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ESIPUHE

TSmri tutkimus llihti liikkeelle kdytrinndllisen
tiedon tanpeesta. EL;ikkeell-e valmennus k;iyn-
nistyi Suomessa 1970-l-uvun alussa tiivistyeikseen
sittemmin yhii tunnetummaksi ja yhri laajempia
piinejH koskevaksi toiminnan 1a mielenkiinnon
kohteeksi. Asian keskeisenii eteenpaiinviej;inA
on toiminut Vanhustyon keskusliitto, jossa
tunnettiin vansinkin vuosikymmenen keskivaiheilta
kihtien voimakasta kiinnostusta tutkimusper;ii-
sen, objektiivisen tiedon hankintaan e1;ikkee11e
valmennuksen sis;illostii, keinoista ja merkityk-
sestii. T;il-1oin oltiin vaiheessa, jossa el;ik-
keell-e valmennuksesta o1i jo puhuttu ja
jossa kiiytlinnon toimintakin o1i alkamassa tai
alkanut. Toiminnan perusteiden luotaamiseksi
ja valmennuksen tulevaisuuden suunnittelun
pohjaksi kaivattiin tutkimustietoa asiasta.
Oltuani alusta liihtien mukana Vanhustyon
keskusliiton e1;ikkeel1e valmennusta kasittele-
viissei toiminnassa kiinnostuin asian tutkimusmah-
dollisuudesta. Alustavan suunnittelun jzilkeen
p;i;itettiin, ettti suonitan asiasta tutkimuksen.

Tutkimussuunnitelman hahmottuessa havaittiin,
ettei tutkittavalta alueel-ta puuttuu paitsi
k5ytlinnollist;i myos teoreettista penustietoa.
Taimii havainto kannusti osaltaan tutkimuksen
piinin ja tavoitteiden laajentamiseen ja
syvent;imiseen. Kehittelytydn tuloksena p;i;idyt-
tiin seuraavaan tutkimuskehykseen.

Tutkimuksen suorittamisen on mahdollistanut
saamani apu. Haluan mainita ensiksi Vanhustyon
keskusliiton ja liiton tukijan Raha-automaatti-



yhdistyksen seka Huoltaja-siieiti6n. Erityisesti
on huomattava toimipaikkani Eldketunvakeskuksen
tutkimustydtdni kohtaan osoittama mydtiimielisyys
sekii sieltti saamani apu. Tutkimus on mm. hyvdk-
sytty julkaistavaksi Ekiketunvakeskuksen julkaisu-
sarjassa. Espoon ty6vdenopiston tanjoama apu
tutkimusaineiston kenuun ja e1;ikkee1le valmen-
nuskunssien yhteydessE oli niinikEdn merkitta-
v;i;i.

Pnofessoni Vesa Laakkonen, pnofessoni Terho
Pulkkinen ja apulaisprofessoni Kani Salavuo ovat
ohjanneet asiantunteval-Ia tieteeltisellS kritii-
killd5n useissa kohdin ty6ni kehittymist;i nykyi-
seen muotoonsa.

Tutkimuksen eni vaiheissa olen saanut neuvoja ja
apua erityisesti seuraavilta henkil6ilta: Suun-
nittelujohtaja Mankku Hainninen, Elaiketunvakeskus,
toiminnanjohtaja Tentta Sundholm, Vanhustydn kes-
kusliitto, sosiaalijohtaja 0smo Toivola, tutkija
Pinkko Kanjalainen, Sosiaali- ja ter^veysministe-
:ri6n tutkimusosasto ja nehtoni Raili Kilpi-Hynynen
Espoon tyOvdenopisto. Kdytdnnollistd apua ty6ni
eri vaiheissa olen saanut toinipaikkani kolle-
goilta. Heistai haluan mainita enityisesti tutki-
mussihteeni Timo Jiinvisen, joka on suorittanut
mm. tyon vaatimat tietokoneajot ja tutkija Pirkko
J5;iskekiisen, joka on laatinut rapontin piir::ok-
set ja avustanut er5in osin tekstin muokkaami-
sessa. Tutki a Kaisu Aalto on avustanut teo-l
reettisen ma
a-"'-'' - -

telussa. To

-

aa1 n hankinnassa ja alkutarkas-
imistopiiHllikk6 Kunt Sandqvist -Me-a-

talousynittiijien elEkelaitoksesta osallistui
tutkimuksen ruotsinkielisen aineisto-osan han-



kintavaiheeseen. Vaimoni Kaanina ja tytt5neni
Mangit ja Nina osallistuivat huomattavalla panok-
sel1a tutkimusty6n endisiin vaiheisiin. Kahvi-
tanjoilun ja kahvipalkintoja tutkimukseen osal-
listuville tanjosi OTK:n kahvipaahtimo.

Syddmelliset kiitokset kaikille henkiloille ja
yhteisdille, jotka ovat auttaneet minua monin
eri tavoin ty6ni aikana.

Tieteellinen pnosessi on jatkuva tapahtuma, jossa
yksi tutkimus tuo vain yhden osan olemassaole-
vaan tietoon ja vahvistaa tai muuttaa oman pai-
nonsa vernan aikaisempaa tietoa. N&in on tapahtu-
nut teim&nkin tutkimuksen kohdalla. Tutkimus
Iis{{ painonsa verlran tietoa vanhuuseldkkeelle
siintymiseen liittyvistti ilmidistd.

Espoossa tammikuussa 1982

Simo Fonss
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1. JOHDANTO

1.1. Milloin ja miten vanhuusel5kkeelle siinryt;iiin

IJ

TSmd tutkimus k5sittelee ansiotydstd vanhuus-
eldkkeelle siintymiseen liittyvi;i ilmiditai.
Aluksi on paikallaan luoda katsaus maassalnme

nykyisin voimassa olevaan eldkeikEkiiytlint6on.
Sehein muodostaa ne puitteet, joiden sisElI;i
ttviral-linenrr vanhuuseltikkeelle siirtyminen
tapahtuu. Talla kdyt5nndlld on jo sellaisenaan
yhteys tutkimuksessa kEsiteltdviin ongelmiin.
Voidaankin sanoa, ettii osa eldkkeelle siirty-
misen p::oblematiikasta johtuu el5keikdkeiytSn-
nostii. Sopiva elSkeik{kaytentd auttaa sopeutu-
mispnosessia eteenptiin. Huono - esimerkiksi
liian jHykkEsdrintdinen ktiytiint6 - taas tuo
ongelmia eliikkeelle siirtymisvaiheessa. Sehiin
saattaa pakottaa vielti ty6kykyisen ja tydhalui-
sen ihmisen eldkkeelle jaltai saattaa Pakottaa
heikkokuntoisen, tyohaluttoman ihmisen odotta-
maan eliikkeelle pddsyd pitkaiein.

Kysymys elikeikeikdytlinndstii sisiiltiiii kaksi osaa :

kysymyksen siitd, mi115 tavoin, millaisen kdy-
t5nnon nojalla vanhuusel5kkeelle siinnytSitn
sekai kysymyksen siita, milloin tdmii siintymi-
nen tapahtuu. Nykyisin voimassa olevassa eliike-
ikdkeiyttinndssii Suomessa on vallitsevana piin-
teenii yleinen 65 vuoden eltikeikti. Trihdn liittyy
mahdollisuus liukua yldspeiin, ts. mahdollisuus
haluttaessa ( ja tydnantajan suostuessa) siin-
ty5 eldkkeelle 65. ikcivuotta myohemminkin.

65 vuoden elaikeikts;i noudatetaan pd6siidnt6isesti mo-

lemmissa el5kejdnjestelmissiimme, kansaneliike- ja
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j a ty6e1;ike jtinj estelmisse. Kansaneliikkeen saa
jokainen 65 vuotta triytettyHtin niippumatta
siitri, onko hdn edelleen tydssii vai ei. Samoin
on asianlaita tydela.kkeen kohdalla yksityisen
sektonin ynitt;ijille, maatalousy::ittajillei sekd
lyhytaikaisissa ty6suhteissa olevilIa. Sen sijaan
tyontekijriin el5kel-ain, TEL:n piiniin kuuluvien
henkilOiden on katkaistava elSkkeen saamiseksi
tydsuhteensa elakeiHss5,, vaikka eleikkeensaaja
jatkaisikin my6hemmin jossain uudessa tydssei.

0n varsin tavallista, ettE ty6suhteessa olevat
lopettavat sH.Hnnollisen tydnteon saavuttaessaan
65 ikdvuotta. Ynittrijdt sen sijaan jatkavat
usein ty6tddn eldkkeestd huolimatta, joten
eldkkeelle siirtymispnosessi on ty6suhteessa
o1evilla ja y::ittdjifla enilainen. NiinpH ty6n
lopullisesta ja varsinaisesta p{&ttymisestei ja
eldkkeelle siintymisestE ehdottomana tapahtumana
voidaan puhua vain ty6- ja vinkasuhteessa
olevien osalta yritt;ijien muodostaessa trissri
suhteessa usein poikkeuksen.

Em. tilanteesta johtuen on pHlihuomio eldkkeelle
siirtymisen ja eleikkeelle valmennuksen yhteydessd
kiinnitetty yleensd ty6- tai vinkasuhteesta eltik-
kee1le siintyviin. Myos tEss5 tutkimuksessa kHsi-
tellH.dn a n s i o t y 6 s t H vanhuusel5.kkeelle
sii::tymiseen liittyvi5 kysymyksiS.

Julkisen sektonin, eli valtion ja kuntien eldke-
ikaikdytrint6 poikkeaa yleisestd kHytHnn6std. Molem-
missa on yleinen elikeikei 63 vuotta. Valtion
eliikelaissa (VEL) sovelletaan elSkeiHn lisHksi
ns. enoamisikeid, mi11ri tarkoitetaan ikHd, jolloin
tyd on viimeistHtin lopetettava. El5keiein ja
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eroamisian vaIi11e on muutaman vuoden, yleisim-
min 4 vuoden aika, jonka puitteissa tydn lopetta-
misaika voidaan valita. En5issd viroissa on
siieidetty e::oamisikei toisaalta yleistd elEkeikai;i
alhaisempi. (El5keik;ikomitean osamietinto II,
2 3a 26-32).

Sekai valtiolla ettii kunnilta on k5ytossH itse
asiassa elrikeiein arnmateittainen Pornastus
(Aa::nio - Forss ym., 1975, 27-). Kunnallisessa
el5keikiiktiyttinndsstl lasketaan lisdksi vansin
tankka henkilokohtainen elSkeik5 e:rilaisissa
ammateissa tydskennelleille painottamalla eri
ammattien el;ikeidt niissS tydskennellyn ajan
pituudella.

Kirkon elskejdnjestelmH.ssd eletkeik5 on 63 vuotta
Menimiesten eleikejiinjestelmHssd on eldkeikd pon-
rastettu ty6unan pituuden mukaan. Se on miehis-
tolle 55-60 vuotta ja pti;i11ysto115 60-65 vuotta.

Joustavuuden m;iHrlitynlaista lis;itintymistai ovat
merkinneet 70-Iuvul1a mukaantulleet uudet etuu-
det, kuten tyottdmyyseltike ja osatyokyvytt6myys-
eldke. Niiden tankoitus on osaltaan auttaa van-
henevia ty6ntekijoitii joustavasti ef5kkeelle.
Tydttomyyseltikettti on maksettu 60 vuotta teiyttti-
nei1le, pitkaan tyott6m5nd o11ei11e henkiloille.
Vuonna 1982 tydttdmyyseltike koskee vuonna 1927

tai site ennen syntyneit5.

0saty6kyvytt6myysel;ikett;i taas voi saada ty6e1;ike-
jdrjestelmdssei vakuutettu, joka on menettanyt tyo-
kyvystriSn alle 60 %, mutta kuitenkin v;ihintdiin
40 eo. Todettakoon lis;iksi, ettd tyokyvyttdmyyden
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mearittamiseen yleens;ikin liittyviit ns. sosiaali-
set kniteerit ovat merkinneet tietty5 jousta-
vuutta e15kkee11e siirtymisessS. Samoin on osin
maatalouspoliittisin perustein sli;idetyissri suku-
polvenvaihdoselSke- ja luopumiseliikej;irjestel-
missE, joiden avulla on pyritty helpottamaan maa-
talousvdeston eleikkeelle siirtymist;i. Sukupol-
venvaihdoselHkkeen (SpvE) voi vuonna 1982 ereiin
edellytyksin saada v. 1927 tai aikaisemmin syn-
tynyt viljetij;i. Luopumiseliikkeen (LUEL) taas
voi laissa mainituin edellytyksin saada 55 vuot-
ta teiyttdnyt viljelij;i. Naispuolinen tilasta
luopuja saattaa saada tiim5n eliikkeen ertiiss;i
tapauksissa jo 45 vuotiaana.

Enityistri rintamamieseldketta (REL) voj. saada
tietyin edellytyksin 55-64-vuotias miespuolinen
rintamasotilastunnuksen omaava henkild . 1.7.1982
astuu voimaan rintamavetenaanien varhaiseliike-
laki. Se antaa y1i 30 pnosentin sotainvalideille
aina ja 58 vuotta teiyttSneille sotaveteraaneille
erityisehdoin eliikkeelle siir"tymisen mahdolli-
suuden.

Naispuolinen, yksindinen ja pienitul-oinen hen-
ki16 on voinut saada kansaneldkkeen ns. vanhuu-
dentuen 60. ikHvuodesta 15htien. Vanhuudentuki,
poistettiin L.1.1980 voimaantulleessa kansan-
eliikeuudi stuks es s a .

Tyoeldkejtirjestelmiin puitteissa on yrityksill;i
mahdollisuus vapaaehtoisen lisiiedun muodossa
jiinjest;iri alennettu eldkeik;i tydntekijoilleen
tai joillekin henkilOstonyhmilleen. Keiytiinnossd
tSmii etu on koskenut muutamaa Prosenttia vakuu-
tetuista.
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Kokonaisuutena Suomessa on siis voimassa tydn-
antajan mukaan mEii::aiytyv;i kiintednajainen
eliikeikiikiiyt5nto, jossa ei juu::i oteta huomioon
yksil6tlisili eroja vanhuuseleikkeelle siirtymi-
sessii. El;ikei;in porrastuskin menee rrv5itnddn

suuntaantt: ne, joi11a yleensii on kevyempi tyd
(vinkamiehet), voivat niin harkitessaan siintyti
aikaisemmin ekikkeelfe kuin muut (esim. naskaan
:ruumiillisen ty6n tekijdt).

1.2. Ekiketapahtumasta

Vanhuusel-iikkeelle siintymiseen liittyy muutoksia
ihmisen elinolosuhteissa. Muutoksista ilmeisin
on va::sinaisen, sdeinnollisen tyoss;ik;iynnin loppumi-
nen. T;i116in muodostuu p;iivitt;iin keskimii;irin
10 tuntia sellaista vapaa-aikaa, jota ei o1e ai-
kaisemmin o11ut. Sii;innollinen tydsslikiiynti
on tuonut e15mii5n vakiintuneine toimintoineen
selvEn ja tutun nytmin, mikai ei ehkai juurikaan
ole muuttunut vuosien ja vuosikymmenien vie-
riess;i. E15kkee11e siirryttdess;i tilanne kui-
tenkin muuttuu tiiysin ja edessli on mukautumispro-
sessi.

Samaan kokonaisuuteen liittyy muitakin muutoksi-a,
jotka vaikuttavat eliikkeell-e siirtyv;in henkildn
hyvinvointiin. Yksi konkr^eettinen e15kkeel1e
siirtymisen seunaus on taloudellisen tilanteen
muutos. Vaikka elSketunva olisikin tyydyttiiv5, ih-
misen tulot pienenevdt yleensli el5kkee11e siinryt-
t;iess;i. Sosiaalinen ympS::istd muuttuu myds.
Ty6st;i pois jdtiminen merkitsee tydtovereiden
menetysta ja samalla myos tyohdn liittyvien ihmis-
suhteiden katkeamista. E1;ikkeellti oltaessa viete-
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triein myos entinen tyoai-ka kotona. .Ioskus joudu-
taan vaihtamaan lislksi asuntoa luovuttaessa tyo-
tai vinka-asunnosta tai jostain muusta syysti.

Vanhenemiseen sinEns5 liittyy joukko muutoksia
ja ongelmia. Ihmisen vanhetessa hEnen tenvey-
dentilansa heikkenee. Tenveydentilaan ltihei-
sesti liittyv;i ravitsemuskysymyskin voi o1l-a
yhteydess;i eliikkeelle siirtymiseen.

Pohdittaessa eleikkeelle siirtymistii on muistet-
tava ty6, josta eleikkeel-1e siimyttitin ja tydh6n
1-iittyvei sosiaalinen asema. Eliikkeellehtin sii::-
rytli5n enityyppisistii toistei. Yksi jo edellii
mainittu er:ottelu voidaan tehd5 tyd- 3a virkasuh-
teesta eleikkeelle siirtymisen 3a yrittajien el;ik-
keelle siintymisen kohdaI1a. Tyo- ia virkasuhtees-
sakin olevien henkildiden tydt poikkeavat toisis-
taan mm. tyon l-uonteen ja vaatimusten osaltal).

1.3. Elaikkeelle valmennuksen kdsite ja kaytdnto

Eri tahoilla tunnettu huofi e1akkee11e siirtymi-
sen yhteydess;i tapahtuvasta eliimeintilanteen
muutoksesta on johtanut k;iyteinn6lliseen toimin-
taan, joka on ilmennyt useissa eni maissa kSyn-
nistetyissii e15kkee11e valmennusohjel-missa. 0n

katsottu, ettd ihmisen joutuessa ndin suunen
eldmSnmuutoksen eteen, heint;i on valmennettava
siihen antamalla ennen e15kkee11e siintymistd
opetusta, informaatiota ja asennekasvatusta.
0n toivottu, ettii hiin oppisi tiedostamaan edes-
sti8.n olevat tosiasiat ja voisi suhtautua mahdolli-
simman nealistisesti elikkeel-le siirtymiseen ja
el-iikeaikaan.

1) fyota k5ytetdan t;issei sen jokapiiiveiisessci kielenkdytossH esiinty-
v}.ssd, yleisess;i me::kityksessS. Tyon kasitetta tankastellaan
l;ihenmin liitteessii 6.
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Kuvio I Elaikkeell-e val-mennuksen alkupeniiinen
ajatusnakennel-ma (Alho 1971_, Zl)

Elcikkeell-e valmennuksell-a tankoitetaan pynkimyksiE
ja toimenpiteita, joiden avull_a ihmisiH autetaan
sopeutumaan mahdoll-isimman hyvin elEkkeelle siin-
tymiseen ja ekikeaikaan. Toiminnassa on oleel-
l-ista ennalta tapahtuva tiedostaminen ja tutustu-
minen asioihin.

Eleikkeelle valmennustoimintaa on oLlut useissa
Euroopan maissa ja USA:ssa jo vuosia. Esimen-
kiksi USA:ssa ja Englannissa on kehitetty eri-
tyisiri val-mennusohjelmia. Pohjoismaista on mai-
nittava enityisesti Nonja, jossa valmennustoiminta
on kehittynyt pitk;i11e.

r) Te1la tankoitettaneen tilannetta, jossa henkild on jo tottunut
ty6steidn luopumiseen eikti sen ajattelu aiheuta enriii sanottaviavaikeuksia tai ikrivyyttd.

Suunnitel-
mien l-aati-
minen ja to-Tieto

Oikean kuvan
syntyminen
siitii, mitd
el5kkee1le
jHdminen
merkitsee

Mukautuminen:
- ei kaivata

entistE
tydtii 1)

- ollaan tyy-
tyviiisiS

- on ::iitt5-
vdsti teke-
mistHMy6nteinen

asennoitu-
minen e15k-
keelle siin-tymistii
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2. TUTKIMUKSEN TAVOITTEET

Suomessa e15kkee11e valmennus kSynnistyi vansi-
naisesti 70-1uvun alussa. Alullepanijoina olivat
etenkin Eliikevakuutusosakeyhtid Ilma::inen ja
Vanhusty6n keskusliitto. Kdyt5nnossd valmen-
nusta annetaan yleensii kurssimuotoisena. THr-
ke;ind on pidetty Inm. sen seikan selvittaimist;i,
kuinka paljon henkilolle jdti rahaa kaytetta-
v;iksi henkildkohtaisiin menoihin eltikkeelle
siintymisen jiilkeen. Kunsseilla on k5sitelty
taloudellista tilannetta laajemminkin. LisSksi
on kiinnitetty huomicta terveyteen, henkiseen
tilaan, harrastuksiin, ihmissuhteisiin ine.

Luotettavien tietojen puuttuminen vanhuuseldk-
kee1le siirtymiseen liittyviist5 tilanteesta,
kuten hyvinvoinnin osatekij6iden muutoksista
ja niiden seunauksista, on vaikeuttanut kSytdn-
n61list5 tyota. Ainakin osittain toimitaan
oletusten varassa ja joudutaan kysymei;in, mi11ai-
sia ongelmia asiaan t o d e 1 1 a liittyy'
Resurssien sitominen eltikkeelle valmennukseen
on oflut arveluttavaa, kun kciyttokelpoisia tutki-
mustietoja alueelta ei oIe ol1ut saatavissa'

K5ytdnn6llisten tietojen ohe1la tarvitaan 1i-
sSksi riittavea teoreettista ongelma - alueen
hallintaa. Vanhuusellikkeelle siirtymiseen liit-
tyviS tutkimuksia ja teonioita on kehitelty
erityisesti USAlssar mutta amerikkalaisen kult-
tuuripiirin tuloksia ei voida sellaisenaan suo-
raan soveltaa suomalaisiin oloihin'
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Vanhuusel;ikkeeI1e siintymisestd on kaivattu
jatkuvasti kotimaisia tutkimuksia. Koska tail-
laista tietoa on o11ut varsin niukasti saata-
vissa, muodostui nyt suoritettava tutkimus erddn-
l-aiseksi pioneeritydksi. Se on luonteeltaan
niiinol-Len expforatiivinen, kokeiluluontoinen.

Vanhuusel5kkeefle siirtyminen on vain yksi osa
ihmisen monivaiheisessa vanhenemiskehityksessa.
Niinp;i ik;ieintymiseen voi tiittyd el;ikkee1le
siir"tymisen jSlkeisind myohempinai vuosina uusia
pii::teitai ja ongelmia, jotka eiv;it ofe ajan-
kohtaisia tai selv;isti ilmitufevia viet;i e15k-
keel-le siirtymisen yhteydessa ja sitd seuraa-
vina liihivuosina. Teillaisia ovat esimerkiksi
ns. vanhojen vanhusten el-i sefv5sti y1i 75-
vuotiaiden enityisongelmat, jotka vaatisivat
aivan oman, enil-l-isen tarkastetunsa.

Vaikka eleikkeelle valmennukseen kuuluvassa ope-
tuksessa voidaan toivoa saavutettavan aja1Ii-
sestikin mahdollisimman pysyviei tuloksia, siinii
keskitytei;in kuitenkin ensisijaisesti itse eldk-
keelle siirtymiseen ja sita valittom;isti seu-
r:aavan ajanjakson til-anteeseen. Tdm;inkin tutki-
muksen tarkastelu koskee juuni tuota tilannetta,
eIi ansiotydsse kiiyviin ihmisen vanhuuseltikkeelle
siirtymiseen liittyvi;i olosuhteita juuri ennen
ellikkeelle siir:tymistH ja jonkin aikaa sen j;i1-
keen.

Tutkimuksen tavoitteena on:

1. Vanhuusel;ikkeell-e siirtymiseen liitty-
vien elinolosuhteiden ja niiden muu-
tosten kuvaaminen ja arvioiminen

2. Vanhuusel;ikkee1le val-mennuksen vaiku-
tuksen arvioiminen
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3. TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN TAUSTA

3. 1. Vanhenemisesta

Tiissii tutkimuksessa pynit;i;in el;ikkeelle siinty-
misen pnoblematiikka yhdisttimeiiin vanhenemista
koskevaan tieteimykseen, hyvinvointiteoniaan ja
el5kkeel-Ie siintymist5 koskeviin teo::ioihin.
Tavoitteena on saada aikaan teo::eettinen kehys,
jossa em. osaset on sidottu toisiinsa yhdeksi
kokonaisuudeksi.

Penusl-Shtokohta biologisessa vanhenemispro-
sessissa nriyttei5 olevan se, ettH ihminen van-
henee vdhitellen, 20-30-vuotiaasta eteenp;iin
siten, etta fysiologiset toiminnat heikkenevait.
Lukuisissa esityksissd on lueteltu erilaisia
toimintoja, loissa on havaittu heikkenemistei
ikaantymisen yhteydess;i. Heikentymist;i ja
muuttumista on havaittu enilaisissa suo::ituk-
sissa, kehon kemiallisessa koostumuksessa ja yk-
sitt;iisten elinten toiminnoissa (vnt. Heikkinen
1973, 46-59 ja Riley-Fonen 1968, 229-265) .

Suuret yksilolliset erot ihmisen biologi-sessa
ja fysiologisessa vanhenemisessa on tuttu ilmio
kaikille gerontologeille. Kaksi knonologisesti
samanik5ist;i henkil6ii voivat ol1a biologiselta
i5ltriein vansin eni-i-keiisiti. Luotettavia biolo-
gisen idn mittaneita ei ole kuitenkaan saatu
muodostetuksi. NdmS mittanit olisivat ilmei-
sesti huomattavasti panempia iein mittareita
kuin kliytdssei ofeva knonologinen ikei, joka on

funktionaalisesti jokseenkin mitSeinsanomaton.

Vanheneminen on jatkuva tapahtuma, mutta sen

nopeus ei ole tasainen e::i yksi1oille. Vanhe-
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nemisnopeus on ilmeisesti niippuvainen mm.

ympdristdtekijoistS, mutta ennenkaikkea se on
niippuvainen penintdtekijoist;i. Tydnteolla on
myds osuutensa vanhenemiseen, mutta esimerkiksi
tydn rasittavuuden vaikutus vanhenemiseen ei o1e
suinkaan yksisuuntainen ja selkeii.

Biologit ja fysiologit pystyv;it luettelemaan myos

monenlaisia vanhenemiseen liittyviS tunnusmerk-
kej5, joista ilmeisimpi5 ovat fyysiset ja psyyk-
kiset muutokset. Pystytadn erottelemaan vansin
selkeitri ja konkneettisia ihmisen kehon ja sen
nakenteen muutoksia ikd5ntymisen seurauksena
(vrt. esim. Ruikka 1975, 42). Psyykkiselld
puole11a tavataan vanhoilla henkiloillei ylei-
sesti mm. huomiokyvyn heikkenemist5 ja muisti-
toiminnan alenemista. Ilyds muita deprivaation
oireita esiintyy, kuten keskittymiskyvyn, aloite-
kyvyn ja osittain anvostelukyvynkin alenemista.
Kykenem5ttdmyys hyveiksyd uusia ajatuksia ja ta-
poja on myos mainittu (Ruikka emt., 46).

Taissii yhteydessei on syyta korostaa myds enilais-
ten sainauksien vaikutusta vanhenemiseen.
Sosiaaliturvan tutkimuslaitoksen tulosten mukaan

oli v. l-976 pitkdaikaisesti sainaiden osuus
65 vuotta t;iyttiineestii veiestostli 78 eo, kun vas-
taava osuus koko viiestost5 oli samanaikaisesti
noin kolmasosa (Kalimo 1979, 1). Useat ellike-
aikaiset sairaudet ovat alkaneet ehkS jo ennen

el5kkeelle siintYmistii.

Useat tutkimustulokset osoittavat, ettd knono-

loginen ikti on e1;ikeikdnd normatiivisen pakon

sanelema asia, josta yhteiskunnassa on sovittu'
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Sil1a ei o1e juuri mitaan yhteyksi;i biologiseen,
psykologiseen tai sosiaaliseen vanhenemiseen.
Iklieintymisen ulottuvuudet ovat myos toisistaan
niin riippumattomia, ettd niiden mittaamiseksi
tarvitaan erillisiei, juuni niitri vanten kehitet-
tyj;i enityismittaneita (vrt., Atchley l-976,
R - Geonge, L. 1973, 336).

Sven Forssman, joka teki selvitystyotri Ruotsin
eleikeikrikdyttinnon uudistamisen yhteydess;i, koros-
taa suunia yksitdtlisi;i eroja ikd5ntymisen yh-
teydess;i. HE.n toteaa mm. , ettii noin 45. ikiivuo-
desta leihtien vanheneminen ja sainaudet muutta-
vat usein tyokykyS. Muutos on yksilollinen ja
etenee niin, ett5 ihmiset tulevat ik5;intyessaan
yhri erilaisemmiksi. Fonssman suositte1eekin
joustavuutta el;ikkee1le siintymiseen, jonka hdnen
mukaansa olisi tapahduttava ikavuosien 60-70 v;i-
1iIIa, ja jonka olisi annettava yksi1611e mah-
dollisimman paljon piiiit5ntHvaltaa asiassa. Hlin

on kiinnittainyt huomiota myos henkilon valmenta-
miseen tyoel;imeisti el;ikkee1le siintymiseen 1a
pit;iai vSlttdmdttomanii sita, ett;i henki161Ie jo
etuk;iteen kerrotaan mm. terveys- ja sosiaalisis-
ta pnobleemoista. Tata prosessia helpottaisi
hiinen mielestailin se, ettd eliikkeelle siintyminen
voisi tapahtua asteittaisesti (Forssman 1975,
130-133 ) .

Erilaisille fysiologisille toiminnoille on omi-
naista jatkuva heikkeneminen ik;iSntymisen mydtti,
mik5 alkaa noin 30 vuoden iiiss5 ja ntiytt;i5
kiihtyvain 40 vuoden j-lissti. Suonituskiiyreit osoit-
tavat iiin mukana tapahtuvaa laskua. Esimerkiksi
tyokyvyn lasku on ilmeistei jokaisena toistaan
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seuraavana kyrunenvuotiskautena, mutta laskun
suunta on siksi tasainen, ettS on vaikea huo-
mata jynkkae taitekohtaa (vnt., Riley-Foner
1968, 68 ja 232). My6s kronologisen iiin vaiku-
tus ty6kuntoisuuteen on ollut tutkittavana.
E:rri5n tuloksen mukaan voidaan sanoa i;in merki-
tyksen olevan 45. ikdvuoteen saakka viihdinen.
40-45-vuotiailla on anvioitu tydkuntoisuus
laskenut noin 10 pnosenttia. Vihennys on
45-50-vuotiailla keskimiiSnin 20 pnosenttia,
50-55-vuotiailla 30 pnosenttia, 55-60-vuo-
tiailla 40 pnosenttia ja yli 60-vuotiailla
60 pnosenttia. NeimH. ovat muutoksia yleisiin
normeihin venrattuna. Tyokyky vaihtefee mm.

eri ammateissa (Isohanni 1973, 158).

Yleiskuvaksi 1;iei kdsitys biologisten vanhenemis-
muutosten tasaisuudesta, missei on vaikea 16y-
tH;i ikdiintymisen najapaaluja. Toinen vallitseva
piirre on vanhenemisen yksi1611isyys - eni yksi-
16t vanhenevat eri tahtiin 3a samankin yksilon
eni elimet vanhenevat eni tahtiin (vnt., esim.
Gordon 1961, 48). Eni ammateissa tapahtuu voi-
mien kuluminen ja r"asittuminen ja tlimSn seurauk-
sena tyokyvyttomeiksi tuleminen hyvinkin erilai-
seen tahtiin. Mm. Eleiketunvakeskuksen tutki-
muksessa osoitettiin, ettri ty6kyvytt6m5ksi tulo
on jynkiisti enilaista eni ammattinyhmissS. Lis;iksi
havaittiin, ettd tydntekijdiden omat mielipiteet
sopivasta el;ikeidstii osuivat vansin hyvin yhteen
objektiivisesti todettujen ammattien rasittavuus-
erojen kanssa (Aarnio - Forss, ym. 1975, 75-78).

Yksi menkittava havainto vanhenemisprosessin yh-
teydessE on se, ettti vain viihemmisto aktiivity6-
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voimasta tyoskentelee yleiseen vanhuuseleikeikSSn
e1i 65. ikaivuoteen saakka. Osa henkil-6ist;i voi
siirtyei jo siti aikaisemmin vanhuusekikkeelle eni-
tyiss;i;innosten pe::usteell-a (vnt. luku 1. 1. edellii) .

Osa taas voi siintyE ennen vanhuusel;ikeikriei sainau-
den, vian tai vamman johdosta t y 6 k y v y t -
t 6 my y s e 1 ei k k e e 1 l- e ja osa taas pit-
k5;in jatkuneen tyottomyyden perusteella t y d t -
t o my y s e 1 d k k e e 1 1 e. Vuonna 1981 alkoi
esimenkiksi tyoelakejHnjestelmSn yksityisellii sek-
tonilla (TEL, LEL, YEL, MYEL) yhteensii n. 32 000
vanhuus-, n. 17 000 tyokyvyttomyys- ja n. 5 000
tyottomyyseliikettlil). Vanhuusel;ikkeist5 noin puo-
1et o1i alkanut jo aikaisemmin tyokyvyttomyys-
tai tyott6myysel;ikkeenii.

Koskisen mukaan noin puolet tyontekijoista lopet-
taa tydnteon jo ennen vanhuusel-;ikeikdti. Samoin
on asianlaita virkamiesten ja toimihenkiloiden koh-
daIIa, kun sen sijaan itsenaiiset yritteijtit jatkavat
tydtd pisimp;i;in. 65-vuotiaana jattaa tyontekijdista
tyons;i vain 16-22 pnosenttia. 62 eo kaikista lopet-
taa tyon tenveydellisist;i syistei, e1i ne ovat lrat-
kaisevia noi-n kuudessa tapauksessa kymmenest;i
(Koskinen 1976, 74-78). Yhtend selityksenei ty6stii
pois joutumiseen voidaan mainita tydvaatimusten
luonteen ja fysiologisten ominaisuuksien heikenty-
misen vailinen epiisuhde, 3oka saattaa vanhenevan
tyontekijdn usein vaikeaan asemaan tuotannossa.
Tuotannossa asetetaan suunia vaatimuksia monille
sellaisilIe fysiologisille ominaisuuksille, jotka
ik;i;intymisen my6tri heikentyv;it. On o1lut tapauk-
sia, joissa tyokyvyttomyyttii esiintyy yhden fysio-
logisen toiminnan osalta henkildn ollessa muuten
tenve ja tyokykyinen. Trillaiset ilteknisen" tyo-
kyvyttdmyyden ilmidt ovat omiaan omalta osaltaan
1is;i;imiitin vaatimuksia ns. funktionaalisen tyo-
kyvyn arviointitarpeesta vanhenemisen yhteydess;i.

r) L5hde: El;iketietoa numeroina, Eliiketurvakeskus 1982



3.2. Hyvinvointiteonia kehitys, knitiikki ja sovellutus

3,2.1. Hyvinvointiteonian kehitys

tt

Ajallisesti hyvinvointiajattel-u seunaa elintason
tutkimusta, joka on elinolosuhteiden tutkimus-
tnadition vanhin ja hete::ogeenisin osa (vrt.
Raunio 1980, t). Elintasotutkimuksesta ja
sen kehityksestE ovat meillti kinjoittaneet laa-
jasti mm. Salavuo (f968) ja Roos (1973). Roos

toteaa mm., ett6. elintasokdsitteen tulee Perus-
tua tanpeisiin. Kasitellessiidn tarpeiden ja
elintason suhdetta hen esittelee ns. SNC-k;isitteen
(Simple Need-Based Concept on the Level- of Living)
Ensimm;iisen SNC-kHsitteen maaritteli Yhdistyneit-
ten Kansakuntien komitea raPortissaan vuodelta
1954. Leihtdkohtana tiissii ktisitteessti o1i ajatus
siitti, ettH. ihmisi1l5 katsottiin olevan suhteelli-
sen muuttumattomat, yteisesti samanlaiset tarpeet,
3oiden penusteella elintason komponentit voidaan
meanittae. YK:n piinissli on sittemmin kehitelty
useita esityksia elintason eri osatekijoist5.
Teistai tutkimuksesta on ktiytetty yleisnimikettli
trYK:n tutkimuspeninnerr (Raunio emt. t).

El-intasomittausten tekij;in;i on mainittava erityi-
sesti D::ewnowski. HH.n on esittanyt tarvePerustei-
sia elintasomaidnitelmid ja keinoja elintason mit-
taamiseksi. Keskeistti Dnewnowskin elintasok;isit-
teessa on sen mearittely hyddykkeiden ja palve-
lusten kulutuksel1a. Tavaroiden ja palvelusten
vi::ta tyydyttaisi heinen mukaansa ihmisen tanpeet '
Tiimein mukaan oletetaan elintason eri osatekijOi-
den yhdess5 kattavan ihmisten enemmistdn tarpei-
den koko alueen. Osatekijtit e1i komponentit
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voidaan hHnen mukaansa jtinjesteiH. komponenttinyh-
miksi ja niiden tulisi heijastaa ns. univensaali-
sesti nelevantteja tanpeita (vrt. Raunio 1979,
2)-25). Dnewnowski on esittanyt useita elintaso-
indeksiversioita komponenttinakenteineen. Ns.
uudessa versiossa jaetaan elintaso osatekijOi-
hin sen aktiviteetin luonteen perusteella, joka
tanvitaan kunkin inhimillisen tarpeen tyydytt5-
miseen. THssts indeksiss5 tulee kullekin osa-
tekij511e keskimddnin kolme osoitinta. fndek-
sissH on yhdeksEn eni osatekijdH, jotka on
ryhmitelty kolmeen nyhmii&n, nimittH.in penuskom-
ponentteihin, suojakomponentteihin ja ympdnistO-
komponentteihin. THmHn elintasoindeksin kompo-
nenttirakenne on kokonaisuudessaan seuraava
(vnt. D:rewnowski 1974, 38-70):

Penuskomponentit
1. Ravinto
2, Vaatetus
3. Suoja (asuntojen laatu, asuminen)
4. Tenveys
5. Koulutus

Suoj akomponentit
6. Vapaa-aika
7. Turvallisuus

Ympdnist6komponentit
8. Sosiaalinen ymp6nist6 (sisdltEE mrn. ty6-

mankkinasuhteet, infor"maation ja kom-
munikaation ja vinkistyksen)

9. Fyysinen ymp5ristd (sis51t5d mm. ympiinist6n
siisteyden, palvelutason ja kauneuden)
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Huomattakoon, ettEi tiissii nakenteessa ovat mukana

helposti mitattavat navinto, asuminen ja koulutus
Uusi osatekijti teissei on ympiiristo, joka sisiiltiiii
monia asioita. Aikaisemmissa nakenteissa esiinty-
nyt sosiaalinen turvallisuus on ttissd mukana tur-
vallisuus nimisenii. Ty611isyytt5 ja tyOolosuh-
teita ei oIe teiss&' r:akenteessa.

Elintasotutkimuksen kehityksen end5nii vaiheena
on mainittava sosiaali-indikaattoritutkimus. Teol-
listuneissa maissa on py::itty viiestdn sosiaali-
sia olosuhteita ja toisaalta yhteiskuntapolitiikan
tavoitteita kvantifioimaan tdllaisi11a indikaatto-
neilla (Raunio 1980, 60). Esimerkiksi Roos toi
esiin ajatuksen, ettii on kehitettdv5 yhteiskunta-
teoria, jonka mukaisia muuttu3ia olisivat juuri
sosiaali-indikaattorit. 0n kuitenkin jo n;ihty,
ettd indikaattonit ovat e::il-lisiri ja ik;itsn kuin
ilmassa. Ilman teoriaa on vaikea erottaa tarkeita
osoittimia muista, ja osoittimien vuorovaikutus-
suhteet ovat epdselviit. Niiin o1len on kaivattu
viitekehystd, joka yhdistdisi monet havaitut
muuttujat (vnt. Roos emt., 188-191).

Vanhaisemman vaiheen kehittelyissti pyrittiin otta-
maan mahdollisimman monta osatekijtiH mukaan kuvaus-
jairjestelmd&n. Kuitenkin havaittiin, ettd tarvitta-
via tietoja eni osatekijdistii ei ollutkaan kiiytet-
teivissii. Tdst5 syystii raioitettiin mukaan otetta-
via osatekijOite ja hyvinvoinnin ulottuvuuksien
ongelma tuli tutuksi. T;ihcin liittyy kysymys yni-
tyksistd rakentaa e::ityinen yleisindeksi, jonka
avulla elintasoa voitaisiin mitata. My6hemmissei

kannanotoissa tiillaiset yritykset kuitenkin tuomi-
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taan yksimielisesti (vnt. esim. Roos 1973, IBO-
183 ja Allandt 1976, 63-65).

Elintaso-tyyppisesta mittaamisesta on siirnytty
Ityhteiskuntatieteelliseen" mittaustapaan. Hyvin-
vointiteor.eettisia ajatuksia voidaan sitoa n;ii-
den ajatusten esitteijien nimiin. Tei116in on
mainittava Sten Johansson, joka Ruotsin matalapalk-
kaselvityksen yhteydessd syventyi voimavarakysy-
myksiin. Johansson esittdii aikaisemmasta poike-
ten ihmisen toimijana, voimavarojen keiytt;ijdn5.
Heinen mukaansa hyvinvointia ei tufe pita;i pas-
siivisena, enilaisten hyddykkeiden tai palve-
lusten avul1a saatuna tanpeentyydytyksen tilana.
Sen keskeisen sis5116n tulee muodostamaan aktiivi-
nen toiminta, jonka avu1la kiiytettH.vissii olevat
voimavanat ohjataan hyvinvoinnin edistAmiseen.
Johanssonin mukaan elintaso tankoittaakin yksi-
16n mahdollisuutta kriyttaiai niita voimavaroja,
1oi1la hrin voi valvoa ja tietoisesti ohjata eI;i-
mH.ains;i. Esityksessaan Johansson painottaa hyvin-
vointiarvoja keinoina (Johansson 1970, 32-37).

Roos on k5sitellyt hyvinvoinnin olemusta, merki-
tyst;i ja sisH1t6d. Roosin esityksessd todetaan,
ettai hyvinvoinnilla on yhteyksiS koko sosiaaliseen
nakenteeseen siten, ettei o1e mahdollista enot-
taa yksildllistai hyvinvointia sosiaalisesta hyvin-
voinnista. Roos korostaa myds hyvinvoinnin pro-
sessiluonnetta. Roos I;ihtee liikkeelle marxilai-
sen sosiologian kasitteista. H;in esittliri hyvin-
voinnin osatekijoiksi melko paljon jo aikaisemmin
esitettyjen tapaisia tekij6itai ja jakaa ne kol-
meen luokkaan:

Puhtaat voimavanatekijHt (kuten tuIot,
vanallisuus jne. ) .

1
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Tekij;it, jotka ovat sekti voimavanoja
ettei tyydytt5v;it samalla suoranaisesti
joitakin tanpeita (kuten koulutus ja
osal-listuminen ) .

Puhtaat tanvetekijet, lotka ovat voima-
varoja vain osittain (kuten tyoolot
ja vapaa-aika).

(Roos 1973, 29-43, 44-47 ja 201-203)

E::ik Allardt perustaa ajatuksensa psykologisten
tanveteorioiden pohja11e, joskaan ei hyv;iksy
niita kritiikittci. Teorioista on tunnetuin
Maslowin esittama tarvehierarkiateonia, jossa
ol-etetaan tanpeiden olevan hierarkisesti jSnjes-
taytyneita. Ns. ylempien tarpeiden katsotaan
vinieivrin vasta, kun alemman asteiset tanpeet on
tyydytetty (Maslow 1943, 370-).

Allardt mdH.nittel-ee hyvinvoinnin tilaksi, jossa
ihmiselld on mahdollisuus saada keskeiset tarpeen-
sa tyydytetyiksi. Varsin keskeinen kohta Allardtin
ajatuksissa on ns. objektiivisen ja subjektiivisen
hyvinvoinnin penusteiden analyysi. Allandt kir-
joittaa: rrHyvinvointia ei voida koskaan maaritell-a
yksinomaan yhteiskunnan jdsenten anvostuksien
pe::ustee11a, sil1d ihmiset voivat enehtyil ta::-
peistaan ja tarpeentyydytyksensE asteesta. Sen

sijaan saattaa arvostusten ja subjektiivisten
kokemusten tiiydellinen laiminlydnti johtaa
dogmaattisiin vinhepddtelmiin. Tanpeet ja
hyvinvointi on todettava empiinisesti, mutta
tarpeiden tutkimus edellyttitii jatkuvaa havain-
nointia.tt (A11ardt emt. , 27).

Luodessaan poh3oismaisen hyvinvointitutkimuksen
kasitejarjestetma;i Allandt erottelee kasitteelli-

3
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sesti toisistaan hyvinvoinnin ja toisaalta onnen
tai onnellisuuden sekE. elintason ja e.liimiinlaadun.
Keisite el-intaso koostuu hrinel-lei enilaisista voima-
varoista, joiden avul1a yksilo voi ohjailla
elinehtojaan. Sen sijaan eliimdnlaatu liittyy
hdnen mukaansa sekd ihmisten v;ilisiin suhteisiin
ettei ihmisen ja yhteiskunnan tai ihmisen ja luon-
non viilisiin suhteisiin perustuvaan tanpeen tyydy-
tykseen. Hyvinvoinnin aste mS.dndytyy tarpeen
tyydytyksen asteesta. (Allardt emt. , 32-33 ) .

Toisen penustavanlaatuisen erottelun Allar:dt tekee
l5hestyessd;in k;iyttrimiensH hyvinvoinnin osateki-
jdiden valintaa ja niiErittely;i. Hrin luokittelee
osatekijdt siten, ettai ne muodostavat kolme tar-
pei-den perusluokkaa:

Elintaso (Having)
Yhteisyyssuhteet (Loving)
Itsensti toteuttamisen muodot (Being)

TAm;i kolmijako sis51t5;i yksildkeskeisen tarpeen-
tyydytyksen tankastelun.

KasitelLessaen sosiaalisen nakenteen vaikutuksia
hyvinvointiin Allardt turvautuu jo nonjalaisten
e 1 intasotutki j oiden e s ittemean areena-kli s ittee -
seen. Tdmai tarkoittaa site, ettli yksil6n tode-
taan toimivan yhteiskunnassa useilla eril-aisi1la
osa-alueilIa, areenoilla, joi1la h5nelki on vaih-
televat mahdollisuudet tyydytttiai eriasteisia
tarpeitaan. Hyvinvoinnin lopputulos saattaa
n;iin o11en johtua seke voimavanoista, aneenoista
ettE aneenoitten nakenteista (vnt. Allandt
emt., 65-68).

I
2

3
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0n syytd kiinnittH5 enityistH. huomiota areena-
kdsitteeseen ja sen menkitykseen. Allandtin
mukaan on tietysti olemassa lukuisia aneenoita,
joissa yksild voi kdyttHH nesurssejaan. ErdHt
hyvinvoinnin osatekijat ovat yksil-611isten resurs-
sien luonteisia, kuten esim. tu1ot. Toiset taas
ovat areenoiden luonteisia, kuten esim. ty61Iisyys.
0n tdnkedd huomata, ettei joistakin ympliristoistli
puuttuu e::5itH. aneenoita, jolloin eniiH.t muualla
vahvat voimavanat voivat jeada v;ihemmiin tiinkeiksi
tai jopa merkityksettdmiksi yksi1611isen hyvinvoin-
nin kannalta. Tel1e ajatuksella on merkitystd
my6s tH.miin tutkimuksen kannalta. Allardt viittaa
siihen, ett& eri voimavanojen vdliset yhteydet
voivat ol1a erilaisia eni ymp6.rist6issei. T;imei joh-
tuu siitd, ettai eni aneenoitten kdyttdkelpoisuus
ja rakenne ovat er:ilaiset eni 5rmpdnistoissE. Vii-
taten Jan Synnenmaniin Allandt toteaa, ett;i elin-
tason tutkijat eivH.t useinkaan ota huomioon sel-
laisia tarpeita, jotka ovat peniiisin ihmisen ase-
masta yhteiskunnan nakenteessa. (Atlandt emt.,
6s-68 ) .

Kun tankastellaan Johanssonin, Roosin ja Allandtin
esittamie hyvinvoinnin osatekijdite voidaan to-
deta, ettli he tuovat esiin vansin samantyyppiset
hyvinvoinnin osateki j et .

Hyvinvoinnin osateki j 5t

Allardt I Roos ja Johansson (R ia .T)
lisAksi:

1. Tulot
2. Asumistaso
3. Ty6llisyys
4. Kou.l-utus

5. Terveys Ravinto (R + J)
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6. Paikallisyhteisyys
7. Penheyhteisyys
8. Ystdvyyssuhteet Ympli::ist6n laatu (R)

Kasvuolosuhteet (J)
9. Arvonanto
I0. Korvaamattomuus

11. Potiittiset nesunssit
12. Tekeminen (vapaa-aika)

Allandtin esittemat osatekijtit esiintyvat ldhes
kaikki my6s Roosin ja .Iohanssonin nakennelmissa.
Poikkeuksia ovat Allandtin ystavyyssuhteita,
anvonantoa ja konvaamattomuutta koskevat osateki-
jat. Ainoa Allardtin osatekijei, jolle ei ol-e

ilmeisesti vastinetta, on anvonantoon e1i statuk-
seen viittaava tekijei. Sellaisia osatekij6itli,
jotka esiintyvait Roosilla ja Johanssonilla, mutta
ei A11andti1la, ovat navinto ja tyoolosuhteet'
Kasvatus esiintyy vain Johanssonilla ja ympiiris-
ton laatu puolestaan Roosilfa. Osatekijoitten
samankaltaisuudesta huolimatta on pidett;ivd mie-
lessti teoreettisten fiiht6kohtien erilaisuus'

Kaikki kinjoittajat korostavat kuitenkin tervey-
dentilan ja taloudellisten teki:oiden ensisijai-
suutta. Allardt toteaa, ettd ktiytEnnollisesti
suuntautuneissa hyvinvointianalyyseissli pyrittidn
usein painottamaan niit5 osateki3oita, lotka
ovat tehokkaita voimavaroia pyrittaiessli hankkimaan
muita voimavanoia (vnt. , Allardt emt. , 52 ) '

Kuten edellii jo todettiin mliairitell;iain hyvinvoi-ntr
tavallisesti tarvek5sitteen avu11a. Tlilloin sii-s
keskeisten tarpeiden mHtirittely ja hyvinvoinnin
osatekijiit ovat tietyssti suhteessa toisiinsa'
Jotta voitaisiin mli;iritt;i;i hyvinvointiin kuul-u-
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vat osatekilat on miieinitettiiv;i aluksi ne tarpeet,
joita nriillei tekijoiltS voidaan tyydytt;i;i. Toi-
saalta on ko::ostettu hyvinvoinnin ns. dynaamista
luonnetta, jossa ei keskitytE erilaisiin asioiden
tiloihin, vaan hyvinvointi samaistuu ol-ennaisesti
ihmisen aktiviteetteihin (Roos emt., 42).

Sosiaalitieteiden parissa on tunnetusti esitetty
monia tanpeiden luokituksia (v:rt. edelltimainittujen
liseiksi mm. Alderfer 1969, Riihinen 1978 ja 1981
ja Wilenius 1972). Tankastel-taessa eri tutkijoi-
den esittdmi8. l-uokituksia voidaan kuitenkin havaita,
ettii luokitukset ovat yleensa var"sin samantyyppi-
siii (vrt. my6s Raunio 1980, l-3 ). E::i tanvealueet
saatetaan tosin nimetH. eri tavoin tarkastelukul-
masta riippuen. Tanpeet voidaan jakaa esitettyjen
luokitusten nojalla kolmeen p;iSluokkaan; vansi-
naiset e l- i n t a s o t a r p e e t, jotka
liittyveit penustoimeentulon tunvaamiseen,
s o s iaa 1 i s e t tarpee t, 3ay1im-
pHnH. tasona h e n k i s e t t a r: p e e t,
joihin kuuluvat olennaisesti itsensA toteutta-
misen eni muodot.

KeskeistE. hyvinvointiteo::ian t;il-le vaiheelle on
uskomus hienar:kiseen tanveluokitteluun. Hie::-
ankisuutta ei ole kuitenkaan tarkoitettu yleensd
ehdottoman selviinajaiseksi ja portaittaiseksi,
vaan enemmeinkin suuntaa-antavaksi, ohjaavaksi
yleispeniaatteeksi. (Raunio emt., 14).

1970-1uvun lopulta lShtien on kritisoitu mm.

hyvinvointiteorian Perustana olevaa tarpeiden
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hierankia-ajatusta ja teoniaa on haluttu muu-
tenkin kehittea ja jalostaa.

Varsin kniittisiti huomioita llaslowrn teorian
kdytt;imisest;i sosiaalipolitiikassa esitt;ivat
mm. Airaksinen ja Sa1o. He kiinnitt5vSt huo-
miota mm. siihen, ettii l{astowtn keiyttimE havain-
toaineisto on pddasiassa kliinist;i ja ettli teo-
::ia kieltriii yhteiskunnan 3a kulttuuritekijoiden
nelativoivan vaikutuksen toiminnan tulkinnassa,
ymmiirtEmisessE ja selittaimisessS. Kinjoittajien
mukaan ihminen ndhddiin tarveteoniassa vain itseitin
toteuttavana olentona, jo11e yhteiskunta ainoas-
taan asettaa kayttdon voimavanoja. TiimEn jSlkeen
sen on v5istyttiivd ja annettava titaa yksil6n
vapaalle toiminnalle. Esiteltyaein enilaisia suh-
tautumismalleja Maslowtn ajatuksiin he toteavat'
ettd I'Maslowtn teonian kaltaisten psykologisten
tarveteor:ioiden k;iyttd sosiaalipolitiikassa ei
o1e pe::usteltavissart (Airaksinen - Salo 1979,
227 -229) .

Yksityiskohtaisessa vastineessaan Riihinen 1a
Helminen to::juvat ki::joittajien ajatukset. Hei-
dEn mukaansa Airaksinen ja Salo mm. keskittyveit
kinjoituksessaan arvosteluun ja v;iitt5miin,
joi11e ei loytyne Perusteita Maslowtn omista
kirjoituksista. Edelleen he toteavat, etta
kirjoittajat ovat ymmeirt;ineet vlillrin Perustar-
peen kdsitteen ia ovat joutuneet siita johtuen
anvostelussaan harhaan. Riihj-nen ja Helminen
myontiiv;it, ettli hie::arkisia ta:rveteo::ioita ei ol-e

osoitettu tosiksi, mutta toteavat samalla, ett5
niitri ei o1e mydskeiSn osoitettu penusteiltaan
virheetlisiksi. T;irke5 havainto on myos se,
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ett;i heidiin mukaansa t'Maslow ei missSSn tapauk-
sessa v;iitii, etta olisi olemassa vain yksi anvo-
koodi tai normikoodi". Hiin oivaltaa arvojen ja
normien kulttuurisidonnaisuuden, mutta veittaa
sen sijaan, ettar:on olemassa tietty kriyttayty-
misdispositio, joka on anvoja ja normeja ylei-
sempifr. Mielenkiintoinen on myos huomautus siita,
ettd itseS.lin toteuttavien ihmisten yleisin piirne
on autonomisuus e1i pitk5fle menevi niippumatto-
muus ympaniston paineista. Teiflainen riippumatto-
muus lienee heid;in mukaansa kesitettavd 'rede11y-
tykseksi toteuttaa omia taipumuksia vapaana yhtei-
son nonmien liiallisesta paineesta" (Riihinen -
Hel-minen 1979, 231-233).

Riihinen on esittanyt eni yhteyksissd alatuksia,
jotka ovat osaltaan l-iittyneet vaatimuksiin so-
siaalipolitiikan painopisteen siintdmisest5 aineel--
lisvoittoisesta sosiaafiturvasta aineettoman, hen-
kisen turvan kehitteimiseen. HHn kor.ostaa nimen-
omaan sita, ett;i hyvinvointivaltion tarpeen-
tyydytysongelmissa on penimmSltddn kyse turval-
lisuuden tarpeisiin liittyvist;i ongelmista.
Hdnen mukaansa on teoreettisen analyysin avul-1a
pidetteiv;i ylimp;in;i penustarpeena itsensa toteutta-
mista e1i henkistd kasvua. Aineetonta turvatto-
muutta voidaan vHhentiiS tai ainakin oppia sietei-
miiein edist;im;il1ei inhimillistd kasvua eli ihmi-
sen itsensai toteuttamista. Riihisen mukaan on
sosiaalipoli-tiikassa korostettu liiaksi aineel-
lista penustanpeiden tyydytystii ja aineellista
tunvallisuutta, mik;i on estdnyt ndkemSstei hyvin-
vointiongelmaa koko laajuudessaan. T;il1oin ei
siis ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota subjek-
tiiviseen hyvinvointiin ja korkeampiin tarpei-
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siin liittyvei5n aineettomaan turvattomuuteen
(Riihinen 1975, 420-425 ja 1978, 5-7 ja 1979,
819-827 ) .

Mielenki-i-ntoisia ovat myos Pesosen ja S5nkiahon
tutkimustulokset ihmisten tdnkeimpina pitamista
tavoitteista. Tutkimuksen mukaan on suomalaisten
anvostuslistafla toisella sijalla heti "vakaan
taloudentr jSlkeen kohta "ystaiv;i11isyys: l-iiheiset
ihmissuhteetrt, kun taas tutkimuksessa mainituissa
viidessd muussa maassa vastaava tavoite sijoittuu
vdhemmSn tdrkeiden tavoitteiden joukkoon. Samassa
tutkimuksessa todetaan vielai, ett;i preferenssijrir-
jestys muuttuu vastaajien i5n vaihdellessa. Tdr-
kein havainto t5ssii on tutkijoiden mukaan se,
ettii kaksi nuorinta ik5ryhmaa (16-17- ia 18-22-
vuotiaat) painotti ihmissuhteita erityisen voi-
makkaasti. (Pesonen - S;inkiaho 1979, 275-279).

Uusin piirre hyvinvoi-ntitutkimuksen kehityksessti
on ns. e15m;intapatutkimus, jota erityisesti
J.P. Roos on hamastanut eldmdntavan muutoksen
tutkimusprojektissaan. Ifmeistii on, ettd e1dmdn-
tavan k;isite ja tutkimuspainotus ovat ttihtdisin
sosialistisista maista, joissa tlimlin alueen tutki-
mus on ajankohtaista (vrt. Paronen 1976). EIa-
mdntavan tutkimuksen voi-daan sanoa eroavan e1i-n-
olosuhdetutkimuksen muista suuntauksista mm.

siin;i, ettd tutkimuskohteet ovat rajoitettuja ia
siin5, etta pddpaino on itse toiminnan tutkimi-
sessa. Eliimlintapa mii;inite1l;i5n tietyissii el-in-
olosuhteissa eltivien yksiloiden tai ryhrnien toi-
mintojen ja py::kimysten muodostamaksi kokonai-
suudeksi. El5mtintavan tutkiminen edellytttiai
myos niiden olosuhteiden tarkastelua, jotka vai-
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kuttavat ihmisen toimintoihin (Raunio emt., 5)

Menkittdvd niikokohta eliimiintapatutkimuksessa on

sen metodoJ-ogia, jossa kiinnitet;i5n huomiota
mm. syviihaastatteluihin ja yleensii t'pehmeiden

menetelmienrr ktiytt66n. 0n korostettu myos mah-
dollisimman monipuolisten ja joustavjen sekei
aiheeseen sovitettujen menetelmien keyttde.
(Roos emt., 78). Edelleen kdytetei;in analyysissa
paljon enilaisia luokitteluja ja kvalitatiivisia
menetelmiii. T;ist;i seuraa myos ilmeisiS vaikeuksia,
kuten johtopeieitosten yleistetteivyyteen ja aineis-
ton keisittelyyn liittyvia pulmia. E1;imdntapa-
kiisite ei ole vielei tyydyttav;isti kiteytynyt ja
sen sovellutus analyysiin on vaikeaa. Sipil5
toteaa, ett5. tteliimHntavan tutkimus ei johtane
yhtii suo::aan nefonmeihin teihtei;iviin sovellutuksiin
kuin hyvinvoinnin tutkimus?t. (Sipilti 1979, 4B).

Raunion mukaan voidaan sanoa, ettti em. kehitys-
linja osoittaa elinolosuhdetutkimuksen tutkinus-
intnessin muutosta. Kun elintasotutkimuksessa
oli tutkimusintnessi metodologinen, on erityi-
s e s ti paikal 1 isyhte is6ta soi s es s a e I;imeintapatutki-
muksessa pynkimyksend antaa mahdollisimman moni-
puolinen ja tankka kuva najatun tutkimuskohteen
ihmisten elSm5stei. Tdmtin lisHksi on olemassa
ns. yhteiskuntapoliittinen suunnittelundk6kohta,
jolloin elinolosuhteita tarkastellaan yhteiskun-
nan ohjauksen tavoitteesta kiisin. Suunnittelundko-
kohdan saivyttltmdssE tutkimuksessa pynitiiiin sel-
vittamaan usein ne viilineelliset tekijeit, joiden
avulla kulloinkin mtilinitellyt elinolosuhteisiin
liittyvriyvdt asiat voidaan saavuttaa. (Raunio
emt. , 6-7 ).
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Hyvinvointiaj attelun sovellutusten pulrnakysy-
myksiE ovat k;isitelleet mm. Allardt ja Sipil;i.
Al-l-andt mm. toteaa, ettd hyvinvointiin vaikutta-
vien asioitten lukumiiiird on periaatteessa raja-
ton ja kyseessd on monien sattumanva::aistenkin
seikkojen tulos. Sipilei puolestaan puhuu ns.
ainutkertaisten tapahtumien menkityksestii tarkoit-
taen yksittriisiei tapahtumia yms., joi1la on ri;ir"irn-
meiisen tainkeei ja anvokas merkitys yksi1ol1e
(A11ardt emt., 213-274 ja Sipila emt., 51).
Sipil;i toteaa yhteiskuntatieteilij;in yhteiskun-
nallisen ihmiskuvan johtavan Sairimmilleen vietynd
antihumaaniin asennoitumiseen. Puhuessaan ns.
rrvlidrE st5 tietoisuudestarr Sipilti korostaa sita,
ettd ihmisen tietoisuus omasta eltimdstS;in olisi
otettava hyvinvointianalyysissa tarkoin huomioon.
Subjektiivisten kokemusten laiminly6nti ja alian-
vostaminen si1lit perusteella, ettd ne saattavat
ol1a viiriniii, on Sipilein kiisityksen mukaan ends
yhteiskuntapolitiikan vaanatlisimpia i1midit5.
On helppo havaita, ettH. tiist;i yksityiskohdasta
vallitsee tutkijoiden keskuudessa enilaisia kAsi-
tyksi;i.

Todettakoon vielli Aflandtin ajatus siit5, ettE
ihminen ei ole vain voimavarojensa meiiindtt5vdn5,
vaan hAn voi myos itse vaikuttaa niihin melkoi-
sesti. fhminen itseasiassa m;iiinittelee subjek-
tiivisten kokemustensa ja odotustensa nojalla
sen, mitti objektiivisia hyvinvoinnin muutoksia
h;in tahtoo ja tanvitsee (A11andt emt., 268-
271). Voidaan sii-s sanoa, ettd subjekti muut-
taa toiminnallaan oblektiivista tilannetta.
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3.2.3. Hyvinvointiajattelun sovellutuksesta

Esitetystd anvostel-usta huolimatta voidaan hyvin-
vointiteoriaa pitHd sosiaafipolitiikassa ja
sosiaalisuunnittelussa keskeisen;i asiana. Sipilai
on esim. todennut, ette se on kAsitejsnjestelmii,
rr3ohon kaisityksemme panemmasta tulevaisuudesta
yleensei nojaart. Hyvinvointiteoria on k;iyttokel-
poinen runko erilaisissa tutkimusotteissa ja
sovellutuksissa. Hyvinvointiteoneettinen nakemys
tarveperusteisesta hyvinvoinnista on 1aaja. Sii-
hen kuufuu aineelfisten tekijoiden 1is;iksi yhtei-
syyssuhteet ja itsensa toteuttamisen muodot;
ob j ektiivi sten hyvinvointiteki j 6iden 1 is;iks i
subjektiivisia kokemuksia. Lisdksi tutkitaan
eri hyvinvointj.tekijoiden muunnettavuutta,
sosiaalista taustaa, jne. (Raunio emt. , 3-4) .

Hyvinvoinnin osateki j 6iden keskineiist;i j;inj es-
tystei on vaikea natkaista. Vaikuttaa silta kuin
hyvinvoinnin penustekij6istei, joita kaikissa
tapauksissa voidaan pitdai ihmisefl-e tdnkeind ja
keskeisinri, oltaisiin kuitenkin yksimielisiS.
Teillaisia tekijoitd ovat per:ustoimeentuloon
liittyviai tanpeita palvelevat hyvinvointiteki-
jat, kuten taloudellinen ti-Ianne ja terveys.

Tarpeiden hierarkisuusajatus neiyttS5 kuitenkin
pitHvdn paikkansa. Hyvinvoinnin osatekij6iden
merkitys on sidoksissa tarpeen tyydytykseen
siten, ettd jonkin osatekijHn tultua rij-ttavesti
tyydytetyksi, se menett5H. merkityksens5 tarve-
dynamiikassa ja tulee merkittavaiksi vain siin;i
tapauksessa, etta tarpeen tyydytys jostain syys-
td estyy.
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Ta::peiden luokittelut muodostavat pohjaa my6s eni
osatekijoitten keskiniiisten suhteiden tankasteluun.
Niinpri esimer:kiksi Alde::fenin tarveluokittelussa
ovat t5rkeimpiE kasvutarpeet, jotka liittyv5t it-
sensd kehittemiseen, kykyyn keyttea 3a omaksua
uusia taitoja ja tietoja. Yhteisyyden tanpeessa
Aldenfer taas ko::ostaa nakastetuksi ja yleensli
hyva.ksytyksi tulemisen tanvetta anvostamiensa
ihmisten seullassa (Aldenfen 1969r 145-148).

Merkittavein5 voidaan pitii;i myos Wileniuksen
kantaa siit;i, ett;i eri tarveryhmat ovat laadul-
lisesti e::ilaisia, Lis5ksi h;in olettaa, etta
eni tarpeet ovat jokseenkin itseniiisi;i siinii
miel-essd, ettii niitS ei voi johtaa toinen toi-
sistaan. Jokainen tanvenyhmri muodostaa siis
oman kokonaisuutensa. Wil-eniuksen mukaan tar-
peet eivdt ole kuitenkaan toisistaan niippu-
mattomia, vaikka niita ei voidakaan palauttaa
toisiinsa. Yleisesti on havaittavissa sel-lai-
nen sddnndnmukaisuus, etti jonkin tarPeen tyy-
dytttiminen ei poi-sta muiden tyydytttimeittdmyyttii
(Wilenius 1972, 6I-62 ) .

Ns. muunnettavuuden ongelmaa eli kysymystii siita,
voidaanko voimavarat konvata toisilla voima-
vanoilla, on tankastellut mm. Allandt. HHn selos-
taa U. Foan koejlin3estelyjS, joissa tutkittiin
voimavanojen menkitysta enilaisissa tilanteissa.
Tulokset osoittavat, ettai muunnettavuus on melko
anvelluttavaa siinii mieless;i, ett;i voimavara
voisi valittor.asti konvata toisen.

Mateniaaliset voimavarat eivlit voi- konvata tur-
hautumia nakkauden ja statuksen suhteen eikli
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rakkaudella ja statuksella toisaalta voida kor:-
vata aineellisten voimavarojen puutetta (Al1ardt
emt., 54-76).

Allardt tarkkailee muunnettavuutta my6s IICA-
analyysin avu11a. Tulokset osoittavat, etta
tiettyd muunnettavuutta esiintyy, mutta muunnetta-
vuuden m5eir;i on vaatimatonta. Allardt toteaa,
ett5 on ilmeistai, t'ettd ei o1e olemassa sellaisia
resursseja, jotka muodostaisivat jonkinlaisen
valtaveiyl;in hyvinvointiinrr. H;inen mukaansa on
jokainen hyvinvointitekijri ot.ettava erikseen suo-
raan huomioon (A11andt emt. , 262-266) . Vaikka
hyvinvointiajattelussa painotetaankin entistii
enemm5n sosiaalisiin ja henkisiin tarpeisiin
perustuvien osatekij6iden merkitystii, niin ana-
lyysissa tarvitaan nilin o11en edelleen mahdolfi-
simman monen osatekijlin tankastelua.

Tutkijan tehtdv;i on kussakin erityistapauksessa
valita tutkimustarkoitukseen mahdollisimman hyvin
sopivat osatekijdt analyysiin. Tarkasteltaessa
osatekijoiden viil-isi5 suhteita ja jdrjestystS
on teoreettisen tiedon ohe11a keiytettiiv5 hyv;iksi
tutkimuksesta itsestSSn saatavissa olevaa tietout-
ta. Esimerkkina siita voidaan mainita Heikin-
heimon ym. tutkimus metsiityontekijoiden elin-
tasosta Suomessa. Tutkimuksessa natkaistiin
osatekij6iden painotus kiiyttden vastaa3ien omia
kesityksiti toisaalta t;irkeimmistai asioista 1a
toisaalta eniten puutteita aiheuttavista asioista.
Lisiiksi k;iytettiin hyv;iksi faktonianalyysista
saatuja hyvinvointimuuttujien latauksia (Heikin-
heimo 1974, 27 1a 144).
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3.3. ElSkkeellesiintymisteo::ioit,a

ElSm5ntapatutki:nuksen yhteydessA korostettu tarve
pehmeiin aineist,>n kiiyttdon muun aineiston 1is;in;i
on otettava huornioon. Vaatimus monipuolisesta
tutkimusmenetel:nien keiytdst;i on myds luonnol1inen.
KSyt5nnollinen [utkimustyo vaatii kuitenkin usein
siinei meiririn ai:<aa, nahaa ja voimia, ettei kaiken
kattavan tutkimrrsotteen soveltaminen o1e mahdol-
lista.

E1;ikkeel1e siirtymistd vansinaisesti koskevat
teoniat ovat ni:;tiniitaisia. Usein puhutaan
aktiviteetin ja sosiaalisten kontaktien laajuu-
den suhteesta pr3sitiiviseen asenteeseen, itse-
kuvaan ja optimismiin. Amerikkalaisten tutki3oi-
den Cumming ja Henny (1961) esitt;imat ajatukset
tunnetaan intaa::tumisteonian nime11;i. Intaantu-
misteorian muka,rn ihminen luopuu vanhetessaan
vrihitellen sosi,ralisista kontakteista ja aktivi-
teetti pienenee. T5l1ainen kehitys on luonnol1i-
nen, ja ihminen on siihen tyytyvdinen.

Aivan pdinvastaisia ajatuksia sisdltyy aktiivi-
suusteoriaan (aotivity theony), jonka kannattajat
otaksuvat, ett5 tyytyv;iisyys vanhana on seurausta
latkuvasta aktiviteetin ylltipidosta. Ty6n aiheut-
tamat menetykset on t5miin mukaan korvattava muilla
aktiviteetin mu,:doi11a, jos halutaan siiilytteili
tyytyv5isyyden tietty taso. TdmHn suunnan tutki-
joita on esim. Yaddox, joka on py::kinyt punnit-
semaan kniittisesti em. teorioita. HHn painot-
taa myos nliiden ongelmien metodisesti kriittista
tarkastelua ja toteaa mm., ettS vanhenemisen ja
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eltikkeel-1e siir tymisen vaikutusten tutkimiseksi
ovat jonkinlaiset paneelit (longitudinal studies)
panas menetelmii. (Havighurst ym. 1969, I19).

Lehn ja Dreher kaivivtit puolestaan I;ipi esitetyt
teoriarakennelmat ja vetiv;it omia johtopaiStok-
siairin niiden ja kahden laajahkon tutkimuksen
tulosten avulla. Tutkijat toteavat mm., ettS
e1;ikkeelle siirtymisen yhteydessii niiyttiiisi to-
della aluksi esiintyv;in irtaantumisteonian oppien
mukaista toiminnan laantumista, minkei katsotaan
ol-evan seurausta uudelleenonientoitumisen luo-
masta tilanteesta. Tdmii "putoaminent! on kui-
tenkin v5l-iaikaista, siI1;i tietyn siintymiikauden
jSlkeen alkaa taas piiinvastainen kehitys, aktii-
visuus kohenee, sosiaaliset kontaktit kasvavat
jne. (Havighurst ym. 1969 , 133-135 ) .

Intautunis- ja aktiviteettiteonioista voidaan
kehiteI15 yhdistelm;iteo:ria, iohon el-;ikkeeIIe val-
mennus sopeutuu hyvin. flmeistE on, ett5 aktivi-
teetti ja sosiaaliset kontaktit ovat ihmiselfe
tarkeita ja keskeisi;i asioita, jotka olisi pynit-
teivti stiilyttdm;iiin myos vanhana. Yleensai ihmi-
set myds pynkivtit tdhdn, 3oskin vanhenemiseen
liittyvet asiat, kuten sainaus, vdhdvanaisuus
ym. voivat asettaa esteita.

Ellikkeel Ie s i intymi sa j ankohta muodos taa kuiten-
kin usein "kui-l,un", jolloin ihmisill;i on taipu-
musta irtaantumisteorian mukaisiin reaktioihin
ja k;iytttiytymiseen. Tifanne on kuitenkin v51i-
aikainen, sill;i mukautumisProsessin vaikutettua
jonkin aikaa ihminen py::kii jiilleen alkupendi-
seen kdytt;iytymismalliinsa, aktiviteetti kas-
vaa, haetaan sosiaalisia kontakteja, mind-kuva
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kohenee j511een ym. Eldkkeelle val-mennuksen teh-
teivH.nH. on auttaa ihmisiri tuon kuilun yIi antamal-
la tarpeellista tietoa ja muuta apua uuden roo-
1in ja uusien toimintojen etsimisessE.

Kuvio 2 Eldkkeelle valmennuksen oletettu
vaikutus kdytt5ytymiseen ja sopeu-
tumiseen

Toimintojen, sos. suhteidenr ym.
intensiteetti ( esim. tapahtumatiheys)

valmennetut

nonmaali-
tapaukset

ikli v.
63 6/+ 65 66 67

Yksi syy em. rrkuilunrr syntymisetle on il-meisesti
suuni ty6n anvostus. Se voi johtaa tydskente-
J-yyn liian vanhaksi, mihin ei olisi suinkaan
aina edellytyksia eik;i tanvetta. Monille ihmi-
sille tyo on v5linearvo muiden pdeimddnien saa-
vuttamiseksi. 0n kuitenkin syytd korostaa tyon
merkitystH my6s eflimiin sis;iltdnd ja paivittai-
senii nutiinina.

Yhteiskuntakenrostumalla on ilmeisen tankea merki-
tys asenteisiin, sopeutumiseen ja valmennuksen
tanpeeseen. Ns. ylemmillei kernostumi]Ia on parem-
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mat taloudell-iset ltihtdkohdat ja usei-n enemmtin

henkist;i joustavuutta soPeutua uusiin tilantei-
siin kuin yl-eensa alemmissa yhteiskuntakemostu-
missa. Hei115 taas on enemman taloudellista tun-
vattomuutta 3a heikompi tiedollinen tausta. N;iin
o11en voisi olettaa, ettii valmennusta tanvitaan
eniten alimmissa sosiaali::yhmiss5. YlemmissS
sosiaaliryhmissii taas tyo sin;insei voi o11a niin
"palkitsevaarr, ettli siiui ir"taantuminen on vai-
keaa. He tarvitsevat neiinollen muita enemmdn

asenteisiin vaikuttavaa valmennusta.

