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EIJIKEIJIISTYMISEEN VAIKUTTAVISTA TEKIJoISTA
Johtopddtoksid erdistd tutkimuksista

Tyoryhndn kokoonpano ja tehtdvd
Tutkimusalatyoryhmdn tehtdvdnd on ollut koota yhteen
sellaista tutkimustietoa, joIla voidaan olettaa
olevan merkitystd Elikekomitea 1990:n tyon kannal-ta. Ryhrnddn ovat kuuluneet Markku Hiinninen kokoon-
kutsujana sekd Hannu Hirkonen, Esko Kalimo, Markku
Lehto, ja Jussi Vanamo.

Viimeaikaisia tutkimuksia on kiiyty laipi Eldketurva-
keskuksessa, KansanelSkelaitoksessa ja sosiaali-ja terveysministeriossi. Tyoryhmii on keskittynyt
vdeston terveydentilaa, tyoeldmiS ja eldkepolitiik-
kaa koskeviin tutkimuksiin. Tutkimuksia, jotka
koskevat kansantalouden yleisen kehityksen yhteyk-
sid elikeldistymj-seen ei ole jdrjestelmdtlisesti
tarkasteltu.

1

1

2 Varhaisen
ndkymistd

K6siteltyjen tutkimusten referaatit, jotka onlaadittu em. laitoksissa, on esitetty tdmdn muisti-
on liitteind. Muistio on yhteenveto referaateissaesitetyistd tutkimustuloksista ja tulkinnoista.

e15.kkee11e siirtymisen kehityksestd ja tulevaisuuden

l-980-luvu1Ia eldkkeensaaj ien osuus 55-64-vuotiaista
kasvoi huomattavasti. Tyokyvyttomyyseldkeldisten
viiestoosuus yksj-to11iset varhaiseliikkeet mukaanl_uet-tuna kasvoi vuosina 1981-1989 vain kaksi prosent-
tiyksikkod (32 ?:sta 34 ?:iin). Sen sijaan kaikkien
ornaelikkeen saajien viestoosuus on kasvanut 39?:sta 54 ?:iin. Tiissi kasvussa ovat mukana mm.
tyottomyyseliikkeet sekd maatalouden sukupolvenvaih-
dos- ja luopumiseliikkeet.
Tarkasteltaessa eldkkeensaaj ien v;iestosuuksia
ikdluokittain havaitaan, ettd 55-59-vuotiaiden
eldkkeensaajien viiestoosuus kasvoi vuoteen lgBTasti seitsemdn prosenttiyksikkoe. Vuosina 1988-
1989 se pieneni kaksi prosenttiyksikkod. yksitol-
listen varhaiseldkkeiden miiairdn kasvu tdssd ikdryh-
mdssi ei ilmeisesti tdysin vastaa eldkevaihtoehdois-ta poistuvien tyottomyyseldkkeiden vdhenemj-std.
Eldkkeensaajien osuus 55-59-vuotj-aiden joukossajdinee 199O-luvun atkupuolella alle 19BO-luvun
huipputason.

Eldkkeensaajien vdestoosuus 60-62-vuotiaista on
l-980-Iuvu11a kasvanut 54 ?:sta 7O ?:iin. Vastaavat
vdestoosuudet 63-64-vuotiaiden ikiiryhmdssd ovat 69ja 88 Z. Kummassakin ikdryhndssd tyokyvyttomyyseliik-
keen saajien vdestoosuus o1i hieman pienempi vuonna
1989 kuin vuonna l-981, vaikka tyokyvyttornyyseldkkei-
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Kuva 1

siin lasketaan mukaan yksitolliset varhaiseldkkeet.
oma- ja/tai erityiselSkkeelle olevien osuus 55-64-vuotiaasta
vaiestosti yksivuotisikiryhmittdin vuonna 1989
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(Ldhde: Bldketurvakeskus - Kansaneldkelaitos:
Tilasto Suomen el6kkeensaajista 1989) .

Eriis keskeinen piirre elikeldistymisen trendeisszi
1980-1uvu11a on ollut eldkettd saavien miesten ja
naisten em. vdestoosuuksien vdlisen eron kaventumi-
nen 55-64-vuotiaiden ikdryhmdssa. Vuonna 1981
nriehistd 54 eo ja naisista 40 Z sai jotakin omael-d-ketti. Vuonna 1989 vastaavat luvut olivat 59 Z ja
57 90.

VarhaiselSkkeiden tuleva kehitys riippuu viestonterveydentilan, tyoeldman, eldkel-ainsddddnnon ja
yhteiskunnallisten arvojen kehityksestd.
A11e 65-vuotiaille myonnettyjen vanhuuselSkkeiden
Iukurniiri kasvaa hitaasti rnm. julkisen sektorintyontekijoiden ikiidntymisen myotA. Myos varhenne-tuissa vanhuuseldkkeissd jatkunee hidas kasvu.

Taulukossa 1 on esitetty projektio varhaiselAkkeiden
kokonaismiirdn kehityksesti olettaen, ettai elSkkeen-saajien vdestoosuudet pysyisivdt vuoden l9B9 tasol-la. Lukumddrien muutokset heijastavat siis petkais-
tdin vdeston ikdrakenteessa tapahtuvia muutoksia.
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Taulukko 1. AlIe 65-vuotiaden eldkkeensaajien lukumd6rd 1970-1980 javdeston iktititymisen vaikutus eldkkeensaajien lukumddriinvuosina t-990-2Ol-0

Vuosi

3
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3. Ongelman hahmottaminen

Viime vuosiklrmmenini maamme sosiaaliturvan kehitty-mistd on piSasiassa ohjannut kaksi tekij6i. yhtaiilta
kansantulon ldhes taukoarnaton kasvu on mahdollista-nut yhd suurempien taloudellisten voj_mavarojen
kohdentamisen sosiaaliturvaan. Toj_saalta pohjois-
maista hyvinvointivaltiota koskevat arvostuksetovat ohjanneet poliittista pditoksentekoa siten,ettd sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointiatukevien yhteiskunnallisten j6rjestelmien kehittd-mist6 on pidetty tdrkeiinii, lainsddddntod vaativanatoimintana. Voimavarojen ja julkisen vallan tukematoj-mintojen jatkuva kasvu on ollut Ieimaa antavaa
Suomen oheIIa monien muidenkin teollisuusmaiden
sos iaal iturval Ie .

Kehitys ei ole o1lut pelkdstddn rnyonteistd. Tosi-asiallisen eldkeidn aleneminen on nopeasti kasvatta-nut eldkemenoja. Yhdessd nuorten ikdluokkien supis-tumisen kanssi se kdrjistdd tyovoiman niukkuutta.Yksilon kannalta vai-htoehtoisten toimeentulomuo-tojen runsaus on periaatteessa myonteinen asia,nutta se saattaa johtaa myos epdtarkoituksenmukai-siin valintoihin.
Eldkeldistyminen voidaan ymrndrtdd sivulla 4 olevankaavion mukaisesti vastakkaisiin suuntiin vaikutta-vien tekijoiden tuloksena (kuva 2). on tekijoita,jotka voivat johtaa ihmistd elikkeelle hakeutumi-
seen ja myos tekijoita, jotka houkuttelevat hdntipitdytymddn tyossi. Ndmd tekijdt voidaan jakaayksilokohtaisiin ja tyoeldmddn liittyviin- tekijoi-hin. Eldketurvaan liittyvdt tekijdt voivat puoles-
taan tehdd erdkkeerre siirtymisen enemmiin tai vdhem-
main houkuttelevaksi (eldkkeen vetovoima) .

Tyoryhmd on pyrkinyt tarkastelemaan elaikeldistymisenkannalta relevanttia tutkimusta tdmdn mallin nlt<o-
kulmasta.
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Kuva 2. Eldkeldistymisen malli
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Tytjeldmd,
tyoolo-
suhteet

_.+ Hakea
eldkettd

Tutkimuksia niistii tekijoist6, jotka vaikuttavat
ihmisen pysymiseen tyoeldndssi tai sielti pois
pyrkiniseen, on runsaasti. Muun muassa melkein
kaikki tyoikdisen vdeston terveydentilaa ja tyoelii-
mtin laatua kdsittelevii tutkimus voidaan lukea tdhiin
ryhmidn. Viimeksi mainittua tutkimusta ei ole
kuitenkaan toistaiseksi tehty eleikelaiistymisen tai
ikiiiintymisen niikokulmasta, joten tyoeldmdn olosuh-
teiden yhteydestd eldkel6istymiseen ei voida senperusteella kovin spesifejd johtopddtoksid tehdd.
Asiaa auttaa luonnollisesti kuitenkin kokemusperAi-
nen tuntuma ihrnisten tarpeista.
Sen sijaan eliikkeelle siirtymisvaihetta ja eldkeai-
kaa kdsittelevid tutkimuksia on vdhemman. Jonkin
verran tutkimustj-etoa on tal-oudellisten tekijoiden
vaikutuksesta eldkehalukkuuteen sekd erilaisten
eldkeikdsdainnosten ja jirjestetyjen merkityksestd
eldkel6istyrniskehitykseen. Tutkimusten informaatio-
arvo vaikuttaa kuitenkin ai-ka vaatimattomalta.
SeIlaista tutkirnustietoa, joka valaisisi ennenaikai-
selIe eldkkeelle siirtyneiden suhtautumista eldkeai-
kaan ja el6keajan arvoa psykososiaaliselta kannalta,
ei ole toistaiseksi juuri lainkaan. on ilmeisestipidetty itsestdSn selvd.nd, ettii taloudellisesti
turvattu vapaa-aika houkuttelee ikddntyvii ihmisii.
Eldkehakuisuuden selvittiimiseen tarvittaisiin
kuitenkin myos tietoa siitd, mitd ihmiset vielS
tyossd ollessaan eldkeajaltaan odottavat. Se auttai-
si arvioimaan tyoeliimiin mahdollisuuksia kitpailla
eliikeajan kanssa.

Tycjkyky,
tytihalu

il6n
p65tds

Eldketurva
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4. Tutkimustulosten esittelyd
4.L.Ikddntyvien tyoik6isten terveys ja toimintakyky

Vuoden L989 lopussa oli kansanelikelain mukaisella
tyokyvyttomyys- tai yksilolliselId varhaiselikkeelld
273 987 henkiloii eli 8,38 tyoikiiisistd. yksilollisti
varhaiseldkettd heisti sai 29 8o4 henkilod. Naillaelikkeilld oli 5O-54-vuotiaista joka viides, 55-S9-vuotiaista 28* ja 6o-64-vuotiaista perdti 37eo.
Yleisimmiit tyokyvyttomyyseldkkeelle j ohtavat sai-
raudet ovat mielenterveyden hiiiriot, tuki- ja
Iiikuntaelinten ja verenkiertoetinten sairaudet.
Mainitut sairaudet ja niiden yhdistelmit ovat
lidketieteellisend syyni y1i 2/3zssa kaikista
tyokyvyttonyys e I dkke i st .

Kelan haastattelututkimuksen mukaan vuonna L987o1i jokin pitkdaikaissairaus 35-44-vuotiaista
3O?:IIa,  s-s{-vuotiaista 47eo:IIa ja 55-64-vuotiais-ta 69?:I1a. Vuodesta L964 ldhtien on haastattelussailmoitettuja pitkriaikaissairauksia sairastavien
osuus yli 4S-vuotiaista jatkuvasti hiernan suurentu-
nut.
Mini-Suomi-terveystutkimuksessa tutkituista o1i
tyokyvyttomyysel6kkeelld jo olteiden lisdksi hyvinmonilla oman ilrnoituksensa mukaan sairauden aiheut-
tamia haittoja tyossd. Ammatissa toimineista henki-loistd Ll- Z ilmoitti joutuneensa sairauden vuoksi
vdhentdmddn tyontekoaan nykyisessd tyossddn jaIisdksi noin 10 Z oli vaihtanut tyotehtiviii, tyo-
paikkaa tai ammattia. Esimerkiksi 55-59-vuotiaista
tyokyvyttomyyseldkkeelld oli joka neljiis, 492 o1ijoko eldkkeelld tai piti itseiiiin ainakin osittain
tyokyvyttomdnd ja lisdksi 5Z ilmoitti jotain muitahaittoja. Ammatissa toirnivista, jotka ilmoittivat
tyokyvyn rajoituksia, o1i liiikdrintutkimuksen mukaanpuolella joku haittaava sairaus.
Mini-Suomi-tutkimuksessa 3O-64-vuotiaista tutki-tuista lidkirintutkimuksen mukaan o1i tyokyvynrajoituksia ldhes joka neljdnnelld. Tdysin tyokyvyt-
tomid oli miehistd 10 ja naisista 6 prosenttia. Joko
tyokyvyttomyyseldkkeelld oli tai tyokyky o1i ainakinlievdsti heikentynyt 5O?:tla 55-59-vuotiaista ja
59%:11a 60-64-vuotiaista. Noin 2OZ kaikista 50-G4-vuotiaista oli sellaisia ammatissa toimivia henki-loita, joiden tyokyky o1i ainakin lievdsti rajoittu-nut. Edelleen tyossd olikin noin neljtisosa kaikista,joiden tyokyvyn lddkdri arvioi ainakin huomattavas-ti heikentyneeksi ja noin puolet kaikista, joilla
oli joku haittaava sairaus. Vaikka osa heistS lienee
l-98O-luvun aikana siirtynyt tyokyvyttonyyselik-
keelle tai yksilolliselle varhaiseldkkeelle, on 50vuotta tdyttdneiden tyossd kdyvien joukossa edelleen

5
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runsaasti henkiloita, joiden tyokyky on heikenty-
nyt.
Kunta-alan tyontekijoita koskeneessa seurantatut-
kimuksessa arvioitiin verenkiertoelimiston toimin-
takyky kahdella kolmasosalla edelleen tyossd olleis-ta naisista ja yhde115 kolmasosalla miehistd riittd-
ndttomdksi tyon vaatimuksiin.
Kdytettivissi olevat tutkimustulokset osoittavat,
ettS tyossd olevista rnonilla on sellaisia sairauksiaja tyo- ja toimintakyvyn rajoituksia, ettd nevoisivat j ohtaa tyokyvyttornyyseldkkeelle hakeutumi-
seen. Valtaosa niistii sairauksista on verenkier-toelinten, hengityseli-nten ja tuki- ja liikuntaelin-ten sairauksia sekd mj-elenterveyden hiiirioitii.
Sairastavuus, tyokyvyttornyys ja tyokyvyttomyyselik-
keelli o1o vaihtelevat alueittain ja viiestoryhrnit-
tdin voimakkaasti, tyokyvyttomyys kuitenkin sairas-tavuutta enemmein. Tilanne on edullisin Lounais- ja
Eteld-suomessa ja hallinnollisissa ammateissa,
ylemmin keskiasteen tai korkean asteen koulutuksensaaneilla ja huonoin Ita- ja Pohjois-Suomessa ja
ruumiillisesti kuormittavimmi-ssa ammateissa.

Vakavirnpia verenkiertoelinten sairauksia sairastavi-
en osuus vdestostd on pienenemdssd mutta tuki- ja
Iiikuntaelinsairaiden mddrd suurenee. Diabetes ja
kohonnut verenpaine ovat miehilld yleistymdssd.
Erddt syopisairaudet vihenevdt ja toiset yleis-
tyvdt. Vaikeimmat mielenterveydenhiiiriot sdilyvdtverraten harvinaisina mutta ilmaistut psyykkiset
oireet ja lievemmdt hriiriot ndyttdvdt yleistyvdn.
Nuorimpien aikuisten keskuudessa erilaiset allergi-set oireet ja sairaudet ovat yleistyneet.
Ldhinpien LO-20 vuoden aikana tyoikdisten suoma-laisten terveys ja toimintakyky todenndkoisestiasteittain edelleen kohenevat. Tdhdn myotiivaikuttaa
myos viimeaikainen elinolojen, elintapojen ja tottu-
musten monessa suhteessa terveydellisesti edul-linen kehitys. Tyokykyd voidaan parantaa myos
tehostamalla sairauksien ehkdisyi ja kuntoutusta.
Sairauskirjon muutokset merkitsevit sitd, ettd
vakavia pitkiiaikaisia sairauksia sairastavien ja
huomattavasti vajaakuntoisten osuus tyoikdisistd
todenndkoisesti pienenee. Ikdrakenteen muutostenjohdosta heiddn lukum6tir6nsd siitd huolimatta
ldhivuosina kasvaa. Er65t ihmisten eIi_ntapojen ja
tottumusten, ynpiriston tai tyon muutokset voivatlisdti joidenkin sairauksien vaaraa.
Vaikka kehityksen yleissuunta siis todennikoisesti
on myonteinenr or toisaalta mahdollista etta jot-
kut sairaudet ja niihin liittyvd vajaakuntoisuus

6
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4.2

olisivat ldhivuosina yleistlrmdssi. Sairastuvuuden
mahdollisista muutoksista riippumatta ammatissatoimivien ikidntyvien tyontekijoiden- joukossa on

li3i;ff =:1"":H:iE:i.Tl' ;:ii:"":;5:13'!3 i,iitu""
tymisti oireet ja sairaudet haittaavat.

Tyohon ja tyopaikkaan liittyvisti tekijoistii
Tyohon ja tyopaikkaan liittyvAt tekijdt ovat sidok-sissa tuotannonalaan, ammattiin, sukupuoleen ja
ikiiiin. Tuotantotapa ja tyossi sovellettava tekniikkanddrdytlrviit ptiiisaidntoisesti tuotannonalan mukaan.
Arnmattirakenne on eriytynyt selv6sti sukupuoJ-en
mukaan. Ika vaikuttaa harvoin sellaisenaan. Yleensei
se kytkeytyy taustatekijriksi ihmisen koko kdyt-
tdytymiseen. Kattavien selvitysten puuttuessa yleis-
tysten suhteen on oltava varovainen.

4.2.L. Tyon arvostus on muuttunut
Tyon merkitys ihmiselle on muuttunut kahdellatavalla. Ensinndkin elSm6nkaareen sisiltyvd koko-naistyoaika on supistunut koulutusaikojen pitenemi-
sen ja elikeidn alenemisen seurauksena. Toiseksityon merkitys suhteessa muihin elSmdnpiireihin
kuten perhe-eldmddn on vtihentynyt. Tyota halutaankuitenkin edelleen tehdd. Mistidn laajemmastatyokielteisyydestd ei o1e niyttoa. Odotukset tyon
laadun suhteen sen sijaan niyttdvdt kasvaneen
eritoten nuorten keskuudessa.

4.2.2. Tyon haitoista ei yksiselitteistd tietoa
Kolmannes palkansaajista pitdti tyotddn ruumiilli-sesti ja ldhes puolet henkisesti rasittavana.
Tyoviihtyvyys on yleisesti ottaen kuitenkin korkea.
Vanhemmat ikdluokat ovat tyohonsd tyytyvdisempid
kuin nuoret.
Tyon yksittdiset haitat ovat sidoksissa ammattiin.
Koska ammattirakenne on eriytynyt sukupuolen mukaan,ovat haitat miehilld ja naisilla jonkin verranerilaj-set. Tyon fyysinen rasittavuus korostuu mie-hilla ja vastaavasti psyykkinen naisil1a. Molempien
suhteen rasittavia tyotehtivii esiintyy erityi-sesti naisten ammateissa.

Tyon henkinen ja ruumiillinen rasittavuus ei ylei-
sesti ottaen o1e lisdintynyt. Naisilla arviot tyonruumiillisesta rasittavuudesta kasvavat idn myotd.Naisilla tyon henkinen rasj-ttavuus on jonkin verran
kasvanut, miehilli hivenen laskenut. Tyon henkinenrasittavuus ndytttiii korostuvan keski-iissd.
Yksittdisti fyysisisti haittatekijoistd yteisin onrniehilld melu ja naisilla taas yXlipuoti3et tyoliik-
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keet. Useiden fyysisten haittojen ammattialoja
ovat kemian prosessi-, massa- ja paperityo, metalli-teollisuus-, tekstiili-, vaatetusteollisuustyo
sekd metsityo. Myos monissa palveluammateissa
esiintyy paljon fyysisiS haittoja.
Tyon yksitoikkoisuus on vdhentynyt. Sen sijaankiire on Iisddntynyt. Kiireen haitallisuus onnaisten keskuudessa yleisempdi kuin miesten. Kiireja kiredt aikataulut ndyttdvdt heikentdvdn tyo-viihtyvyyttii eniten keski-ikiisten keskuudessa.Tyotahti on kiristynyt teollisen tyon ohella myos
monissa toimihenkiloarnmateissa, kuten markkinoinnis-sd, hallinnossa, opetus- ja pankkialalla sekd ter-
veydenhuollossa.

4.2.3. Teknologisen kehityksen monet kasvot
Teknologisen kehityksen haasteisiin ei ole kyettyriitt6vdsti vastaamaan. Ongelmien ilmeneminenvaihtelee tuotannonalan, ammattiaseman ja myosidn mukaan. Fyysisesti raskaat, kuluttavat ja
terveydelle vaaralliset tyot ovat teknj-sen kehityk-
sen myotd vdhentyneet, mutta eivSt kokonaan loppu-neet. Myos uusia ongelmia on syntynyt. Ensinndkinfyysisesti kevyet tyot voivat olla raskaita ja
kuluttavia puutteettisen ergonomian vuoksi. Toiseksitekninen kehitys on merkinnyt rationalisointia ja
tyovoiman tarpeen selked6 vihenemistd. Timd. tisdi
tyosuhteeseen liittyvrid epdvarmuutta. Toirnihenki-IoiIIa yleisin eprivarmuustekijei on siirto toisiintehtiviin, tyontekijoilla pakkoloman ja tyotto-
myyden uhka. Kolmanneksi kehitys ja muutokset edel-lyttdvdt ldhes jatkuvaa uuden oppirnista ja Iuo-pumista totutuista tyoskentely- ja johtamistavois-
ta. Tdmd on osoittautunut vaikeaksi.

Kdsitykset vanhojen tyontekijoiden oppimiskyvyistdovat ristiriitaisia. Poikkileikkaustutkimuksissa
on yleensd havaittu henkisissi toiminnoissa selvid
muutoksia idn rnyoti. Sen sijaan seurantatutkimuk-sissa ei tyoiiin aikana o1e todettu kovinkaan mer-kittdvdi henkisten suori-tusten heikkenemistd.
Idn myotd heikkenemistii tapahtuu ldhinni reaktio-
nopeudessa ja muistin osa-alueissa. Mj-eleenpainumi-
nen vaatii vanhenmilta pitemnin ajan kuin nuoremmil-ta. Toisaalta ikidntyneet pystyvdt kokemuksen avullaosin korvaamaan mahdollisia suoritusheikkouksiaan.
Oppirnisvaikeudet ndyttivdt kytkeytlrvdn muuhun kuinvarsinaisesti ikddn. Keskeinen tekije joidenkin
yksittdisten selvitysten mukaan on motivaatio.
Tdmd puolestaan on sidoksissa mm. terveydentilaanja koulutustasoon, jotka molemmat ovat vanhemmilla

I

4.2.4. Oppimisen edellytyksistd ei riittdvdsti tietoa
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ikdluokilla nuorempia heikommat.

Palkka yhii tyon tirkein motiivi

4.3 ElSketurvaan

9

4.2.6. Eldkkeelle siirtymiselle ei riittdvdsti vaihtoehtoja

Pa1kka muodostaa keskeisen kiinnikkeen jatkaa
tyontekoa. Erdiden selvitysten mukaan juuri ta-Ioudellisten menetysten suuruus onkin tirkeinelikkeelle siirtynistd jarruttava yksittiinen
tekij ai.

Ansiokehityksen muutoksia tyouran aikana on tutkittuhyvin vdhdn. LEL ja TEL aloja koskevien selvi-tysten
mukaan ansiokehityksen nousuvaihe kestdd kymmenisenvuotta huipun asettuessa ikdvdlille 35 45 vuotta.Yleisesti ottaen varhaiseliikeikaiisten ansiokehitys
on siis nuorenpia hitaampaa. Sairastelu ja tyotto-
nyys voivat laskea tulotasoa.

