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1. JOHDANTO

Uusien varhaisel5kkeiden voimaantulo ja eldkkeistli saadut koke-
mukset ovat tuoneet jiilleen kerran esiin el5kkeel1e siirtymisen
problematiikan. Ttissti vaiheessa oren nH.hnyt tarpeellj_seksj_
kerrata osittain niitti asioita, jotka ovat olleet esillli yleen-
sHkin elHkeik5kysymyksestii keskusteltaessa. LEihdeaineistoa on
ker5tty kuitenkin silmiillii pitiien ennenkaikkea varhaista eIHk-
kee11e siirtymistti ja sen taustaa.

Alueeseen liittyy runsaasti erilaisia tutkimustuloksia ja muuta
materiaalia. Esiintulevat asiat eivtt kata kaikkea mahdollista-
ainej-stoa, mutta oletettavasti kuitenkin keskeisimmiit asiat
tulevat klisitellyiksi. Llihteenii olen ktiyttHnyt lShinnEi sellais-
ta aineistoa, joka tavalla tai toisella vastaa kysymyksiin
siitH, miksi eltikkeetle siirtymiseen on painetta, mistii kaikes-
ta siirtymisessti voi oI1a kysymys ja mitii vaikutuksia sillli on.
Esitys tarjonnee erilaisia nEikdkohtia varhaisel5kkeelle siirty-
misestEi kHytdviiHn keskusteluun ja n5kemyksiS tlimlin alueen tut-
kimukseen.
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2. ARVOJEN JA NORMIEN MUUTOS

Amerikkalaiset tutkijat ovat todenneet, ettli yhteiskunnassa
ollaan siirtymHssti uuteen vaiheeseen, jo1le on tyypillistii uusi
vapaa-ajan etiikka. Nyky-yhteiskuntaa voidaan kutsua heidiin
mukaansa "vapaa-ajan yhteiskunnaksi". KiiytiinndssH muutokseen
kuuluu enemmEin kuin pelkk5e vapaa-ajan mHiirlillistii lis55ntymis-
te. Siihen liittyy arvojen muutoksj-a, minkEi seurauksena yhteis-
kunnassa tarkastellaan uudella tavalla tydt6 ja vapaa-aikaa.
Tiimdn ajatussuunnan mukaan ihmiset ovat enemmEin tai vlihemmHn
kyllSstymlissii tydhdn, he tekevlit entistEi enemman osa-aikatydtH
jne. Toisaalta vapaa-aikaa korostetaan entistH keske j-sempiinli
ellimHnalueena. Vapaa-aikaa pidetiiiin p5iimliH.rEnH sinlinsli, eikli
jonkinlaisena ty6n korvikkeena tai vastapainona.

Tutkijat puhuvat kokonaan uudesta ns. vapaa-ajan sukuporvesta,
joka olisi tyypillinen jHlkiteolliselle yhteiskunnalle. Tellai-
sen uuden sukupolven ajattelun synnyttiijHnd n5hdHiin llihinnii
parantunut teknologia erilaisine seurauksineen; esimerkiksi
lyhennetyt tydajat, varhainen eliikkeelle siirtyminen jne. TA1-
lainen kehitys aiheuttaa tutkijoiden mieiestli my6s erilaisia
ongelmatilanteita, esimerkiksi kysymyksen, miten lisHZintynyt
vapaa-aika pit5isi kHyttEili, jos siihen ei o1e mil1ii5n tavalla
varauduttu. Nykyinen tapakulttuuri ei ehkli oIe vie15 valmistau-
tunut vapaa-ajan lisiiiintymiseen. Telldin eliimiin yksipuolistumi-
sen ongelmat voivat tulla esiin (Osgood 1982, L9-221 .

Psykiatri ja filosofi Frankl kiinnitttiii huomiota siihen, ettii
nyky-yhteiskunnassa ihmistH vaivaa usein tarkoituksettomuuden
tunne. H5nen mukaansa teollisuusyhteiskunta ky115 tyydyttHH
kiiytiinndllisesti katsoen kaikki ihmisen muut tarpeet, mutta
tarkoi-tuksen ldytiimisen tarve jii5 tyydyttiimiittS. Frankl nHkee,
ett5 keski-i5n kriisi ja myds parjon puhuttu ellikkeelle siirty-
misen kriisi ovat pohjimmiltaan ilmaisuja tarkoituksettornuuden
synnyttHm5st5 kriisistii. Hiinen ajattelussaan korostuu t]rdn tai
jonkun aikaansaannoksen suuri merkitys ihmiselle. Tydn jHtt5rni-
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seen liittyvH eriimiinmuutos aiheuttaa nain ollen helposti tar-
koituksettomuuden kriisejH., jos elSkeaikana ei l6ydy vastaavaa
mielekHstii tekemistii (Frankl 1986 , 3L-32, 55) .

Amerikkalaistutkijat v5ittliv5t, ettEi tyd ei ole eniiii keskeinen
kij-nnostuksen kohde esimerkiksi miehilIe. Ty6tH pidet5Hn useim-
miten vai-n vliltt5mEittdm5nEi viilineenEi rahan hankkimiseksi
vapaa-aikaa ja silhen liittyvi5 toimintoja varten. Ty6tH onkin
alettu pitHH entistEi useammin ep6tyydyttliviin5 kokemuksena, eikd
se niiytH olevan tydntekij6iden arvostuksessa niin korkearla
kuin aikaisemmin (Osgood 1,982, 48).

El5keturvakeskuksen elskeik6tutkimuksessa jo tuotiin esiin
samansuuntainen ajatus toteamalla, ettii nyky-yhteiskunnan ihmi-
nen ei pidH "koneen viereen kaatumista" enliEi jHrkevEinH ajatuk-
sena. Pikemminkin hiinen mielesstiiin on vapaa-aika eri toiminta-
mahdollisuuksineen. Pyrkimyksen runsaampaan vapaa-aikaan kat-
sottiin yhdistyv5n paitsi arvojen muutokseen my6s vaatimustason
nousuun. Sosiaalipolitiikassa on ntihtdvissii painotuksen siirty-
mistH elintason noustessa puhtaasti taloudellisista seikoista
yhii enemm5n myds viihtyvyysongelmiin, jolloin kysymys vapaa-
ajasta tulee entistii tlirkeiimmHksi. THmHn nahtiin merkitsevlin
elHkepoliittisesti sitii, ettii entistH korkeampien el5kkeiden
ohella vaaditaan yhEi useammin eliikeidn alentamista.

Tutkimusraportissa kiinnitettiin huomiota myds siihen, ett5
eliikelliistli arvostetaan entist5 enemmHn. Uudenlainen suhtautu-
minen eliikkeeseen on luonut kuvan ellikelHisestii toimeentulonsa
jo aktiiviaikanaan ansainneena, omillaan toimeentulevana ihmi-
senii. TAme taas on johtanut ellikel5isen roolin kasvavaan hyv5k-
synt5iin my6s yksi16taso1la (Aarnio, Forss ym. L975, L8-19) . Kun
eriikkeerre siirtyminen yleistyy, kehittyy erHkkeelle siirtyjir-
Ie uusi normisto ja uusia kHyttHytymistii ohjaavia ma11eja. Tlimii
helpottaa sopeutumista ja pehmeHtd siirtlzpjstii uuteen rooliin.
Ellikeajastakin on siis tuIlut legitiimi, yteisesti hyv5ksytty
olotila (Osgood 79821 .
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Amerikkalaisen Atschleyn teorian mukaan e15kkee11e siirtymisen
onnistuminen riippuu siitli, kuinka t5rkeHss6 asemassa tyd on
ihmisen arvojErjestyksessli. On mahdollista, ettli eliikkeelle
siirryttiiess5 syntyy sopeutumisprosessi, jonka kuluessa tyd
voidaan poistaa t5rkeiden ptitimiiEirien joukosta (ks. esim. Forss
7982, 47-48l. . Kiinnostavia ovat my6s er5itten tutkijoiden vdit-
teet siit6, ettli nykyisessii nopean muutoksen yhteiskunnassa on
nousemassa vaatimuksia "mielekkliiimm5stli" ellimlist5 50 ikHvuoden
jiilkeen. Tame ikiivaihe tulee ilmeisesti yhH ttirkeHmm5ksi
yhteiskunnassa yleensii. Muuttuva sosiaalinen tilanne vaatii
tH116in uusia vapaa-ajan miiEiritelmiii. LisHEintyvii vapaa-aika
avaa ihmisille uusia mahdollisuuksia (The PRA:s llanual
1986, 6l .