Riley, Johnson ja Fonen ovat kehittaineet ikaker-
rostuneisuuden teorian. Allokaatio ja sosiali-
saatio ovat tei::keimm;it teoriaan liittyvdt kasit-
teet. Allokaatio viittaa heid;in mukaansa soPeutu-
vaan kehitykseen, joka suuntaa eni ikiiiset ihmi-
set heille soveltuviin nooleihin. Sosialisaa-
tio1Ia tutkijat tarkoittavat oppimiskehitystS,
jonka tarkoituksena on tunvata yksi16i11e jous-
tava siirtyminen ikiiryhmlist;i toiseen. El5kkeefl5-
oloon sopeutuminen voidaan siten neihdti oppimis-
tapahtumana, jonka aikana yksildn tulee luopua
aikaisemmasta taloudellisesti- aktiivisen ihmisen
asemasta ia oppia taloudellisesti passiivisen
ihmisen i:oo1i (Simovici 1974, 8).

Atchley esittii;i nooliteonian, jossa ldhtokohtana
on tyon merkitys ihmiselle. Teorian ajatuksenkul-
kua on yritetty sel-vent5ii kaavion avulla (kuvio
3). Atchleyn mukaan ihmisell;i on aineellisia
ja muita p5Hmd5ri;i, joiden saavuttaminen antaa
tyydytysta. N;imii p5amaian;it ovat tietyssd hen-

kilokohtaisessa arvo3SrjestyksessS. Elaikkeelle
siirtymisen vaikutukset vaihtel-evat silloin sen

mukaisesti, missli asemassa ty6 on p;iaimSSrien anvo-
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jdnjestyksessd. E1;ikkee11e siir"tyminen syn-
nytteid sopeutumispnosessin, jonka kuluessa tyo
voidaan poistaa pH.aim;idnien joukosta. Sen onnis-
tuminen niippuu ensisijaisesti tyon merkityksestH
henkilo11e. Sopeutumiskehitykseen vaikuttaa
liseiksi joukko muitakin tekijoitei, kuten ao. hen-
ki16n fyysinen kunto ja henkil6kohtaiset ominai-
suudet ja mahdollisuudet loyt;iei muuta tyotei tai
tekemist;i. Onnistunut sopeutumiskehitys johtaa
teonian mukaan ns. konvaavien mekanismien toimin-
nan kautta henkil-okohtaisten pei5miiSrien uuteen
anvoj;ir"jestykseen. Sen muotoutumista edesautta-
vat mm. keskustelut muiden ihmisten kanssa. Jos
henkil6 ei 16ydii uutta tydt;i tai tekemist;i eikii
pysty j;irjest5m5iin uudelleen ptiiimiiiiri;idn, on
seunauksena vetaytyminen, sosiaalinen enistliy-
tyminen. Sopeutumiskehitys on tiiss;i tapauksessa
epSonnistunut (Atchley 1976, 109-122).

Tdssii yhteydessS on huomattava lisEksi eleiketeo-
neettisen kehityksen vaikutus ekikkeelle siinty-
miseen. E1;iketeoriat selitt;iv5t 15hinn;i e15k-
keen luonnetta ja nii115 on o11ut suuri vaikutus
eleikejdrjestelmien kehitykseen. l,taamme ty6eld,ke-
jdrjestelmdn kehitys perustuu liihinnd ansainta-
teoniaan. Sen mukaan e15ke on osa tyost5. ansait-
tua palkkaa tai tuloa, jonka maksaminen vain on
siir::etty tapahtuvaksi mydhemmin eliikkeen muo-
dossa. Henkilolle kuuluu tdmiin mukaisesti- auto-
maattisesti oikeus ellikkeeseensai (vr"t. Pentik;ii-
nen 1972, 195.) Ajattelutapa on johtanut osaltaan
siihen, ettS e1;ikkee1Ie siirtymiseen ja ekikkeelki
ol-oon asennoidutaan nykyisin entista luonnollisem-
min ja myonteisemmin.
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Kuvio 3. E15kkee11e siintymisen vaikutus henkil-okohtaisiin
pdiim5Hniin (Atch1ey 1976)

Ei

Ei
Ei

E]5kkee1Ie
siintyminen

Onko ty6 konkeall-a
henki16kohtaisten
pddmH5nien arvo-
jlir: jestyksessii

Ei muutosta pHH-
mH5riss5. KHy-
tet55n piilit6ksen
perustana

Tanve tarkistaa
arvoj 5r:j estystH

Onko fyysinen
kunto hyvH?

Onko saavutta-
mattomia ty6-
tavoitteita?

suuk-
sia, joita tar"vi-
taan tv6n etsimi-
sessS?"

Ky115

Kyll-H

0n

Ky

Onko tyStilai-
suuksia?

Ei

L6ydetSiin
uusi
tyo

Poistetaan ty6
pS5m5drien anvo-
jHnjestyksestd

Onko fyysinen
kunto hyv5

Onko henki16115
paljon muuta
tekemistA?

a
ominaisuuks
sdtH osalli
mista?

i.a 1i-stu-

Kyllii Ei

osallis-
at mahdoll

e1-
Vetlytyminen

Henkil6kohtaisten
pSiim5lirien lujit-
tuminen Ky11H

va h-
toehtoisia r oo-
Ieja?

Ky11d

vHliset
keskustelut

Uusi henkil6koh-
taisten piiiim5d-
rien a::vojHr:jestys Uusi pHHmSSrien

arvoj drj estys
kiinteytyy



50

3.4 Tutkimustuloksia vanhuuseliikkeelle sii::tymisestei ja
hyvinvoinnin osatekij 6istd

Laala-alaisia'ranhuuselHkkeelle siirtymist;i ja
hyvinvoinnin or:atekijOita osittain koskevia tut-
kimuksia Suomer:ta o1i kdytetttivissti vain kaksi.
Naista toinen r>n sosiaali- ja tenveysministeridn
tutkimusosastorl vanhustutkimus. Sen kohteena
o1i 60 v. teiyt-Ltinyt, kotona asuva veiesto koko
maassa. Tutkirnuksesta saatiin keiyttOon mm. eril-
lisaineisto. iamasta tutkimuksesta on Karjalai-
nen jufkaissut enillisrapo::tteja. Toinen k;iy-
tett;ivissd ole'ua laaja-alainen vanhustutkimus
on Koskisen tu.tkimus, jonka aineisto on vuodefta
1970. Ndiss;i tutkimuksissa on kasitelty monia
hyvinvoinnin osatekij6ita. Yksitt;iisi5 hyvin-
vointi-tekijditi on analysoitu mybs erSiss5 muissa
tutkimuksissa ja selvityksissei, jotka eiv;it si-
niins;i aina koske varsinaisesti el5kkee1le siirty-
mist5.

Tutkimustulokset osoittavat ensinniikin t a l- o u-
d e I 1 i s e n tilanteen osalta mm. sen, etta
kaupungissa asuvien, e15kkeell-e siirtyneiden tulo-
rakenteessa on puolison eldketuloilla t;irkeei
menkitys omien el5ketulojen lis5ksi. 65 - 69-vuo-
tiaiden puolisoista on edel-1een ty6ssii valaa kym-
menesosa. El5kel;iisen omi11a tydtuloilla ei ole
enriS taissd vaiheessa juuri merkitystli. Sen sijaan
siidstoillii ja maaseudun ns. syytinki jeirjestel-
m5115 on edelleen jonkin verlran merkitystli, siIl5
tiillaisia tuloja on nunsaalla kymmenesosalla
ef5keliiisistS. Taloudellisen tilanteen koetaan
yleensd huononevan elaikkeefle siirtymisen yhtey-
dessS ja siihen voidaan o11a tyytymdttdmiA' Aivan
kaikissa tapauksissa ei kuitenkaan o1e ndin asian-
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Laita, vaan joskus taloudellisen til-anteen koe-
taan jopa paranevan (A1ho 1971, 31, Karjalainen
1976, eril,fistietoja, Pulkkinen 1969, 102-114,
Simovici 1974, 460-461).

El;ikkee1le sii::tyneiden toimeentulon kannalta
on keskeistai kokonaistulojen ja enityisesti
kokonaiseleikkeen meidr;i, jota on selvitetty
Eliiketunvakeskuksessa. Tuloj en ohe11a on ttir-
keH. osuus my6s menorakenteella, josta saatiin
tietoja vuoden 1976 kotitaloustiedustelusta.
Naita tietoja sel-ostetaan tuonnempana tekstissti
tarkasteltaessa taloudellista til-annetta (vnt.
Palosaari 19Bl-, kotitaloustiedustelu 1976).

A s u m i s t a koskevissa tutkimuksissa on
havaittu, ettd vanhuksil-la on taipumusta konostaa
tyytyveiisyyttd nykyiseen asuntoonsa. Asunnon
arvosteluvalmiutta esiintyy ttil-loin vAhein. Kui-
tenkin on kiineellisen asumisjS::jestelyn (kor-
jaustanve, ta:lve uuteen asuntoon) tanpeessa noin
11-17 prosenttia vanhuksista. Ldhes kymmenesosa
vanhuksista asuu sit;ipaitsi- ahtaasti. Vanhusten
asunto-oloissa on lisiiksi suuria alueellisia
vaihteluja (Karjalainen 1977, 29, Karjalainen
1979, 10-11, Koskinen I976, 76, 148-156 ) .

Sairastavuu's on vanhoissa iktil-uokissa yleistii.
Jo ikiiluokassa 60-64-vuotiaat on noin joka toi-
sel1a tyossS ol-evalfe jokin jatkuvaa l;iSkehoi-
toa vaativa sainaus. T e r v e y d e n t i 1 a

neiyttS5 huononevan sel-vdsti e1;ikkeeJ-1e siirty-
mistai seunaavina vuosina. 65 vuotta tdytt5-
neistli on jo kolmeneljtisosaa pitkaiaikaissairaita
(Kalimo 1979, Karjalainen 1976, erillistie-
toj a, Lindroos 19 7 9 , 246-247 ) .
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R a v i t s e 11 u s t a koskevasta tutkimuk-
sesta il-menee, etta suomalaisten aamuateriat
ovat puutteellj-sia. Enityisesti proteiinin ja
C-vitamiinin osiuus jeiei niiss;i pieneksi. Lisdksi
aamuate::ia 1yocl;i;in joissakin tapauksissa koko-
naan laimin. l.;in lisei;intyessa aamiaisen laatu
huononee usein (Hasunen 1978, 4, 66-67).

H e n k i n e n t i 1 a ndyttdE saiilyviin hyvdnei
viel;i 60-64-vuotiailla suomalaisilla. Ikiiluokassa
65-69-vuotiaat havaitaan kuitenkin lievtiii mieli-
alan laskua. l{y6s USA:ssa on todettu, ett5 ns.
Itmoraalirr (henlcinen tila) on el-iikkeelle siirty-
neilki tydssiio-:evia huonompi ( Kan j alainen 19 7 6 ,
enillistietoja, Thompson 1973, 339-344).

El;ikkeelle siir:tyvien t i e d o t omista
sosiaaliturvael:uuksistaan ovat ilrneisen huonoja
ja epHmddrdisili. Sosiaalisen informaation tarve
johon voidaan -Lukea my6s eliikkeelle valmennus
on vastaavasti suurta (Byek1ing 1975, 4-5,
Koskinen 1976, 127-132, 290).

T y o n t e k o h a I u vanhuuselH.kkeellii on
v;ihentynyt 197t)-luvun aikana. Vuonna 1970 oli
65-69-vuotiais-Ea ty6ntekijOista tydssd vielii
runsas neljiiso:;a, mutta vuonna 1976 oli kaikista
65 vuotta tiiyt'tdneista ammatissa toimivia kuusi
pnosenttia ja ,>alkansaajista noin yksi pnosentti.
Tyohaluttomuus eleikeaikana tulee esiin my6s mieli-
pidetasolla (Koskinen 1976, 68, 71, Karjalainen
1976, erillistietoja, Suomen Ga11up 1980, 1I ja
liitteet ) .
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Aikaisemmat tutkimusviitteet osoittavat edel-
leen, ettS suomalaiset s u h t a u t u v a t
el-5kkee1 1e s i intymi s een
mydnteisesti. Selvd enemmistd tukimusten
vastaajista piteai eleikkeelle siintymistei
leihinn;i miellyttrivH.nai tapahtumana. Tuoneimpien
tietojen mukaan suhtautuu esim. 45-64-vuotiaista
suomalaisista noin 70 pnosenttia el-eikkeelle
siirtymiseen myonteisesti (Aarnio - Forss ym.
1976, 18-19, 104, Byckling f975, 4-5, Suomen
Ga11up 1980, liitteet). USA:ssa saadut tulok-
set osoittavat, ettd tyytyvdisyys el5miiain ja
sopeutuminen siiilyv5t jokseenkin muuttumatto-
mina ik5;intymisest;i ja eI;ikkeelle siirtymi-
seste huolimatta. E15kkee11e siintymishalu on
yhteydess;i henkil6n tyohdn ja asemaan. Hyv;iss;i
asemassa olevat ovat muita haluttomampia siirty-
meiin elHkkeell-e (Palmone -Kivett 1977, 311 ,
George - Maddox 1977, 455-462 ja Sheppard -
Philibert 1972, 29-35 ) .

Aktiivisuutta j a osallis-
t u m i s t a koskevien aikaisempien tutkimus-
tulosten mukaan on ellikeik;iisten osallistuminen
j;irjestettyi-hin ajanvietepalveluihin, kenhotoi-
mintaan ja kulttuuritilaisuuksiin suhteellisen
vriheiist5. KEytiinnossd on osallistujia noin
neljeisosa kaikista. Hannastamattomuus on melko
tavallista. Sen sijaan jAsenyys ainakin yh-
dessd jHr^jestdssa on tavanomaista. Ruotsissa
tehdyssei tutkimuksessa taas korostetaan etdke-
1;iisten pit5v;in tlirke5nd lepomahdollisuutta
sek;i mahdol-lisuutta omistautua harrastuksill-een.
LisS5ntynyt vapaa-aika kaiytetii;in pdliasiassa
hanrastuksiin ja seunustel-uun perheen ja ystai-
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vien kanssa. Suomessa on saatu samansuuntaisia
tul-oksia, joskin suosittuna vapaa-ajan vieton
muotona on meil1d mainittu lisdksi kotiaskareet.
AjanktsyttO ei yleensH. muodostu ongelmalliseksi
(Alho 1971, 29-32, A11ar"dt emt. 176-177, Kanja-
lainen 1980, 14-16, Koskinen emt. 45 ja liit-
teet, Simovici. emt. 460-461).

So s i aa L i s i a s uht e i t a koskevat
tulosviitteet osoittavat, ette kontaktit lapsiin
ovat tiheitH. s'ekH ennen e15kkee11e siintymistii
ettii sen jHlkeren. Sen si3aan yhteydet muihin omai-
siin ovat hanl.inaisempia. Yhteydenpito ystHviin
ja tuttaviin c,n kuitenkin melko vil-kasta ja se
jopa lisH5ntyl, ainakin eliikkeelle siintyvillH
kaupunkilaisil.la. IktsHntymisen edistyessd kontak-
tit jHlleen viihenev5t. 75 vuotta tdyttdneistd
kaupunkilaisisita asuu jo uunsas puolet yksin.
Jatkuvan yksindisyyden tunteen vallassa on noin
J-5 pnosenttia vanhuksista (Alho emt. 29-32,
Kanjalainen 1976, enillistietoja, Kanjalainen
1980, 12 ) .

Vanhuusekikkeelle siintym:Lnen ja hyvinvointi
tutkirnuksen teoreettinen s;ynteesi

Biologinen ja fysiologinen vanhenemisprosessi
on pe:rimmdinen tausta useille vanhenevan ihmi-
sen toiminnoi.Ile ja tapahtumille. Vanhenemis-
pnosessin tasaisuus totuttaa ihmisen vdhitellen
vanhenemiseen ja el5kkeel-Le siintymiseen. Sopeu-
tuminen on luonnollinen osa vanhenemisprosessia.
Siksi sopeutuminen vanhenemiseen, e15kkee1le
siintymiseen ja el5keaikaan ei yleensd tuota
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suuria vaikeuksia. 1::taantumisteorian mukaiset
ajatukset ik5Sntyvdn ihmisen tottumisesta l-uo-
pumiseen sopivat biologiseen selitysmalliin.
Samoin on asianlaita ikakerrostuneisuuden
teorian kohda11a. Sii-nti korostetaan ihmisen
kyky;i oppia uusia rooleja ja siirtyd jousta-
vasti ik;iryhmastti toiseen.

Atchleyn rooliteorian mukaan eleikkeelle siirty-
misessS on tiirkeint;i tyon merkitys ihmisell-e
hiinen henkildkohtaisissa tavoitteissaan. Ty6-
tavoitteiden ollessa menkittiiviei vie15 elaike-
i;in kynnyksel-lA johtaa tydstd luopuminen eri-
laisiin kompensaatiopynkimyksiin, pyrkimyk-
siin etsiS tydtei korvaavia uusia pSSmliiriA
ja mielenkiinnon kohteita.

Hyvinvointiteoneetikkojen mukaan ihmisen hyvin-
vointi muodostuu ioukosta erilaisia osateki-
jdita, joista kullakin on oma merkityksensai
hyvinvoinnin kokonaisuudessa. EIeikkeelIe
siirtyminen voi muuttaa t;i11aisia hyvinvoin-
nin osatekil6ita. Tutkittaessa el5kkee11e
siirtymistii on nliin ol1en tarPeen analysoida
hyvinvoinnin osatekijdita ja niiden muutok-
sia. Hyvinvointiajattelulla on kuitenkin
yhteys myos el5kkee1le si-irtymiseen ja e15ke-
aikaan sopeutumiseen. Hyvinvoinnin eri osa-
tekijHt ja niiden muutokset vaikuttavat nimit-
tiiin sopeutumisen kehittymiseen.

Voidaan olettaa, ettH hyvinvoinnin osateki-
jdiden merkitykseen - ja sen seurauksena myds

sopeutumiskehitykseen - vaikuttaa l-isdksi se,
missii rndSnin henkifd Pystyy kehittamadn muu-

toksia korvaavia mekanismeja. Taillaisia
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Kuvio 4

mekanismeja ov,at mm. omakohtaiseen toimintaan
tai yhteiskunn,ln tanjoamiin mahdollisuuksiin
perustuvat toirninnot ja palvelukset. Merkitta-
v5.n osan hyvin'roinnin muutosten konvaamisessa
muodostaa psykologinen mekanismi. Sen avul1a
henkild muuntaa hyvinvointitekijtin menkitystd
uudessa tilantt:essa itselleen sopivaan tasoon.

Voidaan edellet:n olettaa, ettd hyvinvoinnin muu-
toksia konvaav:La mekanismeja voidaan vahv.istaa
ennakolta suunniteltujen toimenpiteiden avulla.
Eldkkeelle valrnennus voidaan ndhdai t5.Ilaisena
toimenpiteenS.

Hyvinvoinnin osatekij6:Ltten muutokset ja korvaavien
mekanismien toiminta e--Hkkee11e siintymisen yhteydessai
Kuvitteellinen esimenkki .
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El;ikeleiisen rooliin sii::tyminen saattaa vaikut-
taa ihmisen tanpeisiin, jolloin hyvinvoinnin
osatekij6iden menkitys voi vastaavasti muuttua
joiftakin osiltaan aktiiviaikaiseen tilanteeseen
verrattuna. Esimer^kiksi terveydentila, asuminen
ja asennetekijeit voivat muodostua e1;ikeliiisen
eliimiintilanteessa entistei t;inkeHmmiksi. Ereieit
muut tekijiit taas voivat menettiiii menkityst;i;in
aktiiviaikaan vernattuna.

Hyvinvointi ja sopeutuminen eliikkeelle siintymi-
seen ja elSkeaikaan ovat yhteydessii myos e13k-
kee1le siintymiseen liittyvdn sosiaalisen ympa-
riston eIi ns. toiminta-areenan muutokseen.
Tyossii k;iynti ja tyoyhteiso vaikuttavat moneen
hyvinvoinnin osatekijaiain. Tydpaikan tanjoamien
etuuksien ja palvelusten menetys pakottaa e15k-
kee1le siintyneen henkil6n itseniiiseen toimin-
taan, kun h;in pyrkii kor"vaamaan menetyksiti.
Toisaalta toiminta -areenan muutos voi menkit;i
ty6sseikiiyntii.n liittyvien vaatimusten hellitta-
mistii, mik;i taas liseili hyvinvointia.

Hyvinvoinnin osatekij6itten muunnettavuuden
e1i korvausmahdollisuuden ollessa veihriistei
voidaan yhdenkin tekij;in muutoksen olettaa vai-
kuttavan tuntuvasti yksilon hyvinvointiin.
Esimerkiksi tulojen on todettu korreloivan
muiden hyvinvointitekijdiden, kuten koulutuk-
sen, tyon, tenveyden, asumisen ja poliitti-
sen aktiviteetin kanssa (mm. Uusitalo 1975,
57 ). Muutos jossain perusteki-jeiss;i voi siis
johtaa muutoksiin monissa muissa tekiioissS.
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Olettavasti tilanne muodostuu vaikeaksi, jos
e15kkee1le siir.tymiseen liittyvat muutokset
kasautuvat koskemaan yhtHaikaisesti monia
hyvinvoinnin osatekij 6ita.
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3.6. Hyvinvoinnin osatekijet teissii tutkimuksessa

El5kkeel1e siirtyminen menkitsee palkan tai
muun tyotulon konvautumista eltikkeellti, joten
si115 on suora yhteys t a I o u d e I 1 i-
s e e n t o ime e nt u l- o o n ja senmuu-
tokseen. Koska tuloja pidetli5n yhtenii t5:rkeim-
mistei hyvinvoinnin osatekijoistS, kuuluvat muu-
tokset siinii olennaisena osana tankasteluun.

Taloudellisen muutoksen tasoittajana toimii
sosiaaliturvajdrjestelm;i. Hyvinvoinnin muutok-
sen mer"kitys on t;imtin tekijHn osalta yhteydess;i
siihen, miten hyvin sosiaalitunva konvaa palkan
menetyksen.

Toiminta-areenan muutoksen oletetaan vaikutta-
van hyvinvoinnin osatekij6iden merkittavyteen.
Sen vaikutuksesta johtuen voidaan aktiiviaikai-
sen tulotason l-askua ehkA ':sietiidir el-tikeaikana
johonkin pisteeseen asti. Tulojen pieneneminen
merkitsee kuitenkin aina muutosta yhdessii hyvin-
voinnin pe::ustekijHss;i. Se voi olfa jatkuvana
uhkana hyvinvoinnille 1a aiheuttaa soPeutu-
misongelmia.

Henkil6n tulotaso voi oll-a alhainen jo aktiivi-
aikana. Uhkaava taloudellinen ahdinko el5ke-
aikana tulotason ehk5 vielii laskiessa voi aiheut-
taa haluttomuutta siintyii s;iiidettyyn aikaan
eleikkeelle. Vaikeudet 16ytti5 uusia tyotilai-
suuksia 1is;i5veit el;ikkeelle soPeutumisen ongel-
mia. Jos henkilolla on suhteellisen korkea
tulotaso tai jos h5nelle on e1aikkee115 o11es-
saan muita tuloja, ei taloudellinen toimeentulo
ole peniaatteessa ongelma. Silti on mahdollista,
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etta tydstri tai yritt;ij;itoiminnasta saadusta huo-
mattavasta edusta luopuminen aiheuttaa kielteist5
suhtautumista elSkkeelfe siintymiseen.

Eliikkeelle val-mennuksessa pyrit5lin antamaan jo
aikaisessa vaiheessa tietoja tulevasta taloudel-
lisesta til-anteesta. Ol-etettavasti se voi edes-
auttaa henkiloi k5ynnist6mddn korvaavia mekanis-
meja ja sopeutlmaan uuteen tilanteeseen.

A s u m i s k :/ " y m y s liittyy joskus suoraan
tydn jiittEmiser:n. Esimerkiksi tyosuhdeasunto
joudutaan l-uovuttamaan eliikkeelle siinnytt;iessH.
Asuminen voi o1la yhteydess;i myos tal-oudell_iseen
tilanteeseen. Tulojen pienenemistai voidaan kor-
vata pienemmillti asumiskustannuksil_la. El;ike-
aikaisen asunnon merkitys konostuu my6s siksi,
ett;i siin;i vietet.i;in aktiiviaikaan verrattuna
huomattavasti suunempi osa ajasta.

T e r v e y s on yksi hyvinvoinnin perusteki-
j6ist;i. Ik;iiintyminen sin;ins;i muuttaa tervey-
dentilaa. E1;ikkeel1e siirtymisen on todettu
olevan yhteydessii terveydentilan heikkenemiseen
(vrt. luku 3.4. edellti) . El5kkee1le siirtymi-
sen ja terveydentilan yhteytt;i ajatellaankin usein
nenetyksen suuntaan. Ts. ajatellaan terveyden-
tilan heikkenevlin tavalla tai toisella eLdkkeel]e
siirtymi-sen johdosta. Terveydentila voi kuiten-
kin joissakin tapauksissa kohentuakin el-;ikkee11e
siirtyrnisen j;i1keen. Muutos raskaasta tyosta
ja hankalista tyooloista kotiympliristoon voi
osaltaan vaikuttaa siihen suuntaan. Eldkkeell;i
ol-taessa on sitA pai-tsi mahdollista tu11a toi-
meen hieman huonokuntoisenakin toisin kuin aktiivi-
aikana, jolloin vaaditaan jatkuvaa tyokyvyn yll-ai-
pitoa.
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Kaikesta huol-imatta on ainakin kohtalainen
fyysinen ja psyykkinen terveydentila tdrke;i
edellytys onnistuneelle elaikkeefle sopeutu-
mise11e. Vaikeat sairaudet ja erityinen huono-
kuntoisuus muodostavat sopeutumiselle vakavan
esteen.

Tenveydentilaan ltiheisesti liittyviiiin n a v i t-
s e m u s k y s y my k s e e n, erityisesti
navinnon tasoon ja koostumukseen, on myds syyt;i
kiinnittii;i riittriviisti huomiota. Tutkimuksissa
on nimittiiin todettu, ettei r:avitsemuksen tasossa
on runsaasti toivomisen varaa - ja n;iin enityi-
sesti vanhemmil-fa henkiloilla (vrt., luku 3.4.
edellii). Tydhdn on voinut tiitty5 tyydytt5vH ate-
niointimahdollisuus, joka jriai pois eI;ikkeelfe
siinryttaiessd. 0Letettavasti varsinkin yksin;iis-
ten miesten kohdalJa voi ravitsemuksessa esiin-
tyei t;il1oin puutteita ja laiminlyontejri.

Elrikkeelle valmennuksella voisi olettaa ofevan
omakohtaista toimintaa vahvistavaa menkitystei
sekii terveydentilan ettai ravitsemuksen kohdalla.
Tietoisuus mahdollisesta terveydentilan ja ravit-
semuksen tason laskusta voi vahvistaa henkilon
pynkimyksiii korvata tai ehkiiistii neiitii menetyksiti.

Fyysinen ja psyykkinen terveys kulkevat usein
"ktisi kiidessH". Eliikkeelle siirtymisen yhtey-
dessii onkin syyta kiinnittad huomiota h e n k i-
s e e n t i 1 a a n ja sen mahdol-l-isiin muutok-
siin. Voidaan esimerkiksi kysyei, esiintyykd ja
rnissii mii2inin erilaisia henkisiei vaikeuksia, pelkoa,
turhautumisen tunnetta jne. Tema siitakin huoli-
matta, etta trihainastisten tutkimusviitteiden
mukaan ei ainakaan vakavia henkisiii ongelmia
pit;iisi itmet;i val-ittdmasti vanhuusel-eikkeelle
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siintymisen jSlkeen (vrt. luku 3.4. edellii).

El-5kkee1l-e siintymisen yhteydesse saattaa
tieto ja informaatio ollakes-
keisimpi;i hyvinvoinnin osatekijtiite. Tieto on
er;iiinlainen korvaavien mekanismien k5ynnist;ij;i.
Mekanismien toiminta edellyttaa, ettd ihmisellei
on nealistinen kuva siita, mite e15kkee11e siir-
tyminen merkitsee.

Toiminta-alreenan muutos vaikuttaa myds infollmaa-
tion saantiin. Tyossei ollessa tulee infonmaatiota
osin rrautomaattisestirr, ty6h6n kuuluvana tai
liittyv;in5. Eleikkeellei oltaessa ei tanvita kaik-
kea entistS tietoa, koska uuden r"oolin my6td ak-
tiiviaikaan sidotun tiedon menkitys saattaa v5.hen-
ty5. EkikkeeltSolo edellyttea kuitenkin myds
uudenl-aisten tietojen hankintaa, joka j;i;i oma-
kohtaisen aktiviteetin vanaan.

Tietoa tulisi saada hyvissS ajoin, jotta konvaa-
vat toiminnot voisivat kehittya. Hyvinvoinnin
perustekijoita (taloudellinen tilanne ja tenveys)
koskeva tieto on enityisen tdnke;iii, mutta myos
muilIa hyvinvoinnin osa-alueil-la on tiedolla oma

merkityksensai. Esime::kiksi tapauksissa, joissa
kielteinen asenne e15kkeel1e siirtymistri kohtaan
uhkaa koko sopeutumiskehityksen kulkua, tanvi-
taan juuri tuohon asenteeseen vaikuttavaa tietoa.

Tiedon menkitysta konostavat my6s aikaisemmat
tutkimustulokset, joissa tuotiin esiin tiedon
puute 1a tiedon sekavuus. El5kkee11e siintymi-
seen voi liittya t;illaisissa tapauksissa sopeutu-
mista vaikeuttavia y115tt5vi5 piinteitS.
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Ilmeisesti t y o 1 1 5 on vanhuuseltikkeelle
siintymisen yhteydess;i monipuolista merkitystii.
0n esitetty, ette esim. asennoituminen eliik-
keefle siintymiseen olisi kiinte5ssS yhteydesstl
siihen, mikei merkitys tyo115 on ihmisell-e. Edel-
leen on osoitettu, ettli asennoituminen on yhtey-
dessei aktiiviaikaisen tyon luonteeseen (vrt.
Atchleyn teonia ja tutkimustulokset, luku 3.4.
ede115).

Merkitystd voi ol1a my6s tydnsaantimahdollisuuk-
sill-a vanhana ja henkilon omi11a tydhaluilla
ja - tarpeitla. Turhautumat ja pettymykset
ta1la osa-alueel1a johtavat oletettavasti soPeu-
tumisvaikeuksiin. E15kkee1le valmennuksella voi-
taneen edesauttaa korvaavien mekanismien oikea-
aikaista liikkeelle I;ihtoai ja helpottaa siten
sopeutumista.

Kuten my6s tdm;in tutkimuksen teoneettisessa
osassa todettiin, on hyvinvointianalyysissa
syytit ottaa mukaan obiektiivisten tekij6iden
listiksi sub3ektiivisia tekij6ita, kuten puh-
taita mielipidekysymyksiii. 0bjektiivisten
ja subjektiivisten tekii6iden suhde keisite-
t55n teissii sanalla tavoin kuin esimenkiksi
Al-lardtin tutkinuksessa (vrt. Allandt emt.
181). Kyselymenetelm5llS hankitut tiedot
ovat tietysti vastaajien ilmoittamia, mutta
ne ovat kuitenkin enilaisia kuin vansinaiset
subjektiiviset mielipiteet. Tietenkin voi-
daan epdillii myds vastaajien ilmoittamia
tosiasj-atietoja, mutta epeiily on usein Perus-
teetonta. ElSketunvakeskuksen tutkimuksessa
on havaittu, ettH vastaaiien ilmoittamat eI;ike-
tulot vastaavat rekisteneistS poimittavia tulo-
tietoja. (Gould, R. - Lietsala, L. - Jdrvinen,
T. 1980, 37-38 ).
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Puhtaina subjektiivisina tietoina kaytetiiiin
seuraavassa mm. vastaajien kE.sityksi;i vanhenemi-
sesta ja eleikkeelle siintymisestri. Kielteiset
ennakkoasenteet vaikeuttavat luonnollisesti
sopeutunista. Aikaisemmat tulosviitteet osoitta-
vat kuitenkin, ette asennoituminen e1;ikkee11e
siintymiseen olisi aika myonteistli. Huomatta-
koon, ettti yksi elHkkeell-e val-mennuksen l;ihtokoh-
dista on oIlut juuri myonteisen asennoitumisen
kehitt;iminen eleikkeelle siirtymist;i ja eI;ike-
aikaa kohtaan.

Ty6n poisj;i;imisestH johtuvan runsaan vapaa-ajan
kaytto e1i kysymys a j a n k ;i y t o s t a j a
a k t i v i t e e t i s t ii on mielenkiintoinen.
Kysymyksesta esitetyt tutkimustulokset ja miel-i-
piteet ovat kuitenkin jossain m55rin ristiriitai-
sia. Toisaalta oletetaan, ettii toirnettomuus ja
passiivisuus eldkeaikana johtaisi erilaisiin
vaikeuksiin, mutta toisaaLta ilmenee myds e15ke-
kiisten tyytyv;iisyys eliikeaikaiseen levon ja lou-
tenolon mahdollisuuteen (vrt. luku 3.4. edellti).

Joutenoloa ei voida pitaa kaikissa tapauksissa
haitallisena. On luonnoIlista, ettii henkilollii
esiintyy tarvetta lepoon ja pelkk;ilin oleiluun
varsinkin eleikeajan alkupuolelIa - ja sitd suu-
remmassa m5iirin mitd raskaampaa tyotE hiin on teh-
nyt. Ol-etettavasti on kuitenkin tarPeen l6ytaa
pitkall-a tdht;iimell;i ajatellen jonkinlainen tyote
korvaava toiminnan ja aktiviteetin ma11i, vaikka
se vaihtelisi sisiil-161t;i5n eri yksildilIa. Pit-
keiain jatkuva passiivinen toimettomuus johtaa
oletettavasti til-anteeseen, jossa henkilo kokee
sopeutumisvaikeuksia uuteen eliim;in j iir j estykseen.
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fhannetila lienee sellainen, jossa henkild pys-
tyy jatkamaan ja kehitt;imdein jo tydssdoloajalta
pen;iisin olevia toimintoja ja harrastuksia
Mahdollisuuksi-a uusiin, konvaaviin toimintoihin
on joka tapauksessa olemassa runsaasti, jos
henkilollli vain on niittE.viisti kykyje ja halua
kaiyttti:i niit5 hyv;ikseen. Yksi esimenkki on
el;ikeleiisyhdistykset, joiden toiminta on nykyi-
sin vilkasta 3a monipuofista. ElEkkeefle val--
mennuksessa lienee mahdollista tuoda esiin eri-
laisia valinnanvaihtoehtoja aktiviteetin, toi-
minto3en ja hamastusten alueelIa.

Vanhuusel-;ikkeel-le siirtymiseltii on monipuolinen
yhteys henkil-on s o s i a a 1 i s i i n s u h-
t e i s i i n. Tyossiikriynnilld pidetEiin yhteyttei
ty6paikan ihmisiin. Useilla on ty6paikan v;ili-
tykseI15 yhteyksiai my6s muihin sidosryhmiin.
Jos sosiaalisten suhteiden verkosto on voimak-
kaasti tydpaikkasidonnainen, voi el-dkkee11e
siinryttiiessE syntyii sopeutumisvaikeuksia.
rlos taas ty6paikalla ja sen ihmisill;i ei ol-e
el5kkeel1e siirtyvHlle henkiloll-e erityistd
menkitystd, ei tilanne t;im;in osatekijEn koh-
dal1a juunikaan muutu.

Lis;i5ntyneen vapaa-ajan johdosta el;ikkeel1e siin-
tynyt henkilo voi my6s voimistaa entisi5 vapaa-
aikaan liittyviai sosiaal-isia suhteitaan. Heinel-le
tanjoutuu aikaa ja mahdollisuuksia solmia aivan
uusiakin yhteyksi;i. Aikaisemmat tutkimustul-ok-
set viittaavat siihen suuntaan, ettei sosiaalis-
ten suhteiden a1ueella tapahtuisi suuria mene-
tyksid ainakaan eltikkeelle siirtymistei l;ihinn;i
seunaavana aikana (vnt. luku 3.4. edellei).
Tutkimus- ym. tietous viittaavat myos siihen,
ett;i yhteydenpito l;ihiomaisiin ja erityisesti
lapsiin on elSkkeelle siintyneille teirkedei.
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Elintaso

Taloudellinen
tilanne (tulot,
kesitykset taloud. til-an*
teesta, taloud. toimen-
piteet )

6.Asuminen (asunnon
omistus, asunnon taso,
tyytyveisyys, asunnon
vaihtaminen )

2.Te rveys (anvioter-
veydentilasta, oireet,
terveydestH huolehtiminen )

4.Ravitsemus (ate-
rioiden taso)

3. H e n k i n e n t i I a
(pe1ot, vaikeuksien koke-
minen, tyhjdnpdivdisyys,
usko)

tietoalueet, lisdtiedon
tanve )

Ty6 (aktiiviajanty6,
ty6halu vanhana)

Seunaavassa asetelmassa on esitetty tuettelo
kasitel-tavistd hyvinvoinnin osatekijdist;i ja nii-
hin liittyvien kysymysten asia-al-ueet.

Hyvinvointi

ElHmisen laatu

T i e t o, i n f o r-
maatio (k5sitys
tiedosta, tiedon taso,

5

Elintasoon liittyvdt tekijat ovat asetelmassa voima-
varatekijoinei, ja eliimisen laatuun kuuluvat kysymyk-
set liittyv5t sosiaalisiin tarpeisiin ja itsensd
toteuttamisen tanpeisiin. Asetelmassa on tieto
ntihty voimavaratekij;iksi tulojen tapaan.

Yhteisyys Itsens5 toteuttaminen

Sosiaali-
set suh-
teet
( lehiomaiset ,
omaisten tapaami-
nen, hyvdt tutta-
vat )

8 10. A s e n n o i t u -
minen van-
huuteen ja
eliikkeelle
siirtymi-
seen/asen-
noituminen
elSmdnti-
lanteeseen
(asennoituminen van-
huuteen, tarpeetto-
muuden tunne, mie-
lipide e15kkeelle
siirtymisest6,
viiht5rminen, elAk-
keelle sopeutumi-
nen)

9.Aktiivi-
s u u s, t o i-
minta,/ajan
kHytt6(ak-
tiviteetti, liikun-
tahanrastus, yhdis-
tystoiminta, kylHs-
se ym. k6ynti)
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Elintasoteki j;it ovat pdH.asiassa ns . ob j ek-
tiivisia tekijdita, joita voidaan tutkia sekri
objektiivisesti etta subjektiivisesti (vnt.
Allardt emt. 33). Poikkeuksen muodostavat
rrhenkisen tilanr kysymykset, jotka ovat tyy-
piIlisi5 subjektiivisen tunnetilan kysymyksiei.
Yhteisyyssuhteita ja itsense toteuttamisen muo-
toja mittaavat kysymykset ovat sek5 objektiivi-
sia ettii subjektiivisia.

Asetelmassa ovat mukana useimmat Allardtin,
Johanssonin, Dnewnowskin ja Roosin hyvinvoinnin
osatekijiit. Ravitsemus on Roosilla ja Llohans-
sonilla sekd Drewnowskilla. Sen sis;iIto viit-
taa kuitenkin nEist;i poiketen t5ssti tutkimuk-
sessa navitsemuksen tasoon. Tieto-tekijd
esiintyy vain Drewnowskilla, jo1Ia se on mukana
sosiaalisen ympii::istdn yhtenS. osana muodossa

"informaatio ja kommunikaatio,:. Teiss;i tutki-
muksessa tietoa pidetEEn keskei-senei.

Elintason osatekijoissei on A11andti11a "ty611i-
syys" ja Roosilla ja Johanssonilla ',tyoolosuh-
teetrr, joi11a ei o1e t5ssei tutkimuksessa suo-
raa vastinetta. Aktiivi- ja elaikeaikaista tydt;i
ja siihen liittyviei seikkoja koskevia kysymyksi;i
on kuitenkin mukana. Tyon tyyppiluokitus edus-
taa ttissd tutkimuksessa tyoolosuhdetekijaa.
Koulutus ei ole enillisenei osateki jeinei, mutta
ty6n tyyppiJ-uokitus konneloi voimakkaasti koulu-
tukseen ja se on t;imdn tutkimuksen tarpeita aja-
tellen k;iyttokelpoisempi tekij;i kuin koulutustieto.

Roosin ja Drewnowskin rrfyysinen ymp;inistorr
mukana. Sen sijaan tunvallisuus - tekija

ei o1e
on
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osittain mukana. Taloudelliseen tur:vallisuu-
teen liittyvien seikko3en lisdksi t5ssH kasitel-
lHdn sellaisia henkiseen tilaan liittyviti seik-
koja, joita mm. Riihinen pit5d esimenkkein5
aineettoman turvattomuuden ilmenemismuodoista
(vienaantuminen, ahdistuneisuus ja stnessi).
Henkil6kohtaiseen fyysiseen turvallisuuteen
liittyvie tekij6itd ei kuitenkaan kiisitellii
tdssd tutkimuksessa.
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4. TUTKIMUSAINEISTON HANKINTA JA KASITTELY

Tutkimuksen empiininen analyysi on tehty Espoon
kaupungissa vuosina 1976 - 1978 kerStyn haas.-
tattelu- ja kyselyaineistosta. Osa-aineiston
muodostaa Espoosta kerdtty syv5haastattelu-
aineisto. Muista tutkimuksista ja til-astoista
saatuja tietoja on mahdollisuuksien mukaan
ver:tailtu tiim;in tutkimuksen tuloksiin.

Keskeiseksi seikaksi tutkimuksessa muodostui sel-
laisen tutkimusasetelman kehittaminen, jonka
puitteissa tutkimustavoitteet vol saavuttaa.
Tiilliiinen asetelma luotiinkin ja se on muodol-
taan koe- ja kontrolliasetelman ja ns. paneeli-
tutkimuksen yhdistelmE.

Tutkimusasetelman hahmottamisen l8htdkohtana ol-i
siis tarve tutkia hyvinvoinnin osatekijoiden
muuto sta 3a valmennus kur"s -
s i e n mahdollisia va i k u t uk s i a

ao. tekijoiden muutoksiin. Tehteivai edellytti
p a n e e 1 i a s e t e 1 m a n kehittdmistei,
jolloin tutkimuskohteesta on tietoja kahdesta
eni ajankohdasta (vrt. Eskol-a l-967, 285-).
Kun toisena tehteiviinii oli valmennuskurssin vai-
kutuksen kuvaaminen, se edellytti sel-ke;isti
ns. k 1 a s s i 1 1 i s e n k o e j ;i r I e s-
t e 1 y n nime115 tunnetun asetelman muotoile-
mista.

Penusajatuksena on se, ette koevaniaabelin
vaikutuksia tutkitaan kahdessa ryhmH.ssd, siten
ettd vaniaabelin annetaan vaikuttaa koeryh-
m5ssti, mutta ei kontrollinyhmeissii. Tuntemall,a
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ao. tekijH ndissii r^yhmissei ennen koetta ja sen
jdlkeen saadaan selville ao. koevaniaabelin
vaikutus. Muiden teki-j6iden vaikutus yniteteiEn
pitea kokeen aikana muuttumattomana siten, ette
ao. nyhmtit ovat muissa suhteissa mahdollisimman
samanlaisia. T;ihein taas voidaan pdeistd eri
tavoi11a, mm. siten, ett;i nyhm;it samanlaistetaan
hankitusti (Eskola 1966, 135-138).

Valmennusku::ssin vaikutusten selvitttimiseksi
konstnuoitiin koeasetelma, jossa koenyhmHn muo-
dostavat enityisillai valmennuskunsseilla ope-
tusta saaneet ja sen jeilkeen eliikkeelle siinty-
neet henkildt.

Kontrollinyhmiin muodostavat ilman valmennusta
elSkkeel-1e siirtyvdt henki16t. Seuraavassa
keiytetei5n koenyhmtistS nimityst5 rrkunssilaisetrr
ja muista henkiloisti nimityst5 t'ei-kurssilaisetrt.

Asetelmaan l-iittyviissii paneelitarkastelussa tutki-
taan siis samojen ihmisten vastauksia kahteen ker-
taan e1i ennen eI;ikkeelle siir.tymist;i (1. vaihe)
ja eldkkeelle siintymisen jdlkeen (2. vaihe).
KdyttiimSllei samoja kysymyksid. eni vastauske::noilIa
saadaan tarpeellista muutostietoa.

Klassilliseen koejSrjestelyyn sis5ltyy siis
vaatimus muiden vaikuttavien teki36iden kontnol-
lista kokeen kestSessei. T;iss5 se tar:koittaa
rnuiden kuin valmennuskurssien vaikutuksen elimi-
nointia mahdollisuuksien mukaan kunssilaisten ja
ei-kunssilaisten ryhmien vertailusta. Muuttujan
anvon mahdollinen muuttuminen voi johtua eleik-
kee11e valmennuksen vaikutuksen listiksi kurssi-
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laisten ja ei-kunssil-aisten muodostamien ::yhmien
nakenteellisista e:roista, jotka o1i kontr:o11oi-
tava. Kiiytdnn6ssH. se tapahtui hankittua saman-
laistamista keyttaen siten, ettd ei-kunssilais-
ten nyhm6st5 muodostettiin nakenteellisesti mah-
dollisimman paljon kurssilaisten nyhmS.li muistutta-
va ventailunyhmti. Tutkimusasetelma on kuvios-
sa 5.

Kuvio 5. Tutkimusasetelma

Tutkimusasetelma toimi my6s tutkimusmenetelmiilli-
sen5 vdlineen6. Se mahdollistaa kunssilaisten
ja ver.tailunyhmdn vastausjakautumien vertailun
eri vastauskentojen v5l-illd, jolloin voida'an
todeta alkutilanteet ja tilanteet eldkkeelle
siintymisen j6lkeen ja tehdti pHdtelmits mm. eldk-
keel1e valmennuksen vaikutuksista. Pelkiisteiiin

ELAKKEELLE
VALMENNUSKURSSI

SET
2. VA]HEEN HAASTAT_
TELUT JA KYSELYT1. VAIHEEN

HAASTATTELUT
JA
KYSELYT

VERTAILURYHMA

2.VAIHEEN HAASTAT-
TELUT JA KYSELYT

LAISETEI

ELAKKEELLE
SIIRTYMINEN

VALMENNUKSEN
VAIKUTUS

MUUTOS-
ANALYYSI
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4.2. Tutkimusaineiston hankinta

).2.1. Tutkimuskohteesta

eliikkeelle siir"tymisen aiheuttamaa muutosta voi-
daan tutkia tarkastelemalla vertailunyhm;issE ja
kolmantena ryhmiind teissE tutkimuksessa kiiytetyssti
ei-kurssilaisten alkupen5isnyhm;issei tapahtuvia
muutoksia. NH.issei ryhmissiihH.n ei kunsseilla
annettu tieto pri5se vaikuttamaan asiaan. Ryh-
mien muodostamista ja tutkimusasetelmaan liitty-
viE enityisongelmia kasitellSiin edelleen koh-
dassa 4.3. tuonnempana (vnt. myos Eskola 1967,
28s-289 ) .

Tutkimusasetelmasta johtuen oli tutkimusjoukkoa
najoitettava. KSyttsnndss;i ei o1e mahdollista
koota yhteen suunia ihmisjoukkoja ja jSnjesttsti
heille valmennustilaisuuksia. Tutkittavaksi tule-
vien ihmisten piti lisaiksi oll-a sellaisia, ettti
he ovat lHhiaikoina siirtymlissd vanhuusel;ikkeelIe.
Valmennuskunssien osanottajamdiin5 ei ny6sk;iiin
saa nousta kovin suuneksi, sille opetuksen tehok-
kuus voi silfoin heikentyii.

Tutkimustavoitteen mukaisen tutkimusasetelman
toteuttamiseksi o1i valittava tutkimuskohde,
ihmisjoukko, 3ohon kyselyt kohdistettaisiin ia
josta joukosta saataisiin myds osanottajat kurssi-
tilaisuuksiin. Tutkittaviksi o1i valittava vie13
ansiotyossri olevia, mutta kuitenkin siit;i lahi-
vuosina vanhuusel5kkeelle sii:'tyvi5 henkiloit5.
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Tutkimusjoukon piti oIla niittH.v5n suuni ja
kunssituksen jHnjestdmistE ajatellen kootta-
vissa yhteisiin tilaisuuksiin. Koska tietoja
pyrittiin kentidmaidn haastattelujen avu1la, piti
joukko o1la koottavissa yhteisiin tilaisuuksiin
nyhmiikysely j d varten.

Tdstd syystH tutkimus haluttiin tehdE seIlai-
sessa kaupungissa, jossa o1i riittdvai meidnii

sopivan ikHisiH vastaajia ja jossa o1i mahdotl-i-
suus j5.:rjestdii ekikkeelle valmennuskunssi. Tut-
kimuspaikkakunnaksi valittiin Espoon kaupunki.
Valintaa puolsi mm. Espoon tydvH.enopiston val-
mius ottaa valmennuskur:ssi opiston tydohjelmaan.

Espoon kaupungin ty6ssakayvii, ammatissa toimiva
vliest6 jakautui elinkeinonyhmittdin vuoden 1976
alussa seunaavalLa tavalla vennattuna koko maan
ammatissa toimivaan vdest66n.

Espoo - 9o Koko maa - %

!laa-, metsA- ja kalatalous
Kaivos- ja kaivannaistoiminta
Teollisuus
Sehk6-, kaasu- ja vesihuolto
Rakennustoiminta
Kauppa, navitsemus- ja majoitus-
toiminta
Kuljetus-, varastointi ja tieto-
liikennetoiminta
Rahoitus-, vakuutus-, kiinteist6-
ja liike-e15mli6 palveleva toiminta
Yhteiskunnaltiset ja henkil6-
kohtaiset palvelukset
Tuntematon
Yhteensd

0.6
0.2

l-8.2
1.6
6.8

15 .0
0.4

25.6
f.1
8.5

2r.2

6.5

14.6

28.9
l-.4

14 .6

7.6

4.7

20.9
1.6

r00 100
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Espoolaisten elinkeinonakenne poikkeaa koko maan
tilanteesta p;idasiallisesti kahdessa suhteessa.
Espoolaiset tydskentelevdt useammin kuin koko
maan vaestd kaupan tai muun liike-e1eim;in sekei
palvelutoimintojen piinissS. Espoolaisia on
toisaalta vShemmdn maatalouden ja teollisuuden
palveluksessa. Osa espoolaisista kdy ty6ss;i
Helsingiss;i, mik5 selittei5 osaltaan Espoon elin-
keinonakennetta .

Yr"ittaijdt ovat vain osi,ttain mukana tesse tutki-
muksessa. T;imd johtuu siita, ettd tutkimukseen
otettiin mukaan ainoastaan sellaisia henkildita,
jotka todella jtittivait s5;innollisen tyonteon ja
siintyivdt e15.kkee11e. Yrittdjdt jatkavat useas-
sa tapauksessa tydtd;in normaalisti elskkeestE
huolimatta. Ty6t;id.n j atkaneet yrnittd j;it j ;itettiin-
kin pois tutkimuksesta viimeistdlin sen toisessa
vaiheessa. TdmE seikka varmistettiin aina kysely-
jen yhteydessli (vrt. kyselyn ohjeet, liite 4).
Muutama mukaan tul1ut maatalousyrittaje ja suuni
osa mui-stakin yritt5jist;i kar:siutui tutkimuksen
piir"istei sen toisessa vaiheessa.

Tutkimuksen tavoitteena o1i ansiotydstH vanhuus-
el;ikkee11e siirtymiseen ja v;ilitt6mdsti sen jail-
keiseen ajanjaksoon liittyvien seikkojen selvit-
te1y, kuten jo tutkimusastelmassa todettiin.
Tutkimuksen ensimmtiisen vaiheen aineiston keruu
kohdistettiinkin nriin oll-en eliikkeelle siirtymi-
sen kynnyksell5 oleviin ikeiluokkiin. ElEkkeelle
siir:tymisen ajattelu tiivistyy yleens;i loitakin
vuosia ennen eliiketapahtumaa, mikai on luonnol-
lista. Paneelitutkimuksessa on sitei paitsi vai-
keaa kaiyttei;i kovin pitkaa odotusaikaa kyselyjen
v51i11ei, si11ei silloin olisi jouduttu odottamaan
useita vuosia nuonimpien tutkittavien eldkkeelle
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siintymistd ennen toisen vaiheen aloittamista.
Tankasteltavaksi otettiin siten 63-64-vuotiaat
tydsuhteessa olevat tai ynittdjainei toimivat
henkil6t ja muutamia kunnan ym. palveluksessa
ofevia 61-62-vuotiaita, jotka siintyiviit eliik-
keel1e 63-vuotiaana.

Espoossa o1i 63- ja 64-vuotiaita henkiloita
noin I 500. Lukumiiaind vaikutti ::iittHveiltei.
Ammatissa toimivia o1i n5issE kahdessa ikeiLuo-
kassa noin 500 e1i kolmannes kaikista tuon ikei-
sistii.

Kyselyt tehtiin pllaiasiassa kevtllille 1976, jol-
loin vuonna l-912 syntyneillH henki16i11H o1i
aikaa eltikkeelle siintymiseen puolesta puoleen-
toista vuotta, TEm& ik5luokka otettiin kokonai-
suudessaan mukaan tutkimukseen. Ao. ikriluokkaan
kuuluneet henkilot eiv5t kuitenkaan yksin niit5,
joten joukkoa o1i tdydennettilvti.

Vuonna 1913 syntyneet pddtettiin jeittdH pois
tutkimuksesta, koska heidiin mukanaolonsa olisi
merki-nnyt ;iiinitapauksissa jopa neljiin vuoden
pituista aineiston ke::uujaksoa. Poikkeuksen
muodostavat kuitenkin muutamat 1913 tai sita
my6hemmin syntyneet, vinkasuhteesta 65 ika-
vuotta aikaisemmin eleikkeelle siintyneet henki16t.

Vastaajille tuli luoda mahdoltisuus totutella
elSkkeelliioloaikaan, jolloin he a::vioivat
asioita kokemuksen nojal1a. Mite vanhempi vas-
taaja oli haastatteluhetkelld sit;i pitempiiain
hdn ehtisi hankkia kokemusta eleikkeelltiolosta
ennen toisen vaiheen haastattelua. Kun tankas-
teltiin vuonna 1911 syntyneit;i henkilditii havait-
tiin, ettd he olisivat haastatteluhetkellei juuni
ekikeian kynnyksella, ts. hei115 olisi aikaa
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elaikkeelle siintymiseen konkeintaan puoli vuotta.
T;iydennystA aineistoon otettiin teistH. joukosta.
Tutkimukseen valittiin l-5. 5.1911-31.l-2.19L2
syntyneet Espoossa asuvat, t y o s s 5 k ri y -
v ti t henkildt. Tutkitut henkildt siirtyivEt
eldkkeelle yleensd ajanjaksona, joka alkoi vdlit-
t6meisti ensimmdisen vaiheen haastattelujen j;i1-
keen ja kesti noin 1.5 vuotta, jota seunasi tutki-
muksen toisen vaiheen aineiston kenuu.

Em. ajanjaksona syntyneitd espoolaisia o1i nun-
saat 1 100 henki16E, joista ammatissa toimivia
3Bl-. He muodostivat tutkimuksen kohdejoukon.
Ammatissa toimivien lukumiliiriin supistuminen edel-
lytti aineiston keruussa mahdollisimman monen
henkilon tavoittamista.

4.2.2. Tutkimusaineiston keruu ja saatu aineisto

Aineiston kenuun l-aiht6kohta o1i VH.estonekister.i-
keskuksesta saatu henkil-oluettel-o espoolaisista.
Tietoihin sis;i1tyi henkilotunnus, henkil6n nimi,
ja osittain myos ammatti sekli osoite. Luette-
lossa oli omat puutteellisuutensa. Esime::kiksi
ammattitieto o1i ep5tankka eivritk;i osoitetiedot
pitiineet aina paikkaansa.

Koska vEestdnekistenitiedoista ei voitu pdii-
te11;i henkilon tyossiioloa, ja koska tankoi-
tuksena o1i tutkia ainoastaan tyossai olevia
henkil6it5, piti t;imei selvittaa erikseen.
Ratkaisu teihein 16ytyi ElSketunvakeskuksen
vakuutettujen tyosuhdenekisteristS, josta n;iky-
vdt palkkatyossii olevien henki16iden tydsuh-
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teet ja yrittajien tyossaolotiedot. Tastli
nekisteristd saatujen tietojen avu11a pystyt-
tiin tyoss;ik5ymdttdm;it henkil6t karsimaan.

Lisriksi haluttiin mukaan Espoon kaupungin palve-
luksessa olevat henkilot sekH. espoolaiset opet-
ta3at ja Espoon seurakunti-en palveluksessa ole-
vat henkil-6t. Koska nHi1I;i julkisen sektorin
vinanhaltijoilla ja tyontekijoilla on omat
e::ilIiset el5kejdrlestelmiinsii ja nonmaalia
alempi eroamisikii, o1i neiiden henkiloiden poi-
minta suoritettava muita keinoja kdytteien.
Kaupungin palveluksessa olevista saatiin tiedot
Espoon henkilostohallinnolta ja kirkon palve-
luksessa olevista vastaavasti seunakuntien
talousosastolta sekli opettajia koskevat tie-
dot Espoon kaupungin kouluviranomaisilta ja
suoraan oppilaitoksista. Nlmli ns. julkisen sekto-
r^in edustajat muodostavat tutkimusjoukosta vajaan
kymmenesosan. Valtion palveluksesta vanhuus-
elrikkeelle siintyviei ei saatu valtion henki16-
rekisterien puutteellisuudesta johtuen mukaan
aineistoon. Vanhuusel;ikkeel-le siirtymistii on
toisaal-ta tar:koituksenmukaista tutkiakin pci;i-
asiassa yleisten eldketurvaa koskevien seitin-
nosten puitteissa, koska ns. julkisen sektorin
eldkkeelle siintymissli;inndkset ovat huomattu
vasta yleistii el-Sketunvaa parempia (vrt. myds

kohta 1.1. edell;i).

Tydsuhdenekistenin tiedotkaan eiv5t ofleet
aina aukottomia, mikii aiheutti tutkimukselle
vaikeuksia. Ty6ssiikliviiaksi tuli mm. ty6-
kyvyttomyysel;ikkeel1e juuri siirtynyt henki16,
jonka tyosuhteen paattyminen ei vield n;ikynyt
rekistenissS. Samoin tulivat tydssiikeivijoiksi



78

tutkimuksen alkuajankohtana sainausvakuutuksen
p;iiveirahaa saavat henki16t, joiden tyokyvytto-
myyskehitys o1i aluf1aan. Tyosuhteen toteami-
sen kannalta olivat ongelmallisia my6s useat
lyhytaikaisissa ty6suhteissa ty6skentelevHt,
LEL:n piiriin kuuluvat henki16t. Jokseen-
kin mahdottomal-ta tuntui er;iiss;i tapauksissa
pei;ite115, kuuluuko henkilo tydvoimaan vai ei,
jos ns. LEl-tilityksiS oli rekisteroity satun-
naisesti. Aineistossa esiintyi tapauksia,
joissa tyosuhteet olivat ol-leet sattumanvanaisia
trkeikkojart. Silloin, kun tiil-lainen tilanne o1i
henkilon ty6historiassa vallitseva, htinet sul-
jettiin pois tutkimuksesta. Sen sijaan vakinai-
set LEl-ty6suhteiset henkilot otettiin mukaan.

TydsuhderekistenissH. ei o1e my6skdein henkil-oita,
jotka venotuksessa ifmenevien tulojen pelrus-
teell-a eivSt voi kuulua tyoelH.kelakien piiriin,
mutta jotka sil-ti ovat tyossei. 0n myos mahdol-
lista, etta tutkittavaksi valittiin henkiLoita,
jotka eiv;it ol1eet tavoitettavissa enaa haas-
tattelujen alkaessa. T;iIl-aisia ovat paikkakun-
nalta pois muuttaneet sek;i ::ekistenitietojen
p;iivityksen ja haastattetujen aloituksen v;i1i-
senii aikana kuolleet henkilot. 0sa henki16ist5.
o1i intolaisia ja alkoholisteja, joita ei voitu
tavoittaa osoitetietojen puutteellisuudesta joh-
tuen.

Kaikki vanaukset huomioon ottaen tuli tutkimuk-
sen perusjoukoksi henkil6m;i;in&, joka oli hyvin
15he11;i my6hemmin saatua tietoa ammatissa toimi-
vien lukum55n5.stri ( 381) . Triss;i joukossa, jota
laihestyttiin tutkimuksen ensimm;iisessH. vaiheessa,
o1i viel;i mukana ynittriji;i. Heist;i tiedettii-n
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jo ennakolta, ettei osa ei tulisi siintymriiin
vanhuusel;ikkee11e sd;idetyssii el-eikeiiissS. Koska
yrittajien todellista el-iikkeelle siirtymist5
ei voitu luotettavasti ennustaa, liihestyttiin
ensimmiiisessa vaiheessa myos kaikkia em. ikai-
sid yrittejia 3a kehotettiin heitd tulemaan
mukaan tutkimukseen sikiili, kun he aikovat
siir:ty;i elaikkeelle 6S-vuotiaana. Muutoin hei-
td kehotettiin palauttamaan lomake tyhjdnti
takais in.

Aineiston keruun suunnitteluvaiheessa pohdittiin
haastattelujen ja postikyselyn kaiytt6&. Lopulta
pritidyttiin ns. nyhm;ikyselyyn, jossa yhteiseen
kyselytilaisuuteen kutsutut henkilot t;iyttSvHt
samanaikaisesti kyselylomakkeet. THllaisia
tilaisuuksia jdrjestettiin Espoossa nelj;issd
paikassa (ks. kutsukinje l-iitteessa 5). Kysely-
l-omakkeet ja kyselytilaisuudet olivat kaksikieli-
si5.

RyhmS.kyselyjen jiilkeen havaittiin, ettd niihin
oli saapunut odotettua veihemmtin henkil6ita.
Aineiston ker:uuta jatkettiin sen jeilkeen posti-
kyselyn avul-l-a. Kyselyd tehostettiin mm. kah-
den ns. karhukyselyn ja puhelinsoittojen avulla

Noin puolentoista vuoden kuluttua ensiruneisesta
aineiston keruuvaiheesta olivat viimeisetkin
tutkimuksessa mukana o1leet henkilot ehtineet
siirty;i el;ikkeefle. T5116in aloitettiin tutki-
muksen toisen vaiheen aineiston kenuu. T;imii

tapahtui samoja peniaatteita noudattaen kuin
ens immdises sai vaihees sakin.
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Aineiston kertym;id haittasi eniten useiden
henkildiden - priiiasiassa ynittrijien- ty6n jatka-
misesta johtuva kato. NdmH. henkilot ilmoitti-
vat tutkimuksen ensimmH.isessii vaiheessa lopetta-
vansa ty6nsei eI5kei;iss5, mutta eiveit todelli-
suudessa menetelleetkliain niin, jolloin heiddt
o1i poistettava tutkimuksesta. Luonnollista
katoa (kuolemantapaukset, vakava sainaus, kiel-
teiytyminen) oIi my6s jonkin vennan.

Vaikka vastausprosenttia olikin vaikea laskea
tarkasti, site pynittiin anvioimaan eni tavoin.
Tydt;i;in jatkavia ynittdjid, jotka siis karsiu-
tuivat, o1i 70. Muista syistri tutkimukseen
sopimattomia henkildite oIi noin 50. Tutkimuk-
senpuhdistettuun tavoitejoukkoon on l-uettava
kuuluvaksi n;iin ollen yhteens;i 260 henkilo&.
Kun aineiston ke::uun ensimmiiisessH vaiheessa
tavoitettiin 183 henkilod, tulee taim;in vaiheen
vastausprosentiksi 70. Tutkimuksen toisen vai-
heen tuloksena tavoitettiin 138 vastaajaa, joka
on 83 p:rosenttia ensimm5isessd vaiheessa tavoi-
tetuista. Aineistossa on jokseenkin yhtii pa1-
1on ryhmrikyselyn ja postikyselyn avu1la tavoi-
tettuja. Suoritetussa tankastuksessa, jossa
laipikdytiin 20 eri tyyppistH, kummallakin tavall-a
kenlitty;i lomaketta, ei voitu havaita eroja vas-
tausten antamisessa.

4.2.3. Val-mennuskurssit ja aineiston nakenne

Valmennuskunssien mahdo11ista yhteyttai johonkin
hyvinvointitekijri;in voidaan tietenkin anvioida
vain, los kunssjohjelmaan siseiltyy opetusta
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ao. asiassa. Valmennusku::ssit pyrittiinkin jtin-
jest{mHHn sisHl16ltHd.n sellaisiksi, ettii niissd
keisitelttsisiin mahdollisimman monia hyvinvoin-
nin osatekijOite.

Keskeisiii kysymyksid kurssien jdrjestlimisessii
olivat sopivien kurssitilojen ldyttiminen, kurssi-
ohjelman sisEll6n yksityiskohtien suunnittel-u
ja kunssien teknillinen toteuttaminen. Ratkai-
seva menkitys o1i si11H, ettri kunssitiloiksi
saatiin kHytt66n Espoon ty6vdenopiston tilat
kolmessa eni paikassa. Ty6vdenopiston opastuk-
sen tukemana suunniteltiin enityinen kurssi-
ohjelma siten, ettii kussakin kurssipaikassa
jdnjestettiin kahdeksan eni tilai_suutta ajan-
jaksolla 23.3.1976 - 29. '+.1976.

Kunssiohjelman sis51l6n suunnittelu ja siihen
liittyen kunssin opettajien etsiminen suoritet-
tiin yhdessd. Vanhustydn keskusliiton kanssa.
Tyon tuloksena saatiin aikaan ohjelma, jonka
puitteissa kdytiin 15pi elrikkeelle siirtymiseen
IiittyvHt keskeiset hyvinvoinnin osa-alueet sekE
yleisesti ett5 monien enityiskysymysten osalta.

Kunssitilaisuudet olivat yleensii l_uentomuotoi-
sia, ja niiden kestoaika oli noin kaksi tuntia.
0pettajiksi saatiin eni alojen asiantuntijoita.
Opettajille leihetettiin ennen kurssin alkua
selostus kurssien tarkoituksesta ja annettiin
muodollisia ohjeita. Lisaksi pidettiin fuen-
noitsijoiden yhteinen kokous, jossa hahmotel-
tiin esityksiei. LuentoSen yksityiskohtien suun-
nittelu ja sistslIon muokkaus j;ii alustajien
harkittavaksi. El;ikkee11e valmentautumiskurssin
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ohjelma, kunssien luennoitsijat ja ku::ssituk-
sen yksityiskohdat keiyv3t ilmi tankemmin liit-
teessA 1.

Tutkimuksen alkuvaiheessa suunniteltiin kunssi-
laisten valintaa. Aineiston keruutyossH havait-
tiin kuitenkin, ettei suunnitelmista voida pit5ri
kiinni, vaan o1i toimittava tilanteen edellyttai-
m;i1lH tava11a. Kurssilaiset valittiin ensimmdi-
sen tutkimusvaiheen ryhm5kyselyihin osallistu-
neista. Kdyttinnossd kunsseille pyydettiin kaikki
n;iihin kyselytilaisuuksiin saapuneet henkil6t.
Pyyntd kunsseill-e tapahtui ao. tilaisuuksissa,
minkd liseiksi n5i1le henkil-oil1e leihetettiin
vie13 henkildkohtainen kutsukirje. YIim55r;iisend
houkuttimena kdytettiin anpajaispalkintoa.

Kunsseilfe osallistui aktiivisesti, ts. o1i mukana

6-B:ssa tilaisuudessa, 52 henkifo;i eli 56 pnosent-
tia kutsutuista. Kutsukirjeen maininta, ett5
kursseille osall-istuminen edellytti eldkkeelle
siintymistii normaalissa 3SnjestyksessS, kansi osan
siihen asti mukana olleita henkiloit;i pois kurs-
seilta ja tutkimuksesta. Osal-listumisaktiivi-
suutta lienee heikenteinyt eniten kuitenkin se,
ettii kurssit jtinjestettiin iltaisin ty6ajan ulko-
puo1e11a.

Saadun aineiston nakennetta on kuvattu taulu-
kossa 1.
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Taulukko 1 Vastaaja3oukon nakenne ennen elH.kkeelle
sii::tymistri. Vastaajien pnosenttijakau-
tumia nyhmitt;iin.

Kurssilaiset Ei-ku:r'ssilaiset Kaikki

Syntlrmiiaika:
19LI
1912

1913 tai rny6hemmin

Sukupuoli:
MiehiS
Nai.sia

SiviilisSSty:
Naimisissa
Naimaton
Leski, enonnut tai as.enossa

Aadlnkae_La

Suomi

Ruotsi

Koulutus
Kansakoulu
Keskikoulu, ammattikoulu
Ylioppilas, opistotas. koulu
Akateeminen loppututkinto

25

5B

t7

38

62

64

18

18

87

13

69

13

1B

0

37

59

4

66

34

B1

2

17

78

22

5B

2L

13

B

33

59
o

60

40

77

5

18

80

20

60

19

14

7

Vastaajien lukumH6r5 52 13I l_83
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Kurssilaisissa on jonkin vernan enemm5n nuorem-
pia vastaajia kuin muissa. Runsaasti puolet
vastaajista on syntynyt vuonna 1912. Ku::ssi-
laisten ja muiden vastaajien jakautumissa on
eroja myos sukupuolen, siviilis5iidyn, aiidinkielen
ja koulutuksen osalta. Kursseja ovat suosineet
naimattomat, naiset, suomenkieliset ja vdhemrn;in

koulua keiyneet. Kti;inteisesti ottaen naimisissa
ol-evat ja nimenomaan miehet, enemmiin koulua kiiy-
neet sekH ruotsinkieliset eiviit suosineet kurs-
seja. Vaikka tutkimuksen kyselylomakkeet ja
kyselytilaisuudet olivat kaksikielisiS, olivat
kunssitilaisuudet suomenkielisiai. Se on saatta-
nut vlihent;iei ruotsinkielisten osallistumista
kursseil-1e. Kaikkein konkeimmin koulutettujen
poisjdiinti kursseilta voidaan havaita. Toi-
saalta seuraavassa trtasossatt o1i hienoinen enem-
myys kurssilaisten ryhmeissii. Kun vastaajia 1uo-
kiteltiin ammatin Perusteella enilaisiin tyon
tyyppiryhmiin havaittiin, ettii nyhmien vai1illei
on eroja ttissA suhteessa. Havaituilla rakenne-
enoilla o1i merkityste muodostettaessa kurssi-
tettujen nyhmdd nakenteellisesti vastaava ver-
tailunyhmti.

Aineistoon sisiiltyy en5itd najoituksia, jotka
on syyta ottaa huomioon arvioi-taessa tutkimuksesta
saatavia tuloksia. Tutkimusaineisto edustaa
ensinniikin espoolaisia, tyosseiolleita, 1;ihe1lei
elSkeiktiei olevia henki16it5. Vajaat 200 henki-
Io;i k;isitteivti teimdn tutkimuksen aineisto on suu-
riin otostutkimuksiin verrattuna suhteell-isen
vaatimaton. Se asettaa johtopddt6sten teolle
najoituksensa. Varovaisuus on tarpeen nyhmien
viilisten erojen tulkinnoissa' Siita lohtuen
kiinnitettiin huomiota vain suuniin eroihin
prosenttiluvuissa. Lis:iapuna tulkintoja teh-
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taiessti k5ytettiin my6s tilastollista menkitse-
vyytta kuvaavia testinajoja (vnt. menetel_mdt
seuraavassa) .

Vaikka tutkimuksen kokonaistuloksiin onkin suh-
tauduttava vanovaisuudella, osoittaa ventailu
muihin saatavissa olleisiin laajempiin tietoihin,
ett5 trimdnkin tutkimusaineiston tu::vin kyeteiSn
ilmeisesti osoittamaan joitakin merkittevia suun-
taviivoja kHsiteltdvtistd ongelmasta.

4.3. Muuttujat, tietojen keisittely ja menetelmait

Tutkimuksen kunmassakin vaiheessa o1i oma kysely-
lomakkeensa. Lomakkeiden kysymyksistd ol_i osa
samoja tai jokseenkin samanlaisia molemmilla
kennoilla. Se mahdollisti muutoksen seunaami-
aen.

Kysymyksiri oIi laadittava useilta eni osa-
a1uei1ta, koska tankoitus oli saada kartoite-
tuksi aikaisemmin mainitut hyvinvoinnin eni
osatekijeit. Tutkittavia osa-alueita oli niin
paljon, ett;i kutakin aluetta kohti voitiin
esittea vain muutama kysymys. Tutkimuksen en-
simmriisen vaiheen lomakkeessa o1i 98 ja toi-
sessa vaiheessa 66 kysymystS, joista osa o1i
monivaiheisia kysymysmuoto j a.

Kysymysten piti pystyri enottelemaan ky11in
herkiisti mahdollisia rnuutoksia vastauksissa.
Moniin kysymyksiin laadittiin vtilimatka-
asteikoLlinen, intensiteetiltddn tasaisesti
vaihteleva vastausasteikko. Toisaalta pynit-
tiin siihen, ettd vaihtoehtolen sanoitus
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olisi mahdol-lisimman 1;ihe1lai arkipiiivAn kie-
l-enkaiyttoii, jotta vastaajien olisi mahdollista
16ytA;i vaivattomasti oikea vastausvaihtoehto.
Osassa kysymysalueita otettiin mukaan useampia
sarnaa asiaa mittaavia kysymyksi;i. Kysymykset
ovat l-iitteen;i olevissa kyselylomakkeissa.

Vastaukset muokattiin tietojen keisittely5 varten
yksityiskohtaisten koodausohjeitten avuIla.
Sen kuluessa suoritettiin myds aineiston laadun,
l-omakkeiden yleistason ja erillisten vastausten
tarkastuksia. Puhdistettu aineisto siiruettiin
sitten lSvistykseen ja tall-etettiin nauhoille.
TlissEi vaiheessa suoritettiin vie15 aineiston
laatuun liittyvi;i korjauksia ja erditS avointen
ja monivaihtoehtoisten kysymysten uudefleen luo-
kituksia. YksittaisiA muuttulia o1i ensimmaii-
sessii vaiheessa 184 ja toisessa vaiheessa 172.
Analyysissa kdytettiin hyviiksi ns. 0SIRIS - oh-
j elmapakett ia .

Valmennuskurssin vaikutusten selvittaiminen edel-
lytti muiden tekijoiden vakiointia. Kunssilai-
set ja kurssittamattomat erosivat toisistaan suku-
puolen, siviilisiiiidyn 3a aktiiviaikaisen tyon koh-
dall-a, joten vakiointi oli suoritettava naiiden
tiinkeiden muuttujien suhteen. Tyohon liittyvien
seikkojen vakioimisessa kaytettiin erityist5 tyon
luonnetta kuvailevaa tyyPpiluokitusta. Siin;i
on eni ammatit sijoitettu neljeiain luokkaan, joita
ovat: Raskas nuumiillinen tyo, muu ruumiillinen
tyo, osittain henkinen tyo ja tdysin henkinen
tyo. Koulutusta koskeva tieto konreloi voimak-
kaasti tHhein luokitukseen, joten vakiointia sen

suhteen ei katsottu tarPeelliseksi.
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Vakiointi toteutettiin siten, ettE ei-ku::ssi-
l-aisten nyhmiistli p o i s t e t t i i n
t a p a u k s i a n i i n, e t t ii s e n
suhteelliset j akautumat
tu1 ivat sukupuo 1 en, s ivii-
lisdaidyn ja ty6n tyypin
suhteen samanlaisiksi
kuin kurss ilaisten nyhmHs-
s 5 k i n. Ei-kurssilaisten nyhm5 siis "pako-
tettiin't jakautumiltaan tiiss;i suhteessa samaksi
kuin kurssilaisten ryhmai. Ntiin saatu vertailu-
ryhrnei on yhta suuri kuin kunssilaisten nyhm5.