Kuntoutusta annetaan monen eri jarjestelmdn puit-
teissa. Jrirjestelmiist6 riippumatta se niytt6iikuitenkin vdhenevdn ja yksipuolj-stuvan 45 ikdvuodenjdlkeen. Erityisesti mahdollisuudet arnmatillj-seen
kuntoutukseen heikkenevit.
ja eldkkeelle siirtyniseen liittyvistd tekijoistd
Tosiasiallinen tyon lopettamisikri on viimeksi
kuluneiden 25 vuoden aikana alentunut kaikissaldntisissi teollisuusmaissa. Tutkij at vaikuttavat
yleensd epdileviltd eldkeikdsddnnosten merkitykseen
ndhden sikdli, ettd jos yksi elikkeelle siirtymis-tapa otetaan pois, tyontekijet todenndkoisestietsivit muj,ta teitd tyonteon lopettamiseen.
Eldketurvakeskuksessa on tutkittu myonteisen yVE-
ennakkopddtoksen saaneiden suhtautumista tyonteonjatkamiseen. Yhtend tutkimuskohteena oli ennakkopia-
toksen harkinta-ajan pidentdmisen vaikutus tyonteonjatkamishaluun. Kdvi ilmi, ettii vain vajaat seitse-
mdn prosenttia vastaajista olisi valmiita jatkamaan
tyontekoa nykyistd pitempddn, jos harkinta-aikaapidennettdisiin. Jos tyotehtdvissd tai tyoajoissatapahtuisi muutoksia, olisi tyontekoa jatkavien
osuus noin L4 prosenttia. Tdrkeimpdnd el6kkeellesiirtymisen syynd pidettiin terveydentilan heik-kenemisti (67 Z). Toiseksi tdrkein syy oIi yleinen
viisyminen ja kylldstyneisyys (2L Z).
Eldketurvakeskuksessa on parhaillaan tekeilLd myos
kyselytutkimus jonka kohteena ovat 5O-64-vuotiaat.
Otos on poimittu sekd YVE-elikeldisi_std ettd aktii-veista. Aineiston analyysi on kesken. Ennakkotulok-sista voidaan kuitenkin pdite1l6, ettd eldkkeellesiirtyneet ovat valtaosaltaan tyytyviiisid ratkai-
suunsa ja eldmintilanteeseensa. Myos vield tyossii
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Sairastavuuden
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kasvu
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olevien eldkehalukkuus on suuri. Toisaalta tyonte-kijoilla n6yttdisi olevan kiinnostusta osa-aikaelik-
keeseen (5o-54-vuotiaat 35 t t 55-64-vuotiaat 1-'7 e").

Hollannissa tehdyssd So-S8-vuotiaita miehid koske-
vassa tutkimuksessa on sen sijaan todettu, ettd
rniestyontekijoiden halukkuus hakea eldkettd ndyttid
riippuvan siitd, mink6laisiksi he arvioivat elSkeai-
kaiset tulonsa. Verraten pienikin alenema eliikeai-
kaisissa tuloissa, rlm. el6ketuloissa, vdhentaid
olennaisesti halua pyrkiii tyokyvyttomyyseldkkeelle .

Suhteellisen vihdlle huomiolle tutkimuksissa ovatjd.dneet tyomarkkinoiden rakenteelliset tekijait.
Elikeldistymiskehitystii ovat tosiasiassa suosineet
seki yritykset, tyomarkinajeirjestot ettd valtioval-
ta. Toistaiseksi ei o1e tietoa siitd, mitii vaikut-
taisi niiden aktoreiden politiikan muuttuminen.

Tutkimustulosten tarkastelu viittaa siihen, ettii
tdmin muistion alussa esitellyn elSkeldistymisen
rnallin kaikki elementit ihmisen tyokyky ja tyoha-Iu, tyoeldmdn olosuhteet sekd eliketurvan muodot
ovat elSkeliistymiskehityksen kannalta tirkeitd.
Naiyttriri siIt6, ettd parina viimeksi kuluneena
vuosikymmenenii monissa ndisti tekijdryhmist;i on
tapahtunut samansuuntaisi-a muutoksi-a, jotka ovat
Iisdnneet eliikkeelle siirtymistd. Kuitenkin esimer-kiksi ihmisten terveydentila on mddrdtyilta osiltaan
kohentunut ja fyysisestj- raskaat tyotehtd.vdt ovat
vdhentyneet.

Kuva 3. Eldkeldistymiskehityksen yhteiskunnallinen tausta

KANSANTUOTTEEN
KASVU

\t
Pysyd
yossd

Tyon merkityksen
vdheneminen

Tyon nopea
muutos

Hakea
elaket t d+

Elaketurvan
parantaminen

Yksilcin
pidtcis

Eldkkeelle padsyn
helpottaminen
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Kansantuotteen jatkuva kasvu ja sosiaaliturvan
parantamista tukevan arvomaailman kehittlrminen ovatjohtaneet siihen, ettd el6kkeelle pddsyd on pyritty
helpottamaan ikdintyvien ihmisten hyvinvoinnin
lisddniseksi. Samaan suuntaan ovat vaikuttaneet
tyonarkkinoiden rakenteelliset tekijiit. Korkean
tyottomyyden vallitessa ikdiintyvien tyontekijoidenelikeldistymisti ei juuri millddn taholla o1evakavasti yritetty hiltit;i.
Erddt tutkimustulokset viittaavat siihen, ettd myosikiitintyvdt tyontekijtit itse pitiiviit eldkkeelle
pddsyd myonteiseni asiana. Tdndn on joskus arveltujohtuvan tyon arvostuksen viihenemisestii. Ei ole
kuitenkaan varmaa, onko kysymyksessii todellinen
arvojen muutos vai tyoelSmdn nopeasta muutoksesta
aiheutuva sopeutumisreaktio. yhteiskunnassa, jossa
tyo on edelleen keskeinen sosiaalisen osallistumisenja kanssakiymisen vdyli, eliikkeelle siirtyminen
merkitsee vSlttdrndttd myos jonkinasteista syrjiiyty-nistd.
Kansaneldkel a itoksen ltini-Suomi -terveystutkimusosoittaa, ettii tyoeldrndssi on mukana melkein tyoky-vyttomyyseldkeliisten midrdd vastaava joukko ihmi-siii, joi11a on pitkdaikaisia, haittaavia sairauksiaja joiden tyokyky on vdhintddnkin lievdsti alentunut(kuva 4).
Myos ns. suurissa ikdluokissa on l-dhitulevaisuudessapaljon henkiloit.a, joiden tyostd selviytymistioireet ja sairaudet haittaavat. Heiddn pysymisensd
tyossii riippuu siitd, miten toisaalta tyo ja tyoym-pdristo ja toisaalta eldketurva kehittyvat. xoiti
monella tyossiiolevalla olisi lidketieteellisestiarvioiden riittdvii peruste hakeutua eldkkeelle,
tyossdpysymiseen luonnollisesti vaikuttaa ratkaise-vasti s€, miten ikddntyneet tyontekijdt arvioivat
tyonsd ja sen tuottaman toimeentulon ja muut palkin-not suhteessa eldkkeelle siirtymiseen Iiittyviinetuihin.
Hollannissa tehty tuore tutkimus (Aarts - de Jong
1990) viittaa siihen, etti tyokyvyttomyyseldkkeen
hakemista harkitsevat ihmj-set ottavat pditostd
tehdessddn herkdsti huomioon odotettavissa olevateldkeaikaiset tulonsa. pienikin pudotus odotettavis-sa olevissa tuloissa, mm. eldketuloissa, vd:hensi
eldkehalukkuutta. Kokemukset Ruotsin osa-aikaeldk-
keen korvaavuustason muutoksesta ovat samansuuntai-sia.
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Kuva 4 Tyokyvyttonyyselikkeiden ja kliinisessd tutkimuksessa todettu-jen tyokpyn eriasteisten rajoitusten yleisyys (Z) ikdryh-
mittdin koko viiestossii. Varjostettu alue kuvaa ammatissa
toimivia, joiden tyokyky oIi ainakin lievisti rajoittunut.
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6. Toimenpiteiden kohdentaminen

5. .

6.

3 ----
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Eldkeliistymiskehityksen suunnan muuttaminen ndyt-
tdisi vaativan vaikuttamista kaikkiin kolmeen
eldkkeelle siirtymisti siStelevidn tekij dryhrnddn.
Ihmisten tyokykyd ja tyohalua tulisi pyrkia edistS-
niiiin. Tyoelimdssd pitiiisi panostaa tyoolojen kehit-
tdmiseen myos ikddntyvil-Ie ihmisille sopiviksi.
Sosiaaliturvaa olisi kehitettdvd tyontekoa suosivaan
suuntaan.

on kuitenkin otettava myos huomioon, ettzi kdytettai-
vissi olevilla keinoilla ei ehkii voida ratkaisevasti
vaikuttaa kehityksen suuntaan. Kansainviiliset
vertailut ovat toistaiseksi- vdhdisiS, ja niihin
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tulee suhtautua varauksellisesti. Ne osoittavat
kuitenkin, ett6 keskimSSriinen tyonjdttoikd on
alentunut kaikissa ldntisissd teollisuusmaissa.
Maiden v:i1il15 on eroja, mutta tendenssi on sama
kaikkialla sosiaaliturvajarjestelmien eroista
huolimatta.
Mini-Suomi-terveystutkimuksen tuloksilla on merki-
tystd kaikkien kolmen toimenpidesuunnan kannalta.
Ne kiinnittiivdt vdlittondsti huomion ihmisten
henkisen ja fyysisen tyokyvyn ylldpitimiseen tahtaa-
vien toirnenpiteiden tarpeeseen. Ne saattavat osal-
taan viitata tyoelimdn kuluttavuuteen. Tuloksista
voidaan myos piiiitellii, ettti sosiaaliturvan keinoilla
voidaan ainakin jossakin mddrin vaikuttaa ihmisten
elSkehakuisuuteen, koska tyokyky sin nsi ei ndyti
olevan ainoa tekijii ihmisen pddtoksess6 hakea
eldkettd vaikeimpia sairauksia lukuunottamatta.

6.1. Tyokyvyn ja tyohalukkuuden edistdminen
Tyokyvyn ja tyohalun ytldpitdmiseen suoranaisesti
tihtddvid toimenpiteitii ovat aikuiskoulutus ja
tyoikdisen vtieston terveydentilan yleinen edistdmi-
nen. Vaikka ndiden toimenpiteiden yleisestd merki-
tyksestd ei oIe riittiivdd ndyttoai, or tutkirnuksilla
voitu osoittaa kuntoutustoimenpiteiden vaikutus
tyokyvyn yllripitrimiseen ainakin erdissi taudeissa.
Ollakseen tehokkaita ne pitdisi kuitenkin ottaa
kiiyttoon riittivin aikaisessa vaiheessa. Ihminen,joka on jo kypsynyt eldkkeen hakemiseen, ei o1ekiinnostunut uudelleenkoulutuksesta eikd hiinen
eldkehalukkuuteensa luultavasti endd t611oin juuri
voida kuntoutuksella vaikuttaa.
Pddtos hakea eldketti on lopputulos pitkdaikaisesta
prosessista, johon pitiiisi pdistd vaikuttamaan jo
prosessin alkuvaiheissa. Yksilon omatoiminen ter-
veydenhoito on lihinnd terveyskasvatuksen varassa.
Yleinen terveyshuolto ja tyoterveyshuoLto ovatilmeisesti niitd atuei-ta, joihin sosiaali- ja
terveyspolitiikalla voidaan vaikuttaa ja joita
pittiisi kehitt:id. Esimerkkind tdstd olisi niidenvdlisen yhteistyon lisddrninen tyoperdisten terveys-
vaaroj en ehkdisemiseksi.

6 .2 . Tyoeldmin kehittaiminen
TyoelSmin piirissd tulisi hillitd halukkuuttasiirtyi el6kkeelle ennen tyouran normaalia pddtty-
mist6. Tyoterveyshuollon mahdollisuuksia edistd6
ikddntyvien tyontekijoiden tyooloja pitiisi lisdtri.
Tutkimustulokset korostavat, ettii huomiota tulisikiinnittiiii iktiintyvien tyontekijoiden tyoolojen
kehittdmiseen nimenomaan fyysisesti raskaissi
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ammateissa. Alustavaa tutkimustietoa on myos siitd,ettd ikddntyvien tyontekijoiden tyooloihin ja niidenrnuutoksiin liittyvaa psyykkisti rasitusta olisierityistd syytd pyrkid vihentdmddn elikkeelle
hakeutumisen ehkiisemiseksi.
Ulkoisten tyoolosuhteiden lisiksi olisi syytdharkita mahdollisuuksia kehittiiii tyonantajin niitriratkaisuja, jotka koskevat ikiiiintyvien tyontekijoi-
den tyon rytrnid, tyoaikaa ja tyotehtdvien laatua.Ndihin kysymyksiin vaikuttavat myos koko tyoyhteisonilmapiiri ja asenteet. Mainittujen tekijain oikean-suuntaista kehittdmistS tulisi tukea myos sosiaa-liturvan keinoin.

6. 3. sosiaaliturvan kehittdmj-nen tyontekoa suosivaksi
Eldketurvan mahdollisuudet vaikuttaa tyossdpysymi-
seen liittyviit toisaalta ihmisten asenteisiineldkettd kohtaan ja toisaalta eldkkeen mddrdn jaeldkkeelle siirtymisen edellytysten sddtelyyn.
Er6itd tutkimustuloksia voidaan tulkita niin, ettiielikeajasta on viime aikoina tul1ut ihnisellesosiaalisesti hyvdksytty olotj_Ia, jota ei aj-nakaantarvitse hivetd. Asia voi o1la ndin, mutta ei ole
varmaa, iohtuuko myonteinen suhtautuminen eldkkeellesiirtymiseen elikkeen vetovoimasta vai siitd, ettiiihminen joutuu alistumaan kyvyttomyyteensd. pysyi
mukana kehittyvdn tyoeldmdn tahdissa. Joka tapauk-sessa asenteisiin vaikuttaminen voi osoittautuavaikeaksi ja vaatia pitkdn ajan.
Niiyttdai siltd, ettii eldkehatukkuus ei riipu yksin-
omaan sairastavuudesta. Jotkut pysytteleviit Lyossd,vaikka heiddn tyokykynsd olisi alentunut, toisettaas hakevat vastaavassa tilanteessa eldkettd. Ontietysti sairaustapauksia, joj-ssa valinnanvaraa eio1e, vaan elSkkeelle siirtyminen on ainoa mahdolli-
SUUS.

Jos nahd66n tarvetta laajentaa eldkkeelle siirtymi-
sen ikialuetta nykyisestdiin, niin taloudellistenresurssien puitteissa tuntuisi jdrkevdltd sitoa
eldkkeen myontininen mahdollisimman serkedsti taudin
aiheuttamaan tyokyvyn alenemaan.

Koska eldkkeen nddrd vaikuttaa todenndkoisesti
ihmj-sen pddtokseen hakea e16kettd, olisi se yksi
mahdollinen vaihtoehto ohjata eldkkeell_e siiitl.mis-ta. Yhtend kehittdrnislinjana olisi osatyoklrvytlo-
myyselikkeen sellainen kehittaiminen, joka palvelisi
varhaiseldkkeiden kehitttimisen tarvetta.
Tyokyvyttomyyden objektiivinen harkinta ndyttddkuitenkin olevan vaikeaa, silld asiantuntiJoidentulkinnat siiti vaihtelevat silloinkin, kun lddke-
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tieteelliset loydokset ovat samat. Tisti syysti
tyokyvyttonyyden tihe6mpi porrastus tuskin tulisi
kysynykseen, sillti tyokyvyttomyyden asteen hienova-
raisempi arvioiminen saattaisi lisiitii e16kep65.tos-
ten mielivaltaisuuden vaikutelmaa.
Osa-aikaelikkeen nykyisti laajempaan kdyttoon olisi
Eldketurvakeskuksen kyselytutkirnuksen mukaan haluk-kuutta. Se edellyttdisi, etti tyoeldmissi lisdttaii-siin osa-aikatyon rnahdollisuuksia. Ei ole kuitenkaan
se1vd6, vdhentdisiko se varhaiselikkeiden kriyttoivai lisiisiko se tdysiaikaisten tyontekijoiden
hakeutumista osa-aikatyohon.
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KANsANEriixpr,arros
Sosiaaliturvan tutkimuslaitos LIITE 1

Arpo Aromaa ja Timo Klaukka, lz.LL.l-990

IKiiiiNTYvIEN TYOIx[TstTx TERVEYS JA TYOKYKY

Seuraavassa tarkastellaan suomalaisten ty6ikiiisten ter-
veydentj-Iaa, tydkykyd ja niiden ajallista kehitystii paa-
asiassa KansanelSkelaitoksen viiestotutkimusten tietojen
avulla. Niiistii tdrkeimmtit ovat vuosina L97B - 80 suoritettu
Mini-Suomi-terveystutkimus, jonka yhteydessti seJ.vitettiin
koko 30 vuotta ttiytttinyttii viiest6nosaa edustaneen otoksen
terveydentila haastatteluin ja kliinisin menetelmin (Aromaa
ym. 1989 ). Lisaiksi Kela on suorittanut vuosien L964 - L987
vtili1lii neljd maanlaajuista viiest6tutkimusta, joiden yh-
teydessti on haastateltu koko Iaitoshoidon ulkopuolista
vtiest66 edustaneet otokset, suuruuksiltaan l-3 131- - L7 910
aj-kuista (Purola ym. L967; Purola ym. 197L; Kalimo ym. L9B2;
KalJ-mo ym. 1989 ). Osa tiedoista perustuu Tydterveyslaitoksen
vuonna l-981 aloittamaan kunnallisten tyontekij6iden terveyt-
tti, kuormittumista ja tydkykyai koskevaan laajaan seurantatut-
kimukseen (Ilmarinen 1985; Ilmarinen 19BB). Neiiden liseiksi
on hyddynnetty KansanelSkelaitoksen tydkyvlztt6myyselSketi1as-
toj a j a erditei ty6kyvytt6myyden ilmaantumista selvittiineitii
seurantatutkimuksia (Heliovaara lrm. 1986; Hytti 19BB).

Tydkyvyt tdmyyse 1 tikkeet

Vuoden 1989 lopussa o1i kansaneltikelain mukai-sell-a ty6ky-
vyttomyysekikkeella 273 987 henkilda e1i 8,3 I ty6ikdisistai.
Tiissii luvussa ovat mukana yksi16lJ.istai varhaiseleikettai
saavat, joita vuoden 1989 lopussa oLi 29 BO4 henkilda. Vuonna
L97 O ty6kyvytt6myyselSkeldi sten osuus ty6ikiii sestti vtiest6stii
oli 5,6 E, joten heidain mtitirtinsti on huomattavasti kasvanut.

Tyoklrvytt6myyseliikkeellti olevien osuus kasvaa nopeasti iiin
mukaan (kuvio l-). Vuonna 1989 o1i 55 S9-vuotiaista var-
sinaisella ty6kyvyttOmyyseltikkeellti tai yksi16IIisellai
varhaiseltikkeelll,28 *, 60 - 64-vuotiaista 37 * ja kaikista
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55 - 64-vuotiaista noin kolmasosa. Ty6tt6myyseldkkeeltti oli
listiksi 55 - S9-vuotiaista 4,7 * ja 6O - 64-vuotiaista 20 *.
Vanhimmasta ikiiryhmaistii sai tiimSn listiksi 3 I varhennettua
varhaiseliikettei.

Kwio 1. Ty6tryvyttdmyyseliikkeelli olevien osuus ty6ikiisisti ikdryhmittiin vuoden 19Bg

lopussa.
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Ttirkeimpiti ty6kyrryrttomyyttti aiheuttavia sairauksia ovat
tuki- ja liikuntaelinten ja verenkiertoelinten sairaudet
sekd mielenterveyden hiiiriOt. Naita sairastamattomiin 30

64-vuotiaisiin verrattaessa pelktistaiiin mielenterveyden
hriiri6itri sairastavan riski oIIa ty6kyvytt6myysel6kkeellii
on 2o-kertainen ja petkkdii TUlE-sairautta tai verenkier-
toelinten sairautta sairastavilla kuusinkertainen. Jos
tauteja on samanaikaj-sesti useita on my6s tydkyqzttdmyys-
elSkkeellii olo yleisempiiii. Niiistti kolmesta sairaudesta ovat
nykyisin tydiktiisilla yleisimpiii TUlE-sairaudet ja ne ovat
edelleen listiSntymtissii .

o/

40
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Ty6}<yvlztt6myyseltikkeel 1e s i irtl'mi- sen todenntik6i s14gs vaihtelee
alueittain ja ammattiryhmitt5in ja on suurin It6- ja Pohjois-
Suomessa ja ruumiillisesti kuormittavimmissa ammateissa.

Tyoikiiisten terveydentila

Kelan haastattelututkimuksissa vuosina L964 - L987 on
selvitetty mm. pitkriaikaissairastavuuden yleisyyttii. Jonkin
pitkSaikai-sen sairauden ilmoittaneiden osuudet (t) eri
tutkimusvuosina ovat 35 - 64-vuotiailla olleet seuraavat:

tka 1 964 1 968 1 976 1 987

35-44
45-54
55-64

27
44
62

31
43
59

26
45
68

30
47
69

Sairastavuus
vanhimmilla,
vuotiailla.

listieintynyt eniten
- 64-vuotiailla ja

( 10 prosenttiyksikk6ri )

hivenen my6s 45 - 54-
on
55

Mini-Suomi-tutkimuksessa o1i ty6kyvytt6myyseliikkeellei jo
o1lej-den lisiiksi hyvin monilla oman ilmoituksensa mukaan
sairauden aj-heuttamia haittoj a tydssti ( Kuvio 2) . Naimii

tu lokset a 1 i arvioivat hieman vaikea - as tei sen ty6kyvytt6myyden
yleisyyttti vanhimmassa 60 - 64-vuotiaiden ikiiryhmiissti, koska
ne koskevat terveystarkastukseen osallistuneita runsasta 90
t koko vdest6stii. Ammatissa toimineista 30 - 64-vuotiaista
henkil6istii 11 I ilmoitti joutuneensa sairauden vuoksi
vtihenttimtirin ty6ntekoaan nykyisessti ty6ssdein ja listiksi noj-n
10 Z oli vaihtanut tydtehtdviS, tydpaikkaa tai ammattia.
Kaikenkaj-kkiaan 55 -59-vuotiai-sta 49 t oli joko jo ty6kyvyt-
t6myyselSkkeellti tai piti itsetiiin ainakin osittain ty6kyvyt-
t6miinti ja liseiksi 5 E il-moitti joitain muita haittoja ty6ssti.
60 - 64-vuotiaista taas yli 60 t:1la oli ainakin jotai-n
tyOkyvyn rajoituksia.
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Kuvio 2. Tydkyvyn eri asteisten, itse ilmoitettuien rajoitusten esiinb/vyys (%) ikaryhmittiin.
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3 ---- 2 tai vdhent5nyt tytitE sai rauden takia
2 ------. 1 taj kokonaan tai os'ittain tyrikyvytdn
1 
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Tycikyvyttdmyysei iike

Ammatissa toimivista, joi1Ia oman ilmoituksensa mukaan o1i-
jokin tydkyvyn rajoitus, oli kliinisen arvion mukaan yli
B0 E:Ila joku pitkiiaikainen sairaus ja puoleIla joku haittaa-
va sairaus (Taulukko). Sairaudet ja ty6kywyn vajavuudet ovat
ty6klnrytt6myyselSkkeelIei oleviI1a luonnol1isesti yleisempiti
ja keski-mdiirin vaikea-asteisempia kuin ammatissa toi-mivilIa.
Ne ovat kuitenkin my6s ammatissa toimivilla yleisiei ja
voidaankin arvioida, ettd edelleen tydssti o1i noin neljdsosa
kaj-kj-sta, joiden tydkyvyn leitikeiri arvioi ainakin huomattavas-
ti heikentyneeksi ja noin puolet kaikista, joi-Ila oti joku
haittaava sairaus.



5

Taulukko. Pitkiaikaissairastavuuden ja vajaakuntoisuuden ikivakioitu esiintyvyys (%) ammatissa toimivilla,
ty6lryvyttdmyyselikkeelli olevilla ja muilla 30 - 64-vuotiailla. Mini-Suomi-terveystutkimus.
Ammatissa toimivien Vdkyvyn rajoitus on miiritelty kuten kuviossa 2 ottaen huomioon kaikki
itseilmoitetut ty6kyvyn rajoitukset.