Mielenkiintoista melko tuoretta tietoa sisiiltyy Kortteisen ym.
tutkimukseen, jonka aineisto on vuodelta 1984 (Kortteinen,
Lehto, Y16sta1o 1985) . Projektiin liittyviin, palkkatydssii o1e-
vj-a edustavan otoksen tulokset osoittavat, ettli tydn asema,
merkj-tys ihmisten elEimlissli on laskenut nopeasti L980-1uvun
alkupuorelta. NHin nimenomaan, kun tydn arvostusta tarkastel-
Iaan suhteessa muj-hin el5mEinalueisiin. Ty6n arvostuksen v5hene-
minen on muuttunut 1H.hes tliysin perhe-e15miin arvostukseksi. Sen
sijaan kodin ulkopuolisen vapaa-ajan merkitys ei ole lainkaan
lisHiintynyt. Tutkijoiden mukaan vapaa-aika siniinsii on hyvin
harvoilla suomalaisilla keskeisin elEimdnalue.

Tulokset osoittavat toisaalta, ette halukkuus (tai v6lttlimlittd-
myys) tenAa palkkatydt5 on jatkuvasti kasvanut. Suomalaisten
sitoutuminen tydhdn on lHhes itsestdiinselvyys. Varsinaisesta
ty6n arvostuksen laskusta ei siis o1e kysymys, vaan tydn tosi-
asiallinen merkitys ihmiselle on jopa lisliSntynyt. Voimakas
sitoutuminen palkkaty6h6n ei kuitenkaan sinHll5iin kerro sitii,
miten tyd vastaa tydntekijtin odotuksia tai vaatimuksia.

sitoutuminen ty<5hdn ndyttiiS siis s5ilyneen, mutta samanaikai-
sesti ty6n ulkopuolisen eliim;in- ja siinij liihinnii perhe-eliimlin
merkitys on lisHlintynyt voimakkaasti (Y16stalo 1986, LO4-105) .
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3. TYUN I{ERKITYKSESTA

Monet tutkimustulokset viittaavat siihen, ett5 tybhdn eri
tavoin liittyvilld seikoilla niiytttiH. olevan tiirkeli merkitys
el5kkeeIle siirtymisesslj. Tydn yhteys eliikkeelle siirtymiseen
ktiy ilmj- ns. rakennemuutoksesta, ty6n merkityksen mahdollisesta
muutoksesta ja luonnollisesti my6s suoraan ty6h6n liittyvistii
konkreettisista asioista.

Kortteisen ym. analyysin rnukaan suomalaj-nen teollisuus o1i
vuonna L984 pii5ssyt vasta alkuun uuden tietotekniikan kiiytt66n-
otossa. Noin joka kymmenes teollisuusty6tEi tekevistli kliytti
tuolloin tyossiilin uutta tietotekniikkaa. KiiytdssEi esiintyl,
kuitenkin suurta ammattialakohtaista vaihtelua. Pisimmiillli
tietotekniikan kiiyt6ssii ovat erliSt toimihenkil6ryhmlit
(Kortteinen ym. 1986, 77 ja 731.

Tulostensa valossa tutkijat toteavat, ett5 tietotekniikan k5yt-
t66nottoon liittyy viihittlirstH rakenteellista muutosta. Tieto-
tekniikan kiiytt6dnoton nHhd&iin myds v5hentlivlin tydvoiman kysyn-
tH.li ao. yrityksissli. Tj-etotekniikkaa kliytttivien tydntekij6iden
tyd on muuttumassa vaativammaksi ja sisti116ltii5n rj-kkaammaksi.
Toimihenkildiden kohdalla niiytt5isi seurauksena olevan ensinnii-
kin ao. ryhmEn kasvaminen, mutta my6s toimihenkil6iden sisliisen
polarisaation syveneminen, ts. jako huono- ja hyv5osaisiin
vankkenee. Tietotekniikka voi yksipuolistaa ja kdyhdytt5H alem-
pj-en toimi-henkil6iden ty6t5 ja nziin lisdt5 vieraantumista ja
tyytlrmdttdmyyttli tydhon (Kortteinen ym. 1986 , 69, 7L-73) .

Tietotekniikan kehitys asettaa aivan uusia vaatimuksia iktiiinty-
villekin henkir6i1le. rk5HntyvHn ihmisen pitliisi oppia ajatte-
lemaan ja tekemlilin asioita uudella tavalla. Se saattaa tuottaa
ylivoimaiselta tuntuvj-a hankaluuksia. NykyisessH kehityksessli
henkil6st5 saattaa tuIIa ammatillisesti tydkyvytdn vaikka hiin
kaikin puolin muuten on terve ja tydkuntoinen (vrt. Aarnio,
Forss ym. 1975, 20). .
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Ammattitaitovaatimukset ty6ellimlissli kasvavat jatkuvasti. Nykyi-
selle ty6e1tsmH1Ie on IisHksi tyypillistii ammattitaidon ja
-tiedon nopea vanheneminen. Kun elinkeinoellim5ss5 pyritSSn
kehittiimiilin tuotantoa monin eri menetelmin, jlidviit ik5tintyv5t
henkildt helposti kehityksen jarkoihin. Ns. rakennety6ttdmyys
kohtaa ikHiintyviti henkil6ite yleensii herkemmin kuin nuorempi-a
(vrt. Koskinen, teoksessa Alho (toim.) 797L, 11). Jos ikli5ntyvli
ihminen tuntee ammattitaitonsa uhatuksi, kokee vaikeuksia
uusien ty6tapojen opettelussa ja lisEiksi pelkH.H tydpaikkansa
menetystii, on ellikkeelle siirtyminen houkutteleva vaihtoehto.
Teme ndkyi mm. ty6ttdmyyseliikkeiden saavuttamassa "suosiossa".

TydeliimHssH mukanaolo muodostaa kuitenkin ihmiselle tiirke5n
el5m5nkehikon. se siiiitelee ajank5yttd5, ihmissuhteita, yhteis-
kunnallista asemaa ja arvostusta ja my6s ns. omakuvaa ja itse-
identiteettiEi. Tydhdn liittyy paljon ihmisen hyvinvointiin
vaikuttavia seikkoja, joten tetA taustaa vasten sen jiitt?imisen
ei pitiiisi o1Ia mikiiiin aivan yksinkertainen tapahtuma.

suomessa on pitkiiHn arvostettu tydtii sinlinsii. sil1a on n5hty
olevan ihmiselle muutakin merkityst5 kuin pelkkii leiviin ansait-
seminen. Voitaneenkin olettaa, ettli eliikehalukkuuden taustalla
ei mei115 olisi kysymys tydn arvostuksen murtumj-sesta (vrt.
Forss l-980, Aarnj-o, E'orss ym. L975, Kortteinenr €rn. lHhde) .

site kiinnostavampia ovat amerikkalaiset tutkimustulokset,
joissa katsotaan, ettii tyd saattaa oIla menettdmlissti keskeisen
merkityksensli (Osgood 1982, ]-g-20). Jos tlillainen ajattelutapa
yleistyy myds mei1lii, niin se vahvistaisi luonnollj-sesti vetoa
e1likkeelle.

Varsin monj-ssa tutkimuksissa kiinnitetliHn huomiota siihen, ettii
tdiclen ollessa luonteeltaan varsin erilaisia on oclotettavissa
ellikkeelle siirtymisharukkuuden vaihterevan riippuen my6s
siitH, millaisesta ty6stli erHkkeelre o1laan menossa. l,lanner
esittlili mielenkii-ntoisen jaotterun tydn luonteesta. sen perus-
teella tdite voitaisiin tarkastella toisaalta sen mukaisestj-,
minkdlaisen aineellisen hyvinvoinnin ja sosiaalisten suhteiden
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verkoston ne takaavat ja toisaalta nj-iden vaatimien resurssien
ja ammattitaidon perusteella. Aineellisten seikkojen lisiiksi
ty6ssli on tiirkeHli my6s sen tuottama arvostus ja sij-hen liittyvli
status (Manner l-985, 15-17) .

Tydn merkitystii korostaa myds s€r ettd sillH on heijastusvaiku-
tuksia hyvinvointiin vielH elEikkeellii oltaessakin. Amerikkalai-
set tutkijat toteavat, ett5 on olemassa t6ite, jotka tarjoavat
paljon erilaisia etuuksia, itseniiisyyttd, turvallisuutta ja
muuta hyvH8. Toisaalta on toita, jotka eivdt juurikaan tarjoa
tiirkeitii etuisuuksia, vaan ovat ikdvystyttHvid, vieraannutta-
via, turvattomj-a, hankalia jne. ItsestEiiin selvliltli vaikuttaa,
ettli viihemmlin palkitsevasta tydstii on helpompi siirty5 etlik-
keelle kuin ty6stii, joka antaa ihmiselle monessa suhteessa
paljon (Braithwaite-Gibson L987, 3) .