Ainakin teoniassa voi olla olemassa vielei mui-
takin vaikuttavia tekijoite, joiden vakiointia
olisi voinut ajate11a. Ertis t5l1ainen tekij;i
on yleinen aktiivisuus. Kunsseille ol-isi saatta-
nut tu1la vain aktiivisimpia henkilditei. Tulok-
set osoittavat kuitenkin, ettli kurssil-aisten
ja muiden aktiivisuuden vei1i11;i ei o1e menkittS-
vdE enoa (vrt. kohta rtaktiivisuusil empiirisissii
tuloksissa). Muihin yhtSaikaisiin vakiointei-
hin ei olisi o11ut mahdollisuuksiakaan tutkimus-
aineiston koon asettamien najoitusten puitteissa.

Muodostettuja nyhmi5 ve::tai-1tiin pnosenttijakau-
tumina. Jakautumien ventailussa kiiytettiin
apuna pnosenttilukujen erojen testituloksia.
Erot testattiin suhteell-isen osuuden z-testi11a,
kun 1;ihtokohtana Sohtopdaitdsten vedolle pidettiin
viiden pnosentin niskitasoa (ks. Vasama - Vantia
)-972, 643 ) .

Prosenttilakautumien vertailun fisdksi suori-
tettiin yksil6llisesta variaatiosta johtuvaa
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muutosten tankastelua. Tri116in eni vaiheiden
vastausjakautumia nistiintaulukoitiin, jolloin
nHhtiin yksi16l1iset siintymet vastausvaihto-
ehdosta toiseen.

Ennen yksitteisten hyvinvoinnin osatekij6iden
tankastelua esitetdiin tehdyn faktonianalyy-
sin tulokset. Analyysin avu11a tiivistettiin
infonmaatiota ja etsittiin muuttujien yhteis-
vaihtelun taustalla olevia yhteisid tekijoite.
LisHksi o1i tanpeen tutkia sita, vastaako
empiinisen aineiston tuottama kuva hyvinvoinnin
ulottuvuuks ista teo::eettise s sa tar:kas telus s a
esitettyjH ajatuksia.

Em. tarkastelun jH.lkeen suoritettiin rselit-
tH.vHH nakennetankasteluarr, jossa kuvataan
yksittdisten muuttujien taustatekij6ite ja
niiden suhteita toisiinsa. Tate varten on
suonitettu muuttujien valikoitua nistiinajoa
ja laskettu keskeisimpien muuttujien konne-
laatioita kummassakin tutkimusvaiheessa.
Ko::nelaatioiden merkitsevyys testattiin yksi-
suuntaisella t-testille (vrt. Vasama - Vartia
)-972,636).

Eldkkeelle siirtymisen ja eltikkeelle valmen-
nuksen kannalta on asenne elHkkeelle siintymi-
seen seikka, jonka taustan selittaminen vaikutti
kiinnostavalta. THhHn sovellettiin AID-monimuut-
tuj amenetelmEH.

Tutkimuksen syvH.haastattelut on tehty enH.i11e
tutkimuksessa mukana o11ei1Ie henki1oi11e.
SyvHhaastattelujen odotettiin tuovan esiin vansi-
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naisesta kyselyst5 saatuja tietoja tEydentHviH
seikkoja, Haastattelut suonitettiin magnetofonia
hyvEksikHytt5en. Aineisto tiivistettiin my6hem-
min suonitetussa nauhoitusten kuuntelussa. Useat
kohdat sHilytettiin td116in tiiysin autenttisina.
Syv&haastatteluja tehtiin 13, joista neljli ennen
e]8kkeeI1e siintymistd ja yhdeks&n eI{kkee11e
siirtymisen jHlkeen. Haastatellut henkil6t
val-ittiin koko Espoo-aineistosta siten, ettii
mukaan otettiin taustaltaan ja mielipiteiltadn
enilaisia ihmisiH. Haastattelut tehtiin noin
vuosi ennen el5kkeelle siir"tymist5 ja noin
2 - 5 vuotta sen jHlkeen.
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5. EMPIIR]SET TULOKSET

5.1. Hyvinvoinnin osatekijoitten empiirinen rakenne

Empiinisen analyysin alussa koettiin tarpeell-i-
seksi tiiviin ja yhtenttisen tiedon hankinta
tutkimuksen muuttujajoukosta. Analyysi aloi-
tettiinkin muuttujajoukon kuvauksella, johon
kaytettiin faktonianalyysia.

Tarkoituksena o1i katsoa, miten faktorianalyysin
tuottamat penusteki-jiit vastaavat teoreettisessa
tankastelussa esitettyjei hyvinvoinnin osa-alueita.
Oma mielenkiintonsa on my6s eni osa::yhmien fak-
torirakenteilla 3a niiden mahdo11isi11a muutok-
sil1a tutkimusvaiheiden v;iliI1;i.

Faktorianalyysin tarkoitusta ja tekniikkaa ei
selosteta t;issri yksityiskohtaisesti. Viitat-
takoon vain asiaa k;isitteleviin erityisteok-
siin, kuten esim. Vahervuo - Ahmavaa::a 1958,
Harman 1960 ja S;inkiaho 1974.

Analyysiin valittiin aluksi mukaan 26 muuttujaa
hyvinvoinnin eri osa-a1uei1ta. Kornelaatiomat-
niisien tarkastelun tuloksena niist;i poistettiin
kuusi huonoiten muihin muuttujiin konneloivaa
muuttujaa, joten lopulliseen analyysiin kel-
puutettiin 20 keskeist5 muuttujaa. Faktorien
lukumei;i::;i najoitettiin kuuteen, silIa niita
seunaavien faktorien selitysosuuden listiys jeii
pieneksi. Valitut faktonit selittavat muuttu-
jien kokonaisvarianssista 1. tutkimusvaiheessa
59 e,. Rotatointivaiheessa kokeiltiin eni tyyp-
pisiri notaatioita, jotka tuottivat hyviri saman-
laisia natkaisuja.
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Saadut tulokset penustuvat seur:aavassa varimax-
tyyppiseen rotaatioon lukuunottamatta ei - kurssi-
laisten muodostamaa r.yhm5ei, johon sovel1ettiin
vinonotaatiota.

Faktonoinnit suoritettiin enikseen tutkimuksen
ensimmaiisessH ja toisessa vaiheessa koko aineis-
tossa sekii kunssil-aisten ja ei-kunssilaisten
ryhmissii. Seunaavassa taulukko 2:ssa esitetddn
faktonifataukset eni var"iaabeleissa, faktonien
ominaisanvot, kokonaisvar"ianssin selitysosuus
ja faktorien tulkinta 1. vaiheen ltkaikkirt-nyhmSssli.
Lisdksi esitetaiin taulukkokokoelma e:ri osaryhmien
nimetyistii faktoneista. 0saryhmien faktorir:aken-
teet niikyviit yksityiskohtaisesti liitteessei 2.

Ensimm;iinen faktoni on tulkinnaltaan selke;i.
Sit;i s5vyttai;i toisaalta henkiseen tilaan viit-
taava kysymys elaimAn tuntumisesta tyhjanpeiivdi-
seltai, ja toisaalta vaikeuksien kokemista
nykyisin mittaava kohta sekd terveydentilaa
koskeva yleiskysymys. Muiden muuttuj ien latauk-
set ovat jo selv;isti alhaisempia. Faktori voi-
taisiin tulkita terveydentilafaktoriksi, mutta
sen sisdltdei sdvyttdvtit keskeisesti my6s henki-
sen tilan,muuttujat. Onkin aiheellista nimet;i
tdmei faktoni p s y k o f y y s i s e k s i
t i 1 a k s i. Mer"kilfe pantavaa on talou-
dellisen toimeentulon ja tydn laadun yhteys
t;ihein faktoriin. Huomattakoon my6s eleikkeell-e
siintymisasenteeseen liittyvien kysymysten
esiintyminen tiill-5 faktonil-Ia.

Eleikkeen laskemista koskeva tieto ja toisaalta
lisdtiedon halu eleikkeeste saavat konkeimmat
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Taulukko 2. 1. vaiheen faktonit ryhmdssii t'kaikkitt

Ny$isen ty6n tyyppi
Ty6skentelyhalu
vanhuuselSkkeellli
Mielipi.de etdkkeelle
s iintymisa j ankohdasta
Mielipide eliikkeelle
siintymisestii
Mielipide viihtyni-
sestd eliikkeellii
Monessako j iinjest6ssii
on mukana

Kuinka aktiivinen
on nyt
Tietdlik6, miten elAke
lasketaan
Haluaako tietoja eliik-
keestE
Nykyinen tenveydentila
Kiinnittaak6 huomiota
ravintoon
Aterioiden koostumus

Suunnitteleeko asunnon-
vaihtoa
Taloudellinen toimeen-
tulo
Nettotulot/kk
Onko vaikeuksia nykyisin
Hyvien tuttavien mdHn6
tySpaikalla
KAykS kyliissd,
juhlissa, yms.

Kuinka usein tapaa
liihiomaisia
Tuntuuko elama tyhjen-
p5iviiiseltii

Ominaisarvot

Kokonaisvanianss in
selitys (t)

-.14
-.73

- .81

-.09
- .04

.17

-.13
.20

23

23 04

04 82

.37
-.57
- .08

-.11 11

.r7 20

r)123456h'
-.31 -.46 .28 .30 .19 .34 0.55

.05 -.05 -.69 -.23 -.02 -.04 0.54

04 - .61 - .02 - .02 .30 0 .52

-.24 -.O7 - .74 .20 -.08 -.34 0.76

75 -.04 -.2L -.13 0.68

-.19 -.00 .t7 .42 .39 30 0.49

27 -.09 .05 -.68 -.25 -.03 0.61

07 -.12 -.02 .03 0.69

02

o2

.09

14

- .73

-.44

-.16
-.02

-.01
.39

-.20
-.2L

- .10

.22

.03

0.56
0.61

0.41
0.71
0.61

04

04

0

0

74

61

05

30

07

37

-.18 -.04 01 .09 -.74 0.60

.41
-. 04

-.73

-.L2
- .08

-.15

-.t2
-.1+
-.03

-.25
.56

.22

-.22 .O7 -.03 16 .68 -.07 0.54

t6 -.35 - .52 .33 0.56

-.74 -.13 - .23

-.50 -.06 .04 0.35

30 -.03 -.07 0.72

2.33 2.25 2.18 2.09 I.65 1.34 11.84

11.75 11.25 10.90 10.45 8.25 6.70 59.2
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lataukset toisella faktonilla. Kyseessii on
oikeastaan el5ketiedon latautuminen ttillii fak-
tonilla, mutta koska analyysiin ei sisiilty-
nytkEH.n muuta tietoa mittaavaa kysymyskohtaa
tdmri faktori voidaan nimetd t i e t o -
faktoriksi. Huomattakoon taloudellista tilan-
netta sHvytt5vien tekijdiden yhteydet tdhrin
faktoniin.

Kolmas faktoni on e I ti k k e e l- ] e s i i n
tymis een as enno itumista
kuvaava kokonaisuus. Siind latautuvat selvristi
aluetta mittaavat kaksi mielipidekysymystai,
minkH liseiksi faktonia seivyttiivdt my6s ty6n-
tekoon vanhuuselEkeliiisenE ja ekikeikeimieli-
piteeseen liittyvdt muuttujat.

NeljinnellH faktorilla l-atautuu aktiivisuus voi-
makkaasti suoraan ja melko voimakkaasti my6s
jEnjestdtoimintaan osallistumisen kautta. Huo-
lenpitoa asioista kuvastaa navintoon kohdis-
tuva kiinnostus ja kihiomaisten tapaamisesta
huolehtiminen. THmH osakokonaisuus on e::ddn-
lainen akt i iv i s en a s io i s t a

huo Ieht imis en f aktoni eli
lyhyesti h u o 1 e h t i m i s - faktori.
YhtE hyvin voitaisiin kaiytttiii my6s a k t i i -
visuus-nimed.

Viidettai faktoria on vaikea tulkita yksiselit-
teisesti. Korkeita latauksia silki saavat
toisaalta sosiaaliseen kanssak;iymiseen liitty-
viit muuttujat, kuten tuttavat tyopaikalla ja
kyliissei ym. k5ynti sekri j;injestdaktiivisuus.
Toisaalta latautuvat nettotulot ja taloudelli-
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seen toimeentuloon liittyva muuttuja. KyseessH.
on ilmeisesti erei5nlainen sosiaalisen kanssakiiymi-
sen ja taloudellisen tilanteen yhdessri muodostama
kokonaisuus, jota on vaikea mearitellA yhdelld
sana1l-a. Seuraavassa teitd tekijSS nimitet;iein
sos iaalis -taloudellisen
tilan faktoriksi.

Kuudennella faktonilla saa asunnonvaihdon suun-
nittelua koskeva muuttuja yksin ko::kean latauk-
sen. Tyon 1aatu, asennoituminen eleikkeelle
siirtymiseen ja sosiaalisten suhteiden muuttuja
latautuvat myos melko hyvin. Ratkaisun tulkinta-
pulmaan toi vinorotaatio, loka osoitti, ettii
talla faktorilla l-atautuvat sosiaalisiin suhtei-
siin tiittyvait kohdat selke5sti. Sen nojalla
nimetdiin ulottuvuus s o s i a a I i s t e n
suhteidenfaktoriksi.

Seunaavaksi suoritettiin vastaavanlainen fak-
tonien tul-kinta 2. vaiheen nyhmSssA "kaikki",
ja kunssilaisten ja ei-kurssilaisten ryhmissii
erikseen kummankin tutkimusvaiheen osal-ta.
Tulkinnoissa loydettiin samoja faktoreita kuin
l-. vaiheen "kaikki"-ryhmdssA, mutta toisaalta
erottui myos muutama vain ao. ryhmil-l-e ominai-
nen ulottuvuus. Lis;iksi on huomattava, ettti
faktorien jHnlestys - nitattuna omi-naisarvo-
jen avulIa - vaihteli selv;isti ryhm;ist;i toi-
seen.

Yhteniiisen kuvan faktonianalyysin tul-oksesta
antaa seul:aava taulukkokokoelma, Sohon on keriitty
e::i nyhmissS saadut fakto::it ensimmdisessd ja
toisessa vaiheessa. Faktonit ovat taulukoissa
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ominaisanvojen mukaisessa jiinjestyksess;i.
Samannimiset fakto::it on yhdistetty viivoilla
ja katkoviivoilla tapaukset, joissa ao. fakto-
reill-a on I'sukulaisuuttarr keskeniirin.

TAULUKKO 3. 1. vaiheen ja 2. vaiheen faktonit ryhmeissii rtkaikkirr

1. vaihe 2. vaihe

I
I

--t
I

I

I

I
I

I
I

Henkinen tila
( vie::aantuminen )

1

6. Sosiaaliset suhteet

So s iaal is -taloude1-
linen tila

5

Sos iaal is -ta1oude1-
l-inen tila

6

2. Tieto ja toimeentulo

l-. Psykofyysinen tila

Etiikkeelle s iinty-
misasenne

JEl;ikkee11e siinty-
misasenne

3

4. Huolehtiminen4. Huolehtiminen

5. Psykofyysinen tila

2. Tieto



96

TAULUKKO 4

4. Psykofyysinen tila

1. vaiheen ja 2. vaiheen faktonit ryhn;issd
trei-kurs s ilaisetIt

2. Tieto

1. Huolehtiminen 1. Sosiaaliset suhteet

2 Toimeentulo(ja tieto)

EI;ikkeel1e
m]-sasenne

s iirty-3 3. Huolehtiminen

ElHkkeelle siinty-
ml-sasenne

4

Sos iaal is -ta1oude1 -
l-inen tila

5 5. Hanrastaminen

6. Sosiaaliset suhteet Sos iaal is -taloude1 -linen tila
6



97

ULUKKO 5.

1. vaihe

1. vaiheen ja 2. vaiheen faktorit nyhndssd
rrkurs s ilaiset It

2. vaihe

I
I

I

1. Psykofyysinen tilaSo s iaal is -taloude1-
linen tila

1

E1tskkeelle
misasenne

siirty-2 2. El5kkee1le siinty-
ml-sasenne

3. Huolehtiminen 3. Huolehtiminen

4. Tieto 4. Tieto

Sopeutuminen e16k-
keell-e siirtymiseen

5

Henkinen tila
(huonommuus )

6 Sos iaal is -taloude1 -linen tila
6

I
I

I
I

I

5 Toimeentulo
( talous )
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Yhteenvetona suoritetusta faktor ianalyys i stei
voidaan sanoa, ettii analyysi tuotti teoreet-
tisia oletuksia hyvin vastaavat empiiriset
hyvinvoinnin perustekijet. Ryhmien erilai-
suudesta huol-imatta perustekijat ovat suurelta
osin samoja eri nyhmiss;i. Niiden merkitys mi-
tattuna ominaisanvoilla vaihtelee kuitenkin
ryhmeist;i toiseen. Joitakin vain yhdessii ryh-
mSssai esiintyvi;i enityistekiioitE tuli my6s

esiin.

Eliikkeetle siirtymisasenne, tieto ja huolehti-
mis-tekijd (aktiivisuus) sekd sosiaalis-talou-
dellinen til-anne esiintyviit keskeisinei fakto-
reina joka ryhmeissd tutkimuksen ensimmEiisess5.
vaiheessa. Psykofyysinen tila nousee keskeisek-
si faktoriksi kaikki-ryhm5ssH ja se esiintyy
myos t;imdn vaiheen ei-kurssilaisilfa. Toinen
ei-kurssilaisilla ja kaikilla esiintyv;i tekijH
on sosiaalisten suhteiden faktori. Ensimm;ii-
sen vaiheen erillistekijOitd ovat kurssilaisten
e15kkee11e siirtymiseen soPeutumisen ja henki-
sen tilan faktorit. Vm. faktori on fiihell;i
eriiiinlaista yleistd huonommuus-ulottuvuutta.

Toisessa vaiheessa ovat joka ryhmdss;i esiintyviei
yhteisiS ulottuvuuksia eliikkeelle siirtymisasenne
sek5 toimeentulo- 1a huolehtimis-faktorit. Kah-
dessa ryhm5ss;i tulevat esiin tieto ja psykofyy-
sinen tita sekai sosiaalis-taloudellinen ti1a.
Erilfistekijoita ovat nyt ei-kurssilaisten
puhtaat sosiaalisten suhteiden ja harnastamisen
faktorit ja kaikki-ryhm;issd henkinen tila, joka
on 1aihe115 vienaantumis-ulottuvuutta.



99

Taloudellinen tilanne ei lataudu ensimmiiisessii
vaiheessa enityisen huomattavasti eik5 lainkaan
yksin. Se liittyy kiinte5sti sosiaalisten suhtei-
den tilanteeseen ja yhdessii nrimd tekijEt muodosta-
vat em. sosiaalis-taloude]Iisen tilan faktonin.
Toisessa vaiheessa toimeentulo-faktori tulee sen
sijaan selvaisti esiin. T;i11oin taloudellinen
tilanne liittyy yleensd tieto-ulottuvuuteen muo-
dostaen sen kanssa yhteisen faktorin. Huomatta-
koon, ettE eleikkeelle siir"tymiseen asennoitumi-
sen faktori seiilytt5ai hyvin asemansa joka ryh-
mlissri tutkimuksen kummassakin vaiheessa.

Psykofyysinen tenveydentila, tieto ja toimeen-
tulo n5yttaivdt olevan usein keskeisiii ufottu-
vuuksia. Mielenkiintoinen yksityiskohta on
aktiivisuus-ulottuvuutta ldhellai oleva huoleh-
timis-faktori.

Tairuin tutkimuksen faktonit muistuttavat A11and-
tin analyysissaan saamia faktoneita siitdkin
huolimatta, ett5 tutkimusjoukot olivat n;iissd
tutkimuksissa enilaisia. Allandtin "sosiaafi-
sen kerrostuneisuudentt fakto::illa on ko::keat
latauksi:t tulo- ja koulutusmuuttujissa, joten
faktori muistuttaa tdm;in tutkimuksen I'sosiaalis-
taloudellisenrr tilan ja trtoimeentulori-faktor:eita.
Allardtin I'vieraantumistt- ja I'terveystr-faktoneilla
on niin ikeiein vastineensa t;issd tutkimuksessa.
"Viihtyvyys ja yhteisyyst'-ulottuvuudella on kor-
kea l-ataus ystdvyyssuhteill-a, mikai taas muistut-
taa lSheisesti tiimain tutkimuksen I'sosiaalisten
suhteiden" faktoria (vrt. Al-1ardt ent. 23f-236).
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5.2 Hyvinvoinnin osatekij6itten tila ja muutokset sek5.
elHkkeelle valmennuksen vaikutukset

Osatekijditten analyysi per?ustuu tutkimusase-
telman mukaisten kunssilaisten, ventailunyh-
mE.n ja ei-kurssilaisten vastaajanyhmien ve:rtai-
luun eri tekij6itten kohdalla tutkimuksen er:i
vaiheissa. Klisittelyn kohteena on yksi osa-
alue kennallaan. Kullakin a1ueel1a tarkastel-
laan aluksi ventailun kannalta kiinnostavim-
pia ja sitten muita ao. osa-alueeseen liitty-
vid muuttujia.

Osa-alueiden tankastelujtsrjestys penustuu teo-
reettisen osan ndkemyksiin ja faktonianalyy-
sin tulokseen. Ldht6kohtana on pidetty teo-
:riaosassa esitetty5 n5kemystH taloudellisen
tilanteen ja te::veyden perustavaa laatua olevas-
ta merkityksestei hyvinvoinnissa. Vaikka endiit
osa-alueet ovatkin kietoutuneet toisiinsa,
kuten esimenkiksi taloudellinen tilanne ja
sosiaaliset suhteet, kdsitell5dn seunaavassa
kuitenkin jokaista osa-afuetta omana kokonai-
suutenaan. Analyysin my6hemmdssd vaiheessa
palataan teihemmin osa-alueiden vHlisiin yhteyk-
s iin.

Eni osa-alueiden tuloksia on ventailtu mahdolli-
suuksien mukaan aikaisempiin tutkimustuloksiin.
Syv5haastatteluista pen6isin olevia tietoja on
yhdistetty suoraan osa-alueiden tankasteluun,
minkti lisriksi niit5 on analysoitu my6s erik-
seen.
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5.2.1. Tal-oudetlinen tilanne

1. Nettotulot

eli ttrahahan se on loppujen lopuksi,
kun meiiintiS t5ssri ihmisen el5m5ssH
suunimman" (67-vuotias ent. tehdas-
tyonteki j ri )

Kuten teoreettisessa osassa havaittiin, pide-
teiain taloudellista tilannetta erittdin menkit-
tlivdnri hyvinvointitekijein;i. Et_tikkeell_e siinty-
minen menkitsee siidnn6llisen tyonteon loppu-
mista ja ansiotulojen vaihtumista elHkkeeksi,
mikai on luonnollisesti suuni muutostekijd.
Eldketurva tHyttiri t5nkedn kompensaatiotehtii-
viin pynkiessri5n korvaamaan aktiiviaikaisen
tyotulon menetyksen. Kysymys eliikkeen niittd-
vyydestd, el5.ketunvan tasosta on t;illoin
hyvinvoinnin kannalta keskeinen.

Yksityisen sektonin ty6eliikkeet ovat kuiten-
kin viel5 tavoitetasonsa (60 eo palkasta) ala-
puoIel1a. Vanhinpien ikiiluokkien tyoeldkkeet
mH.ai::Sytyvait ns. v5himmiiiselaikepnosentin mukai-
sesti. Se o1i esim. vuonna 1977 al-kaneissa
elEkkeissa 35 % (nykyisin, v. 1982, 37 eo).

JulkiselLa sektorilla eliiketunva on jo ylei-
sesti tavoitetason (66 % palkasta) mukainen.
Venotuksella on huomattava vaikutus elaikkei-
siin. Tydeleike on veronalaista tul-oa, mutta
kansaneliike on o11ut verotonta tuIoa. Idmiin
tutkimuksen tulokysymykset koskevatkin netto-
tuloja.

Nettotuloilla tankoitetaan tassa tuloja,
joista venot on vdhennetty pois eIi ns.
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kriytettiiviss;i olevaa tu1oa. Naita tuloja kysyt-
tiin vastaajilta tutkimuksen ensimm;iisessd vai-
heessa kysymyksesse 73, (1yh. l/73) 3a toisessa
vaiheessa kysymyksess;i 29 (1yh. 2/29). Luoki-
tellut vastaukset n;ikyvdt seuraavasta tauLukosta
ja sen perusteelfa laaditusta kuviosta 6.
Niissd ovat mukana kunssilaisten ja ei-kurssi-
laisten ryhmait. Ventailuryhm;in tuloksia ei tdss5
esitetH, si115 kunssitus ei vaikuta vansinaisiin
nettotuloihin.

Vastaajien ilmoittamat nettotulot kuukaudessa ennen
ekikkeelfe siirtymistd (1) ja sen jailkeen (2).
eo- j akautumia r:yhmittdin .

Huomattakoon, ettH luvut koskevat kyselyjen
aikaista tilannetta ja silloista rahanarvoa.
Efiiketunvan taso ja nahanarvo muuttuvat ajassa.
Jotta luvuista saataisiin ajankohtaisempi kdsi-
tys, on sulkuihin merkitty vuoden 1981 rahan-
arvoa vastaavat ao. kohdissa esiintyvdt 1uvut.
Ne on laskettu suoraan elinkustannusindeksin
noja11a, joka o1i v. 1976 = 449, v. 1978 = 544

ja ,r. 1981 = 729 Jossa on siis nousua 62,4 eo

vuodesta 1976 ja 34,0 eo vuodesta 1978.

1. vaiheen vastaus-
vaihtoehdot:

KurssiI.
t2

Ei-kunssiI.
t2

2. vaiheen vastaus-
vaihtoehdot:

Alle 500 (812)
5oo - 999 (8r2-t622)

1000 - 1499 (1624-2434)
1s00 - 1999 (2435-3246)
2000 - 2499 (3247-4057)
2500 - 2999 (40s9-4869)
30oo - 3499 (4871-5681)
3s00 - 3999 (s683-6493)
Ei vastausta

11
+7
25

8

2

I
6

11
22
14
,q

6
e

J

B

B

1l_
10
t7
1B
10
13

A1]e 500
500 - 700
707 - 900
901 - 1100

1101 - 1300
l_301 - 1500
1501 - 1900
l_901 - 2300
y1i 2300

(670)
( 670-e3B )
( I 39-1206 )
( 1207-r474 )
( 147s-1742 )
( 1743-2010 )
( 2011-2s46 )
( 2s47-3082 )
( 3082 )

l+

B

24
25
20
1I

8

Yhteensd 100 100 100 100
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Kuvio 6 Nettotulojen e,- jakautuma ennen ellikkeelle
si-intymiste (1) ja sen jSlkeen (2)'

Nettotulot
kuukaudessa mk

Kunss ifaiset E i-kurss i laiset

y1i 1 500

%soo - 1 soo

f arle 5oo

3 4
t- 2 I 2

l2

I
39

4164

2 Ef

'&.'

Aluksi on syyte tuoda esiin sekii aktiiviai-
kaisten ett;i eliikeaikaisten tulojen suuri
vaihtelu. Sama asia neikyy my6s kuviossa,
jossa tul-ot on luokiteltu uudestaan. Sekd
kunssilaisten ettS ei-kurssilaisten ryh-
mdssii on lihes joka kymmenes eldkeldinen ai-
neiston pienituloisimmassa fuokassa eli saa
nettoeliikettri aIle 500 (670) markkaa/kk.
Toisaalta "suu::itul-oisiatr el;ikeliiisiS (tulot
yli I 500 (2 010) markkaa/kk on kurssilaisissa
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runsas kymmenesosa, mutta ei-kurssilaisissa
pen;iti 4l eo. A11e 500 (670) markan tulot ovat
poikkeuksellisen alhaisia. Ainakin yhdess;i t51-
laisessa tapauksessa vakava tilanne johtui siita,
ettd henkil6 ei ollut vielii saanut eldkettliain.

Taulukosta ja kuviosta havaitaan, ettti el;ikkee1le
siirtymisen seurauksena vastaajien osuudet 1i-
s;iS.ntyvEt selvdsti alemmissa tuloluokissa. Esi-
menkiksi enintiidn 1 500 (2 010) mk/kk nettotuloja
saavien %-'osuus kasvaa kur:ssi1aisilla 27 1a ei-
kunssilaisilla 23 prosenttiyksikkoai. Suunempien
tulojen saajien eo osuudet taas pienenev&t.

Tulojen aleneminen ndkyi selviisti myds taulu-
koitaessa nistiin nettotulot ennen elrikkeelle
siintymistai ja sen j51keen. TH116in pHdstiin
tarkastelemaan juuri mti;irityssd tuloluokassa
tapahtuneita muutoksia, joita manginaalijakautu-
mat eiviit v5lttdmtittd osoita. RistiintauLukoin-
nin tuloskin osoitti, ett;i enityisesti suurem-
missa tuloluokissa tulojen aleneminen niikyy
selketisti. Alemmissa tuloluokissa tulojen
pieneneminen.ei ole niin jyr"kk5ai ja kaikkein
alimmissa luokissa ndkyy muutamissa tapauk-
sissa jopa tulojen nousua.

Aktiiviaikana on kunssilaisista kihes puolet
tuloluokassa 1 000 - 1 499 (1 624 - 2 434) mk/
kk. T5ssd ja seunaavassa luokassa 1 500 - I 999
(2 435 - 3 246) on jo 15hes 3,/4 kurssilai.sista.
Liihes neljdnnes ei-kunssilaisista on aktiiviai-
kana vastaavasti em. alemmassa Luokassa. Siinri
sekd seuraavassa luokassa on jokseenkin puolet
ei-kur:ssilaisista. Eliikeaikana jakautumahuiput
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ovat kurssilaisilla luokissa 1 30L - I 500
(1 743 - 2 010), ja 901 - 1 100 (l 207 -
1 474) mk/kk ja ei-kurssilaisilla vastaavasti
luokissa 1 501 - 1 900 (2 011 - 2 546),
ja 1 301 - 1 500 (1 743 - 2 010) mk/kt.

Nettotulojen lisdksi vastaajilta tiedusteltiin
nettoeliikett5 kuukaudessa. Seunaavassa tauLu-
kossa on esitetty ninnakkain aktiiviaikaiset
nettotulot ja ekikeaikainen nettoel&ke.

Nettotul-ot kuukaudessa ennen e15.kkee11e siinty-
mistai (1) ja nettoeliike kuukaudessa ekikkeelle
siintymisen jSlkeen (2) . %-iakautumia r^yhmittain.

Elaketulojen jakautumat vastaavat suurinpiirtein
jo aikaisernmin esitettyjri nettotulojen jakautunia,
joten eI5ketuloiIIa on keskeinen menkitys eleik-
keelle siintyneiden tuloissa. E1;iketulojen
mediaani on kurssilaisilla runsaan I 000 (1 340)
mk:n tienoilla ja ei-kur.ssilaisil1a noin 1 300

Q 742) mk. Huomattakoon muutamat todella pie-
net nettoelSkkeet ja muutamat suurenpuoleiset
eliikkeet. A1le 500 (670) mankan nettoeleikkeitai

I. vaiheen vastaus-
vaihtoehdot:

Kunssil Ei-kur,ssiI.
t2

2. vaiheen vastaus-
vaihtoehdot:1 2

A11e
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000

- 149
- f99
- 249
- 299
- 349
- 399

e

11
47
25
I
3
3

11
6

77
22
19
19

6

4
I

24
25
20
11

:

A11e
200
500

1000
1200
1500
1800
2000

200
- 499
- 999
- 1199
- 1499
- 1799
- 1999
ja y1i

(268)
( 268-669 )
( 670-133s )
(1340-1607 )
(1608-2009 )
( 2010-2411 )
(24L2-2679)
( 2680 )

5oo ( 812 )
- 999 (8L2-1622)

1624-2434 )
243 s-3246 )
3247-40s7 )
4os9-4869 )
4871-s 681 )
5683-6493 )

tai enerrndn (6494)

1
2

13
10
25
t7
11
2t

s(s(
e(
e(s(
e(

YhteensA 100 100 100 f00



106

16ytyy nyhm5stH. ::iippuen 3i-7 eo ja aIle 1 000
(1 340) mankan nettoellikkeitH on vastaavasti
16-34 %:1la elaikeldisistti. NeljEsosa ku:rssilai-
sista ja 15hes puolet ei-kunssilaisista saa
toisaalta 1 500 (2 010) mk:n tai sita korkeampaa
nettoekikettti. Kurssilaisten elaiketunva ndyt-
t;ill tasollisesti jonkin veutran huonommalta kuin
mui1Ia.

Aktiiviaikaisen palkan konvautumista e15kkee1lci
kuvaa sattuvasti 67-vuotias tehdastyostei el;ik-
kee1le siintynyt mieshenkil6 I

'rTydt loppu ja maid jdin tiinne kotia,
mtsii en silloin heti sit tienny o11en-
kaan, minkti suurunen se on se eliike
ennenkun mH sain sitte ensimmHisen
kennan sen postista k5yr5 nostamassa.
Se oli sillon v;ihein toista tonnia
se pani aattelemaan, ettd kuinka
kummas t;issE ny prinjS.d t;immosell5
nahalla - olihan se paljon pienempi
ku mitii md siIlon sain toissa. Ja se
o1i yl1aitys, kun kuul-in hetken p5;ist;i,
ettH siinii menee vi,el-ei veroa. Mi.nli
Iuulin, ettit kun keman eleikkeestri
puhutaan, ettd se on sill-;i tavalla
jo jarjestetty, sernmonen summa, ettei
siitH enea tarvis veroja ilmoittaa.
01in vithdn joltakin kave::il-ta kuullu
siitd summasta (e1;ikkeen md5n;istli),
mutta en rninei uskonu, etta se minun
kohralla tulee olemaan justiin sem-

mone - tuntu niin kummalta, kun ne
vain viihrin toista tonnia laski mun

k5teenirr.
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Tankasteltaessa eltiketuloja kansaneleikkeen ja
tyoeleikkeen osalta havaittiin, ettH suurin
osa vastaaj ista saa kansanel;ikkeestS vain sen
perusosan. Tyyppitapaus aineistossa oli vas-
taaja, joka ilmoitti saavansa kansanel6kkeen
perusosan ja rintamamieslisiin, jotka yhteensii-
kin jeiivtit alle 200 (268) mk:n. Kansanellikkeen
muiden osien saajia oli vain kolmasosa vastaa-
jista. Tybel;ikkeiden saajat taas hajoavat
moneen eri tufoluokkaan. Kuitenkin runsas
kolmannes saa tyoelSkettd nettona a1le 200
(268) mankkaa. Edelleen on va3aalla puofella
vastaajista nettoty6elaike a1le 500 (670) mk/kk.
Toisaalta vajaa 1/3 vastaaji-sta saa nettoty6-
el;ikett;i viihint5iin 1100 (1 474) markkaa, ja
y1i 1 500 (2 010) markkaa/kk sit5 saa 15 eo

vastaaj ista.

Vastaajan taloudel-liseen toimeentufoon vaikuttaa
tietenkin suuresti myds se, onko hiin naimisissa
vai ei, ja aviopuol-ison ty6ss5kdynti ja talou-
dellinen tilanne. Sellaisen el5kkeensaalan
kokonaistilanne on huomattavasti muita panempi,
joIla on joko ty6ssaikiiyvd tai kohtalaisen
suurta el;ikett;i saava Puoliso.

Tiissii tutkimuksessa ei voitu laihte;i nuokakun-
tien tutojen 1a menojen tankasteluun, mutta
muutama seikka on syytii todeta. Noin 3/4 vas-
taajista on naimisissa - kurssilaisista tosin
vain v5h8n yli puolet. Joka toisella naimi-
sissa o1eva11a eliikeltiisvastaajalla on myos

puoliso e15kkeeI1ii. Noin joka neljAnnell5
vastaajalla on puoliso vielli tyossai, ja noin
joka viidennen vastaajan puoliso on kotona
saamatta eleikett;i.
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Kysytt;iessli puolison nettopalkkaa havaittiin,
ettd el-;ikel5isten tydss;ikeiyvillei puolisoilla
on usein suhteel1isen hyvli palkkataso. Esimen-
kiksi 2 000 (2 680) mankkaa tai enemmEn netto-
tuloja saavia e1;ikel5isen puolisoja on aineis-
tossa I;ihes 1/5. Noin puolet ao. puolisoista
saa nettopalkkaa veihint;iEn 1 600 (2 f44) mk/kk.
Ekikkeelki jo olevan elSkeleiisen puolison netto-
eltike on suhteellisen usein pieni. Vastaajien
ilmoituksen mukaan jHri ::unsaa11a kolmasosalla
eliikeldispuolisoista nettoel;ike a1le 500 ma::-
kan. Al-le 700 (938) markan se 1E;i noin puo-
Ie1la kaikista puolisoista. Toisaalta vajaalla
kolmasosalla puolisoista on nettoet;ike 1 500
(2 010) mankkaa tai site konkeampi.

Kokonaisuutena ottaen on tutkimusaineiston eI;ike-
1;iisten taloudellinen toimeentulo vaihteleva.
Toisaalta on aika paljon pienen elHkkeen saajia
ja toisaalta melko runsaasti my6s hyvdn tai
ainakin kohtalaisen eliikkeen saajia. Joukossa
on toisaalta yksindisiei, huonosti toimeentulevia
ja toisaa1ta naimisissa olevia, hyvin toimeen-
tul-evia el5keldisiti. Tiissii aineistossa saa-
vat monet eldkeI;iiset kansaneliikkeest;i vain
perusosan, koska hei11d tai puolisolla on muita
tuloja tai omaisuutta sen verran, ettai se estH.ti
kansaneliikkeen muiden osien saamisen. Kenty-
neet ty6el;ikkeetkin ovat vie15 t;issii ik51uo-
kassa suhteellisen pieni;i. Kyseisellii ikeiluo-
kallahan tSydet tydeliikkeet nousivat panhaim-
millaankin 35 eo:iin palkasta yksityisellri sekto-
ri11a: e1i kuten 6B-vuotias ynittdjdel;ikel;iinen
totesi:

Iton tul1ut tyhmyyttliiin synnyttyai
liian aikaisinr
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El;ikkeiden yleistasoa voidaan kuvata El5ke-
tunvakeskuksessa laaditulla laskelmalla koko-
naiseliikkeen m5iir:istii eni palkkatasoilla.

Vuonna 1977 alkavien vanhuusellikkeiden
taso eri palkansaajar"yhmilld ty6eldkkeen
ollessa 35 % palkasta (Palosaani i-977),

Taul-ukossa edustaa 2 500 mk/kk miesten ja nais-
ten keskiansiotasoa teollisuudessa vuoden 1977
alussa. Kuten taulukosta ilmenee, t;iydentHd
kansaneldke markkamdiiriiisesti pientii tyoelti-
kettd. Ty6eldkkeen kasvaessa kansanelS.ke vdhe-
nee. Kun ty6eliike on yIi 1 140 mk/kk, makse-
taan kansanelSkkeen penusosa.

Kokonaisekike on pienituloisilla huomattavasti
l5hempHnti palkkaa kuin isompituloisilla. Venotus
korostaa tHtei asiaa. 1 500 mankan palkkatasolla
on verotettu kokonaisel5ke 7) eo va?otetusta pa1-
kasta ja 6 000 mankan palkkatasolla 53 % verote-
tusta palkasta.

Verotus vuoden 1977 mukainen
Eldkkeensaaja oletettu 2. kuntaryhmesse asuvaksi ja vain
elaiketuloillaan toimeentulevaks i

Palkka, mk/kk
Venotettu palkka 1)

1 500
1 161

2 500
1 754

6 000
3 364

Tyoel&ke, 35 %

Kansanelake2 )
525
411

875
305

2 100
153

Yhteensli
eo : na PalkaSta

936
62%

1 180
47%

2 253
38 eo

Venotettu eliike
%:na nettopalkasta

863
74 9o

1 049
60 eo

1 789
s3 %

1)
2)
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Laskel-man eldkkeiden yhteissummat liikkuvat
samalla tasolla kuin espoolaisten ilmoittamat
nettoel-iikkeet .

Vastaavat kokonaisekikkeet eni palkkatasoilla
1.1.1982 on esitetty taulukossa 9. Ty6e1;ike
on tiill6in 37 eo:n tasoa, kansanel5kkeet ovat
nousseet ja ::ahanarvo muuttunut. Palkat ovat
myds nousseet ja taulukossa on alimmaksi pal-
kaksi valittu 2 000 mk. 4 000 mk edustaa
nyt teollisuuden keskipalkkaa.

Kokonaiseldke mk/kk eni palkkatasoilla
1.1.1982, kun ty6eldke on 37 % palkasta.
(Palosaani 1981).

Havaitaan, ettd tulotason aleneminen on eni-
laista eni palkkatasoil-Ia. Laskelma vahvistaa
jo aikaisemmin saadun johtopaidt6ksen, jonka
mukaan tulojen suhteellinen putoaminen e15k-
keel1e siintymisen johdosta on suuninta kor-
keammilla palkkatasoilla, joil1a kokonaisnetto-
eleike on vain noin puolet nettopalkasta.

Verotus vuoden 1982 venotuksen mukaan
ElHkkeensaaja oletettu 2. kunta::yhmaissli asuvaksi ja vain
eIH.ketul-oillaan toimeentulevaks i

Pa1kka
Nettopalkka

2 000
1 575

4 000
2 77t+

8 000
4 6651)

Tydeldke
KansanelEke

740
790

1 480
422

2 960
2392)

KokonaiselSke
%:na palkasta

1 530
77 eo

1 902
48 %

3 199
40 9"

Kokonaiseldke, netto
eo : nE rr€ttopalkasta

1 645
59 %

2 493
53 eo

I 410
90 %

1)
2)
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Tdmdnkin penusteella ntiytt;i5 silt;i, ettli useassa
tapauksessa eldkkeelle sii::tyminen merkitsee
huomattavaa tulojen alenemista. Ei o1e vaikeaa
kuvitella, ettii si1lei on myos subjektiivisel-1a
tasolla, ihmisen itsensii kokemana, huomattava
merkitys.

2. Velat ja s6&stdt sek;i tulon 1a kulutuksen ::akenne

Taloudellista toimeentuloa ja sitti koskevia muu-
toksia kuvaa my6s ennen e15kkee11e siintymistH
esitetty kysymys siite, arvelevatko vastaajat
hei115 olevan eliikkeelle siinr:yttyeilin velkoja
tai sddst6jai, ja eldkkeelle siintymisen jeifkeen
esitetty todellista tilannetta vastaava kysymys.
Saadut vastausjakautumat n5kyv;it seuraavassa
taulukossa:

Eleikkeelle siintymeissd olevien arvio veloista ja
sE5stoistii ennen e15kkee1le siintymistai (1)' ja
el-iikkeelle siintymisen jeilkeinen todellinen
tilanne (2 ). %-jakautumia ryhmitteiin.

1. vaiheen vastaus-
vaihtoehdot:

KurssiI.
L2

Vert. r Ei-kunssil.
L2

2. vaiheen vastaus-
vaihtoehdot:1 2

0n velkoja
0n siiSst6jii
Ei ole kumpiakaan
Ei osaa sanoa

6

26

58

10

19

32

20

29

6 27

35

t2
26

16

27
RE

22
4E

20

33

0n velkoja
0n sliEst6jli
0n kumpiakin
Ei o1e kumpiakaan

29

59

6 4

YhteensE l-00 100 100 100 100 100

Ennen elHkkeelle siintymistE arvelee noin ne1-
jeinnes tutkituista, ettii heillei on s;iiistojei
eleikeaikana. Selviisti hanvemmat arvelevat,
ett5 heillai on vielci velkoja siinS vaiheessa.
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Runsas puoJ-et vastaaj ista arvelee,
ei ole velkoja eikti sE;ist6ja.

ettH heiLl-d

Tankasteltaessa asiaa eldkkeelle siirtymisen
jHlkeen havaitaan, ette sd5stdjiii onkin ilmaan-
tunut anvel-tua enemmdn. PelkdstdHn saiiistdjH
on noin kolmasosalla elaikkeelle siirtyneistli
kurssilaisista ja noin neJ-jdsosalla muista eldke-
lHisistd. Joko pelktsstddn sdHst6jd, tai stsHs-
t6ja ja velkoja on noin puo1e1la kaikista eldke-
l6isistti. My6s velan otto n6yttH.ei selvtisti ak-
tiiviajan anveluita yleisemmiiltii, si115. nunsaalla
kolmasosall-a vastaajista on elEkkeeLld ollessaan
velkoja. Velkoja, mutta ei siiEst6jd, on joka
viidennelki e1dke15ise11d. Velan ottoa on
tavall-isesti est6nyt kaisitys siitd, etta

"ei niiil-l{ tuloilla voi suuria kuol-e-
tuksia maksaarl

Taloudellinen toimeliaisuus elHkkeelle siirty-
misvaiheessa ndytt;iii joka tapauksessa ilmei-
sel-tH.

Taloudel}inen kokonaistilanne on, kuten aikai-
semmin jo todettiin, vansin monis&ikeinen ja
vaikeasti selvitettlivissS. oleva kokonaisuus.
Tulonmuodostus voi olla moniliihteistd sek6
aktiiviaikana ettd e1Hkkee1ld. Vansinaisen
tyOtulon, ynitt6jritulon tai elHkkeen lisHksi
henkil-611d voi olla tuloja my6s muista lHh-
teistli, kuten omaisuudesta. EldkelEinen
voi asua nuokakunnassa, jossa puoliso on

vie15 ty6ssii, mi1lts voi o1la merkittavH vaiku-
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kutus r uokakuntakohtaiseen tulonmuodostukseen.
Edelleen on mahdollista, ette eldkkeelle siin-
tynyt henkild jatkaa itse ansiotydssH. tai tekee
jotain tilapHisluontoista ty6t&. Kysymyksessa
1/75 vastaajilta kysyttiin, mita tulolehteite
heil};i on el-H.keaikana oman eleiketulonsa lisHksi.
E1;ikkeelle siintymisen jrilkeen kysyttiin mm. vas-
taajan puolison asemaa, ts. onko hein tydssii tai
elrikkeellti (kys. 2/36). Neiiden tietojen nojalla
on laadittu seuraava taulukko:

Taulukko 11. vastaajien ilmoittamat turolEhteet eleikkeerrri
oltaessa (oman elH.ketul"on lisriksi). %-jakautumia
ryhmitt;iin.

Omien eltiketulojen lisdksi on siis puolison
el;iketuloll-a huomattava nerkitys. Puolison
ty6tu1o1la on my6s tairkets merkitys. Omi11a
tydtuloilla arvellaan olevan el;ikeaikana jon-
kin verran merkityst5 ja omaisuus- ja sai;isto-
tulojen arvell-aan tdydenttsvtsn tuloja. Avus-
tuksia omaisilta odotetaan my6s, mutta aika
harvoissa tapauksissa.

Muut tu1ol;ihteet
elSkeaikana Kunssil. Vent. r. Ei-kurssil.
Puolison ty6tulot
Puolison elSketulot
Tuloja omaisuudesta
Avustuksia omaisilta
Tuloja luonnon tuotteista
Saiiistdtulot
Ty6tulot
Muita tuloja

43
48

3

6

3

o

11

31
61

9

I
I

2)
52

18

1

4

14
10

3
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Tdmd tul-os on p u o 1 i s o n e l- d k e -
t u L o j e n, s ;i 5 s t 6 t u f o j e n la
omaisilta saatavien a v u s t u s t e n

kohdalla samansuuntainen kuin sosiaali- ia
te::veysmini-sterion vanhustutkimuksessa. Siita
otettiin vertaifuun 65-69-vuotiaat, kaupungissa
asuvat, aktiiviaikana tyoss;i ol-l-eet eldkellii-
set. 0rnien tybtulo jen javar-
sinkin puo 1 i s on t yo t u 1 o j e n

osuus n5yttii5 sensijaan olevan Espoon eliikelaii-
si115 suur"empi kuin koko maassa. Asiaan vai-
kuttanee kuitenkin myds se, ettd espoolais-
el-;ikefiiiset ovat v5h;in t;itii vertailujoukkoa
nuonempia.

Toimeentulossa on tulojen ohe1la t;irkeii osuu-
tensa menorakenteella. Elaiketurvan tason mitoi-
tuskin perustuu osittain ajatteluun, jonka
mukaan vanhusten menot ovat aktiiviaikaisla meno-
ja pienemmdt. Vuoden 1976 kotitaloustieduste-
Iun tietojen no3a11a voidaan vertailla palkan-
saaj ien 3a vanhuuseltikeltiisten kulutusmenojen
rakennetta. TH116in havaitaan, etta vanhuus-
e1;ikelSisten kulutusmenot poikkeavat muutamassa
kohdin merkitteiv5sti palkansaaj ien menoista.

EIAkel-iiisten asunto-, liimpo- yms. menot ovat
suhteellisen suuret (37 eo kokonaismenoi-sta).
Kun vastaava osuus palkansaajilla on 20 15 eo,

on ero telle kohdin huomattavan suuri. E15ke-
1;iisten elintarvikemeno3 en osuus ( 30 eo ) on

niin ikaiain veih;in suurempi kuin palkansaajilla.
Virkistys- yms. menojen osuus vanhuksill-a
( 5 ,9 eo ) on pienempi kuin palkansaa j itla (10 12 eo) ,

samoin liikennemenot. Kotitalous- ja vaatetus-
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menoissa ei o1e suuria enoja. Eldkel-disillei
kuluu viilttdm5ttdmiin elinta::vikkeisiin ja asu-
miseen noin 2/3 ja palkansaajilla leihes puolet
menoista.

Syvdhaastatteluissa tuli esiin kuvaavia esimerk-
kejE joistakin yksittdisistii kulutuksen nakenne-
tekij6istH. 68-vuotias naisleski toteaa, ettH

I'Nyt mua alkaa veihein pefottaa, ku nii5
kallistuu 6tjyt ja muut, md olen saanut
sen niitt;imtian. Kun tahan menee niin
paljon 61jya, niin nyt alkaa viihHn...'f

Tehdastydstei elHkkeelle siintynyt mieshenkifo
toteaa, ettri

tttulee vaikeuksia, jos meinaa ostaa
esim. uusia vaatteita - ol-en tdssei
funtsannut ostaisiko uudet saappaat
vai veisikd ne suutariin, mutta kun
suutarikin tulee nykyisin niin kal-
liiks i I'

flmeistei on, ettd h5n kokee ellikkeen
pienenti. TtimS on yllytttinyt myos
etsimdiin enilaisia tilapeiistdit;i, joi-
den l6ytEminen on ol1ut hankalaa. Sa-
maan hengenvetoon hein kuitenkin il-moit-
taa, ettd ttei uskalla nriit5kS;in oikein
tehd5rr, koska olettaa nykyisten elaike-
tulojensa valittdmasti putoavan. HHn

ei tiedd kuinka paljon ja mi115 ede11y-
tyksi115 voisi tehd5 joitakin t6ite.
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Taloudelliset vaikeudet ovat esteen5 myds
Itmdkinrt konjaukselle, mikii olisi kuiten-
kin tarpeellista.

Taloudellisen toimeentufon niukkuus kdy ilmi
myos 68-vuotiaan naislesken puheessa menoista.

Ruokakunnalla on ol1ut tiukkaa nykyi-
sen asunnon ostamisessa ja siihen
kuuluneen pankkivelan lyhentiimisessH.
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Kasitykset taloudellisesta tilanteesta ja
sos iaal itunvasta

Vastaajilta tiedusteltiin tutkimuksen 2. vai-
heessa kdsityksiii siita, miten todellinen
eli{kkeen mltiir:li vastasi heiddn odotuksiaan
(kys. 2/32).

Taulukko 12. Eldkkeel1e siintyneiden k5sitys siit;i, oliko elHke
odotetun suunuinen. eo-iakautumia ryhmittain.

Vastausvaihtoehdot
Eliike oli: Kurssil. Vert. :: Ei-kunssil.

Odotetun suur.uinen
Odotettua hieman pienempi
Odotettua paljon pienempi
Odotettua hieman suunempi

Odotettua paljon suurempi

66

6

16

t2

57

23

t7
3

62

L7

13

7

I
YhteensE 100 100 100

EISke oIi ku::ssi1aisi1la hieman useammin odo-
tetun suunuinen kuin ver:tai1unyhmH.ss5, jossa se
oli menkitsevHsti useammin odotettua pienempi.
Tulos viittaa siihen suuntaan, ettii kurssitus
on vaikuttanut jossain m;iiinin el5ketietoon tHssd
kohdin.

Kysymyksellii toimeentulosta on omat hyvdt ja
huonot puolensa, mutta kysymystyyppi on joka
tapauksessa yksi kdyttdkelpoinen liihestymis-
tapa taloudellisen tilanteen luotaamisessa.

J
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Kurssilaisten, ventailuryhm5n ja ei-kurssi-
laisten taloudell-ista toimeentuloa koskevat
k;isitykset niikyvdt taulukossa 13 ja kuviossa 7

Taulukko f3. KHsitys taloudelLisesta toimeentulosta ennen
eliikkkeelle siirtymistd (1) ja el5kkeelle
siintymisen j;ilkeen (2). eo-jakautumia nyhmittiiin.

Vastausvaihtoehdot Kunssil
1

Vert. r"
1

Ei-kunssi1.
I22 2

Vansin hyvd
Aika hyvli
Kohtalaisen hyvii
Tulee toimeen rrjoten kutenrl
Tulee toimeen ttnipin napinrl
Vansin heikko

14

14

66

6

J

20

40

25

6

6

11

11

48

30

B

14

41

27

5

5

14

1B

44

2I

16

10

37

29

4

4

J

YhteensEi 100 100 100 100 100 r00

Kuvio 7 Kdsitys taloudellisesta toimeentulosta ennen e1;ik-
keelle siirtymista (1) ja eLtikkeelle sii::tymisen
j;ilkeen (2). eo-jakautumia r:yhmitteiin.

t 2 1 2Vastaus-
vaihtoehdot

I 2

ffir
Varsin tai
aika hyvin

Kohtalaisen
hyvin

Tulee toi-
meen me.Iko
heikost i

l-1-kurssr-
laisetKunssilaiset Vertailuryhmd
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Ennen elaikkeel-Ie sii::tymistai tulee noin neljeis-
osa ei-kunssilaisista huonosti tai korkeintaan
joten kuten toimeen. Vertailunyhmdssd taas on
1;ihes joka kolmas vastaaja valinnut vaihtoehdon
rr joten kutenrr. Valtaosa kunssifai.sista on
valinnut vaihtoehdon rrkohta]ainenr'. Runsas
neljeisosa kurssilaisista ja kihes kofmasosa
muista vastaajista antaa vielei aktiivivaiheessa
toimeentulostaan yleisarvion "hyvArf. Hyvin heik-
kona ei toimeentuloaan pidd kukaan.

E1;ikkee1lH. oltaessa kuva on toisenlainen. Huo-
nosti tai ko:rkeintaan joten kuten toimeentufe-
via on joka ryhmdssS noin kolmasosa vastaajista
(37 e") . Arvion I'hyvtit' antaneiden osuus Iaskee
jonkin velrran. Noin joka kymmenes vastaaja it-
moittaa tulevansa nyt toimeen vain "nipin napin"
tai ttheikosti'r. Taloudell-isen toimeentulon heik-
keneminen ndkyy siis myos naiissai mielipiteissS.
Kurssilaiset ovat muuttaneet ajatuksiaan muita
enemmHn.

Vastausvaihtoehtojen ristiintaulukoinnissa todet-
tiin, ettd saman vaihdoehdon l-. vaiheessa valin-
neiden kurssil-aisten, ve::tailunyhmtiin kuufuvien
ja ei-kunssilaisten vti1illd on eroa muutoksen
suunuudessa. Kurssilaisista siirtyy vaihtoehdosta
"kohtalainenrr suurempi osa kuin muista vaihto-
ehtoon ttniukka tai heikkort. Sama suunta niikyy
vaihtoehdosta ilhyvar' (1. vaihe) vaihtoehtoon
I'kohtalainen" (2. vaihe) siirtyvi115. Muutoksen
suunuus ol-i kurssilaisilla 50 e" ja muilla noin
30 eo. Kurssitieto on s a a t t a n u t vai-
kuttaa osaltaan t5hein opettamalla n5kem;i5n tifan-
teen nealistisesti, mutta lohtop5Stos siita ei
oIe tiissd mitenkd;in varmalla pohjalla.
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68-vuotias vastaaja toteaa eldketunvan niittd-
vyydestE nHin:

riKylld minii nyt tulen taloudelLisesti
toimeen, ei siind mitta.rin. Ei sita nyt
ky1lri ennHii voi ltihteri mihinkd6 ulko-
maille, niinku ennen, kun o1i toissiit'.
Taloudellisten olosuhteiden muutos
koetaan tdssd melko suurena johtuen mm.

siita, ette ty6ssH ollessa o1i ::unsaas-
ti ylitoitli, josta johtuen ansiot kipu-
sivat suhteellisen suuniksikin.

Tutkittaessa aktiiviaikaisen taloudellisen
toimeentulon vaihtelua sukupuolen ja siviili-
sH.5.dyn mukaan havaittiin, ettd miehet katsovat
naisia useammin toimeentulonsa hyvHksi - tai
huonoksi. Naiset pit5ytyveit a::vioissaan yleensti.
vaihtoehdossa rrkohtalainenrt. Naimisissa olevien
toimeentulo taas niiyttdH pa::emmalta kuin muiden.
Kaikkein huonoirnmin ntiytttiv5t tulevan toimeen
lesket, joista y1i puolet piti toimeentuloaan
huonona.

ElEkeaikaisen taloudellisen toimeentulon ja
aktiiviaikaisen ty6n yhteys ndkyy kuviosta 8.



Kuvio 8

t) Ty6n luonteeseen viittaava luokitus
antamaan tietoon

Anvio taloudellisesta toimeentulosta el-eikkeelte
siirtymisen jdlkeen ja ty6n tyyppiryhmH aktiivi-
aikanal). %-jakautumia.

l-2r

ItHyv6.rr-anviot kasvavat siinnyttaiessli raskaasta
nuumiillisesta tydste henkiseen ty6hon piiin,
ja tthuonott-anviot ovat taas suur"immillaan ::uu-
miill-isen ty6n tekijOilla. Huomattakoon, etta
naskaan nuumiillisen tyon tekijoist5 pit;iei run-
sas puolet tal-oudellista toimeentuloaan huonona,
kun taas t;iysin henkisen tydn tekijoistai ei
kukaan.

0sittain
hen-
k inen
ty6

Hyvii

Kohtalainen

Huono

13

N

\

l_6

N

30

N

\\

I
t
I
I
i

I

55

4 (

100

Tliys in
hen-
kinen
ty6

100

Raskas Muu
ruumiil- ruumiil-
Iinen linen
ty6 tY6

l_0 0

Arvio toineen-
tulosta

100

perustuu kysymyksen 1/13
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El5ketunva on osa yleistai sosiaaliturvaa, johon
efiikkeiden lisriksi kuuluu joukko muitakin
sosiaalisia etuuksia. El;ikkeelle siintymisen
yhteydessii on sosiaalisen turvallisuuden tun-
teel-l-a t5nke;i merki-tys, minkS vuoksi tutkimuk-
sessa o1i my6s tithSn liittyv;i enityiskysymys
(kys. 1/33).

Taulukko 14. K;isitys sosiaalitur:vasta ennen eleikkeelle siinty-
mistii. (Voiko siinty5 sosiaaliturvan suhteen
tunvallisin mielin eleikkeelle). %-jakautumia.

Kunssilaiset Ei-kunssilaiset YhteensA

Ky11d ehdottomasti
Ky115 suunin piintein
Eipii juuri
Ei voi

tr

65

16

14

14

49

24

13

13

51

23

13

YhteensH 100 100 100

Noin 2/3 vastaajista ilmoittaa siirtyvdnsS
sosiaalitunvan suhteen ainakin suurin piintein
tu::vallisin miel-in e15kkee1Ie. Ehdottomalla kan-
nalla taissH suhteessa on vastaajista runsas kym-
menesosa. Runsas kolmasosa ei-kurssilaisista
ei usko sosiaaliseen turvallisuuden riittdvyy-
teen. Kurssilaiset suhtautuvat sosiaaliturvaan
mydnteisesti aavistuksen vennan muita useammin
ennen el;ikkee11e - siirtymist;i.

Sukupuolten vdliIlii ei o11ut juuni euoa. Mie-
het luottivat ehkS hieman enemmHn sosiaalitun-
vaansa kuin naiset. Luottamus sosiaaliturvaan
on yhteydess;i siviilisSStyyn. Naimisissa ole-
vat ja naimattomat ovat luottavaisempia sosiaali-
tunvaansa kuin enonneet ja lesket, joista noin
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puolet suhtautui siihen epeiillen el-eikkeell-e
siintymisen jdlkeen.

Keisitys sosiaalitunvasta on yhteydessd talou-
dell-iseen toimeentuloon. Huonosti toimeentule-
vista uskoo noin puolet voivansa siir:tyH edes
suu::in piintein turvallisin mielin elEkkeelle,
kun taas hyvin toimeentulevista vastaavasti
ldhes yhdeksEn kymmenestd (86 e,). Tunvalli-
simmaksi tuntevat olonsa t5ysin henkistd tyotai
tekeviit. Ryfun;irin rrmuu ruumiillinen tyor' (la-
hinnE teollisuuden ty6ntekijEt) kuuluvat olivat
kaikkein ep5ilevimpiei. Heistd l-Hhes joka toi-
nen ei tunne e1;ikkee1le siintymisen yhteydessii
oloaan tunvalliseksi sosiaalitunvan suhteen.

4. Asuminen

Asumiseen liittyvrit menot muodostavat suul"irunan
erdn vanhusvdest6n menoista. Asunto ja asuminen
liittyy siis tiirkednii osana toimeentuloa koske-
vaan hyvinvointitankasteluun.

Espoolaisilte on tyypillistE aviopanin kahdes-
taan asuminen. Heitd on 3/4 aineistosta.
Yksin asuvia on 16 eo. Asunnon omistaminen on
myds hyvin tavallista, siI1ii niin asuu yhdeksain
vastaajaa kymmenestai.

Yksin asuvien osuus vastaa jokseenkin hyvin
koko maan 60-64-vuotiaiden vastaavia osuuksia.
Sen sijaan kahdestaan aviopanina asuminen ei
ntsyt;i olevan koko maassa niin yleistii kuin Es-
poossa. Kaupungeissa t;i11aisia pareja on noin
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puolet kaikista 60-64-vuotiaista. fkHluokassa
65-69-vuotiaat asuu kaupungeissa yksin jo leihes
joka kolmas henkild ja maaseudulla noin loka
viides (Karjalainen 1976).

Omistusasunnossa asumisen suhteen espoolaiset
eiviit juu::i poikkea koko maan ao. ikdisistd
asukkaista. Kaikista vanhuksista asui vuok-
ra1Ia vielei 25 % v. l-976 (Kotitaloustiedus-
telu 1976 ).

Espoolaisvastaajien asuntojen koko vaihtelee.
AIIe 30 *2,r, ."rntoja on 5 eo, 30-39 m2:n 10 eo

cja alte 60 m':n asuntoja kolmasosa (37 eo) kai-
kista. Toisaalta on 80-99 *2,., ."rntoja noin
kuudesosa (15 %) ja v;ihinteiiin 100 ^2,n asuntoja
lEhes neljdsosa (23 eo). Useissa asunnoissa on
joko kolme tai viisi huonetta (30 eo ja 2L *.).
Kymmenesosa asunnoista keisitteiii vain yhden huo-
neen, ja nunsaassa viidesosassa asunnoista on
kaksi huonetta. L;ihes kolmasosalla on v;ihin-
tairin viiden huoneen asunto. Erot asuntojen
koossa ja huoneluvuissa merkitsevat sita, ettd
ihmiset asuvat eri tavoin ahtaasta asumisesta
todel-Ia tilavaan asumiseen saakka,

Pienissti asunnoissa (a11e +O m2) asuvien osuus
on Espoo-aineistossa lokseenkin sama kuin omis-
tusasunnoissa kaupungeissa asuvilla yleensiikin
()-3 27 eo) , Sensi 3 aan suunia asunto j a ( vtihintiiiin
80 in2) on Espoossa huomattavasti enemmiin kuin
kuin kaikilla maamme vanhuksilla v. 1976 (Karja-
l-ainen 1979 , 10-11) .
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Tiedusteltaessa espoolaisten asuntotyyppejH ilmeni,
ettd ennen el5kkeelle siirtymist5 asui kurssilai-
sista 43 eo ja ventailunyhm5n vastaajista noin puo-
let kemostalossa. Toinen puoli asui erityyPpi-
sissii omakotitaloissa. TdmH vastaa tilannetta
koko maan kaupunkiveiest6ssii (Ka::1a1ainen 1976,
erillistietoja ) .

Asuntojen mukavuuteen vaikuttaa varustetason
ohel1a mm. asunnon ikit, missti loytyi suunia
vaihteluja Espoossa. Ennen sotia on valmistunut
noin joka kymmenes asunto. Suunin osa asun-
noista on nakennettu 1950-Iuvulla (31 %). 1970-
1uvu11a rakennettuja asuntoja, jotka olivat siis
kyselyhetkell;i jokseenkin uusia, oli taas noin
10 % kaikista.

Asuntojen varustetaso on Espoossa yleensii sangen
hyv;i. Kaikki tavaLliset konkeatasoiseen varuste-
tasoon kuuluvat laitteet, kuten keskus- tai siih-
k615mmitys, vesijohto, WC, kylpyhuone tai sauna,
jEtikaappi jne. esiintyiviit noin yhdeksdss;i asun-
nossa kymmenestH. Esimerkiksi jeitikaappi on

leihes jokaisella vastaajalla, samoin puhelin.
Jos jotain puutteita haluaa etsiii voidaan mai-
nita, ett5 1;immin vesi on saatavissa ttvaintt

84 ?:1Ia vastaajista. Eniis yksityiskohta on
hanvinainen, nimitt5in kylmio tai pakastin,
jotlaisen omistaa v5hein alle puolet vastaa-
jista. Vaikka asunnon vanustetaso on hyvei,
saattaa sen kunnossa o1Ia toivomisen varaa.
Espoolaisten asunnot lienevdt kuitenkin yleens;i
jokseenkin hyvrikuntoisia pd5tellen siit;i, ettd
96 % e1Hkkeel15 olevista vastaajista ilmoitti
asuntonsa kunnon ol-evan hyv;i tai tyydytt5v5.
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Koko maata kuvaavista tiedoista ptidtellen ei
espoolaisten asuntojen vanustetaso o1e mikdH.n
enikoisuus, sillii vansinkin kaupungeissa asu-
vien vanhusten asuntojen vanustetaso on yleensii-
kin hyvd (Karjalainen 1976, 19). Vanhusten
asunnot ovat kuitenkin usein vanhoissa raken-
nuksissa, joista osa on jo verraten huonokun-
toisia (Kanjalainen 1977, 30).

Espoolaisvastaajien asunnot sijaitsevat melko
keskeisill;i paikoilla. Syrj;iisi11ei paikoilla,
enill;ilin muusta asutuksesta, sijaitsee vain
8 % teimdn aineiston elHkels.isasunnoista. Mai-
nittakoon vielH., ettd elHkeleiisvastaajista
asuu oman ilmoituksensa mukaan hieman yli puo-
1et hissitt6m5ssii kernostalossa. flmeisesti
ainakin muutamilla henki16i115 voi o1Ia van-
hoi1la peiivilkirin vaikeuksia selviytyd his-
sittomasse talossa kemoksiin kipuamisesta.

Ei liene y115ttdvdd, etti{ tiedusteltaessa
tyytyv;iisyytt;i asuntoon (kys. 1/66), olivat
vastaukset varsin yksisuuntaisia. Yhdeks5n
kymmenestd vastaajasta o1i ainakin rtaika
tyytyv;iinenl asuntoonsa ja noin puolet i1-
maisi olevansa asuntoonsa "varsin tyytyvHi-
nenrr. Niiin oI1en yksi kymmenestd vastaa-
jasta o1i asuntoonsa tyytymrit6n. Kysytt;iessB
syyt;i tyytym&tt6myyteen mainittiin yleensai
heikko mukavuustaso tai asunnon kylmyys,
vetoisuus yms. olosuhteet.

Espoolaisten ilmaisema tyytyvHisyys nykyiseen
asuntoonsa vastaa koko maata koskevia tulok-
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sia. Vastaajilla on yleenseikin taipumusta koros-
taa tyytyveiisyytt;iEn nykyiseen asuntoonsa, kuten
jo ede115 on todettu (vnt. luku 3.4.).

Voisi olettaa, ettii asunnon vaihtaminen olisi
n5issd olosuhteissa hanvinaista. 0sittain niin
olikin, mutta ainakin suunnitelmia asunnon vaih-
tamiseksi tehtiin. Asunnonvaihtoa suunnitel-
leiden ja asuntoa todella vaihtaneiden osuudet
n5kyveit seulraavasta asetelmasta :

Kur:ssilaiset
Ventailuryhmdn jEsenet

Suunnitteli
asunnon vaihtoa %

24

Vaihtoi
asuntoa %

16

II

Kuten niihdlirin, ajatteli lHhes nel jlisosa kunssilai-
sista asiaa etukiiteen, mutta osa heistii luopui
sittemmin suunnitelmistaan. Ventailuryhmlin jiise-
net sen sijaan toteuttivat aktiiviaikaiset suun-
nitelmansa. Asunnon vaihtoa suunnitelleiden
osuus on siis melko huomattava. TodelLa muutta-
neiden osuutta voitaneen piteiei myds kohtalaisena.
Muutot tapahtuivat yleens5 omakotitalosta ker-
rostaloon. Voisi olettaa, ett5 muuttaminen
heJ-pompihoitoiseen kerrostaloasuntoon on luon-
nol-lista. Seunaava syvahaastatteluista peneii-
sin oleva tilanne kuvaa kuitenkin asian tois-
ta puolta:

Sosiaaliset kontaktit nykyiseen asuin-
alueeseen ovat varsin vdhiiiset tai oIe-
mattomat, koska h5n on joutunut muut-
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tamaan nykyiseen kennostalotyyppiseen
asuntoonsa pienestE omakotitalostaan
syd8.ntaudin johdosta (67-vuotias
leskimies ) .

Asuntoa muutettiin lShinnd kahdesta syysta,
toisaalta o1i muutettava tyosuhdeasunnosta
ja toisaalta mainittiin asunnon huollon vai-
keutuminen.

5.2.2. Terveys, ravinto ja henkinen tila

Tenveydentilan penustavanlaatuisesta menkityk-
seste ihmisen hyvinvoinnille ollaan jokseenkin
yksimielisid. T5mdn tutkimuksen faktoriana-
Iyysi toi my6s terveydentilan nlikyvristi esiin,
kuitenkin niin, ettti faktorista kHytettiin ni-
mitystii "psykofyysinenfi tila. Tdmd viittaa
siihen, ett5 eldkkeelle siinnyttdessH. ovat fyy-
sinen ja psyykkinen tilanne liiheisesse yhtey-
dessti toisiinsa. Seunaavassa kappaleessa tan-
kastellaan aluksi joitakin yleisid tenveyden-
tila-anvioita ja sitten henkiseen tilaan Iiit-
tyvid kysymyskohtia. Tiissii kappaleessa kiisi-
telliiiin my6s ravitsemukseen liittyvdt kysy-
mykset, jotka liittyveit lHheisesti vanhenevan
ihmisen terveydentilaan ja kuntoon.

1. Tenveydentila-anviot

rrTenveys on v;ih6 huonontunut e15k-
kee11ts o1lessa. Vaikkei o pahempaa
moittimista - sytainfilmitkin on niin
hyvi{... mita nyt viihli henklistyy, jos
liihtee juoksemaan... Kun nin8ki liihes
50 vuotta tupakoin - kyl he on keuhko-
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kuvista huomanneet, ettii ne on vEhH.

laajentuneet!r. (Ty6njohtaja, 68 v.)

Suona menetelm& terveydentilan ar:vioimiseksi
oIi kysy;i henkildilte itseltricin millaiseksi
he katsovat sen hetkisen tenveydentilansa.

Vastaajien arvio terveydentilastaan ennen (l_)
ja jSlkeen (2) e1;ikkeelle siintymisen.
eo- j akautumia nyhmittdin.

Suunin osa vastaajista ilmoitti olevansa ennen
elH.kkeelle siintymistii melko terveite. Sai-
naiden osuus on noin kolmasosa. Tdmri on sama
kuin pitkdaikaisesti sair"aiden osuus koko maan
vHestdss;i (Kalimo 1979 ). Triysi.n tenveitri on
kunssilaisten nyhmdsse v5hemm;in kuin ventailu-
nyhmiissH. ja vastaavasti hieman sainaita jonkin
verran enemmHn kuin vertailuryhmrissii. Koko
maata koskevista tiedoista ilmenee, ettS hyvein
terveydentilan omaavia on suunnilleen samassa
suhteessa kuin Espoon vastaajissakin (Karjalainen
1976 ).

Joitakin pieniH nuutoksia lukuunottamatta
n5yttdri tilanne olevan espoolaisilla eldk-

Vastausvaihtoehdot Kunssil.
I2

Vert. n.
t2

Ei-kurssil
t2

Tiiysin tenve
Melko tenve
Hieman sairas
Melko tai hyvin sainas

5 5

62

30

3

24

49

22

5

22

48

30

24

+1

26

23

46

26

65

30

E

YhteensE 100 100 100 100 100 L00
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keelle sii-ntymisen jrilkeen eni nyhmiss5 kuta-
kuinkin sama kuin ennen e1H.kkeel1e siirtymistH.
Ryhm;ikohtaisesti tarkasteltuna ei muutoksia
tenveydentilassa o1e havaittavissa.

Eldkkeel-le siirtynyt naispuolinen yrittfljai
kertoo:

rrMinii olen tavattoman kiitollinen mr-nun
hyvtistts terveydestti. 01en saanut nauttia
niin paljon kaikesta, nihin silloin en
ehtinyt, koska olin kovasti ty611istetty.
Nyt olen voinut matkustaa ja paneutua
tuohon puutarhanhoitoon enemmin ja
nauttia tdstH kesEm6kist5, joka juuni
valmistui. 01en saanut vaihtelua e16-
m5;ini ja minulla on hyvin paljon seuraa
ja ystHviii, ett& voin nauttia tiiysin
siemauksin el-&kkeel1H olopdivistErr.

Tenveydentilassa nHytti kuitenkin tapahtuvan
jossain miiiinin muutoksia yksil6taso]l-a. Tau-
lukoitaessa nistiin vastausluokittain samojen
vastaajien ensimmdisess8 ja toisessa vaiheessa
antamat vastaukset ilmeni, ette uunsas neljHs-
osa muutti vastaustaan. Muutokset tapahtuivat
yleensii lHhimpien vastausvaihtoehtojen vlililld.