Lkm Joku
pitka-
aikainen
sairaus
(laak.dg)

Joku
haittaa-
va
sairaus
(liik.dg)

>Huomat-
tavasti
heiken-
tynyt
ty6kyky
(laak.arvio)

>Lievasti
heiken-
tynyt
ty6kyky
(l6ik.arvio)

Terveydentila
melko huono -
huono
(oma arvio)

Ammatissa toimivat
Ei tyokyvyn rajoitusta
Ty6t<r7vyn rajoitus

Ty6kyvytt6myys-
el6kkeelli olevat

Muut

97,3 95,9 71,5 78,3

60,4 31,3 10,1 19,0

3309
1108

617

639

52,3
83,2

15,7

49,8
1,2

12,4

8,8

39,1

2,5
20,7

44.4

10,9

Kaikki 5673 62,8 32,4 13,0 23,6 't2,4

Mini-Suomi-tutkimuksessa 30 - 64-vuotiaista tutkituista o1i
liiaikelrintutkimuksen mukaan ainakin lievi6 tydkyvyn rajoituk-
sj-a ldhes joka neljiinnellS. Osuus oli miehistd 25 Z ja
naisista 22 E. Teiysin ty6kyvlztt6miei oli miehistti 10 ja
naisista 6 prosenttia. Lriiikdrin tutkimuksen mukaan viides-
osa1la 55 - 64-vuotiaista fyysinen kunto olisi riittrinyt
eninttiiin istumatydh6n. Joko ty6kyvyttdmyyseliikkeellti oIi tai
tydkyky oIi ltitiktiri-ntutkimuksen mukaan huomattavastj- heiken-
tynyt 32 E:IIa 55 - S9-vuotiaista ja 46 E:IIa 60 - 64-
vuotiaista (kuvio 3). Vastaavat osuudet olivat 50 E ja 59 Z,
jos otettiin huomioon kaikki ne henkilot, joiden tyokyky oIi
ainakin Iievtisti heikentynyt. Ty6kyvytt6myyseleikkeell-ai jo
olleiden listiksi oli sellaisia ammatissa toimivia, joiden
ty6kyky oli ainakin lievdsti heikentynyt kaikista 50 - 54-
vuotiaista 19 8, 55 - sg-vuotiaista 2L E ja 60 - 64-vuotiais-
ta 17 8. Ttim6nikdisestti vtiestdstd oli vastaavasti sellaisia
ammatissa toimivia, joiden ty6kyky o1i huomattavasti heiken-
tynyt5*,5Eja7*.
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Kuvio 3. Ty6lryvytt6myyselikkeiden ja liikirin kliinisessi tutkimuksessa toteamien ty6toyvyn
eriasteisten raioitusten yleisyys (%) ikaryhmiftSin koko vdestossi. Varjostettu alue
kuvaa ammatissa toimivia, joiden tyokyky oli ainakin lievisti rajoittunut.
M ini-Suomi-terveystutkimus.
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Niiin ollen ammatissa toimi-via, jotka orisivat saattaneet
hakeutua tyoklrvlrttomyyselSkkeelle oIi vuosina LgZB - BO

tehdyn tutkimuksen ajankohtana paljon, ehkd jopa saman verran
kuj-n heitti j o oI i tydkyvlzttdmyyseldkkeel lai . Ntiistti henkil-ois -
td on osa todenntik6j-sesti siirtynyt 1980-1uvu1la tyokywytt6-
myyseltikkeelle tai varhaiseliikkeerle. Kuvioon 3 on merkitty
koko vdest66n suhteutettuna pistein neiiden eliikkeiden
yleisyys vuonna 1989. Tydeldmiissti on eliikkeellai olevien
osuuden kasvusta huolimatta epdilemdttti edelleen runsaasti



henkil6it6, joi1la on pitkdaikaisia sairauksia
ty6kyky on ainakin lievdsti heikentynyt.

7

ja joiden

Kunta-alan ty6ntekijdite koskeneessa tutkimuksessa seurat-
tiin terveydentilan, kuormituksen ja ty6kyvyn kehittymistei
ryhmtissti, jonka ikti vuonna 1981 oli 51 vuotta ja vuonna l-985
vastaavasti 55 vuotta. Jtilkimmiiisessii mittauksessa arvioitiin
verenkiertoelimist6n toimintakyky kahdella kolmasosalla
edelleen ty6ssd olleista naisista riitttimdtt6miiksi ty6n
vaatimuksiin. Vastaava osuus miehistai oli yksi kolmasosa
( Ilmarinen 19BB ) . Taimti havainto tukee ede116 esitettyai
paiSte lmaiei, j onka mukaan huomattavi staki n tydkywynra j oi tuks i s -
ta ktirsivistii vain osa on siirtynyt ty6kyvyttdmyyselskkeel-
Ie.

Sairastavuuden ja kuormituksen vaihtelu

Sairastavuus, ty6kyvyttdmyys j a ty6kyvytt6myyselaikkeellti olo
vaihtelevat alueittain ja vdest6ryhmittaiin voimakkaasti.
Kliinisin menetelmin mitattu sairastavuus vaihtelee kuitenkin
viihemmiin kuin ty6kyvyttOmyys ja eleikkeellS o1o. Tiimri johtuu
siitei, ettti sairastavuuden liseiksi ty6kyvytt6myyteen vaikut-
tavat voimakkaasti sekti yksi16- ettei aluetasolla eriLaiset
ty6h6n, ty6llisyyteen, elinoloihin ja mahdollisesti sosiaali-
turvaan liittyvdt tekijiit. Tama kiiy ilmj- myds siitti, ettti
tyOkyvytt6myyseliikkeelle hakeutuvien j a myOnnettyj en eldkkei -
den meieirii vaihtelee mm. maan taloudellisen tilanteen,
erinkeinoeltimein rakennemuutosten j a ty6ttomyyden vaihderles-
sa. Lounais- ja Etelti-Suomessa, teknisissd ja hallinnol-
lisissa ammateissa, ylemmtin keskiasteen tai korkean asteen
koulutuksen saaneilla ty6klrvlzttdmyyseltikkeelle siirtyminen
(Heli6vaara ym. 1986, Hytti l-9BB) ja muutkin tyokyvyn
rajoitukset ovat selviisti harvinaisempia kuin muissa ryhmis-
sd ( Aromaa ym. l-989 ) .

Ty6ikiiisen viiest6n sairastavuus on muuttunut rakenteellisesti
siten, ettri pitkriaikaissairastavuus on yleistynyt ammatissa
toimimattomien keskuudessa nopeammin kui-n ty6ssiiorevilla.
Ty6eI timtis sti olevi en ammatt i ryhmi ttti i set sa i rastavuu serot ovat
pienentyneet vuosien L964 ja L987 vailillii (Karisto 1989).
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TdmS on kuitenkin johtunut lShinnti siitd, ettd aikaisemmin
suhteelJ-isen terveiden toimihenkilOryhmien keskuudessa
sairastavuus on listieintynyt enemmdn kuin muissa ammattiryh-
miss6.

Kehitysnaikymiii

Aikuisten pitkiiaikaissairastavuus on muuttumassa niin, ettii
verenkiertoelinten sairauksia sairastavien osuus vdest6std
pienenee mutta tuki- ja liikuntaelinte,n sairauksia sairasta-
vien meitirti suurenee (Sievers 1rm. L99O). Vaikeimmat mielenter-
veydenhiiiri6t sdilyviit verraten harvinaisina mutta ilmaistut
psyykkiset oireet ja lievemmtit htiiri6t neiytttivtit yleistyvrin
(Kalimo ym. 1989). Nuorimpien aikuisten keskuudessa erilaiset
allergiset oireet ja sairaudet ovat yleistyneet. Mikari tdmai
kehitys jatkuu voi niiden ohella yleistyii my6s alttj-us
sairastua ertiisiin ammattitauteihin.

Ltihimpien 1o - 20 vuoden aikana ty6ikeiisten suomalaisten ter-
veys ja toimintakyky todenndkdisesti asteittain edelleen
kohenevat. Teihdn my6teivaikuttaa my6s viimeaikainen erinoro-
jen, elintapojen ja tottumusten monessa suhteessa terveydel-
lisesti edullinen kehitys. sairauskirjon muutokset merkitse-
veit sitai, ett6 vakavia pitktiaikaisia sairauksia sairastavien
ja huomattavasti vajaakuntoisten osuus tydiktiisistri todennii-
koisesti pienenee. rkiirakenteen muutokset puotestaan aiheut-
tavat sen, ettii heiddn lukumtitirtinsii siitii huolimatta lahi-
vuosina kasvaa. suurten ikeiruokkien muodostama aikaisempaa
vanhempi ty6voima on aikaisempaa koulutetumpaa, mihin liittyy
parempi terveydentila ja mikd my6s parantaa heidein mahdol-
Iisuuksiaan sairastuttua hakeutua fyysistii suorituskykyaiain
paremmin vastaavaan ty6h6n. Ty6kyvyn terveydellisj_6 edel-
rytyksiS voidaan myos parantaa tehostamalla sairauksien
ehktiisyai j a kuntoutusta. Epaiedurlisen kehityksen mahdollisuu-
teen viittaavat toisaalta tiedot, joiden mukaan esimerkiksi
listieintyvS tuki- ja liikuntaerinten oireilu liittyisi ty6n
ja ty6ympdrist6n epaiedullisiin muutoksiin, kuten kiireisyy-
den, pakkotahtisuuden, yksipuolisuuden ja yksitoikkoisuuden
lisiiSntymiseen etenkin monissa naisvaltaisissa ammateissa
(Lehto 1"988). My6s ertitit ihmisten elintapojen ja tottumusten,
ymptirist6n tai ty6n muutokset voivat lisStei joidenkin
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sairauksien vaaraa. Lisdiintyvid sairauksia voivat orra
esimerkiksi diabetes, kohonnut verenpaine, jotkut tuki- ja
liikuntaerimistdn sairaudet, mielenterveysongermat ja er6dt
arrergiset sairaudet. Tapaturmien tulevaa kehityst6 on vaikea
ennakoida. Vaikka kehityksen yleissuunta todenntik6isesti on
mydnteinen, on siis mahdollista ettd ainakin ertiiit sairaudet
ja niihin ]-iittlrvei vajaakuntoisuus olisivat ltihivuosina
yleistymiissS.

sairastuvuuden muutoksista riippumatta on aikaisempaa
toimintakykyisempien suurten ikSruokkien ty6ikdisten j oukossa
reihiturevaisuudessa parjon sellaisia, joiden tyOstti serviyty-
mistd oireet ja sairaudet haittaavat. Heidain pysymj-sensti
tyossri riippuu osaksi kuntoutuksen onnistumisesta. Erittdin
vahvasti se riippuu toisaarta siitei miten ty6 ja ty6ympiiristO
ja toisaalta eliiketurva kehittyvdt. Monella tyosstiolevalla
olisi laiiiketieteellisest j- arvioiden riittdvii peruste hakeutua
eliikkeeIle. Ty6ssai pysymiseen vaikuttaa siksi ratkaisevasti
se minkSlaiseksi ikStintyvtit ty6ntekijiit yleensii arvioivat
ty6nsd ja sen tuottaman toimeentulon ja muut palkinnot
suhteessa el6kkeel1e siirtymiseen liittyviin etuihin.
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I,TIKSI IIALTITAAN SIIRTYA VAREAISELiU(KEET.T.!:

Tutkinustuloksia ja anrioita tyoh6n ja tyiipaikkaanliittyrien tekij iiiden vailcutuksista

1. Johdanto

Demografisen kehityksen seurauksena tytivoiman tarjonnan kasvu
pysihtyi 1980 -Iuvun jiilkipuoriskolla. r99o -Iuvu1la kasvu on
hidasta ja loppuu 2ooo -Iuvu11a. Tarjontaa on myiis supistamassa
koulutusaikojen piteneminen, tyiiajan ryheneminen ja erilaiset
varhai-selikejarjestelnAt. Myos tyohon liittyvdt arrrostukset ovat
voineet muuttua tarjontaa supistavasti. Merkittiivid tyiivoima-
reservejd, ei o1e toisin kuin 1970 -Iuvun tytivoimapulan vuosina.

Tyovoiman tarjonnan lisaiiroinen ede1l6 kuvatussa tilanteessa on
vaj-keaa. Vdesttjkehityksen kautta vaikuttaminen tuntuu tytivoiman
tarjonnassa vasta vuosikyrnnenien kuluttua ja on sit;i ennen Ii-
siimissa tytivoirnan kysyntd.i. Kourutusaikoja tuski-n voidaan
olennaisesti supistaa. Kehitys on ol1ut jo pitkiiin toiseen suun-
taan. MiktiAn ei nyiiskd.Sn viittaa siihen, etti tyoajan ryhenti-
mistavoitteista oltaisiin valmj.j.ta luopumaan. Vanhuuselikeiin
korottaininen ei sekiin toisi erityisenpii lisiii tyovoiman tar-
jontaan, koska enernmistii on erilaisten tyokyvyttomyys ja var-
haiseldkkeiden piirissi jo ennen rrvarsinaistarr eliikeikdii. var-
haiseldkejarjestelmid voidaan periaatteessa muuttaa kireimrniksi,
mutta on epivarmaa, kuinka paljon se todellisuud.essa kasvattaisi
tyovoiman tarjontaa. Vikisin pitdminen tytivoimassa tuskin on
erityisen jirkevii ajatellen tuottavuutta ja tehokkuutta. Arvos-
tuksiin vaikuttaminen on hidasta eiki oikeastaan tiedeti, miten
se pitiisi tehdd. Tyovoimareserveji ei ole ainakaan mainittavas-
sa md.drin. Kaiken kaikkiaan kansallisen tyovoiman tarjonnan
olennainen lisiininen niiyttiA nd.in olIen olevan vaikeaa eIlei
mahdotonta. Strategj,ana tulislkin kenties o1la tyiivoinan tar-
jonnan "venyttiiminenrr niin, etti se ennakoitua pidenpiiin siilyi-
si nykyiselli tasolla.
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rhnisen piivittiiinen eliruinen ja toininta tapahtuu eri eri-
mdnpiireissi. Aktiivi-ikiinen kiy tyossii, osa piivisti kuluu
perheen pari.ssa, osa nahdollisesti omien harrastusten parissa
vapaa-ai-kana jne. Eri elairuinpiireilli on omat norminsa, anronsa
ja toinintanallinsa. Tini ilmenee yksittiiisen ihroisen kohdalla
erj-laisina sosiaalj.sina rooleina. Rationaalj-seen kiyttiyttmi-
seen liittyy rnytis karkyrointia, mj.ten aika jaetaan eri eld.nin-
piireihin. Etiiniinpiirit ovat niin ollen "kilpaileviarr eld,ninalu-
eita. Missd erininpiirissd, ihninen parhaiteh viihtyy, niti hin
eniten arrrostaa, vaihtelee eri ihnisilri. Td,ssi suhteessa voi
nyos o1Ia selvid kulttuurisia eroja.

Eldmdnpiirit voj-vat o1la yhden piivin puitteissa vaihtuvia, mut-
ta myos elirnd.nkaareen liittyvii. Talla tavoin ajatellen tytissi-
ja elikkeellioloa voidaan pitii omina eliiniinpiireini6n. Niln
o11en mytis niitii voidaan pitAi kilpailevina vaihtoehtoina ih-
misten arvostuksissa.

Tutkimusten mukaan ennenaikaiselle elikkeelle siirtyminen on
yreensi vuosia kestinyt tapahtunasarja. Nd.in orlen siihen on
vaikuttamassa hyvin eriraisia tekijoita. Tissd esj-tyksessi pyri-
tain kartoittamaan tyohon ja tyopaikkaan liittyvien tekijtiiden
vaikutuksia ja yhteyksii halukkuuteen siirtyi varhaj-selikkeel-
1e.

2. Elikeliisyyden muuttunut merkitys

Eldkkeelle siirtymisestei nykyisessi nerkityksessi on voj-tu puhua
yleisimmin vasta viime vuosikymmenini. Alkuvaiheessa van-
huuselakkeen saaminen o1i pikerrnminkin eridnlainen palkkio pit-
ktian hengissi pysymisesti kuin jokaisen ulottuvj-lla aikanaan
oleva etuus (Abe1-Smith 1990).

Eld.kkeelle siirtyminen voidaan nd.hdi sopeutumisprosessj.na, jonka
kuluessa tyo poistuu tirkeiden piiiniiirien joukosta. Atschleyn
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mukaan el6.kkeelle siirtynisen onnistuminen riippuu siiti, kuinka
tirked,ssi aseuassa tyti on orlut ihmisen anrojirjestyksessi
(Forss 1982, 1989).

Eriiden tutkijoiden mukaan nykyisessi nopean muutoksen yhteis-
kunnassa on nousemassa esiin vaatimuksia rmielekkiinniistir e1i-
misti. Nini vaatimukset niyttiisivit ajoittuvan 50 ikivuoden
jiilkeen (The PRA:s Manual 1985). Eld.ketunrakeskuksen elikeiki-
tutkinuksessa tuoti.in esiin samansuuntainen ajatus toteamalla,
ettd nyky-yhteiskunnassa ifuninen ei pidi rrkoneen viereen kaatu-
mistarr jirkevind ajatuksena.

on mahdorlista, ettd, 50 ikivuoden jilkeinen eliminvaihe on
muuttumassa merkittiviisti td,hinastisesta sisd,rrostiin. Jos
aiemmin oli tietyssd, nielessi kyse ttjiihdyttelysti'r ennen elik-
keelIe siirtymistdr, sisiltyy tihin vaiheeseen nyt uusia element-
teji mrn. parantuneiden taloudellisten rnahdollisuuksien, parantu-
neen yleisen terveydentilan ja lis6iintyvdn vapaa-ajan myoti. on
myos merkillepantavaa, etti el6ke1iistd, arrrostetaan entistd
enemmdn. Tini- on johtanut e16ke1d,isen rrroolj.nrr kasvavaan hyvik-
syniseen mytis yksilotasorla (Aarnio, Forss 1nn. 1975). Kuten os-
good (1982) on todennut, elikeajasta on tu1lut legitiini ylei-
sesti hyviiksytty oIotila.

Ty6n ja muiden eliminalueiden keskiniisti suhdetta on usein mi-
tattu ruotsalaisen Hans L. Zetterbergin (tg77) kiyttirndlli mene-
teIniIld. Suomessa samaa mj.ttaustapaa ovat kdyttd.neet ainakin
Alku1a (1981) seki Kortteinen ja Yliistalo, jotka ovat verranneet
omia tuloksiaan Alkulan aineistoon. Menetehniid on mytis kiytetty
suomen GaIlupin niiiriiajoin suoritettavissa nuorisotutkimuksissa
(Tuohinen f990).

Kortteisen )rm. palkkatyoliisistA koostuvaan otokseen perustuvan
tutkiruuksen mukaan tyon asema ja merkitys ihmisten elinissi
laski nopeasti 1980 -luvun alkupuolelta lahtien, kuten seuraa-
vasta taulukosta ilmenee (y1osta1o 1996):
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Ei osaa sanoa

Surnma

Taululko 1. Mika palkkatytissi ki}nrille on elimissi keskeistii?
L979 1984 Muutos

Tyo 51 35 16
Kotielini 40 53 + 13
Vapaa-aika kodinu1kopuolella 6 7 +I

3 6 +3
I00 t 100*

Kysymys ei kuitenkaan ole tyon nerkityksesti jossain absoluut-
tisessa mielessi, vaan nimenomaan suhteessa nuihin elind.naluei-
siin. Tyon a:rrostuksen vd.henemj.nen on purkautunut perhe-eldrnin
arvosEuksen kohoaroiseen. Mainitun tutkimuksen mukaan vapaa-aika
sind'nsa on hyvin harvoilla suomalaisilla keskeisin eld.minalue.
Mahdolliseen uudenlaiseen suhtautumiseen tyohon viittaisi nyos
Tyoaikakomitean nietinntin tiedot, joiden mukaan ihniset olisivat
enenevissi niairin arkaneet antaa etusijaa vapaa-ajaI1e palkan
kustannuksella (Tyoaikakonitea 19Bo nietinto r983) .

Tyon arvostuksen viheneminen ei automaattisesti merkitse tyoha-
lukkuuden vihenemisti. Kortteisen ym. tutkimuksen mukaan haluk_
kuus tehda palkkatyotd on jatkuvasti kasvanut. Suornalaisten si-
toutuminen tyohon on ld.hes itsestid.n selvyys. Tyon merkityksen
raskusta absoluuttisessa mi.elessi ei siis oIe kysymys. sitoutu_
minen tyohon on niinolren siilynyt, mutta samanaikaisesti tyon
ulkopuoristen eliminpiirien (rihinni perhe-erimiin) merkitys on
lisiintynyt (y1osta1o 1986) .

Kun tarkasterlaan eri eld,minalueiden tirkeyttd iin mukaan, niyt-
taa sirta, ettd tirkeys riippuu voimakkaasti paitsi iiisti nyos
elinvaiheesta. Kaikkein nuorirnmille ikriluokille tirkein vapaa-
ajan asema laskee nopeasti perheen perustanisvaiheessa ja koti-
eld'min arvostus kasvaa. Noin 30. ikivuodesta leihtien perhe-eli-
mdn arvostus heikkenee tasaisestj- ja vastaavasti tyon arvostus
keskeisimpdni kasvaa( Tuohinen 199o). Mutta kuten aiemmin esi-
tettiin, tilanne saattaa taas muuttua 50. ikivuoden vaiheilla.
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Ikivaihehlpoteesi on tiirkei siinii nielessi, etti sen mukaan ar-
vostukset tyohon ja sen nyoti halu jatkaa tytintekoa vaihtelevat
sarooillakin ihnisil16. Karjistd,en siis jossain elimd,nvaiheessa
tytinarkomaani saattaa ehdottonasti haluta lopettaa tyiinteon j a
vastaavasti vihern'qin tyohon orientoitunut tehostaa tyontekoaan.
Seurantatutkinusten puuttuessa nitiin kovin varmaa tietoa ei
kuitenkaan o1e saatavissa.

voimakas sitoutumj.nen parkkatyohon ei kuitenkaan kerro, miten
tyii vastaa tekijiinsd odotuksia ja vaatimuksj.a. Tyohon sitoutumi-
sessa voi nytis orra kyse viilttiiroittonyydestd,, jotta saavutet-
taisiin enernnin tai vihe'nmd,n selkeisti kiteytyneet elintaso- ja
kulutustavoitteet. Joka tapauksessa tuntuu itsest6in selvd,lti,
etti vihemmin palkitsevasta tyostii on helponpi siirtyi elikkeel-
re kuin tyosti, joka antaa ihniselle monessa suhteessa parjon.

Tyohon kohdistuvat odotukset nayttiviit olevan sj.doksissa ikiiin
ja myos sukupolveen. Kirjistien nuoremmat ikdpolvet korostavat
tyon rnielenkiintoisuutta, kun keski-ikiiiset painottavat palkkaa
ja vanhemmat varmaa tyopaikkaa (Lotti 1983, Lindstrom :.ssey.

Eliketurvakeskuksen eliikeikitutkirouksen mukaan ammattia kuvaa-
vat muuttujat ohjaavat voimakkaasti mielipiteitd sopivasta eli-
keiisti. Ammattiryhnien va1i11i ori erittiin servit erot erd-
keikamielipiteissd,. Aru:nattien tyokyvyttomyystiheyden ja alhaista
erdkeikdi koskevien mielipitei-den v61i11a orl selvi yhteys (Aar-
nio, Forss ym. i-975, Forss 19g9).

Tyoterveysraitoksen tutkimusten mukaan terveyden ja tyokyvyn
heikkeneminen liittyviit tyon sisiltoon. Ero ammattiryhmien vi-
1i114 alkavat nakyi jo noin 50 ikivuoden tienoilla (Ilrnarinen
1985, Forss 1989). Kelan sosiaalitunran tutkinruslaitoksen tut-
kirnuksen mukaan keskimidrAinen tyoklnryttiirnyysriski TEL -a1a11a
ruumiillista tyot:i tekevi116 on selkeisti suurernpi kuin henki-
sen tyiin tekijoilla (Hinnikiinen r9B8). Tehtyjen tyokyvyttomyys-
tutkimusten mukaan tyokyvytttimyyselikkeelle siirtyminen on kes-
kiniiriiisti yreisempii vd,hinkoulutettujen, pienipalkkaisten ja
fyysi-sesti raskaissa ammateissa toinivien keskuud.essa. Raskaat
j a hankalat tyot ovat hyvin edustettuj.na nyiiskin yVE -ennakko-
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piitoksii hakeneiden joukossa
Forss 1989).

(Gould 1985, Gould ja Rinne I98G,

3. fyoelinin muutokset

3.1. Johdanto

Yleisesti ottaen tyon tekemisen ehdot ovat viineisten vuosikym-
menien aikana muuttuneet voimakkaasti. Tiinii on seurausta tyo-
markkinoiden ja tuotantotoininnan nuutoksista. Nini muutokset
ovat muovanneet kokonaan uudet puitteet tyiin tekeniselle.

Muutoksia on monenlaj-sia ja monentasoisia. osa niisti on makro-
tason ilmioita osan ollessa yksityisten ihuristen subjektiiviseen
tajuntaan liittyvii. osa liittyy h1ruin konkreettisesti tyiin te-
kemiseen osan orlessa tuotantostrategioiden ja tyon organisoin-
nin nuutoksia.