Ty6n rasittavuuden ja elSkkeellesiirtymishalukkuuden vliliI15
niiyttEiii vallitsevan varsin kiinteEi yhteys. Yleissuunta siind on
selkeli; mitii rasittavammasta tydstii on kysymys sitii aikaj-semmin
siite halutaan elHkkeelle. IkiiHntymisen edistyessii rasittavaa
ty6,tH ei enHli jaksa tehdd entiseen tapaan. Toisaalta ilmeisesti
peliit5iin terveydentilan pysyvS5 heikkenemistii ennen eliikkeelle
siirtymistS. Ennenaikaisen kuoleman riski on my6s tuotu esiin.

Elitketurvakeskuksen eliikeikiitutkimuksessa jo todettiin, miten
ammattia kuvaavat muuttujat sHiiteliviit voj-makkaasti el5keikfi-
mielipidettti. Ammattiryhmien vti1i115 oli erittiiin seIvi5 eroja
elSkeik5mielipiteissli ja ammattien ty6kyvyttdmyystiheyflen ja
alhaista elHkeikdii koskevien mielipiteiden vtilillii havaittiin
selvli yhteys. Tete yhteyttti selittiviit ensisijaisesti ty6n
laatu ja ty6olosuhteet, eIi joko raskas ulkotyd tai useiden
ep5terveellisten olosuhteiden kasaantuminen samaan tydhdn sisii-
tydssli (Aarnio, Forss ym. 1975, lO4-115 , 1.78ll .

Myds tyoterveyslaitoksen tutkimuksissa on havaittu, ett5 ter-
veyden ja tydkyvyn heikkeneminen liittyv5t ty6n sisli1t66n, ja
erot ammattiryhmien vH1i11H arkavat tlissS. suhteessa nHkyii jo
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noj-n 50 ikiivuoden tienoilla. Tydnteon fyysiset vaatimukset
aiheuttavat niiinollen konkreettisia ongelmia ikH.tintyvllle
(Ilmarinen, lehdist6tiedote 1985) .

Tehdyt ty6kyvytt6myystutkimukset osoittavat mm. ettli ty6kyvyt-
tdmyysellikkeelle siirtyminen on keskim2iHr5istii yleisempli5
vEihiinkoulutettujen, pienipalkkaisten ja fyysisesti raskaissa
ammateissa toimivien keskuudessa. Raskaat ja hankalat tydalat
ovat hyvin edustettuina mydskin YVE-ennakkopEiHttjksili hakeneiden
joukossa (Gou1d 1985, Gou1d, Rinne 1986, 15).

Ammatin raskauden yhteys tydkyvyn heikkenemiseen kietoutuu
tutkijoiden mukaan yhteen monimutkaiseksi vyyhdeksi. Ongelmat
ty6stii suoriutumisessa n5yttHviit keskittyv6n raskaisiin ammat-
teihin ja alempiin sosiaalj-ryhmiin. IkHiintyminen, terveydelli-
set ongelmat, ty6tt6myys, koulutuksen puute ja marginaalinen
asema tydmarkkinoilla kietoutuvat toisiinsa (Nieminen,
Puumalainen 1988 , 49, 51) .

Keskustelua ty6n ja elH.kkeellesiirtymisen viilisistli suhteista
on hallinnut kysymys elHkeilin alentamj-sen tarpeesta ja keinois-
ta. Vtihemm5lle huomiolle ovat jHiineet er5iit muut mahdollisuudet
tilanteen halritsemiseksi, joskin tHllaiset vaihtoehdot ovat
nousemassa v5hitellen keskustelujen kohteeksi. I\tm. ty6nantaja-
taho on katsonut, ettii eliikehakuj-suutta torjuvia toi-menpiteit5
pitiiisi yhteiskunnassa tehostaa (STK 1984, 66) .

Varhaisen el5kkeellesiirtymisen vaihtoehtoina on keskusteluissa
esitetty mm. ty6ajan lyhentEmistli, lomien pidentiimistli, ty6n
kevent5mistli jne. Eri kehittiimisvaihtoehtojen esteenH on nHhty
kuitenkin lukuisia kiiytH.nndn vaikeuksia (ks. esim. Aarnio,
Forss ym. 1,975, 24, 47-49). Viimeaikaisissa keskusteluissa on
tuotu esiin uutena niikdkohtana my6s tydkyvlzn yllHpitoon liittlz-
vHn ammatillisen varhaiskuntoutuksen kehittiimistarve (esim.
Forss 1,987 , Forss ja Ruuska 1988 ja 1989) .
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4. ASENNOITUMTNEN ELAKKEELLE SIIRTYMISEEN, SOPEUTUMINEN JA
NIIDEN TAUSTASTA

E1tikkeelle siirtymiseen asennoj-tumista ja sen taustaa on
tutkittu runsaasti USAsssa. SikeleisiH tuloksia ei kuitenkaan
voida soveltaa Suomen oloihin sellaisenaan, ainakaan asennemit-
tausten osalta. Sensijaan asennoitumisen taustaan liittyv5t
selvitykset ovat kHyttdkelpoisempia. Mei11!i Suomessa el5kkeelle
siirtymiseen asennoitumista ja sopeutumista on tutkittu melko
v5hiin. Eliiketurvakeskuksessa asiaa on kuitenkin selvitetty jo
pitkdiin.

4.1. ElEkkeelle siirtymiseen asennoituminen

Eliiketurvakeskuksen eltikeiktitutkimuksessa jo todettiin, ettH
"voidaan puhua suoranaisen paineen olemassaolosta eltikeik5rajaa
vastaan". Toiveet eliikei5n alentamisesta vaikuttivat sangen
yleisiltii. Kaikissa tutkituissa ammattiryhmissii haluttiin piiiis-
te jo tuolloin eliikkeelle huomattavasti ennen 65 vuotta. Mieli-
pide sopivasta eldkeitist5 painui ylej-sesti a1le 60 vuoden.
(Aarnio, Forss ym. L975, L9, 105 ja 178) .

Samansuuntaisia tutkimustuloksia on saatu my6hemminkin tehdyis-
sii selvityksissS. I{m. Tydterveyslaitoksen tutkj-muksessa sopiva-
na pidetty eriikeikd o1i tavarlisimmin 3-5 vuotta k5ytdssH ole-
vaa elEikeikHH. alempi, vaikka elHkeikii kunna11iseIla aIaIla on
usej-n huomattavasti 65 ik5vuotta alempi. (Ilmarinen (toim.)
1985, 726) .

Omassa tutkimuksessani mittasin samojen vastaajien suhtautumis-
ta elHkkeelle siirtymiseen noin vuosi ennen vanhuusel5kkeell-e
siirtymistli sekH noj-n vuoden kuluttua vanhuuseliikkeelle siirty-
misen j5Ikeen. Havaitsin, ettii suhtautuminen vanhuuseliikkeelle
siirtymiseen o1i eritt5in mydnteist5. Yli 80 prosenttj-a vastaa-
jista piti sitd v5hintiiiin "mukavanpuoleisena". Kielteinen
ennakkok5sitl,s o1i ryhm5std riippuen - vain noin L1-18 pro-
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sentj-I1a. ElSkkeelle siirty'misen jSlkeen mydnteiset k5sitykset
vahvj-stuivat entisest5iinkin. Tuolloin noin 90 prosenttia piti
eldkkeerre siirtymistd vrhintiiin mukavanpuoleisena (Forss
1982, 1.721 .

suomen Gallupin vuonna 1980 jurkaisemassa selvityksessli ty6-
ikEiiset vastaajat suhtautuivat eliikkeelle siirtymiseen hyvin
my6nteisesti. Liihes puole:L vastannej-sta oli kiinnostunut siir-
tymEiin el5kkee1le normaalia aikaisemmin, vaikka palkasta pidH-
tettdisiin osa tete var-tcn (Suomen Ga1lup 1980, 5, 13). Helsin-
gin Sanomien Suomen Gallupil-1a vuonna 1988 teettEimtissH selvi-
tyksessEi valtaosa, e1i 7l prosenttia vastaajista haluaisi siir-
tyii vanhuuseliikkeelle jo 5B-vuotiaana. paine kohti alempia
elEkeikid onkin jatkunut pitkliHn ja pysynyt melko vakaana.
Uusimmassa selvityksess5 m),os toimihenkildistli 62-66 prosenttia
kannattaa 58-vuoden elSkeikiiii (Helsingin sanomat 5.4.1988) .

Mielipidemittaukset puhuvat selvii5 kieltii5n; painetta mahdolli-
simman varhaiseen eliikkeelle siirtymiseen on olIut jatkuvasti.
Voidaankin yhtyti toteamukseen siitli, ettH useimmille ihmisille
elHkkeelle siirtymisesta on tulIut normaali, odotettu osa amma-
tillista uraa. Ihmiset eivit niinkiiiin oIe vetEiytymHssii jostakin
pois - vaan johonkin odotettuun vaiheeseen (Osgood Lgg2, 471 .