Tutkittaessa mielipiteitHtin muuttaneita havait-
tiin, ettd muutokset tapahtuvat moJ-empiin suun-
tiin. Osa vastaajista oli tu1lut mielest58n
sainaammaksi ja osa terveemmEksi. Niit5, joi-
den tenveydentila muuttui huonompaan suuntaan,
o1i jokseenkin yhtts paljon kuin niit5kin, joi-
den tenveydentila muuttui ParemPaan suuntaan.
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Erityisen miel-enkiintoisia ovat vastaajat, jotka
katsovat terveydentilansa panantuneen elH.kkeelte
siintymisen seurauksena. TdLlaisia vastaajia
on kurssilaisissa 11 % ja ei-kurssilaisissa 23 %

ElH.ketapahtumalla on siis vaikutuksia tenveyden-
tilaan.

trSe (tenveys) o1i huonoin vuotta ennen
elEkettai - sitte se on selveisti paran-
tunu, kun nyt voi levdt5 kyllikseen
kotioloissa eikE tartte oI}a ulkona
kylmyydess& ja vedossa, joka pahensi
tota nuhaarr. (68 v. kinvesmies)

Tiedot koko maan osal-ta osoittavat sen sijaan,
ettii terveys huonontuu yleens{ selvHsti siin-
nyttdessd ikdluokasta 60-64-vuotiaat ikSluokkaan
65-69-vuotiaat. Suomalaisten yleensdkin suuni
sairastavuus niiytt8{ siis lisiiHntyv5n vahvasti
ikddntymisen edistyessd (Kanjalainen 1976,
Kalimo 1979 ).

Vastaajilta kysyttiin my6s ennen el&kkeelIe siir-
tymistd toistuvasti esiintyneit5 sainausoir:eita
(kys 1/49 ) .
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Taulukko 16. Vastaajien iLmoittamat toistuvasti
viime aikoina esiintyneet sainaus-
oireet ennen el5kkeelle siirty-
mistE. Kunkin oireen maininneet
prosentteina kaikista vastaajista.

Runsaalla kolrnanneksella elHkeikH5 llihestyvistai
on tuki- ja liikuntaelinsairauksien aiheuttamia
vaivoja. Joka neljds mainitsee syddn- ja venen-
kientoelinten tauteihin viittaavia oi::eita.

Syvdhaastatteluesime::kkinH Espoosta on seuraa-
vassa 68-vuotiaan leskimiehen tilanne:

HHntd vaivaa syd5nvika, sepelvaltimon
ahtautuma, joka antoi ensimmdisiii oinei-
taan jo viisitoista vuotta sitten. Se

on sittemmin pahentunut vastaajan siin-
nyttyd elHkkee1fe. Eldkkeelle siirtymi-
nen ei ole kuitenkaan vastaajan kd.sityk-
sen mukaan o]Iut syyn5 tilan pahenemi-

Nivelkipu, iskias, ristiselkHvaivat, yms.
Hengenahdistus, nintakipu
Unettomuus, huimaus, muistihdini6t, yms.
Henmostuneisuus, masentuneisuus, yDS.
Yskd, yskdkset
Ulostus- tai vi::tsaamisvaikeus
Vatsakipu, nuokahaluttomuus
Kova p6Ens5nky
Muut vaivat tai oireet

38

25

L7

11
9

6

8

5

L2
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seen, vaan sainaus on hiinen mukaansa
edistynyt vHhitellen ikcieintymisen myo-
ta. TEIH nykyii vastaaja joutuu jatku-
vasti sy6mriHn leirikkeitei. Muita sai-
nausoireita hiinellii ovat polvinivelten
kul-uminen, johon on ehk5 osasyynii mel-
koinen nuumiinpaino.

Em. tautinyhmien jHlkeen ovat seuraavaksi ylei-
simpiH enilaiset hermostollisiin ja mielenten-
veyden hdiri6ihin viittaavat oineet, joita on
noin joka kymmenennellai vastaajalla. T5ssd
esiintyv;it oineet ovat samoja kuin tilastoista
ilmenevtit tiinkeimmiit tydkyvytt6myyden syyt.
Em. oireiden esiintymistiheydet ovat lisHksi
osittain samanlaisia kuin pitkdaikaissairauk-
sien esiintymistiheys koko maan 60-64-vuotiailla
(Lindroos 1979 ).

Vaikka joukosta ovat jo poistuneet vaikeimmat
tapaukset, ts. ty6kyvytt6myyseliikkeelle siirty-
neet, uhkaavat samat taudit edelleen ty6ssei-
olevia. Muina vikoina alkavat tulla esiin mm.

vatsan toimintaan ja virtsateiden vaivoja osoit-
tavat oineet, jotka yleistyvdt iktitsntymisen
my6t5. Tutkitut osallistuivat sotaan, josta saat-
toi olla tenveydellisiti seunauksia. E1rikkee115
oleva tehdastyontekija totesi:

ttOsallistun talvisotaan ja jatkosotaan,
jossa haavotun - sain sinpaleen, joka
jiii selktilihakseen. Se haittas sodan
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jatlkeen t6issai, kun joutu ponnisteleen,
mutta tiitei nykyH. vaiva on vH.hempirr.

Elflke1Hisilte saatujen tenveydentila-anvioiden
ja aktiiviaikaisen ty6n v5.1istd suhdetta voidaan
tarkastella taulukosta 17.

Taulukko L7. E15kkee11e siintyneiden anvio tenveydentilastaan
ja aktiiviaikainen tydn tyyppinyhmii. %- jakautumia.

El6.keaikaisen ter"veydentilan yhteys aktiiviai-
kaiseen ty6hdn nayttea selke51tai. Henkisen
tyon tekijd.t kokevat itsensd terveemmiksi kuin
ruumiillisen ty6n tekijet. Useinmin sairaita
ovat naskaan nuumiillisen tyon tekijat, joista
noin puolet kokee itsensd sainaiksi.

Tyon ja eI;ikkeelIe siintymisen suhdetta pohdis-
keli 67-vuotias kevyessti tehdasty6ssri ollut
mies neiin:

rrMd olin sentiirin niin hyvtis kunnossa
sillonkin, kun mii sielt ty6paikast
15hr"i. Pomotkin sano, ettei sun ois

Tenveydentila
el5kkeellii

Ty6,n tyjppi4rhma aktiiviaikana
Raskas Muu
ruumiillinen nuuniillinen

0sittain
henkinen

Tiiysin
henkinen

TEysin tenve
Melko terve
Hieman sairas
Melko sainas
Hyvin sairas

L2

41

38

6

3

6

58

36

23

55

18

4

35

45

l_5

5

YhteensH 100 100 100 100
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kannattanu ollenkaan f aihtee , siih2in
ofisit voinu o11a teirilf;i viel-ai usean
vuoden, sli olet niin hyviis kunnos ,
mutta se on laki se1fane, ettei he
voi mitaian, ne sano. ftte aattelin
samaa - mai olisin voinu viel5 vaikka
samaa hommaa tehn5, mutta ku se oli
jatettave niin se o1i. Vanmaan en
olis muuten lH.htenyt r' .

Tutkimuksessa kysyttiin myds vastaajien leak-
keiden keiyton tiheyttS ennen etdkkeelle siir-
tymistd. Tulos osoitti, ettd ennen e1;ikkeell-e
siirtymistH. noin puolet vastaajista kdytti laak-
keitei sH;inn611isesti. Jos mukaan lasketaan myds
rrsilloin tei11oin" ja "usein" kdyttdvet, on
ktiytttijiai noin 2/3 kaikista. Hieman yli neljdn-
nes il-moitti, ettii he eivait koskaan kaiyt;i leak-
keita.

Rauhoittavien l-aiSkkeiden ja alkoholin kdytdn
muutosten avufl-a voidaan ehkei arvioida myos ihmi-
sen henkisessii tilanteessa tapahtuneita muutok-
sia. ElSkkeelle siintyneiltd kysyttiin rauhoit-
tavien ldeikkeiden ja alkoholin kdyton muutoksia
elrikkeelle siir:tymisen j;ilkeen (kys . 2 / 5O) . Suu-
rin osa vastaajista ilmoitti, etteiv.it he o1leet
kliytteineetkdiin t51laisia aineita. KaiyttHjien
valtaosa katsoi, ettei eltikkeelle siirtyminen
ollut aiheuttanut mink;i5nlaisia muutoksia ktiyttd-
tiheydessd. Sellaisenaan tulos sopii hyvin
yleiskuvaan elrikkeelle siintymiseen asennoitumi-
sesta.



Vastausvaihtoehdot Kunssil.
72

Vert. r Ei-kunssiI.
I21 2

Hyvin huolellisesti
Jotakuinkin huolellisesti
Jossain miilinin
Ei enityistS huomiota
Ei huolehdi tenveyden-
ti].asta

25

44

l7
1I

14

44

33

1I
43

32

8

I
l+3

24

19

19

t+2

30

7

10

J/

3B

13

3

6

3 66 22
Yhteensii 100 100 100 100 100 100
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Taulukko 18.

2. Tenveydentilan ja kunnon ylkipito

Kysymyksissei 1/50 ja 2/51- tiedusteltiin huofen-
pitoa tenveydentitasta.

Huolehtiminen tenveydentilasta ennen el;ikkeelle
siirtymiste (1) ja sen jdlkeen (2).
%- j akautumia nyhmittaiin.

Vansin moni henkilo on pyrkinyt huolehtimaan
tenveydentilastaan ainakin r?jotakuinkin huo1e1-
lisesti'r ennen el;ikkeelle siirtymistii. Kurssi-
laisten nyhmiissri trillainen huolehtiminen on
olLut yleisempli5 kuin ventailuryhm;issti. Ter-
veydentilastaan hyvin huolehtivien osuus on
eltikkeelle siirtymisen jiilkeen pienentynyt
joka ryhntissS.. Siita huolimatta noin puolet
katsoo edelleen pitdv;insai terveydentilastaan
ainakin jotakuinkin hyvliS huolta.

Vaihtoehto rrjossain mddninl on yleistynyt kuns-
silaisilla, kun taas vertailunyhm;issd suunta
on pHinvastainen. Tenveydentilastaan 3okseen-
kin piittaamattomien osuus on li.siiksi v6henty-
nyt kunssilaisilla, mutta lisei;intynyt vertailu-
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ryhmassa. Valmennuskunssi on ilmeisesti her"5t-
tanyt tietty;i mielenkiintoa siihen asti suh-
teellisen v5linpitdmlttdmien ihmisten tavassa
huol-ehtia terveydentilastaan ja estHnyt sen
laskemista entistei huonommalle taso11e.

Johtopiiiitdstai vahvisti tenveydentilasta huolehti-
mista koskevan kysymyksen f. ia 2. vaiheen vas-
tausten ristiintaulukointi. Se osoitti, ette
vastaukset pysyiv;it samoina molemmilla vastaus-
kennoilla vain noin puoJ-el1a vastaajista' Ter-
veydestii huolehtiminen panantui ku::ssi1aisiIla
useammin kuin vertailuryhm;iss;i ja ei-kunssilai-
si1la. Kaikissa ryhmissei tapahtui kuitenkin muu-
toksia molempiin suuntiin.

Elaikkeelle siirtyneiltei kysyttiin anviota siite,
miten he katsovat oman terveyden- ja sai::auden-
hoitotapansa muuttuneen eldkkeelle siintymisen
jSlkeen (kys. 2/52). Kunssilaiset katsovat
ventailu::yhm5n vastaajia useammin terveyden- ja
sainaudenhoitotapansa muuttuneen panemmaksi
(29 eo ja 16 eo vastaavasti). Tdmii tulos vahvistaa
edellii saatua ndkemYstei.

Kysymyksessai 1/51 tiedusteltiin tenveyden ja
sainauksien hoitoon liittyv;i5 lisaitiedon tarvetta
ja kysymyksessd 1/52 sitti, onko terveyden ja sai-
rauksien hoitoon liittyviS tietoja riitt;ivasti
saatavissa. Kolme neljiist;i vastaajasta piti
teillaisten tietojen saamista tanpeellisena.
Noin kolmasosa vastaaiista ifmaisi tyytym;ittd-
myytensS terveyden- ia sairaudenhoitoon liitty-
vien tietojen saatavuuteen.
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3. Ravinto

Selkee. kasitys siita, mita kaikkea voisi tehd6
kunnon yll5pittimiseksi, puuttuu monelta vastaa-
jalta ennen eliikkeelle siintymistri. Hieman
alle puolet vastaajista ilmoitti tietaivdnsii vain
rrosapuilleen'r, miten kuntoa on yllSpidettdvE,
ja noin joka kymmenes totesi suoraan, ettei ole
asiasta se1villei (kys. 1/55).

Tyossdk;iynnin loppumisella on suora yhteys
myos navitsemukseen, jota kuvaa esimenkiksi seu-
raava 67-vuotiaan eliikkeellai olevan ty6ntekijEn
tilanne:

rrTdissH. tuli sydtyei latmmintri nuokaa
ty6paika11a. Nyt sy6n samanlaista
nuokaa, kun tyossiiollessakin aamulla -
munoja, voileipd.ri ja kahvia. PHivri-
ruoka on yleensii puunoa puolenpativtin
maissa. I11a11a vasta on paiHatenia,
mutta t6issH. tulikin nailEntunne ennem-
min kuin nytt'.

Tyossii tapahtuvan nuokailun poisjElinti men-
kitsee muutoksia r.uokailutottumuksissa. Aina-
kin yksindisille henkil6il1e voi tulLa vaikeuk-
siakin:

Ruokailemassa vastaaja k:ivi aktiivi-
aikana tydmaanuokal-assa. E16kkee1le
siintymisen jSlkeen ruokailu o1i
aluksi itaika huonoarr, mutta tella
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hetkelld hEn voi hakea l&heisest3.
rrison ty6maan ruokalastaft annoksen
pEivitttiin, joskin tEmEnkin nuoan
taso on aika huonoa. YlipeiritrinsHkin
vaikuttaa siltd, ettri t;i11aisen yksi-
niiisen mieshenkildn nuokailu on melko
vaatimatonta. Hdn ei kykene kiinnittti-
md5n ta::peellista huomiota sen tason
yllSpitrimiseen (68-vuotias leskimies).

TSmHn yksin asuvan elHkeldisen elaimdn-
jri::jestykseen kuuluu mm. !!sydmH.ssS

k&ynti kennan pdiv6ssd vanhustentalollar'.
HHn ihastelee mm. sitd, ettH Itsiel15
on tarjolla joka p3ivd e:ri :ruokaa, kun
kotona t8ytyis sy6dai joka ptiivd samaa

nuokaarr (67-vuotias naispuolinen tydn-
tekijE).

Vanhenevan ihmisen ravitsemuksessa on syyte
kiinnittd5. erityistts huomiota ruoan koostumuk-
seen ja tasoon. Ends t;i::keA yksityiskohta on mm.

ravinnon vitamiini- ja kivenn5ispitoisuus. Tdssti
tutkinuksessa vastaaiia pyydettiin kentomaan
mahdollisimman tankasti aamu- ja pdiveiateni-oi-
densa koostumus ennen ja jailkeen eliikkeelle
siirtymisen (vr"t. kys. 1/57-58 ja 2/40-41) .

Yleiskuva huomion kiinnittHmisestli r:avinnon
tenveellisyyteen ndkyy seuraavassa :
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Taul-ukko l-9. Huomj-on kiinnittdminen r avinnon tenvee1lisyyteen
ennen elaikkeelle siintymistci (1) ja el5kkeelle
siir"tymisen jitlkeen (2). eo-jakautumia ryhmittriin.

Ennen e16.kkee11e siintymistei pynki valtaosa vas-
taajista kiinnittdmH5n asiaan huomiota edes
jossain m5d::in. Kunssilaisten l5htokohta on
parempi sikeili, ettd varsinaisia ravinnon
tankkail-ijoita on siell-ri selv;isti enemmdn kuin
kuin ventailuryhmiissii, jos kohta v5linpit;im;itt6-
mi5.kin on melkoisesti. Eleikkeellei oltaessa
on tapahtunut e::5.dssei suhteessa huomattava
muutos. Ravinnon tenveellisyydestei v;ihemmrin
kiinnostuneita vastaajia on nyt ventailuryh-
m5ssei aika paljon, noin joka neljHs vastaaja,
kun taas v;ilinpitEmiittdmien kurssilaisten
m;ilin;i on pienempi kuin aktiiviaikana. Muu-
tos ja sen suunnan enilaisuus kunssilaisilla
ja ve::tailuryhm;issri menkitsee sitii, ettH
kunssitus on opettanut siihen asti v;ilinpit;i-
miittdmi;i suhtautumaan suuremmal-l-a mielenki.in-
no]la navintonsa terveellisyyteen.

Vanhaisaamiainen on saanut osakseen huomiota
r.avintotutkimuksessa ja -kasvatuksessa.

Vastausvaihtoehdot Kunssil.
72

Vert. n.
I2

Ei-kunssi1.
I2

LAhes koko ajan
Jossain miiAnin

Ei juuni
(kiinnite huomiota)

3B

43

38

51

13

76

24

52

29

58

13

32

47

19 11 11 24 2l
YhteensH 100 100 100 100 100 100
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Taulukko 20.

Aamuateriaa koskevat vastaukset anvi-oitiin
tiissii yksitellen asiantuntijan avuIIa.

Aamunuokailun arvioitu yleistaso ennen ja jeilkeen
e1tskkeeIle siintymisen. %-jakautumia nyhmitteiin.

Yleiskuva aamunuokailun tasosta ennen e15k-
keel1e siintymistei on I'tyydytteivSrr. Aineis-
ton ku::ssi1aisi11a on v&hemm5n sekd hyvi5 ettii
huonoja aamuaterioita kuin muilla. Huonojen
atenioiden osuus on noin viidesosa kaikista.

Espoolaisten aamuruokailu nziyttdd jopa panemmalta
kuin mikH. on tilanne koko maassa. Aamuate::iathan
on todettu navinto-opillisesti var^sin puutteelli-
siksi. Enityisesti proteiinien ja vitamiinien
osuus j&d pieneksi tyypillisessii voileipSei ja
maitoa tai kahvia ja pu11aa sistslt;iv5ssii ate-
niassa (Hasunen 1978 ).

E15kkee11e siintymisen j;ilkeen on aamunuokai-
lussa tapahtunut muutos. Enityisesti kiinnit-
tyy huomio kunssilaisten aamu::uokailun tason
varsin se1v55n pananemiseen - anvostelun
tthyvStt saa elaikkeeltii oltaessa yli puolet vas-
taajista. Ventailuryhmlissd taas ovat hyvd-
a::viot pysyneet jokseenkin samoina, mutta

Arvion luokitus Kurssil
1

Vert. n Ei-kunssil
L22 I 2

HyvH

TyydyttEvii
Huono

14

69

L7

53

36

11

28

46

20

29

40

31

3t

46

20

2

39

38

zo

Ei aamuater:iaa 6

YhteensE 100 100 100 100 100 100
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huono-anviot ovat 1is;ieintyneet. Kunssituksen
yhteydessH annettu navitsemusinfor.maatio n5yt-
tSei tuottaneen panannusta aamuruokailun tasoon.

Arvioitaessa edelleen aamuateniaa vitamiini- ja
kivenntiisaineiden saannin suhteen havaittiin,
ettd tulos vastasi yleistS k5sitystri suomalais-
ten aamuatenian yksipuolisuudesta. Vitamiini-
ja kivenn5isainetaso oli eptstyydytt;ivii hieman
y1i puole11a vastaajista. Lisiiksi havaittiin,
ettei taso huononee vertailuryhmlissd edelleen
e1;ikkeelle siirtymisen j51keen, jolloin 66 %

ryhm5n vastaajista syo vitamiini- ja kiven-
n;iisainetasoltaan ep5tyydytteiv;in aamuaterian.
Kur"ssilaisilla taso pysyi jokseenkin ennallaan.

Aamiaisen tason huononeminen vertailuryhmHssH
vastaa jo aikaisemmin mainittua yleist8 havain-
toa aamiaisen tason huononemisesta ik5;intymi-
sen my6t5, ( v::t . luku 3 .4 . ede11;i ) .

Aamuateria o1i vitamiini- ja kivennHisainepitoi-
suudeltaan huonoin naskaan nuumiillisen ty6n te-
kijditla, joista arvostelun t?tyydytt5vd'? sai
vain runsas kymmenesosa. Taso parani systemaat-
tisesti siirryttitessai taist& nyhm8st5 muihin nyh-
miin siten, ettii tdysin henkisen tyon tekij6istai
syo jo liihes kolmeneljlisosaa vitamiini- ja kiven-
ntiisainetasoltaan tyydytteivdn aamuaterian.
Tdm5kin tulos vastaa, tilannetta koko maassa
(vrt. Hasunen, emt. 40-44).

Espoolaisvastaajilla on oIIut tapana sy6dd ennen

elH.kkeelle siintymistii yleens;i yksi llimmin
atenia piiiveissS (y1i puolet vastaajista). Kah-
den aterian syo j iti o1i ryhmtistli riippuen vaih-
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televasti kolmasosasta ldhes puoleen vastaajista.
Tiedusteltaessa atenioinnin muuttumista havait-
tiin, ettd nunsas viidesosa ve::tailunyhm5n vas-
taajista ilmoitti atenioita jEdneen pois aktiivi-
aikaan vennattuna. THllaista muutosta ei havaittu
kunssilaisilla lainkaan.

PiiivH.n pHH.ateria arvioitiin seunaavasti

Taulukko 21. PHaiatenian arvioitu koostumus ennen ja jailkeen
elHkkeelle siintymisen. ts-jakautumia ryhmitt5in.

Anvion luokitus Kr:r'ssil Vent. n.
I2

Ei-kunssil.
721 2

Hyvii

Tyydyttiivii
Huono

26

7l
3

38

50

L2

48

49

3

36

48

16

53

41

6

32

52

16

YhteensE 100 100 100 100 100 100

P55aterian koostumus on ennen elHkkeelle sii:r-
tymistri rttyydyttiivdr ja usein jopa "hyvli".
Kurssilaisten aterian taso on aktiiviaikana
muita huonompi. Tasoltaan huonoja aterioita
on ol1ut kussakin nyhm5ssri vain yksitt5is-
tapauksissa.

E15kkeel1e siir:tymisen jHlkeen piiriaterian taso
huononee kaikissakin nyhmiss&, jolloin huonoja
atenioita on nyhmdst5 niippuen 12-16 eo. Hyvdksi
arvioituja aterioita on ventailuryhmdssH ja
ei-kunssilaisilfa huomattavasti harvemmin kuin
ennen. Sen sijaan kurssilaisilla hyviitasoisten
atenioitten osuus 1is&5ntyy selvtisti. Valmennuk-
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sen yhteydess& annettu navintotietous on vai-
kuttanut rny6s t&ss{.

PH.Eaterian vitamiini- ja kivenndistaso on ennen
elrikkeelle siirtymistd tyydyttdvE hieman y1i
puole1Ia vastaajista. El5kkeeIle siintymisen
jdlkeen on kuitenkin j511een v5.hH.n yIi puo-
1el1a vastaajista atenia siind suhteessa epti-
tyydyttdvti. Kurssilaisten ja vertailunyhm5n
v51i11H ei ole eroa.

Myds pH5atenian taso on selvEsti yhteydessd
aktiiviaikaiseen ty6n tyyppiin. Suunta on
sama kuin aamuateniankin kohdalla, eli naskaan
nuumiillisen tydn tekij6iden aterian taso on
heikoin, ja taso paranee siinnyttHess5 muihin
nyhmiin. Naispuolisten vastaajien ateriat
ovat jonkin ve::nan parempitasoisia kuin miesten
ateriat.

Joka viides henkilo ilmoitti keyttaviinsd nasvaa
ja soke::ia runsaasti. Hieman y1i puolet katsoi
k5yttdnsd kohtuulliseksi ja aika veihdisend k5yt-
t6li5n piti noin joka neljHs vastaaja. Siita
huolimatta, ettei voida sanoa tarkasti miten
suuria k5ytt6mH;inili ndm5 arviot edustavat,
nHytttsri makea ja rasvainen nuoka olevan suosit-
tua tdssd ikiiluokassa.

4. Henkinen tila

ilVanhaks kun tu1ee, ni tulee mieli
niin herkeks, etta tulee kyynelet
silmHH.n henk5st, rnutt tuota toiset
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pai - veihemmHn veilittdS ku nuolruu-
dessart (68-vuotias ent. tyonjohtaja).

1. vaiheen kysymyksessd tiedusteltiin vanhene-
miseen ja eldkkeelle siirtymiseen mahdollisesti
liittyvi;i pelkoja. El5kkee1le siirtyneilta tie-
dusteltiin sit;i, vastasiko mielikuva eliikkeelld
olosta aikaisempia sitd koskevia kuvitelmia vai
ei.

Vanhenemiseen ja eliikkeelle siirtymiseen liittyv;i
pelko ennen elHkkeel1e siirtymistH (1) ja el-tikkeelle
siirtymisen jSlkeinen mielikuva el;ikkeetliiolosta
aikaisempiin kuvitelmiin vennattuna ( 2 ).
%- j akautumia ryhmittdin.

Suhtautuminen vanhuuteen ja eltikkeelle siir-
tymiseen n;iyttd& ennen e1d.kkeelIe siirtymist5
aika mydnteiseltei ja realistiselta, si11ii valta-
osa vastaajista ilmoittaa, etteiviit ntimii seikat
pelota heitri lainkaan tai ei ainakaan tuntu-
vasti. Pelontunteita tuo esiin vain runsas
kymmenesosa vastaajista. Eleikkeelle siirtymisen
jeilkeen katsotaan myos vansin yleisesti, ettei
el-Skeaika vastaa hyvin aikaisempia kuvitelmia

l. vaiheen vastaus-
vaihtoehdot:

Kunssil.
T2

Vert. r.
L2

Ei-kurssil.
L2

2. vaiheen vastaus-
vaihtoehdot:

Pelottaa kovasti 380 83L75 Sellaista kuin
kuvitteli

Pelottaa jonkin
verran
Ei juuri pelota
Ei pelota lainkaan

l_1

36

50

311 6l_36 Eplimie 1Iyt tiiv5mpiili
Miellyttliv5mp5HI7 39 11 43 19

50 43

Yhteensd 100 100 I00 100 100 100



Vastausvaihtoehdot Kunssil.
72

Vert. n.
72

Ei-kurssil.
t2

Usein
Silfoin t5116in
Harvoin
Ei lainkaan

3 3

16

53

28

t2
42

43

6

25

58

11

I
33

51

7

3

33

56

22

55

20I J

YhteensS 100 100 100 100 100 100
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Taulukko 27.

siit5. Sellaisia, joiIle eldkeaika on o1Iut
kuviteltua miellyttEvH.mp;iH., on nyhm5std niippuen
11-19 eo vastaajista. Kurssilaiset ovat kokeneet
elH.keaikansa hieman useammin kuin vertailuryhmtsn
vastaajat kuviteltua miellyttdv8mmdksi, mutta
pnosenttilukujen ero on niin pieni, ettd si115
ei ole k&yteinndn menkitystH.

Useimmin mainittu syy pelkoihin oli tervey-
dentilan 3a taloudellisen toimeentulon heik-
kenemisen uhka. Jotkut mainitsivat lisdksi
yksiniiisyyden.

Kysymyksissai 1/83 ja 2/61 tiedusteltiin eni-
Iaisten vaikeuksien kentymist&.

Miten usein vastaajat ovat tunteneet erilaisten
vaikeuksien kentyvEn tielleen ennen elEkkeelle
siintymista (1) ja sen j5lkeen (2).
e,- j akautumia nyhmitt5in .

ilEn mii tied5, jos mH niin kauhean
onnellinen ol-en, mutta mu1la on eldm3
hyvin, ainaki t51 kentaa, ei mu1 ole
mittaa... Mua jollain laiIla kohdel-
laan kauhean mukavasti, mul on hyvei
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per:he - se on kai se mi-nun suuri
rakkauteni. 0n muuten hyvdt lapset
ja ne on saaneet sopuisat elEmdn-
kunppanit, mei115 on sopusointua
ttimd o1o - oliks se oikein sanottu?tt.
( 64-vuotias naispuolinen yritt;ijti) .

Noin joka kolmannella vastaajalla on olIut vai-
keuksia silloin tH116in ennen e1tskkeelle siinty-
mistii, mutta usein esiintyviH. vaikeuksia on
oIl-ut vain muutamassa yksitt5istapauksessa.
El;ikkeelle siintymisen jdlkeen vaikeudet ovat
useissa tapauksissa tulleet vielSkin harvinai-
semmiksi. Huomattakoon kuitenkin, ett5 Sairiluo-
kassa ttei lainkaantt, kunssilaisten suhteellinen
m;i5n;i liseieintyy huomattavasti enemmiin kuin ven-
tailu:ryhmdssii. Eliikkeel}e siintyninen sinrins5.
vaikuttaa suotuisaan suuntaan ja v5hent8.H. tun-
netta vaikeuksien kertymisestii. Samanaikaisesti
vaikuttaa valmennuskin poistamalla joitakin vai-
keuksien aiheuttajia painamasta mielt;i. Vaihto-
ehtojen ristiintaulukointi osoitti, ettd suurimmat
muutokset tapahtuvat luokasta ttvaikeuksia silloin
tiil-16inrr luokkaan rrharvoinrr .

Naiset kokevat miehiH useammin vaikeuksia ennen
eliikkeel-le siintymistli, samoin yksindiset naimi-
sissa oleviin vennattuna (ks. kuvio 9).
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Kuvio 9 Tunne vaikeuksien kentymisestE silloin tai116in tai
sitH useammin mies- ja naisvastaajilla sekii eni
siviitisrieitynyhmissii ennen e15kkeel1e siirtyrnist;i
ja sen j51keen.

E};ikkeelte siirtymisen j;ilkeen tilanne ndyttiiii
tasoittuvan jonkin veman miesten ja naisten
kesken, mutta sukupuolen ja siviilis5iidyn mu-

kaiset erot ovat kuitenkin edelleenkin nliky-
vissii. TiissH yhteydessd kiintyy huomio 1es-
kien asemaan. HeillE on muita useammin vai-
keuksia.

Raskaan nuumiillisen ty6n tekijHt kokevat vai-
keuksia useammin kuin esimenkiksi tiiysin hen-
kist5 ty6tti tekeviit (49 % ja 25 % vastaavasti)
Sama suunta stiilyy eldkkeelle siintyneiden
keskuudessa, mutta ::yhmien vliliset enot eivdt
oIe endri niin suuria kuin tydssEoloaikana.

Ennen elHkkeelle aiirtyniata (1)
Elekkselle aiirtyrieen jalkaen (2)

s

f-

Miehet

NN22
Nai- Lmkatmtte
DatlF*
nect

Naiaot Neini-
Blaaa.
orSvaE

Nai-natto
nat
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EkikkeellH oleva 67-vuotias enonnut naistyon-
tekijH kuvaa nykyistei til-annettaan:

Minli en oo millHcin tavoin onnellinen.
Se on se, kun on aina yksin 1a ne samat
asiat pyo::ii jatkuvasti mie1ess5, mite
millonkin miettii - entisiii aikoja ym.

Kun ihminen on tul1u vanhaks ja mit;it-
tdmdks eikii pysty ennei;i mitiian tekemiilin
ja oottaa, ettii kun tonne kuoppaan
pddseett.

Yksiniiisyys ja siit;i johtuvat vaikeudet ovat
keskeisiii vanhenemiseen l-iittyviai ongelmakohtia.
Trihdn palataan vie16 tankasteltaessa sosiaalisia
suhteita.

HenkistE tilannetta kuvaavat kysymykset 1/94
1a 2/60.

Taulukko 24. El6main tuntuminen tyhjeinp;iiv5isel-td ennen efiik-
keetle siirtymista (1) ja eltikkeelle siintymisen
jiilkeen (2). %-jakautumia nyhmitt5in.

Vastausvaihtoehdot Kunssi]- Vent. n Ei-ku::ssif.
12I 2 1 2

Vansin usein
Aika usein
Silloin tii1l6in
Ei juu:ri (lainkaan)
Ei lainkaan

a

3

13

57

24

E

16

49

30

6 6

19

36

36

4

2

4

1

2I
34

l+0

11

39

44

l_5

39

39

Yhteensd 100 100 100 100 100 100
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Ennen eldkkeelle siintymist5 ei tyhjEnp;ii-
vEisyyden tunne ole vaivannut kovinkaan
monia vastaajia. Jos heihin luetaan my6s
vaihtoehdon rrsilloin teilloinrr valinneet,
on neiitri noin viidesosa vastaajista.
Tilanne ei juu::i muutu el;ikkee11e siirty-
misen jrilkeen.

Kokonaisuutena ottaen ovat em. henkist5 tilaa
koskevat tulokset samansuuntaisia kuin koko
maata kuvaavat tiedot. Iktietntymisen edis-
tyessii havaittu mielialan lasku ei sen
sijaan ole ehtinyt ndky;i espoolaisvastaa-
j i1la (vrt. Kanjalainen 1976 ) .

1. vaiheessa kysyttiin uskoa konkeampaan voi-
maan (kys. 1/98) )a 2. vaiheessa suhtautumista
kuolemaan (kys. 2/97). Vastauksista ilmeni,
ettd usko rtkonkeampaan voimaan, joka ohjaa maail-
man ja yksil6n omaa kohtaloat', on eritteiin vah-
va. Varsinaisia ttep5uskoisia[ ei aineistosta
lOytynyt lainkaan.

Vastaajan eliimtiri siivyttdii voimakkaasti
usko Jumalaan. Vastaaja rukoilee joka
ilta ja on ker"tomansa mukaan lukenut
esimerkiksi Uuden Testamentin viime-
aikoina melkein kahteen kentaan leipi.
Kuitenkin hiin sanoo, etta uskonto on
hdnelle I'vaikeasti tavoitettavissa"
siitrikin huolimatta, ettd h;in kay
myos ahkerasti kirkossa. Uskonnon
menkitys kuvastuu mm. ilmaisusta:
rrOlen aina uskonut, ettd jotain pa-
nempaa teytyy o11a eltimdssd" (67-vuo-
tias, yksin asuva, naispuolinen ty6n-
tekijri).
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Noin puolet vastaajista valitsi kysymyksessd 97

vastausvaihtoehdon, jonka mukaan rrkuol-ema on
yhtti luonnollinen kuin ellimiikin, en juuni pelkae
sitart. Noin kolmasosa katsoi, ett5 he tteivHt
pelkHri kuolemaa sinainsei, mutta pelk;idviit kyI1;i
mahdollisia tuskia sitit ennen". Aineistosta 16y-
tyi ainoastaan 4 % vastaajia, jotka sanoivat pel-
kiiiivAns5 kuolemaa kovasti.

I. 0ikeat ja vieindt tiedot

I'Kunsseilla ja muutenki kaikkia asioita
pittss yksinkentastaa, jotta ne menis
panemmin my6s eleikelaiisen piidhcin" (68-
vuotias mies, ent. ty6njohtaja).

Noin kolmasosa el5kkeell-e siirtym;issai olevista
katsoo, etteivait he ole se1vi11ii tufevan
e 1 ai k k e e n s ii m 5 li :: ti s t ti. Ainakin
t'suunnilleen[ siitii olettaa olevansa selvi]13
kaksi kolmasosaa vastaajista (kys. 1/31).

Vastaajilta tiedusteltiin my6s k5sitystd siite,
ovatko he se1villai tydeldkkeen 1 a s k e m i s

t a v a s t a (kys. l/32). E15kkee1le siin-
tyneet vastasivat kysymykseen siitd, mi-ten he
olivat selvillti asiasta vtih5n ennen e15kkee1le
siintymistri (kys . 2 /44) .



1. vaiheen vastaus-
vaihtoehdot:

Ku::ssil Vert
1

l3 Ei-kunssi1.
l2

2. vaiheen vastaus-
vaihtoehdot:1 2 2

Tiiysin selvilld
Jokseenkin selvilli

328 16

27

32

30

18 31

29 41

33 2\

Tiiysin selvillH
Suuninpiintein
selvil-l-5
Ei oikein varrna

Ei lainkaan
se.]-vilId

39 36

TietHH suunnilleen
Aika epiitietoinen

33

14

33 33 27

11a 8 I 7

Ei tiedH 11 l6 t2

YhteensS 100 I00 100 100 100 100
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Taulukko 25. Eldkkeelle siirtym5ssii olevien k;isitys siitd,
ovatko he selvi1ld tydel5kkeen laskemistavasta (1),
ja eldkkeelle siintyneiden kHsitys siita, miten
he olivat se1vi11ei tydel;ikkeen laskemistavasta
ja suuruudesta v;ih;in ennen el-ikkee11e siirty-
mistd (2) . eo- jakautumia nyhmitt;iin.

Ennen eliikkeelle siirtynistd katsoi vajaa puolet
vastaajista olevansa ainakin I'jokseenkin sel-
villeirr tyoeleikkeen laskemistavasta. Ryhmien
v;ili1lai ei o1e t;issri juuni eroa. t:T5.ysin se1-
vilfa'r -olevia on kurssilaisissa viihemmiin kuin
vertailunyhmiissS.

Ekikkeelle siirtymisen jeilkeen sanoo runsaat
60 % vastaajista olleensa asiasta ainakin suunin-
piintein sefvifle ennen e15kkee1le siirtymistri.
Henkiloitri, jotka eivSt olleet lainkaan se1-
vi11ai asiasta edes sinii a j ankohtana o1i 3-11 eo .

Edelleen havaitaan, etta omasta mielestiiiin
ttteiysin selvill5rr olevien osuus on lisiiAntynyt
eniten kurssilaisilla. Tietrimeittdmeiksi itsensd
tuntevien osuus on vastaavasti pienentynyt
kunssil-aisi11a muita enernman.
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Tutkimuksessa kysyttiin vastaajien kdsityksiH
my6s kansanelEkelain mukaisen vanhuusel5kkeen
mddniidn vaikuttavista teki j 6istd :

Vastaajien kdsitys kansanekikelain mukaisen
vanhuusel5kkeen m5tsnH.tin vaikuttavista teki-
j6ist5 ennen eldkkeelle siintymistei (1) ja
sen j&1keen (2). %-jakautumia ::yhmitt5in
(sama vastaaja on voinut mainita useampia
vaihtoehtoja ) .

Ennen elaikkeelle siintymistti tunnetaan jokseen-
kin hyvin tulojen vaikutus elilkkeeseen. Sen

sijaan asuinpaikan vaikutusta ei tiedetii, tai
site ei o1e osattu sanoa juuni lainkaan. Kurssi-
laiset mainitsivat vaikuttajana usein terveyden,
joten vanhuuseliike on saatettu sekoittaa ty6-
kyvyttdmyys eltikkee s e en .

Oikeaksi vastaukseksi on katsottu mm. lasten
lukumaidnti, sillei se vaikuttaa lapsikorotuksen
muodossa suoraan eliikkeen mliiin5iin. Tete seikkaa
ei tiedd juuni kukaan. Vastaukset olivat yleen-
sd sekavia.

Vastausvaihtoehdot Kunssil.
t2

Vert r
2

Ei-kunssi1.
t21

Tulot
Asuinpaikka
EliikelSisen ik5
Lasten ]-ukumElnli

Tenveys

Amnatti
Asunnon kunto
Eivat mitkadn em.
tekijat

5B

6

I7

50 43 59

14

19

53

13

26
q

13

7

E<

14

24

I
11

2

4

I
I7 27

22 t7
3-
53
33
83

813

6

6

8 14 10 13
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Eliikkeelle siintymisen jHlkeen tieto on luon-
nollisesti panempi kuin sitd ennen. Siite huoli-
matta annettiin edelleen paljon vdtinid vastauk-
sia. Henkiloitd, jotka uskoivat, ettd el5ke
on aina yhtH suuni, o1i nyt vielti enemmdn kuin
ennen ellikkeelle siintymistd. Se voi johtua
osin siitii, ettri teimiin tutkimuksen vastaajat
saavat usein vain kansanel;ikkeen perusosan,
joka on kaikille yhtri suuri.

Valmennuskunssin erillistri vaikutusta tiedon
kehitykseen ei- voida havaita tHssd kohdin.

Ede11;i olevat kysymykset mittasivat ihmisten
k5sityksiei. Mutta mikei on todellinen tiedon
taso? Sen ar.vioimista varten enoteltiin vas-
taukset oikeisiin ja vEdniin. Oikeiksi vas-
tauksiksi hyv;iksyttiin vain tiiysin oikeat
vaihtoehdot maininneet. Jos vastaus oli oikein,
mutta lisriksi o1i mainittu yksi tai useampia
viiatniii vaihtoehtoja tuokitettiin vastaus vdli-
riiksi. Anvostelupenusteiden saamiseksi yhden-
mukaiseksi suoritti arvostelun yksi sosiaali-
turvaetuuksia tunteva henki16.

Taulukosta 27 havaitaan ensinn5kin, ettei kuns-
silaisten ja muiden vastaajien vtilil1ri ole
merkittavdit eroa sosiaal-itunvaetuuksien tunte-
muksessa ennen e15kkee11e siintymistS.
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Taul-ukko 2 7 . Sosiaalitu::vaetuuksia koskevan tiedon todellinen
taso ennen e1;ikkeel1e siir"tymistii. Muutamaan
keskeiseen kysymykseen oikein ja v;iai:rin vastan-
neiden prosenttiosuudet kaiki-sta vastaajista.
(Ei osaa sanoa-tapaukset on laskettu vddniksi
vastauksiksi ) .

Vai;ini;i vastauksia on er"i kohdissa nunsaasti.
Eri etuuksia oikein tuntevia on usein vain noin
joka vi-ides tai neljiis vastaaja.

Kuvaava on el5kkee1Iti olevan 67-vuotiaan nais-
ty6ntekijtin toteamus :

I'MinE en tiedli siitd (elaikkeest;i) mitii;in '
MitS nyt on ve1i, joka on eliikkeell;i,

Kysytty tieto Ku:cssilaiset
ol-Kern vaarr-n

Ei-kurssilaiset
0ikein Viidrin

Yhteensd
o1kean vaar1n

Ty6ellikelakien mukaisen
vanhuusel-Skkeen suultluteen
vaikuttavat tekijdt-
Kansanel"Skelain mukaisen
vanhuusel-Hkkeen m56r55n
vaikuttavat seikatz/
Vaikuttaako s55nn511inen
tyonteko vanhuuselSkkeel{{
eldkkeen kokonaism55n55n"'
Mitd korvauksia eldkkeellH
oleva henkilS voi saq$a
sa irausvakuutuks e sta
Voivatko kaikki, vaiko vain
vHh5vanaiset henkil6t r saada
jotain sos.lautakunnan 5)kautta jaettavaa avustusta
Onko mahdofl-ista saada
elSkettli ja sv-p5ivdnahaa
samanaikaisesti

26 74

397

55 45

23 77

28 72

B0 20

27 73 27 73

793

51 49

23 77

31 69

o 92

19

50 50

23 77

32 68

8181 19

Ei, osaa sanoa tapauksia noin 1) !7 9or 2) 13 %, 3) l4 %,4) 22 % ia 5) 9 9o
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h5n on kentonut - muI ei o minkkH.En-
laista aavistustakaan. KyIhH sita tie-
toa on tuolta televisiosta ja nadiosta
tu11ut, mutta ne tullee niin monimutka-
sesti, niinku tuossakin o1 minkH. mai

sain tuon p5.iit6ksen, niin minusta siinci
selitettei5 sama asia niin monnee kentaa,
ettd minu jair"ki ei tajua siter'.

Taulukosta havaitaan, ettH. tiedon taso vaihtelee
asiasta toiseen. Esimerkiksi ty6el5kelakien
mukaisen vanhuuseldkkeen suunuuteen vaikuttavat
tekijat tuntee oikein runsas neljS.sosa kaikista,
kun taas kansanelaikkeen kohdalla t6.11aisten
vastaajien osuus on 7 %. Tydnteon vaikutus
elHkkeeseen on hyvin tunnettu asia, silki y1i
puolet vastaajista tietiiii tEmdn seikan.

Sainausvakuutusetuudet tunsi oikein vajaa ne1-
jH.nnes vastaajista, ja lHhes kolmasosa heistii
tiesi mahdollisuuden saada sosiaaliavustuksia.
Ajatus siit6, ettH elHkelHinen voi saada saman-
aikaisesti tyoelakettd ja kansanelaketta, mutta
ei sainausvakuutuksen p5ivH.rahaa, oli hyvin
tuttu.

Vaikuttaa silte, ettd asioista ollaan ky1lai jos-
sain mdHnin selvilld, mutta tiedon taso on ylei-
sesti ottaen aika heikko. Eni etuuksien enittely
ja enottaminen toisistaan nHytt5li tuottavan eni-
tyisid vaikeuksia.
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Vastaajien kiisitykset ty6eI;ikelakien mukaisen vanhuus-
elaikkeen suuruuteen vaikuttavista tekijoistei ennen
elaikkeelle siirtymist5. Erilaisia tekijditti mainin-
neet prosentteina kaikista vastaajista eri ryhmissii.

Runsas puolet vastaajista mainitsee oikein jomman

kumman vaikuttavista tekij6ist5. EpHvarmuutta
esiintyy kuitenkin oikeiden vaihtoehtojen saman-
aikaisessa valinnassa. Eniten sekaannusta nliytt;iti
tdssiikin aiheuttavan vaihtoehto terveys. Vastaa-
jat eiviit ole osanneet erotelfa vanhuus- ja tyo-
kyvyttomyyseliikkeen tekijditii toisistaan. Kuviossa
10 nrikyy tietotuloksen muovautuminen havainnolli-
sesti.

Yksittaiiset etuudet tunnetaan kohtalaisen hyvin -
tosin usein vanustettuina vEtirillai lis;ivaihto-
ehdoil-l-a. Molempien tekij6iden yht5aikainen muis-
taminen on jo vaikeampaa. Lopuksi erottuu tey-
sin oikean vastauksen antaneiden ryhm.i. Kysy-
mys oikeista ja vSEnistii tiedoista on siis itse
asiassa aika moniPuolinen. Henki16i1lti on tie-
toja yksittaisistii asioista, mutta n5yttdti si1ta,
ett;i tieto ei ol-e vielii tar:peeksi varmaa ja se1-
viisti sistiistynyttei ja 3iisennettyei.

Mainitut tekijAt Kurssil Ei-kurssi1. Kaikki yht.

Ansiot
Ty6ssSoIoaika
Tenveys

Asuinpaikka
Asunto-olot
Elatusvel-vol]-isuus
Eivet mitkaan em. tekijAt

ql

57

5l_

10

6l
50

61

6

7

q,

I

RO

51

59

I
8

4

1
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Kuvio 10. Ty6eliikelakien mukaisen vanhuusel;ikkeen suunuuteen
vaikuttavia oikeita tekijoit5 maininneet ennen eleik-
keelle siirtymistd. eo vastaajista.

x) ja muita, vinheellisia tekijOita

Tulokset vastaavat jo aikaisemmissa tutkimus-
tul-oksissa saatuja tuloksia sosiaaliturvaa
koskevan tiedon puutteellisuudesta eliikkeel-te
siirtyvilli henki16il1a (vr:t. luku 3.4. edellei).

TH.ysin henkistli ty6td tekevrit tuntevat asiat
huomattavasti muita panemmin. Heistri nunsas
puolet mainitsi tiiysin oikein vanhuuseltlkkeen
suuruuteen vaikuttavat tekijat, kun t;illaisten
vastaajien osuus najoittui muissa nyhmissH
viidesosan tienoille.

Taulukoitaessa r^istiin oikeat ja vtitir8t vas-
taukset ja vastaajien keisitykset omista tiedois-
taan havaittiin, ettii niillii ei o1e juuri teke-
mistli keskenddn. Todelliset tiedot ovat yhtai
vtidnili tai oikeita siitri riippumatta, mi1Iai-

Ol 'o

Mainits i
ans iotx )

Ef o,

Mainitsi
tvdsg$o1o
al an

38 eo

Mainitsi
ansiot ja
tVosgiolo-
al an

tl 6Mainit s.ivai_n ansaotj a tydss;i-
oloai an

0sittain oikeita vastauksia lTavsin oikea
I tra-starrc
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nen kesitys henki16l-18 itselltitin on asiasta. Tal-
lainen tilanne voi vaikeuttaa tiedotuksen onnis-
tumista, sillii 1uuIo oikeasta tiedosta voi est;iei
uuden tiedon vastaanottoa.

Vastaavanlainen r istiniita havaittiin myos kan-
saneltsketiedon kohdatla. Kansaneldketurvasta
omasta mielestdiin trtdysin selvilliirr olevista ei
kuitenkaan kukaan osannut mainita tdysin oikein
vanhuuseliikkeen suunuuteen vaikuttavia tekij6ita

Sairausvakuutuskonvaukset tunnettiin aika usein.
Kymmenesosa vastaajista tosin uskoo my6s e15ke-
1;iisten saavan peiiveirahaa, mutta muussa suhteessa
vastaukset ovat oikean suuntaisia. Viiiinien vas-
tausten lrunsaus johtuukin tdssd siite, ett5 vas-
taajat eiviit ole maininneet kaikkia kysyttyja
sainausvakuutusetuuksia, eik;i niinkddn siita, ett5
vastaajilla olisi o11ut aivan vdeiriai kHsityksi5
etuuksista.

l-. vaiheen lomakkeessa oli myos joukko muihin
tietoalueisiin liittyviai enilliskysymyksid.
Kysymykseen 92 saaduista vastauksista ilmeni,
ettri vdhiin y1i puolet vastaajista katsoo, et-
teivH.t he ole saaneet ::iitt5viisti tietoja Es-
poossa toimivista yhdistyksistti.

Tietty ristiniitatilanne vallitsee my6s siinei,
ettei vaikka nuokailu- ja ravitsemustottumuksissa
on huomattavasti panantamisen varaa, katsoo kui-
tenkin 80 % vastaajista, ettd erilaista ravinto-
tietoutta on nykyisin riittitviisti saatavissa.
Liian vlihaiisend tiillaista tiedontarjontaa pitae
vajaa viidesosa vastaajista.
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Taulukko 29.

2. Lisdtiedon tarve ja mieluisirnmat tietolHhteet

Tiedusteltaessa kysymyksessH. 71 vastaajien tie-
toja asumismahdollisuuksista vanhana havaittiin,
ett8 y1i puo1el1a vastaajista ei ole siitH tie-
toa.

Kysymyksissii, L/42 ja 2/aB tiedusteltiin vastaa-
jien mahdollista kiinnostusta lisEtietoihin
eri asioista.

Asiat, joista haluttaisiin lis6tietoja ennen
eliikkeelle siintymistd (1) ja sen jdlkeen (2).
Kunkin kohteen maininneet prosentteina eni
ryhmien vastaajista.

Vastausvaihtoehdot Kr::rssiI Vent n
2

Ei-krr:rssil.
L2I 2 1

Eliikkeet
Tenveyden ja kunnon
ylliipito
Sairausvakuutus
Sosiaaliavustukset
Sainauksien hoito
Harrastusmahdotl i suudet
Tenveellinen ja
hyv5 ::uoka

TySntekomahdoll isuudet
vanhana

Ajankdytt6

81 17 4r+ L7 51 10

64

53

44

44

36

31

14

8

6

L7

19

56

28

22

1S

33

19

14

11

1t
l4

50

32

29

25

30

22

I
I

I6
L7

I L78 16 10

25

22

I4 I4
l4

8

3

22 t2
3 L27
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Ennen efiikkeelle siirtymistti vastaajat haluavat
tietola monista eri asioista. N;iist;i ovat useim-
min mainittuja elSkkeet ja ereitit muut sosiaali-
turvaetuudet. T5rkednai pidet;iiin my6s terveyden
ja kunnon yllSpitoon liittyv;i;i lis;iinformaatiota.
Ryhmien v51i115 on jonkin verran eroja halutun
lisdtiedon kohteissa.

ElSkkeeliii olevien kohdal-l-a on huomattava ennen
kaikkea lisiiinfonmaation tanpeen vdheneminen
aktiiviaikaiseen tanpeeseen verrattuna. Noin
yhdeks;in kymmenestd eleikel;iisestai katsoo, ettei-
vdt he tarvitse lisdtietoja en;i;i mistai;in. Maini-
tuista kohdista tulevat kuitenkin eniten esiin
ha::nastusmahdollisuudet, sairauksien hoito ja
terveyden ja kunnon yl1dpito. Edelleen halutaan
jossain mriSrin tydntekoa ja elaikkeit;i koskevaa
tietoa.

Kurssilaisten tiedonhafu vdhenee e15kkee1le
siirtymisen j;ilkeen useissa kohdissa selvdsti
muita enemmiin. Vafmennuskurssi on tuonut 1is;i-
tietoja useilta eni a1uei1ta, mikei on osaltaan
vaikuttanut siihen, ettii tiedon ta::ve n;iistei
asioista on e15kkee115 oltaessa usein jo aika
vanaasta.

Tiedolla on kuitenkin kysyntHd ennen el5kkee1le
siintymistS. Kiinnostuksen kohteet vaihtelevat
nyhmitteiin, kuten niihdei;in taulukosta 3 0 .

Ruumiil-Iisen tydn tekijtit korostavat taloudel-1i-
siin tekijdihin liittyvien tietojen tarvetta
sekA tietoja tenveyden ja kunnon y11;ipidosta.
Tietoja eleikkeist;i halutaan eniten.



Raskas
ruumiillinen ty6

Muu
nuumiillinen ty6

0sittain
henkinen ty6

TEysin
henkinen ty5

ElAkkeet

Tenveys ja
kunto 4l-

Sos.avustukset 28

Ty6nteko*
mahdoll. 28

Sai-r: . hoito 28

Sai-n. vak. 22

Harrastus-
mahdolI.
Ruoka

Ajankiiytt6 9

66 El5kkeet 73

Sain.vak. 55

Sos.avustukset 46

Tenveys ja
kunto 46

Sain.hoito. 33

Harrastus-
mahdoll. 33

Ruoka 24
22

16 Ty6nteko-
mahdoll.
Ajankiiytt6

18

Terveys ja
kunto
El5kkeet

Terveys ja
kunto
Ha.l"rastus-
mahdoll.
Sain.vak.
Ty5nteko-
mahdo11.

Sain. hoito
Ef5kkeet

65

57

50

30

JUSain.vak. 37

Harrastus-
mahdoff. 37

Sos.avustukset 37

Sair..hoito 35

Ruoka

Ty6nteko-
mahdo1l.

Ajankiiytt6 26 Ruoka 15

Sos.avustukset 5

Ajank5yttd

20

15

15

T2

22

20

t62

Taulukko 30. Liseitiedon tarve ennen eliikkeell-e siirtymistd tyon
eri tyyppinyhmissti. Kunkin tietoalueen maininneet
prosentteina ao. nyhmdein kuuluvista vastaajista.

Tiedon puute synnytteiii my6s epdilyjti:

'r0nko n;iii oikein laskettu naa eleikkeet.
Mai olen huomannut ' etta monet ihmiset
epriileveit , etta onko ne ( el-2ikkeet ) van-
masti oikein laskettu. Meidlin Pites
saada v;ihdn niin ku n;iyttoli paremmin ,

kuinka tiimii lasketaan ja onko se aivan
varma, etta se on minu]Ie oikeutettu
tiim;i el;ike. Meillei ei ole minkiitin-
laista n;iytt6ii eikii tietoa - saamme

vain tyytyti siihen, mikei meil1e annetaan.
Me emme saa talrpeeksi tietoa siit2i
ky115 meitai ynitet;iiin neuvoa , mutta se
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on suuri prosessi alkaa Iaskea niitd
uudestaan ja ei me aina r:ohjeta k;itinty;i
e lEikeneuvo j ien puoleenrr ( 6 7 -vuot ia s
e15kkee1Id oleva naispuoli-nen yritteja).

Henkisen tydn tekijSt ovat kiinnostuneita l-Shinnei
terveyden ja kunnon y11;ipitoon liittyvistd tie-
doista, sairausvakuutustiedoista sek5 harrastus-
mahdollisuuksista. 0sittain henkistd tydtai te-
kev5t ovat my6s usein kiinnostuneita elSkkeistai -
te::veyteen ja kuntoon liittyvien kysymysten li-
saiksi. Ruumiillisen ty6n tekil6illa ei ndytii
juuri r:iittdvan kiinnostusta har::astusmahdol-1i-
suuksia tai ajank;iytto5 koskeviin asioihin.

Kysymys siita, mita tiedotusvalineita eliikkeelle
valmennuksessa ja yleens;i eldketiedotuksessa
olisi kiiytett5vE, on tietenkin hyvin tArketi.
KysymyksissE 1/a5 ja 2/41 tiedusteltiin mielui-
simpia tietolShteitii.

Taulukko 31. Mieluisin (halutuin) tietolahde ennen eliikkeelle
siirtymista (1) ja sen jSlkeen (2).
e,- j akautumia nyhmittiiin.

Ku::ssi1.
L2

Vert. r
1

Ei-kurssil
L2

Vastausvaihtoehdot
2

Asiantuntija
Kur:ssit
PaikalLinen virasto tms.
Esittel-yfehtinen
Sanomalehti
TV

Radio
Jokin muu 15hde

37

20

l7

20

t2
f4
14

11

l7
t2

42

8

11

t7
6

11

14

I
8

25

22

t7
2

a

41

9

I
18

B

11

I

L1

8

I
29

IJ

14

J

3

1oo 100 100 I00YhteensH 100 100
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5.2.4. Tyd ja asenteet

1. Ty6 ja tydntekohalukkuus

KysymyksessH l-l13 vastaajat kuvailivat nykyistH.
tyot5dn sijoittamalla sen kysymyksessS. mainit-
tuihin ty6n tltyppi;i kuvaaviin luokkiin. Vas-
taajien jakautuminen aktiiviaikaisen tyon
tyyppiryhmiin on seuraavanlainen:

Halutuin tietolE.hde ennen e1;ikkee11e sii:rty-
mistii nHyttit5 olevan asiantuntija - kuka htin
sitten lieneekin. Noin joka viides kunssilai-
nen toivog kunsseja tai informaatiota jostain
paikallisvinastosta. Muut vastaajat kor"osta-
vat esittelylehtisen menkitysta.

.Iuuri kukaan ei pidii tlissH vaiheessa julkisia
tiedotusv5lineitd mieluisimpina tietoldhteinS.
Pidetyimpiei ovat inhimillisen vuolrovaikutuksen,
keskustelun, kysymysten teon, yms. mahdollista-
vat tietoliihteet.

rrTyt5n ttiytti ne, kun en mii oaannut
niitd oikein ajatella. Niite sai
tdyttd;i ja tdyttHei ja aina tuli uus
vastaus, ette sitti ja sit5 puuttuu.
Miksei se voi tu11a automaattisesti,
kun liihett;iri sinne tiedot, ettei site
kysellri ja kyselld ja soitella ja
soitellar' (68-vuotias naisty6ntekijei).
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Taulukko 32. Aktiiviaikaisen ty6n tyyppi. %-jakautumat nyhmittaiin.

Aktiiviaikainen tyo Kunssil,. Ei-kunssi1. Yhteensli

Raskas nuumiil-Iinen tyo
Muu nuumiillinen tyo
0sittain henkinen ty6
Teiysin henkinen ty6
,Jokin muu

15
43

39

J

0

27

18
?II

20

1

23

24

JO

16
1

Yhteensai 100 100 100

Luokkaan rr:raskas ::uumiillinen tydrt laskettiin
mm. nakennustyd, raskas tehdastyd ym. rrMuuhun

nuumiilliseen tyohonrr kuuluu rnm. normaali ko-
neellinen tehdasty6. "0sittain henkiseen tydhdn'r
luettiin mm. myyntityo, kontto:rityo, tydnjohtotyo,
ym. . ItTtiysin henkistei tyotei" on esimerkiksi
pelkkri johtotyo, suunnittelu, yms. Vastaajien
ammattinimikkeet ja niiden luokittuminen ty6n eri
tyyppiryhmiin esitetriiin tankemmin liitteessd 7.

Vastaajat jakautuvat aika tasaisesti e::ilaisten
ty6n tyyppien osaIle. Kunssilaisten ja ei-kunssi-
laisten kohdall-a on eroja tydn tyypeissli. Ne

antoivat aihetta ty6n tyypin vakioimiseen vertai-
lunyhmei;i muodostettaessa, kuten edelfti jo todet-
tiin.

Valtaosa vastaajista (73 eo) teki aktiiviaika-
naan normaalia pS.ivdtyot;i (ks. kys.I/7). Kak-
si- tai kolmi-vuonotyon tekijditH oti 7 eo )a 3 eo

teki jatkuvaa yotyotH. Sekalaisia ty6aikajiin-
jestelyjri o1i 6 eo:lla vastaajista. 1I % vastaa-
jista il-moitti olevansa ynitteja tarkoittaen
1dhinn6. sita, ettei heil-ki o1e sSeinnollistd tyo-
aikaa.
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Runsas neljeisosa vastaajista joutui krisityksens5
mukaan ponnistelemaan ja yrittaim;i5n tydssriSn
kovasti (ks. kys. L/23). Vajaa puolet joutui
ponnistelemaan, mutta ei todella kovasti, ja
vajaa kolmasosa selvisi tilapdisellei ponniste-
lulIa ty6ssH.dn. Rauhallinen tydtahti ilman
enityisid ponnisteluja oIi noin neljiisosall-a
vastaaj ista.

I'Keho ei enti6 jaksanut ja tyd alkor
ottaa voimi1le. Kirvesmiehen tyo on
raskasta ja se vaatii tar:kkuutta.
Rakennuksilla joutuu my6s liikkumaan
ja kiipeilemHdn, mikei ei k5y eneiii
vanhemmiten siIld tavalla piiinsd
kuin nuorempanatr (68-vuotias eleik-
keellai oleva nakennustydmies ) .

El;ikkeellE oleva naistyontekijai puolestaan
toteaa, ettii:

rrTydpaine oli kova loppuun asti
minkH.ainlaisia helpotuksia vanhoille
ei tunnettu. tt

Ty6ntekohaluinen 68-vuotias ty6ntekijti taas
perusteli tydhalujaan rrrm. niiin:

rrOlis sen homman jaksanut tehdd vielii.
Jos se olis oltu nuumiillisesti ::as-
kasta tydtri, se olis olIu eni asia,
mutta kun se meni vanhalla nutiinilla.rr
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Ttimlin tutkimusaineiston vastaajat ovat yleensH
vansinaisia ty6vetenaaneja, si11ei runsas kol-man-
nes heist5 on o11ut nykyisessii tai sen tyyPPises-
sH tyossi viihintEein 36 vuotta ja nunsas puolet
vrihintaiEn 30 vuotta. Kolme neljtisosaa vastaa-
jista on ollut koko ty6ssdoloaikansa lisdksi
samanlaisessa tai sita laheisesti muistutta-
vassa tyossti.

Kysymyksessd 1/14 vastaajat joutuivat arvioi-
maan ty6n menkitystii riippumatta tyostd saamas-
taan palkasta ja toimeentulos.ta.

Taulukko 33. Aktiiviaikaisen ty6n merkitys
vastaa j i1Ie. e,- jakautuma.

Tyoll;i naiyttaiti olevan itseisarvoa ja merki-
tyst;i - endissd tapauksissa hyvinkin pal-
j on.

"Jos ihmisell5 on toimintatanmoa ja hdn
saa ty6steirin listiksi tal-oudellista hy6-
tye ja se on mielenterveydelle teinked,
niin miksi hdn ei jatkaisi tyotiilin"
(67-vuotias ty6t5 jatkava miespuolinen
ynittiijai).

Ty6n mer"kitys I

Ty6 on rrkaikki kaikessa"
Ty61l5 on melko tAnkeii menkitys
- palkan lis6ksi muutakin merkitystd
Ty6116 ei ole kovinkaan su\rta menkitystH
Ty6115 ei ole juuri mitiilin merkitystii
- tekee sitii liihinna pakosta

15

66

9

10

YhteensA 100



168

NSin pohti ty6n menkityste yritteje, joI1e
tyo nuodosti todellisen, lH.hes kaiken kattavan
eldmiinsisdll6n. Vastaavasti totesi eneis penhe-
yrityksessii tyoskentelevii t:ouva, ettH :

ItAviomies ei naski luopua tdst;i - hiln
sanoo aina, etta mita h;in sitten tekee
se on hcinell-e olevinaan jotenkin tiir:-
kedtE. rl

Toisaalta liihes viidesosa vastaajista ei usko
ndin ja toinen puoli heistii ilmoittaa olevansa
ty6ss6. ainoastaan rrpakostarr. Kys5rmykseen L/21
saaduista vastauksista ilmeni, ettei kaikesta
huolimatta useimmat ihmiset uskovat voivansa
luopua tydstiiEn ilman suurempia vaikeuksia.
Noin viidesosa vastaajista anveli, ett;i ty6st6
luopuminen tulee olemaan vaikeaa.

Kysymyksiss;i 1/15 ja 2/38 kantoitettiin tyds-
kentelyhalua vanhuuseltikkeel-Iei oltaessa. Vas-
taus jakautumat neikyviit taulukossa 34.

Suunin osa vastaajista ei ole kiinnostunut
vansinaisesta rrnonmaalistart tyostei en;iai
vanhuuseleikkeellei ollessaan. Tilanne on
samanl-ainen koko maata koskevien tulosten
valossa (Kanjalainen 1976, Suomen Ga11up 1980).
Tiim;in tutk imuks en ty6 s s rikriym;itt6rni] tii e 1 eike leii -
si11ai naiyttriai sen sijaan olevan jossain m6.;ir:in
kiinnostusta tilapeiistydhon. Noin joka toinen
vastaaja o1i kiinnostunut lisdksi puolip8ivd-
tyostri tai muusta kevyestei tyostH.
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Ennen el5kkeelle siintymistei ilmaistu halu ty6s
kennell-;i vanhuusel;ikkeellti ollessa normaa]iin
tapaan (1) 3a tydss;i kiiymlitt6mien vanhuuseleik-
keeI1e sii::tyneiden hal-ukkuus ansioty6hon, jos
siihen olisi mahdollisuus (2). e"-jakautumia.

Tiedusteltaessa nykyistei tyontekoa (kys. 2/37)
havaittiin, ettd eritaisia tiJ-ap;iistditii ja
tydtd t'harrastusmielessS'r tehdliiin vaihtelevassa
mii;irin eni nyhmiss;i. Tilapeiistdit;i ifmoitti
tekevEnsd 6 eo kaikista el-iikeliiisistS, mutta esi-
merkiksi henkisen tydn tekii6illa tdmii osuus
oli l-5 eo. Tyotti harnastusmieless;i teki nyhmeistei
niippuen noin joka viides tai joka neljiis eliike-
liiinen. Raskaan nuumiillisen ty6n tekijdistti
il-moitti joka toinen el5kel-;iinen ofevansa vielti
mukana ainakin jossain tydssai tai puuhassa, mutta
l5hinn;i vain hanrastusmielessa.

Tiedot koko maasta osoittavat, ettii vanhuusel5ke-
leiisistii oIi vuoden 1974 lopussa tyossai noin
5 eo. Osuus vaihteli huomattavasti ammattinyhmit-
t;iin (Hytti 1977, Ka::jalainen 1976 ). Espoolais-
ten tyosseik5ynti muistuttaa siis jossain mci;irin
vanhuuselAkel;iisten vastaavaa tilannetta koko
maassa.

1. vaiheen vastaus-
vaihtoehdot:

Kunssil. Vert. n Ei-kurssil
72

2. vaiheen vastaus-
vaihtoehdot:l_ ) 1 2

Ky115 var:masti
(haluaisi )

EnKa nal-uaLst

9 103103 Ky115, vakinaista
kokopHivaity6tA
Ky115, lyhenne-
ty1ld ty6ajaI1a
Ky115, tilapiiis-
ty6ta
Ei halua ty6tii

29610322r0

Tuskin haLuaisi 29 29 29 16 26 19

33 65 51 78 42 68Ei haluaisi

YhteensH 100 100 100 100 100 100
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2

Vaikuttaa siltei, ettH ainakin espoolaisten koh-
dal1a vallitsee ristiriita odotusten ja todel-
lisen kriyttaiytymisen vrilil-L5. Raskaan r.uu-
miil-lisen ty6n tekijeit ovat olleet ehkd pako-
tettuja vastakkaisista ajatuksistaan huolimatta
etsimtialn jonkinlaista tilapaisty6ta tai puuhai-
Iua paikatakseen talouttaan. Henkistd tyotd
tekev;it henkil-dt taas eivdt o1e aina halunneet
lopettaa tyontekoa t5.ysin, vaan pyrkivdt han-
rastel-emaan sit5. jollain tavoin edelleen.

Asennoituminen vanhuuteen ja eldkkeelle siintymiseen
ja eltikkeelle sopeutuminen

Vanhuuteen suhtautumista mittaavista kysymyk-
sistd on selkein kysymys 1/81, jossa vastaajat
joutuivat valitsemaan neljiistii vanhuutta koske-
vasta veittamastai liihinna omaa mielipidettiirin
vastaavan vaihtoehdon.

Taulukko 35. Vastaa3ien suhtautumistavat van-
huuteen. Eri vaihtoehdon valinneet
prosentteina kaikista vastaajista.

Vastausvaihtoehto %

Vanhuus on anvokas ja luonnollinen
osa elHmiili

Vanhuudessa on hyviiii ja huonoa
yleens6 ei ole valittamista
Vanhuus on eldmHn ehtoopuolta, on
pakko tunnustaa huonommuutensa

Vanhuus on ikiiv5ii aikaa, sitH on
pakko siet5li jotenkin

40

27

30

3

Yhteensd 100
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Kun kaksi ensimmdistH lausumaa tulkitaan seivyl-
t5dn myOnteisiksi, suhtautuu kaksi kolmesta vas-
taajasta vanhuuteen myonteisesti. Joka kolmas
vastaaja suhtautuu siihen'rvarovaisenrr kieftei-
sesti.

Miehet suhtautuvat vanhuuteen kielteisesti useam-
min kuin naiset. Naimattomat ja eronneet suh-
tautuvat siihen mydnteisemmin kuin naimisissa
olevat. Kaikkein kielteisemmin siihen suhtautu-
vat lesket. Vanhuuteen suhtautuminen on yhtey-
dessai myds aktiiviaikaisen tydn tyyppinyhm5iin
siten, ettii nuumiillisen tydn tekijHt suhtautu-
vat asiaan selviisti kielteisemmin kuin henkisen
ty6n tekijEt.

Kysymyksessai 1/96 esitettiin vilite, jonka mukaan
ttel8kkeelte siintynyt ihminen on pantu tanpeet-
tomana hyl1y1le eikai htinell;i ole mitaen kriyttdti".
Noin viidesosa vastaajista yhtyi tuohon ajatuk-
seen llihes var:auksetta, mutta 1H.hes puolet oIi
asiasta eni mieltd. Mielipiteiden yleissuunta
painottui em. viiitettS vastaan mybnteisempdH.n
suuntaan.

Kysymyksessti 1/79 esitetyn ajatuksen, ett5
ItelHkel6.isi1l& ei o1e ktiyttoti yhteiskunnassatt
hylkiid hieman y1i puolet vastaajista. Toisaalta
toinen puoli vastaajista taas katsoo voivansa
yhty5 em. ajatukseen. Heisti tosin suunin osa
valitsi vanovasti lievemmtin vaihtoehdon "siltH
se vH.hH.n tuntuu.rr El5ke15isten menkitys yhteis-
kunnassa on siis asia, josta mielipiteet mene-

vAt kovasti ristiin.
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Kuvio 1l-.

ElHkkeelle siint5rmiseen asennoitumista mittaa-
vat t5ssd tutkimuksessa panhaiten kysymykset
l/20 ta 2/9,

Ennakkoklisitys e15kkee11e siintymisestH. ennen e}.H.ke-
tapahtumaa (1) ja mielipide koetusta el_H.kkeelle
siintymisestH (2). %-jakautumia r:yhmittdin.

Kunssilaiset
Vertailu-
r:yhmH

Ei-kurssi-
].aiset

Enittiiin
mukavaa 33 54 23 44 30 40

Mukavaa,
mukavan-
puoleista

Ikdviid,
ikiivtinpuol. 11 B 15 t2 18 14

f 2 I 2 1 2

Kuviosta havaitaan, etta suhtautuminen e1H.k-
keeIle siint5rmiseen on ennen sen tapahtumista
va::sin my6nteistd. . VdhintAdn rrmukavanpuolei-
senarr tapahtumaa pitdti y1i 80 I vastaajista.
RyhmHst5 niippuen sitH pit5ti noin joka ko1-
mas - joka viides vastaaja trer:itttiin muka-
vanarr. Kielteinen ennakkokEsitys el5kkeelle
siirtymisesta on noin L1-18 %:IIa vastaa-
j ista.

El5kkeelle siintymisen jdlkeen pitiiE ao.
tapahtumaa v5hintd{n rtmukavanpuoleisenatr jo
yhdeksd.n klmmenest5 vastaajasta. Huomatta-
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koon erityisesti, ette myonteisen H.;iriluokan
"enitteiin mukavaa" osuus kasvaa joka nyhmEssri
ja kielteiset neaktiot viihenevSt jonkin veman.
Erittain my6nteisiS on kunssilaisista y1i puolet
ja vertailuryhmdss;i v;ihdn vajaa puolet vastaa-
jista. Kielteisesti suhtautuvia on el5kkee1lii
olevista noin kymmenesosa.

Tissri saatu tulos myonteisestE asennoitumisesta
eliikkeelle siirtymiseen on samanlainen kuin
muissa tutkimuksissa Suomesta ja mm. USA:ssa
saadut tulokset (v::t. Aannio - Fonss ym. 1976,
Sheppand - Philibent 1972, Suomen Gal1up 1980).

Ynittaijrinii toiminut eliikkeefle siintynyt rouva
kuvaa tuntemuksiaan:

rrMinii odotin kovasti tdtei eleikkeelle
piitisyai, koska viimeiset ajat otivat
minulle hyvin naskaita. Mieheni vai-
kean sair:auden johdosta jouduin aina
enemmdn ja enemmein ottamaan vastuuta
ja tyotti. Ajattelin silloin jo, ettri
yhtaidn en jatka ynitystH kauemmin, kun
on pakko.I Nyt h;in ei o1e katunut
omasta mielestdiin |thetke5k65nrr ynitys-
toiminnan lopettamista ja el-5.kkeel-1e
siirtymistii, sillii "siinii oti aika kova
vastuu mm. tyontekijoistti ja nykyiset
sosiaal-iset velvotteet ovat aika kovat
ja nekin tuntui painavan koko ajan
ty6stli ei ol1ut puutetta, vaan y1i-'
ta::3 ontaa. rl
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Ihmisten nrik6kohtien enilaisuus nlikyy hyvin,
kun siteerataan miespuolisen 67-vuotisen yritte-
j rin kannanottoa :

ItMinii. en nde mink6rin n5k6stE mieltd,
ettii ihmisen pitrid siintyd jossain
taitekohdassa ja ettii se yhtaikkia
nostetaan hyIlylIe. Kentakaikkiaan
katson, ettai ihminen on hy11yl1e
siintynyt, kun siirtyy eliikkeelle -
ainakaan minun luonnollani ei tulis
kysymykseenkdiin eliikkeelle siinty-
minen.tt

68-vuotias eliikkeellei oleva leskimies toteaa:

'rKyl1ii minti si11on alluussa kaipasin
t6ihin. Tyokavenit muuttu niin nuoriks,
mutta mE olin t6issiikin omassa huoneessa,
ettei se o1i yksin oloo siellHkin. Ensin
se tuntu viihli niinku levolta joku piiivH,
mutta ky11ti se sitte v5hd rupes mennee
sillts lai11a, kun se mennee. Se on
kaikki vaikeinta, kun mH tulen kauheen
viih;i115 unella toimeen - olen ikdni
nukkunu siind 3-4 tuntia y6ssd.tt

Kunssilaiset suhtautuvat e16kkee11e siirtymiseen
hieman my6nteisemmin kuin vertailuryhmtin jdse-
net. Suhtautumisen muutokset tutkimusvaiheesta
toiseen ovat molemmissa ryhmissH jokseenkin yhtei
suuria ja samansuuntaisia. Ristiintaulukointi
osoitti, ette kurssilaisilla esiintyi kasvua
luokasta ttmukavaa, mukavanpuoleistarr
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mydnteiseen ri{niluokkaan (57 % ), mutta vastaavaa
kasvua oli my6s ventailuryhm5ss;i, joskaan ei ai-
van niin paljon (t+2 eo). Kunssituksella ei ndytei
olevan taiss5 kohdin juuni menkityst5. Teim;i voi
johtua mm. siitii, ett5 asennoituminen el5kkeelle
siintymiseen on alunpeninkin hyvin mydnteistli.

