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I. JOHDANTO

Vanhusten ja tyokyvyttdrnien sekai huoltajansa rnenettdneiden toi-
rneentuloturvan parantarninen on noussut viirne vuosina voirnallisestj. etualalIe
suornalaisessa sosiaalipolitiikassa. Enzizi ei aseteta kyseenalaiseksi yhteiskun-
nan velvollisuutta huolehtia niiden henkil<iiden kulutusrnahdollisuuksien turvaa-
rnisesta, jotka ovat jo pdivzityonsd suorittaneet, vaan pohditaan, rniten se voi-
taisiin tehdii parhaiten ja oikeudenrnukaisirnrnin. Etsitzizin keinoja, joil1a pys-
tytteiisiin ratkaisernaan elaikepolitiikan ongelrnat kauas tulevaisuuteen, etsi"tiiiin
rnenetelrnid, jotka kelpaisivat vielZi sittenkin, kun suornalaisessa yhteiskunnas-
sa eleikettd saavien osuus koko viiestcisti on suurernpi ja eI:ikekysyrnys siten
rnittavarnpi kuin nykyziztn. Elzikepolitiikan suunnittelijan tehtziv;inzi on rnyds rat-
kaista, rniten vanhuks:.11e ja tyokyvyttOrnille voidaan turvata liszizintyv;it kulu-
tusrnahdollisuudet, kuinka he voivat pzizistzi osallisiksi yhteisen hyvinvoi.nnin
kasvusta,

1" tr" Tutkirnuksen tavoite

Sosiaalipolj.i.ttinen yhdistys pzizitti aloittaa vuonna 1965, Eleiketurva-
keskuksen ja Kansaneleikelai.toksen kustantarnana, tutkirnuksen Suornen kansan
eliiketurvan tarpeesta, jotta saataisiin entistei tdydellisernpizi tietoja elzikeliiis-
ten toirneentulornahdollisuuksista. Teille tutkirnukselle annettiin kolrne pziziteh:

tiiviiii:

- tutkirnusajankohdan eld,keturvan rnittaarninen,
* eliiketurvan projisoirninen tulevaisuuteen ja
- vanhuus- ja tycikyvyttornyyspolitiikan tavoitteiden rnd"drittely erilaisten vaih-

toehtojen valossa ottaen huornioon kiytettiivissd olevat varat sek2i yhteiskun:
ta- ja sosiaalipolititkan rnuut tavoitteet ja niiden arvojiirjestys.
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Perus:ietojen har'kkir^n:seksi suoritettiin laaja haasrattelututkirnus.
Alnei.stosta saatiin tietoja paitsi haastateltujen tuloista ja kulutuksesta rnycis

tutk-jttujen. tydvoirnaankuuluvuudesta, eroarnis- ja ty6njAttoiasta, eld.keturvasta
s e kii to irne entul ornah <iollisuuks ista.

Tutkirnusaj.neistoa on analysoitu laajasti Pulkkis en teokse s sa t i Elitke -
turva ja toi.rneentulore, jonka lis:iksi sen pohjalta on laadittu suppearnpia selvi-
tyksiai, joJ.sta rnainittakoon Laesvuoren ttTulonsiirtojen vaikutus palkansaaja-
vdest6n tulonjakoon ja toirneentuloontr, Nikulaisen rrTutkielrna syytinkiliisen
asunnosta ja taloudellisista oloistarr sek:i Kaitarannan trPerus- ja tukiosan saa-
jien tulotrr. Nyt julkaistavan rnonisteen tarkoituksena on valottaa rnuissa selvi-
tyks:.ssei vzih;iI1e huorniolle j:i;ineitai havaintoja edellisen kappaleen lopussa rnai-'
nituista kohdista. Tzissii yhteydessd on todettava, ettd i960-luvun tehokas elit-
kepolitiikka on olIut orniaan antarnaan vanhahtavan leiman viiden vuoden takai.-
sen tutkirnusaineiston eriiisiin osirn. Niiihin eivit kuitenkaan kuulu tyosuhteen
paiaittyrnisiki ja sen rnukanaan tuornat ongeknat, jotka yhzi ede)"leen ovat eliike-
pol:tiikan a jankohtais ia ky syrnyks izi.

l. ?. Tutkirnuksen suorittarninen I

1.2. 1. Neiyte

na asuva

osaan:

Kenttiitutki.rnuksen perus;oukon rnuodosti koko ?,5. . . 79-vuotias koto-
viiesto.'Idrnit joukko jaettiin tutkimustehtaiv;izi ajatelJ.en kokneen

- 65...79-vootiaat vanhuuseliikkeen saajat (3'oista jziijernpeinzi. kziytet:i.;in nimi-
tystii vanhukset),

- 25. . . 54-vuotiaar ty6kywyttornyyseliikkeen saajar (tyokyvyttorneir) ja

- rnuut 25. . .64-vuoti.aat (aktiivit).
Niiistii kaksi ensiksi mainittua ovat varsinaisia tutkittavia ryhrn:.ai, kolrnas on
vertailuryhrr;i.

i) Tutkirnuksen suorittarnisesta on seuraavassa esi.tettyzi yksityiskohtaisernpi
selvi.tys edellzi rnainitussa Pulkkisen tutkirnuksessa trEleiketurva ja toirneen-
tulort(Porvoo 1969).

)
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Tutkittavia ryhrni2i vastaavat niiytteet poirntttiin Kansanelzikelai.toksen
nauhastosta - rnainj.tun ikiii.set vanhukset ja toistaiseksi rny6nnettyzt tydkyvyt-
t6rnyysel;ikett;i saavat * vertailuryhrnzi saatiln Ty6voirnatutktrnustoirniston
jatkuvaa ty6voi.rnatutkirnusta varten henkiki.rjoista ottarnasta vdestdn;iytteestd..

Otantarnenetelrndnzi kziytettj"in kaksiasteista ositettua otantaa. Ensi-
asteisena poirnintayksikkonzi oIl kunta. Kunnat poirnittitn urnpirnaihkzitsesti
kuitenki.n siten, ettii poirnintatodenneikoisyys oli suhteessa 25. . " 79-vuotiaan
viieston rniiZiriiSn" Suuret kaupungit - Helsi.nki, Turku, Tarnpere ja Lahti
valittiin otokseen arpornatta. Kunnat ryhrnJ.tettiin poirnlntaa varten seuraavtn
perustein;
- kuntatyyppi,
- suuralueet (pohjana l;iinijako): Etelzi-Suorni, Keski-Suorni ja Etelei.-Pohjan-

lrraa, Itii-Suorni sekii Pohjois -Suorni ja
- kunnan I'varallisuusluokkart. Niistzi l0 luokasta, joihin kunnat on jaettu tyol-

lisyyslain rnukaisen tyohdnsijoitusosuuden rneiSrZi2irniseksi, rnuodostetti-i.n
neljai luokkaa"

Natin syntynetstzi ryhrnistzi valittirn kuntia niin paljon, ettZi haastatel-
tavia tuli kuntaa kohden keskirnliir:in 100 kaupunki- ja kauppalakunnlssa sekei

50 rnaalaiskunnissa. Talla tavalla otokseen tuli 14 kaupunkia tai kauppalaa ja
33 rnaalaj.skuntaa, jotka on lueteltu l:-itteess;i Z"

Haastateltavia potrn:rtttin yhteensii Z 960, jotka jakaututvat kolrneen
ositteeseen (otosryhrn5;in) seuraavasti.:

osite

aktii.vit
tyokyvyttOrniit
vanhukset

neiytteen
suuruus

987

973

I 000

perus joukon
suuruus

otanta -
osuus

0"049 %

0.983 ',

0" 324 i!

z 01,2

99

309

000

000

000

Akti.ivien, ty6kyvyttornien ja vanhusten kj.intiot jaettri.n nd.ytteeseen
poirnJ.ttujen kuntien kesken nij.den vd.est6rnd.d"rd.n rnukaisessa suhteessa ottaen
sarnalla huornioon kunnan vdestcin ikd.rakenne.

Koska perusjoukkoa, josta neiyte oli poirnittava, et vottu etukdteen
tdysin puhdistaa sellaisista henkiloistzi, jotka ei.vzit sopineet haa stateltavJ-ksi,
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kuten laitoshoidossa olevat, pti2itettiin poirnia vanhuksista 50 %:n, tyokyvyt-
tdrnistzi 30 lo:n ja aktiiveista ZO %:n varaotos korvaarnaan nii.ti, alkuperaii.sen
otoksen tapauksia, jolloin haastattelua ei voitu suorittaa. Varaeitos rnukaan
luettuna naiytteen suuruus oli kai.kkiaan 3 965 henkiloe.

l.Z"Z" Ainerston keru,u ja kaisJ.ttely

Perusrnateriaalin keruu' suoritettiin henkilokohtaisten haastattelujen
avulla. Tycihon osallistui" kaikkiaan I 83 haastattelijaa. Haastattelutycin yhte -
neiisyyden lisziairniseksi jokaisesta tritklrnuskunnasta valittii.n yksi haastattelj.ja
haastattelijaryhrnzin johtajaksi., jonka tult tarvittaessa opastaa tolsi.a, ottaa vas-
taan tziytetyt lornakkeet ja suoritrtaa niiden alustava tarkj.stus. Haastattelut suo-
ritettiin suurirnrnaksi r:saksi helrnikuussa L965.

Ennen haastattelutyrin aloittarnista tutkirnusta pyritttin tekernaiain tun-
netuksi selostarnalla sitd radiossa ja sanornalehdj.st6sszi. Teirnzin lisziksi kah-
den kunnan haastateltaville ja joka toiselle haastateltavalle kahdessa rnuussa
kunnassa lzihetettiin ennen haastattelua henkilOkohtainen kirje, jossa selostet-
tiin tutkirnuksen tarkoitusta ja sisalto;i sekzi ilrnoitettij.n haastattelijan saapurnJ.-
sesta. Nziin halutti.in hankkia kokernuksia sitt5, voidaanko tiillaisella tzihesty-
rnistavalla veihentiiii haastattelusta kieltziytyne:-den rndZir;izi. Vastaushalukkuu-
teen tdrnd ei kuitenkaan niiyttatnyt sanottavasti vaikuttavan. Sen sijaan haastat-
telijat olivat yksirnielisizi sii.tzi, ettd. kirjeerr saaneiden kanssa haastattelu saa-
tii.n nopearnrnin ja vaivatterrnarnrnin alkuun ku:.n nLiden kanssa, jotka e:.vitt olleet
telle tavalla kuulleet tutki.rnuksesta.

Kun haastattelut oli saatu suoritetuiksi, kertynyt aineisto tarklstet*
tiin luotettavuuden .[ts2iitrni.seksi ja koodatti.in Elaketurvakeskuksessa. Ai.neis -
ton vienti reikeikorteilIe ja edelleen fiIagneettinauhoille sekii sen tietokonekei-
s ittely suo r itetti j.n Kan s an elzikela lto ks e s s a.

I.2.3. Kato ja edustarruus

Kenttdtutkirntl.ksen kato, 5.2 %, suptstuJ. kaytetyn varaotc,ksen an*
siosta niin pieneksi., ettet sill:i ole rnainittavaa vaikutusta tutkirnuksen tuloksij.n
(tau.lu i). Ka-j.kklaan ?5 haastateltavaa eli 3. Z yo kieltaiytyJ" haastattelusta" Ta-
td'kin rnizirzi:i on pi.dettzivd pienend, kun otetaan hu.orni.oon, etta haastateltavj.lle
yJ-eensZi etukdteen :.lrnoltettttn, ettii kysyrnyksessd on runsaastr atkaa vievd.
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haastattelu. Kielt5ytynyttzi henkilo:i ei koskaan korvattu uudella haastatelta-
valla eikzi kunnasta rnuuttanutta siin;i tapauksessa, ettzi hiinet tavoitettiin uudel-
ta paikkakunnalta. Korvattuja kohteita tuli saatuun aineistoon kaikkiaan 280 eli
9.5 %.

Taulu 1. Kentt4tutkimuksen saatu aineisto ja kato. hosenttia alkuperd.isen ai:reiston trukumidriistl.

Aineistoa tarkistettaessa todettiin eriiiden aktiiviositteen rnukana ndytteeseen
tulleiden henkilciiden itse asiassa olevan elatkelzii.sizi. Kun nd.rnei tapaukset oli
siirretty asianornaiseen elzikeliiisositteeseen, jakautui saatu aineisto ositteittain
s euraava sti:

aktiivit 892

tyokyvyttorniit 927

vanhukset 9t,

koko aineisto z 804

Tapausten ryhmittely Koko aineisto
Osite

Aktiivit Tyokyvyttdmat Vanhukset

Saatu aineisto

Alkuperlinen kohde
Korvattu kohde
YhteensH.

8s.3
9.5

94.8

83.7
9.2

92.9

8s. s
9.6

95.1

86.6
' 9.6
96.2

Kato

Kieltafynyt
Ei tavoitettu
Muuttunut
Vaikeasti sairas, aistiviallinen tai laitoshoidokki
Kuollut
Ruokakunnan kokoonpano sopimaton
Muu syy

Y1rteensa

3.2
0.6
0.5
o.2
o.2
0.1
o.4
5.2

4.7
0.8
o.7

o.2
o.2
0.5
7.1

2.O

o.7
o.7
o.7

0.1
o.7
4.9

3.1
o.4

3

8

o

3

Alkupertinen nayte tai osite 100. o 100. o 100.0 100.0

Alkuperiisen ndytteen tai ositteen suuruus 2gffi 98V 973 1 000

Saadun aineiston suruuus 2 804 917 92s 962
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Eriiiden vertailujen nojalla voidaan todeta, ett5 saatu niiyte vastaa

vdhintdtin tyydyttaviieti perusjoukkoa. Otoksen ja perusjqukon (pj) ikajakautu-
:

rnat on esitetty kuvassa 1.

M iehet Otos
Pj

Noiset Otos
Pj

o 25 50 75 100 %

[J es-sa
$! ss-oa

& s s-44
El os- 6e

@ as-sa
fJ 70 -7e

Kuva l. Otoksen ja perusjoukon ikdjakauturnat sukupuolen rnukaan (vrt. liite-
taulu 1).

Jiie enrnAeirdn rnukaan ruokakunnat jakautuivat ntiytte e s s d ja pe rus jou -
kossa eeuraavasti:

jiisenmditrii ntiyte

5.4
10. r

20. 8

17.0

19.7

13.4

13. 5

. r)
PJ

6.8
14.7

19.5

17.8

t6. z
10. 8

14. ?

I mies
I nainen
?,

3

4

5

6-
yhteensti 100. 0 r00.0

I) Lihde: Yleinen vdestdlaskenta 1960
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Jo ennakolta o1i odotettavissa, ettzi pienet ruokakunnat jzizivSt n2iyt-
teess2t jossain rniiiirin aliedustetuiksi, koska poirnintayksikkona oIi yksityinen
henkild eikd koko ruokakunta, jolloin ruokakunnan koon kasvaessa sen haasta-
teltavaksi jouturnisen todennzikdisyyskin kasvoi. Pienten ruokakuntien ali.edus-
tavuus johtuu osin rnyos siitd., ettd perusjoukon jakauturnassa ovat rnukana aIle
25-vuotiai.den ruokakunnat, rnutta eivit sitd. vastoi.n nd.ytteen jakautumassa" On

oletettavaa, ettS rnainitun ikzirajan alapuolella olevat nuoret asuvat usej.n yksi.n
kukin ornana ruokakuntanaan. Olettarnusta tukee se tosiseikka, ettzi aIIe 25-
vuotiaiden ruokakuntien keskirnzizirdinen koko vuonna 1960 oli 1" t henkr.loa.
Kaikkien ruokakuntien keskikoko vastaavana ajankohtana olj. 3.3 henki.ldei.. Kol-
rnas selittiivzi tekijii. on, ett5 perusjoukkojen rneiiir:.ttiirnisestzi johtuen niytteestd.
puuttuvat lzihes kokonaan kansaneldkelain rnukatsta vanhuuden tukea saavat yk-
siniiset naiset.

L.2.4. Tunnusluvut

Edellui on jo tuotu esiin, ettzt aineisto koostuu koknesta osJ.tteesta,
joiden otantasuhteet potkkeavat toisistaan. Menettelyyn on vaikuttanr:.t halu saa-
da ositteet salnansuuruisiksi ri.ippurnarta perusainei.ston epdtasai.sesta jakau-
turnisesta eri ryhrniin. Mi.kali olisi. k;iytetty suhteellista otantarnenetelrnd.d.,

olisi aktiivivziestostei. jouduttu poirnirrraan Z0 000 henkilon nziyte, jotta tyokyvyt-
tornistzi olisi saatu I 000 haastateltavan otos. Kziytetystd ei-suhteellisesta osi-
tetusta otantarnenetelrnd.stzi johtuen esj.tettd.essd. jotain koko aineistoa kuvavaa
tunnuslukua, ts. yhdi.stettd.essd ositteet, kunkin otosryhrndn tunnusluku on
pairiotettava vastaavan ryhrniin suhteelli.sella suun:.udella koko perusa ineis -
to sta,

Seuraavassa tehdziiin saadun aineistc.rn nojalla viiitteitii ja johtopzia-
toksizi vain siinzi tapauksessa, ettd ne perustuvat tulokseen, jonka ti.lastollinen
rnerkitsevyys on todettu testaarnalLa. Tdrnii tarkoi.ttaa sitd, ettzi ainej.stosta
saadut tunnusluvut koskevat rnyos koko perusjoukkoa - kotona asuvaa vdes-
toe - vZihintiizin 95 %:n todennaikoisyydellzi. Olettaen, ettei haastattelussa ole
sattunut huornattavia eri syistii johtuvia rni.ttausvJ.rheitii, erehtyrni.sen riski on
johtopziStoksissii sij.s enintd.an 5 %. Testina on kziytetty KhiZ- rnener-elrniiii.
Useirnrnissa testauksissa olisi 5 %n sijasta voitu kziyttzizi I %:n ri.skitasoa,
rnutta edellinen katsottiin riittitv;iksi, koska kyseessd on kuvaileva tutkirnus.



8

Z. TYOVOIMA-ASEMA

2. !" Kzisitteet

r)Tutkittujen tydvoirna-asernaa selvitetti..tn kysyrnyksellzi t'T e ittek6
tyota vii.rne vij.kolla vai olitteko jostain syystzi poi.ssa tyostai?tt. Tarvj.ttaessa
saatua vastausta tiiydennettiin rnui.llakin haastateltujen tyontekoon liittyvi.en ky-
syrnysten vastauksilla. Vastausten tulkintavarkeuksien viilttirniseksi. kysyrnys
sij.s keskitettiin yhden viikon tilanteeseen. Ratkaisu toi kui.tenkin rnukanaan tul-
kinnanvaraisuuksia, koska haastateltujen suorittarnan tydn rneid'raiei ei vo:,tr.r iI -
rnaista tydajan yksikdillzi. Erityisen runsaastr. tulkinnanvaraisuuksia syr:rtyi,
kun oli ratkai.stava orrraan lukuun tyoskenne.Lleen, vanhuus- tai tyokyvyttornyys-
elzikettai saavan henkildn tydvoirnaankuuLuvuus. Ongelrna ei kui.tenkaan rajoitu
ainoastaan tithiin tutki.rnukseen, vaan on esi.intynyt sarnantapai.sena rnuiden
rnuassa vdestolaskennoi.ssa. Neiissii tehtyjen ratkai.sujen rnukai.sest:. tzisszikrin

yritt:ijdnei toirnineen henki.I6n katsottiin ty6kyvyn aLenernisesta huolirnatta kuulu-
van tyovoirnaan, jos saatujen tietojen perusteella voiti.in piiiitelld, ettii hiin
osallistui edelleen yrityksenszi johtotyoh6n.