ErliSt englantJ-Iaiset asiantuntijat toteavat kuitenkin, ett5 on
olemassa ihmisiii, jotka eivHt tiedii, millaista eliikkeelle siir-
tyminen on. Asiasta voi o1l-a vain hyvin pinnallisia ajatuksia
ja viihHn ajattelua tukevia kokemuksi-a. Englantilaiset tutkijat
pHlityviit kysym5iin; ajattel-evatko ihmiset todella nHitli asioita
etukHteen, millainen on ajattelun eteneminen, onko mielipiteen
valinta systemaattista vai satunnaista jne. Eclelleen he haluai-
sivat vastauksia sellaisiin kysymyksiin, kuin milloin elHkkeeI-
Ie siirtymisen ajatus on tul1ut ensi kertaa miereen, ovatko
ihmj-set tutustuneet edes alustavasti eri vaihtoehtoihin, )d
miten p5iit6s eldkkeelte siirtymisestii on senjiilkeen kehittynyt
(The PRA:s Manual 1986, 5-6).
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4.2. Asennoj-tumisen ja sopeutumj_sen taustatekij6istH

Kappaleessa 3 on jo edellii k5sitelty ty6te ja siihen liiheisesti
liittyviii kysymyksiH. Nei1le on epEiilemlittti keskeinen yhtelzs
my6s asennoitumiseen ja sopeutumiseen. Toisaalta asenteiden
taustaan liittyy joukko muitakin tekijdite, joita tarkastelen
tEissii kappaleessa.

Asennoitumisen yleisinli taustatekijdinH esitetiidn useissa tut-
kimuksissa hyvinvointiteorioista tuttuja taustatekijdite. TeI-
laisi-a ovat esimerkiksi Heronin mukaan taloudellinen turvalli-
suus, perheen turvallj-suus, ystavyyssuhteet, harrastukset,
terveys ja henkilokohtainen elHmlinfilosofia. varsin usej-n
taloudellinen tekijii korostuu t5rkeEin5 tai tiirkeimpiinH eltik-
keelle siirtymisen taustavaikuttimena. yhtenli tekijiinH on
mainittu myds ty6tt6myyden pelko (vrt. Gordus 1980, 42).

Professori Heronin esittiimlissH luettelossa ei ole mainittu
tieto-tekijee, mikEi on mielestlini selvli puute. RiittHvii tieto
sosiaaliturvasta ja tieto eri elHkevaihtoehdoista on tdrkeli
edellytys elHkkeelle siirtymisen onnistumiselle. Niiin varsin-
ki-n, kun tiedetiilin vakuutettujen tiedoissa olevan ederleen
runsaasti toivomisen varaa. Ivliten hyvin i-hmiset ovat olleet
selvilIii eri ellikevaihtoehdoista ja niiden antamasta turvasta
ja mitii tietoltihteitii on k5ytetty tiedon hankintaan, onkin
mielestdni t5rkeiiii.

samaan asiakokonaisuuteen liittyy kysymys siite, missli m5iirin
eldkkeelle siirtymiseen on valmentauduttu. Tutkimuksista tiede-
tHHn, ettii eliikkeelle valmennus edesauttaa hyvinvoinnin sHily-
mistii ja sopeutumj-sta eldkkeelle siirtymiseen (Forss
7982, 238) . Samaan asiaan liittyy Heronin mainitsema ,,henki16-
kohtainen el5miinfilosofia", jo11a kaiketi viitataan mm. kykyyn
mukautua muuttuviin eliimlinolosuhteisij-n (The PRA:s Manua1 1,986,
4-s) .
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USA:ssa elEikkeelle siirtymiseen asennoitumisen ja sopeutumisen
taustatekij6ist5 saadut tutkimustulokset ovat jonkin verran
ristiriitaisia. Melko tuoreessa selvityksess5 on yritetty vetliii
yleisili johtopSStdksiti USA:ssa viimeisten 20 vuoden aikana
tehdyistH tutkimuksista (Braithwaite-Gibson 1987, 1-18) . Selvi-
tyksen mukaan niiyttEiisi si1t5, ettli koulutus ja ammatillinen
status sekli terveydentila ovat keskeisiH sopeutumista selitte-
viii tekijoite. LisEiksi tulotaso on selviisti mukana kuvassa,
joskin se korreloi koulutuksen ja ammattiaseman kanssa. Selvi-
tyksissii nousee esi-in kahtiajakautuminen A- ja B-kansalaisiin;
hyv5ssH asemassa olevilIa on usein muita paremmat tulot ja
terveys, ja he myds sopeutuvat eliikeaikaan huono-osaisj-a parem-
min. Lisiiksi havaittiin, ettd epiimiellytt6v55 ty6tH tekev5t
ovat usein ristiriitatilanteessa; ty6stti halutaan mielellEiHn
pois, mutta pienet tulot jarruttavat halua siirty5 elHkkeelle.

Tutkittaessa amerj-kkalaisia varhaiselH.keliiisiii havaittiin, ettii
tEirkeitii eliikkeelle sj-irtymisen taustatekijdite ovat tarou-
dellinen tilanne ja terveydentila. Rutiinityd sin5ns5 ja suh-
teet tydtovereihin eiv5t ole pdiitdksenteossa tlirkeitH tekij6i-
te. sensijaan sellaiset asiat kuj-n harrastukset, ay-liikkeen
painostus ja tydtyytyviiisyys ovat yhteyclessti varhaiselle ellik-
kee1le siirtymiseen. Tutkija puhuu tiiss5 yhteydessH ay-liikkeen
painostuksen ohella ty6nantajien mahdollisesta painostuksesta
ja kysyy, kumpi n5istEi seikoista on todellisuudessa tiirkelimpi.
LisHksi tekijH viittaa erj-laisiin tutkimuksiin, joissa on
havaittu, ett5 tydssii tapahtuvilla muutoksilla erityi-sesti
kielteisesti sHvyttyville ja rasittavuutta lislilivillii - on
ttirkeii merkitys eltikeratkaisun teossa. (Gordus 1980, 34-37).

Omassa tutkimuksessani havaitsin, ett5 eliikkeelle siirtymiseen
asennoituminen on yhteydessH erilaisiin konkreettisiin asioi-
hj-n, kuten taloudelliseen toimeentuloon, terveydentilaan ja
siviilisElityyn. Toisaalta eldkkeelle siirtyminen on kuitenkin
erEiiinlainen periaate- ja uskomuskysymys, joka liittyy mm.

eliikeltiisen "kiiyttdarvoa" koskevaan probrematiikkaan (Forss
1982, 224\ .
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Terveydentilan merkitys varhaiseliikkeelle siirtymisessli koros-
tuu selviisti tuoreessa Eliiketurvakeskuksessa tehdyssii selvityk-
sess5. Yksi16l1isen varhaisellikkeen (YVE) valinneista vastaa-
jista pit55 kaksi kolmasosan terveydentilaa tlirkeimp5n6 syynli
elEikkeelle siirtymiseen. Voimavarojen riittiimdttdmyys mainitaan
myds usein eliikepliHtd'ksen perusteluksi. Suorissa perusteluissa
tulevat esiin my6s ty6ellimHn muuttuminen ja halu nauttia
vapaa-ajasta. Kyselyn tulokset osoittavat kuitenkin myds sen,
ettt tydnteon lopettaminen ei o1e suinkaan kaikille helppoa.
Mydnteisen YVE-ennakkopiiiitdksen saaneista epiirdi edelleen joka
viides tydnteon lopettamista (Norrm6n 1989).

Suomessa eliikeikiikomitean mietinndssti luetteloidut asennoitumi-
sen taustatekijet ovat paljolti samoja kuj-n jo edellli on esi-
tetty. Mietinndssii kysyt6Sn mm. tapahtuiko eliikkeellesiirtyjiin
ympEristdssH ja ty6n teknologiassa muutoksia, jotka vaativat
vaikeaa uudelleenkoulutusta, paljon uuden oppimista. Samassa
yhteydessti kilnnitetHdn huomiota my6s eri t6issH esiintyviin
erityisiin ty6vaatimuksiin, kuten tydn vaatimiin fyysisiin tai
henkisiin ominaisuuksiin, tydtahdin miiiiriiytymiseen jne.

Ivlietinndssd kiinnltet5iin huomiota myds yksildjen vHlisiin eroi-
hin. Siinii todetaan, ettti erj- henkildiden "energisyysaste" voi
varioida ja tuottaa sekj-n omalta osaltaan erilaista suhtau-
tumista ellikkeelle siirtymiseen (Komj-teanmietintd 1981 , 78-79) .