Sukupuolella ei o1e sanottavaa yhteyttii etak-
keelle siintymistri koskeviin miel-ipiteisiin.
Naiset suhtautuivat asiaan kuitenkin liev;isti
miehi5 myonteisemmin. My6skd5n siviilis;i;ity ei
n5ytt5.nyt olevan yhteydessei eteikkeelle siirty-
miseen suhtautumiseen.

Suhtautumistavalla on kuitenkin yhteys aktiivi-
aikaiseen ty6hdn. Ikiivinri e1;ikkeel-1e siirty-
mistd pitai& neljHsosa r:askaan ruumiillisen ty6n
tekijOist5, viisi prosenttia teiysin henkisen
ty6n tekijdista ja 16 % muista.

El6kkee1le sopeutumista voidaan tankastel-Ia
ensinn;ikin viihtyvyyskysymyksen (kys . l/22 1a
2/14) avuIla. Vastausjakautumat siihen niikyvdt
taulukossa 36.

Ennakkok;isitykset viihtymisestH e15kkee11ii ovat
joka ryhmtissri mydnteisiii. KielteisiH. vastauk-
sia on hyvin vrihein. Elcikkeelle siirtymisen j;i1-
keen anviot viihtyvyydestii ovat ennakkokiisityksen
suuntaisia, mutta sitakin mydnteisempiei.,Joka
ryhmiissti noin yhdekstsn kymmenestd Vastaa3asta
ilmoittaa viihtyvtinsd rrhyvint', ja rrvansin hyvin"
viihtyvi;ikin on noin puolet kaikista. I'Varsin
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hyvinrr viihtyvien osuus lisH5ntyy kunssilai-
sil1a, mutta ei muissa nyhmiss;i. Vastausvaih-
toehtoj en nistiintaul-ukointi vahvisti n;ikymli5,
joten kunssitus on ilmeisesti auttanut osaa
ihmisid saavuttamaan rtenitteiin hyvH.ntt viihty-
vyystason.

Taulukko 36. KSsitys eldkkeellH viihtymisestd ennen el5kkeel1e
siintymista (1) ja sen jiilkeen (2). %-jakautrrmia
ryhmittEin.

Vastausvaihtoehdot Kunssil.
T2

Vert
1

n Ei-kunssi1.
t22

Varsin h5rvin

Aika hyvin
Joten kuten
Aika tai vansin huonosti

43

46

I
3

59

35

3

3

E'

25

14

8

50

42

B

l+8

30

l7
5

51

36

t2
I

YhteensH 100 100 100 100 100 100

Tlissd havaittu myonteinen suhtautuminen
el-;ikkeelle siirtymiseen ja et;ikeaikaan on
samanlainen kuin eraisse USA:ssa tehdyissH
tutkimuksissa (vnt. Geonge - Maddox 1977 ja
Pollman 1971).

Yhtenli sopeutumisen mittapuuna voitaneen
pitaa sita aikaa, mik;i ihmiseltai kuluu
ennen kuin hEn voi katsoa mukautuneensa
uuteen olotilaan ja uuteen elSmtinjEr:jestyk-
seen (kys. 2/79).



Taulukko 37

L77

Eleikel;iisen p;iiviin tottumiseen kulunut aika.
eo- j akautumia nyhmitteiin.

Puole11a vastaajista on aikaa totuttautumiseen
kul-unut ainoastaan l-2 viikkoa. Toisaalta on
totutteluun kulunut y1i 3 kuukautta l8hes kymme-
nesosal-1a vastaajista. Viidesosa vastaajista
ei o11ut kyselyhetkellH. vielH. tottunut ajatuk-
seen. Valmennuskunsseilla ei ndyt& ol-evan vaiku-
tusta t;issri anvioituun el5kkee11e sopeutumiseen
kul-uvaan aikaan.

Miespuolinen 68-vuotias eldkeldinen kertoo sopeu-
tumisesta eliikeaikaan :

rrKun on liihddssS. joskus jonnekin ulos
k;ivelemiidn, kysyvdt tutut, ettii minnekats
sie oot menossa, kun olet noin hienoissa
vaatteissdtt, jolloin htin vastaa: ItEn

minli tanvii tyovaatteita enri5. En mie
minnekdei oo 1lih6ssd, mut miul ei oo t8n
huonompii vaatteita enH5. I'

Aivan yhtei helposti ei sujunut seuraavan nais-
tyonteki jein totuttelu eldkepaiiviin :

rrAluksi ei milkidn tahtonut tottua
siihen, ei mi11;iiin. 01i tyokaveneita

Ku::ssil-. Vert. r. Ei-ku:rssil.

Ei o1e viel-d tottunut
I-2 viikkoa
I kuukausi
2-3 kuukautta
y1i 3 kuukautta

20

54

13

7

6

13

56

13

I
I

19

48

10

14

9

Yhteensii 100 100 100
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5. 2. 5. Aktiivisuus

ikiv;i ja semmosta kaikkee. Jos o1i
jottain harmia ennenaikaan, kun meni
tdihin niin - voi kuulkaa ky1l-ti se
on kaikkein parasta, kun ihminen on
ty6ss3. - ne unohtu sie115, niin.
Sitten oli taas kokonaan toinen mie1i,
kun tuli kotia, k5vi kaupassa ja alkoi
laittaa nuokaa - se menee sellaisessa
tohinassa. Ky11-H se tuntui aikalailla
ensin alkuun. rr

Sopeutumisaika n;iytti olevan yhteydessei aktiivi-
aikaiseen ty6hdn. Sopeutumisvaikeuksia on o1lut
eniten naskaan ::uumiillisen ty6n tekijdillei,
joista neljlisosa ei o11ut vie15 sopeutunut ja
toinen neljtinnes ilmoitti tarvinneensa sopeutu-
misaikaa 2-3 kk tai enemm6n. Toinen ::yhmti, 3ossa
on havaittavissa jonkin verlran sopeutumisvaikeuk-
sia, on osittain henkistai tydtei tehneet henkildt.
Panhaiten n5yttdveit sopeutuneen t8ysin henkistei
tyot;i tehneet henki16t.

Aktiivisuus tuli esiin faktorianalyysin empii-
::isten hyvinvointitekijdiden joukossa. Ao.
faktori nimettiin sen muiden ominaisuuksien
penusteella frhuolehtimisrt-faktoniksi, jossa
kuitenkin aktiiviteettikysymyksill5 oli menkit-
tlivei paino. Teoneettisesti ttimai osa-alue on

1;ihe11;i Allandtin mainitsemaa rrtekemisenr'-

osa-aluetta. Tlisstikin tutkimuksessa kysyt-
tiin mm. j;injestoihin osallistumista ja muita
vapaa-ajan toimia. Lisaiksi vastaajia pyydettiin
itse anvioimaan aktiivisuutensa md;irHii.
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1. Aktiivisuus yleensri ja liikuntaha::nastus

Taulukko 38. Anvio henkilUkohtaisesta aktiivisuudesta ennen
eldkkeelle siintymistti (l) ja sen jHlkeen (2).
%-jakautumia nyhnittdin (kys. l/27 ia 2/59).

Vastausvaihtoehdot Kunssil
I

Vert. r.
t2

Ei-kunssil.
72

Erittein aktiivinen
Melko aktiivinen
,Jonkin venran aktiivinen
Aika passiivinen
Hyvin tai tliysin
passiivinen

88 3 IO

27

47

14

3

33

45

15

31 42 30 30

44

14

42 48

16

51

11R

J 3 3 8 2 4

YhteensH 100 100 100 100 100 f00

Runsas kolmasosa vastaaj ista on ennen eleikkeelle
sii::tymistei mielest5rin vHhintH.En rmelko aktiivisiar
Passiivisiksi tunnustautuu t5ssH. vaiheessa vajaa
viidennes. Ryhmien viiliset erot ovat pieniei.

El;ikkee115 oltaessa on ttmelko aktiivistenrr kuns-
silaisten osuus kasvanut sel_v;isti ja passiivis-
ten osuus pienentynyt aktiiviaikaan vernattuna.
VentaiLuryhmEssd ei o1e juuni tapahtunut muutoksia.
Valmennuskurssi on siis 1is;innyt henkil6kohtaista
aktiviteettia. Vastausvaihtoehtojen nistiintaulu-
kointi vahvisti t5td johtopSst6stei.

Voimistelun, lenkkeilyn tai muun liikunnan
hanr-astustiheytt;i ja niiden tottumusten muu-
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Kuvio 12

tosta tiedusteltiin kysymyksiss;i 1/53 ja
a /c)

Voimistelun, lenkkeilyn tai muun liikunnan
hanrastustiheys ennen el;ikkee1le siinty-
mistri ja liikuntatottumusten ja kunnon
hoidon muutos panemmaksi e15kkee11e siir-
tymisen jeilkeen. eo-iakautumia ryhmittiin.

Ennen elaikkeelle sii::tymistS on liikunnan ha::-
rastus eri nyhmissd jokseenkin samanlaista.
YIi puolet vastaaj ista hannastaa liikuntaa
ainakin ttaika useintt . Tilanneanviot eleik-
keelle siintymisen jSlkeen osoittavat, ettli
liikuntatottumukset ja kunnon hoito voimistuvat
joka ryhmdss5. Kurssilaisten kohdalla kehitys

Lij.kunnan harastus ennen
elSkkeel-le siirtymis td
609o

579o
609o

Z'o
89o

89o

Kurssif. Vert . r Ei-kurssil

EI
NI
SS

usein

harvoin
ei -Iainkaan

Muutos paremmaksi
el-dkkeel-l-e siirtymisen
j 5lkeen

469o

lto

2

Kurs-
sil-.

Vert.r. Ei-
kurs-
sil,,
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on huomattavasti voimakkaampaa kuin vertailuryh-
m5ssH, mikE. osoittaa kurssituksen mydnteisen vai-
kutuksen.

Syind tiikuntaharrastusten puutteeseen mainittiin
ensinn5kin ttajanpuuteir. Toisaalta todettiin usein,
ettd tren jaksa hannastaa liikuntaatr. Neimai ovat
tydssdk5yville luonnol-lisia esteitti, jotka voi-
vat poistua e15kkee11e siirryttaiessS.

2. Harrastus- ja yhdistystoiminta

'rTyytyv5isyytt5 tuo kirjolen lukeminen,
muistelmateokset yms. Kes5115 keiyn me-
nel-lai kalastamassa, mikd on hyvin mu-
kavaa. Puutarhahommia riittea kans,
mutta ei sen niin nuukaa o1e, vaikka
ei olisikaan mitdAn er^ityistd hommaarr
(68-vuotias ent. nakennustyomies).

Tiedusteltaessa vastaajien mieltymyksiA oleske-
luun ja ha::nastuksiin (kys. l/26) havaittiin,
ett5 joukossa on ainakin aktiiviaikana lrunsaas-
ti todellisia "harrastusihmisi2i", sil15 noin
joka viides vastaaja ilmoitti haruastusten vie-
v6n vapaa-ajan laihes kokonaan.

rrHuomenna mind menen 60-vuotisptiiville,
tiistaina menen katsomaan sairasta ve1-
je5ni. Sitten tulee marttojen vuosi-
kokous ja sitten diakoniapiinin vuosi-
kokous, sitten veljeni syntymeipdiv5t,
ettei taillaisia menoja on jatkuvasti;
ja sitten pitdisi k5ydti taiteilijain
nliyttelyssS. . .rr ( 67-vuotias naispuoli-
nen yrittaja).
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Useiltra muillakin vastaajilla on kaksi tai kolme
ha::nastusta. Toisaalta toisesta ii5ripdeist6. erot-
tui my6s viidenneksen suul.uinen joukko, joka iI-
moitti lHhinnd vain oleskelevansa.
Ha::r^astamattomuus nHyttH& olevan koko maassa
huomattavasti yleisempS5 kuin Espoossa (vnt.-
Al1andt, emt. L76-L77).

ItIlIat on pahoja, kun silloin ei ol-e
toimintaa. Ptiivrillii on kH.sitditA ja
sydmdss8k5ynti ja iltapriivdllai taas
ktssit6itai ja istumista. I1la11a on
istumista ja vinkkaamista - tele-
visiokin on rikki ja uutta ei o1e
naaskinnut ostaa. Joskus kH.yn ktive-
lemiissH ja joskus hanvoin naapuri-
talossarr (Enonnut eldkkeellli oleva
nainen ) .

A k t i i v i s t a mukanaoloa yhdistyksissd
mitattiin kysymyksessA 1/24. Ku::ssilaisista
osallistuu noin kolmasosa aktiivisesti yhden
yhdistyksen tai jrinjeston toimintaan. Ei-kurssi-
laisista osallistuu aktiivisesti noin puoLet
kahden tai viell useanman yhdistyksen toimin-
taan.

Espoolaisten aktiiviteetti ndytt45 olevan ennen
elH.kkee11e siintymist5 tEss5 suhteessa yhtii
hyvi tai jopa parempi kuin yleens1 koko maassa
(vnt. Al1andt, emt. ).

Aikaisempien tutkimustulosten mukaan on

v a n h u s t e n osallistuminen kenhotoimin-
taan, eliikelH.isyhdistyksiin jne. suhteellisen
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vEtuiistE. 0salListujien osuus on yleensH noin
neljiisosa kaikista (Koskinen, emt. liitteet,
Kanjalainen 1980).

Espoolaisilta kysyttiin har::astus- yms. toimin-
tojen muutosta eltikkeelle siirtymisen jSlkeen
(kys. 2/58):

Taulukko 39. Hannastus- yms. toiminnan mahdol-
Iinen muuttuminen ku::ssilaisi1Ia
ja vertailunyhmtissti. %-jakautumia

Hamastus-
toiminta on Kunssilaiset Vent.nyhmH

Lisiiiintynyt
VHhentynyt
Pysynyt samanlaisena

27

3

70

13

87

YhteensA 100 100

Harnastus- yms. toiminta on lisd5ntynyt kur:ssi-
laisten kiisityksen mukaan noin neljeisosalla
heistd. Ventailunyhm5ssd kokee noin joka kJmme-

nes vastaaja ta1laista tapahtuneen.

Kysymyksessd 1/25 tiedusteltiin yhdistystoimin-
taan ym. kodin ulkopuoliseen toimintaan osal-
listumisen muutosta ennen elitk-
keeI1e siintymistE. Vastausjakautuma osoitti,
ettei osallistuminen on vithentynyt. YIi puolet
vastaajista ilmoitti vdhenemist5 tapahtuneen, ja
y1i kolmannes katsoi v5henemistd o11een paljon.
rrl,uopumisen merkkejdrt on siis olemassa ennen

eliikkee I1e siintyrnistei.
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5.2.6. Sosiaaliset suhteet

trMiul ei oo mitaan vapaa-ajan ongelmaa,
kuten on se muotisana, joIlen 1ue, voin
laihteei ulos tai tehd mitd vaan - ai-
nakin itse tunnen niin ja vakuutan sen
itselleni. Ei oo minkeiEnl-aista sell-aista
tunnetta, ett en saa aikaa kulumaan.t'

Sitaatti kuvaa ajankdytt6;i koskevia mielipiteite
(vnt. kys. 1/29 ja 2/2:..). Noin kolme neljris-
osaa vastaajista ei pidri ta::peellisena ajank5yt-
t66n liittyvdii neuvontaa ennen e1;ikkeel-le siin-
tymistH ja loputkin suhtautuvat asiaan varauk-
sellisesti. Vastaukset 2. vaiheen kysymykseen
osoittavat, ettri yhdeks:in kymmenestH vastaajasta
joka nyhmEss5. katsoo, ettd hei11d on niittiivEsti
toimintaa, ajankulua ja kanssakiiymistS muiden
ihmisten kanssa eivaitkd he kaipaa enempd5 toimin-
taa. Yksi tarkea. ajankd.yttomuoto on Lukeminen:

rrVaik tulen joskus yo1l5kin v5hdn
kekkulissakin kotia, niin kirjasta
vaikka yhen sivun 1uen, kinja pit;i;i
o1la vienessiitt (68-vuotias ent. tydn-
johtaja).

Eldkkeelle siintymisell;i on sel-viii yhteyksiei
sosiaalisten suhteiden venkostoon. Faktoniana-
lyysin tuloksessa tiimi al-ue tuli esiin omana
ulottuvuutenaan enityisen konostuneesti tutki-
muksen toisessa vaiheessa.

Sosiaalisten suhteiden menkityste kuvaa 1. vaiheen
kysymykseen 88 saadut vastaukset. Niiden mukaan
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piti itseliiin 'rseunallisenatt henkildnH. hieman y1i
puolet vastaajista. Suunin osa muista valitsi
vastausvaihtoehdonl jonka mukaan he pitevat mie-
luummin yksinolosta, mutta mydnt5v;it, ettd tron

joskus mukava tavata muita ihmisiStt. Todellisia
yksinel;ij iei, ns. rryksindisiS susia" oli vain joku-
nen hanva yksitt;iistapaus.

1. Suhteet lihiomaisiin

Espoo-aineistossa oli aviopaneja kolmeneljiisosaa
kaikista. Yksindisi;i oli vain 16 %. Heist;i o1i
valtaosa naisia.

Koko maan kohdalla on tilanne toisenlainen.
fkddntymisen edistyessS yksin asuminen 1is55ntyy.
NiinpH kaupunkien 75 vuotta triyttEneistd vanhuk-
sista jo nunsas puotet asuu yksin. He ovat val-ta-
osaltaan naisia. Maaseudulla tilanne on toinen,
koska lasten kanssa asuminen on maaseudulla nel-
ko yleistd (vrt. Kanjalainen 1980, 5-6).

E1;ikkee11e siintymisen yhteydessd on naimisissa
o1eville henki1oil1e merkityksellistH. se, mi11oi-n
puoliso j55 ekikkeelle. Tate tiedusteltiin kysy-
myksessei 2/36. Kunssilaisten ryhmSssei on puoli-
soista l;ihes puolet e15kkee115 ja 10 % muuten
kotona olevia. Ventailu::yhmdssH ovat vastaavat
Iuvut 63 % ja 4 %.

Naispuolisen vastaajan puoliso on useammin eleik-
kee1Id kuin miespuolisen, mikii johtuu tietenkin
siita, etta aviopuolisoista mies on usein van-
hempi.
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Yleens5 l-Shdetddn siita penusajatuksesta, etta
rrkaksin aina kaunihimpiil, mutta tilanne edel-
lytteid tietenkin aviopuolisojen v3.1ien pysy-
mistts kunnossa. TH]lainen o1i 67-vuotiaan
tyontekij ri-eldke15isen tilanne :

rfEltimei vaimon kanssa painaa mielt& jat-
kuvasti - mikdiin ei mene, kaikesta
tulee kinaa. Site on o11ut jo kolmisen
vuotta ja panee ajattelemaan, mitti t{stts
tulee kun ain vain ndyttdd pahenevan
tdmd yhdessdolo. Ei meillit oIe sem-
mosta (seksuaalista kanssakHymistti) -
se on loppunu elEkeaikana. Minusta
olis ehkri viel;i jollakin tava11a, vEhtin
vaihtelua tH.ssH meininkiss5, mutta htin
(vaimo) sanoo, ettei mitean, kaikki on
hHnen puoleltaan niin ku ohi. 01o on
muutenki viikinliist5, asutaan e:ri huo-
neissa ym., ei kuljeta yhdessri missd5.nt
jne. tt

Sosiaalisten suhteiden penuskysymyksiH kdsi-
teltiin kysymyksissal 1/91 ja 2/56. Tulos
ndkyy taulukossa 40.

Vrihint;i5n ttaika useinrf ilmoitti liihiomaisia
tapaavansa 70 eo kur"ssilaisista ja noin puolet
muista vastaajista ennen eltikkeelle siintymistS.
L5hiomaisten tapaaminen vdhenee ei-kunssilaisilla
ja vertailunyhmiiss5 eflikkeelle siintymisen jdl-
keen, jolloin l5hiomaisia tapaa rruseinrr endd
runsas kolmannes ao. nyhmien vastaajista.
Kurssilaisilla ituseinrr tapaaminen on eldke-
aikana yhtd yleistS kuin aikaisemminkin'
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x)Taulukko 40. LEhiomaisten
siintymistd ja

tapaamisen tiheys ennen eldkkeelle
sen jdlkeen. %-jakautumia nyhmittriin.

ItHarvoinrr tapaamisten osuus lisddntyy jossain
mH.cir"in joka nyhmE.ssd..

Vaihtoehtojen nistiintaulukointi osoitti, ettd
muutokset ovat tapahtuneet ei-kur^ssilaisi11a ja
vertailunyhmH.ssS. fuokasta truseintr luokkaan ttsil-
loin teilldinrr, mita ei juuni esiintynyt kur"ssi-
laisilla. Neiyttda siis si1t5, ettii vaLmennus-
kunsseilla ko::ostettu sosiaalisten suhteiden
stiilyttdmisen tai::keys on auttanut ainakin osaa
kunssilaisista ylkipiteimdain kiinteite suhteitaan
lAhiomaisiin.

Enityisesti lapset ja lastenlapset ovat el5.kkeelle
siintyneille leiheisiS ja t5nkeit5:

Var"sinkin nuorinta lastaan vastaaja
tapaa leihes paivittain. Lapsenlap-
sista puhuminen tuo hymyn kasvoihin
( 6 7 -vuotias elcikkeellti oleva tybnteki j ai ) .

Vastausvaihtoehdot Kunssil.
72

Vent. n Ei-kunssil.
t2I 2

Hyvin usein
Aika usein
Silloin tlil16in
Aika hanvoin
Hyvin harvoin
Ei ole (muualla asuvia)
l5hiornaisia

24

46

22

27

43

14

8

5

19

30

35

13

3

B

24

46

5

14

2I
34

31

11

L7

25

41

6

103

83 3 I
YhteensA 100 100 100 100 100 100

il *aa, eni asunnossa asuvat leihiomaiset



188

2. Tuttavuudet ja sosiaalinen osallistuminen

"Suhteet lapsiin ovat ldheiset ja
leimpimHt. Minulla on tiiviit kon-
taktit enityisesti poikaan, joka asuu
HelsingissH.rr (67-vuotias naispuolinen
ent. ynittaja).

LHhiomaisten (lasten) tapaaminen on hyvin
taval]ista e15kkee11e siintymdssd o1evilla.
Myds koko maata koskevien tietojen mukaan
tapaamistiheys vS.henee kuitenki-n iEn ka::t-
tuessa jonkin verran ainakin kaupungeissa
asuvilla (Kanjalainen 1980).

ttMul on entisiE tyokaveneita ja kun mu1

on puhelin tossa, niin sit;i soitellaan
ja peilisenhrin minE liikkumaan, kiiymitin.
Joka pdivd on yhteyttti yhden entisen
tydkavenin kanssa - jos hiin ei soita,
niin minai soitant' (eliikkee11H oleva nais-
ty6ntekijei).

Hyvien tuttavien mdtind tyopaikalla ja yleensS
e15kkee11e siintymisen jSlkeen n;ikyy seuraa-
vasta taulukosta (vnt. kysymykset 1/86 ja
2/54):
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Hyvien tuttavien m;iii::;i tydpaikalla ennen eltikkeelfe
siirtymista (1) ja hyvien tuttavien mlieir;i yleense
e15kkeelle siirtymisen 3;ilkeen (2). eo-jakautumia
r:yhmittHin.

Taulukosta havaitaan, ettti ennen el-iikkeelle siir-
tymist;i henkil6ill;i on yleensd runsaasti hyviti
tuttavia. Joka toisella vastaajalla on nelj;i
tai useampia hyvi;i tuttavia. Joka viidennellii
vastaajalla on vain yksi tai ei yhtei;in hyvdai
tuttavaa tydpaikalla.

E15kkee1]e siirtymisen j;ilkeenkin hyviS tutta-
via on patjon. Tuttavien rn5;irA on joka ryhmeissd
viel;i ko::keampi kuin hyvien tydpaikkatuttavien
lukumeiiirei aktiiviaikana. Henkilot, joi1la on
vain yksi tai ei yhtaian hyviiei tuttavaa, ovat
eliikeaikana harvinaisia. Ysttivyys- ja tuttavuus-
suhteet ovat siis monipuolisia ja henkil6t s5i-
lyttriv;it tydpaikkatuttavuudet tai konvaavat ne
muill-a tuttavuuksill-a el-5kkee11e siirtymisen
yhteydes sA .

Tdmd tulos on samansuuntainen kuin koko maasta
saadut tulokset (Karjal-ainen 1980).

Muutoskehitys on kurssilaisilla ja vertailunyh-
miissS 3okseenkin samanlainen, joten valmennus-
ku::ssin ihmissuhdeopetuksella ei o1e ollut tiissS
kohdin vaikutusta.

Va stausvaihtoehdot Ku::ssil.
L2

Vert
1

n Ei-kurssiI.
L22

Ei yht5en tai yksi
Kaksi-ko1me
NeIja tai useampia

t7
20

63

e

,l

66

2L

.,)

57

1l_

29

60

2t
1B

6l_

I
23

6B

YhteensS 100 100 100 100 100 100
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Paikallisyhteisdn sosiaalinen tuki ilmenee
seul:aavas sa

ilMe oIlaan t5mmdnen menkillinen kulma
tdss;i, ett;i me ollaan niinku saman-
laista perhetta tassd kaikki. Mul on
kaikki nH.E ihmiset tuttavia - jokanen
sanoo, ettd jos on paha o1o, niin tule
k5ymEH.nrr ( 67-vuotias y::ittajen5 toiminut
naisleski ) .

Sosi-aalista osanottoa mitattiin kysymyksilld
l/87 ja 2/55. Vastausjakautumat n5kyvdt
kuviossa 13, josta on jiitetty pois ei-kunssi-
laisten nyhmi, koska sen vastausjakautuma ei
enonnut ve:rtailunyhm8.st5.

Kuvio 13 KylH.ssei, kutsuilla tai "juhlissa"
k;iynnin tiheys ennen eliikkeelle
siirtymiste (1) ja sen jSlkeen (2).
%-jakautumia ryhmittiiin.

Kurssilaiset Vertail-
Usein 1

2t

49.1J--Lo1n ta-L-Loln

41Mefko tai n harvoin

\\

I T
1 2 l 2
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Ennen eliikkeelle siirtymistE on sosiaalisiin
tapahtumiin osallistuttu molemmissa ryhmissei
"sil1oin tiilloinil tai [harvoint'. El;ikkee1le
siirtymisen jtilkeen on tilanne vertailunyhmiissd
jokseenkin samanlainen kuin tydssli ollessakin.
Kurssilaisten nyhmdss;i osallistuminen on sen
si jaan lisii;intynyt suunesti. "Hanvoint' osalf is-
tujia on kurssilaisissa en;i;i vajaa viidesosa.
Valmennuskurssi on siis lis;innyt kurssilaisten
sosiaalista osanottoa.

Osallistumismuotoja on monia, joiden joukossa
ovat mm. e18ke]Sistanssit:

ilMd otan pa::i kaljaa - ja olen o11ut
kova tanssaamaan. 01en saanut monta
humppakilpailupalkintoa - juu. Kun
sie115 oli lauantaina aina p;iivdtanssit,
niin pEiisi p5iv5l1li pois - ei sitei
arvaa i11a1Ia oikein. Ne on monta
putsannu tossarr (68-vuotias leskimies).

Edellii on kuvattu hyvinvointia osa-a1ue kerral-
1aan. Kuvausta on taiydennetty syvtihaastatte-
luista saadulla aineistolla. Syvaihaastattelutie-
tojen katsottiin voivan tuoda esiin sellaisia
hyvinvointiin Iiittyviri yksityiskohtia ja naike-
myksiai, jotka eiv;it ehkii muuten tulisi esiin
osatekijoiden analyysissa. Tasta syysta haas-
tatteluissa sivuttiin my6s em. osa-alueisiin
varsinaisesti kuulumattomiakin asioita.

Syv5haastattelujen tulokset vahvistavat osa-
tekijoitten analyysissa jo tentyjd havain-
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toja. Hyvinvoinnin pe::ustekijd.t e1i tulot ja
terveys nriyttelev;it myos syvdhaastattelujen
mukaan tairkeS;i osaa hyvinvoinnin muodostumi-
sessa. Erityisesti taloudelli-sen tilanteen
havaittiin kietoutuvan moniin muihin hyvin-
voinnin osatekijdihin.

Yleinen tiedon puute ja ekiketurvaa koskevan
tiedon epdva::muus tulivat niin ik;iHn selv;isti
esiin. Tietty aktiviteetin puute ja elSmlin
najoittuneisuus naikyi my6s paikoitellen.
Sosiaalisissa suhteissa konostuivat suhteet
lapsiin ja lastenlapsiin. L;ihiympdrist6ssei
asuvien ihmisten tuen suuni me::kitys vanhene-
valIe eliikel5isel-Ie tuli myds usein esiin.

Syv5haastatteluissa ei havaittu suur:ia, vai-
kuttavia kokonaisuuksia, jotka olisivat mah-
dollisesti unohtuneet pois tutkimuksesta.
Sen sijaan kEvi ilmeiseksi, ettd "muuhun eliim;in-
sis5lto6n" liittyvrit seikat voivat o11a merki-
tyksellisiE ihmisen hyvinvoinnin kokonaisuuden
kannal-ta. Toisaalta juuri ndmH seikat pinstou-
tuvat helposti moniin yksildllisiin yksityiskoh-
tiin, joi11a on enilainen merkitys eni ihmisille.
Seuraavassa muutama esime::kki tiillaisista koh-
dista :

Haastateltava yritt;iri sitoa el;imrinsd
tiukasti siihen, mikii h;ine11ti vielti
on, e1i kotiympdnist6on. Negatiivis-
sEvytteisten hyvinvoinnin osatekijoi-
den vastapainona hHn tunvautuu uskon-
toon. Esimerki-n siite, mitka kaikki
asiat voivat vaikuttaa ihmisen ef5-
mii5n, tar3oaa tdss;i tapauksessa
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lisHksi pieni kotielHin - kissa
(67-vuotias naimaton naistyontekijS)

Vastaaja katsoo olevansa tyytyvdinen
e1dm6{nsd, koska h5.nen kohdallaan
rrelEm5 on aina pyyhkinyt suhteel-
l-isen hyvintt. Vastaajan mielestti
tdh8n kuuluu trkaikki menestyminentt.
Vansinainen tyytyvdisyyden 15hde on
el5md saanistossa toukokuusta mallras-
kuuhun ja siel1H olevat puuhailut.
ttTuo paikka on minulle r kuten sa-
notaan, aivan taydellinen panatiisitt
(67-vuotias miespuolinen ynitt;ija ) .

Alkoholia tulee joskus kaytettya.
Siita h&n kentoo: rrJos mH.d pesen
pyykkia ja kun md5 otan vEhei kosken-
konvaa ennen, niin mii saan niin mahdot-
toman hyvEn tyohalun, di, ai, kun se
kdy se ty6 kuin ennen nuorena. Mutta
jos olen ryypyn ottanut, niin tosta
ovesta en me ulos, enkii kEy ::avinto-
lassarr (eIiikkee116 ol-eva naisty6n-
tekij 5 ) .

Vastaaja toteaa seksuaalisen puolen
olleen onnellista aina miehensS sair:as-
tumiseen asti, mistii lShtien kysymyk-
seste on kuitenkin tullut hiinelle rrpy-

syvai ongelmarr. Vastaaja on kertomansa
mukaan edelleen seksuaalisesti "ak-
tiivirt, ja htinellti on myds rrvar^sin hyyd
uusi tuttavuussuhde", mutta seksuaali-
sen kanssakdymisen esteenti on kuitenkin
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1

molemminpuolisia asenteelLisia esteitH.
(67-vuotias leskinainen) .

Syviihaastattelujen perusteella voidaan muodostaa
tyyppir"yhniE. Ryhmittely tapahtui aika vaivatto-
masti ja luonnollisen tuntuisesti.

" H y v i n v o i v a t " on sopiva nimitys
tyyppiryhmiille, johon kuuluvien henkil6iden
vastauksissa havaittiin monien hyvinvoinnin
osatekij6iden kasautumista. Hyvinvoinnin
taso on yleensE korkea. Oma osuutensa
siihen on nH.iden henkiloiden aktiivisuu-
della ja yleensd my6nteisellli asenteella
elEmddn ja sen tapahtumiin.

Vastaaja toteaa olevansa ttonnell-inen
ihminen". ElSmHri siivyttliii voimakas
usko Jumalaan ja rrluottamus Hdnen joh-
datukseensa kaikissa tilanteissat'.
Toisena onnellisuuden perustana vas-
taaja mainitsee hyvdn tenveydentilansa.
Seunaavaksi h5n tuo esiin hyviin taLou-
dellisen asemansa, mutta haluaa jonkin
aikaa mietittyH5n sijoittaa seuraavalle
sijalle ystEvdt. Edell8 olevan perus-
tee11a vastaaja kysyykin: rreik6 ttissii
o1e jo onnellisuuden penustaa.tt Lis5ksi
hiin haluaa tuoda esiin toimimisensa
yhteiskunnassa eni jdnjestdissE ja teh-
t8vissts, mik1 htinen mielestliH.n auttaa
ylldpitHmdiin aktiviteettia ja omananvon-
tuntoa (eltikkeellti oleva naispuolinen
ent. ynitteja).
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rr T a v a I 1 i s e t tr kuvaa nyhmeili, jossa
hyvinvoinnin perustekij6iden tila on yleensti
tyydytteivE r mutta hyvinvointitekij6iden kasau-
tumisesta ei voida puhua siin3 mieLessH. kuin
edellisessE nyhm&ssH'. Hyvinvoinnin yleistaso
jH.3. "tavalliseksi'r ylt5mHttti oikein missEdn
suhteessa ko::keaLle tasolle.

Onnellisuudesta puheenollen hHn on
omasta mielest6.En jossain rrpuolitiesserr.
rrTuolla pubissa ei tanvitte ottaa kun
yks iso kalja niin voi pitkddn istua
sen seunassa. tr TEnkeHnE hdn pitdd
my6s seurustelua rrtuttavanouvanrt kanssa.
Hlin pitdri tankea.na. tunnetta siitd, ette'
on jonkun seur:assa. Edelleen tulee
esiin miellyttHvinH seikkoina em.
elH.kelEistanssit ja niiden musiikki.
Oma menkityksensd on my6skin ltshei-
sellai luonnolla ja siind tapahtuvilla
ilmiOill{ (68-vuotias leskimies).

rr H u o n o v o i n t i s e t tr muodostavat
nyhmdn, johon kuuluu leskiii ja naimattomia
henki16it6. Hei1le on ominaista hyvinvoinnin
osatekijOitten kielteisten puolien kasaantu-
minen. Siihen kuuluu usein heikko taloudelli-
nen tilanne ja sitd seur"aavat muut kielteiset
seikat. Yhteisen8 piinteen5 on myds yksin5i-
syys: hanrastamattomuus ja tapahtumakdyhyys,
mikd liittyy passiivisuuteen, sainasteluun
ja vieraantumiseen.

J
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4 tt Y r i t t a j a t I' muodostavat aineis-
tossa oman nyhmeinsti. Heille on yleensd
ominaista ylikonostunut tyOorientoituminen
ja kielteinen asenne e15kkee11e siintymi-
seen. Hyvinvoinnin penustekij6iden osalta
heidH.n tilanteensa on hyvti, mutta toisaalta
on niiht5vissii ongelmia ertiiden muiden teki-
j6iden suhteen.

Seuraavassa esitetticin kahden syviihaastattelun
tulokset kokonaisuudessaan. EnsimmHinen vastaaja
kuuluu ldhinnii tyyppiryhm6Sn "tavalliset'r. Toi-
nen vastaaja taas nyhmdiin tthuonovointisetrr.
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Vastaaja on ollut eliikkeell-;i l-5hes kolme vuotta.
Hrin siintyi elaikkeelle 65-vuotiaana toimittuaan
koko ikH.nsai ruumiil-l isessa ty6ssai, pd;iasiassa
kir:vesmiehend nakennuksilla. Vastaaja on naimi-
sissa ja asuu vaimonsa kanssa omistamassaan oma-
kotitalossa. Hein ei osal-Iistunut valmennuskurs-
sei11e. Asennoituminen el-;ikkee11e siirtymiseen
on myonteistii. Ulkonaidl-tai;in hdn on jotakuinkin
ik;iisens;i n;ikoinen vaikuttaen fyysisesti ja
psyykkisesti terveen tuntuiselta.

Vastaaja on osallistunut sotiin koko jatkosodan
aikana, mutta ei osaa sanoa, vaikuttiko se hdnen
terveydentilaansa. Terveydentilaansa h5n pitai;i
yleisesti ottaen aika hyv;ind lukuunottamatta jat-
kuvaa Iei;ikehoitoa tarvitsevaa allergista nuhaa.
Aktiiviaikaan verrattuna h;in katsoo terveydenti-
Iansa parantuneen, koska nyt voi lev5t& ky11ik-
seen eikA o1e enae alttiina ulkoty6n kylmyydelle
ja vedo11e, joka pahensi nuhaa. Terveydentila
ol-i huonoimmillaan vuotta ennen eldkkeefle siir-
tynistii. El;ikkeell-e siirtymisen 35lkeen ter-
veys on siis selvdsti parantunut.

Eliim;innytmin muutosvaikeuksia o1i el5kkeelfe
siirtymisen j;ilkeen sikaili, etta h5n heriisi joka
aamu viiden aikaan, kuten oli tottunut her;iaim5ain
tyoh6n 1;ihtiess;i;in. Vasta nyt - siis ldhes
kolmen vuoden kuluttua - hain katsoo sopeutu-
neensa eltikkeelld oloon siinii mHdrin, ettH pys-
tyy nukkumaan pitemp;ieinkin. Vastaajan vaimo
kdy viel;i tyossii, mik;i rytmittaa myos vastaa-
jan eliimriii. Normaalisti tdmii vaikuttaa mm.

aamulla ylosnousemiseen ja aamiaisen nauttimi-
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seen, mutta my6s siihen, etta vastaaja ei sy6
paaater"iaansa paiviisaikaan, vaan vasta i1Ia11a
vaimon tydst5 kotiin tultua. Tdm;i ei poikkea
aktiiviajan kaiytann6st;i, koska hHn ei syonyt
tavallisesti silloinkaan ldmrnintH ateriaa
ty6p&ivdn kestdessS.

Penheessli on kaksi lasta, joista toinen on Hef-
singissS. Vastaaja toteaa lasten suuren mel?-
kityksen nykyisessA elEm&ssii5n. Kontakti lap-
siin on jatkuvaa ja se on seiilynyt 1;ihes samalla
tasolla kuin akti,iviaikanakin. Lapset kdyvSt
entisessii kodissaan vrihint;iiin kennan kuukaudessa

Vastaaja tapailee ymp5nist6ssa olevia tuttuja
ihmisiti satunnaisesti rrsill-oin t5116in", mutta
ei pidH mitenkS;in s;ieinn61lisi5 ja toistuvia
yhteyksiS tainkeinii. Hiin on kyl1ei rr juuntunuttl
omaan taloonsa, mutta ei koe juuntumista asuin-
paikkaansa merkitteiviin;i. I'Liian suunesta huli-
nasta, kun sanotaan esimenkiksi Helsingin kes-
kustaan, kun menee...rr ei vastaaja kuitenkaan
vdlitii. H;in ei valitsisi asuinpaikkaansa mis-
sdiin nimessH rrsellaisesta paikasta" .

E1;ikkeen mii5nE ei ollut vastaajalle yI1litys,
koska hrin oli ottanut siita selveid Ekiketur"va-
keskuksesta. Kuitenkin h;in sai eI;ikettti enem-
miin kuin Iuuli, koska hlin ei kentomansa mukaan
ottanut huomioon sita, ettri el;ikkeen penusteena
olevaa palkkaa oli konjattu indeksilki. H;in
sanoo tulevansa Ittyydyttavristi toimeentt ja
ilmoittaa kyI1ai rrprirjri;ivrinserr. Haastattelu-
hetken eliiketunvasta muodostaa tydeleike net-
tona noin 1 100 nrl< la kansaneliike sek5 rintama-
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mieslisri 241 mk eli eI;ike on yhteens;i 1 341 mk/kk.
Velkoja ei o1e rrkiiytainndllisesti katsoenrr lain-
kaan. Mydskdtin lisaivelkaan ei o1e halukkuutta,
koska "parjateen tdssai ja ei naiilld tuloil1a
voi suuria kuoletuksia maksaatr.

Kysymykseen elatketurvan oikeudenmukaisuudesta
vastaaja toteaa: ItEi se minun puolestani o.
Sanotaan esimenkiks ndei indeksikorotukset.
Se pit5is o11a niin, etta kun se ldhtoviiva
on niin epetasane, kun se on, niin ne koro-
tukset pitHs o11a kaikille samanlaiset
indeksikonotus piteis ol1a kaikille yhtei suuni.
LEL ja TEL sais olla 66 % nekin, ne jci;i 6 %

suotta halvemmaks ku valtio11a ja kunna11a.
Sitte o r:umia ne yliel5kkeet - ne pit5s 1ei-
kata ilman muuta. Mihka se penustuu tommonen,
ettii joku saa useita tuhansia puhtaana. Eleike-
mies - vaikka se on hyveiei ai-kanaan tehny
on sitten eliikkeelld ja se on jo aikanaan kat-
tonu etunsa, ettei sen tartte eneid el;ikkeellE
sita kattoor'.

Elaikkeelle siintymisen vaikutuksista vastaaja
toteaa, ett;i Iteltikeltiinen ei voi en&5 1akkoil1a
ja ajaa nitin etujaanrr. MinktiH.nlainen trhy11y11H

olemisentr tunne ei o1e kuitenkaan vaivannut.
Elaikkeelle siintyminen tuntui ttmukavaltarr,

koska vansinkin viime vuosi-na "tyd alkoi ilta-
priivisin tuntua v;isytteivdltart. Neiin olIen
"o1i helpotus ptidstd e1;ikkee11e. Keho ei enHti
jaksanut ja tyo alkoi ottaa voimille.tt Kotona
ollessakin on yhtai ja toista pientai puuhailua,
joten tyot5 hHn ei end;i kaipaa. Kinvesmie-
hen tyd on siksi raskasta, ettii se ei en;id
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tulisi kysymykseen. Hain viittaa myds ty6n
vaatimaan tankkuuteenr joka ei o1e en55 tHss5
iSssd vaatimusten mukainen.. ttRakennuksilla
joutuu my6s liikkumaan ja kiipeilem5;in, mikd
ei k;iy enH.H. vanhemmiten si115 tavalla p;iinsli
kuin nuorempana. tt

fnformaatiosta ei vastaajan mielest5 o1e var"si-
naisesti puutetta sillStrjos vaan viittii 1ukea,
niin saa sen mike tantteekin saadarr. El;ikeuudis-
tusta vastaaja o1i seunannut mm. kahdesta eni
lehdest;i ja todennut, etta sill-ei ei o1e vaiku-
tusta hdnen elSkkeeseensa. Hdn on tottunut
selvittiimririn itse sellaiset asiat, j otka ovat
nm. el5ketunvassa epiiselviS, menemallei kysymriEn
niita ao. paikoista.

Omakohtaisista toiminnoista vastaaja mainitsee
aluksi ki::jojen, kuten muistel-mateosten yms.
lukemisen. LisHksi on "nyt tul1ut j6.l-1een
aikaa k5yd;i menellci kalastamassarr, jota h5n
pitriri tthyvin mukavanarr. Kes;i115 niittSei myos
rrpuutanhahommaatr, mutta kuten vastaaja toteaa
"ei sen nyt niin nuukaa o1e, vaikkei olisikaan
mitiidn erityist;i hommaarr. Ptiivdjdnjestykseen
kuuluu tyypillisesti aamiaisen jailkeen lehtien
lueskelua ja sitten pientd liikuntaa ja ulkoi-
lua, sen j;ilkeen istuskelua ja usein iltap;iiv5-
nokoset ja lueskelua. Vaimon kotiintulon j51-
keen on atenia ja sitten iltaisin usein tele-
vision rrt61lotte1yert. Alkoholia ei vastaaja
kayta juuni lainkaan eikd. siIlai ol-e menkitystei
hiine11e.

Suhteesta aviopuolisoon vastaaja toteaa, ettd
ttsiinii nyt ei ole suunia muutoksia tapahtunutrr
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e15kkee11e siintymisen yhteydessa. Koska hdnen
mielest;i;in rrvanhemmat ihmiset eivlit tarvitse
toisiaan samalLa tavoin kuin nuorempina", niin
he ovat taipuvaisempia Itolemaan enemman itsek-
seen. Trissdkin tapauksessa vaimo rrkutoo eri-
laisia toita l:ihes koko ajan". Joitakin I'sana-
sotiafi lukuunottamatta ei suurempia riitoja o1e
esiintynyt. Seksuaalisten suhteiden kohdalla
vastaaja toteaa 'rsen ofevan jo taaksejSSnytt;i
elamaa".

Valmennusku::sseja vastaaja pitaa "hyodyllisinH't,
vaikka hiin ei itse niihin osall-istunutkaan. Kysy-
mykseen poisj;i;innin syyst5 tul-ee hym5hdellen
vastaus: rrSe o1i pelkkri;i huolinattomuutta".
Hlinellti ei ol-l-ut mielestAiin tarvetta kursseille,
koska htin jeii miel-e115ain el;ikkeelfe, eikri my6s-
kei;in aj ankulussa ole vaikeuksia. Hlin lukee ,
k;iy pitkeikseen ja sanojensa mukaan trtekee mitH
vain'r. Vastaajan kAsityksen mukaan on monipuo-
lisesta kurssista mahdollisuus loyt;i;i juuri se,
mikai kutakin ihmist;i kiinnostaa.

Suurimpia menoenid taloudessa ovat ruokamenot
3a sen jeilkeen 6ljystri lohtuvat I;immitysmenot,
lotka ovat jatkuvasti nousseet ja tulleet toi-
seksi tHnkeimmiiksi menoerriksi. Lis;iksi maini-
taan s5hkolasku. Kysymykseen sddst5misestai vas-
taaja toteaa, ett;i "sita ei juuri esiinny muuta
kuin siinai mli5rin, etta voidaan sel-vita yllaittri-
vist;i suu::emmista menoerist;i ilman vaikeuksia".
Haastattel-un aikana ilmenee, ette perhe on teh-
nyt joka tapauksessa pari kolme etel-Snmatkaa.
Menotaloudessa on omakotitalolla tdrkeai mer^ki-
tys, si115 sen ansiosta eivdt asumiskustannuk-
set nouse kovin suuniksi.
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VASTAAJA 2

Vastaaja on 68-vuotias feskinainen, joka on
j eiainyt eliikkeelle 6 5 -vuotiaana. Hdn on tehnyt
koko ikeins;i ruumiillista ty6t;i ja suhtautui
elEkkeell-e siirtymiseen kielteisesti. Hiin ei
o1e k5ynyt valmennuskursseilla.

Vastaaja pitdai oman anvionsa mukaan terveyttei;in
hyv;inii rrtahan ik;iein veruattaessarr eikE katso
tenveydentilassa tapahtuneen el5kkee11e siinty-
misen j;ilkeen juur:i muutosta. Myohemmin k;iy
kuitenkin ilmi, ettii h;inel1;i on melko pahanlaa-
tuinen stnuuma, josta saattaa o1Ia perE.isin
kiisien vapina. Vastaajan ulkonainen olemus on
jokseenkin kuihtunut, ja hdn niiyttiiii iktiistliEn
vanhemmalta.

H;in ei kiinnitd huomiota terveyden ja kunnon
ylltipitoon ja mainitsee mm. k;iyveins;i k;ivelemiissii
rr joskus ha::voinrr. Hiin sanoo saavansa kaksi ker-
taa p5iviissei kimpimEln atenian, mutta ainakin
lomaketiedoista p;i;ite1len aterioiden taso ei
ole hyv5, joskaan ei kovin huonokaan. Syom;i-
tottumukset eiv5t ole hdnen miel-estiirin muuttu-
neet ellikkee 11e s iirtymisen j;i1keen.

Vastaaja on o1lut leskenii vuodesta 1964 l;ihtien.
Leskeksi jiirimisen menkityksestei h5n toteaa suolra-
sukaisesti: I'E1dmH on tul-1ut pa::emmaksi, kun
sil1oin, kun mies eli - se k;iytti nimitteiin
viinaa, siint mA en tykk5i." Sosiaalisten suh-
teiden ja ihmiskontaktien kannalta on menkit-
teiv5;i, etta samassa kennostalo-osakkeessa asuu
vastaajan lisHksi kaksi h5nen aikuista lastaan
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ja yksi lapsenlapsi, joiden kanssa hainellii on
paivittai-n luonnollinen kontakti. Vanhuksen
osa11e on tu11ut mm. lapsenlapsen priivittiiihen
hoitaminen. Kennostalo-osake on pieni ja nuoka-
kunnalle ahdas, mutta tttoimeen on tultutt.

Aika ei keiy hiinen mielesttiiin pitk;iksi. H5n
mainitsee kaupassa keiynnin, ruoan laiton, sii-
voamisen ym. niin, ett5 rrei ole koskaan puute
t6ist5rr. Sosiaalinen ymp;inistd on kuitenkin
najoittunut kasittiien vain muutamat satunnaiset
tuttavuudet, kuten kaupassa tavattavat muut
eliikel-E iset. Vastaa j a on a j atel-Iut liittye
rrelS.kekenhoontt, mutta ei ole pystynyt toteutta-
maan ajatustaan. Ympiirillei oleva nuokakunta
antaa halnen e15mril1een sis3lt6ri ja ohjelmaa,
mutta toisaalta se najoittaa muita kontakteja.
Vastaaja ei osaa kaivatakaan miteiein enikoisem-
paa. Iltaisin hiin mainitsee katselevansa tele-
visiota.

ElSkkeelte siintyminen ei sujunut kitkatta.
Hein kaipasi ty6tri6n ja toivoi suurempaa elaikettd.
Tulojen putoaminen (ellikkeen pienuus) on tiissli
tapauksessa tainkeii selittaj ii haluttomuuteen
siintyii e1likkeel1e. Vastaaja ja muu ruokakunta
ekiv5t yhteistaloudessa, jossa menot 3a tulot
pyritlilin tasaamaan, eli I'se maksaa, jolla on
rahaa". Vastaajan mukaan taytyy taloudenpidossa
o11a tankkana, mutta tanvittaessa rrlapset sitten
auttavatr'. S;iiistdmiseen ei o1e pystytty aktiivi-
aikana eikti eleikeaikanakaan. Matkustaminen na-
joittuu sukulaisten luona vienailuun kesiiaikana.

Vastaaja on ynitt5nyt tehdli viel5 tilapdisluon-
toista ansiotydtti. HHn haluaa tehdti ty6ta
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"niin kauan kuin pysyy ja1oil1aanrr. Tyotanjouk-
sia on niittanyt, mutta toisaalta h;in ei uskalla
tehdi paljon tydtei, trkun niistei joutuu mm. mak-
saan sitH. veroatt.

Tietoja hdn on hankkinut pli6asiassa e::il-aisista
lehtisista. Mit;i;in erityista tiedontarvetta
vastaajal-l-a ei tunnu endd olevan. Hdnen mie-
lestiiSn rrasiat ovat tulleet jokseenkin selviksi".

Vastaaja vaikuttaa tuskastuneelta elrikkeen
hakemisen yhteydessei tapahtuneisiin ilmidihin.
rrTyt5r teytti ne , kun en mti osannut niit;i oikein
a]atella. Niita sai teyttaiS ja tdytt;i;i ja aina
tuli uus vastaus, etta sitei ja sitii puuttuu.tt
E1;ikkeen hakemisesta hain kentoo edelleen: rrSe

laihetettiin aikaseen, kun olen kuu11ut, ettti
se pitiia lai-ttaa tanpeeks aikasin, etta sen saa
sitten - mutta eihein sitd saanut, kun joskus
kevaiail15, mutta onneks mu1la o1i sellanen tyo-
paikka taissai 15he1Iei, ettH k;ivin sent;izin toiss;i
senkin jSlkeen vie12i. K5skettiin vaan mennii
sosiaalilautakuntaan - en m5.ii sinne ainakaan..
Miksei se voi tul-Ia automaattisesti, kun kihet-
tiiS sinne tiedot, ettei sitii kysella ja kyse1I;i
ja soitella ja soitella. "

Vastaajan tulot olivat alentuneet ty6ss5 ollessa
noin 5-6 vuotta ennen el;ikeik5;i, kun hdn ei ker-
tomansa mukaan "milld5n jaksanut ty6skennelldil
entisen tyonantajan palveluksessa, vaan hiinen
oli hakeuduttava huonommin palkattuihin toihin.
Talla hiin niikee o11een suuren vaikutuksen
ef dkkeen m;iiiriiiin.
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Taloudellisen toimeentulon niukkuus k;iy ilmi
my6s puhuttaessa menoista. Ruokakunnalla on
ollut ilmeisen tiukkaa nykyisen asunnon ostami-
sessa ja siihen kuul-uneen pankkivelan lyhent;imi-
sessts. Vastaajan taloudessa ovat suurimpia
menoeniii ruokakunnalle maksettava vuokra ja
hiinen osuutensa laskujen maksamisessa.

Aika kuluu jokapdiviiisten askaneitten parissa,
joiden yhtenai osana on tytttinen auttaminen aamu-
piiivisin hiinen ty6ss;i;in. Vastaaja tuntee kau-
pungin j;i:: j esttimiii vi:rkistystoiminto j a , mutta ei
o1e niihin osall-istunut, koska katsoo viihty-
viinsli muutenkin. Aika innostuneesti h;in kuiten-
kin toteaa, ettH ttjos olisin yksin, hakisin
ky115 vinkistystii muualtarr.
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5.3. Hyvinvoinnin osa-alueiden yhteydet

0sa-alueiden yhteyksien erittely suonitettiin
paidasiassa muuttujien konrelaatioiden analyysin
avu1la. Tarkastelu aloitetaan esittemell6 t;ir-
keimpien muuttujien konrelaatiot 1. vaiheessa.
Konrelaatiotarkasteluihin valittujen muuttuj ien
valintaperusteena o1i toisaalta muuttujien mer-
kitys tutkimuksen kannalta yleensti ja toisaalta
aikaisernmissa analyysivaiheissa niiste saadut
tiedot. Tankastelun helpottamiseksi on taulu-
kossa 42 esitetyssli matriisissa osa-alueet
viivoitettu vaakasuoraan ja pystysuoraan, minkei
lisriksi on alleviivattu tilastol-lisesti menkitta-
vEt konrelaatioanvot. Korrelaatioiden tulkin-
nassa on otettava huomioon vastausvaihtoehtojen
suunta, sillei se m5Sritt;i;i kornelaatioiden etu-
menkin ja vaikuttaa nriin ollen my6s tulkintaan.

Hyvinvoinnin e::i osa-alueiden sis511ai on muuttu-
jien vaili115 vahvoja yhteyksiei, jotka ovat
yleensai rrluonnollisentt suuntaisia. Joitakin
odottamattomia yhteyksiei tai yhteyksien puuttu-
misia voidaan my6s havaita.

0letettu velkojen jaltai srieistojen olemassa-
o1o eLdkkeellei oltaessa ei ole yhteydess;i net-
totuloihin, mutta konr:eloi sensijaan keisityk-
seen taloudellisesta tilanteesta. Terveydenti-
Ia-arvio taas korrel-oi ttluonnollisesti" oinei-
siin ja vaivoihin, mutta sen sijaan sil1d ei
o1e yhteytt5 terveydentilasta huolehtimi-
seen. My6skiiiin ravinnon yleistasolla ei o1e

5.3.1. 0sa-alueiden sisriiset kornelaatiot 1. vaiheessa
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yhteytte ravinnon terveel]isyyttei koskevaan
huolenpitoon.

Tyohalu vanhuuseliikkeellei on yhteydessii ty6n
menkitykseen, muttei aktiiviaikaiseen ty6h6n
Tyon merkitys taas konneloi negatiivisesti
aktiiviaikaisen ty6n laatuun, mik5. menkitsee
sita, ett;i henkinen ty6 koetaan |tarvokkaam-

maksi" kuin nuumiillinen ty6.

Ruokakunnan suulluudella ei ol-e yhteyttei so-
siaalisten suhteiden muihin muuttujiin.
Sen sijaan osa-alueen mui11a kolmella muut-
tujalla on voimakas yhteys toisiinsa.

Osa-alueiden muista siseiisistd yhteyksistii
erottuvat mm. e15kkee1le siintymist5 koskevan
pelon ja tyhjHnpaiivriisyyden tuntemusten vcili-
nen yhteys sekri eliikkeel-l-e siintymiseen asen-
noitumista mittaavien muuttujien korkeat
keskinaiiset komelaatiot. Myds tieto-aluee1Ia
on konkeita konnelaatioita, joiden tankaste-
luun palataan viel{ tuonnempana.

5. 3.2. 0sa-alueiden v;iliset yhteydet

0sa-alueiden viilisiss;i yhteyksissai kiinnittyy
huomio ensinndkin taloudellisen tilanteen
moniin vahvoihin yhteyksiin. Ao. muuttujalla
on tilastollisesti merkitsevii yhteys ainakin
yhteen muuttujaan llihes kaikilla osa-a1ueiI-
1a. T;imli yhteys si115. on terveydentilaan,
ravintoon, aktiivisuuteen, tiedon tasoon ja
elaikkeelle siintymiseen asennoitumiseen.
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NAm;i konnelaatiot menkitsevat sita, ettei hyvai
taloudellinen toimeentulo on yhteydessii monen
muun hyvinvointitekijain my6nteiseen puoleen,
ja k;i;inteisesti huono taloudeflinen toimeentulo
on usein yhteydess5 eri tekijoiden kielteiseen
puoleen.

Hyvinvoinnin osatekijoitten myonteiset ja toi-
saalta niiden kielteiset piirteet n;iytt;ivait siis
kasautuvan.

Taloudeflisen toimeentulon negatiivinen korne-
laatio el-;ikkeitai koskevaan tiedonhaluun 3a va1-
mennuskunsseille osallistumishafuun merkitseviit
sita, ettii 1is;itiedon j a kursseil-Ie osallistumi-
sen halua on yleens;i sitei enemmiin mitii huonompi
on taloudell-inen toimeentulo.

Terveydentila ko:rreloi- voimakkaasti rnm. aktiivi-
suuden ja henkisen tilan muuttulien kanssa.
Tenveydentila on yhteydess;i my6s tyota koskevaan
osa-alueeseen - mm. tyontekohaluun vanhuuselEk-
keellti oltaessa. Heikko terveydentila niytt;i;i
olevan yhteydessd tyhjHnp5iveiisyyden tuntemuksiin
ja haluttomuuteen etsiii 1is;itietoja eleikkeelle
valmennusku::s se ilta .

Sosiaalisten suhteiden ja aktivisuuden osa-alueet
ovat yhteydessa toisiinsa monen muuttujan osal-
ta. J;irjestoiss;i toimiminen, aktiivisuus
yleensa ja erilainen hanrastustoiminta kulkevat
keisi kiidessa sosiaalisten suhteiden tilan kanssa.
Mielenkiintoinen havainto on myos hyvien tutta-
vien lukum;i;intin ja vaikeuksien kokemisen korre-
laatio, jonka mukai-sesti vaikeuksia koetaan sita
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hanvemmin mitd enemmdn on hyviS tuttavia tydpai-
kaI1a. Hyvien tydpaikkatuttavien ja el-eikkeellei
viihtymisarvion vdlinen negatiivinen konrelaatio
taas merkinnee sit;i, ettei tydpaikkatuttavien
menetyksen pelStdrin j ohtavan viihtymllttdmyyteen
el5kkeelLii oltaessa.

Henkisen tilan muuttujista konreloivat vaikeuksia
ja eliim;in tyhj;inpdivdiseltri tuntumista koskevat
kohdat taloudelli-seen til-anteeseen ja terveyden-
tilaan. Lisriksi on huomattava yhteydet tyon
laatuun, hyvien tuttavien lukumai;iraiein sekd aktii-
visuuteen, e15kkee11e siirtymiseen asennoitumiseen
ja eraiisiin tietoalueen kysymyskohtiin. Tiettyii
kasautumista voidaan siis ndhd5 myds tdssii kohdin.

Tietoa koskevan osa-alueen merkitt5vyys niikyy
mm. siinii, ett5 si11d on voimakkaita yhteyksi;i
liihes jokaiseen muuhun osa-alueeseen. Tieto
yleensii, ja sen eri yksityiskohdat, muovaavat
n;iin o1len merkittiiveisti hyvinvoinnin koko raken-
netta.

Matniisista ndkyv;it edelleen aktiivisuuden mo-
net yhteydet muihin osa-al-ueisiin. Sillii on
korkeita konnelaatioita taloudefliseen til-antee-
seen, terveydentilaan, ravinnon tenveellisyydestii
huolehtimiseen, tyon laatuun ja sosiaalisiin
suhteisiin.

Aktiiviaikaisen tyon tyyppi on my6s yht.eydessA
1;ihes j okaiseen osa-alueeseen. Naim5 yhteydet
ndytt;iviit tiheiimmilt;i kuin tafoudel-1isen ti-fan-
teen yhteydet. Ty6n kokonaisuus ia siihen liitty-
vdt tal-oudelliset ja muut tekijEt ntiytt;iviit siis
maarittavan pitkalle hyvinvoinnin kokonaistilan-
netta.
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Eleikkeelle siintymiseen asennoitumisella ei ole
juuri yhteyksi;i muihin muuttujiin. Huomatta-
koon kuitenkin asennoitumisen yhteydet henki-
sen tilan osa-alueeseen ja taloudelliseen tilan-
teeseen.

5.3.3. Keskeisten muuttujien kornelaatioita 2. vaiheessa

01i odotettavissa, ettts muuttujien yhteydet ovat
tutkimuksen 2. vaiheessa ainakin jossain mEEnin
enilaisia kuin 1. vaiheessa. 2. vaiheeseen
sisdltyi sit5 paitsi muutamia juuni sille tyy-
pil}isiH kysymyksiri. Mat:riisin tarkastelu
osoitti kuitenkin, ettti muuttujien yhteydet
seiilyivrit samantyyppisind kuin 1. vaiheessa.
Seuraavassa esitet5dnkin vain muutaman keskei-
sen muuttujan t;inkeimmdt konnelaatiot.
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Taulukko 43. Nettotulojen ja taloudellisen toimeentulon ko::relaatioita,
2. vaihe

Nettotulot/kk Taloudellinen toimeentulo :

Aktiiviaikaisen tyon laatu
Tal-oudellinen toimeentul-o
0l-iko sel-vil-lii el5keturvasta
01iko tietoa tyoelSkkeen
laskemisesta
Arvio viihtymisestd
eIiikkeellS
Asenne elSkkeelle siin-
tymiseen
Vi ihtyminen elAkkeell-5
Hyvien tuttavien l-ukumdHrd

Tuntuuko elama tyhjan-
paiivaiiseltii
Oliko e15ke odotetun
suuruinen
Onko vaikeuksia nykyisin
Kuinka usein tapaa suku-
Iaisia
Aamuaterioiden koostumus

01iko selvilld elSketurvasta
Nettotulot /kk
0liko tietoa el5kkeen
laskemisesta
Aktiiviaikaisen ty6n taatu
Viihtyminen e15kkee115

Haluaako J-is5tietoja e15k-
keistii
Onko vaikeuksia nykyisin
Kuinka usein kdy kyJ-dss5,
juhlissa, yms.

Ater:ioiden koostumus

Aktiivisuus nyt
Aamuaterioiden koostumus

Ovatko liikuntatottumukset
muuttuneet
Tuntuuko elema tyhjanpei-
vHiseltd
Asenne ellikkeelle siintymiseen
Nykyinen tenveydentila
Oliko eliike odotetun suu-
nuinen
Hyvien tuttavien lukumS5rii

.49

-.45
-.40

.46

-.45

.28
-.25

-.23

43

38

32

.23
_ a1

.19

18

- 11

.17

.22

.22

.2I

.2L

16
1E

-.20

-.19
-.17
-.17

16

.l_5

Taulukosta havaitaan, etta myos 2. vaiheessa on
taloudellisel-Ia toimeentulolla voimakas yhteys
moniin muihin muuttujiin. Ennen muuta se nayt-
td;i komeloivan el;iketiedon ja aktiiviaikaisen
tyon tyypin kanssa. Huomattakoon my6s yhteydet
mm. el-iikkeell-ei viihtymiseen ja vaikeuksien koke-
mis een .

2. vaiheessa on my6s nettotuloilla merkittavia
korrelaatioita muiden aluei-den muuttujiin.
Yhteydet ovat samantyyppisiei kuin taloudellisen
toimeentulonkin yhteydet.
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Hyvinvoinnin osatekiioitten my6nteisten ja kiel-
teisten piinteiden kasautuminen nikyy my6s
2. tutkimusvaiheessa.

Taulukko 44. Terveydentilan ia tyhjiinpiiiviiisyyden tuntemusten
kornelaatioita, 2. vaihe

Nykyinen terveydentila :

Onko vaikeuksia nykyisin
Viihtyminen eldkkeellii
Tuntuuko elama tyhjen-
pliiviiiseltH
Eldkeikdmielipide
Aktiiviaikaisen ty6n laatu
Aktiivisuus nyt
Onko yksiniiisempi nyt
Aamuaterioiden koostumus

Taloudellinen toimeentulo
el3keaikana

Tuntuuko etamii tyhj iinpSivaiselta?
0nko yksinliisempi nyt .50

Onko vaikeuksia nykyisin .44

Viihtyminen el-5kkee11ii -.43
Kuinka usein k5y kyliissH,
juhlissa, yms. -.42
Hyvien tuttavien lukumiidnii .38

Kuinka usein tapaa sukulaisi.a -.33
Asenne elHkkeelle siintymiseen .28

Nykyinen terveydentila .27

Aktiivisuus nyt -.25
Ty6n menkitys -.20
Taloudellinen toineentulo
elSkeaikana -.19
Kiinnittaek6 huomiota ter--
veyden yllSpitoon -.19
Aktiiviaikaisen ty6n laatu .19

Anvio viihtymisest5 e15k-
keellii -.19
Nettotulot/kk .18

01iko selvi1lli el5keturvasta .16

31

-.29

.27

-.27
.25

- . ZL

.20

- .18

-.17

Terveydentilan konkeimmat ko::r:elaatiot osoitta-
vat, etta si115 on tarkea osuus hyvinvointiin,
tai tasse mieluumminkin pahoinvoinnin, aikaan-
saajana. Koetut vaikeudet, viihtymEttomyys
e15kkeel1ai 3a e1;imiin tuntuminen tyhjainpSivdi--
selta ovat yhteydesse tenveydentil-aan siten,
ettii mitii heikompi te::veyderrtila on sita kiel-
teisempi on tilanne my6s nS.iden seikkoien suh-
teen.



Taulukko 45. Ty6ntekohalukkuuden ja eldkkeelld viihtyvyyden
kornelaatioita, 2. vaihe

Hal-uaisiko tehd5 ty6tii: Mi.ten viihtyy eliikkeellS
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Mielipide eliikkeelle siintymis-
ajankohdasta
Ty6n merkitys (l-vaiheessa)
Miltii ellikkeelle siintyminen
tuntuu
Koulutus (tieto l-vaiheesta)
Miel ipide viiht3rmisesta
el5kkeeIlii
Onko o1lut vaikeuksia nykyisin
Onko ollut suunia menoja

Onko puoliso ty6ssli
Nykyinen terveydentila

Tyhj anpriivtiisyyden tunteen yhteydet ndyttiiveit
konrelaatioiden perusteella sefkeiltd. Seli-
tyst5. teil-Ie vieraantumisoireel-le voidaan hakea
yksin;iisyyden tunteesta, taloudellisten ja ten-
veydellisten vaikeuksien tunteesta, puutteista
sosiaalisten suhteiden kentiissii ja passiivisuu-
desta.

.34

.25

Tuntuuko elame tyhjan-
pdivliiseltH
Kuinka usein on ol-Iut
vaikeuksia
Onko oLlut vaikeuksia
Montako hyvaa tuttavaa on
nykyisin
Aktiiviaikaisen ty6n laatu
Kdyk6 ky15ssH, juhlissa,
yms.

Kuinka akti.i.vinen on nyt
TaloudelLinen toi.meentul-o
Onko o11ut epiimiellyttdviS
muutoksia
Tenveydenti.la
Miten usein tapaa l;ihi-
omaisia
Kiinnitt5lik6 huomiota
navinnon tenveell isyyteen
Haluaako tietoja sosi.aali-
avustuksista

43

42

3B.24

-.23
36

34-.23
-.23
-.23
-aa

-.20 .32

.29

.29

.26

.26

.E

E15ke1;iisten tyohalukkuus on yhteydessa samoi-
hin asenteisiin kuin 1. vaiheessakin. Vaikeuk-
sien kokeminen el5keaikana ja suurien menoerien
esiintyminen liittyvdt ty6haluttomuuteen. Seli-
tyksend t5hdn lienee se, ett5 ao. henkil6t ovat



215

usein r:askaan ruumiillisen ty6n tekijditii' joi11a
ei ole enli5 ty6halua eikd ty6kykyai.

El5kkeelki viihdytHiin yleensti hyvin. Henkildt,
jotka eivE.t kuitenkaan e1iikkee115 viihdy, koke-
vat muita enemmtin eltimdnsd tyhisnpHiv5iseksi ja
niikevit enilaisten vaikeuksien kasaantuvan tiel-
l-een. Yksin5isyyden tunne ja tuttavien vtihtii-
syys liittyveit myos viihtym;ittdmyyteen. HyvS
toimeentulo ja hyvd tenveydentila liittyvdt
hyvdiin viihtyvyyteen, samoin henkilokohtainen
aktiivisuus.

5. 3. 4 . Yksitttsisten muuttuj ien komelaatioita

Taulukko 46. K5sitystal tydelaikkeen laskemistapaa koske-
vasta tiedosta mittaavan muuttujan (kys. 32)
konnelaatioita, 1. vaihe

Onko se1vi1ld tulevan eliikkeensii m5dnEstH.

Onko seIvil15 eldketunvastaan
0nko itse valmentautunut ellikkeelle
Haluaako tietoja eldkkeist5
Nettotulot /kk
Onko suunnitellut aianviettoa elHkkee115
Nykyisen ty6n laatu
Mielipide sosiaaliturvasta
Anvelu tulojen vdhentymisestii eldkkeelld
Tieto asumismahdollisuuksista vanhana
Krisitys tanpeellisten tietojen saatavilla-
olosta
Koulutus
Taloudellinen toimeentulo

.79

.65

.46
-.46
-.44

.41
-.40

.40
-.40
- ,37

-.34
-.5J

.31

Taulukosta ndhdti5n, ettti keisitys tyoeldkkeen 1as-
kemistapaa koskevasta tiedosta on yhteydess;i
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muun tiedon kanssa. Korkeat nettotul-ot ja korkea
koulutustaso liittyv;it kdsitykseen tiimAn asian
tuntemuksesta, samoin aktiiviaikaisen tydn laatu.
Henki16t, jotka arvelevat olevansa se1vi11;i tyo-
elSkkeen laskemistavasta, eiv5.t o1e niin kiinnos-
tuneita l-isritiedoista kuin muut.

Taulukko 47. Ekikkeisiin liittyvdn
halun kor::elaatioita,

Lis;itiedon
2. vaihe

Miten usein on vaikeuksia nykyisin
Taloudell-inen toimeentulo nykyisin
Oliko tietoinen ty6e1;ikkeen laskemisestaja suuruudesta
Onko sattunut epiimiellytt;iviei muutoksia
0liko eldke odotetun suunuinen

- ?1
,o

.21

.19

Konnelaati-ot osoittavat, ettii huono taloudellinen
toimeentulo liittyy elcikkeit5 koskevaan lis;itie-
don haluun. Epeimiellyttdv5t (taloudell-iset)
muutokset ja yll5tykset el-;ikkeen todellisen mri5-
rH.n suhteen ovat my6s yhteydessE. tiedonhaluun.

Taulukko 48. Sosiaaliturvaa koskevan kHsityksen(kys. 33) konnelaatioita, 1. vaihe

Onko se1vil1ei el-eikkeensd meiSneist;i
Haluaako tieto3 a el-;ikkeist;i
Onko selvi11;i eleiketurvastaan
Onko selvillai siit5, miten tyo-
e15ke lasketaan
Taloudellinen toimeentulo
Arvelu tulojen viihentymisestii
elikkeel-l-d
Onko vaikeuksia nykyisin
Onko itse valmentautunut el-5k-
keell-e
Kaisitys tarpeellisen tiedon
saatavuudesta
Miten selviytyy er"i tilanteista
nykyis in
Ovatko asiat harmittaneet viime
aikoina

45
43
42

.40

.40

- ?q

- ?q

.34

- ?[

)l

-.30
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Mielipide sosiaalitunvasta on yhteydessei eleike-
turvaa koskevaan tietoon. Mita pa::emmin ol-1aan
selvil-lei e1;ikkeen miiair:aist5 ja laskentatavasta
sitd mydnteisemmin sosiaalitulrvaan suhtaudutaan.
My6s taloudellisel-1a toimeentulol-1a on ldheinen
yhteys teihiin siten, ettS hyvin toimeentulevat
henkil6t suhtautuvat sosiaalitu::vaan myonteisemmin
kuin huonommin toimeentul-evat.

Tau]ukko 49. Val-mennusku::s s ei-11-e o s alL i- stu,mis en
kornelaatioita, 1. vaihe

Haluaako tietoja el-iikkeist;i
Atenioiden koostumus
Sukupuoli
Tulisiko ilmaisille valmennuskursseil-Ie
Tieto ansioiden vaikutuksesta ty6-
eLiikkeen suu::uuteen
Haluaako tietoja hyveist;i nuoasta
Siviilisaieity
Onko se1vilI;i el-;iketunvastaan
Hal-uaako tietoja sairausvakuutuksesta

1'7

- )'7
-.26))
- )1

.21
-.20
_ an

.20

Lisritiedon halu el-Skkeist;i 3a kunsseja edeltAneen
vaiheen tietaimaittomyys l-iittyvet vaLmennuskur"ssin
k;iymiseen. Siihen liittyy edel-leen myonteinen
asenne kursseja kohtaan ja lisdtiedon halu muis-
takin kuin elSkeasioista. Naiset ja ei-naimisissa
olevat osatlistuvat kurssille useammin kuin miehet
ja naimisissa ol-evat.

5. 3. 5. Keskeisten muuttuj ien taustayhteyksiii

Hyvinvoinnin osa-alueilta val-ittiin toistakym-
mentd keskeistii muuttujaa ja laskettiin niiden
korrelaatiot taustamuuttujiin enikseen tutki-
muksen l-. )a 2. vaiheissa. Taustamuuttujat
olivat eri tutkimusvaiheissa osin erilaisia.
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l-. vaiheen konnelaatiot on esitetty taulukossa
50. Siita havaitaan, ett5 joillakin muuttujilia
on runsaasti yhteyksid taustamuuttujii,n, kun
taas joissakin kohdin yhteyksi5 on vrihein.