To inen tulkinnanvara isuu s syntyi pe rhe enernintien tyovo irnaankuulu -
vuutta ratkottaessa. Yleisestih:in tyovoj.rna rniiziritellziiin siksi veiest6n osaksi.,
joka osallistuu kansantuotteen tuottarniseen. Koska orrrava.raistalouteen tuotet-
tuja hyddykkeitet ja palveluksia ei lueta kansantuotteeseen, on selvdd, ettet pel-
k;ist;izin orrrassa kotitaloudessaan tyoskenteLevatt perheenernd.nndt jzi;ivait tyovoi-
rnan ulkopuolelle. Tulki.nnanvarai.suus ai.heutui.kin rajanvedosta t'kaivon ja na-
vetan vaIiller', ratkaistaessa kysyrnystit, ttittyi.ko kotitaloustyOhon rnyos setrlai-
sia askareita, joiden perusteella perheenernd.ntd. tulisi lukea tyovoi.rnaan.

Lienee vielai paikallaan rnainita, ettd tyovoirnaan luettiin rny6s henki-
16t, jotka olivat tilap;iisesti poissa tyost;i sekii tyotzi etsiviit ty6tt6rnat. Tuotan-
nollisen toirninnan ulkopuoletle jaiivzit ndin ollen ne, jotka ilrnoitti.var olevansa:

tyokyvyttdrnyyden vuoksi. poissa tydstS,
elzikkeellii tai. rnuusta syystzt kokonaan lopettaneensa tyon taikka
perheenerniintiinit ta j. tekevdnsd rnuuten ornaa kotitaloustydtai palkatta.

1) Haastattelulornake on ltitteenii l.
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Tyovoirnaan kuulurnaton henkild on luokiteltu tyokyvyttorndksi, elzikkeellzi ole-
vaksi tai perheenerninnzi.ksi sen perusteella, rnitii hd.n on itse iknoi.ttanut" Pe-
riaatteessahan jokainen tyokyvyttornien tai vanhusten ositteeseen kuuluva voi-
daan lukea eliikelziiseksi, koska kuki.n niirst:i saa ainakin kansaneleikettzi"

Kun kohdassa Z.Z. kiisitell;iein tydvoi.rnaankuuluvuutta ja puhutaan tyci:
kyvyttorni.stzi, tarkoitetaan yksi.norrraan henkiloitzi, jotka kysyrnykseen vastates-
saan ilrnoittivat vetiiytyneensd tuotantotorrnj.nnan ulkopuolelle tydkyvyttornyyden
vuoksi. Neita ei pidzi sekoittaa otosryhrni;in tyokyvyttorniit - henkiloihin, jot-
ka ovat oikeutettuja kansaneleikela:i.toksen rnyont5rn;izin tyokyvyttornyyseld.kkee*
seen" Kuten rnyohernrnin ilrnenee, osa tyOkyvytt6rnyyselaikkeen saajista iknoit-
ti edelleen osallistuvansa tuotantotoirnintaan" Kun tyovoirnaankuuluvuutta ku-
vailtaessa tarkoitetaan otosryhrn:i;i ty6kyvyttornit. kziytetzizin terrnin tycikyvyt-
torndt lisirn^zizi.reend aina ilrnaisua otosryhrnii tai osite tahi puhutaan ty6kyvytt6-
rnyys el2ikkeen saa jista 

"

2" 2" Tydvoirnaankuuluvuus

Haastatellut jakautuivat tyovoirna-aselrlan rnukaan seuraavasti (pro -
s enttia)

rniehet nais et

tyovoirnas sa

tyokyvyton
elzikke ellzi
pe rhe ene rnatntei

89

4

7

63

3

r'i

23

yhteensii .t00 .t00

havainto ja 1 287 i 517

Odotetusti. rniesten tydvoi.rnaosuus kohosi selviisti. nai.sten vastaavaa
korkearnrnaksi, TzirnZi luonnollinen ero johtui perheenernd.ntien ja nai.selatke-
lSisten runsaudesta, Ilrneisesti^ nai.sten eliikkeelld olon suhteellj.nen enernrnyys
seli.ttyy vanhojen rniespuoli.sten rnaatalousyritttjien suortttarnasta johtotydstii,
joka luettiin ty6ksi. ja sen suorittajat nfin r-rllen tybvo:.rnaankuuluvi.ksi..
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?. Z. L. Ty6voirnaankuuluvuus eri ikikausina

Yleisesti ottaen ty6voirnaankuuluvuus vaihtelee ikziluokittain huornatta-
vasti. Opiskelu pienentiiti nuorten ty6voirnaosuutta, tydkywyttdrnyys ja elikkeelle
siirtyrninen puolestaan 'karbiVat': tydvoirnaan kuuluvien rneiii:zi5 vanhirnmissa ikii-
luokissa. Lisiiksi'rniesten ja naisten tyriuran kulku on yleens5 erilainen, vaikka
kaikissa ikliludsissa naisia orkin tycivoirnassa suhteellisesti v5.hernrnain kuin rniehiii.

Tlissli. tutkirnuksessa haastateltujen tycivoirnaankuuluvuus kasvoi iei,n

rnytitii aina 55 ikiivuoteen asti. Tii.rn:i johtui naisten tydvoirnaosuuden kasvusta
heidain siirtyessS vanhernrniten perheen parista tydeld.rnd,:in (kuva 2). Miesten
tyossii kii.yrninen sen sijaan osoitti Iaskevaa suuntaa iiin karttuessa. Sukupuol-
ten vSlinen ero tydvoirnaankuuluvuudessa oli suhteellisesti pienirnmill2iain juuri
ikiiryhrnlissii 45. . .54 -vuotiaat. Erityisen selv5 ty6voirnaosuuden putoarna

- ltihee 50 prosenttiyksikkciii - tapahtui siirryttiiessii yleisen kdytiinndn rnukai-
sen 65 \^roden eliikeikiirajan yli.

o,/o

lkdrghmci
(vuotta)

I 2S- 3y
2 35- 44
3 45 -5+
, 5S- 64
5 6s- 70
6 7/-79

12eq 5 6
Niehet

1 Z 5 4 5 6
Naiset

Kuva 2. Haastateltujen ty6voirnaankuuluvuus sukupuolen ja ik;iryhrniin rnukaan
(vrt. liitetaulu 2).

/oo

8o

60

qo

20

o
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2" 2, Z. Tyokyvytt6rnitt ja vanhukset ty6voirnassa

Otantaa selvitetteies sd jo rnainittiin, ettli tutkirnuksen perus joukko
25. " " 79-vuotias kotona asuva viiesto - jaetti.in kolrneen osaan:

- 65. " , 79-vuotiaat vanhuu.selzikkeen saajat,
- 25. " " 64-vuotiaat tyokyvytt6rnyyselikkeen saajat ja
- rnuut ?5. , .64-vuotiaat"

On luonnollista, ettii noin erilaisia perusjoukkoja edustavien ositteiden ty6voi-
rnaosuusluvut poikkeavat toisistaan, ennen kaikkea aktiiviotos eroaa rnutsta.

Taulu 2. Haastateltujen ty6voimaankuuluvuus otosry.hmin ja srrkupuolen mukaan
M = miehetr N = naiset, Il,ls = molernmat sukupuolet

hosenttia.

Ty6voima-a.sema
Aktiivit Tyokfryftomet Vanhukset

M N Ms M N A4s M N Ms

Ty6voimassa
Tyokfv-Ft6n
Elakkeella
Perheenemdrltl

99

L

75

25

88

o

t2

19

81 83

10

13

82

5

24

76

t7

7s

L4

16

75
9

Yhteensa 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Havaintoja 4s2 445 897 45s 472 927 380 600 980

Aktiiv.i.ositteen tydvoirnaosuus oli.kin kutakuinkin kuusinkertainen
tutkittaviin ryhrniin verrattuna. Aktiivihaastatellui.sta lzihes kaikki rniehet kuu-
luivat tyovoirnaan, naisten vastaavan osuuden oLtua 75 sadannesta. Tyokyvyt-
tornyyselzikkeen saajistakin I3 % itrnoitti olevansa ty6ssd haastattetuhetkelld.
Miesten tyoss:i kai,yrninen osoittautui tydkyvyttdrnienki.n os j.tteessa selvdsti ylei-
sernrnd.ksi kuin naistenl ryhrniin rniehistit rniltej. viidennes iknoitti olevansa rnu-
kana tuotantotoirninnassa, naisista vain joka neljiistoi.sta. Vanhusten Ly6voirna-
osuus oli hiernan suurernpi kuin tydkyvytt6rnyyselzi.kkeen saajien, rnr.ehistii lzihes
neljinnes ja naisista runsas kyrnm.enennes kuului tydvoirnaan. Voidaan kuirten-
kin todeta, ett?i naisten ty6voirnaosuus osittei.ttaj.n olisi jokseenkin yht;i suuri
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kuin rniesten, jos pelkzistaan orrraa taloustyotS tekeviit naisetkin luettaisi:.n ty6*
voirnaan"

Seuraavassa kzisitelL;izin vai.n varslnaista tutkittav:a ryhrnt;i : ty6-
kyvyttornyys- ja vanhuuseleikkeen saajia, koska vertailuryhrruin jakauturntnen
tyovoirna-a.selrran rnukaan oli varsin selviipilLrte jnen"

Tydkyvytt6rnyyselaikkeen saajat jaett:.:in tarkastelua varten kahteen
ikziryhrnzizin" Ohei.sessa asetelrnassa on esi.tetty neij.den ryhrnien tyovoiLrnaosuu-
det (prosenttia):

rrrt ehet nais et
25" " "49-vuotiaat 30 16

50"..64-vuotiaat 16 5

Kuten havaitaan, tyovotrnaankuuluvuus putosi jyrkzisti i.atn karttues-
sa. Kun 25.. " 49-vuotiaista tyokyvyttornyyselzikettei saavista rn:rehistat lzihes
joka koknas oli rnukana tuotantotoirninnassa, vastaava tiheyslrrku vanhernrnas-
sa rniesryhrnaissi oli vain joka kuudes. Nuorernrnassa ryhrn2isszi kuulut naisis-
ta tyovoitrr.aan joka kuudes, vanhernrnassa sj.tzi vastoin vain joka kahdeskyrn-
rTrene s "

Myos vanhukset jaettiin tarkastelua varten kahteen ikSluokkaan stten,
ettzi 70 vuotta oli luokkien rajana. Nzij.den lkziryhrnien erilaisista tyovoJ.rna-
osuuksista saadaan kuva oheisesta asetelrnasta (prosenttia):

rniehet nais et

65". " 70-vuotiaat
7 I. . .79-vuotiaat

3L

15

L4

6

Vanhuksillakin tuotantotoi.rnintaan osallisturnlnen vaihenj. tain rny6t;i"
Kunkaikista 55.. " 70*vuottai.sta yli viidennes kuulur tydvoimaan, vastaava osuus
oli 71...79-vuotiaiden piirissai vajaa kyrnrnenennes. On yllattziveiei, ettzi 65 " " "70-
vuotiaista rniehistzi vielzi rniltej. kolrnannes olt ty6voirnaan kur.lluvia ja ettd van-
hernrnista rniehistakin kuudennes i.lrnoi.tti tavalla tal toi.sella osallistuvansa tuo-
tantotoirnintaan. Vanhusten tyovoirnaankuui"uvuuden alenerninen vanh.j.rnpitn tke-
luokkiin siirryttziessat johtuu luonnollisestt suureksi osaksi tydkyvyttornyyden
yleistyrnisestei. Kansanelzikelaitoksen suorj,ttarnan rnaaseudun vanhr:stutktrnuk-



-13-

sen mukaan 65...59-vuotiaista vanhuksista hieman yIi puolet, mutta 75...79-
vuotiaista vanhuksista jo kolme neljtinnestd piti itseiiiin tycikywyttominzi. Tycr-
kyvytt6rnaiksi tuloi;in rnediaani oli kyseisen tutkirnuksen rnukaan rniehille 68.6
rruotta ja naisilla 67.1 vuotta.

Sen seikan selvittdrniseksi, vaikuttaako amrnattiaserrra tycivoirna-
asernaan haastatellut jaettiin kolrneen ryhrneiSn:

- itseniiisiin yrittljiin ja ndit;i avustaviin perheenjtiseniin, joista kdytetzidn
s euraavas sa nirnitystii yrittdjet

- toirnihenkil6ihin
- tycintekijdihin.

Jakoperusteena kSytettiin haastatteluhetkistd. arnrnattia, jos haastateltu kuului
ty6voirnaan ja entist5, jos hain o1i tuotantotoirninnan ulkopuolella.

yrittcijcit

toimi-
henkil6t

M
N

M
N

M
N

ty6nte -
kij6t

o 25 50
lZ tyov,,yvyton tltoi eldkkee llo

75 100 %
perheenem ci ntdffi tyovoimosso

Kuva 3. Tyokyvyttdrnyyseliikkeen saajien tyovoirnaankuuluvuus haastattelun
arnrnattiasernan ja sukupuolen rnukaan (vrt. Iiitetaulu 3).

Kuvan3 tiedoista voidaan todeta, ett;i tycikywytt6rnyyselzikettei. saavis-
ta yritt;ijtirniehistii kuului tycivoirnaan yli kolrnannes rnutta palkansaajarniehistai
vain vajaa kyrnrnenennes. Naisten vastaavat tyovoirnaosuusluvut.sanotuissa ryh-

l^rt^-&-:la.t&-T
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rnisse olivat parikyrnrnenti ja koknisen prosenttia. Palkansaajaviieston kah-
den ryhmdn - toirnihenkilOiden ja tydntekij6iden - kesken ei sen sijaan ollut
havaittavissa tilastollisesti rnerkitsevii5 eroa ty6voirnaankuuluvuudessa. Edel-
lisistii 4 %, j:ilkirnrn:iisistS 7 % osalListui tuotantotoirnintaan.

MitA tulee vanhusten tyoss5oloon eri arnrnattiasernaryhrnissd (kuva
'4), voidaan tulosten todeta antavan aiheen sarnankaltaisiin johtop:iiitdksiin kuin
ede115 tydkyvyttdmien ositteen kohdalla. Yrittzij:ivanhuksista joka neljtis kuu-

yrittcijot

toimi-
henkil6t

tyOnte-
kijat

o 25 50 75 100 %

EI p erheenemAnta&ltyovoimosso @eftkkeell6

Kuva 4. Vanhuuselii.kkeen saajien tydvoirnaankuuluvuus haastatellun arnrnatti-
asernan ja sukupuolen rnukaan (vrt. liitetaulu 4).

Iui tytivoirnaan rnutta palkansaajista keskirniiiirin vain joka yhdeksd,s. Yleisen
eliikei5n ylittiineistli yrittiijiirniehistzi joka kolrrri.s ja yrittajiinaisista joka viides
ilrnoitti osallistuvansa vielti tuotannolllseen toirnintaan. Palkansaajien vastaa-
vat osuudet olivat rniesten kohdalla joka kuudes ja naisista vajaa desiili.

Vanhusten tydvo irnao suuden kehitys suunta on otaksuttavasti laske va.

, ELinkeinorakenteen rnuuttuessa entistd suurempaan osaan vanhuksista ryhdy-
tiiiin soveltarnaan tietty;i el5keikai5, joka vastaisuudessa saattaa alentua. Niin
ikEiein viirne vuosina para.ntunut eliiketurva taikuttanee supistavasti vanhusten
tycivoirnaosuuteen. Se rnerkitsee sarnalla tycitulojen osuuden supisturnista van-
husten tulorakenteessa, jolloin toirneentulon on entistii enernrniin nojauduttava
elSketuloihin.

M
N

M
N

M
N
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Z. Z. 3. Aviopariruokakuntien tyovoirnaankuuluvuus

T ie dusteltae s sa haa stateltujen aviopuolisc iden ty6vo irna - a s erna a s el -
visi, ettzi sekii tyokywyttornyys- ettii vanhuuselzikkeen saajien avi.opuolisot olivat
usearnrnin tuotantotoi.rni.nnan u1kopuolella kuin aktilvien. Vanhuus- ja tyokyvyt-
t6rnyyselzikel;iisten av:.opuoli.soiden tyOsszi kaiyrntnen poikkesi rnyos toiststaan;
jailkirnrnai.iset osallistuvat tuotantotoirnintaan selvd.stj. edellisid" usearnrnin. Maj.-
nittu ilrnio selittynee parhai.ten otosryhrnien rkarakenteen erilaisuu.della. Tyo-
kyvyttdrnien ositteen ikzijakauturna ol:L selviist" 'tvanhernpirr kui.n aktij.vien. Ty6-
kywyttornyyselzikkeen saajista valtaosa ku.ului. tkziryhrnzizin 50. . . 64-vuoti.aat,
rniss:i iZissd heidzin kuta kuinkin yhtzi vanhat aviopuolisonsaktn alkavat jo kzirsi;i
iiin rnukanaan tuornasta hei"kentyneestd tyokywystzi. Vanhukset taas kuuluvat
ik;iryhrnzizin, joka alkaa siitzi, rnihi.n rnolernrnat edel1;i rnai.ni.tui.sta pzi;ittyvzit.

Taulussa 3 on esitetty ositteittain na:.rnisissa olev'ten haastateltujen
ja nziiden aviopuolisoiden ty6voirnaankuuluvtius prosentteina kunkin otosryhrnein
aviopa r iruo kakunn j.s ta.

Taulu 3. Aviopariruokakuntien jakautuminen puolisotden tydvoimaankutrluvtiuden mukaan otosryhmittain. Pr,osentt.ia

Aviopuolisoista Aktiivit Ty6kj,'vytt6mat VanhrL:kset

kumpikin tytlss?i

mies tydssa

vaimo tydssa

ei kumpikaan ty6ssa

63

34

2

1

13

22

26

39

L4

15

11

60

Y. hteensa 100 100 100

Havaintoja 724 5@ 424

Avioparipohjaisista akti.iviruokakunnj.sta ol:i y'Ii. 60 % seIlai.sta, jc,1ssa

rnolernrnat aviopuolisot kuuluivat tyovoirnaan ja rnj.ltei katkki. Iopulu oLivat seL-
laisia, joissa toinen avi.opuolisoi.sta kzivi tyoss;i.