3 . 2 . T\rtinarkkinoiden yleispiirteet

3.2.I. Tlrovoiman tulo- ja poistumavirrat

Arvion mukaan Suomessa vuosittain solmittujen tyosuhteiden mid.ri
on vaihdellut 7oo ooo aina 1 loo ooo tytisuhteeseen. Vuoden aika-
na solmittujen ty6suhteiden virrasta laskettuna keskirniarin
vihan yri 50 t o1i pysyvia tyiisuhteita (saeski r9B5). pysyvien
tyosuhteiden keskimiiriinen pituus vaihtelee jonkin veryan. yk-
sityiselld' sektorilla keskiroiiriinen pituus kohosi rggo -Luvul-
Ia 6,8 vuodesta 8,2 vuoteen (Santaniki 19g9).

Tilastokeskuksen eri vuosina laatimien tyovoinatutkimusten ja
tytivoiman vuosihaastatterujen mukaan pysyvien ja niiriaikais-
ten tyosuhteiden suhteelliset osuudet pysyiviit 19Bo -ruvulla
hyvin vakaina. Vuonna 1987 kaikista ty6suhteista kaikkiaan 95,6
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Z o1i pyslruii ja LL,2 t naiiriiaikaisia. Miird,aikaisia tytisuhteita
esiintyy erityisesti jutkisella sektorilla.

selvitysten mukaan uutta tyiivoinaa virtaa tytinarkkinoille entis-
td' hitaanmin. Kun vuosina r97o LgTs tyiivoinaa turi tytinark-
kinoille 37o 000 henkei anrioid,aan virtaamaksi vuosina 1995
2000 vajaat 3oo 000 henked. Tyonarkkinoille tulevj.en keskirnii-
riinen ikd' on 23 vuotta eikii se oIe juurikaan muuttunut viime
vuosina (Saaski ja weijola 1989).

Tyomarkkinoilta poistutaan yhi nuorempina. Tyonarkkinoilta pois-tuvien ikirakenne on muuttunut nelkoisesti tgTo -Iuvurta. Tuol-loin yleisin tytinarkkinoilta poistuuisiki o1i 60 64 vuotta.
Nykyisin 55 59 vuotiaiden osuus on suurin, miki aiheutuu ennen
muuta varhaiselikejirjestelmien yleistymisesti (Saaski ja weijo_
Ia 1989).

Tyoministerion laskelmien mukaan vuosina 19g5 2ooo tytivoimastapoistuu 819 ooo henkei ja tyovoimaan siirtyy noin 856 o0o hen-kiloa (?yonarkkinoiden tulevaisuus 19gB) . Tarjonnan kasvurnahdol-lisuus on niin ol1en vajaat 40 oo0 henkei. sitternmin tatii en-nustetta on korjattu ylospiiin, koska nuorten t,ytivoinaosuuksien
rasku ei o1e ol1ut niin suuri kuin aikaiserumin oletettiin. Kor-jatun ennusteen mukaan kasvu olisi 50 ooo henked vuosina 1990
2 000.

Nykyisen tilanteen ymmirtdniseksi on merkilrepantavaa, ettei
tyovoiman tarjonta kasvanut vi.isivuotiskaudella 1985-90 Iai-nkaanja 1987-88 tarjonta supistui 24 000 henkilolla. Talouskasvu sensijaan o1i ennitysmaisen nopeaa. Lihinenneisyys ei siis ilman
muuta jatku pahenevana tyiivoirnapulana vd,litttimissi tulevaisuu-
dessa. Todenteorla tyovoin tarjonta supistuu vuoden 2ooo jal-
keen ja erityisen voiruakkaasti 2oro -Iuvu1ra.

3.2.2. tlronarkkinoiden tasapainottumuus

?yottomyysaste on si.doksissa BK?:n kasvuun. Heilahterut koko
tyovoimaa koskevissa virroissa vuosina 1970 r99o selittyvit
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pitkiille naisten tytrvoinavirtojen vaihteluista. Naistytivoima on
joustanut niehii ene'nmiin kysynnd,n muutoksj.in tytinarkkinoilla.
Tilanne kuitenkin tissi suhteessa muuttunut. suuret uuden tyo-
voiman turovirrat ja naistyiivoiman tarjonnan jousto kysynnd.n
muutoksiin eiviit eniii nenneitten vuosiklmmenien tapaan toini
tytirnarkkinoiden sopeuttamismekanismeina.

Laskelnien mukaan naistyovoj.man rekrytointj.tanre vuosina 1985
2000 ylittii naistytivoiman tarjonnan. Laskennallisesti ylikysyn-
ti voitaisiin tyydyttii naistyottonirri. xiytinnossi tiini ei
liene raahdollista. Miesten kohdalla tyottonyys laskelnien mukaan
kasvaisi tytirnarkkinoille tulovirran ylittiessi rekrytointitar-
peen (Siidski ja Weijola 1989).

3 . 2 . 3. \onarkkinoiden j oustavuus j a j iyklqrys

oEcD:n arvioiden mukaan tyourarkkinoiden kehityksessi on havait-
tavissa seki trendi kohti jdykistlaista etti joustavuuden kas-
vua. Molemmat trendit niyttivit vallitsevan rinnakkain.

?yiimarkkinoiden j iykistymisen
jonnan heikentyneen kohtaannon
raavista syisti:

seki tyiivoinan kysynnin j a tar-
on sanottu aiheutuneen mm. seu-

sosiaaripoliittiset toimenpiteet (tyosuhdeturva,tyottomyysturva, ammattisuoja jnej Lstivit tyomark-kinoiden sopeuttamista rakennelnuuioksiin
omistusasuntovaltaisuuden lisdintyminen ja puutevuokra-asunnoista heikentivit tyiivoiman l:-ueetristaliikkuvuutta
tyovoinan vanhenemj-nen heikentii tyiivoiman ammatillistaja alueellista liikkuwuutta
arnrnatillisesti eriytyneiden ty6markkinoiden synty jakvalifikaatiovaatj.musten kasvu rajoittavat tyoioimanliikkuvuutta eri lohkojen vililIe
tyiivoinan kysynnSn ja tarjonnan arueellinen eriytymi-nen heikentdi myiis kohtaantoa
elinkeinorakenteen muutos hivittiii tyopaikkoja taan-tuvilla aloilla_ ja_ tyovoirnan kysynti plinottiu tietyil-le nouseville aloilIe
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liikkuvuus julkisen ja yksityisen sektorj.n v61i11i vi-hiisti

Jiykistyruishypoteesia vastaan on esitetty seuraavaa:

ty6voinan kiyttotapa yrityksissi on rouuttunut: tyoaika-jirjestelyt, alihankinta ja nuut joustavuutta Iilaevattoinenpiteet ovat lisiiintyneet
tilapiiisten tyopaikkojen lisiintlminen
rekisteroiniittoniin tyollisyyden ja keikkatyon kasvu

niiriaikaisen tyiivoinan kiyton lisiintlminen

Keinoina tasapaj.nottomuuden korjaamiseksi on esitetty nrn. seu-
raavia toiurenpiteitd. :

entisti suurempi ja joustavanpi liikkuvuus tyovoirnastapois ja takaisin
tyiivoiman tarjonnan siiitely tyovoi.nan erilaisilla kiin-nittymisilla: osa-aikaisuui, joustavat ja yksilollisettyoajat, joustavat elikejiirjeltetyt
tyon sisilltin kehittininen ottaen huomioon ammattienkuormittavuutta koskevat tutkimukset
sukupuoleen perustuvan tyiirnarkkinoiden eriytymisen vi-
hentd.minen

(jul-

3.3. Tuotanto- ja tyovoimarakenteen muutokset

3 . 3 . 1. flrtivoinan uusj ako

Tyiivoinanrakenteen muutos ol1ut viine vuosiklzumenind, voimakasta.
Ennusteiden mukaan kehitysvauhti kuitenkin selvd,sti hid.astuu.

liikkuvuude
kinen yks

n1itv isiirninen tytimarkkinasektore idenisen) vililli
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Palveluiden osuuden kasvusta osa on yritystoimintaa palvelevien
toimialojen kasvua, joka selittii osittain teollisuuden tyiivoi-
maosuuden laskua. Ts. yritykset ovat ryhtyneet ost:rnaan palvelu-
ja muilta yrityksilti ja konranneet tarla oroia toiuintojaan.
Joka tapauksessa pitkalle aikavililli tarkasteltuna tyiivoiuan
uusjako eri erinkeinohaarojen virilId, on olIut rajua (Kuvio 1).

Kuvio 1- Tyovoimarakenteen muutos elinkeinohaaroittain rnrosina1950 2000

EIItrf
Maa- 1a metsatalous E!Rafrortus. vakuutus ym
Teoll. ;a rak.toiminta l-''l Pafuelukset
Kauppa 1a liikenne I Tuntematon

1950 1960 1970 1985 2000

(Lahce: Yhteiskunnan rakennemuuttuj ia rg|g/r989)

suomea voidaan luonnehtia uryohiiin ja nopeasti teollistuneeksi
maaksi. Kuluvan vuosisadan puolivilin jilkeen suomen elinkeino-
rakenteen muutos on olIut erittain nopeaa. Erityisesti 1960
ruvulla erinkeinorakenteen muutos ori ennityksellisen rajua.
Maatalouden tyiivoima viheni vuosina 1960-85 noin s6o ooo hen-
gesta 220 ooo henkeen. Metsd,taloud,essa tytivoinakehitys on o1lut
samantapainen: vuonna 1960 tycivoirna kiisitti runsaat I5o ooo hen-
kea, vuonna 1985 enii vajaat 50 ooo (Kortteinen 1990).

1980 Iuvulla tyontekijoiden poistuna on keskittynyt teollisuu-
teen: vuosina 1981-89 teollisuuden tyollisten rod,iri viheni noin
100 000 henge11i (Kortteinen 1990).
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Tytivoirna niyttii jakautuvan uudelleen nytis tyiinantajan mukaan.
Kuitenkin yksityinen sektori on ed,elreen suurin tyonantaja,
vaikka sen rekrTtointitarrre allttaakin poistuman. Valtlosektori
niyttii arrrioiden roukaan pyslruin ennalraan. sen sijaan kunta-
alan tytivoinan rekrytointitanre yltttii selkeiisti poistr:man.
Tytirnarkkinoille tulevan uuden tytivoirnan virrasta 55 * uenee yk-
sityiselle sektorirle, runsas kolmannes kunta-aIalle ja 10 t
va1tiol1e (Kuvio 2).

Kuvio 2 lyollisyyden kehitys(tuhatta henkei)
tytinantajan roukaan v. 1985 2000

ir onantara Tvovorma
1985 2000

\luuros Poistuma Rekrvtotntttarve
1985 -:000 

0o

Valtro
Kunnat
\ ksitvrnen
Tun(ematon

Tr olliset
Tvottomat

- 76

- 296
-.171

9
l5
55

arA

JJ7
r 760

I
I {3'

l:9

230
600

I 670
.l

2 504

99

;J
- r53

-90
67

30

_71
- l.ll
-561
_116
_ .11

+ 843

* ll
99f

Y hteensa r 565 2 603 )l -819
* 856 100

(Lahde: Sd,6ski ja Weijola 1989)

sektorin henkilostoniirin kasvu arkoi r97o -Iuvu1la
sitten edelleen r98o -Iuvu11a. Kasvu on tapahtunut ja
jatkossakin kunta-a1a11a (Kuvio 3).

Julki.sen
kiihtyen
tapahtuu
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Kuvio 3. Jurkisen sektorin henkilostoniiri 1960 1982

700.000 664.000

600.000

s00.000
450.000

400.000
335.000

314.000
300.000 166.000

137.000
r.-.: :, -:{-_a ^ c.' 1'..-:'; .rJ.:.--..- .';'.' :. r.l.:l''

kuntai
200.000 .,

214.000
177.000 169.000

100.000 Vattio

01960 1965 1970 1975 1980 1987*

(Lahde: Yhteiskunnan rakennernuuttujia 198g//g9)

Paitsi erinkeinohaaroittain ja tyonantajan mukaan tytivoima ja-
kautuu uudelleen mytis arrrrattilohkoittain. Ennusteiden mukaan
tilanne nayttd,d seuraavalta:
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TauluJ<ko 2. Tyolllnen tytivoina aunattilohkoittaln nrosina198s 2000

I

lAmrtt i t ohto
r9E5

1000 h

2000
t000 h

n sto. t985'2000
t000 h Ix t

I loht. trat I innot t inen
lToimi stotyii
lfruprttincn tyii
I loht. tcknincn
lvr trni s tustuii
lTckniect tukiryitt
lruotto- ia rscnnus
lvrrasto- ja kut jctus
I xcnki t6pctvetuty6
llcrveys- ja sos. ty6
lxutttuuri- ja jirj.
lAtkutuotannon ryd

7.9
6.2
6.9
7.t

11 .4

6.7
E.9

tz.t
9.0
7.9

o7.t
295.8
194.6
15E.6
175. r
9a.a

r55.0
r9t.7
t9t.6
216.9
177.2
277.0

rt5.2
tot .0
2t1.t
26E.E
zEE.6
&.4

r52.0
172.0
?27.6
It 0.0
2t1.7
202.5

5.1
1't .7

37.9
5.2

39.E
90.2

-66.7
-2t.0
-5.0

- r9.7
29.0
95. r
56.5

-71-5

39.0' 't.t
20.5
56.9

-23. r
-29.7
-t.9

- 10.3
t4.6
az.9
l0.E

-25.9

9.t
9.7

|t.2
2.6
5.9

4.0
12.2
E.0
6.5

t r.4
1.9
6.4

lYHTEEr.sl z1r2.z 100.0 e570.0 100.0 r37.8 ,.7

(Lahde: KM 1988:28 ja Silvennoinen ]ru. 1988)

Tyon sisilltinen muuttuminen on pakottanut anrioimaan kaytettyjiluokittelu uudelleen. uusien luokitusten yhteiseni perusajatuk-
sena on oIlut erottaa omaksi luokakseen kaikki ne tytit, joissa
tuotetaan, levitetiin taikka kiiytetiiin infor-maatiota. Tillai-sella ruokituksella tyiivoiman uusjako niyttd,i seuraavalta:
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Kuvio 4 A:nmatissa

sina 1960
toiuiva .viesttr aunattttoiuialan uukaan vlro-1985 (prosenttia)

t9& ta70 1980 t985

- r uruolcnlc
--3i:'agn No <oneennorto
-'armOolloommollt
l:",e,ut
'.',u N,o

20.4
31,2
2l ,8

25.9
o,7

r2,8
28,3
30,5
25,9

2,5

10.5

25.8
35.6
27.O
ll

35,6
27.3
15,0
21,7
0,5

'cro ,o..o e, oJr er6u O|.CD1 lomonn trclri8oru3p6rn €on is{.orn@on om, 16s n{orcrrcanorrts o
- i'?ry ,er. ^e \Dn.on-,o vn€,sua,(D.ltEilffi r@ rplo llg,fln@ltip,o ron oGtrffi tw. OECD:a h.e.t,r'ItJ-l rmtiot,E c/tdxttlo-
-"e'tlco e -i-.-aea ?rcro o€ rcrovrro ioto orlosr/lun pg orcro. taiotfi&,i@frNnffi &yo 60 on m&rbrl, db gar
:':5e.n,!r5.r^rc te^o !@r^o t i/0 eW wrc 1980.

(Lahde: Kortteinen 1990)

Palvelutyiin osuus on kasvanut vuod,en r97o jilkeen ainoastaan
hyvin vihain. Pa1veluid,en asemesta niuenouaan ns. infor.uaatioam-
matit ovat kasvaneet liki samaa tahtia kuin alkutuotanto on su-pistunut. Lihes kaikki kas.m kahden viine vuosikynnenen aj.kana
onki-n kesklttynyt ns. informaatioannatteihin. Vuoden 1980 jar-
keen nirni arunatit ovatkin muodostaneet servisti suurimnan yksit-
taisen amnattiryhnan suomessa: \ lonna 19g5 jo 36 prosenttia
ammatissa toinivasta viestostii tyiiskenteli sellaisissa tehtdvi-
si, jotka OECD luokittaa ns. inforaaatioammateiksi (Kortteinen
19e0).

3.3.2. Koulutustason muutos

vieston koulutustaso on kohonnut Ja kohoaa ennusteiden mukaan
edelleen. Sukupuolten viiliset erot ovat tasoittuneet. Koulutetut
j akaantuvat alueellj.sesti epitasaisesti : Korkeakoulututkinnon
suorittaneita o11 v. 1985 koko Daassa 319 prosenttia koko vies-
tosti. uudellamaalla ni6ri orl 7,4 prosenttla, Vaasan riinissi



15

Koulutustason muutos ilmenee lnrviosta 5 Ja tau-2,2 prosenttta
Iukosta 3.

,lKuvio 5. viesttin koulutustason muutos rruosina r9i5-2oo

Vaeston (15 vuotta tavttaneet)
koulutuslaso 1985-2000

100 6 = korkea-
koulutus

= ammatrllinen
koulutus

= varn yleis-
stvtstava
koulutus

r99o 1995 2000

(Lihde: Yhteiskunnan rakennemuuttuj ia J,g}g/Bg)

Taululko 3 Annatillinen koulutus
1960-1985

ikiryh:nittain vuosina

lka

60

-r0

20

0
1985

1 950 1 970 .985

15-?4
25-34
35-44
4 5-54
55-64
55-

:0.3
:9.2
:a 9

9.3
6.9

23.2
39.5
?4.3

r3.r
9.3

27.3
62.2
53. r
35.4
21 .4
l4 8

(Lihde: Yhteiskunnan rakennenuuttujia Lggg/gg)
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3. 4. Yritystoitlnnan kehttysllnJoJa

3 - 4.1. olosub,teiden, tavoitteiden ja keinojen uuuttuuinen

Yritystoiminta on vuosiklmmenien saatossa tullut uutkilckaanmak-
si. se ilmenee entlsti qsgammin siten, etti yhtalkaa pitiisi
hallita keskeniiin ristirlltaisia lluloiti. Tillalsia ovat nm.
seuraavat iluioparit (peltonen 1987) :

samanaikaj.nen lama J a inf J.aatlo
samanaikainen tyottoulrys Ja tyovoinapula
tarrre ottaa huomioon yksilot ja ryhnit
tulos- ja prosessikriteerien huouioon ottaminen

Pidenrnilli aikavelilla on tapahtunut eri ruuuttujiIla mitattunarl
runsaasti uuutoksla, kuten seuraavasta ilmenee:



Kuvauskohdc

KoMctt a I uouu ht iva i I mia
t950- tgfr- t970- t9E0- t990-

Yleispiinc Strettisuus Kasnr Epavrtairurs Hdlinu kchilrE Verctrirukemn
Tirkcin funktio 'Jakclu' Tuoteno Telos ja

hctrti16t0
Muttiminti
Tuaclchityr

Tuttimur
Tdniaara hooldirinti jr
ohieur

TES+ilanrccn
luonnc

Pairutus Sopimus Uuhrma Hdlittanns Yttcirtlo tyoourejr ja
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L7

Kuvio 5. Yritystoiminnan keskeiEii piirteita 19s0, 1960,
1970, IsBO ja 1990 -Iurnrlla.

(Lihde: peltonen 1987)

Kaavion terzoi "jakeru'r (1950-luvulla) vilttaa siihen, ette kai-
kesta tavarasta o1i puutetta ja vallitsi rnyyjdn narkkinat eIi
tavaraa ei tarrrinnut Darkkinoida. Kisitteelle rhltausmomenttirl
tarkoitetaan yrityksen joustavuutta ja nuutosalttiutta. siihen
vaikuttavat yrityksen ika, henkilostoniiri, toimialojen roiiri,
liikevaihto ja sijoitettu piiona. poliittisella epavaruuud,ella
tarkoitetaan kansainvilisii uarkkinaolosuhteita jollain tie-
ty116 alueeI1a. Prosessikriteerilla tarkoit,etaan toininnan su-
juvuutta ja hiiriottouyttii.

3 . 4.2. Johtauistrategioiden uuutokaet

Tyontekijoiden produktlivlsuus on varsi.n uusi kisite. Amerikka-
laisen lllkkeenjohdon [profeetanr peter Dnrckerin (1968) nukaan
ei ole kulunut kuln vajaa Eata \nrotta silte, hln ensirnnaisen
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kerran alettiin pohtia nnrniilllsen tyontekljin johtanisongel-
nia. Yhtilailla ei oj.keastaan tiedetty, nLten tuotantoa tulisl
roitata.

Eriin anrion uukaan vuonna Lg76 linsirnaissa opetettlln yll 3oo
johtanistekniikkaa, teoriaa tal uallla. Samaisen a:rrion mukaan
niisti o11 kiytossi runsas klmmenen ja niistikln vain vildella
tekniikalla niiyttl olevan yhteytti yrityksen menestlmiseen (Aspja Peltonen 1979). Ollvatpa niui anriot luotettavia tai ei, jo
pelkistid'n sellaisten esittininen on osoitus johtaniseen liitty-
visti ongelmista.

Keskeinen viime vuosilqrnnenien johtanistaidollinen kehityspiirre
on johtamisen on professionaalisttrminen. yritysten johtoon pal-
kataan yhi useaumin arumattijohtajia, JolIla piisiinttiisesti on
erikoistunutta koulutusta korkeakoulutasolla. Johtanisen profes-
sionaaristuminen kytkeytyy Er. seuraaviin ilnioihin (pertonen
Ie87):

Johtajan pitii halllta aikaisempaa monimutkaisenpiaorganisaatiorakenteita ja peli iaantaia.
rhnissuhteiden harlinta on tullut tirkeiinnd,ksi.
Johtanj.sen teoriakentti on laajentunut.
Kilpailu on kiristynyt.
Alaisten koulutustaso on noussut.
sldosryhrnien ha1llnta tuIlut entisti tirkeirnrniiksi javaikearnmaksi.

Lainsriidintii on lisiiintynyt ja tulrut vaikeammin haI-littavaksi.

Johtanistrategiat ovat rnuuttuneet tai niiden olisi pitinyt muut-
tua vuosiklmnenten nyot,i. Esiniehen asema ja rooli on sekin ko-
kenut roelkoisia muutoksia (kuviot 7 ja 8):



19

Kurio 7. JohtauistlryIlen uuuttuminen l95O 1990

Kohdctta luowchtiva ilmid
Kuvauskohde t950- t960-
Organisaatio Puhclinluctrclo

lhmissuhtcct Autoritaari-
SUUS

Hcnkilcistdhal-
linnon parno

Kritccri

i Johtamis- Tyonjohtajillc
koulutus

' Taloudcn
suunnrttclu

vaheisre

Tarkcin johta- I lhmiser
misen kompo i
ncnttr tai kohdcl

Johtava
pcrusfilosofia

conortaT

Tuotantosuun-
tautunut pal-
riarkaalisuus

(Lihde: Peltonen 1987)

Kuvio 8- Esfuniehen aseuan ja roolrn uuuttuni.nen

t970- t980- t990-
Linjacikun-
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st
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toiminta
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Koomunrkario

Oppimircn
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mlnctr
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Vnhiallcn koko
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Kaitillc

Budjctointi Kokonaisvalui-
sct systccmir

Jorsrval kiyttt-
jiiliheisct systcc
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Sisiincn tchokkuus
Luova uusiutumincn

I' o h d e t t o I uonne ht iva t I mb

\rr 0itus

\.rrkutus-
rnl hdol I rsu us

I'trruuts,fide 1950- t 960- I t970- I tgao-
Laskcva Matala Nouseva

Vahcncva Episelvd Nouscva

Himara
ic'

Korkea

Suuri

Tarkoitukscn-
mukaisct

I 990-
Korkca

Suuri

Nopcastr muuttuva

Yksilollisct

Itscnsa totcuttamincn

T.rimcnkur r Sisaistettv .Si

L lkonarsct
, rlosu htec t

Huonot

Trumo(rrvrt Raha 1ailrvostus
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Raha Ei aina mikadn Tyo sinansa

Sclkiintvva

(Lihde: Peltonen 1987)
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Muutosten merkitys kiytiinniiss6 vaihtelee toimiaran ja organi-
saation aseman mukaan. Joka tapauksessa ikiintyneet tytintekijit
ovat kilmiissa lipi nahdollisesti neljatta tai viidetti muutosta,
jotka kaikki tulevat huomaamatta, mutta muuttavat ajan nyttiti
tyoympiristoi.

3.5. Teknologinen kehitys ja tyoolot

Teknologisen kehityksen nyoti tyotehtivit ovat yleisesti ottaen
muuttuneet fyysisilti vaatiuuksiltaan kevye'nrniksi. Parantuneet
tytiolot vihentiviit tyotapatu:mien ja arnnattitautien insidens-
sid. Toisaalta nopeat muutokset tyooloissa voivat aiheuttaa uu-
den oppimiseen ja sopeutumiseen liittyvii ongelmia erityisesti
vanhempien tytintekijoiden kohdalla. Nopea kehitys ei siis ore
pelkistad.n myonteistd,, vaan voi lisiti turvattomuutta ja epivar-
muutta (Hannikainen 19BB) .