Nettotuloilla on tiissd nunsaasti yhteyksiS.
Sen kaikki me::kittSviit yhteydet ovat rrodote-
tunrr suuntaisia.

Eleiketunvasta se1vi11eio1oa koskeva kiisitys ja
tiedonhalu eleikkeist5 ovat my6s yhteydessd
moniin taustamuuttujiin. Muita paremmin ovat
mielestiitin eliiketurvasta selvilL:i mm. suomenkie-
1iset, naimisissa olevat ja enemmiin kouluja
kriyneet henki16t. Tiedonhalun yhteydet taas
osoittavat, ett;i tiedol-linen aktiivisuus ja
hyv5t tiedot liittyvat luonno11ise11a tavalla
yhteen.

Tarkasteltaessa kornelaatioita t a u s t a-
m u u t t u j i t t a i n havaitaan, etta
eniten yhteyksiii hyvinvoinnin eni osa-a1uei11e
on tyossSoloajalla ja siihen liittyen ia1Ia,
vaikka vastaajien ikiierot olivatkin tiissd
pieni5. Nykyisessei tyossli oloajan pituus
on yhteydessd moniin muuttujiin.

SiviilisaiSdyn merkitys tulee my6s neikyviin.
Si1la on yhteys mm. nettotuloihin, aterioiden
koostumukseen, sel-vilI;i oloon eliiketurvasta 1a
omakohtaiseen eldkkeelle valmentautumiseen.
Koulutustason yhteydet niikyveit myos eri tahoj-11-e.
Se liittyy tulotason listiksi usein tiedon tason
eri kohtiin 1a aktiivisuuden ilmenemismuotoihin.
Huomattakoon viel;i, etta sukupuolell-a on itse
as ias sa aika v;ihiin yhteyks i5 .
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Korrelaatiot 2. vaiheessa ovat taulukossa 51.
Tankasteltaessa yhteyksi;i taustamuuttuj ittain
havaitaan, ettH. yhteydet ovat osittain saman-
tapaisia kuin 1. vaiheessakin, mutta osittain
esiintyy myos erityisiri, vain tSss;i tutkimus-
vaiheessa havaittavia kornelaatil-oita.

Eniten yhteyksiS on koulutuksella ja puolison
titanteell-a. Koulutuksen merkitsevH.t yhteydet
ovat yleensd odotetun suuntaisia, ts. hyvii kou-
Iutus liittyy tavallisesti eni muuttujien
"hyviin" puoliin.

Puolison tilanne (onko puoliso ty6ssH vai ei)
on yhteydessd mm. nettotuloihin ja omaan

tydssHktiyntiin. TAmH merkitsee sit5, ettd vas-
taajan pieniin nettotuloihin ja kotona olemi-
seen liittyy usein puolison vielai jatkuva tyossti-
k;iynti. Sukulaisia taas tavataan useammin, jos
puoliso ei o1e en55 tydss;i. Kielteinen asen-
noituminen elSkkeel-l-e sii::tymistd kohtaan Iiit-
tyy usein puolison tydss;ik5yntiin.

Aidinkielell;i on tliss;i kol-me menkittavHH kor"::e-
laatiota. Sukupuolella on voimakas yhteys netto-
tuloihin, kuten l-. vaiheessakin. Lis;iksi si115
on merkitsev5 komelaatio atenioiden tasoon ia
kysymykseen sij-te, onko eIiikkeellS ollessa loy-
tynyt uutta tekemlstH tai uusia har"nastuksia.
Naisil-la on aterioiden taso el-;ikeaikana parempi
kuin miehilla, ja he ovat l6yttineet miehi;i useam-
min elaikeaikanaan uutta tekemist;i ja harras-
tamista.
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Si-viilj-saieity on eleikeaikana yhteydessri vielii
jatkuvaan tyontekoon sek;i yksindisyyden tun-
teen lisli;intymiseen.

5. 3. 6. Eliikkeelle siirtymiseen asennoitumisen yhteydet

Asennoituminen eliikkeelle siintymiseen on mie-
l-enkiintoinen subjektiivisten tuntemusten
osa-a1ue. Siita johtuen analyysissa pyrittiin
selvitteimtiSn edelleen asennoitumisen yhteyksi;i.
Menetelmriksi valittiin AlD-analyysi. Se on
luonteeltaan selittEv;i anal-yysi, joka etsii
aineistosta sel-itettaivri;i muuttujaa mahdollisim-
man monipuolisesti kuvaavan rakenteen. 1)

SelitettiivEinii muuttujana on siis asennoituminen
el-Hkkee1le siirtymiseen. Sita kuvaamaan kehitet-
tiin summa-asteikko, jonka osina ovat f. vaiheen
kysymykset 20, 22 1a 80. Selittaviksi muuttu-
jiksi valittiin l-5 muuttujaa hyvinvoinnin eri
osa-aluei1ta ja taustatiedoista.

TAssri ei sel-osteta menetel-mdn yksityiskohtia,
joita kasitelle;in erityisoppikirjoissa ja eriiis-
s;i tutkimuksissa (vnt. esim. Laitinen, ym. I975,
Sdnkiaho 1974 ja Nyman - Raitasalo 1978). Tulok-
set esitet;iain t;i11e analyysille tyypilliseen
tapaan erityisen5 kehikkona eli AID-puuna,
jossa naikyviit jHrjestyksessH parhaat selittalet,
selitett5vdn muuttujan saamat kesklarvot ja vas-
taajien lukumii;iriit. Saatu seJ-ityskehikko n;ikyy
kuviossa 14, johon on merkitty myds rnallin koko-
naisselitysosuus.

1) Eni muuttulien yhteyksia tutkittiin myos MCA-nimise115 moni,-
muuttujamenetelmiill;i, mikii ei kuitenkaan tuonut oleelfisia
lisdpiirteite saatuihin tuloksiin.
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Ensimmdinen asenteen selitttijri on mielipide
ekikeieistii. Selitysketju hajoaa sen jeilkeen
kahteen haanaan. Toisaalta erottuu eliikeikdei
liian matalana pit;ivien mielipide, jonka jd1-
keen ketju katkeaa eliikel;iisen yhteiskunnallista
noolia (kiiyttoanvoa) koskevaan muuttujaan.
Toisaalta muodostuu elaikeikeiS sopivana tai liian
kor^keana pitaineiden kautta toinen, edellist;i huo-
mattavasti pitempi selitysketju.

Neiyttriai silta, ettri eldkeikrimielipide muokkaa
voimakkaast i elSkkeelle s iirtymisasenteita.
Eleikkeellesiintynisasenne on listiksi erdlintai-
nen uskomus- ja peniaatekysymys, johon viittaa
kaikissa setitysketjuissa esiintuleva e1iike15i-
sen yhteiskunnaltista noolia eli el;ikeliiisen
ItkAytt6arvoa" koskeva seikka. Toisaalta eliik-
keell-e siintyrniseen asennoituminen on yhteydessei
aivan havainnollisiinkin tekijoihin, kuten talou-
delliseen toimeentuloon, siviilis5dtyyn ja ter-
veydentilaan.



5.4. T;im;in tutkimuksen ja mui-den tutkimusten tulosten vertail-u

T;im;in tutkimuksen tuloksia vertailtiin muista
tutkimuksista Suomessa saatuihin tuloksiin hy-
vinvoinnin eri osa-alueill-a. Ve::tailua teh-
tiin laajempia kokonaisuuksia - yleensii koko
maata - koskeviin vastintietoihin. K;iyttokel-
poisia vertailutufoksia oli vaikea ldytdei ja
vertailutulosten a::viointi o1i muutenkin paikoin
hankalaa. Kaikesta huolimatta voitiin monen
osa-alueen osalta tehd;i johtopriritoksi;i saadun
tutkimustuloksen yleissuunnasta vertailutietoon
neihden. Luonnollisesti tiissii tutkimuksessa on
myos sellaisia osa-a1ueita, joista ei oltut saa-
tavissa vertailutietoja.

Seunaavaan asetelmaan on koottu yhteenvetona
ne asiakokonaisuudet, joissa tdmiin tutkimuksen
tulokset ovat samdnsuuntaisia tai erilaisia kuin
ao. ve::tailutulokset. Tulos on luokitettu sa-
mansuuntaiseksi, jos se vastaa muita tuloksia
t;iysin tai on niiden kanssa o l- e e l- t i -
s e s t i samansuuntainen. Muussa tapauksessa
tulos on l-uokitettu erilaiseksi. Asetelmassa
on menkitty rastilla (x) ne kohdat, joissa ao.
vertailutieto on syyst;i tai toisesta puutteel--
linen tai muuten epdvar:ma.

Kuten asetel-masta neihdeiein ovat Espoon tulokset
usei-1ta osin samansuuntaisia muiden tutkimus-
tulosten kanssa. Erilaisissa kohdissa on tilanne
Espoossa ao. hyvinvointitekijein suhteen yleensd
parempi kuin koko maassa. Erilaisiin tuloksiin
vaikuttaa mm. se, ettd koko maan tiedot koskivat
usein eleikel-eiisi;i, jotka olivat ainakin jonkin
verran espool-aisia vanhempia.
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Tutkimustulos on samansuuntainen
muiden tutkimustuLosten kanssa
seuraavissa kohdissa:

- kokonaisellikkeiden suuruus
(netto )

- puolison eldketuloja, seast6tuloja
ja avustusta omaisilta saavien
osuus elEkeliiisistii

- omistusasunnossa ja pienissli
asunnoissa asuvien osuus, asurto-
jen varustetaso ja tyytyvdisyys
asuntoon

- hyv6n tenveydentilan omaavien
osuus, vastaajien sainausoireet ja
niiden esiintymistiheys (x)

- aamu:r'uokailun tason yhteys so-
siaalinyhmlien ja tason muutos
el5kkeelle siintymisen jiilkeen

- henkinen yleistila ennen elSkkeelle
siintymistli ja sen j5tkeen (x)

- sosiaaliturvaa koskevan tiedon
taso

- ty6te haluavien osuus elSkkeellS
oltaessa

- ty5ssiikiiynti eIlikkeel15 oltaessa (x)

- asennoituminen eliikkeelle siirty-
miseen ja eliikeaikaan

- l5hiomaisten (lasten) tapaamis-
tiheys ja sen muutos el5kkeelle
siirtymisen jHlkeen

- hyvien tuttavien lukumElir5 ennen
elSkkeelle siintymist5 ja sen jiil-
keen.

Tutki,mustulos eroaa muista Suomessa saa-
duista tutkimustuloksista seuraavissa
kohdi.ssa:

- ornaa ja puolison ty6tuloa saavien
osuus elEkeliiisistil

- kahdestaan aviopuolison kanssa asu-
vien ja yksin5isten osuus

- suurissa asunnoissa asuvien osuus

- tenveydentilan muutos eldkkeette
siintymisen jlilkeen

- aamu:nuokailun yleistaso

- henkisen yleistilan muutos ikA5nty-
misen seunauksena (x)

- ha:r:rastusaktiivisuus ja yleinen
aktiviteetti (x)
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6 TIIVISTELMA

6.1. Hyvinvoinnin kokonaiskuva

Muodostettaessa kokonaiskuvaa edel1d krisitel-
lyistd hyvinvoinnin osatekij6istH on aiheeL-
lista anvioida aluksi eri tekijOiden menki-
tystd. Anviointi suoritettiin kdyttHen hyvliksi
useita eni penusteita. Hyvinvoinnin osa-
alueita tarkasteltiin seuraavista n6k6kulmista :

Menkitys hyvinvointiteorian kannalta
Faktonianalyysin tulokset
0sa-alueen kysymysten empiiniset
jakautumat:
a) jakautuman muoto f. ia 2. vaiheessa
b) jakautumien muutosten suunuus ja

suunta tutkimusvaiheiden vdli-llai
LisEaineiston mahdollisesti antamatviitteet osa-alueesta
Vastaajien suorat anviot eri osa-alueista
a) ep;imiellyttdvimmtit asiat eleikkeelle-

siintymisessd
b) eleikkeelLe siir.tymiseen liittyvdt

vaikeudet
c) eliikkeelle siintymiseen liittyvrit

pelon aiheet

Jokainen osa-alue kEytiin lHpi jokaisen em. ndk6-
kulman kautta. PHdtelmtt osa-alueen menkityksest5
tehtiin tankastelussa muodostuneen kS.sityksen
penusteella. Hyvinvoinnin osatekij6itten keski-
n5inen jdnjestys muodostui tdssd tutkimuksessa
seuraavaksi:
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1

2

4

Taloudellinen tilanne
Psyko-fyysinen tila

Tieto
Aktiivisuus

Sosiaaliset suhteet

Muut osa-alueet:
- Ty6 eleikeaikana
- Asenne ellikkeelle siintymiseen
- Ravinto
- Asuminen

Em. jri::jestystd ei voida pitriti ehdottomana, silIei
on muistettava sen muodostamiseen vaikuttanut
arviointi. Luettelon loppupdeissai o1evi1la osa-
tekijdillii saattaa olta yksitteiisissii tapauk-
sissa - olosuhteista niippuen - aivan ensiarvoi-
nenkin merkitys hyvinvoinnin kokonaisuudessa.

Tti:rkeimmrit hyvinvointitekijdt ovat taloudellinen
tilanne ja psyko-fyysinen ti1a, joita on pidet-
t5vd hyvinvoinnin penustekij6inai my6s eldkkeelle
siintymiseen liittyvdssd elE.mainvaiheessa. Talou-
dellinen tilanne on asetettu psyko-fyysisen tilan
ede1le, mutta jynkkii najanveto ei o1e teissHk5iin
kohdin mielektistd. Taloudelliseen tilanteeseen
liittyv5t tekijtit ovat tiirkeitd sekS sindnsii
ett5 muutoksen kannalta. Psyko-fyysiset tekijait
ovat yleisvaikuttajia, joihin liittyy er5itii
hyvinvointia uhkaavia tekijOita.

Seuraavat kaksi osatekijti;i, tieto ja aktiivi-
suus, toimivat hyvinvoinnin tainkein;i edellytyk-

5

6
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sinei, er;i5.nlaisina katalysaatto::eina. Vaikka
niiden menkitys ei ole niin suuni kuin em. kah-
den penustekijatn, johtavat niissii esiintyvdt
puutteet helposti hyvinvoinnin yleiseen huonone-
miseen.

Sosiaal-isia suhteita on pidetty ihmisen hyvin-
voinnin kannalta valrsin merkittevina. Te11a
osa-aluee1Ia ei e1H.kkee11e siintymiseen nriytH
kuitenkaan liittyvtsn suunia ongelmia, joskin
nopeat hyvinvoinnin muutokset ovat tdssH.kin
mahdollis ia.

Luettelon lopussa on nyhmitelty yhteen joukko
tekijeikokonaisuuksia, joi11a naiyttdisi olevan
tdmdn tutkimuksen mukaan vdhemmH.n menkitystii
kuin ede11E luete1luilla tekijOille.

6.2. KeskeisimmSt tulokset eri osa-alueilIa

Kysymys elSkkeen maiHndstd on tdnkeai hyvinvointiin
vaikuttava tekijei elH.kkeefle siintymisen yhtey-
dessei. Nettotulot ovat seka aktiivi - ett&
eldkeaikana vansin vaihtelevia.

Sama1la, kun enot elH.kkeissei ovat aika suuria,
on edelleen pienen eleikkeen saajia, joiden elaike-
taso on ongelma sindnsei. rrHuonostirr tai Itjoten
kutenrt toimeentulevia on e1dkkee115 olevista
runsas kolmasosa. Huonoiten tulevat taloudetli-
sesti toimeen yksineiiset, jo aktiiviaikana pieni-
tuloiset henkilot ja enityisesti pienituloiset
lesket.

Taloudellinen tilanne
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Psyko-fyysinen tila

Eldkkeelle siirtymisestd johtuva tulojen piene-
neminen ndkyy kaikissa ryhmissd.. Se on suh-
teellisesti suuninta suunituloisissa nyhmissii,
kun taas pienituloisilla kokonaisel-iike on
usein 15heI1H aktiiviaikaista tulotasoa.

Eltikeldisten tuloissa on omien tulojen ohella
puolison el5ketuIoiI1a huomattava menkitys.
Noin puoIella vastaajista oli elH.ketuloja
saava puoliso.

Noin kolmasosa vastaajista tunsi itsensii sai-
naaksi ennen eldkkeelle siintymistai ja sen jiil-
keen. Raskaassa nuumiiLlisessa tydssd olevista
tunsi kuitenkin noin puolet itsensH. ainakin hie-
man sainaiksi ennen elSkkeelte siintymistat.

Psyykkisiin oineisiin tdssri luettuja tyhjrinpdi-
vdisyyden tuntemuksia esiintyi noin viidesosalla
vastaajista, ja erilaisia vaikeuksia ilmoitti
kokeneensa noin joka kolmas henkitd ennen elHk-
keelle siintymistd.

Psyko-fyysisen tilan muutokset ovat eldkkeelle
siintymisen yhteydessE vdhdisiei. Tenveyden-
tilan yleisarvio muuttuu kuitenkin y k s i 1 6

t a s o I 1 a, kun nunsas neljtisosa vastaajista
katsoo tulleensa tenveemm5ksi ja yhtd suuri
osa taas sainaammaksi kuin ennen.

Tyhjdnpdivdisyyden tunteessa ja vaikeuksien koke-
misessa ei eltikkeelle siintymisen yhteydessH ta-
pahdu merkittevia muutoksia.



Tieto ja tietoliihteet

23t

Tulokset antavat aihetta kiinnitteia erityista
huomiota sosiaalitunvasta tiedottamiseen. Tie-
dusteltaessa enilaisia sosiaalitunvaetuuksia ha-
vaittiin, ettii todeLfinen tiedon taso on melko
heikko. Yksitteisistei sosiaa]i-turvaetuuksista
ol-laan kylki tietoisia, mutta varmaa tietoa asi-
oista ei ofe. Eni sosiaaliturvaetuuksien erittely
ja niiden yksityiskohtien enottelu toisistaan
tuottaa vaikeuksia. Henkilon omalla ktisityk-
setki tiedoistaan ja todelliselfa tiedon tasolla
ei o1e yhteyttti keskenS5n.

Ennen el5kkeel1e siirtymistti halutaan tietoja
etenkin eltikkeisti ja eraist;i muista etuuk-
sista, kuten sainausvakuutuskorvauksista ja
sosiaaliavustuksista. Tiirkeinai pidetaitin myos

terveyden- ja kunnon ylleipitoon sekii hannastus-
mahdollisuuksiin tiittyveiti tietoa. Lisdtiedon
tarve vaihtelee aktiiviaikaisen ty6n tyyppinyh-
mlin mukaisesti.

Tiedon jakamista eliikkeelle valmennuksen yhtey-
dessii puoltaa se, etta tiedoista ol1aan kiin-
nostuneita juuri ennen el5kkeelle siirtymist;i.
Sen jrilkeen tiedon kysyntd vdhenee. Ihmisten
toivomukset tietoliihteistii osoittivat, ettS
haluttuja ovat sellaiset tiedotustavat, joiden
yhteydessai on mahdollisuus inhimilliseen vuoro-
vaikutukseen. Enilaiset keskustelu- ja kurssi-
muotoiset tilaisuudet sekii henkilokohtainen neu-
vonta ovat tdllaisia tiedotustapola.
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Aktiivisuus

Sosiaaliset suhteet

Noin kolmasosa vastaajista katsoo olevansa aina-
kin melko aktiivisia ennen eliikkeelle siirty-
mistd. Vdhdn aktiivisia on hieman a1le al-1e vii-
desosa. Ellikkeelle siintyminen ei juuni vaikuta
aktiivisuuteen muilla paitsi kunssilaisilla,
joi1la aktiviteetti kasvaa.

YIi puolet vastaa j ista ha::r:astaa l-iikuntaa
aktiivisesti. Eliikkeelle sii::nyttHessE lii-
kuntaharrastus lisHiintyy ja konvaa siten osal-
taan ty6n poisjtitsntiri.

Yhdistystoimintaan osallistuu aktiivisesti noin
kolmasosa - puolet vastaajista. Ha::::astus-
toiminta on vilkasta, ja noin viidesosa vastaa-
jista on ns. monihanrastajia, mutta sen vastapai-
nona on yhtd suuri osa hannastamattomia. Hannas-
tustoiminta l-is5tsntyy ekikkeetle siintymisen
jdlkeen jonkin verran - niiin erityisesti kur:ssi-
lais iIla .

Yhdeks5n vastaajaa kymmenestd ilmoitti, ettei
heilld on eliikkee}la ollessaan niittaviisti toi-
mintaa, ajankulua ja kanssakEymistci muiden ihmis-
ten kanssa.

Vastaajista ol-i yksin asuvia 16 prosenttia ja
aviopaneja kolme neljiisosaa. Suhteet liihiomai-
siin ovat aktiiviaikana tiiviita, ja hyvi;i tutta-
via on yleensts nunsaasti. Sen sijaan osal-listu-
minen erilaisiin sosiaalisiin tilaisuuksiin on
o1lut aika hanvinaista.



Muut osa-alueet
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Kontaktit ldhiomaisiin vH.heneviit elaikkeelle
siintymisen jeitkeen mui11a paitsi kunssilai-
si1la. Hyvien tuttavien mri6.r:d on sen sijaan
elHkkeellai oltaessa jopa suunempi kuin hyvien
tuttavien mridnH tyopaikalla aktiiviaikana.
Sosiaalinen osallistuminen ky1di1yn, juhlien
yms. menkeissai lisd5ntyy el6.keaikana kunssilai-
sill-a, mutta pysyy mui11a jokseenkin samanlai-
sena kuin aktiiviaikana.

Kun ihmissuhteet perustuvat valtaosaltaan IH-
himm6n sukulais- ja penhepiinin varaan, ne ovat
kapealla pohja11a, jolloin nopeat muutokset
ovat hyvinkin mahdollisia. Leskeys teiss;i
irissri merkitsee usein yksin;iisyyttei.

E 1 a k e a i ka i s e n t y o n vaatimaton
osuus hyvinvoinnin osateki:tinii selittyy tessa
sillei, ettE se on k;iyt5.nn6ssH ha::vinaista ty6-
ja vinkasuhteesta e15kkee1le siintyneillti.
Nykyisen tydtt6myyden vallitessa tydnteko eliike-
idssH. ei ole juuni mahdollista eikri hyvHksyttyd.
Enityista tydtekohaluakaan ei eniiri oIe. Tristd
muodostavat poikkeuksen taloudellisen pakon 3a
yritttijtinei toimimisen muovailemat enityistilanteet.
Halukkuutta hannastusluontoiseen ty6hon ja puu-
hailuun neiytt;id kuitenkin olevan.

A s e n n o i t u m i n e n elHkkeelle siin-
tymiseen on my6nteist;i. Kielteisesti sii-
hen asennoituu noin kymmenes - viidesosa vas-
taajista. Asenne muuttuu eld.kkeeIle siin-
tymisen jeilkeen vielii mydnteisemmiiksi, jolloin
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kielteisesti asennoituvia on kymmenesosa. Asen-
noituminen on yhteydessH aktiiviaikaiseen ty6h6n.

R a v i n t o a tarkasteltiin pddasiassa taso-
kysymyksenti. Vaikka ravinnon taso onkin aktiivi-
aikana usein tyydyttiivH., se huononee elEkkeelle
siirtymisen jtilkeen. Muutokseen on tanvetta kiin-
nittaa huomiota. Sen menkitys saattaa jdHdd mui-
den tekij6iden vanjoon.

A s u m i s t i I a n n e ei tuota ongelmia
valtaosalle tdmiin tutkimuksen vastaajista.
Muuttoalttius saattaa silti ol-1a osoitus piile-
vist5 ongelmista. Erds tHllainen on ikaiH.ntymi-
seen liittyv5 vaikeus huolehtia tyypillisen5
asumismuotona olevan omakotitalon hoitoon ja
huoltoon liittyvistH teht5vistS..

Havainnot s y v dha a s t at t e 1 u i s t a
olivat samansuuntaisia kuin osatekijdiden ana-
lyysissa saadut tulokset. Uusia, hyvinvointiin
olennaisesti vaikuttavia tekijHkokonaisuuksia
ei noussut esiin, mutta tiettyjd hyvinvoinnin
listipiinteitii voitiin havaita. Tdlloin konostui-
vat run. el5kelliisen liihiympEristdn ja jokapHivlii-
seen elEmaen liittyvien ns. pientapahtumien mer-
kitys hyvinvoinnille.
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6. 3. ElHkkeelle valmennus

Eleikkeelle valmennuksella havaittiin olevan
t&ssd tutkimuksessa suolritetun anvioinnin Penus-
teella vaikutusta aeuraaviin muuttujiin:

- Tiedon meirinii eni osa-alueiden yksityiskohdista
- Lis5tiedon tarve eni asioista
- Henkil6kohtainen aktiivisuus
- Liikuntahannastus ja kunnon hoito
- Sosiaalinen osallistuminen (ky1di1y, juhlissa-

kdynti, yms ).
- Atenioiden taso
- Huomion kiinnittaminen ravinnon te::vee11i-

syyteen

Lisdksi valmennus on yhteydessd muutamiin selLai-
siin tekijOihin, joiden kohdal-La sen vaikutus
on vdhdisempiiri ja nEkyy useimmiten vain vastaus-
vaihtoehtojen iiiiniptiiss&. T5llaisia olivat
seunaavat muuttujat: kontaktit ldhiomaisiin,
ter"veydentil-asta huolehtiminen, tunne vaikeuksien
kentymisestai, ktisitys viihtymisest5 eldkkeellii
ja hannastustoiminta.

Valmennuskurssi ei vaikuttanut muihin tutkinuk-
sessa tar:kastel-tuihin muuttujiin juuni l-ainkaan.
Naiistd muuttujista oli osa sellaisia, ettti kurs-
sin ei voida olettaakaan vaikuttavan niihin, koska
asiaa ei kiisitel-ty kurssiLla tai kurssin vaiku-
tus ao. muuttujaan tuntuu muuten mahdottomalta
(esim. vaikutus tenveydentilaan).

Valmennuskurssi oli siis hyodyllinen siksi, ettd
se vaikutti mydnteisesti joihinkin hyvinvoinnin
osatekijdihin lis5dmHllai tarpeellisia tietoja
ja valmiuksia ja esttimdl-l5 kielteisid muutoksia.
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Taimii tulos perustuu kuitenkin juuni tiissH tutki-
muksessa valLinneeseen tilanteeseen. E::ilainen
tilanne, kuten esimenkiksi toisentyyppinen kurssi,
saattaa tuottaa nyds toisentyyppisiei tuloksia.
Myohempi vanhenemiskehitys johtanee sitri pai_tsi
tilanteisiin, joihin eliikkeelLe valmennuksella
ei ole eniiH. yhteyttS.

Kunssilaisten oma kiisitys valmennuskunssien
hyddyllisyydest5 on mydnteinen.

Kuvio t 5.

Yhdeksrin kymmenest:i kunssilaisesta piti sitti
hy6dyllisen;i. YksikdHn kunssin kEyneist;i ei
pitrinyt sitd hyddytt6mrinE. Kunsseilta pois-
j;i;imisen syyt olivat ymmainnetteiviti. Syite
ol-ivat mm. pitkdt matkat ja sopimattomat lii-
kenneyhteydet ja vdsymys ::askaan tydpdiv;in
jtilkeen. Tiimd antaa aiheen ha::kita mahdolli-
suutta jrirjestliti eldkkeelte valmennuskunsseja

J-L -o

9o flrmIII fl;::;it,Iti"'"
wf,;fi;illi3,,u,n,.
mIIl nTH;.;i' t,vsin

Vastaus vaihtoehdot

Erittain hy6dyllinen
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sellaiseen aikaan ja se11aise11a tava11a, ette
mahdollisimman moni voisi osaltistua niilIe.

6.4. Teoreettiset oletukset ja tutkimustulokset

Teoreettisessa tarkastelussa mainittu asennoitu-
minen ja sopeutuminen e1;ikkee11e siirtymiseen sa-
vahvistusta empiinisistd tul-oksista. Sopeutumis-
kyvyn oletettiin johtuvan penimmtilt&;in biologis-
fysiologisen vanhenemisp::osessin luonteesta, joka
totuttaa ihmisen vdhitelleen luopumiseen.

Taloudellista til-annetta ja tenveyttci on pidetty
teoneettisesti keskeisimpin;i hyvinvoinnin osa-
tekijointi. K{sitys vahvistui ttissd tutkimuk-
sessa. Taloudellinen tilanne on trinkeei sekii
hyvinvoinnin muodostumisen ettii sen muutoksen kan-
nalta. Fyysiselld terveydellti, johon liittyy
lriheisesti henkinen ti1a, on tdnked menkitys
hyvinvointiin yleisesti vaikuttavana tekijein5.

Hyvinvoinnin muista osa-alueista nousivat tHssii
tutkimuksessa esiin erityisesti tieto ja aktiivi-
suus. Niiden osuus ei ole hyvinvointiajatte-
lussa mitenkiiiin konostunut, mutta siitei huoli-
matta ne ovat ainakin eleikkeelle siintymisen
yhteydessa tarkeitii hyvinvoinnin edellytyksi;i.

Erityisiii vaikeuksia oletettiin syntyv;in, jos
useat hyvinvoinnin osatekijat muuttuvat saman-
aikaisesti siten, ettii niiden kielteiset piin-
teet kasautuvat taval-l-a tai toiselIa. Lisflksi
oletettiin, ettii jonkun e::ityisen tekij;in muutos
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voisi johtaa tuol-laiseen kasautuvaan kehi-
tykseen. Konnelaatioanalyysi osoittikin hyvin-
voinnin osa-alueiden eni piinteiden kasautu-
van. Taloudel-linen tilanne, aktiiviaikainen
ty6 ja tieto muovaavat usein yhdess5 hyvin-
voinnin kokonaisuutta.

Empiininen analyysi osoitti, ettH ihmiset kehit-
tdvrit elEkkeelle siintymisen yhteydessii sopeutu-
mista helpottavia toimintoja, jotka vastaavat
teoneettisessa tankastelussa mainittuja konvaa-
via mekanismeja. Psykologisen mekanismin toi-
minta saattaa myds oI1a voimakas - siihen viit-
taa ainakin asennetasolla havaittu mydnteisyys
elHkkeel-l-e siintynist{ kohtaan ja tyOhalutto-
muus elaikeaikana.

EldkkeelLe valmennus ndhtiin erliEksi keinoksi
yllapitee ja vahvistaa konvaavien mekanismien
toimintaa. Empiininen analyysi osoitti, ettH
valmennuksella o1i my6nteinen vaikutus joilla-
kin osa-alueiIIa. Sen avu1la pystyttiin sai-
lytteim5Sn hyvinvo int iteki j 6 iden akt i iviaikaist a
tasoa ja kehittlimd.H.n ja vahvistamaan joissakin
tapauksissa konvaavia toinintoja.
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Kukin kunssijakso piirittyi tydntekoa 3a harnastustoi,
mintaa sek5 sosiaalisia suhteita koskeviin esityk-
siin. Kun kunssien alustusesityksessd ja genonto-
logiaa koskevassa yleisesityksessii kiisiteltiin viell
asennetekijdihin ja henkisiin seikkoihin vaikutta-
via tekijditii jne., voidaan todeta, ettii kursseilla
kaiytiin ldpi keskeiset hyvinvoinnin osatekijet.

Kunssitilaisuuksia o1i kahtena iltana viikossa,
tiistaisin ja tonstaisin, alkaen kelto 19.00. Kant.
taa ja bussineittitietoja hyv;iksi k;iytt;ien henkil6t
jaettiin kulkumahdollisuuksia ajatel-len heille mah-
dollisimman sopiviin kunssipaikkoihin, ja vanattu



paikka merkittiin kutsukinjeeseen. Kunssitilai-
suudet ajoitettiin siten, ett;i edellisen tilaisuuden
ja seunaavan vdliin jtii ainakin yksi pHivd, jotta
ku:rssitus ei olisi muodostunut liian ::asittavaksi.
Kunssin kestoaika muodostui y1i kuukauden mittai-
seksi. Koska kunssien opettajat pitivdt esityk-
sensH kolmessa eni paikassa ja koska opetukseen
osallistui useita opettajia, aiheutti aikataulun
laatiminen kaikille sopivaksi enind.isiH jH.njestely-
vaikeuksia.



LIITE 2

Tutkittujen nyhmien faktonirakenteita



2. vaiheen faktorit ryhmiissE rrkaikkirr

t234 E

.13

-.11_

.02

6

to

- .10

.04

h2

Nykyisen ty6n tyypi
El.6kkeel.1e siirtymis-
ajankohdan sopivuus
Miltii eliikkeelle siir-
tyminen tuntui
Viihtyminen elSkkeellli
Vaihtoiko asuntoa
Tuliko uusia harras-
tuksia
Nettotulot/kk
Taloudellinen toimeen-
tulo
Tekeek6 viela ty6ta
Huomioiko ravinnon
tenveeJ-lisyyden
Atenioiden koostrmus
O]iko tietoa eliikkeist5
HaLuaako tietoja e16k-
keistd
Nykyinen tenveydentila
Montako h5rv55 tuttavaa
on nykyisin
Ky1lii1y, juhlissakiiynti
yms.

Sukufaisten tapaarninen
Kuinka aktiivinen
on nyt
Tuntuuko e1:ima tyhjen-

-pSiviii.seltH
Onko vaikeuksia nykyisin

23 .47 .06 -. s0 0.58

-.11 -.13 .86 .05 0.78

.27

-.42
- .18

.16

-.28
.02

.6\,

-. 59

-. 11

-. L4

.20

-.25
.24

,52

-.09
-.15

0.80
0.71
0 .40

-.01
.1+

.04

.54
-.13

.16
-.14
-.31

-.77
-.2r

t2
32

0.63
0. s8

-.u
-.10 .10

-.10
.01

.01

-.00
.02

-.12
-.03

.60

0.59
0.39

-.17
.06
.07

.03

-.35
-.75

10

00

01

70

54

09

-.00
- .08

-.o7

07

49

04

.t_1

30

0. s3

0.67
0. 58

-.03
.42

60 .08

-.15
-.42
-.07

-.05
.56

0. s6

0.6314

53 .17 11 -.15 -.15 -.49 0.60

-.74
- -57

-.02
.04

- .05

-.03
.01
.25

.08

.06

.39

-.06

.06

0.71
0.39

-. bJ .r2 .13 .31 -.07 0. s3

.68

3.14

15 .70

09

25

19

18

03

22

-.04
.20

-.00
.06

0.57
0.56

Ominaisa:nvot 2.39 r.97 1.70 1.40 1.29 11.90

Kokonaisvarianss in
eetitys (t) 11.95 9.85 8. 50 7 .00 6.45 59. r+5



1. vaiheen faktonit nyhm5ssii itkunssilaisetrr

Nykyisen ty5n tyyppi
Ty6skentelyhalu vanhuus-
elSkkeellii
Mielipide el5kkeell-e siir-
tymisen ajankohdasta
Mielipide elEkkeelle siir-
t5misestd
Mietipide viihtlmiseste
elSkkeelIS
Monessako jiinjest6ssii on
nukana

Kuinka aktiivinen on nyt
Tietaek6 miten eliike laske-
taan
Haluaako tietoja elEk-
keistii
Nykyinen tenveydentila
Ki.irmittSHk6 huoroiota
navintoon
Atenioiden koostumus

Suunnitteleeko asunnon-
vaihtoa
Taloudel1i.nen toimeentulo
Nettotulot/kk
0nko. vaikeuksia nykyisin
Hyvien tuttavien m55r6
ty6paikalla
KEyk6 lcylEssli, juhlissa,
jms.
Kuinka usein tapaa
ldhionaisia
Tuntuuko elHma tyhjan-
piiiv5iseltH

123456h2
-.07 -.32 -.08 -.33 .I8 .75 0.86

. ]5 .72 -.22 -.t2 -.20 -.28 0.72

.55 .13 -.14 -.16 -.32 .10 0.48

.13 .81 .2L .04 -.18 .22 0.81

.01 -.20 .06 -.11 .76 .19 0.68

26

76

o2

.01

.24
-.49

.30
0.64
0.78

-.21
-.67

-.03

69

-. 58

.14

-.12
.06

.13

-.05
-.26

.13

.31

.25

- .04

.r1

.02

.14

.01

.12

-.7t
-.00

24

-.01
-.16

-.15
.L2

t2
04

0.68
0.71

0 .66

0.43

07 -.13 87 -.2L -.12 0.84

.41
-.25

-.57
.24

12

26

0464

-.63

I8

-.48
-.04

.L8

.62

-.04
-.53

.54
-.22

.01

-.19

.27

.2L

-.38
-.19

.57

.06

.20

.58

0 .74

0 .49

0.75
0 .71

-.2L -.66 04 -.06 .10 0.52

11 .24 - .72 .03 -.03

00 -.28

t2 0.61

26

27 -.02 -.0s -.06 0.61

-.68 -.07 -.04

Oninaisa:rvot

Kokonaisvanianssin
selitys (t)

3.00 2.62 2.26 L.92 1.87 1.67 13.35

15.00 13.r 11.30 9.60 9.35 8.35 66.70



1. vaiheen faktonit ryhm6ssH itei-kurssilaisetrl

Nykyisen ty6n tyyppi
TSr6skentelyhalu vanhuus-
ellikkeel].ii
Mielipide etiikkeelle siir"-
tymisajankohdasta -.10
Mielipide eliikkeelle
sii:rtymisestii .07

Mielipide viihtymi-
sestii el-likkeellii .13
Monessako jiirjest6ssli
on mukana -.34
Kuinka aktiivinen on nyt .75
TietSAk6 miten e15ke
lasketaan -.11
Haluaako tietoja
elHkkeistS .30

Nykyinen tenveydentila .03

Kiinnittdiik6 huomiota
navintoon .80

Atenioiden koostumus .25

Suunnitteleeko asunnon-
vaihtoa .36

Taloudellinen toimeentulo .L2
Nettotul-ot,/kk .09

Onko vaikeuksia nykyisin -.17
Hyvien tuttavien mli6nH
tySpaikalla -.19
KAykd kyl5ssli,
juhlissa, yms. -.11
Kuinka usein tapaa
lShiomaisia .14
Tuntuuko elema tyhjan-
piiivaiseltii -. 30

Ominaisarvot

Kokonaisva::ianssin
selitys (eo)

c123456h'

-.38 .52 -.O2 -.05 .14 -.L2 0.60

08

04

. 30 -.0] .72 03 .02 -.13 0.60

-.02

.07

.19

.85

.21

- .18

-.o2

.01

-.10

.01

-.10

-.06
-.20

.18

.72

.13

.06

.66

- .19

-.21
.56

-.11
-.02

.02

.51

-.64
.15

-.o2
.08

0.60
0.65

0.73
0.58

o.62
o.62

64 -.25 -.10 13 0.51

.00 .7L +3 -.08 -.03 0 .70

- .o7 - .76 - .12 -.19 - .07 0.71

- .77 -.06 -.03 -.00 .07 0 .60

.06

-.48
.0s
.20

-.18
-.50

.48

.11

-.o7
.20

.06

.16

-.00
-.33

.65

.33

0.65
0.52
0.68
0.59

-.23
-.03
-.04

.16

-.13

-.13

.16

07 .13 .65 - .a7 0.59

-.01 -.29 .09 - .27 67 0.65

08 -.07 .t7 .64 0.5r

29 .67 -.r2 .01 0.7s

2.90 2.50 2.3L 2.20 1.54 1.52 12.97

14. 50 12.50 11. 55 11.00 7 .70 7 . 60 64. 85



2. vaiheen faktonit ryhmiissii Ikunssilaisetrf

Nykyisen ty6n tSryrppi

Eliikkeelle siirtynis-
ajankohdan sopivuus
Miltii elSkkeelle siir-
tyminen tuntui
Viihtyminen elikkeellli
Vaihtoiko asuntoa
Tuliko uusia hannastuksia
Nettotulot,/kk
Taloudellinen toimeentulo
Tekeek6 vie15 ty6tH
Huomioiko navinnon
tenveellisyyden
Atenioiden koostumus

01iko tietoa el5kkeistii
Haluaako tietoja elAk-
keistH
Nykyinen tenveydentila
Montako h5rv55 tuttavaa
on nykyisin
KylHily, juhlissa-
kliynti, yms.

Sukulaisten tapaaminen
Kuinka aktiivinen on nyt
Tuntuuko eIHn6 tyhjan-
piiiviiiseltd
Onko vaikeuksia nykyisin

0minaisanvot

Kokonaisvanianssin
selitys (%)

-.92
.87

.22

.10
-.L2

.L2

.15

-.09
.26

-.24
-.01
-.15

.27

-.59

-.02
-.14

.43

-.02
-.10

.86

-.04

.'10

.08

-.24
.80

.64

-.04
.20

0.90
0.92
0.55
0.71
0.55
0.84
0.49

123456:n2
.17 -.00 -.70 -.I0 -.08 -.00 0.54

.05 -.85 .13 .37 -.14 -.05 0.91

.L7

-.15
.07

-.2L
.24

-.04
-.L2

-.70
-.38
-.81

.04

.22

- .45
.12

-.2t
.13
.26

-.08
.26
.05

-.04
.74
.28

-.81
.L2

- .05

.00

.o7

-.40

.01

.74
.10
.03

.14
-.03

.69

-.33

16

.25

-.04

40

.05

-.35

0 .68

0.64
0.78

57

73

67

0.68
0 .34
0.71

0.78
0.91

L2

01

06

I4
35

09

05

73

.16 -.03 -.6"1

10

26

o7

0

0

0

.20

.09
-.04

.37

.31
-.lr

-.08
-.25
-.19

-.00
.10

-.10

.09

-. 13

-.06

.86

.68
.14

-.28
0l
04

-.06
-.34

3.35 2.68 2.24 2.07 r.87 1.71 13.92

16.75 13.40 11.20 10.35 9.35 8. ss 69.60



2. vaiheen faktonit ryhmHssH Iei-kunssilaisetrl

3456h2

-.34 -.10 .10 .09 o.s

12
.07 -.60Nykyisen ty6n t34rppi

Eliikkeelle siit3tlmis-
ajankohdan sopivuus
Miltii eliikkeelle
siir"tyminen tuntui
Viihtyminen eliikkeellii
Vaihtoiko asuntoa
Tuliko uusia hamas-
tuksia
Nettotulot,/kk
Taloudellinen toimeentulo
Tekeek6 vielii ty6tA
Huomioi.ko navinnon
ter.veellisyyden
Atenioiden koostumus

Oliko tietoa elHkkeistd
Haluaako tietoja eliik-
keistH
Nykyinen terveydentila
Montako hyvEd tuttavaa
on nykyisin
Kyliiily, juhlissa-
kdynti yms.

Sukulaisten tapaaminen
Kuinka aktiivinen on nyt
Tuntuuko eI:ime tyhjen-
pHivliiseltli
Onko vaikeuksia nykyisin

Ominaisarvot

Kokonaisvarianssi.n
selitys (8)

06 -.01 .01 .89 - .07 .10 o .7

44 -.20 -.16 57 -.11 .26 0 .7

-.15

-.02
.01

-.06
-.10

-.11
.72

.80

-.833
_ FE

- QO

.7+

.68

.49

-.f5

- .18

-. 13

-.07
.04

-. 65

-.08

-.04
.16

.41

-n.)
.00

-.03

.07

- R2

0.6
0.6

-.07
-.44

.10
-.02

04 -.09 -.19 -.s0 -.30 0.4

.0I
-.66

.78

.03

.03

.10

.0.1_

.09

.84

.27

.04

.05

-.03
.19

.07

.b/

0.6
0.5
0.6
0.4

-.10
.03

.11

.14

.39

.77

.73

.50

- .13

-.16
.03

.19

.09

.45

. l_3

0.6
0.6
0.6

14

25

03 .00 14 -.02 -.24 0.6

- 12

- .09

-.04

-.01
.06

.34

-.07
.08
.01_

.29

-.12
.2t

0.6'
0 .3,

0.5:

-.05
-.14

09

2L

.13
-.14

.06

. aJ

3.35 2.59 l_.73 1.66 t. 37 I . 29 11 . 9,

16 .7s 12. 95 I .65 B. 3 6. Bs 6.45 59 .9



LIITE 3.

Kyselylomakkeet

3.1 Tutkimuksen 1

Tutkimuksen 2

vaiheen kyselylomake
vaiheen kyselylomake3.2



LIITE 3.1.

Tutkimuksen l vaiheen kyselylomake



Luottanuksellinen

TUTKIMUS ELJ\KKEELLE SIIRTYMISESTA

Kyselylomake

Vastaajalle:
Talla lomakkeella kysytiiiin monia Sinua henkildkohtaisesti koskeviaasioita. Ihmiset ovat kovin erllaisia ja ajattelevat asioita useineri tavoin.

va a vas

sittiiisili vastauksia saa kukaan se1vi11e. Vastaa siis rehellisest
ehdottoman luottamuksellisesti ja tilastoista ei yk-

l_

S

ja avoimestl vain oman mlelipiteesi mukaan. Lomaketta tiiyttiiessiisi
huomaa viel-ti seuraavat asiat:
I Kysymyksissii on yleensH. arueettu

vaihtoehtoja. Valitse niistii se
Sinun

e
, ios SESSA El

s].n neuvo
Kun val-itset omaa mielipidettEisi vastaavan vaihtoehdon
vaihtoehdon numeron oh.iata valintaasi - numero on vain

valmiiksi useita eri vastaus-

ym-
toi-

L dl-ii annaffiF6ffi-
massa vastausten kiisittelyii.

1. Afa Xayta trEn osaa sanoatt vastauksia muuten kuin siin5. tapaukses-s?r ettii on aivan mahdotonta antaa muutakaan vastausta.
4. Afa fryppaii yhd.enkiiiin kohdan y1i, vaan yritEi vastata jokaiseen ky-

symykseen. Merkitse vastaus selviisti. Jos tul-ee korjauksia, tee
mytis ne selvdsti.



-2

1 . Vastaajan nj-mi-:

2. Merkitse syntym?iaikasi:

3. Merkitse sukupuoli, oletko: 1. Mies

4. Merkitse siviillsiiiitysl, oletko:
Nalmislssa
Nai.maton
Leski
Erorurut tai asumuserossa

5. Minkdlainen koulutus Sinulla on:

Kansa- tai kansalaiskoulu
Oppikoulua _ luokkaa
Ylioppilas
Ammattikoulu
Jokin opistotasoinen tms. kouluYliopisto- tai korkeakoulututkinto

19

2. Nainen

1
2
1
4

1
2
3
4
5
6

6. Mik2i on nykyinen ammattlsi (merkitse niin tarkasti kuin voit):

7. Mihin allamainituj-sta tydaikaryhmist?i tycisi kuuluu:
Normaall piiivtityd
Kaksivuorotyi)
Kolmivuorotyd
Jatkuva ytityt5
Jokin nuu, mikH:
Olen yrittiijii
01en maatalousyritt?i jii

I
2
3
4
5
6
7

8 Montako vuotta olet o11ut nykyisess5. tai sitii liiheisesti muistut-
tavassa tydssii: rmotta

Oletko tehnvt suuri-mrnan osan tvtiss5.oloajastasi nykyistii tai nykyistydsi ty,.ppist tal iruuta ty6tai -

1. NykyistEi tai nykyiseir tyyppistii tytitii2. Aivan erllaista tytitii

9



7

10.

11.

(t:ifran vastaavat vain naimisissa olevat,
kysymyksestli no '12)

Onko puolisosi:
1.
z.
2

muut jatkavat

Ty6ssii
Eliikkeell a
Kotona, ei elEikkeellH

f - ..\l\JOS pUOIlsO On lyoSSa'

Jaakd puolisosi eltikkeelle:
I
2
1
4
0

Samaan aikaan kuin Sinti
Ennen Sinua
Hieman Sinua my6hemnin
Paljon mytihemmin kuin Sinti
En osaa sanoa

12. Montako ihmistii asuu kanssasl samassa taloudessa Sinun lisiiksesi:
kp1, niiist?i aIle 15 vuotiaita kp1.

(Jos olet yksin, merkitse O kp1)

13. Kuvaile nykyistti tydtiisi seuraavan luokituksen avulla. Onko tydsi
liihinnii:
1. Raskasta ruumiillista tydtii (esim.rakennustyd, raskas tehdas-ty5, ym. )2. Muuta ruumiillista ty<5tii. (esim,koneellinen tetrdastyd ym. )3. Osittain henkistii tydtii (esim. myyntityd, konttorityd, tycin-johtotyti, ym. )4. TEiysin henkistEi ty6tii (esim. pelkkti johtotyti, suunnittetu,ym. )5. Jotain muuta:

14. Y+te_ sanoisit tvdstEisi noin yleensEi. _Millaine+ mell<itvs .siII? on
@fg, ios 9ggg ajattele nyt siitEi Saanaasl@-
tuloa:
1. Tycini on
2. ?ydtliini

si1lti on
3. Tytjll:ini
+, ryonl- el_

pakosta.

mi-nuI1e rrkalkki kaikessarr
on mi-nu11e melko t6rkeii merkitys, palkan lisiiksitodella muutakin merkitystiiei o1e minulle kovinkaan suurta merkitystti
merkitse minulle juuri mitlitin, teen sitii vain
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15. Haluaisitko vielii vanhuuseliikkeellti ollessakln tydskermellti
normaallin tapaan:

Kyllii varmasti
Ehka
Tuskin
En halua

1
2
3
4

16. Entii haluaisitko eltikkeellii ollessasi tehdii jotain puolipiiivti-
tydtii, jotain kevyttti ty6tii tai vastaavaa:

Kyllli
Ehke

varmastl
Tuskin
En halua
En osaa sanoa

1

2
4
4
o

17. Haluaisitko tietoja sellaisista tycipaikoista ja tyontekonahdolli.
suuksista, joita on tarjolla mycis vanhuuseliikeltiisille:
1 . Ky1lii, erittiiin mielelliini2. Ehkii ne tiedot olisivat tarpeen
1. En halua (tai tarvitse) seliaisia tietoja

18. Milloin siirryt vanhuuseliikkeelle (irmoita mahdol-risimman tarkkapalvamaara/:

. 

- 

197

19. Mitli mieltii ol-et eliikkeelle siirtymisesi ajankohdasta ( eliikeiEistisi). Siirrytk6 mielestiisi vanhuus6te*feette:
1. Aivan liian aikaisin
2. Hieman liian aikai.sin
3. Sopivan iktiisen?i
4. Hieman liian mycih3iiin
5. Aivan liian mydhiiiin

20. Nyt kun ellikeikEi alkaa liihestyEi haluaisimme tietEili mitii mieltiiolet eldkkeelle s irtvmise stiisi. ?untuuko se Sinusta:
Erittiiin ikdviiltii
Melkoi-sen ikiiv?iltEi
IkEiviinpuoleiselta
Mukavanpuoleiselta
Melkoisen mukavalta
Eritttiin mukavalta

1
z
1
4
5
6



E

Tuntuuko Sinusta, ettli voit eliikkeelle siirtyessdsi luopua nykyi-
sestd tytistlisi:

llman mitii?in vaikeuksia
Aika helposti
Helponpuoleisesti
Vaikeanpuoleisesti
Jokseenkin vaikeasti
Vain tdin ja tuskin, hyvin vaikeasti

1

2
3
4
5
6

2. Uskotko viihtyv?isi ellikkeelld ollessasi
Varsin hyvin
Aika hyvin
Joten kuten
Aika huonosti
Varsin huonosti

1
2
1
4
5

1 Joudutko mielest5.si ponnistefemaan ja yrittEimd?in nykyisessa tycis-
s5.si kovasti vai onko ty6 fuonteeltaan viihemmiin vaativaa, rauhal-
lisempaa:

Joudun ponnistelemaan ja yrittiimiiiin kovasti
Joudun poru:istelemaan, mutta en todella kovasti
Joudun ponnistelemaan, mutta vain tllapliisesti, kausittain jne.
mutta muuten on kohtalaisen rauhallista
YleensH. on aika rauhallista, joudun ponnistelemaan ja yrittii-
niiiin kovasti jokseenkin harvoin
En joudu ty6ssiini rrkovif lerr, se on rauhallista
Sanoisin, ettd ty6ni on minul-Ie suorastaan lepoa

1
2
1

4

5
6

4 Yrittiiisitkci nyt arvioida, kuinka moneen yhdistykseen, seuraan,jdrjestcidn, kerhoon yms. kuulut TODELLA TOIMIVANA JLSENENA, ts.
osal-listut todella sen toimi-ntaan jotakuinkin siitinn6llisesti
@set,ti1aisuudet,varsinainenjiirjest6tY6,Ym.)
I
Z
z
4
5

En kuulu toimivana jiisenenii yhteenkiiiin yhdistykseen tms.
Kuulun yhteen
Kuulun kahteen
Kuu1un kolmeen
Kuulun neljiiiin tai useampaan

5 Onko osanottosi yhdistysten toimintaan ja muuhun kodin ulkopuoli-
seen toimintaan mi-elestdsi viime aikoina
1. Viihentynyt jyrkiisti
2. Viihentynyt aika paljon
3. VEihentynyt hieman4, Fysynyt samanlaisena
5. Lisiiiintynyt
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26. Oletko kiinnostunut liihinnii radion tai TV:n kuuntelusta ja kat-
selusta, lueskelusta yms. oleskelusta vai harrastatko lisEiksijotain, kuten kalastusta, lenkkeilyii, keriiilyii, askartelua Tns.
toimintoja:
1. Liihinnii vain oleskelen2. Pidan oleskelusta, mutta mj-nulla on myds yksi harrastus
3. Oleske1en mie1e11iini, mutta minulla on lls?iksi

2 - t harrastusta4. Olen varsinainen harrastusih.minen, harrastuksia on paljonja ne vieviit suuren osan vapaa-ajastani

27. Miten aktiivisena, toimeliaana tai passiivisena pidtit itselisinykyisin. Oletko mielestiisi:
Erittiiin aktiivinen, toimelias
Ivblkolsen aktiivinen
Jonkinverran aktiivinen
Ai-ka passiivinen, viihiin toimel-ias
Hyvln passii-vinen, hyvin vlihiin toimetias
TEiysln passiivinen, en lainkaan toimelias

1
2
3
4
5
6

28 Oletko jo tehnyt mittiEin suunnitelmia ajanviettosi suhteen ellik-
kee11e jiiii.misesi jHilkeen:

1. 01en tehnyt melko tarkat suunnitelmat2. Olen tehnyt joitain suunnitelmia1. En o1e suunnitellut

29 Tuntuuko siltii, ettii ajankiiyttdkysynys voi aiheuttaa elEikkeelliiollessasi niin paljon ongelmia, ettii olisi hyvti saada neuvoja
myiis si-i.nH. asiassa:

Ky1lii varmasti
Saattaa o1Ia niin
En oikein jaksa uskoa niinEi ole aihetta

1
2
1
4

30 Oletko mielestiisi se1vi1lii elEiketurvastasi ts. siitii, mitEi eliiket.tli tai eliikkeitEi tulet saamaan siirryttydsi vanhuuseldkkeelle:
Ky11ii tliysin selvilliiKyllti jokseenkin selvillti
Tiediin suunni-Ileen, mutta en varmasti
01en aika epiitletoinen asiasta
En tunne asiaa, en o1e selvill?i siitii

1
2
3
4
5

31. EntHi oletko se1vi11?i tulevan elEikkeesi miiliriist?i:
1. KylIEi, tliysin seIvi1lii2, KyI1Ei, jokseenkin se1vi1l?i
1. Tlediin suunnilleen, mutta en varmasti4. Olen aika ep?itietoinen siitii
5. En tledli, en oIe se1vi1lEi siitii



-7 -B:tii oletko se1villii siitti, miten ty6e12ike lasketaan:
1 . Ky11ii, tEiysin selvi11Ei2. Ky1lii jokseenkin selvillii
1. Tiedti:: suunnilleen, mutta en varmasti4. OIen sil-tii aika epiitietoinen
5. B: tiedii

Kun ajattelet sosiaalj-h:rvaa noin yleensti Sinun kohdallasi, niinvoitko mielest?isi siirtyii sen suhteen turvallisin mielin eliikkeel-
Le:
1. Ky11ii ehdottomasti2. Ky11ii suuri-n piirtein
1. Eipti juuri
+. .EiI VOr-

14 i{ikii tai mitkii seuraavista asioista vaikuttavat mielestiisi tv6elii-kelakien mukai-sen vanhuuseldkkeen suuruuteen (vmpvrtii oikeEiE-
pr-Iamas]- va]-nloento ta]- val-ntoehctot, :

1

2
3
4
5
6
7
0

Asui.npaikka
Terveys
Ansiot
Elatusvelvolli-suus
Asunto-o1ot
tlcSssiioloaikaEiviit mitkiiiin em. tekijEit
En osaa sanoa

,5 EntEi mitkEi tai mitkEi seikat vai-kuttavat kansaneldkkeen mukaisen
va+.?rpuseliikEeen miiEiriiiin (ympyr6i oikeana@l
vaihtoehdot):
1. Asuinpaikka2. Terveys
1. Ammatti4. Tulot
5. Asunnon kunto6. Lasten lukumEiiir6
7. EliikelEiisen lkiiq. Eivtit mitkd5! em. tekijiit, se on aina yhtEi suuri0. ftr osaa sanoa

i6 Mitii seuraavista voj-t saada vanhuuseliikkeerlH. ollessasi (ympyrdij?iIleen oikea tai oikeat vaihtoehtodot):
?viiel?ikett2i ia kansaneliikettiivlin kansanefe-ekettaValn tV6(ansio-)eliikettii
Sairausvakuutuks en piiiviirahaa
KansanelS.kettti .ia pdiviirahaa
Tyueliiketta ;!C ffiivaranaa
Tyd eliikettii, kansanel iikett?i jg p ZiiviirahaaEi mitiiiin em. etuja

1
2
3
4
5
6
7
8
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Jos jatkat vantruuseliikettii saadessasi siiiiruacjllistti tydntekoa, nii-n
vai-kuttaako se mielestiisi eI?ikkeesi kokonaismtiiir?iiin vai ei:
1. Ei vaikuta, saan silti tEiyden kokonaiseltikkeen2. Ellike viihenee
3. En saa lainkaan eltikett?i0. Br osaa sanoa

3e Mitii korvauksia elfikkeelld oleva henkild voi saada sairausvakuu-
tuksesta (ympyriii useampia vaihtoehtoja, jge se on mj-el-estEsi
tarpeen):
1. Piiiviirahaa2. Liiiikekorvausta
1. Elinkorkoa4. Matka-avustusta
5. Korvausta lEiEikiirinpalkkioista6. Kaikki sairausmenot0. En osaa sanoa

39 Voivatko k?isityksesi mukaan Eaikli-ffephqkEe! saada jotain sosiaali
lautakuru:an kairtta ;aettavia-Eiffi@i saavat[o niitii vain
vdhS.varaiset:
1. Niite saavat vain vtihiivaralset2. Kaikki vanhukset voivat saada joitain armstuksia

40 Osaatko nimetii yhden tai useampia sosiaaliavustuksia,
hukset voivat saada:

joitq van-

1

0 .Ein tieda

41. Oletko tiihiin mennessS. valmentautunut eliikkeel-Ie siirtymi-seen, ts.oletko ajatellut asioita, tehnyt suunnitelmia ym.
Kyl1?i monin tavoin
Jonkin verran
Aika vEihiin
En o1e

1
2
3
4

42 Mistti asioista haluaisit saada lis?iEi tletoja liihestyesstisi niiirn
eliikeikiiZi (ympyrtii kaikki ne kohdat, joisti haluaisit tietoja):

El2ikkeistH
Sairausvakuutuksesta
Sosiaallavustukslsta
Ajanktiytti{6n liittyvistii kysymyksistii
Eril-aisten sairauksi.en hoidosta
Terveyden ja..ln:nnon yI1?ipidosta
Terveellisestd ja hyviistd. ruoasta
?y6ntekomahdollisuuksi sta vanhana
Harrastusmahdollisuukslsta yms.

I
2
1
4
5
6
7I
9
0 Jostain muusta, nistli
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43. Val-itse em. luettelosta kolme ki-innostavlnta asiaa ja merkitse nj_i-

t5. vastaavat numerot jiirjestyksessii t?ihiin:
Eniten kiinnostaisi tieto asiasta numero
Toiseksi eniten kiiru:ostaisi tieto asiasta-iffiffi
Kolmanneksi eni-ten kiinostaisi tieto aslasta numer6-

44 Miten Sinun mielestd.si on yleensii saatavissa sel_laisia tietoja,joita tuntisit tarvitsevasi eliikkeelle si-irtyessdsi:
Tietoja on hyvln vaikea saada
Aika vaikeaa on saada niitii tietoja
Joskus saa, joskus ei
Ky1lli tietoja on aika helposti saatavissaTietoja on saatavissa varsln helposti

45. Mist?i liihteestli ottaisit mieluiten vastaan tarvitsemasi tied.ot:
Suoraan joltain asiantuntijaltaErityisesti sitii varten jiirjestetyillii kursseill_a tms.Jostain esittelylehtisestii
Radiosta
TV: st5
Sanomalehdestii
Jostain paikallisesta virastosta, tms.
Jostain muualta, mistii

1

2
z
4
5

1

z
1
4
5
6
7
U

46

47.

orisitko valmis osall-istumaan maksuttomille kursseirle, jossa erialojen asiantuntijat kertoisivat sinulle eltikkeelre siirtymiseenliittyvistH. ongelmista ja antaisivat niitli koskevia neuvoja:
1 . Ky11ii varmasti2. Ky11ii mel-ko varmasti
1. Eflka4. Luultavasti en5. En osal-Listuisi

MillaineT 91 nykyinen terveydentilasi. Tunnetko itsesi ttitii nykytiyleensd (tilapliistii sairautta el huomioida) :

Hyvin sairaaksi
Melko sai-raaksi-
Hieman sairaaksi
Melko terveeksi
Tliysin terveeksi-

48. Kiiytiitkii jotain tai joitakin ltiiikkeitii:
Seanndllisesti, koko ajan
Aika usein
Silloin tiillciin
Melko harvoin
En juuri koskaan

1

Z
3
4
5

1
Z
3
4
5
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+9.

51.

E'

Onko Sinulla esiintynyt viime aikoina toistuvasti seuraa-
vla oireita (ympyroi jokainen toistuvaFFesfiffimyt oire):

I

2
1
4
5
6
7
a
9
o

Hengenahdistusta ia/ tai rintakipuja
YskEiii ja yskdksili
Vatsakipua ja nrokahaluttomuutta
Nivelkipuja, iskiasta, ristiselkdvaivoja yms.
Hermostuneisuutta, masentuneisuutta, henkistii ahdi stuneisuutta
Unettomuutta, huimausta, muistihiiiriditfi yms. ]mUlostus- tai virtsaamisvaikeuksia
Kovaa pEilinsEirkyii
Jotain muuta, mit5.
Ei ole esiintlmyt toistuvasti tiillaisia oireita

Yritlttktj pitiili huolta terveydentilastasi :

1. Hyvin huolellisesti
2. Jotakuinkin huole]]isesti
1. Jossain miiS.rin
4. En kiinnitii siihen erityistli huomiota
5. Dr o1e yritttinyt huolehtia siitti juuri lainkaan

Pitiiisitk0 terveyden- ja sairauksien hoitoon liittyviin lisli-
tiedon saamista itsellesi:

Hyvin tarpeelJ-isena
Aika tarpeellisena
Yhdentekev?in2[ ei tarpeelUsena eikii tarpeettomana
Jokseenkin tarpeettomana
Tiiysin tarpeettomana

Onko mielest?isi terveyden- ja sairauksien hoitoon liittyvid tieto-ja saatavissa:
1. Tiiysin riittiivEisti2. Aika hyvin niitii on saatavissa
3. Ei o1e riittliviisti saatavissa4. Ei o1e juuri lainkaan saatavissa

50

1
Z
3
4
5

53. Harrastatko voimistelua, lenkkeilyii tai muuta liikuntaa:
Hyvin usein
Aika usein
Aika harvoin
En harrasta

I
2
3
4

54 (Jos et harrasta liikuntaa ym. tai harrastat sitii vain harvoin)
Miksi et oikeastaan harrasta tiikuntaa ym. (ympyrtii pliiiasiallinen
srv):
1
2
3
4
5
e
7

kr viitsi
En jaksa
B: voi, koska liikuntakykyni on heikentynyt
Et: ehdi
B: pidii sitii tarpeellisena
En tiedti, mitii pitlilsi tehdii
Muu syy, mikii:



EE

tr,4

57

Entli onko Sinul-Ia kEisitystii siltd,
kuntosi ylliipitlimlseksi :

-11 -
mitii kaikkea voisit tehdii

1. Ky11li tiedtin hyirin2. On osapuill-een riittiiviisti tietoa siitii3. Ei ol-e oikein tietoa siitii

furltk6 kiinnittiimiiiin huomiota sy6mlisl ravinnon terveetlisyyteen:
1. Ky11?i liihes koko ajan2. Ky11d jossai-n m5.5.rin3. Enpii juuri

2, Eilen s6in:

Kerro mslrflsllisimman tarkasti (muistaen my6s mahdol-riset lisukkeet)mitli s6it kotonasi tdniiiin, eilen ja viim6 sunnuntaina varsinaiser-1a piiltaterial-la ( jos yliptiiitiins?i s6it kotona):
1. Tenaein sciin:

3. Suru:untalna stiin:

4. En ole sy6nyt kotona varsj.nalsta ateriaa

58 Entli mitii
tuoll-ainen
doll-ista:

sydt yleensli aamulsin eruren tyohtin 1:iht6a, kuvailetavallinen aamuruokailusi niin tarkasti kuin mah-

qo it'lontako kertaa piiivtissii sy6t varsinaisen rEimpinan aterian:
1. Kerran2. Kaksi kertaa
3. Kolme kertaa tai usearnmin

oletko mielest5.si tietoinen siitH, mikii on terveelristEi ja mikiiv5heum:in terveellist5. ravlntoa :

. Ky11ii varmasti

. Kyllli l-uulisin niin. En ole oikei-n siitti tietoinen. En tiedii

1

2
1
4

60
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51. Onko nykyisin mielstiisi saatavissa oikeata tietoa ravirutosta:

1 . Riitt?iviisti
2. Hieman liian viihiin
3. Aivan l-iian vtihti::

o1. Kiiytiitk6 rasvaa (voita, margarii-nia ym. ) ia/tai
1. Runsaasti2. Runsaanpuol-eisestl
3. Mel-ko kohtuullisesti
4. Aika vtihlin
5. Tuskin l-ainkaan

sokeria:

53. Asutko nyt:
1

2
1
4

KerrostaLossa
Omakotitalossa
Rivi-tal-ossa

64. Asutko:
1
2
3
4
5

Omlstamassasi asunnos sa
Vuokralla, piidvuokralaisena
Alivuokralaisena
Ty6suhdeasunno
Muuten, miten

SSA

Montako huonetta asunnossasi on (t<eittic; mukaanlukien), mikli on
asunnon til-avuus ja milloin se on rakeru:ettu (suuru:il-Ieen):

kpl
Z

m

huoneita
tilavuus
rakennettu v.

66. Ol-etko asuntoosi:
Varsin t
Aika
Hieman
Varsi-n tyytymlitdn

1
L

3
4

r_nen
t6n

67. (Jos olet tyytymiitdn) Uit<s:- olet asuntoosi tyytymiitdn:

Oletko suunnitellut asurueon vaihtamista siirtyess5si eliikkeelle:
1 . Ky11ii
2. En

68
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69 (Jos kyllii)
Vaikuttaako asunnon vaihtoosi- etupiiiissd:

Onko nykyisen asuinalueesl palvelustasopalvelut ym. ) mielestdsi:
1 . ErittEiin huono2. Aika huono
3. Tyydytttivd4. Aika hyvii
5. Oikein hyvii

I
2
3
4
5
6

Asumi skustarurusten vH.heneminen
Asuinympliristcjn ulkonainen paraneminen
Harrastusmahdol-l-isuudet ym. uudessa paikassa
Henkil-cjkohtaiset ihmissuhteet ja kontaktit
Vaihtelunha].u
Jokin muu syy, mikd

70 (kaupat, l-iikenne, muut

71. oletko tietoinen eri asumlsmahdol]isuuksista vanhana (mitii asun-not maksavat, oJ-isiko vuokra-asuntoja tarjolra, miten pddsee van-husten asuntoihin jne. ):
En lainkaan
En oikein tiedii
Tiediin ne asiat joten kuten
Olen aika hyvin tietoinen niist?i asioista
Tiediin ne asiat oikeln hyvin

1
2
3
4
5

72. TUIetko tal1e hetkell-li mielestiisi tal-oudellisesti toimeen:
Varsin hyuin
.Aika hyvin
Kohtalaisen hyvin
Joten kuten
En oikein tule toimeen (rrnipin napinr')
Varsin heikosti

I
2
3
4
5
6

nz Miten paljon rahaa sinulle jtiii ':kiiteenrf kuukaudessa, kun veroton otettu pois (jos tulot vaihtelevat, ilmoita keskimiilirdinen,yleisin kuukausitulosi ) :

1. AI1e 500 mk/kk2. 500 - ggg ,:

1. 1000 - 14gg ,,

4. 15oo - 1999 tr

5. 2000 - 24gg ,,

6. 25oo - 2999 rt

7. 3000 - 34gg rr

8. 35OO - 3999 I'

9. 4000 mk tai enemmS.n

74. Kyl{.u paljon IuuIet/tiedtlt tulojesi viihenevdn siiryttylisieliikkeeLle:1. Reilusti a1le puoleen nykyisesili2. Jonkin verran a1le puol-een nykyi_sestii3. Noin puoleen nykyisestd.
t. Saan jonkinverran yIi puolet nykyisistii tul_oistani5, Saan rellusti y1i puolet nytyiLiitd tut_oistani
9. I\rloni pysyvEit- suu-rin piirtein ennallaan7. Tuloni listiiintyvEit
0. Minulla ei ole minkEi2inlaista ktisitystii asiasta
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75. Mitli tuloja Sinulla mahdollisesti on eldkkeelf?i ollessasi oman

eliikkeesi lisiiksi:
Puoli-son tulot tai eliike
T.ri;j; ;raisuudesta (esim. vuokratul-ot, osingot ym. )
Liihi5maisten avustus (lapset ym. )
Tr:loa luonnontuotteista 1esim. peltotuotteet, puutarha ym. )
Sdiist6 jtt
Tuloja vakinaisesta tai tilaptiistydstii
Syytinkituloja

1
Z
1
4
5
6
7I
0

Muita tuloEi ole mui
ja
ta , mitii:

tuloja kuin eliike

76 Miten arvelet tilanteen olevan siirtyesslisi elHkkeelle,
onko Sinulla silloin:
1. Velkoja
2. Siidstd jii
3. Ei kumpiakaan
0. En osaa sanoa

37 Oletko yrittdnyt tiedustella eliikettiisi, sairausvakuutuskorvauksia
tai soslaalisia avustuksia, joita tDlisit saamaan elEikkeel-Iii o1-

t.J-essasr (Jos olet, mil15. tuloksel-Ia): (Voit ympyrdidii yhden tai
useantsan vai.htoehdon ).r-- 01en tiedustellut e1?ikettti. asia selvisi2'. 01en tieaustellut eliikettii, asia ei oikein selvinnyt
1. Olen tiedustellut sairausvakuutuskorvauksia, jotka ovat

selvinneet4. OIen tiedustellut sairausvakuutuskorvauksia, mutta ne eivdt
sefvinneet

5. Oten tiedustellut sosiaaliavustuksia ja ovat selvinneet
6. Olen tiedustellut sosiaaliavustuksia, mutta ne eivdt o1e

selvtnneet0. En ole tiedustellut nittiiin edelliiolevia

78 Toivoisitko nykyistii eneruniin ta1oudellisiin kysymyksiin liittyviiii
opastusta ym. (Jos toivot, niin millaisista asioista llihinnii ja
mistti tietol-tihteistEi ) :

Millaisista asioista:

Mistti tietoliihteistii :

0. En tarvitse listiii ttillaisia tietoia



80

79.

81.

1
2
3
4

1
Z
3
4
5
A

_15_
Kysyisimne tiiss?i vlilissli taas muutaman varsinaisen mielipidekysy-
myksen. Jos ajattelet eliikeliiisiii nykyisin, niin tuntuuko siltii, et-
tii heill}i ei ole en?ili mitiiiin kiiyttdli yhteiskunnassa:

Silte tuntuu vahvasti
Sil-ta se vdh5.n tuntuu
En o1e niinkiilin varma asiasta
En voisi sanoa niin

Onko Sinusta yleensti miellyttlivliii vai epiimiellyttiivtiii ajatella
el-iikkeell-e siirtymistli :

0n varsin miellyttiivii?i ajatelLa sitfi
0n jotakuinkin miellytt?iviili ajatell-a sitti
On enemmS.n
On enemmdn

tiiviiii kuin eptimiellyttEivEi?i ajatella sitii
kuin miellyttiiviiti ajatella sitii

0n jokse e viifi ajatella sitii
ajatella sitli0n varsin ep?imiellyttiivii?i

Mit?i ajattelet vanhuudesta (valitse liibinnii omaa mielipidettEisi
vastaava vaihtoehto):
1. Miel-estitni se on yhtEi arvokas ja luon:ro1linen osa eliim?iii

kuin mikli tahansa muukin valhe2. Mielestiini. vanhuudessa on hyviiti ja huonoa, mutta yleensii
siinli ei o1e kovinkaan paljon valittamisen aihetta

3. Mielestiini se on jo selviisti elEimEin ehtoopuolta, jolloin
on pakko tunnustaa jossain mZidrin huonommuutensa4. Mielestiini vanhuus on ik?ivii2i aikaa, joka on vain pakko sie-tliii jollain tavoin

82 Joskus voi tuntua siltii, ettEi kaikki sujuu hyvin, joskus taas
harmittaa ja iirsyttHti liihes kaikki. Miten on ollut Sinun kohdal-lasi viime aikoina:
1. 0n harmittanut kovasti2. On harmittanut aika tavalla
3. 0n harmittanut silloin tli1161n4. 0n harmittanut, mutta vain aika viihiin
5. Ei o1e juuri harmittanut, on sujunut aika mukavasti6. Ei ole harmittanut yhtEiiin, p6.invastoin, on mennyt tosi hyvin

83, Miten usein tunnet erilaisten vaikeuksien kertyviin tiellesi nykvi-
sin:

Koko ajan
Liihes koko ajan
Melko useinSilloin ttilltiin
Jotakuinki-n harvoin
Vain sattumolsin, harvoin
Eritt?iin harvoin, tuskin koskaanEi oLe tuntunut olevan lainkaan vaikeuksia

1

Z
3
4
5
6
7
8

84 Kun ajattelet vanlrenemista
taako Sinua siinii joku tai

Pel-ottaa kovasti
Pelottaa jonkin verran
Ei iuuriEi ielota

pelota
lainkaan

ja eliikkeelle siirtymistii, niin pelot-jotkut asiat:
1

L
1
{+
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85. (Jos Sinua pelottaa, vrt. edellinen kysymys)

Mikti tai mitkii kysymykset ltihirurii Sinua pelottavat:
Taloudelli-nen toimeentulo
Terveydentilan heikkenemi-nen
Kuolema
Yksiniiisyys, ihmiskontaktien puute
Irfuiden ihmisten suhtautuminen
Jokin muu asia, mikii

I
a
3
4
5
6

0. En osaa sanoa, pelottaa vain noln yleensii

86. Nyt muutama kysynys ympiiristcjst?isi. Montako byyqa_lgtteyqq Sinulla
oir nykyi s ellii- tyObaiirailas i, ts . s ellai s :- a tilETaTla-fJoliilen kans s aolet mielellEisi tekemislssii:
I
I
3
4
5

Ei yhtiidn
Yksi hyvli tuttava
Kaksi hyvdii tuttavaa
Kolme hyv6ii tuttavaa
Ne1j?i tal useampia hyviti tuttavia

87 Kliytkd kyliissii, kutsuilla tai r? juhlissarr:
1. Hyvin usej-n2. Melko usein
1. Silloin tiillciin
4. Melko harvoin
5. Hyvin harvoin

88 Onko Sinusta mukavaa o11a muiden ihmisten kanssa - jutella ja
o1la mukana val oletko enemmankin rryksi-ndinen susi-rr:
1. Olen aikanoinen yksineliijd, oikea rryksinH.inen susirr
2. Pid:in yksi-nolemisesta, mutta joskus on mukava tavata multa

ihmisiii
3. Yleensii haluan mielellEini o1la ja keskustella muiden ihmisten

kanssa
4. 01en kovasti mielelliini muiden seurassa

89 Tuntuuko Sinusta, ettii kiinnostuksesl muita ihmisiti kohtaan onviime aikolna:
1. Viihentynyt selviisti2. V?ihentynyt jossain mS.Erln
1. Ei o1e v?ihentynyt eikii listiHntynyt4. 0n l-isiiiintynyt hienan
5. 0n lislitintynyt selvtisti

Merkitse seuraavaan keiderr ihmisten kanssa asut yhdessii.
luonasi:

Pr-ro1lsosi
Jompikumpi tai mol-emmat vanhempasi
Lapsesi
Lapsenlapsesi
Veljesi tai siskosi
Jokin puolisosl liihlomainen
Jokin muu omainen:

1
a
3
4
5
6
7
8
9

Asun muun kuin 1
Asun yksin

90.

sen

A.suuko
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_ tt _

vat asu luo-I4iten useln tapaat niitEi l-dliiomaisiasi, jotka ei
nasi (ketii tah-ansa heistii - ios liihiomaj-sia on) :

1. Hyvin usein
2. Aika usein
3. Silloin tiilldin4. Ai-ka harvoin
5. Hyvin harvoin6. Ei ole muual-l-a asuvia liihiomaisia

92 Oletko s{anut miel-estiisi riittiiviisti tietoja siitti, miten voisit
liittyii esim. erilaisiin Espoossa toimiviin yhdistyksiin, jiirjes-
tciihin ym.