Tyokywyttornien ositteessa oIi vai.n runsas kyrnrnenennes ruokakun-
tia, joissa rnolernrnat olivat tydssd., rnutta si.tiivastoin lzthes 50 sadannesta ruo-
kakuntia, joissa vield. toi::en aviopuolr.soista kuuh:i tyovotrnaan. Tapauksla,
joissa rnolernrnat avi.opuolisot olivat tuotantr:torrntnnan ulkopuolella, oli tSssii
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ositteessa liihes 40 prosenttia.
Vanhusavioparien tydhdn osallisturninen erosi oleellisesti rnuiden

ositteiden vastaavasta. Kokne viidennestd. vanhusruokakunnissa oli tapauksia,
joissa rnolernrnat aviopuolisot olivat elaikkeell5 ja vain yksi sei.tsernd.sosa oli
sellaisia, joissa kurnpikin aviopuoliso kuului viel5 tycivoirnaan. Noin neljzinnek-
se s si vanhus ruokakunnista toinen aviopuolisoista kivi vi.elzi tyos sii.

3. EROAMISIKiT

3. l. Kzisitteet

Eroarnisikd, johon rnonasti yhdistetii;in lisdrnddre pakollinen, on se

ike, jonka tiyttziessddn henkilon on erottava tydstiiain. Useirnrniten eroarnj.sik;i
liittyy julkisoikeudellisiin ty6suhteisiin, rnutta se ei o1e tyystin tunternaton kei-

site yksityisellzi sektorillakaan. Lienee paikallaan painottaa, ettd eroarnis - ja
elzikeikzi eiviit ole yksi ja sarna kzisite. Jailkj.rnrnziiselliihzin tarko-i.tetaan ikea,
jonka tiiytettyilein henki16112i on oikeus eliikkeeseen. Esirnerkkj.n:i mainittakoon,
ett2i valtion viroissa yleenszi elzikeikai on 63 ja eroarnisi.kd 57 vuotta.

Eroarnisid.n esiintyrnistiheytt:i. ja itse ikzi;i kartoitettiin tiissii tutki.-
rnuksessa haastattelulornakkeen kysyrnyksillzi 4 ja 12, Edellisessd asiaa tiedus -
teltiin niiltai, jotka olivat haastatteluhetkellii tyos szi eivd,tkat olleet pelkzistzizin

ornaan lukuun tyoskentelevi5. Kysyrnyksessd XZ tj.edusteltii.n eroarnisikzizi niiltai,
jotka haastatteluhetkell:i olivat tuotantotoi.rninnan u1kopuo1ella, rnutta jotka ak-
tiiviaikanaan olivat olleet palkansaajia.

Tzistedes puhuttaessa tyokyvyttorn"j.st2i tarko j.tetaan nirnenorrraan otos-
ryhrniiii tyokywyttornitt. Tzisszi suhteessa terrninologia poi.kkeaa kohdan Z.Z.
vastaavasta.

3. Z. Tyovoirnaankuuluvien eroarnisikd

YIi puolet tyOvoirnaan kuuluvista vastaajista J.lrnotttJ., ettei heidzin
paialarnrnatissaan ole eroarnisikdd, runsaalla kolrnanneksella se sen sijaan
ol i.
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Taulu 4. Eroamisiln esiintymistiheys ty6voimaan kuuluvan haastatellur otosryhman ja sukupuolen mukaan"
senttia. E.o.s. = Ei osaa sanoa,

tlo-

Onko
eroamisikaa
r-- .. j i i:ii :

Aktiivit Ty6kyvytt6mat Vanhukset

M N Ms M N I\,Is M N Ms

On

Ei
E. o. s.

34

s9

7

&
@
20

36

52

L2

12

66

22

20

@
n

L4

64

22

18

v9

5

10

76

14

15

78

7

Yhteensb 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Havaintoja 349 206 5s5 32 10 42 33 2t 54

Ositteiden vdlisessd. vertailussa huornio kiintyy ensi sijassa siihen,
ettii aktiiveilla oli selvlsti usearnrnin eroarnisikzi kuin epziaktii.vtryhrniin kuulu;
villa. Edellisistzi y1i kol.nannes ilrnoitti p;iiiarnrnatissaan olevan eroarnisien,
kun taas tydkyvyttornien ja vanhusten ositteessa sarrran vhstauksen antaneita oli
vain joka seitsernds.

Otosryhrnittdin ei ole aihetta esittea eroarnisizin jakauturnj.a aktii.veja
lukuun ottarnatta, koska epiaktiiviryhrni.sse ne peru.stuisivat vain rnuutarnitn ha-
vaintoihin. Aktiiviositteessa pakollisen eroarni.sid.n jakauturna o1i seuraava
(pro s enttia):

54 tai aIle
6s

66 tai yti

rniehet
30

49

zt

nais et

49

40

il.

yhteensii 100 100

Aktiiviositteen yleisin eroarnisika o1i 65 vuotta. Tate alhaisernrnas-
sa iessai joutuu tyonteon lopettarnaan runsas koknannes ni:.st2i, joiden arnrnatts-
sa ylipziiiteiain on eroarnisikai. Mainitun izin ylitse saattaa tyontekoaan jatkaa
vain vajaa viidennes vastaajista. Sukupuolten kesken oli eroavuutta sike1i., ettii
naisten eroarnisikzi oli keskirniiiirin alhaisernpi. kuin rniesten; kun naisista rnil-
tei puolet iknoittj. eroarnisiiikseen alle 65 vuotta, vastaava osuus rniehtllei olj.
va jaa kolrnannes.

Kuvassa 5 on esitetty eroarni.si5n yleisyys eri arnrnattj.asernaryhrnis-
sii. Ensinnzikin voidaan todeta, ettzi toirnihenkj.loillzi arnrnatti:.n lj.i.ttyj. selviisti
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toimi-
henkil6 t

ty6nte -
kijcit

M

N

M

N

o 25 50 75 100 %

ffi ru tron ei eos

Kuva 5. Eroarnisiiin esiintyrnistiheys haastatellun arnrnattiasernan ja sukupuo-
len rnukaan (vrt. liitetaulu 5).

usearnrnin eroarnisikd kuin tytintekijd,ille. Edellisista y1i puolet iknoitti arnrrra-
tissaan olevan eroarnisid.n, vastaavan osuuden ollessa tydntekijdilla vain runsas
neljZtnnes. Edelleen on havaittavissa, ettd naiset olivat rnolernrnissa arnrnatti-
asenraryhrniss;i rniehiii tiet:irneittorniirnpiei siit5, oliko heillai eroarnisikziS vai ei.
Mainittakoon tiissii yhteydessii, ettii arnmatin rnukainen eroarnisiiin analysointi
vahvisti edellti esitettyti arnrnattiaseman rnukaista tarkastelua; toirnihenkilo-
valtaisissa arnrnateissa toirnivilla esiintyi eroarnisikd selv5sti usearnrnin kuin
ty6nte kijdvaltais is s a anrrnattiryhrnis s 5 ty6 s kentel e vi115.

Taulu 5 Tyttvoimaan kuuluvien eroamisik{ haastatellun ammattiaseman ja sukupuolen mukaan. prosenttia

pak6lIingn eroamisik{
vuotta

TolmihenkilOt Tydntekijat

M N I\4s M N Ms

64 tai alle
65

66 rai yli
E. o. s.

35

35

30

50

?a

19

3

41

32

25

2

21

65

74

39

s7

.*

27

63

9

1

Yhteensl 100 100 100 100 100 100

Havaintoja 69 56 725 s9 30 89
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Niilte, jotka ilrnoittivat piiSarnrnatissaan olevan eroarnisid"n, kysyt-
tiin tzitat ikea" Taulun 5 tiedoista voidaan todeta, ettii toirnihenkiloiden ja ty6n-
tekijdiden eroarnisiSt poikkesivat toisistaan. Ero ryhrnien kesken aiheutui ensi
sijassa siitii, ettzi tyontekijoiden eroarnisikzi keskittyi piiziasiassa 65 :.kzivuoteen,
kun taas toirnihenkiloiden eroarni.sizin hajonta o11 laajernpi. Niinpei toj.rnthenkl-
16i11a oli aIle 55 vuotta ja 66 tai sen ylitt:ivzi j.ka usearnrnj.n eroarnj.stkinzi kuin
tyontekijdi.lla. Tuo aiernrnj.n rnainittu sukurpu.olten eroavuus eroarnis:rd,n suh-
teen - nai.sten rniehizi alhaisernpi keskirneieirei:.nen eroarnisikai - pi.ti paikkansa
rnole rnrnis sa arnrnattia s e rna ryhrnis s a .

3. 3. Tycivoirnaan kuulurnattornien viirneisen arrrlrlatin eroarnisikzi

Runsas neljeinnes tyostei vetiiytyneirstzi ilrnoitti, ettei heidzin arnrna-
tissaan oli ollut eroarnisikzi. Kuten rnui.stetaan, tyossii k2iyvistzi o1i. yli kolrnan-
nes arnrrrateissa, joihin liittyi eroarnisi.kei"

Taulu 6. Eroamisida esii.ntymistiheys tycivoimaan kuulumat'tomen haastate.trltin otosr-lhmen ja su-kupuolen mi:kaan
Prosenttia"

Havai:rtoja 65 65 246 25s so1 161 227 388

Eri o s itteiden vastaus jakauturnia verrattae s sa havaitaan vanhuks tl}a
eroarnj.sidn olleen selvdstj. usearnrnin kuin rnui.hj.n otosryhrnitn kuuluviLla. Nj.tn
ik5ztn niiyttzi5 siltei, ettzi tyost:i vet;iytyneet vanhu,kset oli.vat rrlrj.hj.n ositteisrLn
kuutuvia tietoisernpi.a eroarni.si.:in olernassaolosta. Erttyisen suu.ri. oIj. trietzirnzit-
tdrnien osuus akt:.iviryhrnetssii. Vanhusten korkea.hko ti.edon taso johtunee siitii,
ettii he olivat jo savuuttaneet suurelta osin id.n, jossa tyostzi vetiiytyrni.nen on

Oliko
eroami.sikea

Aktiivir TyokpyffiOmet Vanhukset

M N IVIS M N l\4s M N Ms

oli
Ei
E. o. s.

N
58

22

n
58

22

30

61

9

22

66

L2

26

63

1L

44
54

2

27

65

8

34

60

6

YhteensS 100 100 100 100 100 100 100 100
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pakollista. Aktiivinaisten ty6elSrniistzi si.i.rtyrninen taas tapahtuu use:.rnrni.ten
nuorena lasten ollessa pieni.5, jolloin ei vielzi tunneta kiinnostusta eroarnistkztii
kohtaan.

Niilta tyostzi vetliytynei.ltzi, jotka :.lrnoittivat arnrnati.ssaan olleen eroa-
rntsid.n, tiedusteltj.j.n tzitd ikae. Seuraavassa tarkastellaan tilannetta atnoastaan
tyokyvyttornien ja vanhusten osalta. Tuotantotoirninnasta vetiiytyneet akttj.vj.-
naiset on jzitetty tapausten viihzilukuisuuden vuoksi tarkastelun u1kopuolel1e.

Taulu 7. Tydvoimaan kuulumattomien ty6aikaisen ammaiLin eroamisik?i haastatellun otoscyhmiin ja sukupuolen mu-
kaan. Prosenttia.

Pakollinen eroamisikd
vuotta

Tyokyyytt6mat Vanhukset

M N Ivls M N IVIS

64 tai alle
65

66 tai yli
E. o. s.

4L

49

10

70

18

7

5

s3

36

9

2

27

51

22

30

44
23

5

29

48

22

1

Yhteense 100 100 100 100 100 100

Havaintoja 7s 56 131 72 61 133

Ositteiden vd.lisestei vertatlusta vo.r.daan todeta, ett2i tyokyvyttornien
peieiarnrnatin eroarnisikzi oli ollut selviistj. alharsernpi kui.n vanhusten. Alle 65
vuotta ilrnoitti eroarnisid.kseen tyokyvyttorni.ste yli puolet, vanhuksrsta runsas
neljzinnes. Vastaavasti. 65 vuotta tat sit;i korkearnpi ika esii.ntyi 45 prosentj.Ita
tyokyvytt6rnistzi ja perziti 70 prosentilla vanhuksista. Sukupuolten vzilj.ll;i oli. ha-
vaittavi.ssa eroja tydkyvyttdrnien os:.tteessa, jossa natsten tyoatka:rsen a.rnrnatj.n
e roarnis ikit ol i o IIut ke s kirnzizi. r in alha i.s e rnpt kuin rnj.e sten.

Kuvasta 5 voidaan todeta, ettzt tyostzi vet;iytyneiden kohdalla eroarnis-
idn esiintyrnisti.heys eri. arnrnattiasernaryhrnisszi o1i sarnansuuntaj.ner:. kuin tyo-
hon osallistuvillakin; toirnihenkj.ldilld. olt ollut selveisti usearnrnin eroarrrisika
kutn tyontekijoilla ja rnolernpien arnrnattiasernaryhrnien natset oltvat rntehizi
ti.etzirniittdrnzirnpizi eroarnisi2istiiiin. Ktintoisana kuri.ositeettma rnatni.ttakoon,
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toimi-
henki I 6t

ty6nte-
kijat

25 50 75 100 %

ffioli ru ei eos

Kuva 6. Eroarnisiiin esiintyrnistiheys tycivoirnaan kuulurnattornan haastattelun
arnrnattiaeernan ja sukupuolen rnukaan (vrt. liitetaulu 6).

ettd toirnihenkilOt - kiitos ryhrniin naisten - olivat tydntekijoitei tietiirndtto-
rntirnpi5 a kt iivia ika is en arnrnatt in s a e ro arni s iiin o1 e rna s s aolo s ta .

Taulun 8 tiedoista voidaan todeta eroarnisid,n o11een riippuvainen
arnrnattiasernasta. Ero toirnihenkilOiden ja tydntekijciiden eroarnisiSssii johtui
siitii, ettEi toirnihenkiltiillii eroarnisiiin hajonta oli ollut laajernpi kuin tyonteki-
j6illa, joista periiti 89 prosentilla eroarnisikai oli sijoittunut vuosien 50. . .55
v5liin, 65 ikiivuoden ollessa useirnrnin esiintyvai.. Miesten ja naisten kesken ei

Jaulu 8. Tytlvoimaau kuulumattomien tyoaikaiaen eroamisikil haastatellun ammattiaseman ja sukupuolen mukaan.
hoseuttla.

Eroamisikil
vuotta

Toimihenkilot Tydntekijat

M N Iv{s M N tv{s

64 tai elle
65

66 tai yli
E. o. s.

?9

37
34

45

26

27

2

37

31

31

1

33

58

9

35

s0

9

6

34

55

9

2

Yhteense 100 100 100 100 100 100

M

N

M

N

o

Havaintoja 54 59 7t3 93 58 1s1
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eroarnisiiiss2i ole havai.ttavissa yhtii selviii eroja kuin tycivoirnaan kuuluvien koh-
dalla.

3.4. Eroarnis- ja tydnjattdika

Tuotantotoi.rninnan ulkopuolelle vetiiytynej.ltzi, jotden arnrnattiin oLi.

kuulunut eroarnisik5, tiedusteltiin, olivatko he jrtse eronneet si:.nii izisszi toisj.n
sanoen, oliko tycinj:ttt6 tapahtunut eroarnisiaissei" Seuraavassa kds j.tellei5n vain
vanhuksia, koska nd.rnd olivat sivuuttaneet ylei.sirnrnziksi eroarnis j.ziksi rnainitun
55 vuoden ikzirajan.

Taulu 9. Ty6njat6n tapahrtuma-aika vanhushaastatellun ammattiaseman ja zukupuolen mukaan. hosenttia

Havaintoja 32 35 67 39 26 65

Hlernan yIi puolet tydstii vetiiytynetstei vanhuksista, joiden entiseen
arnrnattiin oli liittynyt eroarnisikd., oli jzitteinyt tydelzirnZin jo ennen si.td.. Eri
arnrnattiasernaryhrniin kuuluneiden kesken votdaan todeta oireellis ia eroja siten,
ettii toirnihenkil6ille tyonjzitto o1i sattunut ennen eroarnj.sikad. usearnrnin kuin
ty6ntekijoilla. Jzilkirnrnaij.sistzt keskirn:i5rin 60 sadannesta oli eronnr.rt vasta pa-
kollisessa eroarnisi.dssf,, kun vastaava osuus totrnihenkilciillzi oli ollut 42 sadan-
nesta. Ylipaiitizin lienee niJ.n, ettii toirni.henkilovaltaisissa arurlateissa, eri-
toten julkisen sektorin alalla, useasti veteiydyt;iztn ty6stei ennen eroarni.sJ.kd.d,
koska ollaan oikeutettuja tycisuhde-elzikkeeseen jo saavutettaessa eroarnisik;iei
alhaisernpi elzikeikzi. Miesten ja naisten vastau.ksissa ei sen sijaan ole havatt-
tavissa tilastolli.sesti. rnerkitseviii eroja kurnrnankaan arnrnattiasernaryhrnd.n

Tyonjatto
tapahtui

Toimihenkilot Tyontekijet

M N Ms M N &Is

eloamisidss4
errnen eroamisikaa
ei vastausta

50

50

34

@
6

42
55

5

62

38

s8

38

4

@
38

2

Yhteense 100 100 100 1@ 100 100
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kohdalla, joskin niiyttiizi, ettii toirnihenkiLonaiset olisivat vetiiytyneet rn:.ehiii
u s ea rnrnin tuotantoto irni.nnan u1 ko puo 1 eIl e enne n e roarni s ikztzi.

3. 5. Eroarnisikaiiin kohdistettu arvostelu

Sen seikan selville saarniseen, rn:rtii rnieltai haastatellut olivat heldain

kohdallaan kdytzinnossei olleesta eroarni.siitst2i, pyri.ttiin kysyrnykselld. "Ol.j.ko
eroarnisikzi rnielestdnne Liian korkea, soptva vai Liian alhainen? r'. Seuraavassa
tarkastelussa ovat rnukana aj.noastaan tydvotrnaan kuulurnattornat tyokyvyttomtit
ja vanhukset.

Taulu 10 Ty6voimaan kuulumattomien arvostelu ty6aikaisen eroamisiiin sopivuudesta haastatellun otosryhmibr
ja sukupuolen mukaan. Prosenttia.