Keskeinen viiae vuosj.klmmen teknologinen muutos on ollut tieto-
tekniikan hyvaksikiyton erittd,in nopea lisiiintlnuinen. Tiroi on
erityisen ruerkityksellisti, koska sen vaikutukset ulottuvat Ia-
hes kaikille tuotannonaloille ja kaikkj,in a'rmatteihin. Td,ssi
mielessii puhurninen teolliseen vallankumoukseen rinnastettavasta
prosessista ja tapahtumasarjasta on hyrinkin perusteltua.

Nakemykset "robottikumouksenrr suunnasta ja ulottuvuudesta vaih-
televat melkoisesti. Itse teknologiaa on rnahdollista kehittid
siten, etti suurin osa tehdastytisti voidaan haluttaessa teettid
roboteilla ja automatisoiduilla koneiIIa. Rohkeimpien arvioiden
mukaan on teknisesti rnahdollista korvata lihes kaikki auto-,
sihko-, kone- ja metalristeollisuuden tyopaikat roboteilla.
Automaation todelliset kiyttonahdollisuud,et arvioidaan kuiten-
kin 55-75 prosentiksi tehdastyovoirnasta. Kiiyttoonottonopeus
riippuu kuitenkin mycis siiti, kuinka nopeasti uutta teknologiaa
kyetiin omaksumaan, tyiivoirnan kustannuksista verrattuna pidonan
kustannuksiin ja tuotettavien hyodykkeiden kysynndsti seki kil-
pailu- ja markkinatilanteesta (Rauhala ja Grohn I9B5).

Huolimatta kaikesta teknologisesta kehityksesti yhi edelleen er1
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aloi11a on ruumiillisest,i raskaita tyotehtivii. Niissd fyysinen
suorj.tuskyky ratkaisee edelleen, niten tyosti selviydytid,n.

Tieto- ja viestintdtekniikan kehitys on muokannut ja nuokkaa
tyon tekemisen ehtoja. Kuinka suuressa mdd,rin ja nilli nopeudel-
1a vaihtelee aloittain. Vaikutukset eivit vilttinittii o1e yh-
densuuntaisia. Tietotekniikalla on eri yhteyksissi anrioitu oIe-
van nm. seuraavan kaltaisia vaikutuksia:

Hivittiii entisi.i tyotehtivii, 1uo tyottonyytti.
Luo uusia tyotehtivii ja tyopaikkoja.
Aiheuttaa tyotehtivien vaatimustason nousua.

Aiheuttaa tyotehtivien vaat,iuustason alenemista.
Muuttaa olennaisesti automaation avulla eraiti teol-lisia tyotehtivii: poistaa ikivid, raskaita ja likai-sia toitii.
Muuttaa toinnistotyon luonnetta: eridt tyotehtriviitsiirtyvit joko kokonaan tietokoneilre tai inhirnilrinenvaatimustaso laskee ja tietokoneen ttviliintulor kat-kaisee perinteisii ylenemisnahdollisuuksia.
Aiheuttaa muutoksia tytiorganisaation sosiaalisissa
suhteissa.
Muuttaa teollisen toininnan panos/tuotos -suhdetta:piene1li panoksella saadaan yhi parempi tuotos.
Parantaa toimistotyon tehoa.
Aiheuttaa tyon oleruuksen uudelleenarviointia
koko yhteiskunnassa.

Asennoitumista teknologisiin uudistuksiin tyopaikoilla on tut-
kittu pitkain. Lukuisten selvitysten mukaan tytintekijit suhtau-
tuvat hyvin eri tavoin uuden tekniikan ja teknologian tai orga-
nisaatiouudistusten toteuttamiseen tyopaikoillaan. Uuteen aja-
tukseen tai keksinttitin suhtautuminen riippuu ennenkaikkea niiden
hyodystd sekd siiti, mj.ssi niiirin ne ovat sopusoinnussa val-
litseviin arvoihin ja ornaksujien kokeruustaustaan (Asp ja pelto-
nen L979). Jaffen ja Froonkinin (1968) ruukaan ruikiili tyofli-
syystilanne on kunnossa, vain harvat sanovat uuden teknologian
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aiheuttavan haitallisia vaikutuksj.a. Heikon tyollislrystilanteen
valritessa kielteinen suhtautuminen on siti vastoin yreisti.

Uudistusten toteuttamistapa vaikuttaa ratkaisevasti asennoitu-
miseen. Tytintekijoiden nahdollisuus osallj,stua muutosten suun-
nitteluun on yleensi todettu nytinteisyytti lisiiviksi tekijiiksi.
on tavallista, etti muutosten toteutuksessa pyritiin tehokkuus-
ja tuottavuustavoitteiden lisiksi tyoolojen kehittiniseen tyiin-
tekijiiiden etujen mukaisesti. Mikali uudistukset eivit aiheuta
tyottonyyttii tai tyottornyyden uhkaa ja nikili ne eivit heikennd,
ryhnien ja yksiloiden saavuttamia etuja, valtaa ja asemaa, ei
rnuutoksia yreensi vastusteta. Myos erilaisten tyopaikka- ja an-
nattikohtaj.sten tekijoiden on todettu vaikuttavan, miten uudis-
tuksiin ja muutoksiin suhtaudutaan (Asp ja peltonen 1929).

3.5. Qzooloista ja niiden uuutoksista

3. 6. 1. xiisitteiden rniiiirittely

Kahden eri ajankohdan tutkiruustulosten vertailussa on useita
ongelmia. Jos tuloksista esinerkiksi nihdi6n, etti melun aiheut-
tama rasitus koetaan nyt suurempana kuin aiernmin, voj-vat taus-
talla olla vaikuttamassa ainakin seuraavat tekijiit:

todellisissa tytiolosuhteissa on tapahtunut muutostaajankohtien vi1ilIa
tyontekijoiden tietoisuus ja tyiisuojerua koskevat vaa-tinukset ovat muuttuneet
palkansaajaviesttissi on tapahtunut rakenteellisia muu-toksia (esim. ammattirakenne on muuttunut)
tutkimusten tiedonkeruu- ja mittausmenetelrnit ovat eri-laiset
erojen keskivirheet ovat suurenmat kuin havaj.ttu muutos

Kyseessa voi nytis oIIa nd,iden tekijoiden yhteisvaikutus. Vaiku-
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tusten kartoittauinen kiy erityisen ongelmallj.seksi silloin, kun
tyooloja koskevien haastattelututkimusten avu11a pyritiin kar-
toittarnaan tyiioloissa tapahtuneita todelrisia muutoksia.

Tyooloja anrioj-taessa onkin syytii tehdi ero objetstiivisten ja
subjelctiivisten tyooloja kuvaavien tekijoiden v6lilti. objek-
tiivisilla tyooloilla tarkoitetaan ilnion pysyvyytti tarkasteli-
jasta riippunatta. Tiillaisia asioita tyopaikarla ovat esim. tyo-
voiman niiiri, rakennusten koko, tytikoneet jne, objektiiviset
tekijit ovat tavallisesti luonteeltaan fyysisii, jotain roitii
voidaan "kisin kosketellarr. osa objektiivisista tekijoisti si-
siltiii subjektiivisia elenentteji. Tiillaisia ovat esim. linpoti-
la, kosteus, me1u, rikaisuus, j,lman raatu, joista on olemassa
tyosuojelunormeja. MittareilLa roitattuna ne ovat objektiivisia,
mutta mittareiden nittaamat nor-uit perustuvat sopinuksiin. Sub-
jektiiviset tytiolot, esim. tyopaikan ilnapiiri, ovat nitatta-
vissa, mutta ei samalla tavalla "objektiivisestj.fr kaisin koske-
teltavasti kuin objektiiviset tekijdt. Mittausten tulosten tul-
kinta sisil-tii subjektiivisia elementtejd. kuten my6s tutkijoiden
anriot, jotka-perustuvat havainnointiin, haastatteluihin ja ky-
selyihin. subjektiiviset tytiolot ovat siis sidoksissa sita arvi-
oivaan henkiloon tai henkiloihin. pohjirnrniltaan on kysymys sii-
ti, kuinka luotettavasti ja yleisesti hlnriksytylli tai yhteises-
ti sovitulra tavalla tyiioloja ja sen osatekijoita kyetiAn mit-
taamaan tai arvioj.roaan. Voi oIla, etti kannattaisi kiyttii jaot-
telua objektiiviset, puoliobjektiiviset ja subjektiiviset tyo-
o1ot.

Tyoolot voidaan kokea eri tavoin. Vaikka tyooloissa ei tapahtui-
si mitdin muutoksia, reagointi niihin ja siti kautta kdyttiyty-
mlnen voj. muuttua jos tyoolot syystd. taj. toisesta koetaan eri
tavoin. Vastaavasti reagoinnissa ja kdyttiytlauisessd ei vilttd.-
matti tapahdu muutoksia, vaikka tytiolot muuttuisivatkin, jos
mytis kokeminen muuttuu. Niiin o1len kiiyttiytlnnisen muutosten tai-
muuttumattomuuden syitd, tulee etsii paitsi tytioloista myos tyo-
olojen kokenisesta. Kokemj.nen on yksilollisti riippuen per-
soonallisuudesta, taustoista kolutuksesta jne., mutta siini on
tiettyjd peruslinjoja vaihteluvilin sisiillii. voi olIa, etti ko-
keminen niiiriytyy esirn. sukupolven mukaan. Tavallaan kokeminen
on tapa nihdi asiat, jisentiii asiat ja asennoitua niihin. Koke-
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misesta on kyslzuys, kun haastateltava tyiintekija vastaa esim.
seuraaviin kyslanyksiin: Ovatko tyopaikan ilnastointi ja liirnni-
tys sopivat, onko tytipaineita liikaa, sopivasti vai liian vihin.
Kokemj.sessa on sj.is kyslmys tiedollisesta ja verbaalisesta tun-
temisesta, mitii nielti tyooloista o1laan, nitii niistii ajatel-
raan, mitd. niist;i puhutaan, niti tyolti odotetaan jne.. Kun tind.
rrtunteminenrr muuttuu ttsyvd,llisemmiksi, on kyslmys reagoinnista.

objekt,iiviset tekijit ja subjektiivinen kokeminen nd.ird.d,vit,
nillaiseksi reagointi muodostuu. Niiden ohelra voi o1Ia eri-
laisia viliintulevia nuuttujia. Reagoinnissa voidaan erottaa
fyysinen, somaattinen ja psyykkinen elenentti. Reagoinnissa on
kyse, miten objektiiviset tekijdt yhdessi kokenisen kanssa saa-
vat aikaan seurauksia tai tiloja.

Reagointi vaikuttaa viliintulevien muuttuj ien vSlitykse1li sii-
hen, miten lopulta kiyttiydytiin. Tyoolot void.aan kokea epdmiel-
lyttavina, jolloin niihin reagoidaan visymykselli. Tisti puoles-
taan on seurauksena halu piisti varhaiseld,kkeelle, nikiili lain-
sa:idinto sen mahdollistaa. Lainsd,iidiinto toimii v6liintulevana
muuttujana. Asetelma on yksinkertaistettuna seuraava(kuvio 1.) t
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Kuvio 9.
O&TEKTTTVISET TEKTJAT SUBJEISIIVTIIEN XO-

KEI{INEN
- melu, Linptitila jne.
- tyon sisilto
- tyon jnrjestelyt
- palkkausmuoto
- tyoaika
- tyon sisd,llon muutokset- jne.

- rniti tyosti aja-tellaan
- roitii tyolti odo-

tetaan
- nitii tyosti puhu-

taan
jne-

VALI IMTULEVAT !,IT'IITfi'JAT

lomien pituus
- tyotenreyshuollon taso

I ne.
-{

REAGOINTI

flrysinen
- somaattinen
- psyykkinen

VALTINTULEVAT MWTTUJA?

lainsid,danto
- tieto rnahdollisuuksista

j ne.

KAYTTAYTYMTNEN

- tyosti poissaolot
- tyopaikan vaihto
- haetaan varhaiseld.ketti
- halutaan j atkaa tytintekoa

I ne.
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Kiyttiytlminen voitaisiin jakaa aktiiviseen ja passiiviseen.
Passiivista kiiyttiytlanisti on esim. alistuninen, klinnostuksen
puuttuminen, vislmys ja apatia, vaatimustason lasku, eristiyty-
minen, alkoholin viirinkiytto. Aktiivista kiyttiytlmisti on
esinr. valitukset, muutosehdotukset ja vaihtuvuus.

3.6.2. rlroperiiset terrreysriskit ja tyiin haitat

suomessa tyoolojen kehitystii seuraa tyosuojelu- ja tyoterveys-
huoltojd.rjesterni. unohtaa ei pidi nyoskiin tyopaikkojen henki-
lostohallintoa. Tytisuojelun ja tyoterrreyshuollon tehtd,vaini on
tyonteki j oiden terveyden siiilyttiiminen j a ed,istd.minen vdhenti-
miillii tyoolojen vaaroja ja haittatekijoita, ja toisaalta edisti-
mdlIi niitii rekijoita, jotka nahdollistavat tyontekijoiden fyy-
sisen, psyykkj.sen ja sosiaalisen hyvinvoinnin.

seka tyosuojelu etti tyoterveyshuolto ovat lakisiiiiteisii. Tyo-
suojelulla on pitkd, historia, rnutta tyoterveyshuoltolaki sid,det-
tiin vasta 1978. Lain siiitiinisen aikaan tytiterrreyshuollon peit-
tivyys ori vajaa kaksikolnasosaa palkansaajina toirnivista
tyontekijoisti vaihtedellen toinialoittain (Karisto ja Keininen
198s).

valtioneuvosto on hyvd,ksynyt L2.4.1984 valtakunnallisen tyoym-
piristoohjelnan, jossa on urid,ritelty tyosuojelutoimintaa ohjaa-
vat periaatteet.

Toiminnassa korostetaan terveyshaittojen ennalta ehkiisemisti.
Seuranta on painottunut tyohygieenisiin ja tyotapatumavaaroihin
seki tyon fyysiseen kuormittavuuteen, mutta erityisesti r98o
Iuvu1Ia myos psyykkiseen kuormittavuuteen. seurannan perustana
ovat tyopaikkaselvitykset.

Tyotapaturmariski vaihtelee laajoissa rajoissa toirnialoittain
siten, etti riskialteirnmissa arnrnateissa se voi o1la jopa nelin-
kertainen kaikkien arnmattien keskianroon verrattuna. Maakohtai-
sia vertailuja vaj-keuttaa tilastointiperusteiden eroavuudet.
Niyttiii kuitenkin silti, etti erityisesti tyotapaturnien torjun-
nassa olemme selvisti Ruotsia jaljessi (Tetiveytti kaikille vuo-
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teen 2000, 1985).

Vuonna 1980 tyotapatur:uia sattui palkansaajille tyopaikoilla
Ruotsissa yhteensi 20,7 tapatu:maa niljoonaa tyotuntia kohden.
Vastaava taajuus Suomessa oli virallisen tilaston mukaan 35r5
eIi 7t t suureurpi. Lihenpini Ruotsin tilastointikriteereji o1e-
van tapaturmaviraston ja vakuutuslaitosten tilaston mukaan tyo-
tapaturnia oIi 53 tapausta niljoonaa tyotuntia kohden eIi 2oo ?

enenmin kuin Ruotsin virarrisissa tilastoissa rekisteroity
tapaturaataajuus. Kuolemaan johtavia tyotapatur"uia tapahtui
Ruotsin tyopaikoilla kaikkiaan O,O24 tapausta niljoonaa tyotun-
tia kohden, kun vastaava luku suomessa orl oro37 e1i 26 t enem-
md.n (Terveyttii kaikille vuoteen 2OOO, I985) .

Tyo on harvoin pelkistid.n kielteisti tai uyiinteisti. Kaikissa
ammateissa on hyvit ja huonot puolensa. Missi rnd.irin rnytinteiset
asiat voivat kompensoida kielteisid, ja rnissi niirin kielteiset
mahdollisesti- rrhautaavatrr al1een myiinteiset? Tastii ei juurikaan
ole tietoa. Valtaosassa tutkimuksia huornio on kiinnitetty Ia-
hinni haittatekijoihin, joten toimialalle tylpilliset rnytintei-
set piirteet ovat jiineet vihd.Ile huomiolle.

Toiroi.alakohtaisissa tarkasteluj,ssa mytinteisini piirteini ovat
tulreet esiin esim. maa- ja rnetsitaloudessa tyon vapaus ja it-
senii-syys, rakennusalalla tyon vapaus, opetustyossA tyon vaihte-
Ievuus, Iuovuus ja lomien pi.tuus. Yhteniista Iuetteloa eri a1o-
jen myiinteisisti piirteisti on kuitenkaan o1e voitu esittd.d. (Ka-
Iimo, Kauppinen-Toropainen ja Lindstrtim LgTg) .

Tyon haitoista sen sijaan on esitetty toimialakohtai.sia luette-
Ioja, jotka perustuvat erj. tutkimuksissa esiin tulleisiin tie-
toihin. Naihinkin sisiltyy kuitenkin varauksia. Jonkin toi-
mialan kohdalla mainittua haittatekijii ei aina voida yleistAi
koskemaan kaikkia ao. alan tyotehtivii. Vastaavasti haittateki-
jin puuttuminen jonkin toirnialan kohdalla ei viilttiimiitti merkit-
S€, etteiko haittaa aralIa esiintyisi. Teknologisen kehityksen
seurauksena olosuhteet nytis koko ajan jonkin verran muuttuvat.
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Toinialakohtaisina haittatekijoini on esitetty rnm. seuraavia
(Kalimo, Kauppinen -Toropainen ja Lindstron 1979):

Maa- ia netsiitalous
fyysinen raskaus ja ulkotyohon liitt1ruit ongelmatkiire
urakkapalkkaus
tapaturmavaaran edellyttirui jatkuva valppaus

Kaivannaistoiminta
melu
kirei aikataulu
2 -vuorotyo
urakkapalkkaus
vastuu

E1 intarvi-kkeiden valrnistus
yksitoikkoisuus
tyotehtavit tyontekijin kykyjen kannalta liianyksinker-
taisi-a
tyotahti kireiii j a pakkoehtoista, etenkin na j-sten tyo-tehtivissd,
vuorotyii, epd,siinntillinen tyoaikamuoto
tekninen kehitys piiosin yksinkertaistaa tyoti

Tekst i iI iteol I isuus
kiire ja kirea aikataulu
pakkotahti
vuorotyii
urakkapalkka
yksitoikkoisuus j a mielenkiinnottomuus
melu, tirind.
sosiaalisten kontaktien rajoitukset

Vaatetusteol I isuus
kired tyotahti
urakkatyii
tyo yksitoikkoista, vaatii nipparyytt:i ja tarkkuutta
tyoasento epiimukava ja staattinen

Kumi-'ia nahkateollisuus
tyotahdin kireys
pakkotahti
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Puutavaran valmistus
pakkotahti
tyon yksipuolisuus
sidonnaisuusjatkuva visuaalinen kuormitus
vuorotyo

Paperiteol 1 isuus
yksitoikkoisuus
yksinkertaiset tyotehtiviitepiitseniinen tyotahti
kolmivuorotyii

Graafinen tuotanto
tyon yksitoikkoisuus
pakkotahti
sidonnaisuus
vuorotyii
vastuu

Kemi.an teollisuus

in nerusteol I isuus
vuorotyo
kired tyotahti

Meta1l ituotteiden valmistus
yksitoikkoisuus
pakkotahti
kiire
informaatiokuormitus
urakkapalkkaus

Rakennustoininta

koneen, liukuhi.hnan tai prosessin uriiiriiimi tyotantikiire
vuorotyo, keskeytlauiton 3-vuorotytityotehtavien yksitoikkoisuus

Meta 1 1

tyon fyysinen raskaus ja ulkotyohon riittyvdt haitat
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(kuumuus, kylmyys, veto)
tyotahdin kireys
urakkatyii
tyon saantiin 1iitt1ruit epd,var-muustekijit, tyottonyys

Tukku- ia vihittiiskauppa
kiire
sesonkiruuhkat
episiiinniillinen tyiiaikarnuoto, tytissiolo Iauantaisin ja
aattoina
liian kova henkinen rasitus
tyon huono atrrostus
hankalat asi.akkaat, asiakkaiden nipistelyn vahtimj.nen

Ravitsemus- ja maioitusala
iltatyo, epd,sid.nniillinen tyoaikamuotomuisti- j a valppausvaatj.mukset
epitasainen tytitahti, ruuhkahuiputvastuu, sosiaalinen ja taloudellinen

Kulietus- ia tietoliikenne
melu, tirini, ergonomiset ongelmatkiire
vuorotyii, episid,nnollinen tyoaikamuotojatkuva valppaus

Rahoitus- ia vakuutustoiminta
kj.ire ja kirei tyotahti
vaihtelun puute
vaikutusmahdollisuuksien puute (tyooloihin ja tyonsuunnitteluun)

ihrnissuhdearunattien yleiset rasitustekij dtajankohtaiset muutokset aralra (ja julkinen keskustelu)palkkaus heikko
ammatinarvostus heikkoristiriitaiset odotukset
opetusryhnien suuruus
tyon paljous

Opetustoi-mi
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Sairaanhoitotvti
tyoaj at
potilassuhteet
vastuu
kiire
vaikutusnahdoll isuuks ien puute
rooliepiselvyys ja -ristiriidat

ty6tenreyshuoltolaissa korostetaan ehkiisevin toininnan merki.-
tystd.. Sekti tytitenreyshuollon etti tyosuojelun tavoitteena on
tyosta johtuvien haittojen ja vaarojen ehkiiseninen. Ehkiiisevai
toiruinta koostuu tyoti ja tyoprpiiristoii koskevist,a selvityksis-
ti, tiedottamisesta ja terveysneuvonnasta, terrreystarkastuksis-
td, vajaakuntoisten tyontekijoiden tytissi selviytynisen seu-
rannasta, hoitoon ohjauksesta ja kuntoutuksesta seki ensiapu-
valmiuden suunnitteluun osallistumisesta. Onnistuessaan toimin-
ta lisei6 tuottavuutta ja vihentii tyokyvyttomyysriskiA.

Tyoterveyshuortoon on usein sis6llytetty mytis tyontekijoiden
sairaanhoitoa. Tarra toiminnalla on pyritty vihentiniin sai-
rauden aiheuttanj.a tuotantotoiminnan hiiirioiti. Tyiiterveyshuol-
1on toirninta onkin tilastojen mukaan sairaanhoitopainotteista.
Ehkaiseviin toinintaan kiiytetiin huomattavasti vihemrnin re-
sursseja. samaten tyopaikkakiynteji tehdiein verraten vihdn.
Niin erityisesti siIIoin, kun tyiiterveyshuolto on jd.rjestetty
tyiinantajien yhteisilld tytiterveysaseruirla (vinni rm. 1985) .

3.6. 3. Objektiiviset muutokset

Ammatin raskauden yhteys tyokyvyn heikkenemiseen on hyvin moni-
mutkainen ilnitiprosessi. Ikiintyminen, terveydelliset ongelmat,
koulutuksen puute ja marginaalinen asema tytiroarkkinoilla niiyttii-
vit xietoutuvan toisiinsa (Nierninen ja puumalainen 1988). tyoky-
vyttonyysriski liittyy liheisesti tuotantorakenteeseen ja anma-
tilliseen rakenteeseen. Nini taas liittyvit monin tavoin yhteis-
kunnan sosiaalistaloudelliseen kehitystasoon, joten tyiiolosuh-
teiden vaikutuksista vertailtaessa eri aunattiryhrniii ja tuotan-
nonaloja ei voida tehdi kovin tisndllisiii piiiitelnid. Myos vali
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koituminen erj. anmatteihin ja tuotannonaloille, amnatissa pysy-
vyys ja erilaj.nen ikirakenne tekevit yksiselitteisten johtopii-
ttisten teon hankalaksi (Hinnikiinen 1988).

Tyiiterveyslaitos suoritti vuonna 1991 laajan poikkireikkaus-
tutkinuksen tyostii, tetrreydestd, ja elikeiistA kunta-ala11a. Sen
mukaan heikentynyt tenreydentila, huono tyo- ja toinintakyky
seki korostunut kuormittuminen kasaantuivat keskindairin 51
vuoden idssi liihinni ruuniillisesti kuornittaviin arnnattei-hin
(Ilnarinen 1m. 1985) .