0n riittiiviisti tietojaEi ol-e riittiiviisti tietoja
Ei ole juuri mitiiiin tietoja
En haluaisikaan mit?iiin tlillaisia tietoja

1
2
1
4

oe Haluaisitko mahdollisesti lisiiii tietoja siitii, mitii muita jlirjes-
tettyjit vapaa-ajan viettomahdoll-isuuksla on tarjolla:
1 . Ky11ti varmastl2. Saattaisi- oI1a tarpeellista
3. Ei oIe tarpeen, tietoja on jo tu1lut riittiivtisti
4. Ei o1e tarpeen, en o1e kiirueostunut niistti tiedoista

94 Lopuksi esittimme muutaman kysymyksen, joissa l-iikutaan osittainjo. ns. perimo6isissiikin kysymyksissd. Ensinniikin haluaisisme
tietltti, onko eliimlisi ehkii tuntur:rUt viime aikoina tvhiiinptiiviiiSeltii,
se11ai6e1ta, ettei sil-la of
1. On tuntunut varsin usein2. 0n tuntunut aika usein
3. 0n tuntunut sil-loin tiill6in4. Ei ole juuri tuntunut sellaisel-ta
5. Ei o1e lainkaan tuntunut sel-Iaisel-ta

95 Tuntuuko Sinusta, ettii pystyt selviytymiitin eldmiissdsi tate nykyEi
eteesi tulevista erilaisista tilanteista:

Varsin hyvin
Melko hyvin
Joten kuten
Melkoisen huonosti
Varsin huonosti, jos lainkaan

1
I
1
4
5

96. l4itii mieltti olet viiitteest5., jonka mukaan eLiikkeel-le silrtynyt
ihminen on pantu tarpeqttomana hy1ly1le, hiinell-ii ei ol-e mitiiEin
kiiyttdii:
1
z
3
4
5
6

Olen
Olen
Olen
0len
01en
01en

tiiysin samaa mieltii
liihes samaa miel-tii
hiukan samaa mieltti
hiukan eri mieltli
jokseenkin eri mieltii
tEiysin eri miel-tii
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atus kuolemasta on tul1ut ainakin joskus useimpien ihnisten
el-een. Miten SinH suhtaudut siihen ajatukseen:

Minusta kuolema on vapautus eliimlin vaivoista, en pelkiiii sitti
lainkaan
Kuolema on yhtli luonnollinen kuj-n elHmdkin, en juuri pelk6ii si
Sanoisin, ettii en pelkiiii kuolemaa sindnsii, mutta pelkiiiin mah-dolllsia tuskia ym. sit6. ennen
Pelkiiiin kuolemaa melko kovasti
Sanoisin, ettEi kuolema on jo aJatuksenakin niln hirve5., ett?i
pelkiiiin sit6 todella kovasti

1

Z
3

4t
5

9e Uskotkoi ettii on ol-emassa jonkinlainen I'Korkeanpi voimart, joka
ohjaa maailman ja myds Sinun omaa kohtaloasi:

Uskon varmasti-
Uskon jokseenkin varmasti
Uskon jonkin verran
En oi-kein usko
En usko

1
2
3
4
5

TARKISTA VIELA, ETTA OLET VASTAI{NUT JOKAISEM{ KYSYMTKSEEN:

Jos haluat sanoa vielii jotain kysely5rn liittyviid, voit kirJoittaa silt6
lomakkeen taakse.

SWRET K]ITOKSET AWSTASIJ



Konflderrtlellt

UNDERSOKNING ANGAEIVDE PENSIONERING

FrAgeblankett

T111 Dlg som besvarar:
Med denna blankett stiilles n&nga frAgor
Miinnlskorna Er nqrcket 6llka ohler ofta o

,
1

som ber6r Dislka Asikter om saker

och lngen kan ur
statistlkerna fran nAgrat i en1lEh

svar. och upp-
ndrkeriktigt

tilI f6
och endas et med Dln eEen uppfattnlnE. annu

ljande da Dr fy1Ier i blanketten:
1 Man har i allndnhet fiirdl glvlt ollka svarsalternativ t111

per
anna

2. Dg Du viiljer det alternativ, som bEist notsvara D1n uppfattning, !!!inte alternativets nunner vdsleda Dltt val - nunren iir iindast t111

l. Nyttja inte alternativet I'Kan lnte sdgatr 1 andra fa11 iin dA Dt verk-
ligen inte kan ge nAgot annat svar.

4. Hoppa lnte 6ver nAgon punkt, utan fdrsdk bewaravarJe frAga. An-
teckna svaret tyd11gt. On Du 96r nAgra rdttelser, 96r ocksA dem
tydligt och klart.



1. Den besvarendes namn

2. Anteckna Din f6delsetid

1. Anteckna Ditt kdn, Eir Du:

4. Anteckna Ditt civilstAnd, 6r Du:

19

1. Man 2. Kvinna

1
2
1
4

Gift
9err!Anka/iink1
FrAnskild

ing
e11er hemskillnad

5. Hurr:dan skolning har D;:
Folk- e11er medborgarskola
Ldroverk klasser
Student
N&gon skola pA institutsnivA. e.d.
Universitets- e11er hdgskoleexamen

1
2

1
4
6

6. Vilket iir Ditt nuvarande yrke (anteckna sA noggrant som m6jligt):

Ti11 vilken av nedanniironda arbetstidsgrupper hijr Ditt arbete:
1. Normalt dagsarbete
2. TvAskiftsarbete
3. Tresklftsarbete
4. Fortldpande nattarbete
5. NAgot annat, vad:

fdretagare
lantbruksfiiretagare

6
7

Jag d.r
Jag H.r

Hur mAlga Ar har Du varit i Ditt nuvarande arbete e1ler 1 arbete,
ndra pAmiru:er om det: Ar

SOID

9 Har Dr under Stofsta delen av den tid Dr varit i arbete u
nuvarancte arbete ell-er arbete av sarnma s1ag, e11er har Du
n&got arbete av helt annat slag:
1. Mitt nuvarande arbete e1ler arbete av liknande slag2. Helt annat slags arbete

tfiirt Ditt
utftirt

10. (Derura frAga-besvaras endast av dem, som dr gifta, de tivriga gAr
dver till- fr{ga 12):
Ar Din make,/maka:

1. I arbete
2. Pensionerad
0. Hemma, inte pensionerad
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11, (Om naken/makan dr i arbete)
Blir Din make/maka pensionerad:
1, Vid samma tid som D:
2. F6re Dlg
3. Litet senare dn vad Du blir
4. Mycket senare Ein vad Dr blir
O. Kan inte sdga

12.

13

Hur mAnga personer bor med Dig i samma hush&Il:
st, av dem dr st under 15 Ar

(Om Du er .nsamstAende, anteckna d& 0 st)

Beskriv Ditt nuvarande arbete med hjelp av fdljande klassificering.
Ar Ditt arbete niirmast:
1, Tungt kroppsarbete (t ex byggnadsarbete, tungt fabriksarbete mur)
2. Arrn;t kroirirsarbete (t ex mls[ine11t fabriksaibete mrn)
1, Delvist inte11ektr.re11t arbete (t ex fdrsiiljningsarbete, kontors-

arbete, arbetsledning mm)
4. Helt o6h hAllet intellektuellt arbete (t ex enbart arbete i

ledande stii.11ning, planering mm)
5. NAgot annat:

14, Vad sku11e Dr sA ddr al-l-mdnt taget s
det fdr Dis. on vi nu inte tdnker pA

d.Ea om Dltt arbete. Vad betvder
den 1<in och utkomst Du ddrav

erh611er:
1. Mitt arbete dr rrmitt aIItrr
2. Mitt arbete betyder ganska mycket f6r mig, fdrutom ldnen har det

verkligen ocksA annan betydelse
3. Mitt arbete betyder inte sdrskilt mycket fcir mig
4. Mitt arbete betyder inte just nAgonting f6r mlg, jag 96r det

endast av nddtvAng

15. Sku11e Du vilja arbeta pA norraLt slitt dnnu de Du Atn;utcr t'l-ders-
penslon:

Ja, siikert
Kanske
Knappast
Nej, jag v111 inte

1

2
3
4

16. Skul1e Dr medan Du Atnjuter pension m&hdnda vilja utfijra nAgot halv-
dagsarbete, n&got 15.tt arbete e11er liknande:
1. Ja, sdkert2, Kanske
3. I{nappast
4. Nej, jag vi1l inte
0. Kan lnte sdga

Sku1le Dr viljd ha information om sAdana arbetsplatser och arbets-
mtijllgheter, som st&r ti11 buds ocksA f6r Alderspensionstagare:
I . Ja, mycket gd.rna2. Kanske den informationen sku11e behcivas
3. Jag vi1l inte ha (e11er behtjver inte) dylik information

17.
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Ndr blir Du Alderspensionerad (uppge s& noggrant datun som mdjfigt):
197

19. Vad har D: fdr Asikt om Din pensioneringstidpunkt
Tycker Du, att Du b11r Alderspensionerad:
1. A11de1es fdr tidigt2. En smula fiir tldigt
7. vid l+pIig Alder4. En smula fdr sent
5. Al1de1es fdr sent

(Din pensionsAlder).

20 Nu dA Du ndrmar Dig pensi-onsAldern sku11e vl vilja veta vad Dr anser
om Di.n pensionering. Tycker Du att det kdnns:

Mycket trAklgt
Ganska trAkigt
En smula trAkigt
NAgorlunda trevligt
Ganska trevligt
Mycket trevligt

1
Z
3
4
5
6

21. F6refalLer det Dig som om Du de blir pensionerad kan avst& frAn Ditt
nuvarande arbete:

Utan n&gra som helst svArigheter
Ganska ldtt
NAgorlunda ldtt
l"led vissa svArigheter
Med ganska stora svArlgheter
Endast med nijd och ndppe, med mycket stora svArigheter

1
Z
3
4
5
6

22 Tror Du att Du kommer att trivas som pensionii.r:
1. Mycket bra2. Ganska bra
3. IiTAgorlunda4. Ganska dAligt
5. Mycket dAligt

23 Tycker Du att Du mAste anstrdnga Dig och bjuda ti1I mycket i Dltt
nuvarande arbete, el1er dr arbetet till sin karaktiir mindre krdvande,lugnare:
1. Jag dr tvungen att anstrdnga mig och bjuda ti11 mycket
?. .]ag iir tvungen att antsrdnga nig, men inte verkligen mycket3. Jag dr tvungen att anstrdnga mig, nen endast tillfalligt, period-
. vis osv, i dvri-gt 5.r det relativt lugnt4. I aLLmdnhet dr det ganska 1ugnt, jag-iir ganska sd11an tvungen att

anstrdnga mig och bjuda ti11 riktigt ordentligt
2. Jag blir inte "hArt utsatttr i mitt arbete, det dr lugnt6. Jag sku11e sdga, att mitt arbete rent av ar vila fdr mig
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24

25

Vi]l Du nu ftjrs6ka uppskatta til-I hur mAnga fdrenlngar' sH.l1skap,
organlsationer, klubbar o.d. Du hijr som VERKLIGT AKTIV I{EDLEM'
Du-de1t4q m.a.o. verkligen i dess verksamhet nAgorlunda regelbundet
1i6E6if,-Tamp an 3 e rlTffit ti-l 1 ningar, e g entl i gt o r g ani s a t ions arb e t e
mm):
1
Z
4
4
5

hijr inte sAsom aktivt medlem t111 nAgon enda f6rening e.d.
hdr tiI1 en
hdr til1 tvA
h6r tifl tre
htjr ti11 fyra e11er flera

tycker Dr, att Ditt deltagande i fdreningsverksamhet och annan
verksamhet utanf6r henmet pA serrare tid:

Minskat kraftigt
Minskat ganska mycket
Minskat en smula
Fdrbllvit ofcirdndrat
6kat

J
J
J
J
J

a8
ag
ag
a8
ag

1
2
1
4
5

26 Ar Du ndrmast intresserad av att lyssna pt radio ell-er se pA TV, av
att 15.sa och av annan dylik !!!@, e1ler intresserar Du Dig
dessutom fdr nAgot annat, sAsom fiske, konditionsldpning, samlande,
ffiEp'Anae e. d. verksamtreter:
1 , Jag niirmast iir bara ti1l
2. Jag tycker om att bara vara t111, men har ocksA ett intresse
3. Jag dr gdrna bara ti1I, men ja$ har dessutom 2-3 intressen
4, Jag dr en verklig rrintressemdnniska", jag har m6.nga j-ntressen

och de upptar en stor del- av min fritid

27. Hur akti-v, fdretagsam e11er passiv anser Du Dig numera vara? Tycker
Du att Du iir:
1

2
3
4
5
6

Mycket aktiv, fdretagsam
Ganska aktiv
NAgorlunda aktiv
Ganska passiv, en smula fdretagsam
Mycket passiv, mycket litet fiiretagsam
F\rllstiindigt passiv, inte alls fdretagsam

2A Har Dr redan uppgjort nAgra planer betrdffande hur Dr ska11 ftjrdriva
Din tid efter pensioneringen:
1. Jag har uppgjort ganska noggranna planer
2. Jag har gjort vissa pfaner
3. Jag har inte planerat nAgonting

29. Fcirefaller det som om frAgan om hur Du skall anvdnda Din tid s&som
pensioniir kan ge upphov tilI sA mycket problem, att det vore bra
att f& r6d ocksA i denna frAga:
1. Ja, slikert
2. Kan sA vara
1. Jag sku11e inte riktigt tro det
4, Finns lngen anledning
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3a Tycker Dr att Dr-r dr pA det klara med Ditt pensionss

med vil-ken pension e11er vilka pensioner Du kommerblir Al-derspensionerad :

kydd
ate , m.a.o

rh&11a da Du

1. Ja, helt pA det kl-ara med det2. Ja, nAgorlunda pA det klara med det
3. Jag vet ungefiir, men inte sdkert4. Jag dr ganska okunnig om det
5. Jag kH.nner inte til1 saken, 5r inte pA det klara med det

31. Ar Du dA pA det klara med beloppet av Din komnande pension:
Ja; helt p& det klara med det1

2
3
4
5

Ja,
Jag

nAgo
vet

rlunda p& det klara med det
ungeflir, men inte sd.kert

Jag iir ganska okunnig on det
Jag vet inte, iir inte p& det klara med det

32. lir Ou dA p& det klara med hur arbetspensionen berdknas:
Ja, helt pA det kLara med det
Ja, nAgorlunda p& det kLara med det
Jag vet ungefd.r, men inte sdkert
Jag dr ganska okunnig om det
Jag vet inte

1
2
1
4
5

31. De Du tiinker pA socialskyddet fcjr Din de1 sA diir i allmdnhet, tycker
Dr att Du med avseende hiirpA med lugnt sinne kan b1i pensionerad:
1. Ja, absolut2. Ja, i stort sett
1. fnte just
4. Kan inte bIi

34. Vilken elfer vilka av fdljande faktorer tror Du att inverkar
1ek

n er erna v, som

Boningsorten
Hdl-san
Inkomsterna
Underh&I1 s skyldl gheten
Bo stadsf 6rhAl-landena
Den tid man varit i arbete
Ingen av fdrendmnda faktorer
Kan inte sH.ga

a
ringa

}J
(

1
2
3
4
5
6
7
0

35 Vilken elIer vilka faktorer i-nverkar
pensionsl.agen beviliad Alderspension
tiv, som Du anser vara riktiga):
. Boningsorten
. Hdlsan
. Yrket
. Inkomsterna
. Bostadens sklck
. Arttal-et barn
. Pensionstagarens Alder
. Ingen av fdrendmnda faktorer, den iir alltid lika stor

9A pA beloppet av enligt folk-(ringa in det e1ler de alterba-

1
z
3
4
5
6
7
B
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37.

1
2
1
4
5
6
7
8

Vilken e1ler vil-ka av fdljande kan Du erh&lla da Du &tnjuter Alders-
pension (ringa igen det e1ler cle rdtta al-Lernativen):

Arbetspension och folkpension
Endast folkoension
ErrAaffi arbets ( f cirt jlinst- )pension
S jukf drsdkringens dagpenning
Folkpension och dagpenning
A.rbetspension och dagpenning
Folkpension, arbetspension och dagpenning
Ingen av foreniimnda fijrmAner

Om Du fortsdtter att arbeta regelbundet nedan Du Atnjuter &lders-
pension, tror Du att det inverkar p& det totala beJ-oppet av Din
pension eLler inte:
1. fnverkar inte, jag erh&l1er iindA ful1 totalpension2. Penslonen minskar
3. Jag erhAller ingen pension a1ls
0. Kan lnte sdga

38 Vilka sjukf6rsiikringsersdttningar kan penslonerad person erh61la(ringa in flera alternativr g Du tycker att det tir ntjdviindigt):
Dagpenning
Lfikemedelersdttning
Livrdnta
Reseersdttning
Ersdttning ftjr ldkararvoden
A11a s.julcv6.rdsko stnader
Kan inte sdga

1
2
1
4
5
6
0

39 Har Du den uppfattningen, att alla Aldri4p'al kan erhAlla n6got av
de understdd, som utdelas genom soclalnd.mr:rden, e11er dr det endasl;
de mindre bemedlade som kan erhAlla dem:
1. Endast niindre bemedlade erh&ller dem2, Al-l-a Aldringar kan erhALla vissa understijd

40 Kan Du niimna ett eLler flera social-underst,-rd, soin Aldringarna kan
erh6l-la:
1.

O. Jag vet inte

41. Har Du hittl1ls ftjr':erett Dig for pensioner'lngen,
tankt 6ver sa]<er och ting, planerat osv.:

Ja, p& nrAnga sii.ttf n&gon rnSn
Ganska litet
Nej, I:ar inte

m. a. o. ha:: Du

1
Z
3
4
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42 Vilka fr5gor skuLle Du vilja ha mera uppgifter om dA Du nairmar
Dig pensions&Idern (ringa in alla de punkter, som Du skufle vilja
ha uppgifter cm):
1. Pensionerna
2. Sjukfiirsiikringen
3. Socialunderstdden
4. De fr6gor, som h?lnfdr sig til} anv?indandet av tiden
5. llur man vArdar oLika sjukdomar
6. Hur man upprtitth&1ler hiilsan och konditionen
7. Hdlsosam och god mat
8. Arbetsmiijligheterna som garn-'naI
9. Mtijligheterna att utdva intressen mm
O. NAgot arurat, vad:

43. Vdlj de tre mest intressanta frAgorna fr6n f6reniinurda f6rtecknlng
och anteckna deras respektive nummerl 1 ordnlngsftiljd htir:
Jag vore mest intresserad av uppgifter om frAga nummer
Jag vore nltst raest lntresserad av uppgifter om frAga nummer

Jag vore tredje mest intresserad av uppgifter om frAga nummer

44 Tycker Du att nan i al.lmdnhet har tillgAng tilt s6dana uppgifter,
som Du anser att Du sku1le behdva da Du blir pensionerad:
1
2
3
4
5

Det Eir
Det Er
Ibland
Nog iir
Det dr

mycket svArt att erhAlla uppgifter
ganska sv&rt att erhALla dessa uppgifter
fAr man, 1b1and inte
det ganska liitt att f& uppgifter
mycket liitt att fA uppgifter

45. Er&n vifka kiillor skulLe Du hel-st taga emot den inforrnation Du be-
h6ver:

Direkt av n&gon sakkunnig
PA kurser mm, som speciellt anordnats fijr detta lindamAl
Fr&n nAgra broschyr
FrAn radic;r
Fr&n TV
FrAn tidning
Fr&n nAgot lokalt
FrAn nAgot annat,

1
2
1
4
5
6
7
B

?imbetsverk e. d.
vad:

46 Sku11e Du vara beredd att deltaga i avgiftsfria kurser, dtir sak-
kunnlga inom olika branscher skuIle be:elitta fdr Dig otn p::obIem, som
ansluter sig tiLl pensioneringen, samt gc rAd hdrom:
1. Ja, slikert2. Ja, ge,nska sdkert
1. Kanske
4. Troli-6;tvis inte
5. Jag skuIIe inte deltaga
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Hurudant iir Ditt nuvarand.e hlilsotillstAnd. Ktirurer Du Dig i d.etta nui allmdnhet (ti11fa1}ig sjukdom beaktas inte):
1. Mycket sjul<
2. Ganska sjuk
3. Lltet siuk4. Ganska irisk
5. Fullt frisk

48. Anvd.nder Du n6.gon el1er nAgra mediciner:
Regelbundet, hela tiden
Ganska ofta
Nu och dA
Ganska siillan
Tnte just n6gonsin

I

2
3
4
5

49 I1.l.D" -pA senare tid uppfepade g6nger kdnt av nAgot e]l-er n6gra avfciljande symptom (ringa-In TE?jE@tom, som Du-kd.nt av uppiepadeganger, :

1
2
3
4
5
6
7I
9
n

Andtiippa och,/el1er brostsmdrtor
Hosta och upphostningar
llagsm5rtor och aptltltjshet
Ledg5ngssmeirtor, ischias, korsryggsbesvar mmNervositet, deoressioner, psykiska vEndor mm
Sdmnlcjshet, svi-ndel, minnesrubbningar nun
Avfcirings- el-Ier urineringsbesvlir
Stark huvudviirk
N5got annat, vad
Jag har inte upprepade gAnger ktint av dylika sympton

50 Fcirsiiker Du skdta Din hdlsa:
1. Mycket omsorgsfullt2. N8gorlunda omsorgsfullt
3. I nAgon mAn4. Jag fiister lngen sdrsklld uppmdrksamhet hdrvid5, Jag har lnte just alls fcjrsdkt skijta om den

51 . Anser Du, att tilleiggsinformation om hEilso- och sjukvArd f6r Di-g iir:
lrtycket behovlig
Ganska beh6v1i.g
Likgiltig, r,arken behdvlig el1er obehdvlig
Ganska obehovligHelt obehcivlig

1
2
2)
4
5

52 Ar99" Du, att fr&gor i ansl-utning ti11 hlilso- och sjukvArd.en stArtiIl l:uds:
1 . Al1deLes t.Ll1riick1ig'b2. Stdr ganska bra ti11 buds
3. Finns inte tilLrli.ckligt till buds4. StAr into just a1ls tltt Uuas
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5' Brukar Du gymnastisera, motionsl[pa elfer uttjva nAgon aru:an form
av motion:

Mycket ofta
Ganska ofta
Ganska siill-an
Jag ut6var inte

1
2
1
4

54 (Om pu inte uttjvar motion mgl el1er endast gdr det stillan)
Varf6r motionerar Dr egentligen inte (ringa in den huvudsakliga
orsaken):

Jag ids inte
Jag orkar inte
Ja[ kan inte, ty min rdrelsefdrmAga H.r begrdnsad
Jag hirmer inte
Jag anser, att det lnte dr ni5dvdndlgt
Jag vet inte
N&gon annan

vad man borde giira
orsak, vad:

1
2
3
4
5
6
7

55 Har Du dA nAgon uppfattning orn vad a1lt Du sku]le kunna g6ra f6r att
uppriitthAlla Din kondition:
1. Ja, jag kdnner bra ti1l det
2. Jag iir nAgorlunda vdf lnformerad om det
1. Ja[ ar lnte riktigt informerad om det

56 Striivar Dr til1 att fdsta uppmdrksartret vid hur hdl-sosam den mat
D: dter dr:
1. Ja, ndstan hela tiden
2. Ja, i nAgon m&n
3, Inte just

57 Redog6r s& noga som m6j1!g! (kom th&g att ocksA ndmna eventuella
tilriueeml huvudmAL hemma i dag, i gAr och
senast6-sdndag (om Du ijverhuvudtaget At hemma):

1. I d6g At jas

2. I g&r At jag

3. Senaste sdndag At jag

4. Jag har inte intagit nAgon egentlig mAltid hemma
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Vad dter Du i aLlmiinhe,'E p&_morgonen iruran Du gAr til1 Ditt arbete,

beskriv ett vanligt norgonmAl s& noggrant som mdjlj.gt:

Hur mAnga g&nger per dag iiter D: ett egentllgt varmt mAl:
1. En gAng
2. TUA gAnger
3. Tre gAnger e11er mera

Anse:' Du, att Du iir medveten om vad som dr h?il-sosam och vad som liirmindre hEilsosam kost:
Ja, sEikert
Jag sku11e tro det
Jag dr inte riktigt medveten om det
Jag vet inte

Anser Du,
om kost:

att det i detta nu flnns tillriickllgt med rEitt infcrmation

60

59

61

62

1
2
1
4

1, TiJ.lriick1lgt
2. N6got fdr l-itet
3. Al1de1es fijr litet

Anvdnder Du fett (smdr, margarln mm) och/e11er socker:
1. Rikligt
2. Ganska mycket
1. Td.m1igen mAttligt
4. Ganska litet
5. I(nappast a1ls

63. Bor Du ftir tlllfii]let
1. I vAningshus
2. I egnahemshus
3. f radhus
4" I nAgot annat:

64. Bor Du:
1
2
3
4
5

I egen bostad
P& hyra, sorr huvudhyresgiist
Som underhyresgdst
f tjiinstebostad
PA annat slitt, hur:

CE Hur mfinga rum fi-nns det i Din bostad (t<Ot<et medrdknab),
lHgenhctens storleh och nijr dr den byggd (ungefiir) :

rum st
storlek
byggd &r

vil-ken iir
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66, Ar Du:

1
2
1
4

Mycket ndjd med Din bostad
Ganska ndjd med Dln bostad
NAgot missndjd med Din bostad
Mycket missndjd med Din bostad

67. ( Om Du ii.r ml
arfiir dr DuV

ssndjd)
missndjd med Dln bostad:

58 Har Du planerat att byta bostad da Du blir pensionerad:
1. Ja
2, Nej

69 (om "ja" )

Sku11e pA bostadsbytet i ftjrsta hand inverka:
Sdnknlng av boendekostnaderna
Yttre fdrblittring av bostadsomglvning
Mtijligheterna til-1 fridtidssysselsH.ttningar
Personliga miinskliga relationer:ra och kontak
Vill ha variation
N&gon annan orsak, vad

1
2
3
4
5
6

pA det nya stdllet
terna

70 Anser Du, att servicenivAn (Uut:.ter, trafik, 6vrig service mm) inomDitt nuvarande bos5.ttningsomrAde Eir:
1. Mycket d6lig
2. Ganska dAlig
3. Nti jaktig
4" Ganska bra
5. Riktigt bra

71 .?ir Du medveten om olika boend.embjli.gheter nan har som gammal (vad
bostliderna kostar, firurs det utbud pA hyresl?igenheter, hur man kan
komma 1 Atnjutande av Aldringsbostlider osv. ):
1, Nej, inte a1ls
2, Jag vet inte riktigt
1. Jag bi.r nAgorlunda medveten om den4, Jag iir ganska bra medveten om dem
5. Jag lir riktigt viil medveten om dem

72. Tycker Du att Du i detta nu kommer ti}1 rlitta ekonomiskt
Mycket bra
Ganska bra
Ndjaktigt
ltrAgorlunda
Jag kommer inte riktigt ti11 rlitta (,'natt och jlimnt")
Mycket dAligt

1
2
7
4
5
6
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Hur mycket fAr Du rri handenrr i mAnaden, d& skatterna avdragits(ifaI1 inkomsterna varierar, ange den mest allmdnna medelm5nads-
inkomsten):

Under 500 mk/m&n
500 - 999
1000 -1499
1500 - 1999
2000 - 2499
2500 - 2999
3000- 3499
3500 - 3999
4000 mk eIl-

1
2
1
4
5
6
7
B
9 er nera

74. Hur mycket tror Du/vet Du att Dina lnkomster kommer att sjunka d&
Du blivit pensionerad:

Ti1l klart under hiilften av mina nuvarande
Ti11 nAgot under hlil-ften av mj-na nuvarande
Ti11 ungefiir hiilften av mina nuvarande
Jag fAr litet iiver hiilften av mina nuvarande inkomster
Jag fAr klart cjver h?ilften av mina nuvarande inkomster
Mina inkomster fiirbllr i stort sett ofd,riindrade
Mina inkomster tikar
Jag har lngen som helst uppfattning om saken

1
2
3
4
5
6
7
0

75. Vad har Du f6r eventueLla inkomster som pensionerad fdrutom Dinpension:
1

2
7

4
5
A

7
U
0

Ilakens/makas inkomster eller pension
Inkomster av formdgenhet (t el hyresinkomster, dividender nun)
Nlira anhorigas understdd (barnen mm)
fnkomster av naturprodukter (&kerprodukter, trtidgArd mm)
Besparingar
fnkomster av stadi gvarande e1ler tillfii1Iigt arbete
S).tningslnl<
Andra inkom

omster
ster vadtlar inga andra pens onen

76. Hur tror Du att situationen ser ut d& Du bLir pensionerad. Har Du
dA:
1, Skulder
2. Besparingar
3', fngendera
O. Kan inte sdga

77 Har Du fcirscikt hcira Dlg f6r om den pension, de sjukfiirslikringser-sdttningar eIler socialunderst6d, som skulle komma DiE till_ del dA
Du iir pensionerad (ifall Du har, med v11ket resultat)f (Ou Xan ringain ett eller flera alternatlv)
1

Z
3

4

5
6
0

Jag har hcirt mig fcir om pensionen, saken blev klar
Jag har hcirt mig fdr om pensionen, saken blev inte riktigt klar
Jag har hijrt mig for om sjukfcirsbikringserslittningarna, sakenblev klar
Jarg har hort mig fdr om sjukfdrsiikringsersdttningarna, men sakenblev lnte klar
Jag har hdr,t mig f6r om socialunderstcid, saken blev klar
Jag har )rcirt mig fcir om socialunderstdd, men saken blev inte klar
Jag har inte hbrt mig ftjr om n6gon av forenEimnda saker
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Slculle Du dnska mera vdgledning mm j- ekonomiska frAgor dn vad
som nu stAr ti1I buds (0m Du onskar, ndrmare bestEimt i vilka
frAgor och fr6n vilka informationskiillor):
I vil-ka fr&gor:

FrAn vilka informationsk?i11or:

0. Jag behdver inte dyl1k tilliiggsinformation

79 Vl vil-l hiir emellan igen stlilla nAgra egentliga AsiktsfrAgor. Om Du
tdnker pA pensiondrerna 1 dag, ftjrefaller det som om de inte lEingre
har n&gon funktion 1 samh?i1let:
i. SA fdrefaLler det starkt
2. Det verkar litet sA
1. Jag iir inte sA' siikert pA det
4. Jag skuIle inte kunna sdga sA

80 Tyckatt er Du sA ddr i allmiinhet att det dr trevligt e11er otrevligt
tdnka p& pe.r.sioneringen:
Det
Det
Det
Det
Det
Det

iir mycket trevligt att tdnka p& det
iir tiimligen trevligt att tlinka p& det
iir mera trevligt dn otrevllgt att t?inka p4 det
ar mera oTrefff$t dn trevligt att-tdnl<a p& det
iir tiimligen otievligt att ttinka pA det
iir mycket otrevligt att tiinka p& det

1
2

4
5
6

8'l Vad tij.nker Du om &lderdomen (vaIj det alternativ, som niirmast mot-
svarar Din egen &sikt):
1. Jag lir av den Asikten, att den dr en lika vd.rdig och naturlig de

av livet som vilket annat skede som helst
2. Jag anser, att det finns bAde gott och ont i Alderdomen, men i

allmdnhet finns diir inte alltfor mycket orsak ti11 missndje
3. Jag tlrsksp, att Alderdomen redan kl-art utgdr en Cel av llvets

afton, dA man dr tvungen att i nAgon mAn bekij.nna sin egen
underliigsenhet

4. Jag dr av den 6sikten, att Alderdomen iir en trAkig tid, som man
bara pA nAgot sEitt dr tvungen att stA ut med

a2 Ibl-and kan det kdnnas som om a11t1ng gAr bra, ibland igen tycks
nEistan allting ft5rarga och irritera. Hur har det pA senare tid
varit ftir Dig:
1. Mycket har fiirargat mig
2. Ganska mycket har fdrargat mig
3. Nu och dA har n&got fbrargat mlg
4. NAgot har fdrargat mig, men endast mycket litet
5. Ingenting har just fdrargat mig det har g6tt ganska bra
6. Ingenting har f6rargat mig, tvdrtom har alLting gAtt verkligt br
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Hur ofta tycker Du att olika svArigheter L5!gf!g konrner I Din viig
1. Hela tiden
2. Ndstan hela tiden
3. Ganska ofta
4. Nu och dA
5. NAeorlunda sdllan
6. iindast tilIfii1ligt, sd11an
7. Mycket sd1}an, knappast nAgonsin
8. Det tycks inte ha furu:lts nAgra svArigheter a1ls

De Du tdnker pA Aldrandet och pensioneringen, iir Du r?idd f6r
ntgonting:

mycket riidd
Litet riidd
inte Just aIls riidd
inte aIls riidd

(Om Ou dr rddd, jtimft5r fdregAende frAga)
ViLken eller vilka frAgor skrdmmer Dig i frdmsta hand:

Din ekeononiska utkomst
En sviktande hEilsa
Ddden
Ensamheten, ingen mdruriskokontakt
Andra mEinniskors instiillning
NAgot annat, vad:
Ja[ kan inte sdga, a

1
2
1
4

Jag dr
Jag iir
Jag iir
Jag iir

1
2
3
4
5
6
0

85. Nu n&gra frAgor, som gd11er Din omgi'tming. Hur mAnga Aoda vdnner
har Du pA Din nuvarande arbetsplats, dvs sAdana v6.nnei-som ElEirna
har att gdra med:
1
2
1
4
5

Ingen
En god vdn
tvA goda vdnner
Tre goda vEinner
Flra e11er flera goda vEinner

87 GAr Du p& besd,k, bjudningar e1ler fester:
1, Mycket ofta
2. Ganska ofta
1. Nu och d&
4. Ganska sEillan
5. Mycket sd]]an

88 Tycker Du att det Ei.r trevligt att umg&s med andra mH,nnlskor - prata
och vara med, e1ler 5'r Du mera en rrensam vargrt:
1. Jag h&1ler mig mest fdr mlg sjEilv, en riktigrrensam vargrr
2, Jag tycker om att vara ensam, men n&gon gAng lir det roligt atttriiffa andra miinniskor
3. I al-lmH.nhet vil1 jag gdrna vara tillsammans med andra mdnniskpr

och diskutera med dem
4. Jag umgAs mycket gdrna med andra mdnniskor
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89 Anser Du att Ditt intresse ftjr andra miinniskor p& senare tid:
1. Har minskat betydLigt
2, Har mlnskat i n&gon m&n
1. Har varken minslcat e11er d,kat
4. Har iikat litet
5. Har 6kat betydligt

90 Ange
med:

i det fiiljande vem Du bor tillsammans med. Bor Du tll]sammans

Din make/maka
BAde e11er nAgondera av Dj-na ftjrdldrar
Dlna barn
Dina barnbarn
Din bror eIl

1.
2.
1.
4.
5.
6,
7.
8.
o

NAgon
NAgon

er syster
makes/makas anh6rigaav Dln

anan anhdrig:
Jag bor t111 samnans med person, son inte ar anhdrig
Jag bor allena

91 Hur ofta trEiffar Dr sAdana anhdriga,
(vem som helst - om Du har anhdriga)

som Du inte bor tlllsammans med

1
2
1
4
5
6

Mycket ofta
Ganska ofta
Nu och dA
Ganska sdLlan
Mycket siillan
Har inga anhdriga som bor pA anngt hA}I

92 'rlcker Du att Du fett tillriickligt ured information om hur Du t ex
kunde ansluta Dig ti.1l olika i Esbo verksamma fdrenlngar, organisa-
tioner mm:

1, Har f6tt tillriicligt med inforrnation
2. Har inte fAtt tillriickiigt med inforrnation
1. Har inte fAtt jusr nAgon information al-Ls
4, Jag sku1Ie inte hell-er vilja ha sAdan hdr information

arz-)), ShulLe Du eventuellt vi.1ja ha tilliiggsinformation om vad det finns
fijr anCra ordnade frltidssysselsEittningsmdjligheter :

1. Ja, siil<ert
2. Det kunde vara behdvligt
3. Det dr inte beh6vligt, det har redan kommit tillreickl-igt med

informati oir
4. Det iir inte behdvligt, jag lir ihte intresserad av denna infor-

mation

94. Til1 slut stiiller vi nAgra frAgor, d?ir man delvis 16r i s k diup-
gAende sp6rsmAl . I'cirst och frEimst vi11
pA senare tid fdrerallit j.ntetsiigancte,
rikti6;t har nAgorrting att ge Dlg:

vi veta,om Ditt 1iv kanske
s&dant, att det inte ldngre

1. Det2. Det
3. Det4.. Det
5. Det

kdnts s;A mycket ofta
kdnts s& ganska ofta
kdnts sA nu och dA
inte jirst a1ls kijnts s&
inte alIs kdnts sA

har
har
ha.r'
har
har
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F,jrefrlLer det Dlg som om Du fijrmS.r klara Dig i de olika sj-tuatj-onei.
som i detta nu kommer i Din vdg i livet:
1. Mycket bra
2. Ganska bra
3. NAgorlunda
4. Ganska d81iet
5. Mycket dAligt, om a1ls

Vad anser Du om pAstAendet, att en pensionerad person har lagts p&
hy11an sesom obehcivligt, man har ingen anvdndning for honom:
1
2
3
4
5
6

Jag Eir
Jag Eir
Jag iir
Jag iir
Jag lir
Jag iir

helt av samma Asikt
n5.stan av sarnma &sikt
litet av samma Asikt
litet av olika Asikt
n&gorlunda av olika Asikthelt av olika Asikt

97 p& ddden har fdr de flesta md.rmiskor Atminstone nAgon gAngi sinnet. Hur f6rh&11er Du Dlg tiIl denna tanke:
1. Jag anser att dtjden iir en befrieLse fr8n lj-vets m6dor, jag lir

i.nte a1ls rbidd fdr den2, Dcjden dr ]ika naturlig sak som livet, jag iir inte just rii.ddfiir den
1. Jag skuIle siiga, att jag lnte dr riidd fdr sjdlva d6den, men jag

dr rddd fdr eventuella smEirtdr mm fcire ddden4, Jag iir ganska riidd fijr dciden
5. Jag sku11e siiga, att blotta tanl<en pA d6den dr. sA hemsk, attjag verkligen dr mycket rddd fijr den

Tror Du att det finns n6gon "Hdgre maktrr, som leder vdrldens ochDitt eget 6de:
1. Ja, jag tror bestiimt
2. Ja, jag tror nAgorlunda besttimt
3. Ja, jag tror i nAgor.L m&n4. Jag tror lnte riktigt
5. .Tag tror i-nte

GRANSKA i'i]TiNU, ATT DU BESVARAT VARJE FRAGAI

Om Du linnu vil"l sEga n6got, som hiinfor s1g till fdrfrSgnj-ngen, kan Duskriva det pA baksj.dan av blanketten.

TUSEN TACK FOR HJALPEN:

Tanken
kommit

9B



LIITE 3.2

Tutkimuksen 2. vaiheen kyselylomake



KYSELYLOMAKE LUOTTAMUKSE LLTNEN

ET,AKKEE LLES T IRTYMI STUTKlMUS

Vastaaj aJ-1e:
Tutkimuksen kannal-ta ovat terkeite Sinun henkil-6kohtaiset niikemyk-
sesi ja mielipiteesi - ela anna muiden mielipiteitten vaikuttaa
vastauksiisi. Vastaa tHm8nhetkisten tietojesi ja miel ipit e itt es i
mukaisesti - tasse ei ol-e tarpeen muistella sita, mita mielta
olet ehkE ennen o1]ut nHistei asioista. Vastauksia keisitellSHn
ehdottoman luottamuksellisesti ja niitd kdytetdSn vain tutkimus-
tarkoituksiin.
vat seikat:

kohdallasi ja nerkitse vastauksesi yrnpyr'
ehtoa osoittava numeno, siis esim. nliin

Lomaketta tHyttdessHsi huomaa erityisesti seuraa-

1. Useissa kysymyksissd on monia vastausvaihtoehtoja. Anna vastauk-
sesi valitsemalla se vaihtoehto, joka ldhinnd pited paikkansa Sinun

6im;i]ld valitsemaasi vaihto-
j.,. . Merkitse

vain yksi vaihtoehto kussakin kysymyksessii, jos sen yhteydessli ei
ole muuta ohjetta annettu.

2. Yrite vastata huo1el-Lisesti ja se]vtisti. A1e hypp&a kysymysten
y1i vaikka ne tuntuisi.vatkin joskus v5h;in hankaiilta. Jos jossain
kohdin tuntuu kuitenkin aivan mahdottomalta antaa vastausta, merkitse
siihen kohtaantten osaa sanoar', mutta vain silloin, kun se on v;i1t-
tamatdnte.

3, Lomakkeen faidassa oleva tila i:n vastausten tietokoneelle vientid
vanten - ele tee siihen nerkintdjH.

HUOMI JOS JATKAT TYdTASI ETKA SiIS OLE ST.TRTYNYT VIELA ELAKKEELLE

EI TAMA KYSELY K0SKE SINUA. Menkitse silloin rasti vain oheiseen
ruutuun ja pal-auta lomake muuten tyhjHn;i n
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1. Vastaajan nimi

Menkitse henkildtunnuksesi ( sosiaalitunvatunnuksesi )tai jos et tiedd sita tarkka syntym&aikasi:
So s iaal itu:rvatunnus :

2

Syntym5aika /19

4

3. Merkitse sukupuoli, oletko 1. Mies
2. Nainen

Menkitse siviilisii5tysi, oletkot
1. Naimisissa
2. Naimaton
3. Leski
4. Enonnut tai asumuserossa

Montako ihmistd asuu kanssasi samassa taloudessa
Sinun lisHksesi:

kpl (jos asut yksin, menkitse 0)

5

Seuraavassa muutama kysymys elHkkeelle siintymisest& ja
sen vaihtoehdoista

6. Milloin siinnyit ellikkeelle
tarkka pHiv5.m8&nti)
Oliko kyseessE silloin:
1. VanhuuselHke
2. TydkyvyttdmyyselHke
3. Ty6ttdmyyselHke

7. Kun ajattelet nyt elAkkeell-e siirtymisesi ajankohtaa(el5keikHHsi) niin siinnyitkd mielestdsi elH.kkee11e:
1. Aivan lii-an aikaisin
2. Hieman liian aikai,sin
3. Sopivan ikdisenei
4. Hieman liian mydhH5n
5. Aivan liian mybhd8n

( ilnoita mahdollisimman
197
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8 (Jos siinnyit liian nydh55n/ ed. kysymys vaihtoehto 4
ta]" 5J

Olisitko siirtynyt nykyist{ aikaisemmin e15kkee11e vas-
taavasti pienemm3113 e13kkee11d, jos se olisi ol1ut
rnahdollista:
1. Ky1IH., vuotta aikaisenrnin
2. Ky11S, muutamaa vuotta aikaisemmin
3. En olisi siintynyt aikaisemmin e1H.kkeelle

9. Hal.uaisimme seunaavaksi tietaa, nite ajattelet eIEk-
kee1le siint5rnisest5si. Tuntuiko el8kkee11e siintymi-
nen mielestHsi:
1. Erittain ikavalt&
2. Melkoisen ik8vElt{
3. IkHvdnpuoleiselta
4. Mukavanpuoleiselta
5. Melkoisen mukavalta
6. Erittgin mukavalta

l-0. Kun ajattelet vie13
taa (eldkeikee)
vista tilannekuv
seesi.:

ja
ist

e13kkee11e siirt5rmisesi aj ankoh-
sen sopivuutta, niin mik8 seunaa-
a sopii panhaiten Sinun tilantee-

I

2

Tydnteko e1&kkeel1e siirtymiseen asti oli hyvin
naskasta voimien heikentyessH. ja tenveyden reis-
taillessa. E1H.keaika tuli minulle suonanaisena
helpotuksena ja itse asiassa el8kkeelle olisi pitH-
nyt p8Hstd jo huonattavasti aikaisenmin.
Jaksoin ky115 kuntoni puolesta tydskennellS joten
kuten e16kkeel1e saakka, mutta ky115 minun olisi
pitenyt p58st5 jonkin verran sitE aikaisemmin
e1Hkkeelle.
Kuntoni oJ-i hyv8, mutta siite huolimatta olisin
halunnut elHkkeelle aikaisenmin.
Nykyinen e1&keik& on sellainen, ette tydnteon 1o-
pettaminen siinE itss5 osuu kohdalleen - site
aikaisempaan ei oliei oIlut kohdallani tanvetta ja
toisaalta olen tehnyt nielest&ni jo tanpeeksi tybt5
ansaitakseni elSkkeeni.
Kuntoni o1i hyv{ ja olisin o1}ut muutenkin valmis
jatkanaan tybntekoa siinE, nisst muutkin. Elek-
keelle 15hdin vain, kun oIi t5hdett{vH, jotdn se
oli vastahakoista.

3

4

5
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11. Millainen on mielest8si nykyinen kiinted, kaikille
sama e1&keikli vemattuna sell-aiseen kHytHnt66n, jossa
jokainen pH.dttHisi itse elSkkeel-lesiintyrnisik5ns;i vE-
1it1a 60-70 vuotta, jolloin elake olisi vastaavasti
nonmaalia pienempi tai suunernpi valitusta eflikeiHstei
niippuen. Onko mielestH.si:
1. Nykyinen, kiinteH el8keikE parempi ratkaisu
2. Liukuva, itse valittava elHkeikA parempi ratkaisu
3. Molemmat ovat yhtH hyviH (tai huonoja)

l-2. Normaalisti jatketaan tydntekoa omassa ty6ssli elAke-
ikHdn saakka. Voidaan kuitenkin ajatella muitakin
rnahdollisuuksia, joita on lueteltu seuraavassa.
Pidatkd nykyist5 k;iytdntbli itsellesi sopivimpana rat-
kaisuna, vai olisiko jokin muu vaihtoehto kiinnosta-
nut Sinua enemmdn, jos olisit voinut valita vapaasti
sopivimman vaihtoehdon. (Ynpyrdi siis Sinulle sopi-vin vaihtoehto):
1. Siintyninen toiseen, helpornpaan tydhdn ennen

eraKe lKaa
2. Oman tydn jatkaminen nykyiseen elHkeik56n asti

siten, etta ty6 olisi tehty tavalla tai toisel]a
helpommaksi.

3. ,Iatkaminen omassa tydssH elAkeikddn asti osa-aika-
tydn8, kun osa ansion menetyksestH olisi korvattu
e1dkkee1Id.

4. Jatkaminen omassa tydssH rnahdollisimman kauan
ei pakollista e.l-Ekkee11e siintymistd

5. Nykyinen kdytHnt6 on kohdaltani paras

13. EntH nik5 olisi ol-Iut miel-estH.si Sinun kannaltasi
katsoen toisejcsi nieluisin vaihtoehto. Merkitse seu-
raavaan sen vaihtoehdon numero:
Toiseksi mieluisin vaihtoehto olisi o11ut numero

Seuraavaksi muutama kysynys e15kkee11eiol-osta

14. Miten vi-ihdyt nykyisin ol--Lessasi e16kkee11;i
1. Oikein hyvin
2. Aika hyvin
3. Joten kuten
4. Aika huonosti
5. Oikein huonosti



4

15. Onko e1Hkkee113 o1o yleisesti ottaen mielestSsi se1-
laista kuin kuvittelitkin sen olevan, vaiko ehkd
ep8mi.ellytt5v8mpii&, tai miellyttHvHmp8H kuin kuvitte-
1r-t:
1. Sellaista kuin kuvittelinkin
2. Eptimiellytttvflnp5& kuin kuvittelin
3. Miellyttavdmpda kuin kuvittelin
- (Jos epdmiellyttHvHmp&8) Miksi 13hinn3 se on ep8-

mie 1 lyttdvEnpSS :

15. Vaihdoitko asuntoa eliikkeelle siintymisen johdosta
I. Ky113
2. En

(Jos vaihdoit asuntoa) Mikli o1i plidsyy asunnon
vaihtoosi:
1. 01i ty6suhde- tai vinka-asunto
2. Taloudelliset syyt (asunnon hinta)
3. Asunnon huoltoon liittyvet tekijat
4. Jokin muu syy, nikd

L7. E1Hkkeelle siirtymisessE voi joku tai jotkut asiat
ffiavasti, mutta joissakin
asioissa voi o11a vaikeuksia ja ne tuntuvat hyvinkin
ep5miellyttevilte. Seunaavasaa on lueteltu joitakin
eiattee:-1e siirtymiseen usein liittyviH muutoksia.

i se tai ne kohdat otka olivat Sinun kohdal-
as se

SESS
meffis e 0 lopusta)
1. Taloudeflisen toimeentulon muutos
2. Muutos terveydentilassa
3. Muutos ruokailussa
4. Muutos nahdollisuudessa tavata tydtovereita
5. Muutos muissa ihmiskontakteissa
6. PEivHn sis5116n muuttuminen (ajank8ytdn muutos)
7. Muutos kdytHnnOn asioiden hoitamisessa
8. Muutos omassa mielialassa
9. Jokin muu muutos, mikd

O. Ei o1e ollut ep{miel1ytt&viH muutoksia

OS ae o ePu
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(Jos ympyn6it useampia kohtia kysymyksesse 17) Mika
em. asioista
vin muutos
asia vielH t5hiin:
Ep5niellytttsvin asia kysynyksen 17 luettelosta o1i
kohta no _ e1i
Toiseksi ep&miellyttHvin asia o1i kysymyksen 17 luet-
telosta kohta no e11

2. En

o1 i mielestas i tEikFeIn--EEffiIETTvtta-
- merkitse sen@

18. 01etko alkanut harnastaa tai tekemH.dn jotain sellaistauutta, mitg et hanrastanut tai tehnyt ollessasi viela
tydssli:
1. Ky11H., mit&:

19. ElSkelBisen p5iviin tottuminen voi vied6Miten pitken ajan anvioisit omalla kohdal
tahan totutteluun:
1. En ole vie1H. tottunut
2. Siihen meni 1-2 viikkoa (tai vdhemmdn)
3. Siihen meni n. kuukausi
4. Siihen meni n. 2-3 kuukautta
5. Siihen meni y1i 3 kuukautta

jonkin aikaa.
lasi kuluneen

20. Eldkkeelld olemiseen saattaa liitt yii joitakin vaikeuk-sia ja ongelmia. Miten on Sinun kohdallasi - ympy-
r0i se tai ne kohdat, joissa Sinulla ehk5 on ongelmiaja vaikeuksia. Jos t8l1aisia ei oIe, ympynOi viin 0
lopussa ) .

Onko Sinulla nykyisin:
1. Taloudellisia vaikeuksia
2. Vaikeuksia terveydentilan suhteen
3. Vaikeuksia ihnisten kanssa

( KanssakHymisessii muiden kanssa )

4. Yksin&isyydestH johtuvia ongelmia
5. ongelnia a jankHytdssE ( rrmit5 tekisintt-pulmia)
6. Vaikeuksia asioittesi hoitarnisessa
7. Kotitalouden hoitoon liittyviE ongelmia
8. Muita ongelmia tai vaikeuksia, rnillaisia:

0. Ei o1e ongelmia tai vaikeuksia
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21. Onko Sinulla niittavasti toimintaa, ajankulua ja kans-
sakdymi-stH muiden ihrnisten kanssa vai kaipaatko enem-
mHn enilaisia toimintamahdollisuuksia
1. 0n riittavasti toinintaa ja kanssakaymistS
2. Kaipaan enemm5n toimintaa ja kanssakdynistd

Nyt muutama kysymys valmentautumisesta el6kkeelle siir-
tymiseen

22, Olitko ennen elBkkeelle siintymistd valmentautunut
siihen, ts. ajatellut, mite kaikkea e1&kkee11e siir-
tyminen menkitsee, mite tulet tekem&&n, jne., vai
etk6 juuni ajatellut asiaa etukiiteen:
1. 01in valmentautunut hyvinr ajatellut asiaa
2, En ol1ut enityisemmin valmentautunut enkH ajatel-

1ut asiaa
23. Mika on kdsityksesi erityisistH ilnaisista e15kkee11e-

valmennuskuns seista ,
kentovat el8kkeelle s

joissa eni alojen asiantuntijat
iintyniseen liittyvistii asioista :

1. Kunssit ovat mielest8si tanpeellisia
2. Kunssit ovat mielesttssi tarpeettomia
3. Vaikea sanoa

(Seunaaviin ne1j55n kysymykseen vastaavat vain valmennus-
kursseilla o11e6t, nuut- siintyvtit kysymyxs6-EtffiET-
24 A. Mi113 kunssilla (tai kunsseilla, jos on useampia)

olet saanut valmennusta elHkkeelle (tietoja yns.) -
mainitse kunssien pitopaikat, ja kuka tai ketk8
olivat kunssien jSnjestSjdt (mik&li tiedossasi) :

24 B. Oliko ellkkeelle valmennuskunssi Sinun kannaltasi
katsoen

1. Erittain hyddyllinen
2. Jossain mH5nin hyddyllinen
3. Jokseenkin vHh&n hyddyllinen
4. Ltshes tai te s1n

25. Muutitko kunssin johdosta iotain tottumuksiasi kuten
esim. ::uokailu-, liikunta-, terveydenhoito tai muita
tottumuks ias i :

I. Ky11e, mite
t.
Aloitko ajatella e1&kkeell-e sii::tymi
ajasta kunssin johdosta eni tavalla
1. Ky11&, miten:

se sti{
kuin

la e
alKal_

13ke-
semmin

26.
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27, Saitko mi-elestdsi kursseilta huomattavasti sellaista
uutta tietoa, mistii et o1Iut aikaisemmin selviIlH:
1. Ky115, mist5 eniten
2. En saanut

Siirry kysymykseen 29.

Seunaavaan kysymykseen vastaavat vain ne, jotka eiv&t
o1e o11eet valmennuskunsseilla - muut jatkavat kysy-
nyksestH 29

28. Yrite mainita yksi, tai useampia syit& siihen, miksi
et o1e osallistunut elEikkeel-leval-mennuskunsseille :

Seuraavaksi kysyt6iin taloudellista toimeentuloasi. Kaik-
kia vastauksia kHsitell&dn siis t5ysin luottamuksellises-
ti, joten voit vastata tarkasti oikean kokonaiskuvan
saamiseksi.

29. Miten paljon Sinulle jeiri rahaa ''kdteen'
kuukaudessa, kun verot on otettu pois:
1. A11e 500 mk/kuukausi
2. 500 - 700 mk/kuukausi
3. 701 - 900 mk/kuukausi
4. 901 - 1100 mk/kuukausi
5. 1101 - 1300 nk/kuukausi
6. 1301 - 1500 mk/kuukausi
7. 1501 - 1900 mk/kuukausi
8. 1901 - 2300 mk/kuukausi
9. Y1i 2300 mk,/kuukausi

kEytettHvdks i

30. Tuletko tHllH hetkellH mielestdsi taloudellisestl
toimeen:
l- . Vars in hyvin
2. Aika hyvin
3. Kohtalaisen hyvin
4. Joten kuten
5. En oikein tule toimeen (trnipin napin")
6. Vansin heikosti
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31. Merkitse mitii elakkei.ta saat ja miten paljon kuukau-
dessa (nettoelEketta ts. elaikettd, josta verot on v5-
hennetty) Jos et osaa erotella eleikkeitil, merkitse
kuitenkin eliiketulot yhteensd.
1. Kansanel5kettd mk/kk
2. Tydel;ikettd (TEL, LEL) mk/kk
3. Yrittajdelikettd (YEL, MYEL)
4. Valtion tai kunnan elaikett5

(VEL, KVTEL)
5. Muuta e1;ikettH tai elinkorkoa(esim. sota-, tapaturma-, penhe-

ym. eldkettH)

Nettoel&kettd yhteensH

mk/kk

mk/kk

mk/kk
mk /kk

32. Onkg nyt saamasi elEke suunnilleen sen suuruinen, kuin
anvelit sen olevankin sil1oin, kun hait eleketta,
vai onko eldke sita pienempi tai suurempi
1. Eleike on odotetun suuruinen
2. El6ke on odotettua paljon pienempi
3. El-H.ke on odotettua hieman pienempi
4. ElH.ke on odotettua paljon suunempi
5 . El;ike on odotettua hiernan suurempi

33. Onko Sinulla (ja puolisol-lasi)
1. Velkoja 3. SekH velkoja ettH sHHstOjH
2. Saastdja 4. Ei kumpiakaan

34. Onko Sinulla (tai puolisollasi) o1lut elHkkeelld 011es-
sasi sellaisia nenoja, joista on ol-Iut vaikea selviytyd:
1. Ky115, mita rneno j a:

2, Ei o1e ol1ut
35. O1etko mahdollisesti elHkkeelle siiruytty5si ryhtynyt

seuraavanlaisiin toimenpiteisiin: (Voit ympyrdidH
useitakin kohtia, jos on tarpeen. Jos et o1e tehnyt
mitEdn t511aista ympyrdi 0 )

01etko
1. Ottanut (1isd&) velkaa
2. Alkanut kHytteE aikaisempia sHdstdjH
3. Myynyt omaisuutta (naata, osakkeita, auton yms.)
4. Ostanut omaisuutta
5. Luopunut ynityksestd, myymHllH tai siirtHmdlld

sen toiselle
6. Joku muu vastaava taloudellinen toimenpide, rnil-

lainen:

0. En o1e nyhtynyt em1. toimenpiteisii.n
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Seuraavaan kysynykseen vastaavat
muut jatkavat kysymyksestd 37.

vain naimisissa olevat

36. Onko puolisosi:
1. Tydssts
2. E15kkee11E (saa elHkettd)
3. Kotona, ei elHkett5 + Siimy kysymykseen 37

(Jos puolisosi on tydssS.) paljonko puolisosi saa tuloa
tydst8Hn kuukaudessa "kHteenr ts. tuloa, josta venot
on vdhennetty):
puolison tyotulo mk /kk

(Jos puolisosi on elAkkeell;i) paljonko'puolisosi saa
eldkettd yhteensli kuukaudessa'!kdteenr', ts. elHkettii,josta venot on vHhennetty (mik;i1i siita menee venoa):
puolison elHke mk/kk
Onko puolisosi eleike:
1, Vanhuusel;ike
2. TydkyvyttOnyysel-eke
3. Ty6ttdmyyseleke
4. Muu ef5ke

37. Teetkd edelleen jotain tydtH:
1. Ky11E, vakinaisesti omaa tydtHni
2. Ky11E, vaklnaisesti muuta tydtH
3. Ky11;i, tilapeistdite
4. Ky11;i, mutta vain haruastusmielessH
5. En tee enHE ty6td

38. (Jos et ree tydta) Olisitfo vield halukas tekemdiln
ansioty6td, jos Sinulla olisi siihen mahdollisuus:
1. Ky115, vakinaista kokopdivHtydtei
2. Ky11e, mutta lyhyemm;i11;i ty6aja11a
3. Ky11H, jotain tilap:iistydtH
4. En ole halukas ansiotydhdn

Nyt muutama kysymys r"avinnosta sekri tietojen saannista

39, Pynitko kiinnittAmdein huomj.ota sydmesi ravinnon ter-
veellisyyteen:
I. Ky1I5 1;ihes koko ajan
2. Ky11ei jossain mEHnin
3. Enpd juuri
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40. Kerro mahdollisirunan tankdsti (muistaen
liset lisukkeet) nite s6it tenaan, eilen
sunnuntaina vansinaisella pd1atenialla:
1. T5.n55n s6in:

myds mahdol-
ja viime

2. Eilen sdin

3. Sunnuntaina s6in:

4. En o1e sy6nyt vansi.naista ateniaa

41. EntS mita sy6t yleensH aamuisin. Kuvaile tuollainen
tavallinen aamunuokailusi nii.n tankasti kuin mahdol-
lista (nainitse jAlleen my6iffiFRffiukkeet, jos
kdyttst niit&)

42. Onko tapasi sy6d8 vansinaista ns. l8mmint5 nuokaa
muuttunut tavalla tai toisella e15kkee11e siintyrnisen
j ohdosta:
1. Ky11&, osa atenioista on j53nyt pois
2. Ky115, ateniat ovat j8&neet 15hes kokonaan pois
3. Ky115, ateriat ovat tutleet ep8sHHnndllisiksi
4. Ei o1e muuttunut

43. O1etko nielest&si tietoinen siite, mikH on tenveel-
listH ja mik6 v8hemmHn tenveellistd navintoa:
1. Ky113 vanmasti
2. Kyl1X luulisin niin
3. En ole oikein siite tietoinen
4. En tiedH

44. Olitko nielest8si vHh8n ennen e13kkee1Le s;.ilqrnasleEi
se1vi115 siitH, miten ty6elEkkeesi on laskettu ja
kuinka suuri se suunnilleen tulee olemaan:
1. Ky113, olin siitH. tHysin se1vil1&
2. Ky116, tiesin sen suurin piintein
3. En o1lut oikein varma siite
4. En o11ut siita lainkaan seIvill{
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+5. Mike tai mitka seikat vaikuttavat mielestHsi kansan-
el5kkeen mukaisen vanhuusel5kkeen mH.An:i{n ( ym[ynE-
oikeana pit5m5si vaihtoehto tai vaihtoehdot
1. Asuinpaikka
2. Terveys
3. Ammatti
4. Tulot
5. Asunnon kunto
6. Lasten lukuniiH.nS
7. Eltskeltsisen ikH
8. Eivdt mitkHain em.

0. En osaa sanoa
tekij et , se on aina yhta suuri

46. MistS seuraavista asioista haluaisit lisHE tietoja
nyt ollessasi e15kkee11H (yrnpyrdi yksi tai useampia
kohtia, jos se on tanpeen - jos et halua lisHei
tietoja ympyndi 0 lopusta):
1. EldkkeistH
2. Sainausvakuutuksesta
3. Sosiaaliavustuksista
4. AjankHytt66n liittyvistli kysymyksistd
5. Enilaisten sainauksien hoidosta
6. Terveyden ja kunnon yIl;ipidosta
7. TerveellisestH ja hyv6stH ruoasta
8. Tydntekomahdcllisuuksista vanhana
I . Harrastusmahdollisuuks ista yms .
0. En halua lis5ei tietoja

47. MistH lHhteestii ottaisit mieluiten vastaan tarvitse-
ma s i t iedot ( ympyrd i vain-Tk-Ef-TEThtoeht o ) :

1. Asiantuntijan luennolta
2. Asiasta pidetyltri kunssilta
3. EsittelylehtisestH
t+. Radiosta
5. TV: stH
6. SanonalehdestH
7, Jostain virastosta tai laitoksesta
8. Omaisilta tai ystEviltd kuultuna

48. Mike edellSolevista tietol:ihteistH olisi Sinulle
toiseksi mieluisin (merkitse numero em. luettelosta ja
tietolehteen nimi )

Toiseksi mieluisin tietol;ihde on no
e1i
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49. Millainen on nykyinen tenveydentilasi. Tunnetko
itsesi tH.td nyky;i yleensti (tiIap{isti{ sainautta ei
huomioida ) :

1. Hyvin sainaaksi
2. MeLko sairaaksi
3. Hieman sainaaksi-
4. Melko terveeksi
5. TSysin terveeksi

50. Onko rauhoittavien lHdkkeiden tai alkoholin kdyttdsi
elHkkeelle siirtymisen jHlkeen (jos olet kdyttEnyt
niita lainkaan):
1. LisaiHntynyt
2. VAhentynyt
3. Pysynyt ennallaan
4. En o1e k5yttdnyt rauhoittavia legkkeite tai

alkohofia
51. Ynitatkd pitea huolta tenveydentilastasi:

J-. Hyvin huolellisesti
2. Jotakuinkin huolellisesti
3. Jossain mHHrin
4. En kiinnitE siihen enltyiste huomiota
5. En o1e yritt&nyt huolehtia siite juuri lainkaan

52" 0nko oman terveyden- tai sainaudenhoitotapasi muuttunutjollain tavoin siinryttyHsi eldkkeelle :

1. Ky1IH huolellisemmaksi, paremmaksi
2. Ky115, mutta huonompaan suuntaan
3. Ei o1e muuttunut

53. Onko liikuntatottumuksesi ja tapasi hoitaa kuntoasi
muuttunut jollain tavoin siinnyttyEsi elHkkeelle:
1. Ky115, parempaan suuntaan
2. Ky1IE, mutta huonompaan suuntaan
3. Ei ole muuttunut

5a. Nyt muutama kysynys ynpHnist6stHsi. Montako !ry{!tuttavaa Sinulla nykyisin on (sellaisia tuttavia,j6Ti6-Eanssa olet mie1e115si tekemisissd) :

1. t-1 yntaan
2. Yksi hyvii tuttava
3. Kaksi hyv8H tuttavaa
+. Kolme hyvaH tuttavaa
5. NeljH tai useampia hyvi8 tuttavia
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55. KHytk6 kyldssd, kutsuilla tai "juhlissa'':
1. Hyvin usein
2. Melko usein
3. Silloin t5116in
4. Melko harvoin
5. Hyvin harvoin

56 usein tapaat niita ldhionaisiasi, jotka eivHt
uonasi (keti tahansa heist5 - jos ldhiomaisia

1. Hyvin usein
2. Aika usein
J. 51J-..1-Or-n taJ-IO1n
4. Aika harvoin
5. Hyvin hanvoin
6. Ei ole muualla asuvia lHhiomaisia

57. Tunnetko olosi tel1a hetkelIX yksinaisemmdksi kuin
vie15 ty6ss5 ollessasi:
t. Ky11ti, olen paljon yksinHisempi
2. Ky115, olen jonkinvenran yksinHisempi
3. En o1e huomannut mit&8n eroa
4. En tunne, pHinvastoin olen nyt vdhemmHn yksinliinen

58. Onko hannastus- yms. toinintosi nuuttuneet elHkkeelle
s iinnytty5s i :

1. Ky113, - on fisE8ntynyt
2. Ky11&, - on vHhentynyt
3. Ei o1e muuttunut

59. Miten aktii.visena, toimeliaana tai passiivisena piddt
itse5si nykyisin. Oletko mielestHsi:
1. Erittain aktiivinen, toimelias
2. Melkoisen aktiivinen
3. Jonkinvernan aktiivinen
4. Aika passiivinen, vShlin toimelias
5. Hyvin passiivinen, hyvin vdhtin toimelias

Miten
asu 1
on):
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60. TE'ssd esit5mme pari kysymystH jokap5iv5isestl e13-
meste. EnsinnH.kin haluaisimme tietdd, onko ellimHsi
ehke tuntunut y;!i1ne aikoin{ tyhjdnpdiv5iseltH, se1-
laise@ia oikei,n miteen annet-
tavaa Sinulle:
1. 0n tuntunut varsin usein
2. 0n tuntunut aika usein
3. 0n tuntunut silloin tH116in
4. Ei o1e juuri tuntunut sellaiselta
5. Ei o1e lainkaan tuntunut sellaiselta

61. Miten usein tunnet erilaisten vaikeuksien kertyviin
tiellesi nykyisin:
1. Koko ajan
2. LHhes koko ajan
3. Melko usein
4. Silloin tE116in
5. Jotakuinkin harvoin
6. Vain sattumoisin, harvoin
7 . Erittein harvoin, tuskin koskaan
8. Ei o1e tuntunut olevan lainkaan vaikeuksia

Lopuksi muutama kysymys kaupungin tarjoamista sosiaali- ja
terveyspalvelui sta

62. Seuraavassa on l-ueteltu kaup
palveluja ja -etuuksia. Ymp
joista olet mahdollisesti ki
haluaisit lisHtietoja: (jos
ympyrdi 0 lopusta)
1. Kodinhoitopalvelu

n tarjoamia sosiaali-
se tai ne kohdat,

stunut ja joista
et oIe kiinnostunut

ungiyrdi
inno

2. Vanhainkoti- ja sainaskotitoiminta
3. Palvelutalotoiminta
4. Vanhustenasunnot
5. Virkistyspalvelut
6. Aterioiden kotiinkuljetuspalvelu
7. Puhelimen kHytt66nsaantimahdollisuus
8. VHheivaraisten perheenEitien vinkistyslomatoiminta
9. Toipilasraha
0. En ole kiinnostunut em. palveluista tai etuuksista
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63. Tarvitsisitko ulkopuolista apua p5ivittdisten toimin-
toJen suonittafiisessa (esim. ateriat, kodinhoito,
asioiden hoito, u1koilu, yms.)
1. KyI13 kovasti
2. Ky11{ jonkin venran
3. En tarvitse
(Jos ky11{) Miss& asiassa l5hinnli:

6t+. Vie1ts muutama tieto nykyisestE asunnostasi
- Onko asuntosi:
1. Pieni omakotitalo (s0 *2 t.i pienempi)
2. Keskisuuni tai suuri omakotitalo
3. Kerrostalossa, nikd kernosi _,

onko hissi: 1. 0n
2. Ei

- Mi-li-ainen on mieiest5si asuntosi kunto (ota huo-
mioon mm. vetoisuus, 13.mp6, kosteus yms. seikat):

l. HyvH tai tyydytt5vH
2. Huononpuoleinen tai huono

- Onko asuntosi sijainti lAhinn{:
I. Keskeinen (taajamassa tai sen 13he11H)
2. SyrjHinen (eri11E{n muusta asutuksesta)

- Mite mukavuuksia asunnossasi on
siinA olevat mukavuudet)

1. Keskus- tai srihk6lEmmitys
2. Vesijohto
3. LHmrninvesi
+. WC, viemHri
5. S5hkdliesi
6. JHHkaappi
7. Kylpyhuone tai sauna
8. Ky1mi6 tai pakastin
9. Puhelin

(ynpyrdi kaikki
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HUOM. Lonakkeen kaksi viimeistd kysymystd tiytetS5n men-
kitsemHtlH nasti oikeana pitemasi vastausvaihto-
ehdon tai vastausvaihtoehtojen osoittaniin ruutuihin,
sa]-sna]-nlxl.

65. Jos kaupunki jlirjestHri tenveydenhoitajan antamaa ter-
veysneuvontaa allaolevista asioista, niin mitH aihe-
piiri3 koskevaan neuvontaan olisit ehkH valmis osal-
listumaan

henkil6-
::H?i- ryhmiss*;

- ravitsemusneuvonta tr tr
- henkiset ongelmat t] t]
- paihteet tr n
- ldakkeiden kHyttd n tr
- apuvHlineiden kdyttd t] n
- en haluaisi osallistuanihinkaan t] E

66. Kun viirneksi
minne hakeudu

jouduit turvautumaan lSdk3rinapuun, niin
it hoitoon

EsDoossa: Helsingis sd

- terveyskeskuslH5kdrille
- yksityiselle yleislHHkAnille
- yksityiselle erikoisld6-

kdrille
- sairaalan poliklinikalle

- Jonvi
- HYKS

- muu, mik;i

- sain lHHkHrin koti-
kHynnille

- yritin saada lddkEriH
kotik8ynnille onnis-
tumatta siind

n
E

D
tr
E
tr

E

tr
tr
tr
tr
tr

tr
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b) Kun seul?aavan kerran tarvitset
paikan puoleen kHH.nnyt:

IHdkdri5, mink5 hoito-

Espoossa: HelsingissH
- terveyskeskusl;iHkHrin tr
- yksityisen yleislSHkHrin t]
- yksityisen erikoislHdkH.rin tr
- jonkin sainaalan poliklinikan n- Jonvi tr

- HYKS tl
- muu, mikH tr

- yrittdisin saada lHHkHrin
kotikdynnille t]

c) Jos sairastuisit ekillisesti, mihin ottaisit ensinyhteytta:
- yleiseen hHlytysnumeroon tr
- terveyskeskuksen lddk6nip;iivystykseen tr
- 1;ihimpHHn terveysasemaan t]
- sairaalan poliklinikalle

- Jorvi tr- HYKS n
- muu, mikH

- perhelSAkHriin
- muual-l-e, minne

En
LT
Dn
trn
LT

trtl
tr

YRITA TARKISTAA VTELA, ETTA OLET VASTANNUT KAIKKIlN
KYSYMYKSIIN. KIITOKSIA PALJON AVUSTASI.

Tdh;in voit kirjoittaa hal-utessasi selvennyksiH, huomautuk-
sia ym:



FRAGEFORMULAR KONFIDENTTELLT

UNDERSUKNING RORANDE PENSIONERING

Tili svansavgivaren:
Frin undensokningens synpunkt sett ar det uttryckligen Dina egna,
personliga synpunkten och Esikter som er viktiga - 1at inte andnas
isikter inverka pa Dina svar. Besvana fnigorna i enlighet med de
kunskapen och Esikter Du just nu han - det Hn i.nte n6dv5ndigt att
hHr b6rja dra sig ti11 ninnes vad man eventuellt tidigane tyckt i
dessa frigor. Svaren behandlas absolut konfidentiellt , de utnyttjas
endast fdr forskningsHndamil. Da Du fyJ-1er i fonmulH.ret, b6r Du
speciellt ge akt pi f6ljande:

i. De flesta frigorna har flena svarsalternativ. Besvana fr6gan
genom att vlilja det altennativ, som narmast motsvarar vad Du sjtilv
tycker. svaret ges genom att ninga in numnet f6n det alternativ
Du vaLt, s5ledes t,ex si hatr
tiv per: fr5ga, om inte annat i

osv, Ange endast ett alterna-
med fr6gan uppges.samband

2, Fdr,sdk besvara fr.Egorna omsorgsfull-t och tydligt. Hoppa inte
over frigor:na fasttin de mehanda ibland klinns litet besvHnliga. 0m
n&gon fr,8ga dock fdrefa-LIer att vara totalt om6jlig att besvara,
kan Du i berdrda punkt anteckna ttkan inte sHgatt, men al1tsi endast
i sidana fa11, dtir det &r oundvikligt.