Havaintoja 7s 56 131 72 61 133

Tarkasteltaessa osj.ttej.ttain suhtauturni.sta ornan eroarnj.sizin sopivuu-
teen havaitaan oleellinen ero niiden vzilill.zi. Vanhukset olj.vat selvisti tyyty-
vitisernpid eroarnisikzi"zinszi kuin ty6kywyttornitt, joista suuri osa - 56 sadannes-
ta - katsoi. heidiin kohdallaan ketyt;inn6ssd. olleen eroarnisietn I:rtan korkeaksi..
Kurnrnassakin ositteessa ol"i eroarnisikzizinsii lii.an alhaisena pJ.teineiden osuus
pieni - tyokywytt6rntllzi kaksi ja vanhuksiLla seitserndn prosenttia. Mtesten ja
naisten vastauksia keskend.Sn verrattaessa todetaan, ettd, vanhusten ryhrnaissi
arvostelut eiviit poikenneet rnerk:r.tsevZisti toisistaan. TydkyvyttornZttL rniehet sen
sijaan olivat selviistj. nai.si.a tyytyrniitt6rndrnpizi heidzin kohdallaan vallinneeseen
eroarnisikakiyt;int66n, valtaosan - 64 prosenttia * heistzi padettyzi ty6aJ.kaista

Eroamisiln
sopivuus

Ty6lclrvyttdmat Vanhu-leset

M N llfs M N I\iIs

Liian korkea
Sopiva
Liian ahainen
Ei mielipidefta

64

22

4
10

46
43

LL

56

31

2

LL

24

65

8

3

26

47

7

n

25

c/
7

TL

Yhteensa 100 100 100 100 100 100
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eroarnis ikzizinszi liian ko rkeana.
Toirnihenkilo- ja ty6ntekijziryhrndt arvostelivat tydaikaisen arnrnat-

tinsa eroarnisik5;i seuraavasti (prosenttia):

liian korkea
sopiva
liian alhainen
ei rnielipidett;i

yhteensai

toirnihenkil6t
rniehet nai.s et

z7 48

63 35

7L
316

100

tydntekijzit
rniehet nais et

4Z

45

7

9

r00

66

zo

3

It
100 t00

Kuten rnuistetaan, toirnihenkiloiden eroarnisizin hajonta oli ollut laa-
jernpi kuin tyOntekijOiden, joilla eroarninen oli keskittynyt 65 ikaivuoteen. Siinzi
lienee eres arnrnattiasernaryhrnien v;ilistd arvostelun eroavuutta selittiivd te-
kije, toinen saattaa olIa tyon raskaus ja kolrnas toirnihenkilo- ja tyontek:.jeryh-
rndn rakenteellinen eroavuus; ty6ntekijoiden enernrni.std o1i tydkyvyttornien osit-
teesta toirnihenkiloiden valtaosan ollessa vanhr:.ksJ.a ja edellzi jo todettiin, ettii
tyokyvyttorniit pitivzit ty6aikaisen arnrrrattlnsa eroarnisikaei vanhuksia usearnrnin
liian korkeana.

4. TYONJATTOIK]{

4. l. Kas itteet

Tyonjzitdll5 eli ty6stzi vetiytyrnisellzi tarkoitetaan sellaista ty6stzi
eroarni.sta, joka rnerkitsee asianornaisen henkildn ty6- tai virkaur:an pzi:ittyrnis-
tzi ja vaikuttaa tiiten hdnen taloudetlisiin oloihinsa sekd. asernaansa yhteiskunnan
jiisenenii. Muutoksen ei ehdottornasti tarvitse olla pysyvit, vaan tyonsii jittzinyt
voi palata uudelleen tyovoirrlaan, tavallisesti kuitenkin toi.senlaisiin tyoolosuh-
teisiin ja johonkin rnuuhun arnrnattiin kuin aikaisernrnin. Uuden tyouran valinta
tulee kysyrnykseen erityisesti, jos tydsti vetziytyrninen on tapahtunut sellaises-
ta arnrnatista, jossa ty6n h-lonteen vuoksi tydskentely on rnahdollista vain nr,io-
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rena. Tyonjot6stii ei voida puhua, kun kysyrnyksessd on ainoastaan tydpaikan
vaihto ja siit;i johtuva tyosti eroarninen. Ty6njzittci, nyt esi115 olevassa rnie-
lessd., vor siis tulla kysyrnykseen vain rn:.llcin henkj.lon ikzi tai hej.kentynyt ty6-
kyky on joko suoranaisena esteend. arnrnatissa pysyrniselle tat va:,kuttaa ratkai.-
sevasti ty6stA eroarni.seen.

Tyonjzittoon liittyy nykyisin erottarnattornastr" kysyrnys elakeizi.stzi.
Kzisitteellisestihzin elzikeikii ei ole sarrra kui.n tyonjattoika, jossa tyonteko kunkj.n
yksil6n kohdalla tosiastas sa pzizittyy. Kiiytzinn6sszi tydnj;ittO kuitenkin pyrkii
sopeuturnaan elSkeizistA annettuihin rnetzlraiyksri"n. Suuri osa tyontekij6ista ve-
teytyy ty6stai tullessaan eld.keikiizin ja toi.saalta ty6nantaja saa rnoraal:.sen oikeu-
den erottaa tydntekijzin, joka voi saada eliikkeen"

4. 2. Kzisitykset sopivasta tyonjzittdi;istd

4.2. I. Tyovoirnaan kuuluvat

Tyosszi k;iyvien haastateltujen kzisityksi.ei sopivasta tyOnjattOizistzi kar-
tortettiin kysyrnyksellzi 5, johon saadut vastaukset on esltetty liitetaral"ussa 7.

Likirnain seitsernd.n vastaajaa kyrnrnenestd. pJ.ti 60 vuotta tai sit;i alhaiserrrpaa
ik;izi sopivana ty6nteon lopettarni.sj.k;inzi ja aiinoastaan I0 {6 haastatelluj.sta katsoi
55 vuotta kziyv:iksi tyonjattOiatksi. Tzit:i korkearnpaa ikzia piti soptvana lopetta-
rnisikinzi vain kaksi sadannesta" Ndin ollen tyoss;i kziyvien henkiloiden kd.s:.tyk-
set sopivasta ty6njzittoizistzi ja heidzin kohdallaan vallj.tseva elaikej.kakziyt;into ei-
v;it kziy yksiin. Nykyisin yleislrnrnissd kztyteinnossd. olevaa el:j.keikzizihzin - 65

vuotta - piti sopivana ty6nj6ttdtkzin;i ainoastaan kyrnrnenennes haastatelluista,
valtaosan katsoessa t5t2t alhaisernrnan iin - paiziasiassa 60 vuotta - soplvaksi
lopettarnisiziksi. Tulkoon teis sei yhteydessd rnainituksi, etta arviot keskittyiv;it
viidellzi jaollisiln ikzivuosiin 60 ikzivuoden ollessa suosituin.

Vanhusten kzisitykset soptvasta tycinjzittoiesta poi.kkesivat selvesti
kurnrnankin rnuun ositteen ikeiarvioista. Kun vajaa neljannes vanhuksj.sta piti 60

vuotta tai sitei alhaisernpaa ikzizi sopivana, kysei.nen osuus tydkyvytt6rnilla oli. 45
ja aktiiveilla liki 70 sadannesta. Vastaavasti 65 vuotta tai sitai korkearnrnan idn
katsoi sopivaksi tydnteon lopettarnisi;iksi 38 % vanhuksista, kyrnrnenennes ty6-
kyvytt6rnistzi ja 12 sadannesta aktiiveista.

Sopivan lopettarnisi:in arvioita lausurnasta pLtztytyneiden osuu.det vaih-
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telivat niin ikdain ositteittain. Aktiiviryhrniisszi tiirnd osuus oli pienin - 18 %.
Ty6kyvyttdmistd. ja vanhuksista sen sijaan verraten suuri osa pidiittiiytyi ehdot-
tarnasta rnitiiiin rruiiireittyii ikee sopivaksi tycinteon lopettarnisi2iksi. Sanottu
osuus oli vanhuksilla 36 ja ty6kywytt6millii 42 % - naistyokyvyttcirnilld perdti
62 sadannesta.

Kuvassa 7 on havainnollistettu otosryhrnittatiset erot tyonjzitt6ikiiar-
vioissa, kun rnielipiteett6rntit on jiitetty tarkastelun u1kopuolelle. Paine nyky-

Aktiivit
Ty6 kyvyttOm ot

Von hu ks et

25o 50
61- 64ffin -oo A tr

75
65-

100 %

Kuva 7. Tydvoirnaan kuuluvien kzisitykset sopivasta ty6nj;itt6i:istd haastatellun
otosryhrndn mukaan (vrt. liitetaulu 7).

keiytdnndn rnukaista yleistai elSkeikaizi - 65 vuotta - kohtaan on ilrneinen, kun
asiaa tarkastellaan vain tydntekijdn kannalta hdnen ornien rnielipiteittensii va-
1ossa. El5keik:iratkaisuissa on kuitenkin otettava huornioon rnuutkin asiaan vai-
kuttavat seikat, joihin palataan luvus sa 4.3.

Tarkasteltaessa arvioita tycinj:ittciidstai arnrnattiasernaryhrnittd.in, to -
dettiin joka kolrnannen yrittiijzin ja joka kuudennen palkansaajan pitai.ytyvein lau-
surnasta arviotaan ornaan arnrnattiinsa sopivasta tyOnjaittoiiistii. Yrittai.j;iryhrnatn
rnielipiteett6mien runsaus johtunee liihinnzi kahdesta syystzi. Ensinnzikziain yrit-
tajilla ei rnittaushetkell:i oIlut ornaa eleikejatrjestelrniiii - syytink'- ja kansan-
eltikej;irjestelrnd.n ohella - joka olisi turvannut riitteivein toirneentulon tietyssii,
izi'sszi. Toinen syy ldytynee itse yritystoirninnan luonteesta, koska yritystoi-
mintaanei useinkaan voida liittiiii lopettarnista rnitdriityssii id.ssii, vaan lopetta-
rniseen vaikuttavat rnonet muutkin tekijet kuin korkea ikii.

IGisitykset sopivasta tydnteon top'ettarnisiiistai vaihtelivat varsin vii-
hiin eri arnrnattiasernaryhrnissti. Vain tycintekijzit esittivzit rnuista poikkeavan
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Taulu 11. Ty6voimaan kuuluvien kesitykset sopivasta ty6njettoiasti haastatellun ammattiaseman ja sukupuolen mu-
kaan. hosenttia.

Sooiva
ry6njattoika
vuotta

Yrittajet Toimihenkilot Tyontekijat

M N Ms M N IvIs M N Ms

60 tai alle
6t*64
65

66 tai y1i

76
1

t9
4

87
L

L2

o

81

L

16

2

73

6

18

3

84

4
9

3

79

5

L3

5

88

3

8

L

83

1

13

3

87

2

9

2

YhLteensl 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Havaintoja 180 LL7 297 97 95 t92 219 88 307

arvion, he pitivzit ornalla kohdallaan sopivana lopettarni.sikeinzi hiernan alhaisern-
paa ikaa kuin rnuiden arnrnattiasernaryhrnien haastattelut ornalta osaltaan. Eri
arnrnattiasemaryhrrriin kuuluvien haastateltujen sopivakst tyonjzitt6iziksr esitta-
rnten ikdvuosien keskiarvot olivat:

yri.ttztjzit 60 vuotta
toirnihenklldt 60 -r!-
tyontekijiit 59 *t1-

Arnrnattialoittainen tarkastelu vahvistaa arnrnatti.asernakohtai"sen tar-
kasteLun tuloksia. Ty6ntektj;ivaltaisi.ssa teolLisen tyon ja kaupallisen, kuJ.jetus -
sekii liikennetydn arnrnateissa olevat tor.votvat kesktrnititrin alhaisernpaa tyonjzit-
toikaa kuin yrittijzivaltais j.ssa rnaataloustydn arnrnateissa tai toirnthenkiloval-
taisissa teknisen, hallinnollisen ja konttoritekni.sen tyon arnrnate j"ssa toirnivat.

Ornan rnielenkiintonsa ansattsee yhtzizilt5, kasvaako j.iin karttuessa
rnyos rnielenkiinto ty6njzittokysyrnykseen ja toi.saalta, eroavatko j.kiih-lokkien

tyonjdttoikitoiveet toisistaan. Ongelrnan sel-vj.ttzirnj.seksi tutkitut ty6voirnaan
kuuluvat jaettiin kolrneen i"kziryhrnzi;in: 25. " "{'r1 .n50"..64- ja 65. ".79*vuot:Laat.

Mika1i rni.elipiteettorni.en suhteellinen lukujrsuus tulkitaan osoituksek-
si rnielenki.i.nnon puutteesta tydnjzittdongelrnaa kohtaan, on todettava ty6njzit6n
herittZirndn rni.elenkj.innon laskevan id.n kartru.essa (liitetaulu 8). N;im as:ran lat*
ta ei kuitenkaan liene, vaan vanhirnrnan i"ketryhrnd.n suhteelli-sesti suurin rnj.elt-
pi"teett6rnien joukko johtunee stite, ettii vanhlrnrnat tyovo:.rnaan kuuluvat j.katluo-

kat ovat voirnakkaasti rnaatalousyrittiijivaltaisJ-a" Ja edellii on jo todettu, ett2i
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yrittaiiille vastaarrrasta pit:iytyneiden osuus oli merkitseviisti suurernpi kuin
palkansaajaryhrniin kuuluvilla haastatelluilla.

Kuvassa 8 on eeitetty eri ikii.isten haastateltujen arviot heidtin pea-
amrnattiinsa sopivasta tydnteon lopettarnisiiistd arvionsa iknaisseiden osalta.

H oostotellun
ikci

25-49
50- 64

65 -79

25o

ffi -60 m
50

61-64 n
100 %75

65-
Kuva 8. Tydvoirnaan kuuluvien kzisitykset sopivasta tycinjzittdiiistd haastatellun

ikiiryhrniin mukaan (vrt. Iiitetautu 8).

IQisityksen sopivasta tycinjdtttiiaist:i havaitaan selvd.sti olevan riippuvainen haas-
tatellun ieistet. Mite nuorerrrpi haastateltu oli, sitet alhaisernpaa tyonjittt<iikii
hiin toivoi. Kuvasta voidaan lisaiksi todeta, ettd. rnuutos rnielipiteiss:i o1i suurin
siirryttSessd ik;iryhrruiiin 55. . . 79-vuotiaat.

Jiitettiikd<in tarkastelun ulkopuolelle 25...49-vuotiaat sill:i perusteel-
la, ettii tuon ik;iisenzi tycinjdtt6ikeikysyrnykset eiv5,t vield askarruta sarnassa
rniiiirin kuin vanhernpana. Siitii huolirnatta on todettava, ettd nykykdytd.nncin
mukaista yleistti eleikeikziS pidettiin selvaisti liian korkeana tydnteon lopettarnis-
i5ksi. Vain runsas kolrnannes 50 vuotta td.yttiineistti haastatelluista katsoi 65

rmotta tai sitd korkearnrnan i5n sopivaksi tyonjiittditiksi. Lisiiksi on huomatta-
var ettii. kysyrnyksessii olivat vanhustenkin osal.ta vielti tyovoirnaan kuuluvat, ja
s iten ilrne is e s ti ke s kirn:iairiiistai pa r e mpikunto is et vastaajat.

4. Z. 2. Ty6voirnaan kuulurnattomat

Melkein puolet tycivoirnaan kuulurnattornista katsoi sopivaksi ty6n-
jittttiiSksi entisessd arnrnatissaan 60 vuotta tai tdtd alhaisernrnan idn (liitetaulu
9). Nykyisin yleisimrndssd k5yttinndssd olevaa eliikeikiiii piti sopivana ty6njlt-
tciiktinti joka kyrnrlenes vastaaja, 65 rnroden ylittlli.vSn eroarnisiiin kannattajien

.I

Z

Z
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rnuodo8taesaa nelje sadannesta. Vastaarnasta pitiiytyneiden osuus oIi kolrnan-
nes haastatelluista.

Eri ositteisiin kuuluvien haastateltujen vaetaukset poikkesivat sel-
viisti toisistaan.. Tuotantotoiminnan ulkopuolelle siirtyneet aktiivit kannattivat
rnuita usearnrnin 60 vuotta tai tdt;i alhaisernpaa ik;iii sopivaksi ty6njiitt6i;i.ksi.
Toiseksi eniten oli sanottujen ikzinrosien kannattajia tyokyvyttcirnien keskuudes-
sa ja viihiten vanhusten joukossa. Tulos oli sarnansuuntainen kuin ty6ssii key-
vien kohdalla. Niiin ollen voidaan todeta, ettei vanhukset - ty6ssii kuiyvztt yhtd
hyvin kuin tydst;i vetSytyneet - olivat korkearnrnan ty6njeittoizin kannalla kuin
heitii nuorernrrtat tytikyvyttornSt ja aktiivit. Kuitenkin on pantava rnerkille, ett5
vanhuksistakin suuri osa ehdotti sopivaksi tyonjzittoi5ksi alle 65 vuotta.

Ku_vassa 9 on ositteittain havainnollistettu sop.ivan tyonjeittoidn arviot,
kun vastaarnaeta pitiiytyneet on jdtetty tarkastelun ulkopuolelle. Verrattaessa

A kt iivit

TyokyvyttOmdt

Vonhukset

25 50 75 100 %

&l -oo YZot-64 fl os-
o

Kuva 9. Tydvoirnaan kuulurnattornien kiisitykset heidzin entiseen
sopivasta tydnjtittdiSst5 haastatellun otosryhrniin mukaan
taulu 9).

arnrnattiinsa
(vrt. liite -

ositteittain ty6sszi ktiyvien ja tydvoirnan ulkopuolelle siirtyneiden kasityksiii so-
pivasta tydnteon lopettarnisizistii (kuvat 7 ja 9) todetaan, ettei aktiivien eikii ty6-
kyvyttornien ryhrnissii o1e tiissii suhteessa tilastollisesti merkitseviii eroja.
Ainoastaan vanhusten mielipiteet erosivat. Kuten odottaa saattoi, tyostii vetdy-
neet vanhukset ehdottivat ty6njittciftiksi keskirnS.2irin alhaisernpaa ik;iii kuin vie-
I;i ty6ss5 k;iyvdt.



Sopiva
tyoDjaft6ikl
vuotta

YritteJet Toimilenkilot Tyontekijiit

M N lvls M N IvIs M N Ms

59 tai alle
60

67-64
65 tai yli

L7

45

3

3s

24

54

2

N
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51

3

25

8

24

15

s3

44
37

5

14

37

37

7
2t

20

&
7

33

45

34

8

13

37

36

7
20

Yhteense 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Taulu 12. Tyovoimaan kuulumattomienkasitylset heidan entiseen ammattiin$a sopivasta ty6njaftoiasta haastatel-
lun ammattiaseman ja sukupuolen mukaan. hosenttia.

Havaintoja 163 t66 3?S 78 9L 169 230 239 469

Sopivan ty6njaittoiain arviot olivat riippuvaisia haastatellun aktiiviai-
kaisesta arnrnattiasemasta siten, ette kurnpaankin palkansaajaryhmaidn kuulu-
neet pitivd,t alle 60 ikii.vuotta sopivana tydnteon lopettamisikinit yrittiiji:i lukui-
sammin. Yritt2ijien eniten suosirrra arvio oli 60 vuotta. Niinpa 50 vuotta tai
sit;i alhaisempi iki esiintyi sopivana tydnj;ittdikainii lzihes koknella neljainneksel-
lzi kaikissa arnrnattiasernaryhrnissii. Nykykaytinn6n mukaista yleistzi el;ikeikiid
tai t5tii korkearnpaa ehdotti sopivaksi ty6nteon lopettarnisiiiksi neljeinnes enti-
sistei yrittiijistEi ja viidennes haastatteluhetkellii tuotantotoirninnan ulkopuolella
olleista palkansaajista.