EpliilemHttii e16kkee1Ie siirtymisen kokeminen voi riippua myds
persoonallj-suuden piirteistH.. NHistii on tehty mm. viisi luokkaa
kiisittiivli mukautumista koskeva tyypittely (ks. Koskinen, teok-
sessa AIho (toim.) 1971, 23-251.

El5kkeelIe siirtymiseen asennoitumisen selvittiimisessii on
USA:ssa syntynyt ainakin kaksi "koulukuntaa", joi1la on risti-
riitaisia kiisityksiH. Yhden nlikemyksen mukaan asetetaan suurin
vastuu yksi16l1e, jonka pit6isi sopeutua lEhes mihin tahansa
yhteiskunnan asettamiin vaatimuksj-in. Tete nHkdkulmaa on kui-
tenkj-n kritisoitu voimakkaasti. Toisen "koulukunnan" edustajat
korostavatkin, ettii tyytyviiisyys eliikkeelle siirtymiseen riip-
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puu ihmisen luokka-asemasta, h5nen alkuperiistiilin, koulutuk-
sestaan, ammatistaan ja tuloistaan jne. Tlimlin mukaan yksil6n
ulkopuoliset, yhtei-skunnasta perliisin olevat piirteet mliiiritte-
levlit ihmisen kohtaloa aktiiviaikana, ellikkeelle siirryttaessli
ja vierii eliikeaikanakin (Braithwaite-Gibson Lgg7, 1-19) .

Tutkijat olettavat, ettii myds ammatillj-sen uran toteutumisella
saattaisi o1la yhteyttH asennoitumiseen. Jos ihminen ei ole
koskaan saavuttanut tydss5iin tyydytt5viH p6EimHeiriH, jos ty6 ei
o1e toteuttanut hEinen odotuksiaan, nij_n teme voi vaikeuttaa
eliikkeelle sopeutumista. suomessa Koskinen vij-ttaa siihen,
miten korkea ammattiarvoasema ja tasaj-nen ammattiura auttavat
mukautumaan eliikkeelle siirtymiseen. Huonosti tyderiimdssd
menestyneet kokevat elSkkeellliolonsakin usein eplimiellyttEiviin5
(Koskinen, teoksessa AIho (toim. ) Ig7]-, 1,9-ZOl .

Asennoituminen eliikkeelle siirtymiseen on siis yhteydess5
siihen, mi-ten tiirkellnH eliimdn pdlim5Hriitydt5 picletiiiin. On sanot-
tu, ettH eliikkeelre siirtymiseen mydnteisesti asennoituvat
eivlit nEie eliiketapahtuman uhkaavan heidHn tiirkelin5 pitHmiatin
pdiimliiirili, koska he eiv5t ol-e koskaan pitdneet ty6rooliaan
kovin tiirkeiinli. Toisaalta he ehkli pystyv5.t arvioimaan toiveensa
uudelleen niin, ettli tyd on viihemmtin tiirkeH. Ne taas, jotka
eiv5t sopeudu, eiviit joko kykene taj- halua arvioida uuderleen
p5EimS6riiitin (Braithwaite-Gibson 1997, 1-18, Forss L982, 47-49) .

USA:ssa tehdyssli tutkimuksessa havaittiin, ettii varhaiselek-
keelle siirtyneiden j a "ei-siirtyneiden,, ns . saavutus-teki j lissii
on eroja. Ne, jotka olivat saavuttaneet odotuksensa halusivat
jatkaa onnistunutta el6miinkulkuaan, kun taas el5miissiiSn petty-
neet olivat varmiimpia siirtymHlin el5kkeelle (Gordus 19g0 , 4ol .
Selvityksj-ssli on kiinnitetty huomiota mlz6s puhtaasti yksil61li-
siin taustatekij6ihin. on puhuttu mm. siitii, miten erHiit ihmi-
set pystyviit muita luottavaisemmin mukautumaan muutokseen, e1i
he pystyvHt "k5sittelemtiiin" tellaisia asioita muita paremmin.
T5mii herHtt55 mielenkiintoisen kysymyksen siitii, ovatko var-
haiseliikkeelle hakeutuneet henkil6t yksi16llisiItii piirteiltaan
muj-sta poikkeavia? (Braithwaite-Gibson L9B7) .
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Tutkimuksissa on havaittu, etrH siviilisHHdyllH on merkltystH
eliikkeelle silrtymisessH (Koskinen, teoksessa Alho (toim.)
197L, 22, Gould - Rinne 1987, 44, Komiteanmietintd 1981, 79).
El5kkee1l-e siirtyminen on myos koko perheen asia. El5keaikana
miehen ja naisen roorierot saattavat kaventua, ja esimerkiksi
perheen sisHiset teht5vit jaetaan yleensii tasaisemmin. TiimH
vaikuttaa tietysti miehen la naisen suhteisiin perheen jiiseni-
nH. on esimerkkejd siit:i, ettH henkildsuhteet saattavat pahen-
tua eliikkeel-liioIlessa siita mit5 ne olivat aktiivivuosina.
(Osgood 1982, 53).

ElEikeik5komitea totesi, ett,li "vanhenemisprosessissa lukuisten
suoritusindikaattorien ja ominaisuuksien osalta sukupuolten
v[Ii11li on todettavissa ti]astollisesti selviH eroavaisuuksia',.
Komitea ei kuitenkaan loytlinyt riitt5viEi perusteluja miesten ja
naisten eliikeikien erj-laistamistarpeelle (Komiteanmietint6
19Bl-, 77). On mahdollista, ettli my6s sopeutumisessa eliikkeellH-
oloon on sukupuolten vlilisiS eroja. TEhiin viittaavat kiiyt5nnon
kokemukset ja my6s erH5t tutkimustulokset. Oletettavasti naiset
sopeutuvat elHkkeelle siirtymiseen miehili paremmin (esim.
l'lanner L985, 35) . ETK:n tutkimuksessa todettiin, ettH naiset
olivat hakeneet yl<si161 1 i sen varhaiseliikkeen ennakkopliatdstii
vuonna 1985 enemmHn kuin miehet vanhemmissa ikHryhmissii. Haki-
joiden nuoremmassa piiiissH (54-55 vuotiaat) ei vastaavaa eroa
kuj-tenkaan enii5 havaittu (Gou1d-Rinne L987, 6-7).

Taloudellisen tilanteen ensiarvoi-sen t5rkeii merkitys eIHkkeeIle
siirtymisessii on todettu monissa tutkj-muksissa. Taloudellisen
puolen ja elHkeptiiitdksen vllistii kiinteiiii yhteyttH tukee myds
esimerkiksi Luoman analyysi taloudelristen tekij6iden ja ty6ky-
vytt6myyselEikkeelle siirtymisen vlitisestEi suhteesta. H5.n toteaa
mIIl. r ettli tyokyvytt6myysetuuksien tasolla on selvii, joskaan ei
erityisen voj-makas vaikutus harkittaessa ty6voimaan osal1j-stu-
mista tai etuuksien hakua. Edelreen on havaittu, ettti pieni-
palkkaisempien ja iHkk5Hmpien henkildiden tydhdnosaliistuvuus
ja etuuksien hakemispHiitdkset reagoS-vat keskimH.iirliistd herkem-
min taloudellisiin kiihokkeisiin (Luoma LgB7, 21,5) . yksittiiisen
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henkildn ratkaisuihin vaikuttaa tietenkin my6s koko perheen
taloudelli-nen tilanne .

Kes5kuun lopussa -89 voimassa olleista 9 828 varhennetusta
vanhuuselEikkeestd oli vapaakirjoihin perustuvia perdti 7 086,
eli 72 B. Osa ihmisistii nostaa heti tilaisuuden tullen
"uinuneen" vapaakirjaosuutensa, eikti heid5n eliikkeelle siirty-
misellliiin tarvitse olla sen kummempia taustoja.
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5. ELAKKEELLE SIIRTYMISEEN LIITTYVAT HYVINVOINTITEKIJ}iT,
ELIiMANTAPA JA NIIDEN MUUTOKSESTA

Eliikkeelle siirtymisellii on yhteytensii ns. hyvinvointiteoreet-
tisiin niikemyksiin ja eliimEintapatutkimukseen. Eri eliim5ntilan-
teisiin liittyv5t hyvinvoj-ntitekijet voivat o1Ia erilaisia, ja
olisikin tarkoituksenmukaista vertailla aktiivien ja eliikelliis-
ten hyvinvointia muovaavia tekij6ite. Eliimlintapatutkimus on
verraten uusi suuntaus, jossa tutkitaan tavallisesti ns. peh-
meillli menetelmillEi eri ikiiisten ihmisten elEimEintapaa, sitH
miten i-hmiset todella eliivHt.