3. Utr"ymmet i fornulSnets manginal er avsett f6n 6venf6ring av
svaren ti1l dator. - gdr inga anteckningar d;inl

OBS! OM DU FORTSATTER DITT ARBETE OCH SALEDES TNTE ANNU BLIVIT
PENSIoNERAD, BERUR DENNA FURFRAGAN INTE DIG. Forkryssa i s5
fall endast rutan hHn bnedvid och returnera sedan formuliinet
oify11t.

E
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1. Svansavgivarens namn:

Anteckna Din pensonbeteckning (Ditt socialskyddssignum),
e11er, on Du inte k8nner ti11 det, noggnann fddelsetid:
Socialskydds s ignum
F6delsetid

2

/L9

4

3. Anteckna kdn, H.r Du 1. Man

2. Kvinna

Anteckna Ditt civilst&nd, 5r Du:
1. ci.ft
2. Ogift
3. Anka/8nk1ing
4. Fninskild e11en under hemskillnad

Hun minga personen bon, fdnutom Dig, i
som Du:

kp1 st (om Du bon ensam, anteckna

5 satnma hushAll

0)

Nu f61jen nigna frigor ang8ende pensioneningen och alterna-
tiven dSnvid

6. N{n blev Du pensi.onerad (anteckna si noggrant datum som
mdj ligt ) :

Van det di friga om:

1. Alderspension
2. fnvalidpension
3. Anbetsldshetspension

/ t97

7 Di Du nu tanker: pa tid(Din pensionsilden), s
s ionenad:
1. A11de1es fdr tidigt
2. En aning fdn tidigt
3. Vid 15mp1ig ilden
4. En aning f6r sent
5. Alldeles f6n sent

punkten fdn Din pensionening
A ansen Du att Du blev pen-
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(0m Du blev pensj-one::ad all-tf6r sent/alternativ 4 el1en
5 i fdreg&ende fr6ga)
Sku11e Du ha gett i pension tidigare dn vad nu var fa1-
1et med en i motsvarande grad mindre pension, om det
hade varit mdjligt:
1. Ja, ett 5n tidigane
2. Ja, nigna 3r' tidigare
3. Ne3, jag skull-e inte ha g&tt i pension tidigare

f fOljande fniga vi1l vi veta vad Du t5nker om Du pen-
sionering. Ansen Du, att pensioneringen keindes:
1. Synnerligen otnevlig
2. Ganska otrevlig
3 . TH.mligen otrevlig
4. TH.mIigen trevlig
5. Ganska trevlig
6. Synnenligen trevlig

Om Du iinnu tEnken tillbaka pi tidpunkten f6r Din pen-
sionering (pensions5ldern) och dess lHnplighet, sA,vi1-
ken av tOfjlnde situationsbilden stlimmer bdst in pA
Din egen situation:
1. Det var mycket tungt att arbeta iinda fram ti1I pen-

sioneningen i och med att knaftenna avtog och hElsan
kringlade. Pensionstiden kon f6r mig som en-fonmlig
befnielse och i sjHlva venket bonde man ha fett b1i
pensionerad redan betydligt tidigane.

2. De det gH.I1er min kondition sA orkade jag nog p3. ett
e11en annat slitt anbeta einda fram tilI pensionen,
men nog bonde jag ha fett bli Pensionelrad litet ti-
digare ein vad nu var faflet.

3. Min kondition var god, men trots det hade jag velat
b1i pensionerad tidigane.

4. Den nuvanande pensionsSldenn iin sadan, att det 6n
helt pA sin plats att sluta anbeta vid den ildenn
jag hade f6n min egen de1 inget behov av att sluta
arbeta tidigane, och 6 andna sidan ansen jag, att
jag redan anbetat tillnHck1igt fdn att f6rtjSna min
Pension.

5. Min kondition var god och iiven i dvnigt hade jag
vanit fandig att fontsAtta anbeta diin som andra.
Jag gick i pension endast fdn att jag var tvungen,
det van a1ltsi motvilligt.

10.
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11. Vad anser Du om den nuvarande fasta pensions&1denn, som
Er densamma fdr al-Ia, i jlimfdnelse med en siidan praxis,
dlir van och en sjiilv sku11e f& vHlja sin pensionsElden,
som di skulle ligga me11an 60 och 70 Ar. H5nvid vore
pensionen i motsvarande gnad mindre el1er stdnne dn
normalt, benoende pi va1 av pensionsilden. Anser Du att:
1, Den nuvarande, fasta pensionsSldern iir en b;ittre

ldsning
En flexibel (anpassbar)
f&r vH1ja, Hn en bdttre

ensions&lder, som man sjElv
6sning

PI
3. Bida Hr lika bna (e11er d6liga)

12. 7 normala fall fortsiitter man att anbeta med sitt eget
ar:,bete fr"am ti11 pensions6ldern. Man kan likv;i1 ocks&
tdnka sig andra mdjligheter,. I det f6tjande uppr5knas
nAgra av dem. Ansen Du att grillande praxis Hn den
leimpligaste ldsningen fdr Dig sjlilv, e1ler hade n&got
annat aiternativ int::esser:at Dig mera, om Du fnitt
hade kunnat vHlja det l5mpligaste alternativet. (1n-
ringa siledes det altennativ som passar. Dig blist):
i. overging ti11 annat, lettare anbete f6re pensions-

E rdern
2. Att for:tsaitta med det egna anbetet fram til-1 den

nuvarande pensionsSldenn si, att anbetet pi ett
eller. annat ststt hade gjor.ts lettane

3. Att for'tsetta med det egna ar:betet fr:am ti11 pen-
sicnsildern men pe deJ-tid, om en del av f6ntjHnst-
f6nlusten hade ensatts med pension

4. Att fcrtsdtta med det egna anbetet sE 13nge som
m6jligt - ingen obligatonisk pensionering

5. G51lande pr,axis Er f6n min de1 den biista

13. Vilket alternativ anser Du di att hade varit det nlist
btista alternativet frin Din synpunkt sett. Anteckna
i det f6ljande benOnda altennativs nunimen:
Det n;ist besta altennativet hade var'it nummerl

Nu f drjer nAgra frAgor om tirl-varon som pensionlir

14. Hun trivs Du nu niir Du tir pensionerad
1 . Rrkt igt br.a
2 . Ganska br.a
3. Nigcnlunda
4. Ganska d&ligt
5. Riktigt d&1rgt
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15. Anser Du att tillvaron sAsom*pensionEr sA d8n allmAnt
taget &:: sidan sorn Du f6rest511de Dig att den skul-Ie
vara, efler dn den m&hdnda obehagligare e11en behag-
ligare Sn vad Du fdrestdllde Dig:
1. Den 3r sidan som jag fdr:estdl1de mig
2. Den An obehagligane 5n vad iag f6restdllde mig
3. Den Hr behagligare tin vad jag fdrestdllde mig
- (Om den dr obehagligane) Vilken Hr di nermast

orsaken ti11 att den Er obehagli-gare

16. Bytte Du bostad pi gnund av pensioneringen:
1. Ja
2. Nej

(Om Du bytte bostad) Vad van huvudorsaken til1 att Du
bytte bostad:
1. Jag bodde i bostad som hdnde ti1l anbetsf6r:h&11an-

det e11er i tjBnstebostad
2. Ekonomiska o::saker (bostadens pnis)
3. Faktoner som hHnfdr sig til1 underhSller av bostaden
4. Nigon annan orsak, vilken:

17. Vid pensioneningen kan ni gon e1len nigna saken gi helt
av sig sj51v, sd ddr behEndigt, men i vissa frigon kan
sv&nigheten upptn5da och de k6nns ti11 och med mYcket
obehagliga Idetf 6ljande upp::iiknas vissa f6rdndnin-
ar, som o fta dn fdnknippade med pensioneringen
n13 den e11er de unkter som f6n Din del klantEI

vall
iir

om
i s l-utet

en
o a en
1. Andning vad betn5ffar den ekonomiska utkomsten
2. Andning i htilsotiltstindet
3. Andning de det g611er m&ltiderna
4. Andning di det g&J-1en ndjligheterna att tnliffa ar-

betskamnatenna
5. Andning de det gd11er dvniga ml{nniskokontakter
6. Andring av dagens innehill (Hndning av tidsdispone-

ningen )

7. Andning di det gH11en sk6tandet av pnaktiska Hnenden
8. Andning i Ditt eget humdn

9. Nigon annan Hndring, vilken

0. Det han inte f6nekomnit nigna obehagliga f6n5nd-
ringa::

av NS n var
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(Qm Du inringade flera punkten i fn8ea 17) Vilken av
fdnenHmnda faktoren anser Dffiallna obe-
hagligaste fdr{ndringen - anteckan numrEt-ffi-?iEn
punkten och sjHlvE sakEn 6nnu hHr:
Den obehagligaste saken i f6rteckningen i frEga 17
var punkt _ dvs
Den niirt obehagligaste saken i f6rte ckningen i fniga
17 var. punkt _ dvs

lB. Har Du bbrjat idka e11er gdna nigot sidant nytt, som
Du inte idkade e1len gjonde medan Du H.nnu var i an-
bete:
I. Ja, vad:
2. Nej

r9. Det Kan ta en viss tid att b1i van vid pensiondr"sda-
gar:na. Hun ling tid uppskattar Du att det tog f6n
Dig att b1i van vid pensionHnstillvaron:
J-. Jag har: inte dnnu blivit van vid den
2. Det tcg 1-2 veckor (e11er mindre)
3. Det tog c. en m8nad
+. Det tcg c" 2-3 miinader
5. Det tog 6ver 3 m6nader

20, Pension;ir.stillvaron kan vana f6r.enad med vissa sv&rig-
@ Hur, 3r det f6n Din del - inninla
den e11er de punkter, dllr Du kanske har pnoblem och
svdrighet,er. (0m Du saknan svinigheter och pnoblem,
rnringa di endast punkt 0 ddr i slutet).
Har Du for neirvarande:
I . Ekoncmi s ka sv6.r igheter.
2. Svdrigheter med avseende p& hHlsan
3. Sv&righeter med mEnniskon(I umgdnget med andra)
+. .Prcblem pi gr.und av ensamhet
5. Problem med hur Du ska1l disponena tiden (trvad

skalL jag gdr.arr-pnoblem)
6. Svir,rgheter. vi.d skdtandet av Dina linenden
7. Prcbiem i anslutning ti11 sk6tandet av hushellet
L Andra pr,oblem e1ler svirigheter, hunudana:

0. Jag har. varken problem e1len sv&nigheten
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21. Han Du tillniickligt rned venksamhet, tidsf6::driv och
umgHng med andna rnH.nniskon, ell-er saknar Du och ldngtan
Du eften mena ol-j-ka verksamhetsm6jligheter.
1. Jag har tillrHckligt med verksamhet och umgdnge

an eften mena venksamhet ochz. n

Nu f01jer: n6gna fr8gon ang6Lende f6rberedelse f6n pen-
s ioneringen

22. tlade Du f6r.e pensioneringen fdrbenett Dig p3, med andr:a
ond t5nkt p&, vad a1lt pensioneringen innebii::, vad Du
kommen att g6ra osv, e11en tHnkte Du inte just hdrpi
pE fdrhand:
1. Jag hade fdnbenett mig v51, tiinkt pi saken
2. Jag hade inte sA ddn speciellt f6nberett mig h5npi

e11er t3nkt pi saken

23. Vad dr Din uppfattning om speciella, avgiftsfria kunsen
angiende fdrber:edelse f6n pensioneringen, dEn experter
inom olika onraden ber6ttar om sidana fnigon son h6r
ihop med pensioneringen:
1. Jag anser att dylika kunser &r beh6vliga
2. Jag anser att dylika kurser dn onddiga
3. Svirt att sE

(F61jande fyra fn6gor besvanas endast av dem som deltagit
i dylik f6nberedelsekurs, de dvniga gi:: 6ven tilf fndga
nummer 28 )

24 A. Vid vii-ken kuns (eller' vilka kurser, om det fdrekom-
mit flena) har Du blivit f6rberedd p& pensionen (fitt
uppgifter mm) - niimn var kurserna h611its och vem
e11en vilka som statt sisom ar:rang6r f6n kurser"na
(om Du kHnner tiI1 det):

24 R. Van f6:rbenedelsekursen f6n pensionen fnin Din syn-
punkt sett
L. Synnerli,gen nyttig
2. I viss min nyttig
3 . I tH.mligen ringa gnad nyttig
4. N5stan e11e:: helt

25. Andnade Du pi grund av kunsen nAgon e11en nigna av Dina
vanon, sisom t.ex Dina mat-, motions-, hlllsovAnds- e11en
andra vanor:
1. Ja, vilka

26. Bdnjade Du
ett annat
1. Ja, hun
2. Nej

tEnka p& pensioneningen oeh pensionstiden pi
s&tt dn tidigare pd grund av kunsen:
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27. Ansen Du, att kunsenna i betydande grad
ny kunskap, som Du tidigane inte hade v

gav
anit

Dig
Pa

sEdan
det

klara med:
1. Ja, mest om vad
2. Nej

Gi 6ven tiI1 fn&ga 29.

F6ljande fniga besvar.as endast av dem, som inte varit pA

nigon fdrberedelsekurs - de dvniga fonts8tten med fniga 29.

28. Fdrs6k n5mna en e1Ien flena onsaken ti1l att Du inte
deltagit i n5gon pensionsfdrberedelsekurs :

F6ljande frigor g511er Din ekonomiska utkomst. A11a svan
behandlas s&l-edes fullkomligt konfidentiellt, Du kan a11ts3.
ge noggr'anna svar och pA si s5tt hj&1pa oss att fi en
kor'rekt helhetsbild.

29. Hur myeket pengar f&r Du tri handenil att disponera per
minad eften det skatterna avdnagits:
1. Under 500 mk/mEnad
2. 500 - 700 mk/minad
3. 701 - 900 mk/rninad
q. 901 - 1100 mk/minad
5. 1101 - 1300 mk/m&nad
6. 1301 - 1500 mk/m6nad
?. 1501 - 1900 mk/minad
8. 1901 - 2300 mk/minad
9. Uver: 2300 mk/minad

30. Tycker, Du att Du f6n nar:var:ande kommer ti11 ndtta
ekonomiskt:
1. Mycket v51
2. Ganska viil
3 . T3mligen viil
4. Nigor.lunda
5. Jag kcmmer inte niktigt ti11 natta (med ndd och

nappetr)
6. Myt:ket dAIigt
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31. Anteckna vad f6n slags
per miinad ( nettopension
terna avdragits). Orn Du
sionenna frin vanandna,

pensionen Du fir samt hun mycket
, dvs pension frin vilken skat-
inte kan skilja de olika pen-
anteckna di 1ikv51 den samman-

mk/m&n
nk/mAn
mk/min

mk/min

lagda pensionsinkomsten.
1. Folkpension
2. Arbetspensi-on (APL, KAPL)

3. F6retaganpension (F6PL, LF6PL)
4. Statens e11er kommuns pension

(SPL, KTAPL)
5. Annan pension el1er livntinta

(t.ex knigs-, olycksfa1ls-, fa-
milje- m.m, pension)

Nettopension sammanlagt
mk/miin
mk/m6n

32. An den pension Du nu enhiller ungefEn sA stor, som
Du trodde den sku11e vara di, niir Du ans6kte om Pen-
sion, e11er En pensionen mindne el-1er stdnne iin vad
Du trodde:
I. Pensionen lin lika ston som vantat
2. Pensionen dr mycket mindr^e lin v;intat
3. Pensionen Hr nigot mindre an ventat
4. Pensionen gr mycket stdr'::e en ventat
5. Pensionen En ni ot st6r"re l{n viintat

33. Han Du (och Din make/maka)
1. Skulder 3" B6de skulder och besPaningar
2. Besparingar: 4 " Vanken det ena el1er det andna

34. Har Du (eller Din make/naka)
den tid Du varit pensi.onerad,
att klanal
1. ,Ja, hunudana utgi-fter

2. N

35. Han Du eventuellt eften det Du giek i Pension vidtagit
itganden av f6ljande slag: (Du kan ringa in flena
punkter vid behov. 0m Du inte gjort n&got av nedan-
n5mnda, inri-nga di punkten 0 )

Har Du

1. Tagit (ti11 skuld
2. Bdrjat anv5nda tidigane bespaningan
3. Salt egendom (jond, aktien, bi1 m.m.)
4. Kdpt egendom
5. Avstett fnan fdnetag, genom att s;i1ja det e1ler

dvenfdna det p5 annan
6. NAgon annan motsvanande ekonomisk atgend, hudunan:

idana utgifter unden
et har varit svirt

0. Jag han inte vidtagit nAgna dylika itgdnden
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F6ljande friga begvaras endast
dvniga forts&tten med friga 37

av dem som &r gifta de

36. An Din nake/maka:
1. I arbete
2. Pensionerad (fin pension)
3. Hemma, flr ej pension + G& 6ven tiI1 fn8ga 37

(0m Din make/maka &r i anbete) hur nycket fir Din make/
maka i inkomst av sitt anbete |ti handentt per minad,
dvs inkomst fnin vilken skattenna avdnagits:
makens /makas ar"bets inkomst :

Ar Din makes/makas pension:
1. Alderspension
2. Invalidpension
3. Ar^bets16shetspension
4. NAgon annan pension

mk/mAn

37. Utf6n Du Ennu nigot anbete:
1. Ja, negelbundet nitt eget anbete
2. Ja, regelbundet annat arbete
3. Ja, ti11fei11iga arbeten
4. Ja, men endast si d5n som hobby
5. Nej, jag utf6n inte 1&ngre nigot arbete

38. (Cm Du inte utfdr nigot anbete) Skulle Du 6nnu vara
villig att fdrvlirvsarbeta, om Du hade mdjlighet d6r-
ti11:
1. Ja, negelbundet, heldagsjobb
2. Ja, nen ned kortare arbetstid
3. Ja, n6got tillfelligt arbete
4" Nej, jag Hr inte villig att f6nvdrvsarbeta

Nu f61jer nAgna fnEgor om kost samt om enh&11ande av
uppgifter.

39. F6rs6ker Du fHsta uppm5rksamhet vid hur h8lsosam den
kost Du intan {r:
1. Ja, nHstan hela tiden
2. Ja, i viss miin
3. fnte just
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r+0. Berlitta si nogg
tue11a t:. I-lbehd
s6ndag vid Din
1. I dag &t jag

rant som mdjligt (kom Sven inhig even-
r) vad Du 3t i dag, i gir och senaste
egentliga huvudm&ltid :

41. Vad Ster Du in allmtinhet pi mongonen. Beskriv ett
dylikt normalt morgonmSl si noggnant som n6jligt (ndmn
iten a1la eventuella ti116EI8r, om-y1ika ing8r i mi1-
tiden):

2 . I g&r 3t jag:

3. Senaste sdndag 3t jag

4. Jag ha:' inte dtit n8gon egentlig m81tid

42. Har. Din vana att eta egentlig s.k. varm mat Sndrats
p& n6gct sdtt pE gr.und av pensioneringen:
l-. Ja, en de1 av mSltiderna har: fa11it bor:t
2. Ja, mSltider,na har. n5stan helt faIli.t bort
3. Ja, meltiderna har. blivi.t oregelbudna
+. Nej, har inte andrats

43. Anser: Du, att Du eir: medveten om vilken kost som Hn
h;ilsosam och vilken som 5r' mindre heifsosam:
1 . Ja, siiker,t
2, Ja, jag sku11e tro det
3. Jen, jag dr inte riktigt medveten diirom
4. Jag vet inte

44. Anser Du, att Du kort fdne pensioneringen var pE det
kl-ar.a med hur Din arbetspension har, ber'Sknats och hun
stor den ungefdr kommer att vara:
1. Ja, jag var helt pi det klara med det
2. 'Ja, jag kHnde ti11 det i, stont sett
3. Jag var inte riXtigt s5ker pi det
4. Jag var inte alls pE det klara med det



11

45. Vilken e11er: vilka faktorer tror Du att
beloppet av folkpensionens Sldenspension

l+B

inverkar pE
(inringa det

e]ler de alternativ sorn Du anser vara korrekta
1. Boningsorten
2 . Hrilsan
3. Ynket
4. fnkomsterna
5. Bostadens skick
6. Antalet barn

1. FdrelSsning som h511s av expe::t
2. Kurs angAende saken i friga
3. N6gon broschyr
4. FnEn radion
5. FrAn TV

6. Frin nigon tidning
7. Fr.An nigot iimbetsvenk e11er n&gon anstalt
8. Av n6gon anf6nvant e1ler v5n

det vil-1 saga

):

7. Pensionstagarens 51der
8. Ingen av fdneniimnda faktorer, den er alltid lika

stor
0. Kan in-re s5ga

46. Vilka av fdljande frigor skulle Du vilja f5' ytterli-
gare uppgifter om dE Du nu itnjuter pension (inninga
vid behov en eller flena punkter - om Du inte dnskar
fi ytterligare uppgifter, inringa dA 0 dtin i slutet):
1. 0m pensioner
2. 0m sjukfdnsHkningen
3. 0n socialunderstdd
4. 0m fr:igon son heinfdr sig ti11 disponeningen av tiden
5. 0n hun olika sjukdomar skall- skdtas
6. 0m hur hlilsan och konditionen upprdtthAlls
7. 0m hSlsosam och god mat
8. Om m6jligheterna tiI1 arbete sAsom gammal

9" 0m mdjlighetenna till- hobbyverksamhet m.m.
0. Jag dnskan inte n&gra yttenligare uppgifter

47 Frin vilken kH11a skul-le Du hel-st ta emot de uppgifter
Du behdver (inringa endast eElSTtennativ):

Vilken av fdnenHmnda kunskapskeillor vore niist ange-
n5mast fdr Dis (anteckna alternativets nufuner i fdre-
nEmnAe fdnteckning samt kunskapsklill-ans namn)
Den niist angenlimaste kunskapskHll-an iir nr
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Hurudant er Ditt nuvarande hd1sotil1st5nd. Kdnner Du
Dig f6n ndnvanande i allm5nhet (tilIfelli,g sjukdon
beaktas inte):
1. Mycket sjuk
2. Ganska sjuk
3. En aning sjuk
4. Ganska frisk
5. Fu1lt frisk

50. Har Ditt bruk av lugnande lrredicinen e1l-er alkohol
Du a1ls anvHnt dylikt) efter pensioneringen:
1. Ukat
2. Minskat
3. F6r,blivit oforendrat
4. Jag har vanken anvdnt lugnande nedicinen e1l-er

alkohol

(om

5l-. Fdrsdker Du virda Dig on Ditt halsotillstind:
1. Mycket onsorgsfullt
2. THmligen omsorgsfullt
3. I viss min
t+. Jaf f iister :ingen speciell uppmiirksamhet danvid
5. Jag har, inte just a1ls fdrsdkt virda nig d&rom

52. Har Ditt eget sett att virda h81san ell-er sjukdomar
Hndr.ats i nigon riktning efter det Du blev pensionenad
1. Ja, det har blivit omscrgsfullare, b5ttre
2. Ja, men i sdmre riktning
3. Nej , har inte endnats

53. Har Dina motionsvanor och Ditt sett att skdta Din kon-
di.tion i{ndrats p& nigot s&tt efter det Du blev pen-
s ionerad :

1. Ja, i battre riktning
2, Ja, men i s5mre riktning
3 . Ne j , har inte iindr'ats

54. Nu f61jer n8gra frigor om Din omgivning. Hur manga
eoda bekanta har Du i detta nu (s8dana bekanta, som Du
Y=-giifna umgis med):
1. fngen
2 " En god bekant
3. Tv& goda bekanta
4. Tre goda bekanta
5. Fyna eller flene goda bekanta
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55. GEr Du pi visit, bjudning el1er rrfestr':
1. Mycket ofta
2. Ganska ofta
3. Nu och di
4. Ganska sdI1an
5. Mycket siillan

56. Hur ofta tn5ffan Du s8dana n&na anf6nvanter ti1I Dig,
som inte bor med Dig (vem som helst av dem - om Du
har ntira anf6nvanter) :

1. Mycket ofta
2. Ganska ofta
3. Nu och d&

4. Ganska s&llan
5. Mycket sA1lan
6. Jag har, inga pi annat ha1l bosatta niira angf6rvanten

57. KHnner Du Dig i detta nu ensammane 5n vad Du krinde Dig
aE Du Snnu van i anbete:
1. Ja, jag ilr mycket ensanmane
2. Ja, jag 5r i nSgon min ensammale
3. jag har, i.nte m&rkt nagon skillnad
+. Nej, tvertom, jag 3n nu mind:re ensam

58. Har Dina hobby- och andra liknande venksanheter Sndrats
efter: det Du blev pensionerad:
1" Ja, - har 6kat
2. Jar - har minskat
3. Nej, har inte Endrats

59, Hur: aktiv, f6netagsam ellen passiv anser Du Dig vana
i detta nu. Tycke:: Du, att Du iir:
1. Synnerligen aktiv, fbretagsam
2. Ganska aktiv
3. I n5gcn min aktiv
4. Ganska passiv, i ninga grad f6netagsam
5. Mycket passiv, i myeket ringa gnad fdnetagsam
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60. HHr sttiller vi ett par fragon
det fdnsta vi1l vi veta, om Di
naste tiden har kdnnts intetsH
inte lHngre riktigt har nigont

om det dagliga 1ivet. Fdr
tt liv kanske den se-
gande, sidant rE-Eting att ge Dig:

1. Det
2. Det
3. Det
4. Det
5. Det

ofta
ofta
da
SA

sa

har
han
har
har
har

k5nnts si
k5nnts sE

kdnnts si
inte just
inte a1ls

mycket
ganska
nu och
kdnnts
kEnnts

6l-. Hur ofta tycken Du att olika svArigheten kommer i Din
viig i, detta nu:
1. Hela tiden
2. NHstan hela tiden
3. Ganska ofta
4. Nu och di
5. NAgorlunda slillan
6 " Endast ti1lfri1Iigtvis, sd11an
7. Mycket sH11an, knappast n&gonsin
8. Det har inte f6refallit att finnas nigra svirigheter

Till slut niigra fr.6gor: om den social- och hiilsovinds-
service staden enbjuder

62. f det fdljande uppnHknas en de1 av de sociala tjSnster
och fdrminer staden erbjuder'. Inringa den e11en de
punkter, som eventuellt intressenar Dig och om vilka
Du skufle vilja ha tilldggsuppgifter' (om Du inte iir
intr,esserad, inninga di 0 dHn i slutet):
1. Hemvindstjenst
2. Alderdoms- och sjukhemsvenksamhet
3. Servicehusvenksamhet
4. Aldningsbostlider.
5. RekneationstjHnsten
6. Hemtransport av miltider
7. MOjlighet att erhilla telefon til1 sitt fdnfogande
8. Verksamhet f6r beviljande av rekreationssemester 3t

mindre benedlade husmddrar
9. Konvalescentpenning
0. J3g lir^inte intnesserad av fdnendmnda tjdnster

e.Ll.er rormaner
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63. Sku1le Du beh6va utomst&ende hjHlp vid utfdnandet avDina dagliga sysslor (t.ex. miltiden, vinden av hemmet,
sk6tandet .av Hnenden, fnisksport n.m. ):
1. Ja, nycket
2. Ja, i ndgon min
3. Nej
(0m ja) NErmast di det g311en vad,:

64. Annu n8gna uppgiften om Din nuvanande bostad:
- Ar Din bostad:
1. Ett litet egnahemshus (50 m2 elter mindne)
2. Ett medelstont e1len stort egnahenshus
3. Beldgen i viningshus, vilken vining _,

finns det hiss: I. Ja
2. Nej

I hurudant skickt tycker Du att Din bostad 3n(beakta bl"a. dragighet, v5rme, fuktighet o.a.
dylika faktonen):
Gott e11en tillfnedsstSllande
Td.mligen d81igt e11en dAligt

- An bostadens ldge n8nrnast:
1. Centralt (bosattningscentnum e11en dess ndrhet)
2. Avsides (skild fr5.n annan bosHttning)

- Vad finns det f6n bekv8nligheter i Din bostad (in-
ringa a1la bekv8mligheten som fdnekommen i bostaden):

1. Central- ellen elvHnme
2. Vattenledning
3. Vanmvatten
4. WC, avlopp
5. Elspis
6. Kylsk&p
7. Badrum el-len bastu
8. Kallnum el1en fnysbox
9. Telefon

1

2
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Formulilnets tvi sista fnigor ify11s genom att f6n-
kryssa de rutor3 som anvisan det eller de svansalterna-
tiv':Du ansen vana kornekta, siledes s& hari ffl.

55. Om staden anondnan av hSlsovindane given hdlsonidgiv-
ning i nedann5mnda fn&gor, i vilket e11er vilka nid-
givningstillf&1len (al-ltsi om vad) vore Du rniihdnda
beredd att delta:

iil::?- i snupp

- nAningsridgivning n tr
- psykiska problem tr tr
- benusningsmedel t] tr
- anvdndande av mediciner i] t]
- anviindande av hj5lpmedel tr tr
- jag skulle inte vilja deltai iSgon som helst nEagivning fl tr

De Du senast van tvungen att anlita 1dkanhj51p, vant
sdkte Du Dig dE f6r vind:

I Helsing-
I Esbo: fons:

- ti11 ltikane vid h8lsovinds-
central

- ti11 privat a1lm{npnaktise:rande
13kane

- ti11 privat specialist
- ti11 polikliniken vid sjukhus

- Jorvs
- HUDS

- annat, vad

- jae fick 15kane att koruna pA
hembes6k

- jag f6rs6kte fi lEkare att komma
pi hembesdk utan att dock lYckas

tr
tr
trtl

n
tl

n
tr
trn
E
E
tr



t7

b) De Du niista gEng beh6ver lekane, ti1l vilken vArdplats
v;inder Du Dig:

I Helsing-
I Esbo: fors

- till lH.kane vid hrilsov6rds-
central

- ti11 pnivat allmdnpnaktisenande
l5kane

- ti11 privat specialist
- ti11 polikliniken vid nAgot sjukhus

- Jonvs
- HUCS

- annat, vad

jag skuI1e fdnsdka fi ldkare att
komma pi hembesdk

c) 0m Du skulle insjukna p16ts1igt, vem e1ler vad skulle
Du di f6rst kontakta:
- det allmdnna alanmnumret n
- lHkandejouren vid hlilsovAndscentralen n
- nHnmaste hdlsov&rdsstation tr
- polikliniken vid sjukhus

- Jorvs
- HUCS

- annat, vad

fanilj eldkanen
n&got annat sttilJ-e, vad

FORSOK ANNU KONTROLLERA ATT DU BESVARAT ALLA FRAGOR.

TUSEN TACK FOR HJALPEN!

tr
trI
ntI
tl
n

tr
trn
u
n
tr
tr

n
tr
tr
E
n

Hiir kan Du, om Du si dnskar, skniva fdrtydliganden,
mlirkningar o.s.v:

an-
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Kyselyn vastausohj eita



Simo Fors I

ELAKKEELLE SIIRTY},IISTUTKIMUS; KYSELYN VASTAUSOHJETTA YM.

Lomakkeessa kysytHein henkil6tietoja vain sen tankista-miseksi, ketkE ovat jo vastanneet. Lomakkeessa k5yte-
teiHn sinuttelumuotoa teknisistA syistH ja toivon, ettE
kukaan ei siit6 pahastu, Lomakkeen tHytt;imisesta onannettu ohjeita sen etusivulfa, joten lukekaa ne huo-1el-lisesti 1:ipi ennen vastaamista.
Useissa kysyrnyksiss;i esiintyvlit vastausvaihtoehdot ovat
vain helpottamassa omaa valintaanne. Alkaa valttek6
mydskaan ;iHni-p;ian vaihtoehtoja, jos olette sita nielta
kuin ne osoittavat. Jos on tiiysin mahdotonta 16yt;i5
sopivaa vaihtoehtoa voitte kuitenkin menkite ao. koh-
taan huomautuksen "en osaa sanoatt. Joskus kysymyksiin
on merkitty sulkuihin, kenelle vastaajista ne on tar-koitettu. TSllaisiin kysymyksiin vastaavat vain ao.henkilOt ja muut siirtyvHt seunaaviin kysymyksiin.

eiisin Teita erit isesti harkitsemaan vastauksiannetut sen on r-
t

o r-sta.
ett VAS u

t
ovat n11n o Ld n

aav , ett au
teesta tai muilta henkil6

S1A EI na-
i1-t; eGTe-mistHHn tietol,Ah

tE - vastatkaa vain velittomesti oman tiimdnhetkisen
k;isityksenne mukaisesti.

YRITTAKAA VASTATA JOKAISEEN TEILLE KUULUVAAN KYSYMYK-
SEEN VAIKKA SE TUNTUISI JOSKUS VA]KEALTA TAI TURHALTA-
KTN, SILLA KYSYMYKSET OVAT TUTKIMUKSEN KANNALTA TAR-

Vastausohjeita er5isiin kysymyksiin :

kysymys 6

THssii tarkoitetaan sit:i paiiveim;iAr;i;i jolloin vakitui-
nen ansioty6 loppui ja siirryitte eleikkee11e. T;ih5n
merkit;iEn e1;ikk"e11e siirtyrnispdivH. riippumatta
siita ofiko kyseessH vanhuus-, tydkyvyttomyyys- tai
tydttomyysel5ke. Muistakaa merkitd my6s, mik5 em1.el;ike o1i. kyseessH si-11oin.

- kysymys 10:

TlissH kysymyksessli annetaan vj-isi erilaista vaihto-
ehtoa. Luettuanne vaihtoehdot 15pi rengastakaa se
vaihtoehto, joka vastaa parhaiten k;isityst5nne elti-
keiatn sopi-vuudesta tai sopimattomuudesta. Taissni
nengastetaan siis vain yksi, panhaiten tilanteeseen
sopiva vaihtoehto.

KK
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- kysymys 11:

Tessa kysymyksessai joudutte anvioimaan kahden eri
vaihtoehdon paremmuutta. Tdssd ei, voida ta::kasti
sanoa, kuinka paljon ellike olisi pienenpi tai suu-
rempi itse valittavan el3keitin natkaisussa, mutta
tEtts harkittaessa on oletettava, ette eliikkeen md6ndd
aLennettaisiin tai vastaavasti nostettaisiin ratkai-
susta riippuen matemaattisesti sen venran kuta ai-
kaisemmin tai mydhemmin eliikkeelle mentliisiin.
kysymys 12:

T;issE kysymyksessH Te joudutte kuvi.ttelemaan tapah-
tuneen e13kkeel1e siirtymisenne ohel1a erliitE
muita vaihtoehtoja ja harkitsemaan olisiko joku
nEistE vaihtoehdoista ollut nahdollisesti parempi
vaihtoehto siirtyH elflkkee1le. Harkitkaa vaihtoeh-
toja r,auhassa ja tehkAd sitten vafintanne. Vaikka
kysymys on aika vaikea yrittekee kuitenkin vastata
siihen, silla kysymyksellE on ttirkeei merkityksensai.

- kysymys 17

Kuten kysymyksen aLleviivatussa osassa sanotaan on
t5ssA ympyr6it5vA se tai ne kohdat, otka olivatj

1e15kkee1le s

se as a a1 as

se t sli se vtist i 1-
ena on s ase 1eymy

iat
en

, jotka muodostivat Teil
t

lisesti elAkkeelle siintynisess;i ongelmia
tHllaisia ongelmakohtia o1i useampi4 menk
mykien jatko-osaan liskeisest5 luettelosta
epimiellyttiivin asi.a, sen numeno ja itse
toiEeksi epaimiellyttiivimm5n asian numerosti ettd tesse

le mahdol-
. Jos
itHAn--Tysy-
kaikke in

aEffi&-a'ja asia.
ses sllHuomattak

SE

1 a

- kysymys 20:

T;issH kysymyksessii tiedustellaan taas elHkkeel-Ie
olemiseln- riittyvia ongelmia ja vaikeuElE.-

- kysymys 24 a:

T;ih5n merkiteen mahdollisimman tarkasti se kurssi
tai kurssit joilIa olette saanut e15kkeelle val-men-
nusta (elrikkeelle siirtymiseen liittyvi;i tietoja) jne.
Jos ette.tiedd kurssin viralLista nime;i me::kitkliii
kuitenkin site koskevia muita tietoja ja tunnusmerk-
kejd, jotta voidaan erottaa mydhemmin mi11E kurssil-
Ia olette kaynyt. NEihin kurssikysymyksiin vastaa-
vat l-uonnollisesti vain kursseilla o1leet ja muut
siirtyvet suoraan kysymykseen 2B jossa tiedustellaan
syyte tai syite siihen miksi ette osallj,stunut kurs-
seilIe.

seen



- kysymys 29:

TiissH tarkoitetaan nahasummalla tietenkin netto-
tuloja, ts. tuloja, joita on kHytettAvissii kun
bnuttotuloista on vdhennetty venot.

- kysymys 40

Pynkik5li t;issei kysymyksessd kinjoittamaan atenian-
ne koostumus mahdollismman tankasti ja huomatkaa
mainita kaikki mahdolliset lis5aineet.

- kysymykset 65-66

NdmS kysymykset t3ytettitsn poikkeuksellisesti menkit-
sem6lll rasti ruutuun tai r.uutuihin, kuten oh
on sanottu. KHykS& kivitse molemmat nuutuniv

l
t-

ees 6a
stdt

vaihtoehto kennallaan ja merkitk5H rasti tarpeelli-
siin nuutuihin.

TAYTETTYANNE LOMAKKEEN KOETTAKAA VIELA TARKISTAA,
ETTA OLETTE VASTANNUT JOKAISEEN TEILLE KUULUVAAN
KYSYMYKSEEN. PAT,AUTTAKAA SEN JALKEEN LOMAKE VALIT-
TUMASTI. TAYTTAMALLA LOMAKKEEN ANNATTE ARVOKASTA
APUA MAAMME VANIITISTEN OLOJA KOSKEVAAN TIETEELLISEEN
TUTKIMUKSEEN. KIITOKSIA AVUSTANNE.



Simo Eorss I

UNDERSOKNING ANGAENDE PENSIONERTNG; DTREKTIV M.M. FOR BESVARANDE AV
FRAGEFORMULARET

I formullinet fr&gas efeter pensonuppgifter endast
av den orsaken, att vi viII kontrollera vem som redan
besvarat fonmulliret. Av tekniska skHl Hr fomuiEnet
skrivet i Du-form. Jag hoppas att ingen tar il1a
upp. Dinektiv fdr ifyllande av fomuliiret ges p&
dess framsida. LHs noggrant igenom dem innan Ni
besvarar frigonna.
f mAnga av fr5gonna iir de givna svarsalternativen
endast ti11 fdn att underldtta Ert eget va1. Undvik
inte hel1er yttenlighetsalternativen om Ni verkligen
omfattan den Ssikt de ger uttnyck f6r. 0m det Er
fu1lkomli-gt om6jtigt att finna ett 16np1igt alterna-
tiv, kan Ni dock i berdrda punkt avteckna t'kan inte
sAga". Ibland avges inom parentes vid frigan f6n
vem den iin avsedd. Dylika fr^8gor^ besvaras d& endast
av ifrigavanande personer, de 6vriga gir dven tilt
de f613ande frigonna.
J ber Er s eciellt att i I och ro SvervH a

svar
att svar S

t t
ava  S a
som m6iligt. Observena dnnu, att det inte l6nar
EiE-TE-56nja s6ka svar frAn nigon kunskapsk.illa
e1Ier r6dfriga nigon annan person - besvara endast
genast i entighet med vad Ni han f6r uppfattning
just nu.

FORSUK BESVARA ALLA DE FRAGOR SOM AR AVSEDDA FOR ER,
FASTAN DET MAHANDA IBLAND SKULLE FORETALLA ATT VARA
SVART ELLER T.O.M. MENINGSLOST ATT GE SVAR, TY FRAG-
ORNA AR AV STORSTA VIKT FUR UNDERSOKNTNGEN.

t

Svarsdirektiv f6r vissa fnigon

KK

- friga 6:

HHr avses den dag Ert stadigvarande, ordinarie
fdrviirvsanbete upphdrde och Ni blev pensionerad.
Hiir antecknas den dag Ni eick i pension, obenoende
av det van fr om alders-, invalid- e IIer arbets-
l6shetspension. Kom iiven i
av f6reniimnda pensioner det

hig
oa van frAga om

stt anteckna vilken

friga 10:

HEr anges fem olika alternativ. Efter det Ni l-5st
igenom alternativen ska1l Ni ringa in det alterna-
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tiv, som bast motsvanar En egen uppfattning om pen-
sions&lderns liimplihet elIer olEmplighet. HHr
inningas alltsi endast ett altennativ, dvs det som
Ni anser att b{st passar in pE situationen.

- friga 11

I denna friga miste Ni bed6ma vilket av tvii olika
alternativ som lir bettre. Hdr kan man inte exakt
s5ga hun mycket mindre ell-er stdrne pensionen
vore f6n just den pensionsElder som v51js. Vid
dverviigande av vilken pensionsilder rnan v51jer kan
dock antas, att pensionsbeloppet, be::oende pi
avgdrandet, antingen dA skul1e slinkas eller hdjas
.matematiskt i den min man tidi-gare respektive
senare sku1le gi i pension.

- frirga 12:

Hdr miste Ni f6nest31la En vissa andna alternativ
f6r pensionering vid sidan av det sHtt Ni sjHlv
blev pensi-onerad p&. Det gHller sedan att 6verv5ga,
huruvida nigot av dessa alternativ eventuellt hade
utgjort ett b5ttre sett att bli pensionerad p&.
Uvervdg alternatj.ven i lung och ro och 96r d&refter
Ert va1. Trots att fregan lin ganska svir, benjag En 1ikv51 f6nsdka besvara den, ty den lir mycket
betydelsefull.

- fr8ga 17:

Som av den understreckade delen av frigan fnamgAr",
ska11 man hiir ninga in den ellen de punkten, som
i samband med pensioneningen klart van otnevliga.
Avsikten med fiilgan ai att Td Elarhet i lllken
e1ler vilka omst5ndigheter, som mdjligen utgj orde

f 6nekornPrf1
oblem f6r Er vid pensioneningen
era dylika pnoblempunkter, ska1I i den fontsatta

Om det

delen av frSgin antecknas
ningen niimnda omstendighe

vIlken av de i f6r"teck-
tffiA-Eom van allra otrev-

gen samt sjal-
sE ska1l
aste omsten-

ligast. Bide dess nunmer i ftintecknin
va omst5.ndigheten b6r antecknas. Lika
numnet och namnet pA den nHst otnevlig
digheten
att denna
ans 1ng penE en ngen.

- friga 20.:

HHr frAgar vi i andra sigan om problem eI1er sv5:r-
ighe ten i anslutnins ti11 tillvanon som pens ionlin .

antecknas. Det b6r s eciellt ekas

- fr&ga 24 a:

Hlir antecknas s& noggrant son ndj
kunser, ddn Ni blivit fdrberedda(fatt uppgifter, som h8nf6n sig t

igt den e11er de
i pensioneringen
11 pensioneningen)

I
P
1
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osv. 0m Ni inte kEinner ti1l kunsens officiella
namn, b6n Ni dock anteckna andna uppgifter och
kdnnetecken ang6ende den, si att vi senare kan
urskilja vilken kuns Ni deltagit i. Dessa kurs-
fnigor besvanas naturligtvis endast av dem som
deltagit i dylik kuns, de 6vriga gir 6ven ti11
friga 28, d5r det fr5.gas om orsaken e1ler onsakerna
ti1l att Nj- inte deltagit i nigon kurs.

- fr,iga 29:

Med penningbelopp avses hiir naturligtvis nettoin-
komsten, dvs de inkomsten som star ti11 Ert f6rfo-
gande eften det skattenna avdragits fnen bnutto-
inkomsterna.

fniga 40:

Jag ber Er str&va tiII att hH.:: si noggrant son m0j-
liht skniva ner vad Er miltid bestod av. G16m inte
att n5mna alla eventuella til1beh6n.

- fnigorna 65-66:

Dessa fnigon besvanas undantagsvi-s genom att f6::-
kryssa en el1er flera rutor, vilket dven nEmns i
dinektivet. Gi igenom vendera nutraden ett alter-
nativ i sEnder och fdrkryssa de ruton som kommer i
fr&ga.

EFTER DET NI ]FYLLT FORMULARET BER JAT ER ANNU FUR-
SOKA KONTROLLERA, ATT NI BESVARAT ALLA DE FRAGOR SOM
ANGAR ER. RETURNERA DAREFTER OMEDELBART FORMULARET.
GENOM ATT IFYLLA FORMULARET LAMNAR NI VARDEFULL HJALP
AT EN VETENSKAPLIG UNDERSOKNING RORANDE FORHALLANDENA
FOR ALDRINGARNA I VART I,AND. TUSEN TACK FOR HJALPEN.
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Kinjeet vastaajille

kutsukinje haastattelutilaisuuksiin (yksi mal1i)
postikyselyn saatekirj e

kutsukinje 2. vaiheen haastatteluihin
kutsukinj e valmennuskunssille



VANH USTYON KESKUSLIITTO.
CENTRALFORBUNDET FOR DE GAMLAS VAL B.Y.

MANNERHE!MINTIE
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IIelsinki 27.2.1971.

Arvoisa lcirjeemme vastaanottaja

Tii.nii lrirje on merlcki siitli, ettd Ieidiit on valittu mulcaan laajaan
tutkimu1cieen, jossa selvitetaiiin elEilcl<eefle siirtymlseen liittlruiii
asioita. [utirimuksen suorittaa a]le]cirjoittanut, tutkija Sjmo Torss
yhteistydssd Vanhustydn kesiruslllton lcarssa. tutkjmuksesta on kiin-
irostunui myds va1talrirnnallinen el?ilclree}le valmentautumista l:ehlttilvli
neuvottelufturta, jossa ovat mu.l:ana run. tyumarkkinailirjesttjt.
osanottonne tiihiin tutlrimulcseen on tavattoman tdrkedd, ioleq vetoasme
yhtelstyohaLuklcuuteenne ja lmtsumne Te idiit haastattelutilaisuuteen
icirjeen alaosassa mainittttun pailCraan ao. pd'lviind.
Teiile on varattu ailca s111oin, mutta voltta^uattoman esteen sattuessa
olette tervetullut mytis suLuissa mainitturur toiseen tilalsuuteen.

I(oko tu.tkj:nul:sen onnlstuminen rij-ppuu slitli, ettii tiillit
)cirjeelld lcutsutut henlci16t toc1e1la tulevat pailcalle,
joten olette siis enemmdrlcin lruin tervetullut tilaisuuteen.

Tqtjcinul;sessa ovat muliana llihes lcaiklcl tydssdolevat, ldhiailcolna tai
ltihlvuosina vanhuuseliil:lceelle siirtyviit espoolaiset, ioilta tiedus-
tellaan ehdottomair luottamr:-1;sellisestl ja vain tutkj-mustarkoituksiin
mm. eldlceturvaan, el?ikeil;iitin, viihty-vyi'teen yrn. liittfviii asioita.
f\rtlrisr,rstulolcsella pyritd.lia ltehj-ttiirndiin vanhustydte maassanme.
Uskonme, ettd myds 1e haluatte oIla nulcana t?issii tlirkedssd tydssii.

I(nrrnlolttavasti /-{:--t*- ':" (
.i c-.-t-t^ l r^.^zl{l+4-,./ Sino Forss Tertta Suadholm

yhteisl:un'lat.]is., tutl<ija toimlruranjohtaja
purr. eeltOo (trotl)- 6+2511 (virka)
I.S. - i.Iaastattelutllalsuuksiin osallistuvien keslcen arvolnme

5 kg naittavaa lcahvial
(- Jos-olette jo ehtinyt siirty'd e1iil;liee11e tai ette muusta' syystd ole ollut anslotyiissli vtihintiiiin yhteen vuoteen,

on tilasionttytteessdmne-virhe ja t?iroii kirtsu ei koske 1eit5..)

IIAAS EA?TEIUTI],AISIruS O}I

Keslciv
o

(Vaihtoehdot: Tiistaina 9,1
Aarnivalkean lcansal<ou1us sa

. tai torstaina 11.5. ]c1o 19.oo lapiolassa,
(rffiasali), os. Aarnivalkeantle 7).

PrDii r'turslrss :

oo Es on ga



VANH U STYON KESI(USLI ITTO-
CENTRALFORBUNDET FOR DE GAMLA.S VAL R.Y.

MANNERHEIMINTIE
iriAhiiEFiHEiMiAcEN 40 c
00100 HELSINK|
OO1OO HELSINGFORS 10

'/'
i'-" I,*--&z jn -^d/z*/t .,Tertta Sund.holn
verksa^mhetsled.are

i pensionerad. e1ler av nagon arrraJr
betat pA minst ett Ar, fdrekomner tlet
tiska utdrag och dA giiller detta
)

e 495099
49s 003
190 734

#+rf+rf+frJ+f+rf+Jhf+f+JhJhrf+rlhJhf+f+fciJhf+rr*J+Jhf+Jhf+
Helsingfors 27.2.1975

itrade mottagare

Detta brev 5r ett tecken p3. att Ni utrralts att medverka i en omfattande
r:nd.erstjloring, c15.r rnan utretler fr&gor i anslutning ti1I pensionering.
Undersd}imi:rgea utftirs av underteclonad. forskare i samarbete roetl Cent=al-
fijrbundet ftjr de ga.ulas va1, som 6r en obund.en fQrening, son tilhraxa-
tar d.e &ldrand.es i:rtressen. 3tt rj-ksonfattand.e lconsultativt organ, d.Eir
bI a arbetsmartrcladsorganisatlonerna 5r fijretrEidd.a, 5r ocks8 intresserat
av untlersdlaringen.

Er medverkan i denna uadersijhring iir s3m:rer11gen viJrtig, d6rfdr -riidjar
vi ti11 Er vilja att hjd1pa och kaIlar Xr h5:med tiiJ. ett intervju-
tiL1fii11e, som dger rurn den dag oeh pt den p1ats, som anteclrrats i
ned.re de16n av d.etta brev. Yi har reserverat tid fdr Er d.&, men ou Ni
st?iIIts inftir ett odverstigligt hintler, 5r Nt dven v?ilkonmen ti11
d.et inom parentes ndrnud.a anclra inte:srjutiIIfii1let.

SOEI

Ndstau a1la i arbete varantle esbobor, som inom kort el1er inom de
nd:saste Sren b)-ir &l-derspensioneratte, har medtagits i undersij}:ringen.
Ii}1- den stdl-les absolut konfidentiellt och enbart fdr forslnringsiind.a-
ruAl frA.gor, som bI a h?inf,dr sig ti11 pensionsskyd.d.et, pensloas&Idern,
trlvseln nrrn. psfl hjalp av unclerstilani:rgsresul-tate strdvar nan ti11
att utveckla tldrilgsarbetet i v&rt 1aad. Vi tror, att dven IIi vill
meilverka i detta viktiga arbete.

Slmo tr'orss
soc,1ic. , forskarete1 e83100 (hem)

61251t (tjainst)
P.S - Intenrjublapketterna finns att fA Eiven pA. svepska.

- Vi utlottat 5 kg gott kaffe bland dem, som d.eltar i
intervj uti11f ?i.11ena !

( On Ni reilan hun:rit bI
orsak lnte fiirviirrsar
ett feL i v&rt statis
ka]-]-e].sebrev inte Er.

IIITERYJUTII,il'JiIIET JiEIR NUt:

Onsdaeen den 17.1.1976 k} 19.00 1 Esbo handelsldroverk (auditoriet),
edressaTfFerga.

(.Atternativ: Tisdagen den 9
i_ Eagalund, prakeldsviigens
eJ.d.svagen '/. /

.1. el1er torsdagen den 11 ?3.1976 kl 19.00flnska folkskola (matsalen), adress: Drak-



Arvoisa Espoolainen

LdhetEin oheisena tutkimuksenl kyselylomakkeen ja pyydiin Teitd ys-
tEiv6.llisestl vastaamaan siin?i oleviin kysymyksiin ja llihettdmddn
sitten lomakkeen suljetussa palautuskuoressa minulle (palautuskuo-
ri oheisena).

Tutkimus koskee vanhuuseldkkeelle siirtymiseen liittyvi6. asioita.
Tiimii kiiynnissd oLeva tEirked tieteellinen tutkj-mus tulee kuitenkin
epiioru:istumaan, jos lomakkeita jb.d huomattavastl tiiyttiimlitte. Tel-
16in menee monien tutkimuksessa mukana olevien asiantuntijoiden ja
omien ikdtoverienne siin6. jo tekemS. tyd tiiysin hukkaan.

Vetoankin T va s11n 1au-
su sta.

Yritttikiiii vastata tarkoin joka kysymykseen, vaikka kyselylomake
saattaakln vaikuttaa pitkiiltei. Sitiihiin voi tarvittaessa tiiyttdd rau-
hassa useampanakin pdivdnd. Osa kysymyksistti voi tuntua vaikeilta,
mutta kokemus on osoittanut, ettEi vastaukset kyl1ii lciytyvlit, kun-
han vain yritdmme.

Tiirke?itii on, ettd vastaatte tdsmdlleen oman mielipiteenne ia tie-
tonne mukaan.

Kyseessd ei ole tietokilpailu, vaan tdrkeiid on saada juuri Teiddn
oma tdmdn hetken kdsityksenne eri asioista. Oheisena seuraa vieliierillisid vastausohjeita lomakkeen muutamiin kysymyksiin.

Korostan vield kerran, ettd kyseessii on puol
varten. Tutkimustuloks

ueeton tieteellinen
tutkimus vH.lt6skirjaa IA kiiytet

kaikki
iiiin vanhem-pien ihmisten olojen kehittdmiseen Kdsittelen

luottamuksellises 1 ke mus-

amatta vaan
as rV ssa e

S u a ttamaan vastauskir j ettEinne.
tausohjetta ei tarvitse pa-: Tate kirjettli ja eril11std vas

lauttaa.

Espoossa postileiman piiiveinei 1976

Kunnioittavasti

Simo Forssyhteiskuntat. lisensiaatti
Osoite (sama kuin vastauskuoressa)
ftdportti 4 B 17
02210 ESP00 21 puhelin kotiin: 88j3OO



Arade deltagare i pensionsundersbkningen

Vi siinde Er en skriftlig inbjudan ti11 v&rt intervjutillfSlle
i Esbo. Endr Ni inte kunde delta i sagda tillfli11e, sdnder vi
Er bifogat berdrda frigeformuliir.
denna blankett och ddrerter: s3 sna

Vi ber Er nu viinl n1 11a
som n

e d vna svars ver

Det 5r fr8n undersokningens synpunkt absolut nodvlirrdigt, att
affa de som varit med i det forsta skedet ocksA besvarar det
andra frAgeformuliiret, Eftersom en de1 av de personer som 5r
med i undersdkningen redan besvarat detta andra fr6geformulSr,
tror vi- att ocks5. Irli fdr Er egen del viI1 h j,jlpa denna vir
gemensamma sak. Era :isikter zir ziven av allra storsta vikt.
Ndrmare direktiv om hur formul2iret ska1l ifyllas finns p5
fdrsta sidan av blanketten samt i bifogade anvisningar T6r
besvarande av formul-dret. Jag ber Er noggrant ta del av dessa
anvisningar innan Nl bdrjar besvara de olil<a fr8gorna. Ifyllan-
det av blanketten giir siikert bra och i oklara fa1I lir jag be-
redd att besvara eventuefla frigor, mi.tt telefonnummer framg8r'
hdr under. De uppgifter som ges for undersokningen dr dessutom
absolut konfidentiella, Ili kan sSledes med gott mod ta Er an
fitgornt oCh be sri sdtt ge Ert eget bidrag vid klargorandet
av berorda pensionsfr&gor.

I vtintan p& Era svar
med biista hSlsningar

5D
1i.c. i samhiillsvelenskaper, forskare

Adress: osterporten 4 B 17, 02210 Esbo 21
TeI.: BB 33 00 (hveillar)



Arvoisa klrjeemme vastaanottaJa

Te olette mukana tutkimuksessa, Jtymistii .ja siihen liittyviH asiol
yhteen kyselylomakkeeseen ennen e
TUTKIMUKSEN KANN.ALTA ON Ti\:RKEAA, ETTJi VOIDAAN SAADA TIETOJA I{YOS
ELAKKEELLE SIIRTnfiSTi.ITTT sauRammTi,Ta AJALTA: PYYDI:N TEITii SIKSI
SAAPUMAAN WTEEN HAASTATTELUTILAISUUTEEN KIRJEEN ALAOSASSA MAINIT-
TUUN PAIKKAAI'I JA MAINITTUNA AIKANA, MIKALI SUIIIKIII MAHDOLLISTA.

ossa selvitetddn e15kkeelle siir-ta Espoossa. Olette jo vastannutliikkeelle slirtymist6nne.

Ko ska o let t e yst avli11i S est1 kerran vas
S tuml s en kannalta ens]-arvo

lyyn on tut-
et ,t apui-a

mu iden

oJ tannut kyse
en tdrketitdIk I

v1e1 haas tatte1ut1 laisuuteen Pol j aan+ J-nne he lkent a1 Ltun tuva s t1 tutkimuk sen tu ]os ato a vaarantaa .lopa kymmeniehs
1

Jespoo isten iketoveri enne' va vannaon1

Kalkkl tutklmuksen aslat ovat edelleen ehdottoman luottamuksellisia
Ja ni.itii kiiytetiiiin vain tutklmustarkoituksiin.
Tilalsuudessa pyrittidn mahdollisuukslen mukaan jiirjesfiim?iEin ilmainenkahvltarjollu ja keskustelemaan lisdd tutkimuksesti.
TERVETULOA SIIS JALLEEN MUKAAN:

Tutkimusterveisin

Slmo Forssyhtelskuntat. l1s..
tutklmuksen tekljii
os: Itdporttl4B17

O221O Espoo 21

puh: B8JJOo (iIt. )

HAASTATTELUTILAISUUS JJ{RJESTET7IiTU T,MI.NI.T.ITAINA 2]. 01.1978 K]o 13.1O
TYCV]|ENOP I S TON JUHLAS AL I T] S /1. LEPP I VA.AR ASS A

,, il TIISTAINA 24.01.1g78 klo 1A.3O
AARNTVALKEAN KOULUN RUOKAsALrssA TAproLAssA (os.Aarnivalkeantie 9)

,, ,t (ESKIVIIKXOIIA 25. O1.19ZB k1o 1B.OOgqq[AN-EqULqN- 8Uq[4E1_LIll4_Eqq44!Et_ ( e :,._9euEelEsre_ 5 )

rr , TORSTAINA 26.01 .1978 kto j B. fO
KTRSTTN (ent.srrvelan) routul RUoKASALrssA su\rEltsSA.-(os. rrrstintie 11)



VANHUSTYON KESKUSLI ITTO.
CENTRALFORBUNDET FOR DE GAMLAS VAL R.Y

MANNERHEIMINT!E
MAiir,iEiiiiEiMiroEru 4 c
OOlOO HELSINKI
ooroo HELSTNGFoRS ro
(B 495000

495 oqt4*7U
ft+trrort+tr-trf+ri+rtrr+iJhJhf+Jhrr+rf+Jhf+ri+f+rfcrf+rr+ihrf+J+

Helsinki 12.3.1976

Arvoj-sa kir jeemme vastaanottaja

Kutsurnme Teidiit talle kirjeellii kursseille, Jotka jiirj
tii?in eliikkeelle siirtyvilie espoolaisille maaliskuun 1
ta alkaen. Kursseille pEiiisevdt mukaan haastatteluun os
listuneet henkildt.

este-
opus-
a1-

aiottet kurs-

Osallistumlnen kursseitle edellyt tEi2i kultenkin' ettd
977

Jos olette osallistunut haa
slirtyii e1iikkeelle, olette
sei11e. Siellii klisitelldiin

stattelut
syd?imeIli-

ilaisuuteemme ja
sestl tervetullu

rvee ravln-
evassa osassa es esiintyviit profess orr-

Anttj- Ahlstrdm Tanpereen Yli.opistosta ja tutut TV-kokit
Veijo Vanamo ja Jaakko Kolmonen.

Kurssit jlirjestetiidn Espoon Tydviienopiston kustannukselfa
la sen tiloissa kol-messi paikissa: Leppiivaarassa, Tapiolas-
5a ja Soukassa. Teil1e on varattu ensisijaisestl-asuin-
paiftkaanne liihinnii oleva paikka, mutta voitte tulla johon-
i<in muuhun ndist?i kolmesta paikasta, jos tarve niln vaatii'

&rssit alkavat 2<.". lepniivaarassa. 2q.a. Tapiolassa .ia
30.3.-j)euEA.EE.
Kurssit tulevat olemaan yleensii tiistaisin ja torstaisin
klo 19.O0, joten pyytdisimme varaamaan muutaman i1lan
ajastanne niit?i varten.
Jos ette jostain voittamattonasta syystd piidse aloittanaan
kursseja rninaen noina edellii mainittuina kolmena iltana,
voitte-silti tu1Ia mukaan vield viihS.S mydhemminkin kurssien
jo alettua. T6.1laisessa tapauksessa pyyddmme soittamaan ja
sopi.maan asiasta tutkija Simo Forssin kanssa'
puh. virka-aikana 642511 ia kotiin B8rl0O.



Nei115 kursseil-Ia on saatavissa sellaista tletoa, nitd, elole mahdollista juurl muuten hankkia. Uskomme, ettd kurs-'sln kdynyt henkil-6 tulee selvlytymii-d.n muita parernoin elak-keelld ollessaan eri tilanteissa ja ettii kurssellta saatodella tarpeelllsta tietoa ja uusia ajatuksia. 0n nuis-tettava, ettH. ndmd kurssit ovat eaealla tdrked osa tnerlossa
olevasta t

KOKO TY()N ONNISTUMINEN ON NYT SIIS TEIDJiN r[SrSS.iiMrN.
VETOAIIIIIE N]iINOII,EN EDETLtsEI{ AUTTAUISHAIWNNE. USI(OII,IIIIEnria yi'mrliuiarie-iiererir,isnu-'i ioi,,a'ie 

"iidRxi irrsnrr-ili&3iu.
IHMISII AJATELIEN J.A TULETTE MUKAIN.

TERVETUIOA!

Kunnioittavastl
,,,'

^t,a. j*:*. f,-( ('r.r.L* -Tertta Sundholn
Vanhustydn keskuslilton
toimlnnanj ohtaja

Simo Forss
yhteiskuntat. Iis.tutkija

HUOM:

Kurssi on suomenkielinen ja se on kaikille osallistuJilletiiysin ilmainen.
Osanottajien kesken arvotaan illalliskortti kahdelle
hyv"issd ravintolassa.

TEITIE 0N ViTRJ1TTU PAIKTG KURSSILTA, i"ilK.ii AIr(A.tI

oa

(Vaihtoehdot: Ta.piolg: Aarnj_valkean kansakoulussa,os. Aarnivalkeantie 7, torstaina 25.5. klo 19.00 tai
iq$41.u: Sogkan kansakoulussa, os. Soukankuja,tiista j.na 30.3. kto 1 9.00. )

Pltakae mulstissa!





LIITE 6. Mit;i tvo on tyon k5sitteen tarkastelua 1)

Ankikiefessa tankoitetaan tyo115 tavafl_isesti
toimintaa, jol1a tuotamme elantomme. Tyon-
teon keskeinen merkitys onkin varsin usein
nrihty toimeentulon turvaajana. Tyohdn liitty-
viit kysymykset ovat o1leet keskeisi;i myos
hyvinvoinnista kSydyssd keskustelussa. Ty611i-
syyttei ja tyooloja on pidetty yhtenai keskei-
sene elintason osatekijein5. Histoniallisesti
katsottuna on tydn arvostamiseen vaikuttanut
voimakkaasti protestanttinen etiikka, jonka
mukaan jokaisen on hankittava toimeentulonsa
omafla ty611;iHn. Ankitietoisuudessa on omak-
suttu priStelmri, jonka mukaan "ken ei tydta
tee, sen ei sydm5Ankain pid5il. Vanhaa perua
oleva tyon velvo1lisuusetiikka on edelleen-
kin n;ikyvissli.

Tydn merkitys ilmenee kaiytdnnOssa mm. ty6-
ja sosiaaliturvaa koskevassa fainsAddiinndssd.
Tydsopimuslain 1 S:ssei todetaan: "Tydsopi-
muksella tar.koitetaan sopimusta, jossa toinen
sopimuspuoli, tyontekij;i, sitoutuu tekemiirin
toiselle, tydnantajalle, t y o t a taimain
johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai
muuta vastiketta vastaantr.
Sosiaalivakuutuksessa on esimerkiksi sairaus-
vakuutuksen pativrirahan saannin edellytyksenai

Tdss;i esltetty lyhyt tarkastelu perustuu kahteen l5hteeseen:
Gnohn, Kari, Tydn indi-viduaalinen ja sosiaal-inen merkitys.
Sosiaali- ja te::veysministerio sosiaalipoliittinen tutkimus-
osasto 5/197 3 ja Nritti, Jouko, Tydn kaisitteen ja merkityksen
muutoksesta. Sosiaalipolitiikka 1981.

1



riitteva t y 6 n t e k o e d e 1 l y t y s
(15 S), ja ty6e15ke on em. ansaintateorian
mukaan a n s i o t y 6 s t 5 kentyvd8 palk-
kaa. TydntekijHin elHkelain 1 S:n mukaan on
tyonantaja velvollinen jdrjestlimtitin ja kus-
tantamaan ao. lain mukaisen eliiketunvan ty6n-
tekijHlleen, jonka t y 6 s u h d e on jatku-
nut yht{jaksoisesti v5hintHEln kuukauden.

Automaation ja muun kehityksen tuloksena on tydn
luonne ja tydnteko muuttunut monessa suhteeasa
sekri yksil6n ettH yhteiskunnan kannalta. 0n sanot-
tu, ettd ty6nteko on probJ-ematisoitunut, mikai on

heijastunut esiin my6s vilkkaana ty6ta koskevana
yhte iskuntaf ilosof isena keskusteluna .

Ty6n me::kityksen selvitt&mistd on haitannut suu-
nesti se, ettH vaikka enilaisia ty6n m8.itritelmi8
on esitetty nunsaasti, ei yleisesti hyveksyttya
mtidnitelm&d ty6st{ ole pystytty esittamadn. TEssE

on kuitenkin syytH mainita Gr6hnin k5sitys, jonka
mukaan tttoiminnan kdsitteen valossa tarkasteltuna
ty6n luonteenomaisena piinteen& voidaan pit{d sen
tarko ituks e1 1 ista Iuonnet -
t a. Ty6ssii ei o1e kysynys yksittdisestd teosta,
vaan p n o s e s s i s t arr. Tiimlln kitsityksen
mukaan esimerkiksi satunnainen puuhailu ei t&ytd
ty6n kriteereitd - se ei ole tankoituksetlista
eik5 prosessinomaista.

Gn6hn on tankastellut ty6ta toisaalta sen sosiaal-i-
sen menkityksen ja toisaalta sen yksi1Ollisen
merkityksen kannalta. Yhteis6n kannalta tarkas-
teltuna ty6115 ei o1e itseisarvoista merkitystii,



1

vaan sen mer:kitys niippuu siita, miten se kyke-
nee palvelemaan yhteis6n tavoitteita. Ty6n
menkityksen yksildllistd puolta hiin tar"kastelee
ty6n luonteesta kdsin, jolloin tyo on inhimil-
l-istd toimintaa, tankoituksellista kdytteiyty-
mist;i. Hilnen mukaansa ty6n motiivit liittyvdt
inhimillisiin tarpeisiin ja ty6nteko on ndin
01len tarvepohjaista, ts. se palvelee kihes
kaikkia - esimenkiksi Maslowin esittamia -
tanpeita. Kuitenkaan ty6 ei o1e vrilttiim8.ttH.
ainoa keino ao. tanpeiden tyydyttdmiseksi.
Johdonmukaista tlimdn ajatuksen kanssa on,
ettii ty6nteon motiiveista on td::kein toimeen-
tulo. Toimeentulon ohetla on teinkein5 tydn
motiiveina pidetty ty6h6n liittyv;iti toimintaa
sindnsts, kontakteja, ty6n muotoilemaa henkildn
identiteettiri ja statusta ja ty6n muodostamaa
sisdlt6d e1dm61le yleense.

Keskustelussa on esitetty my6s ty6n ja toimeen-
tulon kytkennHn poistamista. NSkemyst5. on
perusteltu siI1H, ett5 nyky-yhteiskunnassa ei
kukaan voi tyydyttdti tanpeitaan pelk5st55n
tydns5 tuloksena. Tdllaisia ajatuksia on esit-
t3nyt mm. Wilenius, jonka mukaan palkka ei o1e
ty6n s e u r a u s, vaan sen tarkoitus on tehdei
tyd ja eliiminen m a h d o 1 1 i s e k s i.1)
Jos ty6 vapautetaan sidonnaisuudesta toimeen-
tuloon, voidaan olettaa, etta sen sosiaalinen
motiivi pts€isee enemmiin esil1e. Tlist;i seuraisi
merkittavie ty6te koskevien asenteiden muutok-
sia yhteiskunnassa. YnityksiE ty6n ja toimeen-
tulon innottamiseen on kiiyt;inndsseikin esiinty-
nyt, mutta niillH ei o1e ollut juuni menestyste.
Ajatus lieneekin melko utopistinen ja tulevai-
suuteen tdhtdHvli.

Vrlilenius , R. , Ihminen, luonto j a tekniikka . Jyvdskylai 19 7 8
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Teinke5nei on pidetty myds tyon menkitysta yksildn
jdsentrijrind yhteiskuntaan. TEssE yhteydessts on
naihty ongelmalliseksi tydttomyys- ja tydkyvytt6-
myys -tilanteet, joil1e on ominaista yksildn
yhteiskuntaan jrisentymistii heikent;iv5 vaikutus.
Samaan suuntaan vaikuttaa my6s vanhuuselSkkeelle
siintyminen.

Pisimmdll-e menevissS. ajatuksissa on esitetty,
ettti |toikeus tydhontt on konvattava tunnuksel-1a
rroikeus joutilaisuuteenrr. Tdm;i ilmi6 on kansain-
vailinen ja siinE konostetaan ei-tyosstikriynnin
menkityst&. Suuntauksen trisdnd" esiintynyt PauI
Lafangue suomii teoksessaan tromituista himoa,
joka pittiii vallassaan tydviienluokkaa ja josta
on seunauksena yksityinen ja joukkokunjuus -
nimitt5in rakkautta tyoh6n".1) Ainakin osa tdmiin
filosofian kannattajista on tulkinnut oikeuden
joutilaisuuteen my6s oikeudeksi o11a tekemdttA
tyot5. Keisitykset tdst5 ovat kuitenkin ristinii-
taisia. Nykyisen joukkotyottdmyyden aikanakaan,
jolloin yhteiskunta pystyy eliittiimii5n suuria
tyottdmien mHtiniii, ei siinii o1e neihty rr3uhlinnan'r
aiheita. Sen sijaan on oikeudesta tydhdn tul1ut
entistai vahvemmin tavoiteltu ti1a.

Edell:i olevasta havaitaan, etta tyon mliiirittele-
minen on erittaiin vaikeaa. Tyd11d on usei-ta
piinteit;i, kuten tiisslikin tutkimuksessa on to-
dettu. Toimeentulon lis5ksi si11;i on useita mui-
takin siseilt6jd. Sita voidaan tarkastella myds
yhteiskunnallisena kysymyksenei.

Vanhuuselaikkeelle siintyminen merkitsee tyolain-
sdiiddnnon mukaisen ansiotydn lopettamista ja

1) Lafargue, Pau1, Retten ti1 dovenskaben. Kdbenhavn 1970.
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siintymist5. elSkelakien siiiinnosten mukaisesti
eliikkeelle. Sen sijaan sen ei tarvitse menkit5
viiltttimiittii t y 6 n loppumista, jos tyo k&si-
tetli;in em. laajemmassa mieless;i. Tdssd tutkimuk-
sessa saatu tulos enilaisen hanrastusluonteisen
tyon ja puuhailun suosiosta eldkeaikana (vr"t.
sivut 168-169) on samansuuntainen teim5n nHke-
myksen kanssa.





Liite 7. Vastaajien ammattinimikkeet ty6n eni tyyppinyhmissii

I. Raskas ::uumiillinen ty6 2

koneasentaj a
s iivooj a
autokolanipeltiseppts
teol l isuusem5.ntE
kinvesmies
kinjaty6ntekijri
maala::imestani
laatoittaj a rakennuksilla
kauppapuutanhuni
lammittaj a
Puusepviilan a

Muu nuumiillinen tyo
autonasentaj a
ompelija-saumaaj a
ompelij a
pdivS.apulainen
metallisonvaaj a
pakkaaj a
talonmies
laitos siivooj a
tuotteentankastaj a
kultaseppS/ynittH j ri
pur.ista j a
varastonhoitaj a
asentaj a
vanastomies
nak. levysahaaj a
kinjansitomon koneen-
hoitaj a
tehdastyolHinen
hitsaaj a
vanastoapulainen
levyseppei
kdtimi j ti
aputy6lH.inen
kinj aty6ntekij 5
yopostittaj a
keittidapulainen (kou1u)
alistaj a
kennoshoitaj a
tnukinkulj ettaj a
vanvisahaaja

p
i

rakennusmaalari
bussikuski
tnukkiakkujen kasaaja
ytilouhija
muunani-r'appani
keitt i6apulainen
painoty6lH.inen
maaty6laiinen
rakennusty6ldinen
ilmastoint ikoneas enta j a
apumies huollossa
kuo::ma-auton ku1 j ettaja
lai5kitysvoimiste 1i j a
valmiiksisilittrij 5
tydmaanuokalan emrintri



0sittain henkinen ty6
myym;ikinhoita j a
tava::atalon valrastoty6n j ohtaj a
toimistotyOntekij ri
:ryhmdptiiillikko
liikeapulainen
unakkasuunnittelij a
konemestani
rautatiekinj uri
tydnj ohtaj a
lomakevaraston hoitaj a
kirjanpitaijd
toimistoteknikko
pankkilHhetti
liikkeenhanj oittaj a
varastoemd.ntE
vahtimestari
offsetfaktori
anestes ialaiHkeini
myyntipiidllikko
kielenkii5nte ja
ATK-pri&11ikkd
var astokirj anpitdj ri
kassanhoitaj a
toimistos ihteer.i
vanastopdellikk6
kioskinhoitaS a
kinj eenvaihta j a/ siht .
myyjien esinainen
kojeiden puhdistaja
navintolan emrintd
yksityisynittdj d
kopiopalvelun jakelija (autol1a)
kitsinlato j a
puhelinvillitte j e
vakuutusvinkailij a

Triysin henkinen tyd
tuontifi::man loht.toiminnanjoht.
toimitusjohtaj a
isHnn6itsij d
suunnitteluptitill ikk6
pnaktiikkalSrika.ni
::akennusme s tani
osastop36.llikko
mainospeilil likko
opettaj a
kaupallisten aineiden
opettaja
myyntipdHllikkd
pnof es so:ri
myyntijohtaj a
kielenkddntHj ri
nOntgenteknikko
ostoinsin66ni
pddkinj anpitej a
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