Tydssd kdyvien tavoin tycivoiman ulkopuolella olevat ehdottivat sitd

Hoo sto tellu n
ikd

25-49

50-64

65-79

o 25 50 v5 100%
ffiX -oo Ztrot-64 fJ os-

Kuva 10. Tycivoirnaan kuulurnattomien k;isitykset heidiin entiseen arnrnattiinsa
sopivasta ty6njdttoi5sta ikiiryhrnitttiin (vrt. liitetaulu 10).
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korkearnpaa. tydnjettdikee, rnitii i;ikk:izirnpiii ehdotuksen tekijeit olivat. Kun

25.,.49-rmotiaista liki 60 sadannesta katsoi aIle 50 rnroden sopivaksi tyclnteon
Iopettarnisiiiksi, vastaava suhdeluku oli yli 65-vuotiailla vain L4 sadannesta
(liitetaulu l0). Nykyisen el;ikeikdktiytiinn6n suosio sopivana ty6nj;ittciik;inii oli
rajoitettua; l/L? nuorirnrnan ik2iryhrnin vastaajista, yksi kahdeksasosa 50...
64-vuotiaista ja runsas kolrnannes vanhirnrnasta iktiryhrndstei katsoi 55 ikdnro-
den tai tiirnrn yli rnenevdn iii.n eopivaksi tybnteon lopettamisidksi.

4.3. Tyonj:ittci- ja eliikeikzi

, Seuraavaan on koottu ositteittain kaikkien haastateltujen - ty6ssii,
kd,yvien ja eiit:i vetiytyneiden - keisitykset sopivasta tydnj;ittoidstzi. Kun vas-
taarnasta pit:iytyneet joita aktiiveissa o1i vajaa viidennes ja rnuissa ositteissa
kutakuinkin kolrnannes, jdtetaan tarkastelun ulkopuolelle, pd:idyt:ian taulun l3
ikiijakauturniin .

Taulu 13. Haastateltujen kilsitylGet sopivasta tyoujattottista otosryhm:in rnukaan. hosenttia.

Havaintoja 707 531 s06 L 744

Nelja viidest5 tyti,njiittdikdarvionsa ilrnaisseesta katsoi 60 vuo-
den tai teta alhaisernrnan id.n sopivaksi tydnjlttoiaiksi. Vain runsas kuu-
dennes piti 64 vuotta korkearnpaa ikea sopivana ty6nteon lopettarnisikdni.
Vanhukset erosivat rnuista ositteista sikiili, ettd he aktiiveja ja tyoky-
vytt6rniii usearnrnin kannattivat y1i 64 vuoden menevdd, lopettarnisikiiii.
Kuitenkin on syytii panrla rnerkille, ettti vanhuksistakin y1i puolet katsoi
alle 6l rnroden sopivaksi tydstei vetdytyrnisidksi. Sopivaksi tyonjiittoiaiksi

Sopiva tyonjettoike
vuotta Aktiivit Tyolg/yyttomet Vanhukset Kaikki

59 tai alle
@
6L-64
65

66 tai yli

42
43

2

tt
2

33

4L

5

18

3

12

&
7

29

L2

39

43

2

13

5

Yhteense 100 100 100 100
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e s itettyjen j.kaivuos ien kes kiarvot olivat o s itteittain s euraavat:
akt:.ivit 5 9 vuotta
tydkyvyttorniit 60 -rr-
vanhukset 62 -tt -

Kuten edella on jo tullut es-j.i.n, tyonj:ittd- ja elzikei.kzi pyrki.vzit katy-

tainndss:i kSyrnii2in yksi.in" T;irnzin vuoksi lj.enee vielii pai.kallaa.n lyhyesti kzis j.-

tellai ylei.stzi elzikeikzizi ja saatuja arvioita soptvasta tydnjittdj.tistai.
Maarnrne elzikejeirjestelrnissd on ylei.seksi elzikei.ziksi vakiintunut 55

vuotta, joskin t:istii poikkeavaa kiiytiintoii on. Ylei.sin poi.kkearna lienee 63 vuo-
den elSkeikzt, rnutta erziillzt rajortetutlla aloiIla on vi.elzikin alhaisernpi elzikeikd.
Edellzi esitetyt tutkirnustulokset puolestaan osolttavat k2isitysten sopivasta ty6n-
jzittoi:istzi olevan selviisti. alhalsernpia kuin yleinen elzikeik;i. T;irnzi ei. ole sutn-
kaan ainoa tutkirnus, jossa on havai.ttavissa selv;iii patnetta nykykziytiinn6n rnu-
kaista 65 vuoden elzikeikitrajaa kohtaan. Saksassa Kaser on tutkinut vanhoja
rnetalliteollisuuden tyontekijoite ja todennut, ettzi 85 %haastatellutsta piti sikzi-
lziist;i 65 vuoden eluikeikzirajaa liian korkeana. Mei.llzi Elziketurvakeskus on suo*
rittanut usearnpiakin tutki.rnuksta, joissa tulokset vij.ttaavat selviistt si.:,hen, ettii
yleisesti toivotaan elzikeik;izi alennettavan.

On aiheellista kysy;i, rntten nykyi.stzt alhaisernrnan eleikei.d.n suosto on
yrnrndrrettiivissat aikana, jolloin elinehtojen paranemi.nen pidentziS j.hrnisen ikzizi

ja jatkaa tyokuntoisuuden aikaa. Seli.tt;ivi.zi tekijolta hakiessaan Pulkki.nen kttn-
nittizi huorniota seuraavii.n seikkoi.hi.n:

1. Toivornus eI;ikeizin alenerni.sesta yhdistetiiiin ilrnej.sesti ylei.seen
tyOajan lyhenerni.seen, jonka halutaan t;iten koskevan koko :.hrni.sen tyouraa ei.kzi

vain vaikko- ja vuosityoai.kaa. Entist2i runsaarnman vapaa-ajan tavoi.ttelu, joka
siis i.lrnenee rnyos pyrkirnyksend. viett:iei. entisti lukuisarnpia eld.kevuosi.a, on
kohoavan elintason rne rkki..

2" Elaikeinstitutio sinainsai on luonut taloudelliset edellytykset ty6stii
vetziytyrniselle ja elziketurvan paranernisen ansiosta tydnjattoe e:. koeta enii5 nrj.n

pelottavana tapahtunrana kuin aikaisernrnin.
3. Aikana, jollom yhteiskunta kokee nopei.ta rakenteelltsla rnuutok-

sia, rnuuttuvat rhycis ttetyt perusarvot ja uskornr.lkset, nd.ilden joukossa tyonteon
yletnen arvo. Tydskentelyzi rnahdollisirnrnan pi.tkzizin, rnyOhattst.i.n eLi.nvuos:ln
saakka ei pidetd enitd tavoi.ttelerni.sen arvoisena. Uusi ajattelutapa rnerkitsee
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sita, ettii tydnteki.ja e!ei. saa kaatua koneensa ddreenrr. Elekkeelle toivotaan
pzi:tstzivzin jo ennen kui.n tyokyky on oleellisestr. laskenut. Mahdollisest:i tairnain

katsantokannan rnukai"sesti. joudutaan rnyds tulevaj.suuden eI;ikepolitiikassa etsi-
rn5?in rtoikearr ja i'tarkoi.tuksenrnukainen" eletke j.kd.

4. Sosiaaltturvan kehi.ttyessd vdest6 on tottunut vaatirnaan ja rny6s
saarraan yhtei.skunnalta enernrniin kuin ennen. T;ihdn ylei.seen vaati.rnustason
kasvuun lienee yhdistettiivd toiveet eliikeiin alenernisesta ja entistzi paremrnas-
ta vanhuudenturvasta"

Monet sosiaalipoliittiset uu.distukset ovat toteutuneet sen jdlkeen, kun
yleinen rnielipide on kypsynyt asJ"alle. Nzitn ollen vottaneen nykyi.stzi alhaisern-
rnan eltikeiZin suosiota pitzizi oireena tulevan kehi.tyksen pdd.suunnasta. Eleike-
ikaratkaisuja tehtdessd on kuitenkin kiinnitettiivi huornio paitsi" henkj.lon orniin
odotuksiin, rny6s fysiologisiin seikkoihin, liike- ja kansantaloudellrsi.i.n nziko-
kohtiin s ekzi ty6llisyys kysyrnyks iin.

Fysiologisten seikkojen huornj.oon ottarnj.nen vanhuusetrdkkeen i.katra*
jaa ratkaistaessa rnerkitsee si.t5, ett;i seLvi.tetdd.n, rnthin ikzizin asti" ihrnj,set
py s tyviit tyydyttai vzi s t i s el viytyrnzizi n ty6 s tii 5n.

Li.j.ketaloudelLiselta nzikOkannalta tarkasteltuna yrityksen el;ikekustan:
nuksia on pidettzivat palkkoi.hj.n verrattavj.na. ELzikekustannukset heijastuvat nd.in

ollen tuotteiden hintothrn ja yrttyksen voj.ttoon. Koska elatketkd on erds elatke-
kustannuksiin eniten varkuttava sej.kka - yletsen el;ikeizin alentarntnen yhdet.lzi
vuodella rnerkitsee eliikekustannusten nousua noin l0 prosentilla - elzikeiein
sizitelyllzi on tiirke5 liiketaloudelltnen rnerkitys. El5keizi1l;i on rnyos rnutta liLi-
ketaloudelLisia vaikutuksia" Montssa arrrrnateissa tydntekJ.jein ty6teho, hd,nen

rnukauturnisensa rnuuttuviin olosuhteisj.i.n ja kyky oppi.a uusj.a rnenetekni.i, ale*
nee huornattavasti j.d.n rnukana. T:trni saatta.a tehd:i kannattavakst, jopa vziltt;i-
rnaittornaiksi, vanhenevien tyontekijoiden korvaarnisen nuorernrnj.lla. NZiLn saa-
tava tuotannon ja kehityksen paranerrri.nen voi hyvJ.nkin korvata alernrnast.a elzi-
ke iSstzi aiheutuvat lisziku stannuks et.

Kansantaloudelliset kysyrnykset, jothin edellii rnainitut lriketaloudel-
liset nzikdkohdat ovat osj.ttar.n sovellettavissa, rm.l.odostavat erddn elake:Lkiiitn
liittyvzin ongelrnaryhrnZin. ElzikeikziS koskevat piait6kset vaikuttavat vd.esr61lis*
ten tekijoiden ohella ratkaisevasti elaikernenojen suuruuteen. Elaketkaiat a1enta*
rnalla paisutetaan ja korottarnalla vastaavasti. supi.stetaan elaikkeen saajr,en lu-
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kurnzizirziii ja sarnalla vaikutetaan keskirndd.rd.iseen jiljelld. olevaan elzikkeell;i-
oloai.kaan, Josko yhteiskunta voi v2iestdn ikdrakenteen rnuutturnisesta johtuvien
eldkernenojen kasvun liseiks j. ottaa kannettavakseen vtelzi e15kei;in alentarnj.sesta
aiheutuvat kustannukset, riippuu lzihi.nnzi taloudellisen kasvun vastaisesta kehj.-
tyks e stzi.

Ty6llr.syysnzikokohdat ovat nii.n ikai.ain hu.ornion arvoisia elzikeikdzi
rniiiiriittiiessd. Erityi.sest:" vatke:.na tyott6rnyysaikoina on vedottu sriihen, ettzi
elzikeikzizi alentarnalla vottaisiin vapauttaa tyOpai.kkoja nuorille tydttornllle" Toi-
saalta on kuj"tenkin huornautettu, ett,a elakejzirjestelrnztt ja elztkeikztszi:inndkset
ovat luonteeltaan niJ.n pysyviS, ettzi niiden rnuuttelernj.nen kulloisenkin ty6tli.-
syystJ.lanteen rnukaan on vaikeaa. Elakej.kdd ei rnuutolnkaan ole pidetty tarkolL-
tuksenrnukaisirnpana totrnenpS.teenai taistelussa tydttdrnyyttd vastaan.

Kziytdnnossat rnlkii.iin edellzi rnainj.tuista nzikokohdtsta ei ykstn voine
tulla rniietrziivSksi, vaan el;ikeikzikysyrnykselle on pyrittaivii loytztrnaizin ratkaisu,
jossa otetaan huornloon eri.laj.set ja er:i suuntij.n vaikuttavat tekij:it. Ltenee syy-
tzi korostaa rnycis sJ.tzi, ettzj. elzikeikei on ajassa rnuuttuva suuree johon vaikutta-
vat voirnakkaasti kulloi.setkln arvostukset. Niist;i esirnerkkeinei. rnainittakoon
vii.rne aikoina kasvavaa pai.noa saaneet vapaa-aikaan ja viihtyisddn vanhuuteen
I iittyvzit nzikdkohdat.

4. 4. Aiottu tyonjaittoika

Tiedusteltaessa 15he11;i tyonjzitto j.k;izi olevilta - 60 vuotta taiyttzineil -
te - vielit tyovoirnaan kuuluvilta, rnilloin he aikovat lopettaa tyonteon, saati:.n
ositteittain seuraavat vastausjakauturnat (pro sentti.a) :

60 -64 wuoti.aana

65 vuotiaana
yli 65 vuotiaana
kun saa eleikkeen

kun ei endd jaksa

ITrlrU Syy
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2

ty6kyvytt6rniit vanhukset
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t00100t00
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Vastauksia tarkasteltaessa on otettava huornioon, ett6 vanhuksilla
vastausvaihtoehtojen rnaizirei o1i rajoiteturnpi kuin aktiiveilla ja tydkyvyttdrnillzi"
Hehiin eivit, 55 vuotta tiiyttiineinii, voineet endei ilrnoittaa vetziytyveinsd tuotan-
tototrninnan ulkopuolelle 65 vuotiaina tai tzitzi varhaisernrnassa J.dsszi, eivZttkd

siitei syystii, ettd saavuttavat oikeuden kansaneliikelain tai tyosuhde-el5kelakien
rnukaiseen vanhuuselSkkeeseen. Vastauksiin oli odotettavissa eroavuuksia sti*
tikin syystS, ettat tyossi k;iyvien vanhusten arnrnattiasernajakauturna poikkesi
selviisti aktiivien vastaavasta. Vanhusten sarnoin kuin tydkyvyttornien osittees -
sa oIi runsaarrunin yrittaijiei kuin aktiiveissa. Pei.Sasiassa nziistei syistzi johtu-
nevatkin eri ositteisiin kuuluvi.en vastauksissa havaitut erot.

Yrittijien ja palkansaajien kesken oli selviai eroja aiotussa tyonj;itto-
iiissii" Kuten oheisesta asetelrnasta voidaan todeta, palkansaajaryhrnienkin
vastaukset poikkesivat jos sain rndd rin toisistaan (prosentti.a):

yrittzi jzit to irnihenkildt tydntekijzit

60-64 vuotiaana
65 vuotiaana
yli 55 vuotiaana
kun saa eliikkeen
kun ei endd jaksa

rnuu syy

8

8

8

to

I

Z6

L7

Z3

1B

TZ

4

13

z8

I5

l0
26

I
yhteensei r00 I00 100

Suurirnrnat erot yrittzijien ja palkansaajien kesken syntyivait siitzi, ett;i
edellisistai valtaosa - 76 sadannesta - tlrnoitti lopettavansa tyonteon vasta
silloin, kun eiviit eniiat jaksa tehdii tycitzi" Ndi.n vastasi ty6ntekijdtstzi vain
runsas neljainnes ja toi.rnihenkildist:i runsas kyrnrnenennes" Tietyssai i;isszt iI-
rnoitti lopettavansa tyonteon toi.rnihenkilOist;i kaksi kolrnasosaa, tyontekijciiste
yli puolet ja yrittatjistii ainoastaan yksi kuudesosa. Yrittzi.jien palkansaajia
rrvanhernpitr ikeirakenne ja ensin rnainittujen ornan el5kejarjestelrnSn puutturni.-
nen haastatteluhetkelli lienevZtt tekijoitai., jotka selittzivit paljolti yrtttzijien ja
palkansaajien aiotus sa tydnjiittdiSs sei havaittuja eroavuuksia"
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4.5. Aiotun ja sopivan ty6njiitt6i5n vertailu

, Ornan mielenkiintonsa ansaitsee se, rniten hyvin haastateltujen kdsi-
tykset sopivasta ty6nj5ttdi5stii ja heiddn ornat tyOstii vetiiytyrnisaikornuksensa
kiivivdt yksiin. Tiedot saatiin, kuten ede115, vain 60 vuotta tityttiineistii, haas-
tattel'uhetkellii ty6voimaan kuuluneista. Kuvasta 11 on j;itetty pois luokkaan nei

o6aa sanoarr joutuneet ja aiotun ty6njdtt6iiin vanhernpaan ikairyhrrrzid.n on luettu
vastaukset t'yli 65 vuotiaanatr, trkun saa eldkkeentr ja rtkun ei en?id. jaksar'.

Ty6njcitt 6 ikci :

qiottu sopivo

@--64 v.

>65-v.

Kuva ll. Aiottu ja sopiva tydnjiittciike. Prosenttia.

Ristiriita aiotun tyonjettciiiin ja sopivaksi arvioidun tyonteon lopetta-
rnisi5n kesken oli ilrneinen. L;ihes puolet vastanneista o1i katsonut sopivaksi
tydnj;ittciiiiksi yleist;i eliikeiklai alhaisernrnan id.n, rnutta vain kyrnrnenennes ai-
koi lopettaa rnainitussa iiissii. Suurin osa vastaajista oli yIi 55 vuotiaita, joten
he eiviit voineet luonnollisestikaan iknoittaa aiotuksi tydnj:ittoizikseen al1e 65
vuotta. Mainittu sei.kka ei kuitenkaan poista selvEiii ristiriitaa aiotun ja sopivan
tycinjzitttiiain viiIillai, sopivana pidet;iatn selviisti alhaisernpaa ikiiii kuin rnihin
keiyteinncisse on rnahdollisuuksia. AIIe 65 vuotiaiden kohdalla tuota ristiriitaa
selittSnee taloudellisten tekijciiden ohel1a rnyds rrtervaskantornentaliteettin,
orrran ty<ikyvyn yliarvostus: ornalla kohdalla uskotaan pystyttiivin tehokkaase.en
tydskentelyyn viel;i korkeassa iaissei, vaikkakin ornaan arnrnattiin sopivaksi ylei-
seksi tycinjtitt6iiiksi katsotaan huomattavasti alhaisernpi ika.
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4" 6" Tyonjiton syyt

Tuotantotoirni.nnan ulkopuolella olevilta haastatelluilta ti.edusteltiin,
rnj"kzi oli piziasiallinen syy heidzin vetitytyrniseensd. tyostzi.