Vuoden 1981 tutkinukselle jatkoksi suoritettiin Kunnallj.sen eli-
kelaitoksen ja Tyciterveyslaitoksen yhteishankkeena seurantatut-
kirnus ikiintyville kunta-aIan tytintekijoille. seurantatutkinuk-
sella selvitettiin, roiti muutoksia neljissi vuodessa ikivi1i1l6
51-55 vuotta oli tapahtunut kunnarrisen aran tyontekijoiden

toissa ja niiden kuornitustekijoissi
tyontekijoiden terveydentilassa ja tyokyvyssi
kuormittumisessa seki
mitka tekijit ovat johtaneet tyosti poistumiseen.

vuonna 1981 huonoksi koet,tu terveys ja tyokyky risisivit eniten
kuoreman j a tyokyvytttirnyyden ilmaantuvuutta seuranta-aikana.
Haitallisimmat sairaudet olivat syopii, sepelvaltinotauti, nivel-
reuma, astma, tapaturmavanma selissi tai raajoissa sekA mielen-
terveyden hiiiriot. Kuor:nittumj,serLa o1i voimakas yhteys tyoky-
vyttomyyden ilmaantumiseen (Ilnarinen ]rm. 1988) .

Huonoon tycissiselviytymiseen liittyivit erityisesti hankalat
tyiiasennot, lihastyo ja fyysinen tyoympiristo. Anmatin vaihtarni-
nen liittyi naisilla hyvid,n ja rniehilli huonoon tytissd selviyty-
miseen. Seuranta-aikana tutkituista 9 t (544 henkiloi) siirtyi
tyokyvyttomyyseldkkeelre. Niisti yli puolet ori ruumiillisen
tyon ammateissa. Tavallj.sen syy o1i tuki- ja liikuntaerinten
sairaus (41 t) (flmarinen yn. 19BB).

seuranta-aikana kuoli 92 tyontekijii (1r5 t). Kuolleisuus oli
suurinta energeettisen eli ruuniillj.sen tyon ryhniss6. Moni-
tautisuus liittyi alhaisempaan kuolleisuuteen, mutta korkeampaan
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tyokyvytttinyyteen (Ilnarinen 1988) .

Terveydentilassa vuonna 1981 todetut huomattavat erot eri ryhr,i-
en viIilIi olLvat pysyneet ennallaan nyiis vuonna 1985. Noin 55
vuoden iissi tuki- ja liikuntaelinten sairauksia o1i noin puo-
Iella ja verenkiertoelinten sairauksia noin neljisosalla kunta-
tyontekijoisti. Eniten sairastivat energeettisti tyoti tekevit
seki niehet etti naiset. Monitautisuutta oli naisilla keittio-
tyon johdossar dpu- ja kodinhoitotytissd,, niehilli vastaavasti
asennus- ja kuljetustytissi. Tyokyky alentui seuranta-aikana eri-
tyisesti henkj.sen tyon tekijoilla (Ilnarinen )m. 1998)

Kuorzui.ttumj.serot tyon eri ryhnien viililli orivat pysyneet en-
nallaan vuosina 1981 ja 1985. Haitallinen kuormittuminen o1i
yleisinti enerqeettisessA tyossi seki eriissi energeettis-infor-
matorisen tyiin ryhroissi. Fyysisessi kuornittumisessa o1i suurim-
mat erot tyon perusmuodon ryhroien (energeettinen/energeettis-
inf ormatorinen/ inf oraatorinen) viilillii . Kuormittunisen tulokset
olivat samansuuntaisia kuin toinintakyvyn objektiiviset tulok-
set. Toimintakyky riittyy niin kuoraittumiseen (r).raarinen ]rm.
Is88 ) .

Seuranta-ai.kana verenkiertoeliniston toirnintakyky heikentyj- nai-
silla ja parani rniehillii. Miehillii parantuminen oIi seurausta
annettujen suositusten mukaisen liikunta-aktiivisuuden Iisiin-
tymisesti. Verenkiertoelimistiin toimintakyvyn taso oli henkisen
ja ruuniillisen tyon tekijoj"lla sama seki 51 etti 55 vuoden iis-
sa. Noin 2/3:L)-a naisista ja I/3:11a uriehistd. verenkiertoelirois-
ton toirnintakyky ei o11ut riittiivii tyon vaatimuksiin nihden 55
vuoden id,ssi. Tuki- ja liikuntaelinistiin osalta naisten toirnin-
takyky heikkeni LI testin perusteella noin 26 t. Heikentyminen
oli yhtd voimakasta seki ruuroiillisen ettd henkisen tyon ryhmis-
si. Miesten toinintakyky heikkeni erityisesti vartalon lihasvoi-
man osalta noin 20 t sekd ruuniillisessa ettd henkisessi tyos-
sa (flmarinen ym).

Psyykkinen toinintakyky ori 55 vuoden iissii parhain henkisen
tyon tekijoilla. Ruuniillisessa ja ruuroiillis-henkisessi tyossi
toiroivien vii1i116 ei o1lut tasoeroja. Muistisuorj.tukset heik-
kenivdt seuranta-aikana lihinni henkisen tyon ryhmissi, sai-
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raanhoitotytissi ja hallinnollisessa tytissi. llikohavainnon nopeus
ja tarkkuus heikkeni kuljetusty6n ryhnissi. Tledon kisittely
hi.dastui ikiintyessi. Muutos o1i selvintd, henkisessi tyossii (Il-
marinen 1m. 1988) .

3. 6. 4. tlroolojen kokeuinen (sr:bjetctiiviset muutokset)

Tilastokeskus on tehnyt tytiorotutkinuksia vuosina Lg72, Lg77 ja
1984. Nd'iden tyooloja koskevien tutkimusten tarkoituksena on
ollut tuottaa sellaj.sta tietoa tytioloista, joita ei saada uitiiiin
muuta kautta, esinerkiksi tapaturma- ja arnmattitautitilastoista.
Toisaalta niii116 tutkinuksilla on pyritty hankkimaan koko vies-
tiia, kaikkia arumatteja ja toinialoja koskevaa tietoa. Tyoolo-
tutkirouksissa ei ore ensisijaisesti pyritty todellisten tyo-
olosuhteiden rnuutosten kuvaukseen, vaan erj. tekijoid,en koettua
haittaavuutta sindnsi pidettiin td,rkeini nittauskohteena.

Vuoden 1972 tyoolotutkirnus tehtiin koeluonteisesti Tyovoina-
tiedustelun postikyselyn yhteydessi. vastausprosentti jii kui-
tenkin melko alhaiseksi (69 t). Vuonna Lg77 tehtiin laajempi
haastatteluihin perustuva tutkirnus Tyovoirnatutkimuksen vuosi-
haastattelun yhteydessd. Tytiolosuhteita koskevat vastaukset
saatiin noin 7000:Ita tyoIliseltd. vastausprosentin ollessa 91.
vuoden 1984 tutkimus on jatkoa niiIle kartoituksille. Tutkimuk-
sessa haastateltii-n kaikkiaan 4502 henkiloi, iotka edustivat
suomen koko palkansaajaviestiii. Vastausprosentiksi. saatiin nyt
89.

Vuoden 1984 tyiiolotutkinuksen tuloksia on raportoitu paitsi it-
seniisini poikkileikkaustietoina mytis vertailenalla niiti vuonna
L977 suoritettuun kartoitukseen. vertailua vuoden \972 tietoihin
ei ole tehty, koska aineistot poikkeavat tiedonkeruutavoiltaan
liiaksi.

Parkansaajaviesttin keskuudessa tyiin halttojen kokeminen ei
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muuttunut vuosien L977 ja 1984 vailisenai aikana tarkasteltaessa
niitii yleiselli tasolla tytin ruuniillista ja henkisti rasitta-
vuutta koskevilla kyslmyksilli (fY 1985:17). Joka kolmas palkan-
saaja piti tyotiin ruuniillj.sesti rasittavana. Henkisesti rasit,-
tavana piti tyotiin lihes puolet.

Miesten ja naisten keskuudessa tyon henkinen rasittavuus koet-
tiin vuonna 1984 eri tavoin siten, etti naisilla henkinen ra-
sittavuus oli kasvanut vuodesta L977 ja niehilId, taas hivenen
laskenut.

Tuloksissa kdytetyn anmattiluokittelun mukaan henkisestj. rasit-
tavirnmiksi kokivat tyonsii opettajat ja ruumiillisesti rasitta-
vimmaksj" netsityiissi olevat. Kun nd,itd tyon yreisii piirteiti
tarkasteltiin yhtaikaa, osoittautuivat erityisestj- monet naisten
ammatit sellaisiksi, joissa tyo koettiin seki henkisesti etti
fyysisesti raskaaksi.

Tyoolojen haiitaavuus oli lisiiintynyt selvisti, kun haittateki-
joite tutkittiin yksityiskohtaisemmin. Haittaavuus oIi lisainty-
nyt selvisti n'n. sellaisissa fyysiseen kuoraitukseen liittyvissa
tekijoissd kuin yksipuoriset tyoliikkeet, p61yt, savut, kaasut,
hoyryt ja me1u.

Kai.kkein eniten oli lisiintynyt kiireen haittaavuus. Sen sijaan
toinen tytin psyykkiseen kuormittavuuteen riittyvi tekiji tyon
yksitoikkoisuus oIi palkansaajien kokemana vihentynyt.

Tyoympiristoon ja tyoliikkeisiin kuuluvista haittatekijoistii
yleisin oli melu, jonka vuonna 1984 joka viides palkansaaja
koko kohdallaan rasitusta aiheuttavaksj.. Seuraavaksi yleisinrpiii
orivat veto, piityt, yksipuoliset tyoriikkeet ja vaikeat tai epa-
mukavat ty6asennot, jota kutakin noin joka kuudes piti itseiin
haittaavina.

Tarkastellut haittatekijat jakautuivat miesten ja naisten kes-
ken eri tavoin sikili, etti miehilla yleisenpid olivat fyysiseen
ja naisilla taas psyykkiseen kuormitukseen liittyvit tekijit.
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Fyysisisti haitoista miehilli oli yleisin melu, josta kirsi joka
neljds. Naisilla taas yksipuoriset tyoliikkeet, joista joka vii-
des koki aiheutuvan rasitusta. MeIu oli kuitenkin ainoa fyysinen
rasitustekiji, joka o1i naisilla rniehii yleisenpi.

Kij-reen haitallisuus ja tyon yksitoikkoisuus olivat naisten kes-
kuudessa yleiseurpii kuin miesten. Kiireen katsoi joka neljis
nainen haittaavan , samoin joka neljis piti tyotiiin yksitoik-
koisena.

Amrnattiryhnittiiin tarkasteltuna useiden fyysisten haittojen am-
rnattialoja olivat kemian prosessi-, massa- ja paperityo, metal-
liteollisuustyo, tekstiili- ja vaatetusteollisuustyii seki metsi-
tyo. Myos palveluarnmateissa fyysisii haittoja esiintyi paljon
s j.ivoustytissi j a tarj oilutyiissi.

Tyon aikapaine koettiin korkeana ja tyotahdin katsottiin kiris-
tyneen teollisen tyon ohelIa nytis monissa toinihenkiloammateis-
Sd, kuten markkinointitycissi, hallinnollisessa tyoss6, opetus-
tyossa, pankeissa ja terveydenhuoltoalalla. Kuitenkj-n anmatit,
joissa samanaikaisesti oli vaikuttamassa kiire, tyon yksitoik-
koisuus ja vih;iiset mahdollisuudet tyotahtiin vaikuttamisessa,
olivat lahinnd teollisia: tekstiili- ja vaatetusteollisuus,
erintarviketeolrisuus ja keruian prosessi-, massa ja paperiteol-
I isuus .

3. 6. 5. fyoilnapiiri ja tyopaikan ihmj-ssuhteet

Ihnisten valiset suhteet on aina ollut vaikeasti mitattava ela-
minalue. Suomalai-sten ihmissuhteet on tutkimuksissa (esira. poh-
joismaisessa hyvinvointitutkimuksessa) kuvattu vihiisiksi, suo-
malaiset yksiniisiksi ja eritiytyviksi ihmisiksi.

Ihrnisen psyykkj.sen hyvinvoinnin ja nielenterveyden tiedetidn
olevan vahvasti yhteydessi sosj-aalisiin kontakteihin. Monen per-
heettiirnin aikuisen lihes ai.noat ihrnissuhteet saattavat ol1a
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tyopaikalla. Ei sils ole ihne, etti tyoolotutkimuksen mukaan
ihnissuhteiden raatua heijastava ,tyiipai.kan henki* oli keskei-
nen tyiissii vilhtyvlrytti lisiivi tekiji joka toisella suomalai-
sella. Tyopaikan thrnissuhteiden verkosto on paitsi henkiloston
hyvinvoinnin nyos tuotannon kannarta keskeinen voimavara.

Tilastokeskuksen vuoden I986 Elinolotutkinuksessa on kiinnosta-
vaa tietoa tytipaikan ihnissuhteista. Noin kaksi kolmasosaa suo-
malaisista on ltiytinyt ystivii tyoerinisti tai opiskelu-
yhteisostii. vaikeita ihnissuhteita niissi eliuiinpiireissi on
vajaalla kolmanneksella. Kun lasketaan haastattelussa nainittu-
j en nyiinteisten j a kielteisten ihnissuhteiden suhde, on tyti
kielteisin ihnissuhteiden arue. Asia ei kuitenkaan ole
yksiselitteinen. Kielteiset ihnissuhteet niyttiivit korreloivan
positiivisesti siihen, etti on myiis rnytinteisid, ihnissuhteita.
Tulos voidaan tulkita niin, etti tyoyhteistiissi tapahtuu "klik-
kiytymistarr. Toisaalta voi oIIa kyse nytis siitii, etti suhtautu-
minen tyoyhteistin ihmissuhteisiin nuodostuu erittelevd,nmiksi
niiden md,ird,n kasvaessa (Me1kas 1990) .

Tyohistoria liittyy tyopaikan ystivyysverkostoihin siten, ettA
tyottomyyskausien pituus ja ystd,vien nid.rd korreloivat negatii-
visesti. Samoin tyopaikkojen runsaasta lukuniiraisti niiytti
seuraavan ystivittonyyttii tyopaikalla. ryottonyysjaksojen luku-
rniira sen sijaan ei ndyttinyt vaikuttavan ystivyyssuhteiden
miariin (Melkas 1990).

Kanssakayminen tyoajan ulkopuoleI1a tyiitovereiden kanssa on
melko vihiistd. Tyossikiyvisti viikottaiseen kanssakiymiseen
ylsi 10 15 prosenttia vastaajista. Vilkkaj.nta kanssakAyminen
on ylem:niI1i toimihenkiloilla ja anmattitaitoisilla tyontekj--
joiIla. Kanssakiyninen on harvaa yrittijilla samoin kuin naan-
vi1jelijoiIla, joj-den kohdalla asiaan vaikuttaa luonnollisestj-,
ettei tytitovereita valttdnattd o1e (Melkas 199O).

KanssakiYminen tyiitovereiden kanssa niyttii liittyvin melko sel-
visti vastaajan ikiiin: ruiti vanhernpi vastaaja oD, siti vihem,ndn
hanellii on kanssakilnuisti tyotovereidensa kanssa (Melkas t99o).
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3.6.6. Ansiokehitys

Tyon tirkein rnerkitys palkkatyohon perustuvassa yhteiskunnassa
on toimeentulon takaaminen. Hyvinvointivaltioissa tyon ja toi-
meentulon vilinen kytkenti ei kuitenkaan enid, ole ehdoton, joten
on perusteltua puhua tyon osuudesta toimeentulon niiiriiytyrnj-ses-
si. Erilaiset tulonsiirrot voivat niytelli nerkittivii osaa ko-
kona isto imeentulossa .

Tyon painoatrro on erilainen eldninkaaren eri vaiheissa. Taval-
laan kriittisii tilanteita ovat juuri siirtlmiset elirninkaareen
sisiltlnriisti vaiheesta toiseen. Tyon osuus toimeentulon takaa-
j ana rnuuttuu.

Talouderliseen merkityksen oheIIa tyoIId, voi oIIa eriraisia
"piilomerkityksid,". Niiden vaikutus ihroisten val j.ntoihin voi
olra hyvinkin suuri. Tietd.nys niistd, muista nerkityksistd. on
kuitenkin niukkaa. Joitain otaksumia kannattaa kuitenkin esit-
raa.

Tyiin sisAlto on saattanut muuttua niin, ettei onnistumisen
elimyksii, tunnetta etti on suorj-ttanut tyiinsd, hyvin, o1e enii
samalla tavalla saavutettavissa kuin joskus aikaisemmin. Edelli
on jo viitattu siihen, ettd, esim. kiireen on koettu risiidnty-
neen. Erityisen vaikeaa onnisturuisen tunnetta voi oIla saada
sellaisissa hallinto, varvonta ja palvelutehtivissi,, joissa tyon
lopputulos ei o1e jotain selkeisti konkreettista "kisi.n koske-
teltavaarr. Ei vain ulkopuolisten, vaan tyontekijiin itsensi saat-
taa orra vaikea arvioida, kuinka hyvin tyo loppujen ropuksi
tulee tehdyksi. Tytisuoritteet voivat o1Ia sellaisia, ettei niitii
itseasiassa kyeti mittaamaan tai yksiselitteisesti anrioimaan
nillaian jirkevdlli tavalIa. Tuntemus hyvin suorj.tetusta tyosta
halutaan kuitenkin saavuttaa. Keinoksi osoittaa tiuri seki itsel-
1e etti muille on noussut palkkaus. Hyvi palkka koetaan sel-
keiksi signaaliksi tyon merkittivyydesti ja sen hyvisti suori-
tuksesta.
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Ansiokehitys on sidoksissa yhteiskunnan taloudelliseen kehi-
tysasteeseen ja sen kunkin hetkiseen kehityssuuntaan
(nouseva/laskeva) ja -nopeuteen. yksilotasorla ansioiden suu-
ruus on sidoksissa mm. anmattiin, koulutukseen, ikiiin, sukupuo-
leen ja tehtyyn ty6miiiriin. Alakohtaiset tuottavuuserot vaikut-
tavat palkkahaitariin kuten nytis erilaiset historialliset teki-
j ar.

Byoelikkeiden yhtenii perustana on ajatus elikkeesta jatkopalk-
kana. Tyoeliikkeelle siirryttiessi elikkeiden suuruus on sidok-
sissa sovellettavasta elikeraista riippuen palkan suuruuteen.
Taloudellinen menetys (palkan ja erikkeen vilinen erotus) vai-
kuttaa halukkuuteen siirtyd elikkeelle. Etuuksien tasolla on
selvi vaikutus harkittaessa tyovoinaan osallistunista ja e16k-
kee11e siirtymisti. Hollantilaisten Aartsin ja Jongin (1990)
tutkimuksessa taloudellisen menetyksen suuruus oIi tiirkei-n se-
littivai tekijd 55-58 vuotiaiden miesten elikkeelle siirtymisha-
lukkuudessa. Pienipalkkaiset ja iiikkiiinmiit niyttivit reagioivan
keskimdiriisti herkenmin taloudellisiin kiihokkeisiin (Luoma
le87).

Taloudellisten tekijoiden tairkei nerkitys on kiynyt ilmi monis-
sa tutkimuksissa. Mytinteisen talouskehityksen ja hyvin tyo11i-
syystilanteen on katsottu lisid,vd.n halukkuutta pysya tyovoimassa
ja vastaavasti epavarmuuden vihentivin sitd,. on kuitenkin rnyos
esitetty toisensuuntaisia arvioita. Niiden mukaan taloudellinen
vauraus voi synnyttid erilaj-sia sosiaalisia ongelmia ja siten
epdsuorasti lisatd tyokyvyttomyysriskejd. Tutkimukset eivit kui-
tenkaan o1e olleet kattavia, joten mitiin ttglobaalista totuuttal
ei tal1a hetkelli o1e saatavissa (Hrinnikiinen 1988).

Pellervon taloudellj.sen tutkirnuslaitoksen tyiivoinan tarjontaa
koskevassa tutkinuksessa on selvitetty taloudellisten tekijoi-
den merkitysta 93oo kotitaloudesta koostuvan poikkileikkausai.-
neiston perustalta. Tutkinuksen mukaan pelkistetylli taloudel-
1iseIIa tarkastelukehikolla voitiin selittaa varsin hyvin yksi-
loiden tyon tarjontaa. Haastatteluaineistosta ilmeni rnyiis, etti
ihmisilli on seki halua etti suhteellisen paljon myiis mahdolli-
suuksia tyon tarjontansa sopeuttamiseen. Tyopanoksen nriiriyty-
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nisen osalta verotusrekijoiden rooli tytinarkkinoilla osoittautui
varsin vahvaksi. Niinpi suoritetuissa simulointikokeissa vero-
:arjescelmd,n progressiolla saattaa o1la tuntuvia vaikutuksia
tyotuntien tarjontaa (Ingberg, Lahdenperi, Pulli ja Skurnik
1987 ) .

Viimeisen kymmenen vuoden aj,kana tapahtunut nopea naisten tyo-
hon osallistuvuuden nousun taustatekijat loytprit pd,iasiassa
taloudellisista tekijoisti. Keskeistd, on ol1ut reaalipalkkojen
kohoaminen, joka on tehnyt palkkatytihon osallistumisen
taloudellisesti kannattavammaksi suhteessa kotitaloustytihon tai
vapaa-aikaan (Ingberg, Lahdenperi, PulI1 ja Skurnil< 1987).

Palkansaaj ien reaaliansiot ovat kohonneet viineisen kahdenklnn-
nenen 'ruoden aikana jatkuvasti lukuunottanatta 1970 -Iuvun jal-
<ipuoiiskoa (kuvio I0. ) .

Kuvio I0. Palkansaajien reaaliansioiden kehitys sektoreittain
1970 -1988 (1970=100).
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Kehityksessi on kuitenkin alakohtalsia eroja. Nopeinta reaalian-
sioiden kehitys on ollut yksityiselli sektorilla ja hltainta
kunta-alalla. !970 -luvun alkupuoliskolla reaaliansiot kohosivat
nopeasti yksityiselli sektorilla valtion ja kuntasektorin pol-
kiessa ld,hes paikallaan. Kuntasektorilla reaalj.ansiot jopa 1as-
kivat eriini vuosina. vuodesta L97s lihtien kehityskiyrit niyt-
tiiviit yleisesti ottaen samankaltaisilt,a. ylcsityisen sektorin
1970 -Iuvu1la syntynyt rretumatka, ei niiyti kuitenkaan supistu-
neen. Tarkasteluperiodina 1975 -1988 yksityiselli sektorilla o]i
yksi rrmij.nusvuosirr, jolloin reaaliansiot siis laskivat ja yksi
rfnollavuosirr. valtionsektorilla ori korne ,miinusvuotta, ja kun-
ta-a1a]Ia viisi.

Palkkakehitys niyttii vaihtelevan paitsi aloittain nytis aqmatti-
ryhnittiin. Niinpi esim. sosiaali- ja tenreydenhuollon lohkolla
p ienipalkkaisten arnmattiryhmien keskind.iri iset kokonaisans iot
kohosivat L970 -luvun alkupuoliskolla nuita nopea'qmin. Jiilkipuo-
riskolla kehitys ori tasaisempaa. siini oIi eroja, mutta ne ei-
vit niytd, noudattaneen nitiiin selvii arnmattiryhnittiisti jaotte-
lua. 1980 -Iuvu1la epiyhteniinen kehitys niiyttii jatkuneen eli
joidenkin anmattiryhmien kohdalla ansiokehitys on o}lut muita
hitaampaa (crohn 1990) .

Reaalipalkkojen kehitys kuvaa yleisti hyvinvoinnin ja ostovoiman
kehitysti. Miten tinii vaikuttaa tytrvoiman tarj ontaan on kuiten-
kin monimutkainen kysymys. Tyon tarjonta on tyypillisesti ihrni-
sen eld.nintilanteeseen sidoksj,ssa oleva piiiitos. Niin ollen tar-
iontapiiiitostii tulisi tutkia dynaamisena ihrnisen elinkaareen
Iiittyvani kdyttdytymiseni.

Elaketurvakeskuksessa on tutkittu TEL ja LEL -vakuutettujen
ansiokehitysti vuosina r9G4 r9g4 (Laesvuori ja Lundgvist
1989). Keskeiseni tavoitteena on ol1ut selvittiS ansiokehityksen
ikiiriippuvuutta ja koko tyiiuran aikaista ansiokehitysta. otos-
aj-neisto koostuu yhdestitoista viisivuotisvilein valitusta syn-
tlmivuosiluokasta (1905 , L910,...., l95o , l-955), joista kustakin
on poinittu noin 420 TEL- \a/:'ai LEl-tyosuhteessa elAkettiin
kartuttanutta henkiloi Pisimmilliin yksilollisti ansiokehitysti
on mahdollista tarkastella noin puolen tytiuran mitalta.
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rkiiriippuvuud,en mukaan tarkasteltuna ansiokehitys on ty6uran
alussa lihes 2 * vuodessa nopeampaa kuin aineiston keslciloii-
rd,inen kehitys. vanhimnat ikiiruokat puorestaan j 6ivit viisi-
vuotisjaksolla aineiston keskikehityksesti eninmilliin jilkeen
1 - 2l t vuodessa (Kuvio 11. ) .