Myds lvlanner toteaa, ettli elEikkeetlEi olemisen tutkimuksessa on
paljolti kyse siite, miten vanhat ihmiset eliivEit. Ir{uuttujava-
lintojen suhteen l"lanner viittaa mm. Allardtin tutkimukseen,
jossa ihmj-sen tarpeet jaetaan kolmeen luokkaan: elintaso,
yhteisyyssuhteet ja itsensli toteuttamisen muodot (ks. Manner
1985, 28l' .

Vditdskirjaty6sstini kehittelin tutkimuksen kokonaistuloksena
kuvan vanhuuseltikkeelle siirtymisen yhteydessli merkittHvistH
hyvinvointitekijdist5. Tiillaisia ovat taloudellinen tilanne,
terveydentila, sosiaaliturvaa koskeva tieto, ihmissuhteet,
aktiivisuus sek5 asenne elHkkeelle siirtymiseen. Taloudelliseen
tilaan liittyy myds kysymys ansj-otydstH el5keaikana ja eldke-
aikainen asuminen. Terveyspuoleen liittyy my6s ravitsemuskysy-
mys (Forss 1982, 228) .

Tutkimukseni osoitti myds, ettli hyvinvoinnin eri osatekijHt
kasautuvat. Aktiiviaikaj-nen ty6, taloudellinen tilanne ja tieto
muovaavat yleistli hyvinvointia siten, ettli elHkkeell-e siirryt-
t5essii 16ytyy hyv5osaisia ja toisaalta huono-osaisia, joirle on
tyypillist5 hyvinvointitekij6iden hyvien tai huonojen puolien
kasautuminen. E16kkeelle siirtymisen seuraukset voidaan
nliinollen johtaa osittain aika pitkSlti henkildiden aktiiviai-
kaisesta sosiaalisesta asemasta. (Forss L982, 194 ja 238).
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Julkunen on todennut, miten hyvEiosaisuus ty6ss5 kytkeytyy tii-
viisti ty6n ulkopuoliseen hyviiosaisuuteen (I{eteli L975, 2l .

Ede1lH olevasta hieman poikkeavia nEikemyksi5 tuodaan esiin
eriiiissli tutkimuksessa, jossa hyvinvointitekijlit luokitellaan
seuraavasti: Henkil6kohtainen hyvinvointi, henkil6suhteisiin
liittyvEit seikat ja ympiiristtjolosuhteiden vaikutus. Nliihin
p5Htekijdihin liittyy yksityiskohtaisia muuttujia, kuten itse-
kunnioitus , j-tsens6 kehittiim j-nen, itse j-lmaisun mahdollisuus ,
virkistys ja huvj-tus, sosiaalinen tasa-arvo, vapaus jne.
(Rescher 1972, 69-7L) .

Tutkittaessa ellikkeelle siirtymisen seurauksia, voidaankin
lilhtdkohdaksi ottaa joitakin hyvinvointitekijdite ja tutkia,
millaisia muutoksia el5kkeelle siirtyminen aiheuttaa n6issH
teki j 6issii.

ElHkkeelle siirtymisen seurauksj-a voj-daan tarkastella my6s
ihmisten ellimlintavan muutoksen avuIla. Yhteiskuntatieteellises-
sH tutkimuksessa on arkiel5miin tutkimus oliut viimeaikoina
suosittua. Pyrkimyksenii on olIut 16ytHH tarkastelukulmj-a, jotka
kuvaisivat kattavasti ihmisten jokapliivliisi5 toimintoja ja
el5m5ntapahtumia. Toinen kiiytetty kHsite on eliimlintyyli.
Pohjolaisen kiisityksen mukaan ellimlintyyli-klisitettii on syytii
k;iyttEid silloin, kun tarkastellaan joitakln tietyn ryhmiin
kannalta keskeisiS eltimtintoimintoja. EliimHntyyliin sis5ltyy
sekd objektiivinen ettii subjektiivinen komponentti. objektii-
vista puolta ilmentiivdt jokapiiivtiiseen eliimlilin liittyv5t tavat
ja toiminnat. Subjektiivista puolta taas yksil6n omat havainnot
ja kokemukset, kuten elSmHHn tyytyviiisyys ja elSmtin kokeminen
(Pohjolainen L987 , 96-98, 101-103) .

Suomalaisista tutkijoista Roos on tutkinut sukupolvien v5lisiii
ellimtintavan muutoksia. Hiin mm. korostaa sukupolvien vlilisi5
suuria ellim5ntavan eroja. Roosin mukaan "toinen sukupolvi",
johon kuuluvat nyt noin 52 67 vuotiaat, ovat suomalaisen
hyvinvointivaltion rakentajia. TdmH sukupolvj- ymmlirtii5, mitti

ekTUSF8152



19

sosiaalinen turvall j-suus merkS-tsee, ovathan he el5neet my6s
aikana, jolloin tlitEi turvaa ei olIut. He ovat lis6ksi kokeneet
muutoksen tydn arvostuksessa. Ty6 on orlut heirle keskeinen ja
tdrkeH tekijH., jonka merkitys on osittaj.n murentunut. ristiksi
he arvostavat koulutuksen kautta saavutettuja tuloksia. l,Iy6s
inhimillisten suhteiden ja vuorovaikutuksen aIueel1a he ovat
kokeneet muutoksia. Vuorovaikutus on noussut nuoremmassa suku-
polvessa aj-kaisempaa keskeisemmEiksi asiaksi (Roos Lgg4, ! ,
4-8). ElHkkeelle siirtymisen tarkastelussa olisikin ilme1sen
hyOdyllist& ottaa huomioon elHkkeelle siirtymHssii olevan suku-
polven koko eliimHnkaarj-, ja sen vaikutus ihmisten ajatteluun.

Erlis tapa arvioida eliikkeelle siirtymisen seurauksia, on mitata
elEmHntapaan taj- eliimiintyyliin kuuluvia subjektiivisia teki-
joita. Esimerkiksi vanhusten tyytyvliisyyttii ja sopeutumista. on
tutkittu paljon. Tyypillisi5 ovat erityisestl mittaukset, joita
usA:ssa on kEiytetty eliimEiH.n tyytyvHisyytt5, sopeutumista ja
mielialaa tutkittaessa. NEiiden kHsitteiden taustalla oreva
teoreettinen ajattelu on kuitenkin eptiyhtenEiistd. Amerikkalai-
sissa tutkimuksissa paljon k5ytetty asteikko on ns. eldmHHntyy-
tyvdisyysindeksi a ja b, jonka sovellutuksesta on tuloksia my6s
suomen oloista (Karjarainen 1984). rndeksiin sisliltyy monia
asioita, kuten yleinen eliimEiiin tyytyvdisyys, tyytyv5isyys
taloudelliseen tilanteeseen, yst5vyyssuhteet tai yksiniiisyyden
kokeminen sekH terveydentila. Tyytyviiisyysmittauksiin voivat
edelleen kuulua erilaiset el5keriiisen toimintaan liittyv5t
asiat, kuten sosiaalisen osallistumisen aste, ajankhytt$muodot
jne. (esim. Osberg 1987, 228-230 ja Heikkinen ym. 1981) .

Paitsi tyytyvHisyysmittauksilla on eliikkeelle siirtymisen seu-
rauksia yritetty joskus tarkastella my6s jonkintaisen "onnelli-
suusmittauksen" avulla. onpa yritetty erotella jopa onnerri-
suuteen liittyviii ulottuvuuksia, joihin kuuluvat esimerkiksi:
- yleiset onnellj-suusvaateet, joilla tarkoitetaan niit5 asioi-
td, mit5 ihmiset yleisesti ottaen pitiiviit oleellisina onnelti-
sen elSmlin edellytyksenli
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omista tarpeista 15htev5t tekijiit, joilla tarkoi-tetaan yksin-
kertaisesti ihmisen k5srty'ksi5 siitii, mitEi hiin itse tarvitsee
ollakseen onnellinen ja arvioita siitH missii mEiEirin hHnellli on
tHllaisia resursseja
- hedoninen onnelli-suuskiisitys, jo1la tarkoitetaan psykologj-sta
tunnetta "o11a onnellinen" (Rescher L972, 62-68).