Taul.u 14. Ty6voirnaan kuulumattornien piliiasial.l:rnen syy fy6sta veta.irtyrniseen haastatellun otosryhmdn ja suku-
puolen mukaan. kosentti.a"

Havaintoja 77 77 3s0 337 68V 203 386 589

Kuten oli odotettavissa, tydstii vetiiytyrnj.sen aiheuttaneet sy,yt vaihl
telivat ositteittain" Aktiiviryhrniisszi tiirkeirnpene syynd oli. se, ettai haastatel-
tua tarvittiin kotona. Teirnzi oIi varsin luonnr:l.1ista, kun rnuistetaan tyovoJ.rnaan
kuulurnattornien aktiivien olevan naj.sia. Seuraavaksi useirnrnin esi:.ntyi.vzit ter-
veydelliset syyt - 17 prosentilla haastatelluj.sra.

Tyokyvytt6rnien ositteessa yleisirnrni.n esilntynyt tyostii veteiytyrnJ.sen

syy oli luonnollisesti terveyden heikkenerni"nen - 89 prosentilla vastaajista
kaikkien rnuiden sytden ollessa verraten veiheirnerki.tyksl"si5. Tulkoon rnielen-
kiintoisena yksityiskohtana rnai.nituksi, ettzi tyokyvyttornistii naisista sei.tsernd.n
sadannesta ilrno:.ttJ. sii"rtyneensd. tuotantotoirnj"nnan ulkopuolelle p;iztasiassa siitzi
syyste, ettii hei.tzi tarvittii.n kotona.

Vanhuksillakin terveydelliset syyt olivat aiheuttaneet tyOnteon lopet-
tarnisen huornattavasti usearnrnin kuin el:ike- tai. eroarnisid.n saavuttarninen.
Havainto tuntuu luontevalta, kun pidetiiiin rnielesse, ettii vanhuksissa oli run-
saasti omaa tyotitei.n tehneitzi yrtttaijizi, joiden kuulurninen rnuiden elzikej:i.rjeste-
lyjen kuin kansanelzikejiirjestelrnai.n piiri.tn oli harvtnaista" Lienee syytii rnai.*

Paeslry t-y6ste
eroami.seen

Aktiivtt Ty6ky\rfttOmat Vanhukset

M N Ms M N Iv1s M N Ms

Eleke- tai enoamis-
i6n saavuttaminen
Teweydelliset E{yt
Tarvittlln kotona
Muut syyt
Ei vastausta

L7
q",

24

2

17

57

24

2

1

9s

2

2

t
86

7

5

L

L

89

4
4
2

29

6L

9

1

17

60

9

LL

-1

22

@
6

10

2

Yhteensl 100 100 100 100 100 100 100 100
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nita, ett:i rnyds Sosiaalisen tutkirnustoirniston vuonna l95Z suorittarnassa van-
huksia koskevassa tutkirnuksessa vanhuuden, tyokyvyttcirnyyden ja sairauden
osuus tyon lopettarnj.sen syyn;i oIj. l5hes yhtzi suuri kuin tdssd., tutkituista nd.et

57 % ilrnoitti tuolloin luopuneensa tyostzi rnaj.nj.tuista terveydellisistzi syistzi.

5. TYONJATON JALKEISET TOIMEENTULO-ODOTUKSET

5. 1. Tzirker.rnrndksi oletettu tulolzihde

Ty6ssZi kziyvi.ltzi haastatelluilta tLedustelti.in, rnit;i tu.lolei.hteitzi nziill;i
on sen jzilkeen, kun sd.5nn61linen tulo tydstei lakkaa, ja rnikzi niistzi on teirkej.n
(kysyrnys 6).. Kuten odottaa saattoi., kansaneldke oIi rnuita usearnrnin rna:.nittu
tulolaihde, rnutta rnyos el5ke tyosuhteen perusteella ja elzikkeet ylipziatazin rnai-
nittii"n kohtuullisen usein odotetu:.ksi tulolaihteiksi. l)

Tulolzihtej.stzi tzi,rkeirnrnatksi katsottu kziy i.lrni. taulusta I5, jonka tie-
doista on j;itetty pois ne, jotka etvzit osanneet ennakoida tzirkeintzi tulol;ihdet-
tiiiin - aktiiveista 12, tyokyvyttdrnistzi 15 ja vanhuksista 26 prosentt:ia. Yhdek-
siin kyrnrnenestd. kysyrnykseen vastanneesta pi.ti. jotain elzikettd. tulevan epziak-
tiiviaikansa tatrkeirnpiinii tulolzihteenii kansan- ja tyosuhde-elzikkeiden rnuodos-
taessa toirneentuloturvan oleellisen ytirnen. Sukupuolten kesken ei teisszi suh-
teessa ollut rnainittavia eroja.

Ositteittatn oli suuriakin eroavuuksia tairkei.rnrniiksi oletetussa tulo -
liihteessii. Akti.iviryhrnei ilrnoitt:L rnuiita usearnrni.n tyosuhde-eliikkeen teirkej.rn-
rnziksi tulevaisuuden tulolzihteeksi tyokyvyttorn:.en ja vanhu.sten turvau.tuessa
kansanelztkkeeseen aktii.veja lukuisarnrnj.n. Myos epeiaktiivien odotuksissa oli

l) rtEl2tketurva ja toirneentulo'r -tutkirnuksen haastatteluvaiheen jllkeen eliike -
turva on kehittynyt huornattavasti. Vuoden X967 alusta liitettiin tyoelzikela-
keihj.n perhe-elake, yleinen perhe-elSketakt astui voj.rnaan t. 10. ]l969 ja
yri.ttzijzielzikelaj.t tulivat voirnaan vuoden 1970 alu.sta. N;iin ollen haastatte*
luajankohdan tiedot elziketurvan petttzivyydestii e:.vzit tee oikeutta nykytilan-
teeIIe. Saadut tiedot on kuitenkrn rnielekzistzi esittai.zi, koska turlkirnurksen
toistarni"sta on ti.ettzivzistt kaavalltu. T;i116in ensirnrnZiisen rnittauskerran
tiedot rnuodostavat vertatlupohjan rnahdollisen uustntarntttauksen tiedoille.



Tztrkean tulolahde
Aktiivit Tyolqrvyttomat Vanhukset

M N IvIs M N tvls M N IlG

Tyosuhde-eliike
Kansaneleke

Muu eli}te
Omaizuus tai saa*6t
Muu

44
43

4
7
2

N
44

4

9

3

42
43

4

8

3

IL
@
t4
L3

2

4
82

7

7

9

66

l2
LL

2

L9

57

4
t6
4

9

67

4
13

7

15

6L

4
15

5

Yhteensa 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Taulu 1li. Tirkeimmiiksi oletettu tuloleihde ansiotulojen tyrehdyffye haastatellun otosryhmain ja sukupuolen mu-
kaan. hosenttia.

Havaintoja 398 293 691 72 27 99 69 46 115

eroja, jotka tosin todettj.m vain oireelli.s j"ksi. Vanhukset h.lottivat tyosu.hde-
elikkeeseen ia ornaisuuteen usearrlrnin kuin tyokyvyttdrndt, joista kaksi kolrnas-
osaa katsoi kansaneliikkeen teirkeirnrnSksi tulplaihteekseen sen jailkeen, kun ty6-
tulot aj.kanaan loppuvat.

Kun otetaan huornioon rnaarrrrne ansioel.eikejiirjestelrniin tutktrnusai.-
kainen peittiivyys, lienee sanornattakin selvdd., ettzi yrtttiijJ.en ja palkansaajj.en
odotukset tyotulojen jalkeisestei teirkei.rnrnzistzi tulolZihteestii olivat perrn erilai.-
set. Tzirn2i kzty ilrni oheisesta asetelrnasta (prosenttia):

tyOsuhde -elzike
kansanelSke

rnuu eld ke

ornaisuus ja siiiistcit
lnuu

yri.tt:i jzit

3

64

I2

z0

i

toirni.henkil6t
83

t3

I
Z

z

tyontekJ.jzit

45

50

L

I

3

yhteensii 100 100 I00

Kokonaisuut ena e r j. arnrnattias ernaryhrni"J"n kuuluvien vastaa jien rnLe -
lJ.piteissd voidaan todeta varsin selviii eroja. Yri.ttzijj.stai lihes kaksi kolrnan-
nesta katsoi kansaneliikkeen oleelLisirnrnaksi vanhuuden turvaksi vtirneiLsera kol-
rnanneksen luottaessa ornaisuuteen tai s;iistdihin - syytinki voidaan rnaksa-
rnattornana kauppahi.ntana j.tse asj.assa lukea ornalsuudeksi, vaikka se edeIId on
luokiteltu rrrnuuksi. eliikkeeksir'. Palkansaajista yti 60 sadannesta piti tyosr.lhde-

Ll 7\ t,, i:'l- Lj,i\';\i'ihs NIJ $
Kirlastc"'
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elzikettzi ja runsas kolrnannes kansanelatkettzi vanhuuden paiivien tzirkei.rnpzinai tu-
1o12ihteen5. Palkansaajaryhrnienkaan odotukset eiviit olleet sarnanlaisia, vaan
poi.kkes j"vat toisistaan lShinnzi siten, ettei toirnihenkj.lOista y1i 80 sadannesta ar-
vi.oi. tyosuhde-elZikkeen ja vai.n runsas kyrnrnenennes kansaneld.kkeen oleellj.sirn-
rnaksi elzikeatkaj.seksi tulolethteekseen, tyontekijdiden vastaavien suhdelukujen
olles sa 45 ja 50 sadannesta.

Tyosuhde-elzikelak:ien piiriin kuuluvien kasvu TEL- ja LEL-elzikkei-
den astuttua voirnaan oli raju. Aiernrni.nhan ty6elaike oli etupiiiisszi julki.syhtei-
s6jen viran- ja toirnenhaltijoiden etuoikeus, joskin rnyos yksityisellS sektorilla
oli rnahdollisuus tyontekijciiden eld.keturvan j;irjestd.rniseen. TEL:n ja LEL:n
piirin ulkopuolelle jziivztt tydkyvytt6rnlt ja ennen I.7.1897 syntyneet. Se hei*
jastuu rnyos tiirniin tutkirnuksen tuloksiin, kun tarkastellaan t;irkeirnrniksi rnai-
nittua ep2iaktiiviaikaista tulolzihdettzi haastatellun izin rnukaan (prosenttia):

ty6suhde - elzike

kansaneldke
rnuu

25"..49 v
46

4L

13

50.. .64 v
JZ

51

J.(

65...29 v
tx
b5

24

yhteensii 100 I00 r00

Tyosuhde -elzikettii tzirkeirnpzi.nzi tulevana tulolzihteenddn pJ.tzine.tden

osuus laski iain karttuessa kansaneld.kkeen ja rnuiden tulojen - etup55ssd. ornaj.-
suuden ja sziSstojen - osuuden vastaavasti. kasvaessa.

Kuten rnai.nj.ttua, palkansaajista 60 sadannesta uskoi tyosuhde-elak-
keen ja r,urrsa,$ kotrnannes kansanelikkeen rnuodostuvan hej.ddn epd.aktiivJ.ai-
kansa t;irkeirnrneiksi tulolzihteeks:i. Haastatellun tydnantajalta o1t orna rnerkityk-
sensd. kzisi.tyksen rnuotouturniseen. JulkJ.syhteasdn palveluksessa olevista 88

sadannesta luotti ty6suhde-eliikkeeseen ja vajrn hj.ernan yli kyrnrnenennes kan-
sanel5kkeeseen. Yksi.tyisen palveluksessa olevj.sta palkansaajista 52 % katsoi
tyosuhde-elzikkeen ja 42 /o kansanel5kkeen aikanaan tdrkeirnrnaksi tulolzihteeksi.

Niilte tydvoi.rnaan kuulurnattorni.Ita, joi.den aviopuoli.so olr vielZi tyos-
sd, tiedusteltiin, rnj.tii. tulol;ihteitei n;ij.Ilzi on sen jd.Ikeen kun avtopuollsoktn 1o-
pettaa tyonteon, ja rnikzi nziistd tu.Lol;ihtejstii on t;irkein (kysyrnys 15)" Ky"y*
rnykseen 6 saatujen vastausten tavoi.n kansanelike oli tiissiikin yhteydess;i
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useirnrnin rnaini.ttu tuloliihde, kuten !tkoko kansan elzikkeestd'r odottaa saattoi-
kin. My6s eleike tydsuhteen perusteella seka rnur:it elzikkeet rnarnittiin kohtuul-
lisen usein, eikzi ornaisuuden ja szizistojen rnerki.tystat haastatelluille voa.da olla
tr:ornatta e s iin tiis sii yhteyde s sii.

5"2" Muut elatkkeet tai. eli.nkorot kui.n kansaneleike

Haastatteluhetken elzikejzirjestelrnien peittzivyyttzi, kansanelSkkeen
ohella, kartoitettiin kysyrnyksellzi rrOnko Teillzi oikeus rnuuhun el5kkeeseen tai
elinkorkoon kuin kansanelikkeeseen? f :.

Taului 16. Oikeus muuhun el.lkkeeseen tai. ellnko:nkoon kuin kansanelakkeeseen haastatellun otosryhmiin ja suku-
puolen mukaan. Prosenttta.

Havaintoja 452 445 897 45s 472 927 380 600 980

Ositteittain oli saadu:.ssa vastauksissa huornattavia ero ja. Akti,iveis -
ta puolella, vanhuksista ja ty6kyvytt6rntst2i vain runsaalla kolrnanneksella oli
oikeus rnuuhunki.n elSkkeeseen kuin kansanelikkeeseen. Vanhusten ja tyokyvyt-
t6rnien erot olivat neki:e rnerkittZiviii, edelltsj.std. runsas 60 ja jzilkirnrnii,sistii
vajaa 70 sadannesta sai ainoastaan kansaneliikett:i. Akttivien ja tyokyvyttornien
ositteen rniehet ilrnoittivat naisia selviisti usearnrnin olevansa oikeutettuja kan-
saneliikkeen listiksi rnuuhunkin elzikkeeseen. Vanhusten kohdalla rnainittu ero
oli vain oireellinen. Sukupuolten eroavuus tdssd. suhteessa johtui. tyovoirna-
asernaeroista, rni.ehet kuuh:rivat ty6voirnaan ja tiiten - eritoten aktj.j.vit - oli-
vat oikeutettuja tyOsuhde -elaikkeeseen nais:"a usearnrnin. As j.aan saattoi vai-
kr-lttaa rnyos se, jo ai,ernrnin tehty havainto, ettzi rnj.ehet olivat na.lsta tieto j.sern-

pi.a eleike - eduistaan.
Oikeus elzikkeeseen tai eli.nkorkoon, kansaneld.kkeen oheIla, vathtelr

Oikeus
Aktiivit Tydlqryyttomat Va,nhukset

M N l,Is M N IUs M N lvls

On

Ei otre

E. e. s"

6L

37

2

39

58

3

50

47
3

&
s9

1

23

76

L

37

68

L

4t
58

T

36

64

0

38

6t
L

Yhteensii 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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huornattava sti arnrnattia s ernaryhrnittein. Sen e s :.intyrnistiheys o1i s euraava :

toirnihenkilot 7 8 %

tyontekijzit 59 %

yrittzijat L6 %

Kuten havaj"taan, oikeus kansaneleikkeen ohella rnuuhunkin eI:ikkee-
seen oli yleisint;i toirnihenkilOryhrruissei, joka erottui selviisti tyontekijoista"
Yr ittiijdt puole staan jaiiv2it vielzi tyontekijois tzikin huo rnattava sti.

Tutkirnusajankohtana - vuoden 1965 alussa - j.lrnoitti siis kaikkiaan
puolet haastatelluista olevansa vailla rnuuta el5keturvaa kuin kansaneldkettzi.
Sanottu suhdeluku on kuitenkin todellista suurernpi. Haastatteluhetkell;i tydelzi-
kelait - TEL ja LEL - olivat olleet voirnassa vasta vajaat kolrne vuotta. jo-
ten osa haastatelluista ei vielzi ilrneisesti tienqfrkuuluvansa lakien piiriin. Vait-
teen tueksi todettakoon, ettii tutkirnushetkellei 54 lo haastatelluista o1i tydsuh-
teissa, jotka kuuluivat virka- tai tydelske1akien piiriin. Lisziksi tulotietojen pe-
rusteella voidaan sanoa vajaan kuuden prosentin tutkituista jo saaneen tyo- tai
virkaeltikett5. Toisin_sanoen kyrnrnenisen prosenttia haastatelluista e.ri ti.ennyt
olevansa o ikeutettu rnuuhunkin eI:ikkee s een kuin kansanelakkee seen.

Kansanelzikkeen oheiseen eliikkeeseen oikeutetuilta tiedusteltiin, rnin-
kai. jzirjestelrniin rnukaan elzike tullaan rnaksarnaan. Kysyrnyksen avulla haluttij.n
selvittiiZi, rnikzi on tilanne silloin, kun haastatteluhetkellzi vie12i elSkettei. saarnat*
tornille sitd. ruvetaan rnaksarnaan. Nziin ollen kysyrnys kohdistettj.:.n vain aktttvi-
ositteeseen kuuluville haastatelluille. Saadut vastaukset on esitetty taulussa 17"

TauwLV. Kansanellkkeen oheiseen elakkeeseen tai ej.inkorkoon oiker.rtettujen aktiivihaastateltlrjen ellz&ej:i:jes-
telme haastatellun srrkupuolen mukaan. hosenttia.

ELtikej iirjestelma Miehet Naiset Molernmat
sukupuotret

TEL, LEL tai IvIEL

Vatrtion elake
Kunnan elake
Seu:rakunnan etrdke

Mutr fyosuhde-eliile
Muu elike'
E. o. s.

60

18

5

1

6

7

5

s0

L4

12

1

12

7
4

56
16

8

I
9

7
5

Yhteensa 100 100 100

Havarntoja 277 172 449
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Suuri osa niistai. aktiivihaastatelluista, jotka ilrnoittivat olevansa oi-
keutettuja rnuuhunkin kuin kansaneldkkeeseen, tulevat saarnaan eliikkeen tyonte-
kijain elzikelain (fef,), lyhytaikaisissa tyosuhteissa olevien tydntekijein elztke-
lain (lfl) tai rnerirnieseliikelain (Uel) perusteella. Neljzinnes eliikkeeseen
oikeutetuista ilrnoitti saavansa aikanaan jonkin julkisyhteison elai.kkeen. Nziistat

valtion suorittarna el2ike o1i rnuita usearnrnin esirintyvii. I(aiken kaikkiaan tyo-
suhde-elzikkeet rnuodossa tai toisessa kattoivat $0 prosenttisestr ne, jotka il-
rnoittivat olevansa oi.keutettuja kansaneleikkeen ohella rnuuhun elZikkeeseen tai
elinkorkoon. Edellii sanotusta kziy jo ilrnJ., ettd palkansaajien kansaneldkkeen
oheinen eliiketurva oli tutkirnushetkell:t parernpi kuin yrlttiijien, joiden elzike-
turva kohentui oleellisesti yritt2ijien elske1akien astuttua voirnaan 1. I. 1970.

Liihes kolrnannes kansaneliikkeen oheiseen el5kkeeseen oikeutetuista
aktiivihaastatelluista ei osannut sanoa ikae, jossa tuo elaike tai elinkorko rnak-
setaan, toisin sanoen el;ikeikziat. I(rn rnainittu 3I sadannesta jzitetziain tarkaste-
lun ulkopuolelle, saadaan elaikeieistd. taulussa 18 esitetyt jakauturnat.