Kuvio LI. Ansiokehitys viisivuoli:jaksoilla id,n mukaan. syntyuavuosiluokkien keskiniairiiset trend,it eri jaksoiita-seki trendipisteille piirretty regressiosu6ra iin suh-teen.
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(Lahde: Laesvuori ja Lundgrrist 1989)

Trendirouutosten korrelaatio iin suhteen (r= -0,879) on erittiin
merkitsevasti nolIaa pienenpi. Trendi.pisteirle piirretyn regres-
siosuoran mukaan ansiokehitys olisi noin 40:een ikivuoteen asti
keski-uiiriisti nopeampaa, nutta alkaisi sitten jaada keskind,i-
riisesta kehityksesti jiilkeen. vlldessi vuod,essa trendi alenisi
aina noin 0,4 prosenttiyksikkoi (Laesvuori ja Lundgrrist t9g9).

Ansiokehityksen nahdollinen taittuminen saadaan esiin tarkaste-
Iena1la eri syntynivuosiruokkien tytiuraa. Jaksolla 1964 1984
vij-dellii tutkiuuksessa mukana olleelle syntynd,vuosj.luokalle
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(1920 ' ... r1940) saadaan 20 nrod,en ajanjakso, vuosina r9l5 Ja
1945 syntyneille 15 vuoden jakso seki vuosina t91o Ja r95o slm-tlmeilre 10 vuoden jakso. Kuviosta 12. iruenee, etti suhteerli-
sen ansiokehityksen huippu asettuu ikivilille 35 - 45 rnrotta.

Kuvio L2. Keskiniiiriiset regressiokiyrit iin nukaan ikiluokkien1910 1950 naksiaijaksoilla. Ansj.okehitys suhteutet-tu vastaavan osajoukon keskiniiriiseen iehitykseen.

(Lahde: Laesvuori ja Lundqrrist 19g9)

Ansioiden kiivas nousuvaihe kestii noin 10 vuotta. suhteellisen
ansiokehityksen hitaanpi kausi niyttii jatkuvan 45 ikivuod,enjilkeen 20 vuoden ajan. Ansiot toki nousevat, mutta ei siis
niin nopeasti kuin aie'n'nin (Laesvuori ja Lundqrrist 1989).

Edelli esitetyn tarkastetun yhteydessi on tarpeen muistaa kaksiasiaa' Ensinnikin kysYnys on srrhteellisesta ansi.okehityksesti.
Hidas kehitys ei nerkitse, etteivitktt ansiot ollsi reaalisestl
kohonneet. Reaalinen kehitys on sldokslssa yleiseen tarouskehi-
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tykseen. Reaalinen ansionnuutos oli jaksolla 1964 1984 keski-
niiiirin 3 t vuodessa. Toiseksi mukana aineistossa ovat vain
koko tarkasterukauden tyosuhteessa olleet (ns. pitkin uran hen-
kilot). Niin ollen se ei anna kuvaa sellaisten henkiloiden tyo-
uran aikaisesta palkkauskehityksesti, jotka ovat olleet tyotto-
rnini, sairastelleet tai muusta syysti olleet poissa tyoelinisti.

Seki miesten etti naisten ansiokehityksen ikiriippuvuus on sel-
vi. Ansiokehitys on niehilla ja naisilla kuitenkin erilainen.
Tytiuran alkuvaiheissa miesten ansiokehitys on nopeampaa kuin
naisilla: Miesten ansiokehitys ylittii a1le 30 vuoden ieissi sel-
visti naisten ansiokehityksen. Tata vanhernmilla naisten ansiot
nousivat tutkinusjaksolla suhteellisesti enernnin kuin miesten.
Naisten ansiokehitys siilyy aineiston keskiuiirAisti kehitysti
nopeampana noin 50 vuoden ikiiin saakka. Nuorella ial1a muodostu-
nut miesten ja naisten ansiotason ero pienenee aikaa mytiten,
mutta ei kuitenkaan tasoitu (Laesvuori ja Lungvist 1989).

3 .6 .7. rkiintlruiit tyontekij it

Ikdantymisen myoti ihmisessi tapahtuu erilaisia muutoksia. Ta1-
Iaisia ovat mm. seuraavat ( Lindstriin ym. 19g4):

Merkitysjirjestelmi muuttuu. Asioiden tirkeys ja tir-keysj arj estys muuttuvat.
Arvio i.tsesti muuttuu. rhminen turee tietoisemmaksiarvostusten ja arvojen suhteerlisuudesta ja oman pa-noksen suhteellisesti merkityksetttirnyydesti
Maailmankuva muuttuu. rtsesti ja ympiiristtisti tehdythavaj-nnot kasaantuvat, oppiminen voi muuttaa perustlel-lisesti maailmankuvaa.

Roolit muuttuvat. Tyo ja perhe-elimdn roolit tulevatnaarijoin paatepist-esLenl jolloin on loydettavi uusiatavoitteita ja tyydytyksen linteita.
Tavoitteet.ja ihanteet muuttuvat. rhruinen irtaantuu javapautuu aikaisemmista tavoitteistaan ja unehnistaanl
suorj-tuskyvyssd tapahtuu muutoksia. rkiiiintymisen uryiitafyysinen suorituskyky heikkenee. Henkinen Suoritusi.yryosj,n paranee ja osin heikkenee.
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Eri ikiisten tyontekijoiden anriot ouasta tytistiiin, tyooloistaan
seki terrreydestiiiin riippuvat useasta tekijiisti. Naita ovat bio-
logisen, psyykkisen ja sosiaalj,sen vanlrenemisen vaikutukset,
eliind,nkaaren eri vaiheiden erilaisuus, tutkittavien oninaispiir-
teet, sukupolvien viliset erot ja tutkimuksen suorittamisen
ajankohdan vaikutukset (Doering 1m. 1983) .

Rhodesin (1983) mukaan eri-ikiisten ihnisten tytiasenteiden ja
tyokiyttAytrnisen eroihin voi o1la syyni:

Ikinuutokset. Iki6ntlmiseen liitt1ruit kokemuksellisettai perinnolliset muutokset.
Kohorttj.erot. Eri aikakausina syntyneilli ihnisilli onerilaiset kulttuuriset ja sosiaaliset kokemukset.
Erot tutkinusajankohdassa. Tutkinusaj ankohdan kulttuu-riset, sosj.aaliset ja taloudelliset tekijit heijastuvattutkimustuloksiin ja tulkintoihin.
valikoituninen tutkinusai.neistoon. valikoitunista aihe-uttavat esim. kiytettiivii otantatekniikka, systemaatti-
nen kato, kuolleisuuserot ja tutkinuksen vaikutus si-
nansa.

Tutkiroukselliseti on vaikea erottaa ikiintyniseen 1iityvii bio-
logisia ja kokernuksellisia tekijoita toisistaan. Tottuninen ja
sopeutuminen rasitustekijoihin vaikuttavat niiden ilmenenismuo-
toihin. samaten vuorovaikutusta ilyllisten tekijoiden ja ko-
kemusten vililId tapahtuu koko ajan iin lisiintyessri (Lindst-
rom ym. 1989).

Poikkileikkaustutkimuksissa on yleensi havaittu henkisissi toi-
minnoj-ssa selvid. muutoksia iiin myoti. Sen sijaan pitkittd.istut-
kirnuksissa ei tyoiin aikana ole todettu kovinkaan merkittivii
henkisten suoritusten heikkenernisti. Heikkenemisti tapahtuu
lihinni reaktionopeudessa ja osin vitittond,ssd. muistissa. Mie-
leenpainaminen vaatii vanhemroilta pitetnmd,n ajan kuin nuoremmil-
ta. Toisaalta ikiintyneet pystyvat korvaamaan kokernuksen ja
asiantuntemuksen avulla mahdollisia suoritusheikkouksiaan
(Lindstrom ym. 1989).
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Ikiintlaistutkinuksissa on ns. keski-iin kriisii ao ikd,vuoden
vaiheilla tarkasceltu usei.n erikseen. Tulokset ovat kuitenkin
olleet ristiriitaisia. Joidenkin anerikkalaisten tutkimusten rnu-
kaan ihniselli on noin 40 ikivuoden tienoilra tletynrainen
siirtlmivaihe, jolle on ominaista epivarmuus, korostunut tie-
toisuus ikiintlmisestd, ja jiljelli olevan ajan rajallisuud,esta
(Lindstron yn. 1989).

Yleensd, kliinispsykologiset ja psykiatriset tutkinukset ovat
tukeneet kriisihlpoteesia, kun taas yhteiskuntatieteelliset ja
sosiologiset selvitykset samoin kuin sunrey-tllppiset tutkiuuk-
set eivit yleensi o1e tunnustaneet nitiin keski-iin kriisii.
rin ohella asenteisiin ja kiyttiytlmiseen vaikuttavat hlnrin rno-
net muut tekij6t. rhmisen eld,minvaiheet voivat olra h1ruin yksi-
Iollisiii, joten nitiiin ehdotonta kronologiseen iki6n liittprii
kiyttdytymisnallia tuskin on olenassa. rka on yleensikin tausta-
muuttuja, johon on sidoksissa erilaisia asioita. Kun esimer-
kiksi vanhemmilla ikiluokilla on nuorenpia heikompi koulutusta-
So, voivat asenne ja kiyttiytyruiserot oIIa sid,oksissa pikernmin-
kin tAhin asiaan kuin ikAdn. Niin o11en id,n vaikutusten selvit-
timinen edellyttiii monien muiden asioiden vakj.ointia. Tirnd.nkal-
taisia selvityksii on kuitenkin suoritettu sangen vihin.

3.6.7.1. Eri ikiisten parkansaajien tyoolot, ja tytiasenteet

Tyiisuhteiden kesto ja tyovoiman vaihtuvuus nd.yttAvit rj.ippuvan
hyvin paljon tyontekijoiden iistd. Alle 2s -vuotiaat sormivat
kaikista tycisuhteista runsaat puolet. Kaikista pidttyneisti tyo-
suhteista alle 2S-vuotiaiden osuus on myos puolet. Kun ika 1i-
sidntyy, tytivoiman vaihtuvuus vAhenee ja tyosuhteet pitenevit
(saeski 1e85).



Kuvio 13. Solroittujen ja voiuassa olevien
tumat ikiryhnittiin \ lonna 1982.
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Lindstrom, Lehto ja Kandolin (1989) ovat tarkastelleet Tilasto-
keskuksen vuonna 1984 tekenin tyiiolosuhdetutkirnuksen aineistoa
ikinikokulmasta. He kiyttivit ikiiluokittelua aIle 3o-vuotiaat,
30 39-vuotiaat, 40 49-vuotj.aat ja y1i SO-vuotiaat. Keski-
iin kriisihypoteesiin ei tutkirouksessa paneuduttu.

Tutkinuksen kenties kiintoisin tulos oIi, ettd monessa koetussa
tyon pj.irteessi ja tytiasenteissa arnrnattiasema ja sukupuoli o1i-
vat iin vaikutusta keskeisenpii, tai sitten i6,n vaikutus koros-
tui naiden perusteella muodostetuissa osaryhnissi.

Ulkoisen tyoyrupiriston haittatekijoiden (melu, poly, veto,
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toistuvat ja yksipuoliset tyoliikkeet, kiire ja kireat aikatau-
rut) kokeminen ei juurikaan orlut yhteydessi vastaajan ikiin,
vaan pikernminkin ammattiasemaan. Myos tyon vaatiroat, oninaisuud,et
riippuivat ammattiasemasta pikenminkin kuin iisti. vain oppi-
miskyvyn vaatimukset olivat suurenmat nuorempien kuin vanhen-
pien tyossi. Tyosuhteeseen liittyvit epd,varmuustekijit riippui-
vat enemmin anmattiasemasta kuin iiisti. Toinihenkiloannatei.ssa
epivarmuutta aiheutti useimmj.n siirto toisiin tehtiiviin ja tyon-
tekijoilla tyottonyyden uhka. rka vaikutti ei-rineaarisesti
siten, etti epivarrnuustekijat Liittyivit useirnmiten nuoriin tai
sitten vanherupiin ikiryhniin (Lindstron )m. 1989).

sukupuoli ja ammattiasema olivat keskeisii tekijoita tirkeinnin
eliminalueen anrioinnissa. Tyo oli tiirkein elaininalue 43 t:l1e
miehistd, ja 33 *:rIe naisista. Tyo ohitti td,rkeydessi koti- ja
perhe-erd.nd,n miehilla 4o ja naisilla 50 ik;ivuoden jd,Ikeen.
Aleunilla toirnihenkiloilla koti- ja perhe-eliinin nerkitys sd,i-
Iyi vanhempaan ikiin ensimrniiselld, sijalla (Lindstroru ym.
Ie8e).
Naisilla tyon ruuroiillisen rasittavuuden anrio kasvoi hieman
iin myoti, miehilli taas laski. Tyon henkinen rasittavuus
naytti Iiittyviin keski-ikiisyyteen. Miehilli huippukausi kesti
50 ikivuoteen saakka. Saualla tavalla yhteydessi ikiin olivat
mytis koettu tyotahdin kiristlminen ja tyoniiriin viheneninen. sen
sijaan tyon yksitoikkoisuus oli nuorempien kuoraitustekiji ja
koski erityisesti. tyontekijiniehii (Lindstrtim ym. r9g9) .

Tyoilmapiiriongerruista kirpailuhenki korostui hieman keski-
ikaisillii. Muita tyoilnapiiriongermia oli eniten yIi 50 -vuoti-
ailla yrernrnilli toinihenkiltinaisirla (Llndstrom )e. 1989) .

Tyotyytyviisyys oIi korkea. Tyytynattiinien osuus vaihteli 4 9
t:iin am'nattiaseman ja sukupuolen mukaan. Vanhernruat ikiluokat
orivat tyohonsi nuoria tyytlruiisenpii. Nuorirla tyohon riittyi
suurempia odotuksia (Lindstron ym. 1989).

Tyoviihtlruyytti lisiiiivisti tekijoisti korostuivat nuorilla uu-
sien asioiden oppinisnahdollisuus ja uralla eteneminen, keski-
ikiisilli vaikutusnahdollisuudet tyossi ja tyon nielenkiintoi-
suus, vanhoilla puorestaan o11 tirkeii tytisuhteen varnuus.
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Sopeutuminen tyohon korostui yli 5O -vuotiailla, niki ilneni
lisiintyneeni tyotyytlryd.isyyteni ja vihentyneen6, tyopaikan
vaihtohalukkuutena (Lindstron ylo. 1989) .

Monet tyoviihttnryytti huonontavat tekijit olivat tyypilrisii
aIle 3O-vuotiaille nuorille. Etenemis- ja kehittlauisnahdolli-
suuksien puute, tyopaikan huono henkl, tytin yksitoikkoisuus ja
tyiirnatkat olivat nuorille tyypillisii viihtyruittornyyttd. aihe-
uttavia tekijoita. Mytis huono parkka, heikot ulkoiset tyoolot ja
vaikutusmahdorrisuuksj.en puute liittyivit nuoreen ikiin
(Lindstron ym. 1989).

Koetuista oireista selvirnmin i6n nukana lisiiiintyiviit unen hiiri-
ot. Jd,nnitteisyys, herr,ostuneisuus seki irtyneisyys ja masen-
tunei.suus korostuivat erityisesti y1i 50 -vuotiailla ylernmilla
toinihenkilonaisilla. Keski-iiissii tyon henkinen kuormitus koros-
tui ja kiire seki kired, tyotahti huononsivat tytiviihtyvyytta.

3 .6.7 .2. Ikiintlnrien tyiintekij6iden lcuntoutus

Kuntoutuksen tavoitteena on vihentii vajaatoimintaa ja siiti
aiheutuvia haittoja seki auttaa varnrnaista liittyrniin yhteiskun-
taan. varhaiskuntoutukselra puolestaan tarkoitetaan tyokykyi-
seen viestotin kohdistuvaa kuntoutustoimintaa, jossa tavoitteena
on tyokyvyn yllipitiminen ja sen arenemi-sen ehkiiserninen jo
siini vaiheessa, kun tyokyvyttonyyden riski on servisti toden-
nettavissa. varhaiskuntoutukseen voidaan ryhtyii, kun ilmenee
tyokyvytttirnyyteen mahdorlisestl Johtava fyysisen, psyyHisen tai
sosiaalisen toimintaklruyn alenema (Lind l9B9) .

Halrinnollisesti kuntoutus on hajallaan sosiaali- ja tenreyden-
huollon , opetustoinen ja tytrvoinahalllnnon piirissi. uiiden
lisiksi sosiaarivakuutusorganisaatloilra, jirjestoilli ja sii-
tioilla on tirkei tehtiivi yksilolllsten kuntoutussuunnitelnien
laatirnisessa Ja kuntoutuksen rahoituksessa.

Kuntoutuspalvelujirjestelnin kehlttinistoirnikunnan mukaan kun-
toutuksen halllnnollinen haJanaisuus o11 osaslryni kuntou-
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tusatrrioiden sattumanvaraisuuteen. Kuntoutusmahd,ollisuuksia ei
harkita siinnonrnukaisesti ennen elikeratkaisua. Niin oI1en
kuntoutustoimenpiteiden aloittaninen viivistyy tatpeettomasti
(Koniteannietinto 1979:9) .

Tyopaikoilla tapahtuva kuntoutukseen ohjaus kuuluu tyotenreys-
huoltoon. servitysten mukaan sekd, ty6nantajien etti tyonteki-
joiden asenteiden olisj. kuitenkin rnuututtava nycinteisenrniksj.,
jotta tyopaikoilla tapahtuva kuntoutukseen ohJaus pystyttiisiin
jirjestd'nd,dn. Kaikkein torjuviruuin tyopaikkakuntoutuksen laa-
jentaroiseen suhtaudutaan pienirlii tyopaikoilla (Nieninen ja
Puumalainen 1988).

Yksityisessi tytisuhteessa olevien kuntoutus hoid,etaan piiosin
Vakuutusalan Kuntouttamiskeskuksen kautta. Julkisella sektorilla
kunnallisella eld,kelaitoksella on oma kuntoutusj irj estelninsd,.
valtion elikelaissa ei oIe sd,inntiksii kuntoutuksesta muutoin
kuin tytitapaturmien ja anmattitautien osalta. sen sijaan var-
tionhallinnossa toteutetaan varhaiskuntoutusta.

Kuntoutustarvetta koskevissa tutkinuksissa on tod,ettu kuntou-
tustarpeen ja iin vilinen yhteys. Myos sairausvakuutuksen pai-
viraha- j a tyokyvyttornyystilastoj en seki epid,emiologisten tut-
kirnusten mukaan kuntoutustanre tod,ennd.koisestl lisiiintyy iin
nyoti (Nieninen ja puumalaj.nen t98B).

Kelan kustantamaan kuntoutukseen osallistumj.nen lisiintyy iin
myoti 45 54 vuotiaiden ikiiryhniin asti alkaen sitten laskea.
vanhemmissa ikiluokissa on tehty kuntoutuspiiitoksii enemmin kuin
35 45 vuotiaille, nutta kuntoutus on tilloin lihes yksj.nonaan
liiikinnillistii kuntoutusta (fysioterapiaa, liiikinnillisii apuvi-
lineiti, kuntolaitoshoitoa) . Toj.seksi yleisin kuntoutuksen muoto
ikiiintyneilli on ollut ohjaus tyovoiroatoirnistoon (Nieninen ja
Puumalainen IgBB).

Tapatur-mavakutuslain nojalla tapahtuvaa kuntoutus suuntautuu
piiosin nuorii.n vanmautuneisiin tai anrmattitautiin sairastu-
neisiin. Sosiaali- ja tenreydenhuollon jirjestiniisti kuntoutuk-
sesta ei ole kovin tarkkaa tietoa, koska liikinnillisti kuntou-
tusta on vaikea yksiselitteisestl erottaa hoid,osta. Kunnat ja
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kuntainliitot voivat itse tuottaa kuntoutuspalveluJa tai ostaa
ne ostopalveluina (Nieninen ja puumalainen 1989).

opetushallinnon osalta on syyti nainita, etti vuonna L}BT astui
voimaan raki amnatillisista oppilaitoksista, joka vervoittaa
a'nrnatilliset oppilaitokset antamaan aikuiskoulutusta. Td,mi pal-
velee osaltaan a'rrmatillista kuntoutusta. Tytivoinahallinnon puo-
lerra iakkailli henkiloilra on uahdorrisuus piisti tyorlisyys-
koulutukseen. Tini toininta on kuitenkin ensisijaisesti tyovoi-
napoliittista (Nieninen ja Puumalainen 1988).

Kuntoutus niyttii jirjestelnisti riippumatta vihenevin tai yk-
sipuoristuvan, kun sen tarpeessa olevat ovat tiyttineet 45
vuotta. Erityisesti nahdolllsuudet amrnatilliseen kuntoutukseen
heikkenevit. Niin ollen vanhojen tyontekijoiden tyokyvyn hei-
kentyessi hakeutuminen varhals- tai tyokyvyttonyyselikkeelle voi
olla liihes ainoa toinintavaihtoehto.

6. Yhteenveto

Demografisen kehityksen, koulutusaikojen pitenemisen, tytiajan
lyhenenisen ja vahaj.seliikejirjestelmien kehlttlmisen nyot6 tyo-
voiman tarjonnan kasvu on hidastunut ja roppuu ennusteiden mu-
kaan 2000-1uvu11a. selraisia kansallisia tyovoimareserveji,
joil1a tarjontaa voitaisiin tasapainottaa ei juurikaan o1e.
Riittiivin tyovoinatarjonnan tunraamiseksi tulisi pyrkii tarjon-
nan "venyttimiseenrr niin, etti se ennakoiLua pidenpiin siiilyisi
nylqriselli tasol1a.

Missi rnd,irin tini on mahdolrlsta riippuu h1ruin monista teki-
joisti. Keskeinen tekijii on tyoelini ja tyoolot j-tsessid,n, nii-
den laatu, vetovoima ja edut, sirli vaikka anrostukset ovat
muuttuneet, ei nistiin laajernmasta tyokleltelsyydesti varslnai-
sesti ole niytt6a.

Tiedot silti, niten Ja kulnka nopeastl tyoelini ja tyoolot ovat
muuttuneet ovat monessa suhteessa sangen puutteelllEet Ja sir-
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paleiset. Hlruin usein tleto joudutaan korrraamaan arrrioilla ja
suppeisiin aineistoihin perustuvilla yleistyksilLi. yleistysten
tekoa vaikeuttaa nyos eri suuntaan vaikuttavien ilnioiden saman-
aikainen esiintlauinen. Rakenteellisten tekijoiden vaikutusta on
mytis vaikea arvioida siiti syysti, etti ne vaikuttavat usein
taustamuuttujien tapaan. Niin ollen viiliintulevat nuuttujat ovat
suodattamassa tai vahvistamassa niiden vaikutuksi.a. Oman ongel-
mansa muodostaa vielii ihmisen tapa jisentii lmpiristoiin enemmin
tai vd'hemmin subjektiivisesti. vaikka tyoolot muuttuvat, ne saa-
tetaan kokea entj.seen tapaan. Vastaavasti muuttumattomat olosuh-
teet voidaan ajanoloon kokea eri tava1Ia. Kultenkin ikiintynei-
den tyontekijoiden tytiuran aikana uuutokset ovat olleet niin
suuria ja niin kattavia, etti hyvin hanrat tekeviit tyotiin sa-
malla tavalla kuin alkaessaan saiinnollisen kokopd,iviisen tyon.
Yhteinen rnuuttuja onkin erilaisten muutosten lipikiyninen, joka
monien kohdalla on merkinnyt paitsi tuotannonaran, annatin ja
tyopaikan nyirs asuinpaikan ja asunistavan muutosta. rkiinty-
neiden tyontekijoiden kohdarra muutoksia ja niihin liittyvii
epivarnuutta on voinut oIIa kuluttavan paljon. Ikiiiintyneet ovat
urytis voj.neet, joutua tekeniSn hyvin raskasta ruuniillista tyoti.
Heidiin pohj akoulutuksensa on mytis selvd,sti matalampi kuin tu-
levien vuosien ikiintyneiden. Niin ollen nykyikiintyneiden va1-
miudet kiydi l6pi ja sopeutua tapahtuneisiin muutoksiin eivit
o1e olleet kovinkaan hyvit.