Ainoastaan ensimmEiisessi kohdassa mainitut yleiset onnellisuus-
vaateet ovat tekijoita, joi1la on sosiaariporiittisesti ja
yhteiskuntapoliittisesti merkitystS. Teme tarkoittaa sit5, ettii
yhteiskunta voj- antaa ihmisille mahdollisuuksia, mutta yhteis-
kunta ei sintinsEi voi tehd5 jdsenidEin onnellisiksi.

ekTUSF8152



2t

6. KOKEIVIUKSET ENNEN ELAKKEELLE SIIRTYMISTA JA SEN J}iLKEEN

Englantilaiset asj-antuntijat korostavat, ettli ihmisten aktiivi-
aikanaan saavuttamat kokemukset ja tiedot vaikuttavat myds
my6hemp5lin kiiyttliytymiseen. Koko aktiiviajan eliimlinkertaproses-
si vaikuttaa my6hEiisempiin tapahtumiin. ElEikkeelle siirtymisen
ymmiirtiimiseksi, olisi nlij-n oIIen otettava huomioon ihmisten
aktiiviajan ertimlinkerta ja sen vaikutukset eldkkeelle siirty-
misvaiheeseen ja ellikeaj-kaan (The PRA:s Manual 1986, 3) . Myds
amerj-kkalainen tutkija suosittelee tarkastelua, jossa erilaiset
elEim5nhistoriat suhteutetaan elEikeajan kokemuksiin (osgood
L982, 69! . Edellliolevaan my6s perustuu tutkijoiden vEiite, ettti
ihmisillii on yleensli tarve ja pyrkimystii ymmiirt55 mitli ympEiris-
tdssii tapahtuu, tarve ymmlirtiiii tapahtumia "eliimiintarkoituksel-
lisesti". Niiin on syntyn)rt ajatus siitH, ett5 ihmiset tuskin
siirtyv5t eltikkeelle tliysin "sokeastir'. Joutuuhan ihminen
tuossa eliimlinvaiheessa suuremmassa m6iirin kuin aikaisemmin itse
plilittiimiiEin ellim5nsEi ohjailusta (The PRA:s Ivlanual 1986, 4) .

Graham Ke11y esittiiii jaottelun odotusten ja toiveiden ja toi-
saalta toteutuneen tllanteen viilisestii suhteesta. Odotusten ja
toiveiden sekEi tapahtuneen todellisuuden v5lisistli suhteista
voi hlinen mukaansa riippua parjorti mm. s€r miten eliikkeelle
siirtymisen aiheuttama muutos koetaan. Ajatuksessa on keskeist5
s€r ettii ihminen odottaa ja toivoo aina jotain ja toisaarta
pelk5H m5iiriittyjii asioita. Jos henki16 todellisuudessa saa
enemm6n kuin oli toivonut, taj- toisaalta menettiili viihemm5n kuin
oIi peI5nnyt, muodostuu odotusten ja saavutusten suhde hyvdksi.
Kun toiveiden ja todellisuuden vlilinen etiiisyl,s on pienir se
helpottaa eliikkeelle siirtymistii. Jos taas henkild saavuttaa
odotettua vlihemmlin, tai toisaalta menettiiH odottamaansa enem-
mAn, on tilanne tiiysin pliinvastainen. Ajattelua voitaneen
soveltaa esimerkiksi hyvinvointj-tekij6iden, kuten terveydenti-
lan ja taloudellisen tilanteen muutosten merkityksen arvj-oin-
tiin (The PRA:s Manual 1986, 3).
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Kerly my6s erittelee eriikkeelle siirtymisen hyviti ja huonoja
puolia. HEinen tulostensa mukaan hyvien piirteiden k5rjessli ovat
listiiintynyt vapaa-aika, "uusi ellimlintyyli" ja lis6iintynyt aika
perheen kanssa. It{uita hyviii puolj-a ovat htinen mukaansa mm. uusi
talouderrinen tilanne, uudet tydtilaisuudet ja lislilintyneet
mahdollisuudet tyydyttiili omia tarpeitaan. Vastaavasti eliikkeel-
Ie siirtymiseen liittyvinii huonoina asioina tai menetyksinli
koetaan hiinen mukaansa useimmiten s€r ettti rahaa jHii vtihemmiin
k5ytettHvliksi tai s€r ettii sosiaariset suhteet kapenevat. seu-
raavaksi merkj-ttiiviimpili menetyksiS ovat ty6rutiinin menetys,
henkisen stj-mulaation vtiheneminen ja statuksen 1asku.

Kelly kiinnittdti huomiota my6s yksi16ltisten valintojen merki-
tykseen. fhmisille voi kehitty5 henkildkohtainen tapa suhtautua
niiihin asioihin. Aiiritapauksina esiintyy henkil6itH, jotka
kielt5viit tiiysin ellikkeelle siirtymisen ajatuksen ja toisaalta
voi esiintyli henkil6itd, joiden ajattelua hallitsee erliiinlaj-nen
euforinen kiisitys siit5, ettli "kaikkj- tulee olemaan ihanaa".
Eliikkeelle siirtymisen jiilkeisen sopeutumisajan kuluttua heidHn
niikemyksens5 voivat jiilleen muuttua.

Eltikkeelle siirtymiseen sopeutumisen taustatekijdite koskevassa
yhteenvedossa amerikkalaistutkijat toteavat, ettii ihmisten
suorat reaktiot el5kkeelle sj-irtymisen jHlkeiseen tilanteeseen
ovat itseasiassa varsin ristiriitai-sia. Joskus reaktioissa ovat
keskeisj-ii taloudelliseen tilanteeseen vaikuttavat tekijiit,
joskus taas sosiaalisten suhteiden katkeamiseen liittyvlit
seikat.

Eliikkeelle varmentautumisella on todettu orevan merkitystii.
varmennuksessa on erityisesti merkityst5 realistisen kuvan
luomisella elAkkeelle siirtymisen jiilkeisestH ajasta
(Braithwaite-Gibson L987, L-18, Forss L9BZ).

Suomessa saaduista tuloksista Ivlanner toteaa, ettli elHkkeelle
siirtymisen mydnteisissti puolissa korostuvat terveys ja lepo
sekli helppous ja turvallisuus ja kielteisissli puorissa taas
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tulojen vEiheneminen ja tarpeettomuuden tunne. Vastauksissa on
sos iaal j-ryhmittiiisiEi ero j a ; esimerkiksi ha1linnoIl j-sessa ty6s sli
oIleet kokevat aika usein arvostuksen viihenemisen ikiiviinii puo-
lena (Manner L987, 62-66) .

El5kkee1lEi jo orevien ihmisten mielipiteitli ja elH"m6ntapaa on
tutkittu Suomessa suhteellisen viihiin. Koskinen on selvittiinyt
vanhusvtiestdn ajankiiyttdA. Hdnen mukaansa kodin piirissii tapah-
tuvat askareet tHytt5vEit uudesta vapaa-ajasta noin 40 t. Kymme-
nen prosenttia eliikkeelle siirtyneist5 keyttae ajan lepoon.
Runsas kolmannes ttiyttHti vapautuneen ajan erilaisilla harras-
tuksilIa, joista viihdeharrastukset ovat yrivoimaj-sesti ylei-
simpiii. Suosittuja ovat v5hiin aktiivisuutta vaativat toimet,
kuten radio- ja televisio-ohjelmien seuraaminen tai kirjojen ja
lehtien lukeminen. Seuraavaksi suurin ajankiiyttdharrastus on
ulkoilu ja liikunta. Kulttuuriharrastukset n5yttelevHt Koskisen
mukaan erittiiin pient5 osaa tydn korvikkeena. Kaikesta ttistd
huolimatta enemmistd vastaajista ei vEiitii tuntevansa vapaa-ajan
ongelmaa (Koskinen, teoksessa Alho (toim. ) 1,971, 33-36) .

Karjalaisen mukaan 60-64-vuotiaista eldkkeellEiolevista, kotona
asuvista henkil6istii on hyvin tyytyviiisiii noin neljiisosa. Jos
mukaan lasketaan my6s tyytyvHisyysindeksin ns. viiriryhmEi, on
tyytyvliisiti jo selvHsti yIi puolet. vastaavat luvut 65 vuotta
tdytt5neille olivat 32 ja 51 prosenttia. Karjaraisen mukaan
terveydentila on iiikkliiden ihmisten eliimliHntyytyvHisyyttH
dominoiva tekijS. sen lis5ksi tyytyvH.isyyteen olivat yhteydessH
erH.Ht elinolosuhdetekijEtt, kuten asumistilanne, tu1ot, perhe-
suhteet ja aktiivisuus (Karjalainen 1984, 89 ja 94-96).

omassa tydssH.ni- analysoin hyvinvointitekij6iden muutosta l-1*
vuotta ennen vanhuuselHkkeelle siirtymistH ja vastaavasti sen
jtilkeen. Tiimdn sin5nsii lyhyen tarkastelujaksonkin aikana monet
eld.miintilanteen tekijiit rnuuttuivat ja listiksi eri suuntiin.
Ellikkeelle siirtymisen jHlkeen huononivat taloudellinen toi-
meentulo, terveydentila (osalla henkilditH), ja ravitsemustaso.
Kontaktit lHhiomaisiin ja koettu tiedontarve heikkenivdt
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niinikiilin. Toisaalta terveydentila (osalIa henkilditA),
liikunta- ym. harrastukset ja yleinen asennoituminen elEikkeelle
siirtymiseen muuttuvat my6nteiseen suuntaan. Henkildiden asen-
noituminen tosin o1i jo alunperinkin hyvin mydnteistii.