Tautru 18. Kansanelekkeen oheiseen elfl"kkeeseen tei e.!.iukorkoon oikeutettujen aktiivihaastateltujen el.ekei.ke haas-
tatellun sukupuolen mukaan. kosenttia.

Havaintoja 186 to7 293

Puolet el5keidn tienneistai tulee saarrraan elzikkeenszi 65 vuoti.aana".

Runsas viidennes saa sen 60 vuotiaana tai si.td nuorerrrpana ja neljzinnes ikiivuo-
sien 6l-64 aikana. Naisten eI:ikeik;i oli hiernan alhaisernpi kuin rniesten, ndi-
den ryhrnien eliikeiki.en keskiarvot olivat:

rniehet 63 vuotta
naiset 62 - r1-

Elzikeika vuotta Mi.ehet Naiset Molevnmat
sukuptrolet

@ tai alle
6t-64
65

66 tai yli

L7

24

55

4

30

26

42
2

22

25

50

3

Yhteens?i 100 100 100
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Edell;i sanotustakin tulee esiin selv5 ero elSkeikiikSytiinnon ja eltike-
ikaitoiveiden vti1il15. Verrattaessa aiemrnin esitettyti aktiiviryhmdn sopivan
tydnjattdiSn arviotar.,jota seuraavassa nirnitetdiin sopivaksi el:ikeiitksi, ja to-
siasiallista eliikkeenrnaksuikiiii, pdti,dytiiiin kuvan l2 kaltaiseen tilantee6een.

sopivo e16 ke ikci el6kkeen mo ksu ikci

>-60v.
@ 61-64v.

F- 65-v.

Kuva 12. I(ansanel5kkeen oheiseen eliikkeeseen tai elinkorkoon oikeutettujen
aktiivihaastateltujen kdsitys sopivasta eliikeftist5 ja heidiin eliikkeen:
rnaksuiktinsti. Prosenttia.

Kun yli neljd viidesosaa ikdarvion esitttineistii katsoi a1le 61 vuoden sopivaksi
eliikeitiksi, vain vajaalle viidennekselle ryhdyt;i;in suorittarnaan eliikettti rnaini-
tussa i5ssai. Vain 15 sadannesta piti yli 64 rnroden rnenevd,d ikii;i sopivana elti-
keikiinS, kuitenkin yIi puolet saa eliikkeen vasta si[oin.

Kyeyrnys "Sis;iltyykd, Teidain el;ikejairjestelrnS;inne oikeus perhe-eI:ik-

Taulu 19. Oikeru perhe-elakkeeseen haastatellur otosrybmitrr ja sukupuolen mukaan. hosenttia

Perhe-elxke-
oikeus

Aktiivit Tyolqrq/ttomet Vanhulset

M N NIs M N I!4s M N ivfs

On

Ei ole
E. o. s.

?a

51

2L

LL

67

22

22

57

2t

31

47
22

6

48

46

2t
47

32

24

52

24

5

50

45

13

50

36

Yhteensi 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Havaintoja 277 172 49 t82 106 288 1s6 216 372
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keeseen? t' esitettiin nii1le, jotka olivat ilrnoittaneet olevansa oikeutettuja kan-
saneliikkeen ohella rnuuhunkin elatkkeeseen tai elinkorkoon. Noin viidennes vas-
tauksista oli rnyonteisizi. Ositteittain vastaukset erosivat si.kzili, ettei vanhusten
ryhrn:iss;i perhe -eI;tkeoi.keus oli harvinaiselnpaa kuin rnui,ssa ositteissa. Kun-
kin otosryhrniin rniehill;i oli. perhe-elSkeoikeus suhteelli.sesti usearnrnin kuin
naisi1la, sukupuolten erot olivat pieni.mrnillzi;in aktiivien ja suurlrnrnillaan tyo-
kyvyttdrni.en ryhrniis s ii.

Arvioitaessa ni.iden osuutta kaikista haastatelluista, joi.den elzikejzir-
jestelrnzizin sisiiltyi oikeus perhe -eld.kkeeseen, petaidytzizin rniesten kohdalla l5
%:iin ja naisten osalta neljdzin prosenttiin eli keskirnizirin 10 %:iin haastatel-
Iuista. Nain ollen perhe -eldketu rvan viirneaikainen kehitys on poistarnassa
erdin elztkejai.rjesteknj.ernrne todella huornattavan aukkokohdan, huoltajansa rne-
nettine iden to irne entulon epdvar rnuuden.

Kansanelai.kkeen oheisia eleikkeatzi koskevat tiedot kerzitt1iLn rny6s
haastateltujen aviopuoliso j.sta. Tzisszi yhteydessa rilttinee, kun todetaan haas -
tateltuja ja nzi.iden avirrpuolisoita koskevj.en ttetojen eroavan vatn sJ.kiili,
ettd edellisille oli suhteellisesti usearnrn-j.n kuj"n jzilkirnrnzii.stllzi oikeus rnuuhun-
kin eleikkeeseen kuin kansaneldkkeeseen. Elzikejzirjestelrniia, elziketkdzi ja
perhe-elzikeoj.keutta koskevat tiedot sen s:.jaan olj.vat kuta kuinkin tdent*
tis et.

5. 3. Tydtulon rnenetyksen haitallisuus

Tycistzi vetiiytyneiltzi tiedusteltiin tyotulon rnenetyksen haitallisuutta
kysyrnyksellzirrKun nyt ette end.d. saa sazinnollistzi tuloa ty6std, tunnetteko
tiirndn haitallisena rnenetyksend ? i!.

Tydkywyttdrnien ositteessa sei;innci,llisen tydtulon rnenetys koettiin
haitalliseksi usearnrnin kuin vanhusten ryhrnZissai" Ero johtunee os j.n slttii, ette
Eikilliseen tycikyvyttdrnyyteen ei o1e osattu varautua kuten vanhuuteen. Osi.n

eroon vaikuttanee s€, ettzi ty6kyvyttdrnills on vanhu.ksta usearnrnin vj.elzi huol-
lettavj.a lapsia. Tulos saattaa olla oire jonkinrnoisesta el;ikepol:.ittisesta vino-
suuntauksesta. Elzikepoliittisissa ratkaisu:Lssa ehki. lii.akst korostetaan van*
husten olojen turvaarnista, jolloin parhaassa rniehuusldssd olevlen rbyokyvyn

ratkaiseva heikkenernlnen ja sen rnukanaa.n tuornan taloudelli.sen turvattornuuden



-46-

Taulu 20. Ty6voimaan kuutrumattomien kesitys ty6tutron menetylaen haitallisuudesta has,statellun otosryhm:tur ja
sulcupuolen mukaa"n. hosenttia.

Havaintoja 77 77 350 337 6R7 203 386 589

poi.starninen saattaa jeizidzi toi.ssija.iseksi. Asiaan onkin vi.i.rne aikoma kitnnltet-
ty huorniota. Esirnerki.ksi. vuoden 1969 valtJ.opziivj.llzi tehtiin toivernusaloite,
jossa hallituksen edellytettirn selvittdviin rnahdollisuudet liittee lapsiluvun lnu-
kaan porrastettu huoltajalisei. tyoel5kejdrjestelrnd.n rnukarsiin tydkyvyttornyys-
elikkeis iln.

Aktiiviaikais en arnrnattia s ernansa pe rusteella to irnj.henktloryhrnzizin
kuuluvat pitivzit tyotulon rnenetysti suhteelli.sesti harvernrnin haj.taltisena kuin
yrittiijiit ja ty6ntekijet. Neiissd arnrnatti.asernaryhrnissii ty6tulon rnenetys koet-
ti.in haitallisena s euraavasti:

toirnihenkildt 40 %

yri.ttajdt 56 %

tyontekijlt 63 %

Toirnihenkildryhrniin eliiketurva oli. ilrneisesti kohtuullisen hyvin jzir:-
jestetty jo ennen tydel:ikelakeja, jota vastoin tycintekijoille kysetsten lakien
siiiitdrninen o1i tuntuva elZiketurvan parannus. Yr:ittajeit kokivat ty6tulon rnene*
tyksen haitallisena suhteellisesti harvernrnin kuin tyonteki.jiit uskottavasti sen
vuoksi, ettd tydvoi.rnaan kuulurnattornista vanhuksj.sta osalla oli tu.rvanaan hai*

vittrn?issd oleva eld.kernuoto, syyti.nki e1i ki.tnteistoeleike. Eroon vatkuttanee
rnyds se, ettii yrittzijiitoirnintaan liittyy eritt?ij.n useasti ornaisuutta.

5.4. Ty6hdn hakeuturninen tydnjdton jzilkeen

Haastatteluhetkell:i. tyovoirnaan kuulurnattornilta tiedusteltiin, oIi-
vatko he etsineet ty6tzi edelli.sen vuoden ai.kana. Vain varsj.n pi.en:. osa epiiak-

Tunteeko
haitalli.sena

Aktiivit Tyolqrvyttomet Vanhulaet

M N tuIs M N Ivrs M N Iv{s

Ttmtee
Ei tunne
E. o. s.

45

n
15

45

&
15

86
8

6

79

13

8

83

10

7

62

55

5

54

35

LT

57

34

9

Yhteensa 100 100 100 100 100 100 100 100
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tiiveista vastasi kysyrnykseen rnyontiiveisti, tyokyvyttornzit hiernan usearnrnin
kuin vanhukset, rni.ehet jonkin verran usearnrnin kuin naiset. Tyokyvyttornien
ja vanhusten ositteissa tyotii etsineit:i oli seuraavasti. (prosenttia):

ty6kyvyttornait
vanhukset

rniehet
9

5

nais et

5

Z

Ornan rnielenkiintonsa ansai.tsevat ne - tosin v;ihzilukuiset - haas-
tatellut, jotka olivat pyrkineet takatsin tyoelairnziSn. Saatujen ti.etojen perus-
teella voitaneen sanoa, ettii taloudelliset selkat ovat rnddrddvinS, kun varnrnai-
suudesta tai korkeasta izistzi huolirnatta yritet;i;in l6ytzi:i tydpaikkaa. Viiitteen
tueksi todettakoon, ettd. yhdekszin kyrnrnenestei ty6kyvyttOrnien ja vanhusten osit-
teen tyotzi etsineestei rni.ehestzi o1i tuntenut tyotulon rnenetyksen haitallisena,
ositteiden tyotzi hakernattornien rntesten vastaavan suhteen ollessa sej,tserndn
kyrnrnenestd..

6. YHTEENVETO

Sosiaalipoliittinen yhdistys p;i5tti. alor.ttaa vuonna 1965, Elaiketur:va-
keskuksen ja l(ansanelzikelaitoksen kustantarnana, tutktrnuksen suornalaisten
eliketurvan tarpeesta, Perustietojen hankkrrntseksi suoritettiin laaja, lzihes
3 000 tapausta k:tsittzivai haastattelututkirnus kaikkiaan 47 rnaarnrne kunnassa.
Tutkirnusaineistoa on analysottu seikkaperiilsest:l Pulkkisen teoksessa llElake-
turva ja toirneentulo!i (Porvoo 1969), Kzisillzi olevan selvityksen tavo:j,tteena on
ollut kuvata tycisuhteen pdzittyrniseen tii.ttyvia ongelrnia edellzi rnainitun tutki-
rnu saine iston perusteella.

Haastateltujen tydvoirnaankuuluvuus vaihteli osi.tteittaj.n. Aktiivi-
ositteen tydvoirnaosuus oli kutakuinkin kuusi.nkertatnen verrattuna tutkittavttn
ryhrniin, kansaneldkelain rnukaista tydkyvytt6rnyys- tai vanhuuseliikett;i saa-
v:ij.n. Ldhes 90 % aktitveista oli.tyovoi.rnassa", vastaavan osuuden ollessa vi]*
rneksi rnainituista ryhrnistzi lt3 l, ja L6 %.

EroarnisikS, jonka tziyttziessiidn henkj.lon on erottava tycistitetn, esLin-
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tyi runsaalla kolrnanneksella tyovoirnaan kuuluvista. Nziiden eroarnisiein kes-
kiarvo oli 63 vuotta. Tydvoirnaan kuulurnattornista oli yIi nelj;innes o1lut arn-
rnateissa, joihin lii.ttyi eroarni.sikei. Sen keskiarvo oli 64 vuotta. Tuotantotoi-
rninnasta vetziytyneit;i pyydetti.i.n arvostelernaan heidiin kohdallaan ollutta eroa-
rnj.sikzizi" Vanhukset olivat tuolloin selvzistj. tyytyviJ.sernpid kui.n tyokyvyttcirnat,
joista yIi puolet piti ty6aikal.sen a.rnrnatti.nsa eroarni.sikzi;i liian korkeana, van-
husten vastaavan osuuden ollessa 25 sadannesta. Kurnrnassakin ositteessa
eroarnisikdeinszi liian alhaisena pitzineiden osuus oli pieni - tyokyvyttornistzi
kaksi, vanhuksista seitsernd.n prosenttia.

Tyonj:i.ttoikzi, jossa ty6nteko kunkin yksildn kohdalla tosiasiallisesti
pitiittyy, pyrkii kziytainndssai kziyrn;izin yksiin eleikeidstd. annettujen rndiiraiysten
kanssa. Suuri osa tydnteki.joista vetziytyy tydstzi tullessaan elzikeikztzin ja toi-
saalta ty6nantaja saa rnoraalisen oikeuden erottaa tyontekijzin, joka voi saada
elzikkeen. Haastateltujen rnielipidettei sopivasta tydnjzittoi.zi.std kysyttziesszi neljzi
viidestii rni.elipiteensd lausu.neesta katsoi 60 vuoden tai sit;i alhaisernrnan j.d.n

sopivaksi. Vanhukset erosivat rnu:r.sta osittelsta sik51i, ettii he aktii.veja ja ty6-
kyvyttdrniii usearnrnin kannatti.vat yli 64 vuoden rnenevd.d. lopettarnisikaa" Kui-
tenkin on syytd rnainita, ettZi vanhuksi.staki.n yli. puolet piti alle 6l vgotta sopi-
vana tyonjiittciikainzi.

Saatuja arvi.oi.ta sopivasta tyonjzittdi.zistzi voidaan sellaisinaan pi.tzizi

rnyds sopivan elzikeiein arvj.oina" Tdlloi.n voi.daan todeta, ertzi nykykziytzinn6n
rnukaista yleistzi elaikeikei:i, 65 vuotta, kohtaan on rnelkoJ.sta pai.netta. Kun toi-
saalta tiedetd.:in, ettd rnonet sosi.aallpoli.ituj.set uudi.stukset ovat toteutuneet sen
jiilkeen, kun yleinen rnieltpide on kypsynyt asialle, voitaneen nykyistai. alhaj.sern-
rnan elzikeizin suosiota pi.tzi:t oi.reena tulevan kehityksen suunnasta. Ti.ettiivzisti
elakejzirjestelrn5korniteassa onkin pohdi,ttu erilai.s ia elaikeizin alentarnisrnahdol-
lisuuks ia.

TyOvoirnaan kuuluvat haastatel.Lut odottivat ty6njatt6n jzilkeiseksi. tiir-
keirnrniiksi tulolzihteekseen yhdekszissei tapauksessa kyrnrnenestzi jotain el;ikettai"
Ositteittain odotuksissa oli eroavuuksia siten, ettzi aktiiviryhrnzi i.Irnoitti rnuita
usearnrnin tyosuhde-elaikkeen tzirkeirnrniiksi tulevaisuuden tulol:ihteeksi, tyct-
kyvyttdrni.en ja vanhusten turvautues sa kansa.nelaikkeeseen aktiiveja lukuisarn-
rnin.

Yli 80 % tyoUyvyttdrni.stzi ja lzihes 60 % vanhuksi.sta vastasi rnyontzi-
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vesti, kun tydstai vetiytyneilt;i tiedusteltiin, oliko ty6njzit6n jSlkeinen tyotulon
rnenetys tuntunut haitalliselta. Aktiiviaikaisen arnmattiasernansa perusteella
toj.rnihenkiloryhrn;i;in kuuluvat pitivzit tyotulon rnenetystei suhteellisesti harvern-
rnin haitallisena kuin yri.ttajat ja tydntekij;it. Ereizit tyonsd jzittzineet olivat tun-
teneet tydtulon rnenetyksen niin haitalli.sena taloudellisena rnenetyksend, ettii
olivat pyrkineet takaisin ty6el;trnaid.n varnrnaisuudesta tai korkeasta i.dstii huoli-
rnatta. Tzillaisia haastateltuja o1i viisi prosenttia ty6kywytt6rnistzi ja vajaa kol-
rrre prosenttia vanhuks j.sta.

+++++

Sosiaalipolii.ttisen yhdistyksen suorittarna tutkirnus on laajin rnaas-
sarnrrre tehty vanhusten ja tydkyvyttdrnien toirneentuloturvaa rnittaava selvitys.
Tutkirnusajankohdan j:ilkeen suornalaisten sosi.aaltturva on kehittynyt huornatta-
vasti. Sen vuoksi olisi rnitii suositeltavinta, ettzi kaavailut edellii rnainitun tut-
kirnuksen toistarnisesta toteutui.sivat 70-luvun ensi vuosina. Uusintarnittauksen
avulla voitaisiin 50-luvun tehokkaan eliikepolj.tiikan vaikutukset kvantifioida ja
loytiiii ne kohteet, joihin tiirniin vuosikyrnrnenen elzikepoliittiset toirnenpiteet
olisi suunnattava.
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7. LIITTEET



Liite I
Haaetattelulornake
SOSIAALIPOLIITTINEN YHDISTTS

- 5l -

SUOMEN KANSAN ELAKETURVAN
TUTKIMUS

Haastateltava:

- numero

- nimi
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HAASTATTELUA EI SUORITETA, JAS HAASTATELTAVA ON
I. Ioitoshoidossa
2. aistiviallinen tai muuten kgkenemiitdn oastaanr.aan, jollei joku pgsty auttornaan htintii haas-

t att elutilante e s s a, e d,elle en
3. jos haastateltaua henkiki on rluu kuin ruokakunnan ptiiimies tai tiimtin auiitpuoliso tai 65

ouotta tiiyttiinyt uanltus ia ios ntokakunnassc or haastateltauan ja jonkun tai joidenkin
trissci kohdosso mainittujen henkiliiiden lisiiksi uielii muitakin 16 rsuotta ttiAttiineitii.

Muissa topouksisso haastattelu siis suoritetaan aina.

(KUs. 1 kaikille)
1. Teittekii tyiitl viime viikolla vai olitteko jostain syystdr poissa tyiistfi? - Entii aviopuolisonne?

TAoksi luetaan myds
auustaoana perlwen-
jiisenenii (palkatta)
tehtg tgo, ei kuiten-
kaan omoa kotitolous-
tydtii.