Muutokset ovat koskeneet kaikkia, niin tyontekijoite, toimihen-
kiloita kuin johtoakin. vaikka teknologinen kehitys on edennyt
eri aloilla vaihtelevalla tavalla e1i vanhaa ja uutta on ollut
rinnakkain, ja vaikka muutosnopeutta on usein riioiteltu, on sen
merkitys pit,killi aikaviililli ollut dramaattinen. Uuden oppini-
nen on orrut nonesti kivuriasta. Toisaalta vanhassa pitiytyui-
nen on merkinnyt niivettlmisti ja ennenpitkii koko aran hd.-
virinisti. on siis ortu puun ja kuoren vilissi. Eika muutoksia
aina ole osattu junailla erityisen onnistuneesti. Tutkinuspoh-
jaista tietoa on kuitenkin niukasti. Mitiin laajernpia seuranta-
tutkinuksia suurten tuotantoteknj.sten muutosten liipivienneist{
ja erilaisista saneerauksista ei juurikaan o1e.

Teknologinen kehitys on nerklnnyt nyos johtanisstrategioiden
muutoksia. Niin usearnnastakln syystii. Ensinnikin yritysten toi-
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mi-ntaedellytykset ja ongelmat ovat muuttuneet. Aikavili suunnit-
terusta toteutukseen on lyhentynyt. Tuottelden teknoroginen
iki on lyhentynyt ja jatkuvan tuotekehitteryn tanre kohonnut.
Perinteiset jaottelut esim. massa- ja erikoistuotteislln saatta-
vat uudelleen muotoutua h1ruin nopeasti. Toiseksi tledon osuus
ja tiedon jalostamj.sen osuus tyossii on kasvanut. Kukaan ei kyke-
ne enii hallitsemaan huipputledosta kuin kapeita viiluJa. Samaan
aikaan ruohonjuuritasolla kentles uikiiin ei ole muuttunut.

Tyon haittatekljoisti on yleiselli tasolla Ja royos ammateittain
melko paljon tietoa, joskin kokonaiEkuvan pilrtinlnen on siltl
edelleen monia epivarmuuksia sisiiltiviii. Kattavia seurantatieto-
ja pidernmal$ ajarta ei juurikaan ole. Keskej.seni piiterui
voidaan kuitenkin pitii, ettd, huolluatta teknologisesta kehityk-
sesti yhi edelleen on runsaastl fyyslsesti raskalta tyotehtiivii.
Fyysinen raskaus ei vilttinitti ilnene samalla tavalla kuin ai-
kaisemnin, vaan on luonteeltaan enenmin ergonomi.sta. Tissi nie-
lessi fyysisesti periaatteessa kevyetkin tyot voivat pitkiai-
kaisina olla fyysisesti rasittavia. Huolimatta teknologisesta
kehityksestii on myos yha edelleen tyolmpiristortiin (meru,
linptitila, likaisuus, kosteus jne.) ja tyoaJoirtaan (vuorotyii,
episid,nnollinen perlodityo jne. ) raskaita tyotehtivii.

Tyon haitat niyttiviit olevan sidoksissa nimenomaan arnnattiin.
Iki vaikuttaa hanroin sellaisenaan, vaan pikemqinkin taustateki-
jinii siten, etti eri ikiluo]<at ovat kiyneet lipi tietynraisten
koulutus- ja tyohistorian vaiheet. Vanhoilla tyontekijoilli on
selvisti suppeampi seki perus- etti annatilllnen koulutus nuo-
renpiin verrattuna. Tiinin seurauksena he ovat usein joutuneet
tietynlaiseen tyouraputkeen ilnan todellisia valinnanmahdolli-
suuksia. Niin ollen ikiiintynyt tyontekiji nyt Ja esi.m. klmmenen
vuoden kuluttua on tleto-, taito- ja varniusprofiililtaan eri-
lainen.

Amnattlrakenne on yhii edelleen erlytynlt sukupuolen mukaan. Niin
ollen tyon halttojen ilmeneninen Ja halttoJen yhdlstelnii on mle-
hilla Ja naisilla Jonkln verran erilainen. Tyon flryslnen rasit-
tavuus korostuu niehilli Ja psyylckinen nalsllla.

Kalklcialla valkuttavana tekiJolni niyttivit olevan erilaiset
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rakenteelllset nuutokset. osa niisti on luonteertaan f1ryslsii,
osa toimintaporiittisia ja osa raajempia aatevirtauksia. Fyysi-
set muutokset koskevat toinintalmpiristoi, esiu. nissi yrityk-
sen on sijaittava, jotta toininta olisi kannattavaa. Toinintapo-
litiikan muutoksia ovat esim. tuotannon aikajd,nteen muutokset,
turrrautuminen alihankkijoihin tai niisti luopuninen. Aatevir-
tauksien nuutoksia ovat esim. asennoitumj.nen yritystoinj.ntaan.

Rakennemuutosten olennainen piirre on nilden ulottuminen seki
horisontaalisestl etti vertikaalisesti lipl tyiielimiin. El Juuri-
kaan ole muutoksilta suojassa olevia amrqatteja. Muutokset, koske-
vat niin johtajia, toiuihenkiloita kuln ty6nteklJoltikin.

Rakenteellista muutoksi.sta sininsi on tletoja suhteellisen pal-
jon, nutta niiden vaikutuksista ja valkutusmekanlsneista ei.
Rakennemuutoksen vaikutukset ovat osin nyiintelset osin kieltei-
set. Makrotasolla tarkasteltuna rakennemuutokset voivat oIIa
toivottavia ja vilttinittonii. Yksllotasolla vaikutuksia on
vaikeanpi tunnistaa ja nyontelsten ja kielteisten vertaileva
punnitseminen on problemaattlsta. Keskeiseni haittana voidaan
pitii nuutoksiin liittwae epivarauutta Ja suoranaista tunratto-
muutta. Kyslmys voi oIIa noraaalista muutosvastarj.nnasta uuden
edessi, mutta royos obj ektiivj.sesti ottaen muutosvaran loppuun
kulunisesta. rkiintyneet tytintekijit ovat joutuneet tyiiuransa
aikana niin monien muutosten eteen, etti nini yhdistyneend. nui-
den eliniinpiirien muutoksiin voivat olla ylivoinaisia. ylipiinsi
tiet,inys muutosten hallinnoinnista organisatorisesti ja psykolo-
gisesti on riittinitiintii.

Keskeinen rakennenuutoksiin liitettivissd, oleva yksittd,inen
tyon haitta on kiireen lisiiintlminen. Tini Iiittyy toinintastra-
tegian nuuttumiseen ja nytis teknologiseen kehitykseen. Tulosta-
voitteiden saavuttaminen on edellyttinyt tuottavuuden Jatkuvaa
kohentanista, niki yksilotasolla ilmenee tehokkuuden kasvuna.
Tuottavuuden kasvu on saavutettu osin piiornapanoksia lisAinil1ii,
osin parenmalla koulutuksella, mutta osin nyos lntensilvisernmd,l-
1i tyonteolla. osa kiireesti lienee hukkakllretti opeteltaessa
uutta ja sopeuduttaessa muutoksiln. Osa kllreestd, on kaikesta
piittien nyos seurausta organlsaation puutteellisuukElsta Ja
taitanattomasta Johdosta. RakenneuuutokEen ny6ti klire niyttii
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tunkeutuneen kaikille aloille ja kaikkiin arn'natteihin. Kun puo-
lestaan ikiintlmisen nyoti suoritusnopeus monissa tehtivissi
heikkenee, tiini niyttiisi selittivin elikkeelle hakeutumista.
Koettu kiire on kuitenkin lisiiintynyt kaikissa ikiryhnissi. Iin
mukaan tarkasteltuna kiire ja kireit aikataulut tyoviihtyvlryd.en
huonontaj ina niiyttivit liittryd.n etupiiiissii keski-ikiisyyteen (40

49 v. ) . Kaiken kaikkiaan tyon aikapaineiden vaikutuksesta
eliikkeellehakeutumiseen ei ole riittiviisti tietoa.

Kaisityksen ikiintyneiden tyonteklJoiden oppinisedellytyksistii
ovat ristiriitaisia. Tini ei sininsi ole yllittivii, koska ai-
kuisikiisten oppimisesta ja opettamisesta ei tiedetii riittii-
viisti. on kuitenkin olemassa joitain viltteiti, joiden mukaan
uuden oppiniseen liittwat vaikeudet kytkeytlruit ennenkaikkea
motivaatj.oon eiki sininsi ikiin. Motivaatio puolestaan on sidok-
sissa tenreydentilaan, koulutustasoon ja taloudellisiin ed,e11y-
tyksiin.

Kuntoutus on hallinnolrisesti hajarlaan sosiaari- ja ter-
veydenhuorlon; opetustoj.men ja tyovoiuahallinnon piirissi.
Kuntoutusta annetaan monen eri jirjestelniin pultteissa. N{yttii
kuitenkin siltii, etti jnrjestelud,sti riippumatta kuntoutusmah-
dollisuudet vihenevit ja yksipuoristuvat 45 ikd,vuod,en jilkeen.
Tini pitee erityisesti annatilliseen kuntoutukseen. seke kuntou-
tustarvetta koskevissa selvityksissd, etti epideniorogisissa
tutkiuuksissa on todettu kuntoutustarpeen liitt1ruin ikiin. Niin
ollen ikiintyvien tyontekijoiden kuntoutusnahdolllsuuksia tu-
lisi tehostaa. Tintin lisiiksi varhaiskuntoutusta, nahdollisuuksia
tyokiertoon ja tyiinohjausta tulisi servisti laajentaa.

Palkka niytt'ii olevan keskeinen motivaatlotekiJi ikiintyneilli
tyontekijoilla jatkaa tyiintekoa. Eriiden ulkolaisten selvi.tys-
ten mukaan juuri taloudelllsten menetysten suuruus onkin tir-
kein elikkeelle silrtlmisti Jarruttava ykslttiinen teklJi. Niin
ollen tytiuran aikainen ansiokehitys Ja sen muutokset ylos- tai
alaspiin toinisivat sils kiinnikkeini tai irrottaJlna harkitta-
essa siirtlmisti pois tyosti. TEL- ja LEL aloja koskevien selvi-
tysten nukaan ansiokehityksen hulppu asettuisl ikivilille
35-45 vuotta. Timiin Jilkeen anslokehitys hidastuu. Hulpul EUo-
dosta eri alollla ja siJolttunisesta tyouralle tanrittalsiin



56

Ij.sitietoa. Mikali huippuansiot ajoittuisivat esim. kymmenen
vuotta nyohenniksi, saattaisi elikkeellehakuisuus pienentyi.
Kaiken kaikkiaan elikkeen niiriiytlmisen lqrtkeytlmisti tytiuran
aikaiseen ansiokehitykseen ja sen muutoksiin o1lsi tarpeen se1-
vittiiii tarkemnin. Tini puolestaan liittyy siihen, niten ikiinty-
vd,n tytintekijiin tytipanosta anrostetaan. Tiisnillistii tietoa tyti-
panoksen tosiasiallisesta heikkenenisti suorituskyvyn heikenty-
misen nyoti ei juurikaan ole, silli heikkenenlstii voidaan kom-
pensoida kokemuksella. Mihin kaikkiin tekijoihin tytruraan liit-
tfnri palkkauskehitys on sidoksissa ja roiten tilanne vaihtelee
aloittain ja anmateittain on epiiselvii.

Jotkut tutkiroukset viittaavat siihen, ettii ikiintyneiden tyo-
panosta ja nahdollisuuksia oppia uutta on voiuakkaasti aliar-
vioitu. Ikid,ntyneiden nahdollisuuksia anrioitaessa on ilneisesti
kiinnitetty liian paljon huomiota heidin matalaan perukoulu-
tukseensa. Tiedolllsiin valnj.uksiln on tytrelinissii ylipiinsi
ehki kiinnitetty liikaa huomiota tyokokemuksen uukanaan tuomien
valniuksien kustannuksella. Niisti asioista tanrittaisiin run-
saasti lisiselvitystd,.
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EilIKETURVAAN LIITTYVISTA TEKIJ6ISTiI, JoTKA VAIKUTTAVAT VARHAISEEN
ELJIKKEELLE SIIRTYMTSEEN

Tutkimuksia niistii tekijoistd, jotka vaikuttavat
ihmisen haluun pysytell6 tyoelaimdssd tai pyrkid
sieltd pois, or runsaasti. Muun muassa melkein
kaikki tyoiktiisen vdeston terveydentilaa ja tyoeld-
mtin laatua k6sittelevd tutkimus voidaan lukea tihin
ryhn66n.

Sen sijaan elikeaikaa ja el6kkeellSoloa kdsitteleviii
tutkirnuksia loytyy niukasti. Jonkin verran tutkimus-
tietoa on taloudellisten tekijoiden valkutuksista
eldkehalukkuuteen sekii erilaisten elikeikdsiiinnostenja jirjestelyjen merkityksestii. Ndrn6 ovat tietysti
asioita, joista on saatavissa tietoa eri maiden
osalta, )a ne ovat myos tekijoita, joihin voidaan
lains66ddnno1l6 vaikuttaa. Kuitenkin tutkimusten
informaatioarvo vaikuttaa hiukan vaatimattomalta.
Sellaista tutkirnustietoa, joka valaisisi eldkeajan
arvoa psykososiaaliselta kannalta ei o1e toistaisek-
si juuri lainkaan. On ilmeisesti pidetty itsestdin
se1vdn5., ettS taloudellisesti turvattu vapaa-aika
houkuttelee ikaieintlruid ihmisi6. Eldkehakuisuuden
selittdmiseen tarvittaisiin kuitenkin myos tietoa
siitd, rnihin ihniset eldkeaikaansa kdyttdvdt ja
mitd he vieli tyossd ollessaan siltd odottavat.
Niiitdkin kysymyksid tosin lihestytdiin Eldketurva-
keskuksessa tekeilldolevassa kyselytutkimuksessa.
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Taloudellisiin tekijoihin liittyvai tutkimus
Leo J.M. Aarts - Philip R. de Jong: Economic Aspects of
Disability. Ei painopaikkaa, 1990.

2

Tekijdt tarkastelevat hollantilaisten rniestyonteki-joiden elikek6yttiiytymisen responsiivisuutta eldke-
aikaisiin tuloihin ja uranS.kymiin. Aineisto koostuu
so-s8-vuotiaista niehisti, joiden tyokyvyttomyyden
aste on poissaololla mitattuna samaa luokkaa. Nailla
edellytyksilld heiddn analyysinsa voidaan sanoa
mittaavan Hollannin tyokyvyttomyyselikkeen var-
haiseldkeaspektia.
Tutkimus osoittaa, ettd ikddntyvit miehet reagoivat
erittdin herkdsti eldkeaikaisten tulojen muutoksiin.
Suhteellisen pieni viihennys odotettavissa olevissa
elSkeaikaisissa tuloissa viihent66 tuntuvasti alt-
tiutta hakea eldketti. Tuloja midriteltdessei on
otettu huomioon varsinainen eldketulo sekd kotita-
louden muut tuIot.
Vdhdisemmissii mddrdssd eldkehalukkuuteen vaikuttaa
vapaa-ajan lisidntyminen eldkeaikana. Tdmd viittaa
siihen, ettii ikiitintyvi6 tyontekijoita voidaan
houkutella tyonteon jatkamiseen Iyhentimdlld heiddn
tyoaikaansa.
Tyomahdollisuuksien 1isddntyminen odotettavissa
olevan tyovoimapulan seurauksena viihentdd myos
halukkuutta valita e1dke. Tekijdt tosin toteavat,
ettd heiddn mallinsa hiukan liioittelee tyomark-
kinatekij oiden vaikutusta.

EldkeikdjArjestelyji koskeva tutkimus
Norrm6n, Kimmo: Yksilollisen varhaiselikkeen ennakkopddtoksen
saaneet ja tyonteon jatkaminen. Eldketurvakeskuksen tutkimuk-
sia 1,989 z 2 . Helsinki l-989 .

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittiii myonteisen
YVE-ennakkopidtoksen saaneiden palkansaaj ien kiin-
nostusta tyonteon jatkamiseen. Varsinaisena kiinnos-
tuksen kohteena oli Se, siirtiiisiko kuuden kuukauden
harkinta-ajan pidentdminen tyonteon lopettamista.
Harkinta-ajan pidentdminen saisi ainoastaan vajaat
seitsemdn prosenttia vastaajista jatkamaan tyonte-
koa. Jos tyotehtdvissi tai tyoajoissa tapahtuisi
muutoksia, otisi tyontekoa jatkavien osuus noin 1"4
prosenttia.
Tdrkeimpdnd eldkkeelle siirtymisen syynd oli ter-
veydentilan heikkeneminen ja toiseksi tdrkeimpdni
erddnlainen yleinen vaisymisilrnio.
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Tuire Santamdki: Osa-aikaeldke Suomessa ja muissa pohjois-
maissa. Tyovien Taloudellinen Tutkimuslaitos. Helsinki L990.Kisikirj oitus.

Tutkimuksessa arvioidaan vaihtoehtoisia selityksiii
osa-aikaeldkkeen heikkoon suosioon vertailemalla
osa-aikaelikeldisii muuhun vtiestoon ja muihin
varhaiselikeliisiin. Sen Iis6.ksi Suomen kokemuksia
osa-aikaeldkkeesti verrataan muihin pohjoismaihin,
erityisesti Ruotsiin ja Tanskaan.

YVE:6 koskevien tietojen perusteella tutkija piiiitte-
1ee, ettd elikeikirajojen muuttelu (OSE 55 v, yVE
60 v. ) ei vdlttdmitti vaikuttaisi toivottuun suun-
taan. YVE-eldketti hakeneiden tyokyky on jo liiaksiheikentynyt. Ikdrajan nostaminen vaikeuttaisi
kohtuuttomasti heiddn asemaansa. Toisaalta kovin
varhainen osa-aikatyohon siirtyminen saattaisi
pikemminkin jouduttaa lopullista tyostd lehtoa
tyokyvystii riippumatta .

Ansionmenetyksen korvaavuusaste on Suomessa matalam-pi kuin muissa pohjoismaissa. Se ei liene ratkaisevapidiike osa-aikaelikkeelle siirtyniseen. Korvaavuus-
tason nostaminen saattaisi sen sijaan kannustaa
nimenomaan kokoaikatyoti tekevien siirtymistd osa-
aikatyohon.
Mahdollisuudet osa-aikatyohon niyttdvdt Suomessa
rajoitetuilta. Osa-aikatyohalukkuus on suurintajuuri teollisuusammateissa, joista osa-aikatyon
nahdollisuus on toistaiseksi tdhes tyystin puuttu-
nut.

Counsil of Europe: The Flexibility of Retirement Age. Stras-
bourg 1989.

Kysymyksessii on aika perusteellinen selvitys var-
haisel6kejrirjestelmien periaatteista ja kehitykses-
ta. Johtopddtososassa tekijii, J. van Langendonck,
arvioi jarjestelmien mahdollisuuksia pitdi y1lii
el6kei6n joustoa. Siind tuodaan esiin tunnetut
taloudelliset, sosiaaliset ja demografiset ndkokoh-dat ja kdsitell65n myos sukupolvien viiLisen solidaa-
risuuden ongelmaa. Varsinaisesti uusia ndkokohtiatekijd ei kuitenkaan o1e loytdnyt.

Martin B. Tracy - PauI Adams: Age of First pension Award
under social security: Patterns in Eight rndustrial count-ries, 1960-1986. University of Iowa 1990.

Tutkinuksen tarkoituksena on selvittdd erilaisten
eldkeidn joustavuutta lisSivien jiirjestelyjen
vaikutusta varhaiselikekiiyttiytymisen malleihin j akehityssuuntiin. Vertailussa on mukana kahdeksan
maata, rnm. Suomi.



EL,IKETURVAKESKUS

TU/Jussi Vanamo r-s.8. L990

Vertailun tulokset j66vit aika laihoiksi. Tekijet
toteavat, ettd Englantia lukuunottamatta kaikissa
tutkituissa maissa on runsaasti varhaiseliketapauk-
sia. Euroopan maissa joustavilla etikeik:ijdrjeste-
Iyifli on pyritty toisaalta helpottamaan tyollisyys-
tilannetta, toisaalta tarjoamaan iktidntyville
tyontekijoille suurempi valinnan vapaus. Yhdysval-
Ioissa runsas varhaiselSkkeiden hlruSksikdytto on
pikemminkin sikdtdisen eldkepolitiikan tarkoittama-
ton sivuvaikutus.

fhmisen elSminkaaren kehitystd koskeva tutkimus
Martin Kohli: The Evolution of the Labor Force Participation
of the EIderIy: An International Comparison. Free University
of Berlin (FRG) 1990.

Tekijri pitdd tosiasiallisen el6kei6n alenemista
yhtend syvdllisimmisti rakenteellisista muutoksista
viimeksi kuluneiden 25 vuoden aikana. Ilmio on
tapahtunut, tosin eri asteisena, kaikissa ldnsimai-
sissa yhteiskunnissa niiden institutionaatisistajarjestelyistii riippumatta. Varhai-sen elikeldistymi--
sen selittiminen on itsessdinkin t6rke66, mutta se
tarjoaa myos teoreettisen nikokulman ikiintlrnisenja elimdnkaaren sosiaaliseen muotoutumiseen sekd
tyonarkkinoiden ja sosiaalipolitiikan vdlisiinyhteyksiin. Selitystehtivdn onnistuminen edellytt6i
kansainviil istii vertailua.
1950-Iuvun loppuun mennessd eldkkeestd oli tullutj-hmisen elimdnkaaren normaali osa. Nykyinen tapajakaa eldmi valmistautumisvaiheeseen, aktiiviin
tyoikddn ja eldkeaikaan merkitsee elimainkaaren
institutionaalistumista. Tdmd on pit6nyt paikkansa
erityisesti miesten osalta. Jako on vastannut eri
ikdkausia: nuoruutta, tyoikdd ja vanhuutta. Eldkeiiin
aleneminen ja differentioituminen murtaa tata
kaavaa.

Etsittdessii eldkeldistymisen syitii on luultavasti
tdrkedmpdd kiinnittaa huomiota eri yhteiskuntien
tyomarkkinoiden yhteisiin rakenteel-lisiin tekijoihin
kuin sosiaal ipol i ittisten j arj estelmien pi irte isiin.
Rakenteellinen selitys on kuitenkin vain alustava.
On myos pyrittdvd ymmdrtimddn mukana olevien akto-
reiden toiminta.
Tutkijan analyysin perusteella useimmat mukana
olevat aktorit ovat suosineet varhaista eldkeldisty-
misti. Siihen ovat myotivaikuttaneet yritykset,
tyomarkkinajdrjestot, valtio ja ikddntyvdt tyonteki-jat itse.
PeIkiIId sosiaalipoliittisilla toimenpiteillii lienee
vain rajoitettu nerkitys eldkeliistymiskehityksen
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muuttarnisessa. Jos yksi tie, esim. varhaiselike,
suljetaan, tyontekijat etsivdt todenndkoisesti muitavetdytlnaistapoja, esim. tyokyvyttomyyden.

Anne-Marie Guillemard: International Comparison of Arrange-
ments for Early Cessation of Work: Towards a Re-Examination
of the RoIe of Retirement. Univeristy of Paris I and Study
Centre for Social Movements L990.

Raportissa referoidaan kansainvilistti vertailevaa
tutkimusta uusista elikejarjestelyista ja niiden
vaikutuksista ihmisen eliminkaaren sosiaaliseen
organisoitumiseen (M. Kohli - M. Rein - A. -M.Guillemard - H. Van Gunstenen: Time for Retirement.
Cambridge University Press. Ilmestyy piakkoin) .

Tutkiuruksessa on kdytetty kahta teoreettista l6hes-
tymistapaa. on pyritty yhdistimddn eri eldmdnvaihei-
den uudelleenorganisoinnin analyysi sosiaaliturvan
muuttuneiden rakenteiden analyysiin. Toiseksi tyon
lopettamista sddtelevit institutionaaliset sddnnot
on tulkittu sosiaalisiksi ohjeiksi ihmisen eldrndn-
kaaren, tyon ja ikdkausien mddrittelyn suhteista.
Teollistuneissa maissa ikdkausiin perustuva ih-
miseldnin aikataulu niyttdd h6mtirtyviin ja tulevan
hiukan sattumanvaraiseksi. Varhainen eldkkeelle
siirtyminen on useammin pakollista kuin vapaaehtois-ta. Uusi joustavuus kolmannessa eliimdnvaiheessa
heijastaa pikemminkin tyomarkkinatilanteen merkitys-ta ja tyovoimapolitiikan toimenpiteiti.
Ainakin Englannissa ja Ranskassa suurin osa 55-65-vuotiaista epdaktiiveista ei pidd itsedS.n e15ke16i-
sind.
Perinteisen ikikausijaon hirndrtyminen vaikuttanee
tulevaisuudessa muun muassa sukupolvien viliseen
solidaarisuuteen. Tyossdolevat ihrniset alkavat
epdillii, onko seuraava sukupolvi endd valmis maksa-
maan heiddn elSkkeitddn yhtd auliisti kuin he itse
kustantavat vanhempiensa eldkkeitd.
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