompetenssin
heikkenemistd, terveydentilan huononemista, negatiivisia asenteita idkkdiitEi

tyontekijoitd kohtaan jne. lkddntyneiden tydssd jatkamisen edellytyksid tulisikin
eri tavoin edistdd.

Vuoden 1997 tv6ttdmvvsturvauudistuksessa lisdpdiviin oikeuttavan ikdraian
nostaminen 55 vuodesta 57 vuoteen ei ratkaisevasti muuta eldkeputken
alaikdralaa sen vuoksi, ettd lisdp6ivdrahaoikeuden 55 vuoden idssd menet-
tdneet tulivat tietyin edellytyksin tyollistdmisvelvollisuuden piiriin. Kunnan on
j6rjestettdvd tydntekomahdollisuus 10 kuukauden ajaksi niille 55 vuotta
tdyttdneille, joille on maksettu tyottdmyyspdivdrahaa tydttomyysturvalaissa
sdddetty enimmdisaika. Kun pdivdrahaan vaadittava tyoss6oloehto tdyttyy,

turvaa pdivdrahan jatkuminen oikeuden myohemmin alkavaan lisdpdivdra-
haan.

Tukityollistdmisen kautta eldkeputkeen johtavan reitin houkuttavuutta vdhentdd
se, ettd pdivdrahan taso mddrdytyy velvoitetyon perusteella. Tyott6myysturvan
pdivdrahaan liittyvd suojasddnnds ei koske tdti tilannetta. Tulotaso voi siten
pudota merkittdvdsti koko pdivdrahakauden ajaksi.

Lakiuudistuksen tavoitteena on, ettd ensisijaisesti pyritddn jdrjestdmddn koulu-
tusta tai kuntoutusta lisdpdivdrahaoikeuden menettdneille. Jos koulutus tai
kuntoutus eivdt johda tyollistymiseen, henki16 menettdd mahdollisuuden
pddstd tdtd reittid lisdpdivdrahaoikeuden piiriin. Kunnan ty6llistdmisvelvollisuus
ei koske koulutus- tai kuntoutusreitin valinneita. Ty6ttomdll6 on kuitenkin
oikeus kunnan velvoitetyollistymiseen, vaikka hdn kieltdytyisi mahdollisesta
kuntoutuksesta tai koulutuksesta.

Tyottomyysturvauudistuksella on todenndkoisesti vaikutuksia myos alle 55-
vuotiaiden ty6uriin. Ty6voimaviranomaisten mukaan uudistuksen keskeisend
tavoitteena on tyossdoloehdon ja tukityollistdmisen vdlisen yhteyden kat-
kaiseminen. Tyollistaimistuella jdrjestettdvid kuuden kuukauden tyojaksoja ei

olla vastaavasti pidentdmdssd. Mikali pdivdrahan jatkumiseen vaadittava 10
kuukautta eitule tdyteen, pitkdraikaistydt6n ei pddse takaisin ansiosidonnaisen
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turvan piiriin. Tydssdoloehto ei edellytd, ettd 10 kuukautta tehdddn yhtajak-

soisesti saman tyonantajan palveluksessa.

Uudistus merkinnee sit6, ettd tyosuhteet lyhenevdt ja tydurat muodostuvat

aikaisempaa katkonaisemmiksi. Muutokset luonnollisestivaikuttavattydttdmien

ty6uriin i6std riippumatta.

Tvdvoiman ikdrakenne muuttuu vtiistdmEittd niin, ettd entistd suurempi osa

tyovoimasta on ikddntyvid. Tyovoimapoliittisten toimenpiteiden kohdistaminen

ikdEintyviin on siten sekd kansantaloudellisista ettd tydvoimapoliittisista syistd

vdlttdmdrt6nta (Sihto 1996). Tydeldmdi pyorii jatkossa yhd enemmdn van-

henevan tyovoiman varassa. Kuntoutusta ja koulutusta tulisi suunnata

ikdidntyvdidn tyovoimaan laajasti, silld suurten ik6luokkien tydkyvyn ja tyo-

markkina-aktiivisuuden ylldpito on niin eldke- kuin muun sosiaaliturvan vakaan

kehityksen kannalta kiireellinen haaste.
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LIITETAULUKOT

Liitetaulukko 1 Palkansaajavdest66n kuuluvat 1 5-64-vuotiaat tyrittdm6t ja
tyolliset 1) henkilcit eriiden ominaisuuksien mukaan

Sukupuoli
Mies

Tydttomdt

%

53

Tyolliset

%

50

Kaikki

%

51

tka
alle 30
30-34-v.
35-39-v.
40-44-v.
45-49-v.
50-54-v.
55-59-v.
60-64-v.
Yhteensd

25
12
10
13
11
10
16
4

100

20
14
15
'16

17
12

5
2

100

21
14
14
15
16
11

7
2

'100

Koulutustaso
Perusaste
Alempi keskiaste
Ylempi keskiaste
Korkea-aste
Yhteensd

36
39
20

5
100

25
30
24
21

100

27
31
23
18

100

Sosioekonominen
asema 2)

Ylempi toimihenkilcj 6
Alempi toimihenkilo 33
Tycintekijdt 61
Tuntematon 1

Yhteensi 100

24
38
38

1

100

21
38
41

1

100

1) 15-64-vuotias palkansaajavdestoon kuuluva tycillinen ja tydtdn tyovoima
tammikuun 1996 tyovoimatutkimuksen mukaan.