Haasta-
teltava

Avio-
puoliso

Jatka
kasu-
mak-
sestd
2

! 1 Kyllii
E2Ei Oli tilaplisesti

poissa tytisti
(lomalla, sai-
raana ym,)

n
n

1

2 Jatka
kasa-
mak-
sestd
2

EsEi ulr tyottomana,
mutta etsi tytitd

D3

!
u

+

5

Ei On tyiikyvyttin
On el6kkeell6 tai
on muusta syystii
kokonaan lopet-
tanut tytin

tr
tr

+

5Jatka
kasa-
mak-
sestri
I

Ei

n6Ei On perheen-
emdnti tai tekee
muuten omaa
kotitaloustytitA
palkatta

!6

(Jos haastateltatsalla tai arsiopuolisolla on rasti kgsymyksessd 1 kohdassa 1, 2 tai 3, kgsy kus.2 ia 3.)
2. Mike on Teidfi,n ammattinne? - Mikfi on aviopuolisonne ammatti?

Haastateltava:

Ammatin Laatu kuuattatsa mah-
d"ollisimman tarkasti. Jos ammat-
teja on useampia, on ensiksi rnai-
ni,ttarsa se, iohon kiiyttiiii piiiiosan
ouoden tyiiajasta. Myds kuolleen
aoiopuolison ammatti on ilmoitet-
taua.

Aviopuoliso:

3. Teettekii (teittekti) Te
Tekeekii ( tekikti) aviopuolisonne tyiiti toisen palveluksessa, omaan lukuun vai osittain molempia?

O m.aan lukuun tg o skente -
leuillii tarkoitetaan itse-
niiisiii yrittiijiii ia oapaan
arnm,atin har j oittajia sekii
ntiitii palkatto, auustaoia
perheenjiiseniii.

Haasta-
teltava

Avio-
puoliso

Toisen palveluksessa

Omaan lukuun . ....
Osittain molempia ..

E1
D2
tr3

siirrg kysg-
mykseen 4 ,^tr 1

,
3

Kasu A-D tr
n

(Jos haostateltaaao koskeoao, rastio ei ole kysgmgksessd B, siirtg kgsymgkseen g.)
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A. Mike on seF tyiin laatu, jota Te yrittijiini tai vapaan ammatin harjoittajana teette? (esim.
. maatila, pgusepinliike, viihittliskauppa, asianajaja, ompelija)

B. Oletteko yritt5jd tai vapaan ammatin harjoittaja vaiko yrittiijiiii palkatta avustava perheen-
jH'sen?

Yrittdjii tai vapaan ammatin harjoittaja .. n L Kgsy Cr
Yrittiijdii avustava perheenjdsen Z 2 Kysy Cz

(Jos yritttijii tai uapaan amrnotin harjoittaja)
Cr. Tyiiskenteleekii perheenne jiiseniii yrityksesslnne ilman tiismfillisesti sovittua palkkaa?

Tytiskentelee . .. .. tl 1 Kuka/ketkii? (suhde yrittdjliin, esim. vaimo,
Ei tytiskentele .... Z 2 poika)

( J os yrittiijiiii aoustaua perheenjiisen)

Cr. Tyiiskenteleckii Teidiin lisiiksenne muita perheenjiiseniii yrityksessii ilman tlsmdllisesti sovit-
tua palkkaa?

Tytiskentelee
Fli tytiskentele

Kuka/ketkfi? (suhde yrittdjiidn, esim. vaimo,

poika)

D. Onko Teillii yrityksessii sfiiinniillisesti muuta palkattua tytivoimaa? - Entii kiiytiittekti tar-
peen tullen tilapiiistii tyiivoimaa?

tr
tr

1

2

Kuinka monta henkild6?
Ei

(Kys. 4 kgsgtiiiin niiltii haastateltaoilta, ioilla on rasti kgsgmgksessd 3 kohd,assa 1 tai 3.)

4. Onko nykyisessii piiiammatissanne pakollista tyiistii eroainisikiiii?

Sldnntillinen
tytivoima

On

On
Ei...
En osaa sanoa

1

2

D
tr

Tilapdinen
tycivoima

Kiiyttdii .... [] 3

Ei .... E 4

tr1 KyssA
z2
Ix

(Jos "on")

- A. Mika ika? vuotta

(KUs. 5 kaikille ntille haastateltaoille, joilla on rasti kgsgmgksessri 3.)

5. Mike olisi mielestlnne sopiva ikii lopettaa tyiinteko Teidiin p6iiammatissanne?

vuotta .... n 1

En osaa sanoa .... ! x
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( KAsUtiiiin samoilto henkilililtii kuin edellinenkin kys.)

6. Mitii tulol5hteitii Teillii on sen jHrlkeen kun Te (ja aviopuolisonne) ette eniii saa slsnniillist6
tuloa tyiisti? - Mikii niisti on tirkein? (Tiirkein alleoiiuotoan) 

|

Eldke tytisuhteen perusteella n
tr
tr
u
tr
!
tr
n
n
n

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

Kansaneldke
Syytinki . ....
Muu elSke . ..
Sddsttivarat
Omaisuuden tuotto
Tuloyrityksesti....
Yrityksen myyminen
Tilapdinen ansiotyti
Elatus omaisilta ....
Muu

En osaa sanoa ... . .
!x
Dv

Kysymgkset 7 ia .8 esitetiiiin niille edellii hdastatelluista, jotka orsat sgntyneet ennen a, 1905.
Nuorempien kohdnllo siirrg kysgmgkseen 16.)

7. Oletteko koskaan joutunut vaihtamaan ammattia ikiinne vuoksi?

Olen tr 1 KysgA joB
En A2

(Jos "olen")

A. Kuinka vanha silloin olitte? vuotta

B. Minkli ammatin silloin jiititte?

8. Minkii ik6isenii aiotte lopettaa tyiin nykyisessii ammatissanne?

rke
Kun
Kun
Kun
Kun
Muu

vuotta tr
tr
tr
tr
tr

1

2

3

4

5

saan kansaneldkkeen
saan eldkkeen tytisuhteen perusteella
pakotetaan tai kun en ep5d saa tytitl
en eniii jaksa .

syy: ............

En osaa sanoa

(Siirry kys. 16)

t]6
!x

(Kysymykset 9-14 niille haastateltaville, joilta on rasti kohd"assa 4, 5 tai 6 kysymylcsessd I.)
9. Mikii oli ammattinne vfi,littiimiisti ennen kuin jiititte tyiin? (Ammatti kuvattava mahdollisimman

tarkasti.)
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10. Tyiiskentelittekti tdlltiin toisen palveluksessa, omaan lukuun vai osittain molernpia?

A. Olitteko yksityisen, valtion, kunnan vai seurakunnan palveluksessa?

Yksityisen n 1

Valtion, kunnan tai srk:n .... tr z

B. Olitteko itsendinen yrittiijii tai vapaan ammatin harjoittaja vaiko yrittljdl avustava per-
heenjdsen?

Toisen palveluksessa
Omaan lukuun ... ..
Osittain molempia '.

Itsendisen yrittdjdn tai vapaan
ammatin harjoittaja
Yrittijdd avustava pu.il""rr-
jdsen

n1 KssyA
A 2 Kssy.B
E3 KyssAjaB

n1
J2

lf. Mike oli pd,iisyynl siihen, ettii vetlydyitte pois tytistii?

Saavutin eroamisidn
Saavutin kansaneldkeidn
Terveyteni huononi
Tulin tytikyvytttimdksi
Tyti kdvi liian visyttdvdksi ..
Tyti ei ollut toimeentuloni
kannalta vdlttimittinta ......
Ei ollut.halua tytiskennellI . .

Minua tarvittiin kotona
Muu syy: .....................

n1
z2
E3
n4
tr5
n6
tr7
tr8

ne

12. Oliko siin6 ammatissa, jossa Te viimeksi olitte, pakollista eroamisikiiii?

' Oli E 1 Kssy A*D
Ei
En osaa sanoa .

A. MikE eroamisikl oli? ................ vuotta

B. Erositteko Te sen ikiisend?

Erosin n 1

En eronnut A 2

C. Oliko eroamisikl mielestiinne liian korkea, sopiva vai liian alhainen?

Liian korkea...
Sopiva
Liian alhainen . .

Siirry suoraan kysymykseen 73

En osaa sanoa ,

D. Mike olisi mielestdnne sopiva tyiistfr eroamisikii siinH ammatissa?

En osaa sanoa . ! x

- 2'lu I KasuD
Ex/

tr
tr
n
n

1

2

3

x
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13. Kun nyt ette eniiii saa s6iinniillistii tuloa tyiisti, tunnetteko t6mdn haitalllsena menetyksenii?

Tunnen
En tunne
En osaa sanoa .

tr
n
u

1

2

x

14. Oletteko viime vuonna etsinyt tyiitii?

Olen
En ole

n
tr

1

2

(Jos arsiopuoliso on tudssd - rasti kysymyksessti 1 kohdasso 1, 2 toi 3 - kysytiiiin kgs. 15. -Muusso tapauksessa siinytiiiin kysymykseen 16.)

15. Mite tuloliihteitl Teilld ja aviopuolisollanne on sen jd'lkeen, kun aviopuolisonnekaan ei eniid
saa sdinniillisti tuloa tytist[? - Mike niis$ on tfrrkein? (Tiirkein olleoiiootoon)

Eliike tytisuhteen perusteella
KansanelSke
Syytinki
Muu eldke
gddsttivarat

Omaisuuden tuotto
Tulo yrityksest6
Yrityksen myyminen
Tilapdinen ansiotyti
Elatus 'omaisilta

Muu:

En osaa sanoa

(Kys. 16 kaikille)
16. Onko Teilli oikeus muuhun elfikkeeseen tai elinkorkoon kuin kansanelAkkeeseen? -Enti aviopuolisollanne?

Haastateltava Aviopuoliso
On.. n1 KysyA-C trl RyssA-C
Ei z2
En tiedi fl x

(Jos t'ort", kgsg A-C)
A. Minkii jdrjestelm[n mukaan eliike tullaan maksarnaan Teille?

a. Elrke tytisuhteen perusteella Haastateltava

- Valtion ellke . ! 1

- Kunnan eld'ke .. n2
- Seurakunnan tai muun uskonnol[sen

yhdyskunnan eldke tr3
- TEL, LEL tai MEL .... E4

tr5- Muu tytisuhde-eldke ..
b. Muut eldkkeet ja elinkorot

- Vapaaehtoisen vakuutuksen perusteella
maksettava eliike, elinkorko tai huolto-

tr
n
tr
tr
D
tr
n
n
tr
il

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

tr6
tr7

- En osaa sanoa

a2
Ix

Entii aviopuolisollenne?
Aviopuoliso

tr1
[]2

!3
tr4
E5

tr6
tr7
!x

eliike

- Muu ellke:
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B. Minki ik[isenii el6ke maksetaan Teille? - Entii aviopuolisollenne?

Haastateltava Aviopuoliso
Ike..... vuotta vuotta
En osaa sanoa . fl x fl x

C. Sisiltyykti Teid[a elflkejiirjestelmiiiinne oikeus perhe-eliikkeeseen? - Entii aviopuolisonne
elikef i rjectelmiiiln?

Sisnltyy trl ;1
Ei tr2

!x
D2
IxEn osaa senoa



-59_

Liite Z

Haa s tattelupa ikkakunnat

I(aupungit ja kauppalat

Espoo

Helsinki
Hyvinkzizi

knatra
Jyvziskylii
Kerni
Kotka

Lahti
orrlu
Porvoo
Tarnpere
Turku
Vaasa

Varkaus

Maalaiskunnat

Eura
Hankasalrni
Haukipudas

Heiniivesi
Honkilahti
Juva

Jii.rnsli

I(angasnierni
Kankaanpiiii
Kauhajoki
Kauhava

Kiihtelysvaara
Kittile
Kiuruvesi
Kustavi
Laukaa
Lurnijoki

Merikarwia
Maintsiil;i
NivaIa
Orirnattila
Paimio
Pirkkala
Pusula

Ra:ikkylzi
Sa1la

Siilinjiirvi
Tuusula
UIvila
Vaala
Vehrnaa

Viitasaari
Aanekosken rnlk
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Liite 3

Liitetaulut

Ltitetaulu 1. Otolaen ja perusjoukon (Pj) ikajakalrtumat sukuptiolen mukaan. hosenttla

1) Lahde; Yleinen viestOlaskenta t9ffi

Liitetaulu 2. Haastateltujen tydvoimaankruluvuus sukupuolen ja ikaryhm?in mukaan. hosenttia

Ikilluokka
vuotta

Miehet Naiset

Nayte Pj 1) Nape Pj0

25-34
35-44
45-54
ss-@
65-69
70-74
7s-79

23.O

23.9
23.4
t6.7
6.2
4"4
2"4

26.4
24.8
n.6
17.5
5.3
3.4
2.O

24.4
23.0
19.6
20.0
5.9
4.4
2,7

24.6
24.4
22.O

t7,7
5.2
3.8
2.3

Yhteensa 100.0 100. o 100.0 100.0

Ika-ryhme
(vuotta)

Miehet Naiset Molemmat sulupuolet

TyP-vol-
massa

Ilxr
ty.6-vol-

massa
Yrf. Ha-

vain-toja
ry9-vol-
massa

Eityq-
vor,-

massa
Yht

Ha-
va,i.n*toja

ryp-
vor.-

massa

Eityh
vox.-

maSsa
Yht.

Ha-
vain-
toja

2s-34
?5 -. 44
4s*54
5s*64
65*70
7L-79

100

99

96
86
31

15

t
4

L4

69

85

100

100

100

100

100

100

IN
166

241

361

215

t64

68

76

85

53

15

6

32

24

15

4V

85

94

100

100

100

100

100

100

14s
162
203
420

309

278

83

88

9L

69

22

10

17

L2

9

2t
78

90

100

100

100

100

1@

100

28s
328
4M
78t
524

442

Keskimliimn 89 LI 100 t 287 63 37 100 1 517 76 24 100 2 804
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Liitetaulu 3. Ty6kyvytt6myyselalkeen saajien tydvoimaankuuluvuus haastatellun ammattiaseman ja sukupuolen
mukaan. hosenttia.

Liitetaulu 4. Vanhuuselakkeen saajien t-y6voirnaankuuluvuus haastatell:n ammattiaseman .ja sukupuolen mukaan
hosenttia.

Liitetaulu 5. Eroamisian esiintfrnistlheirs t"y6voivnaan kuuluvau haastatellua ammattiaseman ja zukupuolen mu-
kaan. h.osenttia. E.o.s. = Ei osaa. sanoa.

Havaintoja 110 113 223 249 113 362

Ty6voima-asema
Y. xittajat Toimihenkilcit Tyontekijet

M N Ms M N N,Is M N t\4s

Ty6voimassa
Ty6kyvytOn
Elti}keella
Perheenemlnt2

34

66

19

74

3

4

27

70
1

2

7

84
9

J

78

L7

2

4
81

74

L

10

88

2

4
86

6

4

7

87
4
2

Yhteenst 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Havaintoja 179 123 302 44 65 109 227 199 426

Ty6voima-asema Yriffiejet Toimihenkilcit Tyontekijet

M N IUs tt N NIs M N IvIs

Tydvoimassa
El:ikkeella
Perheenem1ntd.

33

67

L9

78

5

25

73

2

22

t6
6

84
10

14

81

5

12

88

9

86

5

10

87

3

Yhteense 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Havaintoja 191 233 424 49 63 LL2 7N 184 324

Or:ko
eroamisikaa

Toirnihenlilot Tyontekijet

M N Ms M N IVls

o:1

Ei
E.o.s

@
37

3

4
31

21

54

34

12,

24

66

10

28

51

2L

26

6t
T3

Yhteensii 100 100 100 100 100 100
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Liitetaulu 6. Eroamisiiin esiintymistihep ty6voirnaan kuu.Lu-rnattoman haastatellun ammattiaseman ja sukupuolen
mukaan. Prosenttia.

Liitetaulu 7. Tyovoimaan kuuluvien kas:oykset sopivasta tydnjaftoiasta haastatellun otosryhmtn ja sulnrpuoletl mu-
kaan. hosenttia.

Havaintoja 452 333 78s 85 32 Lt7 9t 64 15s

Liitetaulu 8. Tyovoimaan kuuluvien kasitykset sopivasta tyonjaffioia$il. haastatellun ikaryhm:in ja sukupuoleD mu-
kaan. Prosenttia.

Oliko pakollista
eroamisikaa

Toimihenkilbt Ty6ntekijdt

M N lv{s M N &Is

oli
Ei
E.o.s

76

2t
5

39

&
2L

4s
5t
18

29

66

5

13

73

L4

77

7t
t2

Yhteensa 100 100 100 100 100 100

Havaintoja 79 1,49 228 328 398 726

Sopiva
tyonj attoika
vuotta

Aktiivit Tyo}cyrryttOmat Vanhulaet

M N Ms M N tvls M N Ms

@ tai aue
6L-64
65

66 tai yli
E. o. s.

7L

3

11

2

13

66

2

9

7

22

68

2

10

2

18

52

4
8

2

34

28

3

7

62

45

3

8

2

42

26

2

24

16

32

2L

2

28

6

43

24

2

26

L2

36

Yhteensl 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Sopiva
ty6njattciika
vuotta

25...49 v. 50...64 v. 65...79 v
M N Ms M N I\rIs M N Ms

@ tai alle
67-64
65 tai yli
E. o. s.

75

5

9

13

67
2

8

23

72
2

9

17

58

2

25

15

64
t

l2
23

@
2

t9
t9

26

2

&
32

2L

2

34

43

24

2

37

37

Yhteensa 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Havaintoja 360 249 @9 177 tt6 293 9L 64 155



Sopiva
eroamisika
ruotta

Aktiivit Tydlqrqrtt6mat Vanhulaet

M N IvIs M N I!,Is M N t{s

60 tai alle
6t-&
65 tai yli
E. o. s.

59

J

2

36

59

5

2

36

56

3

L7

24

47
2

10

4L

51

5

t4
32

36

6

34
24

39

6

n
35

38

6

25

31

Yhteensa 100 100 100 100 100 100 100 100

.53-

Liitetaulu 9. Tyovoimaan kuulumattomien kasitykset heiddn entiseen ammattiinsa sopivasta ty6njattoieste haasta-
tellu! otosryhman ja sukupuolen mukaan. hosenttia.

Liitetaulu 10. Tyovoimaan kuulumattomien kasitylGet heidan entiseen ammattiinsa sopivasta ty6njettoiesti haas-
tateUun iketyhmiin ja sukupuolen mukaan. h'osenttia. Mukana ovat vain arvionsa ilmaisseet.

Havaintoja 77 77 350 337 @7 N3 386 s89

Sopiva
eroamisiki
vuotta

25...49 v. 50...64 v. 65...79 v.

M N Ms M N NIs M N ivls

59 tai alle
@
61-64
65 tai yli

4t
45

7

7

59

33

2

6

s8

55

5

6

n
42

4
25

38

€
6

8

35

46

6

13

t1
38

43

18

43

9

30

L4

N
8

38

Yhteensa 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Havaintoja N 65 10s 238 219 457 220 2s6 476
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