Liitetaulukko 2. Palkansaajavdest66n kuuluvien tydttcimien ja ty6llisten koulu-
tustaso iiin mukaan

lkd v. 1995 Koulutustaso

Perusaste Alempi
keskiaste

%

Ylempi
keskiaste

%

Korkea
aste

%

Yhteensii

o/o

Alle 30-v.
Ty6tt6mdt
Tyolliset

30-34-v.
Ty6ttcimdt
Tyolliset

35-39-v.
Tyottdmdt
Tydlliset

40-44-v.
Ty6tt6mdt
Ty6lliset

45-49-v.
Ty6ttomdt
Tycilliset

50-54-v.
Tydtt6mit
Tydlliset

55-59-v.
Ty6ttomit
Ty6lliset

o/o

31
22

23
12

23
25

100
100

35
25

49
34

52
38

50
32

34
30

13
17

26
24

'100

100

38
24

21

5
23

3
20

4
22

3
23

25
39

25
18

18
23

30
26

39
32

58
37

44
39

I
14

6
28

5

100
100

100
100

16
19

100
100

23
19

100
100

14
15

100
100



Liitetaulukko 3. Palkansaajaviest66n kuuluvien 45-59-vuotiaiden
tydttdmien ja tyollisten eliketurvaa kartuttanutta
tyciuraa kuvaavia keskilukuja

lkd v. 1995 Tydttdmdt Tydlliset Kaikki

Eliiketurvaa kartuttaneita vuosia keskimidrin

45-49-v
50-54-v
55-59-v

16,3
21,1
24,7

20,7
24.7
27,7

20,2
24,2
26,6

Eliiketurvaa kartuttamattomia vuosia keskimddrin

45-49-v
50-54-v
55-59-v

7,1
7,s
7,5

2,9
3,4
4,5

3,3
4,O
5,6

Ansiosidonnaisen tydttdmyysturvan etuusp6iviS
keskimiiEirin ty6uran aikana

45-49-v
50-54-v
55-59-v

431
465
550

93
60
73

131
115
248

Ty6aktiivisuusaste 1)

45-49-v
50-54-v
55-59-v

69,3
73,6
76,7

88,0
87,8
86,1

86,0
85,8
82,6

1) El5keturvaa kartuttaneen ty6ssdoloajan osuus maksimaalisesta
tydssiioloajasta 23 vuoden idn tdyttiimisen jilkeen aikavdlilld
1.7.1962 - 31.12.1994.



Liitetaulukko 4. Ty6voimaan kuuluvien 45-S9-vuotiaiden tyottdmien ja tyollisten
eliketurvaa kartuttaneen tyouran pituus iiin mukaan

lkd v. 1995 Eldketurvaa kartuttanut aika yhteensd, vuosia

Alle 10 v
o/o

45 - 49-v.
Tydtt6mit 23
Tycilliset 4

50 - 54-v.
Tyottomdt 13
Tydlliset 4

55 - 59-v
Ty6ttdmdt 8
Tyolliset 2

34
63

35
21

27
61

100
100

100
100

10-14 v. 15-19 v. 20-24 v. 25-29 v. 30- v. Yhteensd
o/oo/o%%%%

15
7

27
19

1

8

3
7

8
3

22
44

15
4

10
5

'15

13
38
34

100
100

Liitetaulukko 5. Ty6voimaan kuuluvien 45-59-vuotiaiden tyottomien ja ty6llisten
eldketurvaa kartuttamaton aika 1) i6n mukaan, yhteensii vuosia

lkd v. 1995 Yhteensii vuosia, joilta ei ole karttunut eldketurvaa 1)

Eiyhtddn alle 2 v. 2-4v. 5-9 v. 10-14 v. 15-19 v. 20- v. Yhteensd

%%oh%%Yo%%
45 - 49-v.
Tydtt6mdt 3
Ty6lliset 27

7
3

19
33

22 23
19 12

10
30

25
23

31
11

17
25

14 16
7 2

13 10
4 3

3
0

8
J

11
2

100
100

100
100

100
100

50 - 54-v.
Tydttcimdt 3
Tydlliset 26

55 - 59-v.
Tyottdmdt 2
Tyolliset 19

24
21

14
10

26
20

5
4

'1) Eldketurvaa kartuttamaton aika on saatu vdhentimdlld eldketurvaa kartuttanut
tyossdoloaika 23 vuoden idn tiyttimisen jdlkeisestd ajasta vuoden 1994
loppuun saakka.



Liitetaulukko 6. Kalenterivuosien mii6rd ty6uralla, joideir aikana on ollut
ansiosidonnaisen tydttomyysturvan piiriss6. Palkansaaja-
viest66n kuuluvat 45-S9-vuotiaat tycittcimdt ja tydlliset

lkd v. 1995 Yhteensd kalenterivuosia, joiden aikana vakuutettu on ollut
vdhinti6n kerran ansiosidonnaisen ty6tt6myysturvan piirissd

Ei yhtddn 1-2 v. 3-4 v. 5-9 v. 10-14 v. 15- v. Yhteensi

%
45 - 49-v.
Tydfi6mat 26
Tydlliset 58

o/o ok o/o o/o

7
3

11
1

Yo

5
0

%

21 25 16
21108

100
100

50 - 54-v.
Tydtt6mit
Ty6lliset

18
64

25
22

22
7

15

20
b

29
5

4
0

100
100

55 - 59-v.
Ty6tt6miit 23
Ty6lliset 68

20
19 6

8
1

5
1

100
100



Liitetaulukko 7. Palkansaajavdest66n kuuluvien ty6tt6mien ja tydllisten
eldketurvaa kartuttaneen ajan osuus maksimaalisesta
tydssiioloajasta i6n, tycissiolon ja sukupuolen mukaan

lki v. 1995

35 - 39-v
40 - 44-v
45 - 49-v
50 - 54-v
55 - 59-v

35 - 39-v
40 - 44-v
45 - 49-v
50 - 54-v
55 - 59-v

35 - 39-v
40 - 44-v
45 - 49-v
50 - 54-v
55 - 59-v

35 - 39-v
40 - 44-v
45 - 49-v
50 - 54-v
55 - 59-v

Alle 50
o/o

29
30
21
14
14

Ty6aktiivisuusaste 1), %

50-79 80-100
% o/o

Tv6tt6mdt

Tvrilliset

Yhteens6

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

o/o

45
29
31
38
25

26
41
48
48
61

5
6
6
7
6

5
9
6
b
5

10
I
9
9

12

18
15
15
11
19

78
79
79
82
75

75
76
85
84
88

20
15
9

10
7

100
100
100
100
100

Miehet

Naiset

22
20
25
20
33

100
100
100
'100

100

68
71
66
71
55

1) Eliiketurvaa kartuttaneen ty6ssdoloajan osuus maksimaalisesta
tycisstioloajasta 23 vuoden idn tdytt6misen jdlkeen aikavdlilli
1.7.1962 - 31.12.1994.



Liitetaulukko 8. Ansiosidonnaisia tydtt6myyspiiiviii tyouran alkana keskimddrin
palkansaajavdestcidn kuuluvalla 45-59-vuotiaalla tydvoimalla
(tycilliset ja tyott6mdt) sukupuolen ja elSketurvaa kartuttamatto-
mien vuosien miiiirin mukaan

Tyciuralla yhteensd
vuosia, joilta ei ole
karttunut el6kettd

Ansiosidonnaisia tyott6myyspiivd tyouralla keskimiSrin

45 - 59-vuotiaat

Miehet Naiset Kaikki

alle 2 v.
2-4v.
5-9v.
10-14v
15-v.

67
197
314
404
403

46
200
216
331
259

58
199
244
348
312

Yhteensd 145 '155 150



Liitetaulukko 9. Vuonna 1994 ensimmdisen kerran eldkkeelle siirtyneet elike-
lajin ja laskennallisen eldkeprosentin mukaan 1). Vain
yksityisellii sektorilla tydskennelleet

Elikeprosentti Eldkelaji

Tdysi
ty6kyvyt
tcimyyseldke

oA

Ty6tt6myys-
eliike

%

Kaikki eldkkeelle sii(yneet

Vanhuus-
eldke

Yo

10
20
30
40
50

15
6
7

37
22
13

9
19
29
39
49
60

-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-60

7
3
4
7

15

1

2
6

30
28
33

2
2
4

12
26
54

0
1

3
12

64

Yhteensd

Yhteensd

100
(e117)

100
(7776)

Tiiysitehoiselle eldkkeelle siirtyneet

57

100
(733s)

100
(4223)

0
1

2
6

16
75

27

100
(784s)

100
(1 53e)

1) Laskennallisessa el6keprosentissa on otettu huomioon tydsuhde-ja yrittd-
jiintioloaika ja ns. tuleva aika sekd tydeliikelisdn vaikutus eldketasoon.



00065 ELAKETURVAKESKUS
Puh. 09 - 1511 Faksi 09 - 151 2496

00065 PENSTONSSTYDDSCENTRALEN
Tfn (09) 1511Fax (09) 151 2496

FIN - 00065 ELAKETURVAKESKUS
Finland

Tel. +358 - 9 - 1511, Fax +358 - 9 - 151 2496

$xt EIAKETURVAKESKUS
PENSIONSSI(YDDSCENTRALEN

ElSketurvakeskus on Suomen tyoeldke-jdrjestelmdn
lakisditeinen keskuslaitos. Sen tutkimustoiminta
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