Hyvien tuttavien lukumliEirli ei vlihentynyt, vaan pdinvastoin
lislilintyi ainakln joissakin tapauksissa. Positiivista yleisku-
vaa vahvisti tavallaan vielii s€r ettli tHysip5ivEiist5 ty6ntekoa
ei en5ti kaivattu, Ja valtaosa vastaajista katsoi elHkeaikana
olevan riittHvlisti tekemi-st5, puuhaa ja kanssakliymistii muj-den
ihmisten kanssa. Kuvaan kuului vielEi se, ettli tiedontarve eri-
lais j-sta asioista viiheni selvdsti. Kun ennen elEkkeelle siirty-
mistti haluttiin melko paljon tietoja esimerkiksi eliike- ja
muusta sosiaaliturvasta, niin tiedon kysyntEi "romahti" eliik-
kee11e siirryttyEi (Forss L982, 229-234) .
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7 . ERI EL;iKELAJIT JA ERI T.:YIII"IAT

Varhaiseliikkeelle siirtyminen riippuu suuresti niistEi mahdolli-
suuksista, joita lakiklytintd sitle antaa. Aikaisemminhan
olivat jo kEiytdssH mm. ty<.,ttomyyseliikkeet, joiden turvin ik55n-
tyneet pitkHaikaistydttdnrlit saattoivat siirtyd e1Hkkeelle jo
55-vuotiaina. AlaikHraja on noussut asteittain ja on nyt (1989)
59 vuotta, ja tulee olemaan 60 vuodesta 1990 liihtien. Tydtt6-
myysel5kkeet ovatkin olLeet varsin kliytetty elHkemuoto. Alaikii-
rajan noustessa niiden kliytto on kuitenkin selvlisti viihentynyt.

Tydtt6myyseliikettii ovat varhaise lSkemuotoina tHydenttineet vete-
raanieliikkeet ja maatalouden eritlzisellikkeet, joiden puitteissa
on voitu siirtyii eliikkeelle huomattavasti ennen normaalj-a van-
huuselSkeikHii.

uusia mahdollisuuksia avasivat uudet ns. joustavat eliikkeet,
eli yksi1611inen varhaiseliike (YVE), varhennettu vanhuuseldke
(vAvE) ja osa-aikaeliike. Naist5 yvE ja vAVE tulivat voimaan
v. 1986 ja osa-aikaellike \/. 1987. YvE:n alaikHraja sHEidettiin
55 vuoteen, VAVE:n ja osa-aikaeliikkeen 60 vuoteen. Uudet elEike-
muodot koskivat aruksi vain |ksityislS sektoria. Julkiselre
sektorille joustavat elHkeilit ulotettiin kuj-tenkin 1.7 .t989
lukien siten, ettd vAVE:n ja osa-aikaeliikkeen alaik5raja on 58
vuotta.

Tilastotiedoista n5hdiiSn, ettii ikliluokasta 55-64 vuotiaat oIi
vuoden 1988 lopussa jollain el?ikkeellti 15hes 300 000 ihmist2i
eli noin 57 t tuon ik5isistii. 64-vuotiaista oli eliikkeellti jo
84 r.

Perinteiselld ty6kyvyttomyyseltikkeellEi olevien osuus o1i tuossa
ikliluokassa luonnollisesti suurin, elj- noin 33 g. Tydtt6mylrs-
eliikettii (rtrl saavien osuus 55-64 vuotiaista ori noin 13 B.
Yksi16ltistti varhaiseliikettd, varhennettua vanhuusel5kettti j a
osa-aikaellikettH. saavia o1i 55-64 vuotiaista tuolloin yhteensli
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noin 7,5 Z, luopumiseltikkeellli ja sukupolvenvaihdoselEikkeellii
olevien osuus oli yhteensti noin 7 *. Veteraanieliikkeitii saavien
osuus o1i eniiEi noin 2 *. (Eldketurvakeskus ja Kansaneltikelai-
tos, 1988).

Yksityisellti sektorilfa voimassaolleiden varhaisellikkeiden
lukumii5riit eri lakien piirissH olivat vuoden L988 lopussa
seuraavat (eltiketurvakeskus, 1988) :

TEL LEL YEL MYEL YhteensH

YVE

VAVE

TTE

RiVE
Osa-aika
SpvE
LuEL

L2

6

46
2

2 138
988

L 82L
435

73

20
8

64
4

538
014
27L
532

93

L 767
43s

11 62t
787

4

4

1

5

276
345
050
648

4

841
4L2

7L4
783
764
403
t74
841
412

15
20

15

20

Eri syist5 varhain elEikkeelle siirtyvien miiiirii on siis jo nyt
suuri ja se kasvaa edelleen. Niiin siitiikin huolimatta, ett5
myds uusien varhaiseldkkeiden lukumtiiiriin kasvu on selviisti
hiljentynyt.

Varhaiseltikkeille siirtymiseen liittyy luonnollisesti eliikelaki
ja eliikelajikohtaisia eroja. Esj-merkiksi ty6tt6myyseldkkeelle
siirtyminen on ehkli enemmdn tai viihemm5n "ulkoapZiin", ohjautu-
vaa, jossa yksildn omalIa harkinnalla ei aina voi o1Ia saman-
laista sijaa kuin muissa varhaiseliikkeissii. Yrittiijien ja maa-
talousyrittejien elHkkeelle siirtymisen tausta voi my6s poiketa
monessa suhteessa tydntekij6iden vastaavasta tilanteesta (ks.
esj-m. Forss 7982, L94-L96). Maataloudessa taas ei el5kkeelle
siirtyminen useinkaan muodosta niin jyrkkdH muutosta ihmiselle
kuj-n monessa muussa ammatissa. Myds ympiiristdn suhtautuminen
esimerkiksi luopumiseliikeliiiseen voi poiketa yleisestH suhtau-
tumistavasta, ts. luopujan rooli voi o1la tavalla tai toisella
epH.selvd (ks. Tolonen 1981 , 6-9) .
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Tutkittaessa yksi16llisen varhaiselEikkeen ennakkohakemuksia
vuonna 1986 havaittiin, ettH. niit5 tuli p55asiassa TEL- ja
YEl-laitoksiin. viidesosa hakemuksista o1i MyEL:n ja vajaa
kymmenesosa LEL:n piiriin kuuluvia. Eliikettli hakeneiden miesten
ammattijakautuma painottui teollisuus- taj- rakennustydh6n
selv6sti enemmdn, kuin mitH on ao. ryhmien osuus yksityiserl5
sektorj-lIa. Ivlaatalouspuolella on YVE:n hakijoita suhteellisesti
viihemmEin kui-n vastaavanikiiisessii ammatissa toimivassa viies-
t6ssii. NHin erityisesti miesten kohdalla (Gou1d-Rinne Lgg6, g,
12-13) .

suhteutettaessa uusilla varhaj-sel5kkeiIlEi nykyisin orevien
mtiiiriEi vastaaviin 55-64 vuotiaisiin havaitaan, ettH varhais-
ellikkeitii (YvE ja vAVE) on suhteellisen runsaasti TEL:n, mutta
my6s YEL:n ja MYEL:n piirissii. sensijaan LEL:n piirissii on
niiitti e1Hkkeit5 suhteelli-sesti selviisti vEihemmiin. Toisaalta on
tietenkin huomattava, ettti TEl,-eliikeliiiset muodostavat uusista
varhaiseliikeltiisistd selvHsti suurimman osuuden, e1i YVE:ssH n.
60 I ja VAVE:ssa 68 t.

Yksil6llisestH varhaisel5kkeest5 on siis tuI1ut uusi- merkittiivii
varhaiselSkemuoto. VAVE ja etenktiEin osa-aikaellike eiviit pysty
nykyisellEiiin muodostamaan YVE:1le todellista valinnan vaihto-
ehtoa. Uusi ellikeikiikliyttint6 ei o1e johtanut sellaiseen asteit-
taiseen, porrastettuun elHkkeell-e siirtymiseen kuin eliikeikli-
komitean mietinn6ssii tarkoj_tettiin (ks. Komiteanmietint6,
108-109) . Kiiytlinntjssli on tapahtunut llihinnli tydkyvytt6myyseliik-
kee1le pH5syn kriteerien yleinen lieveneminen yvE:n v5lityk-
se1Ili .

uusien varhaiselSkkeiden lukumHiir5 - ja n5inollen my6s niiden
kustannukset - ovat kasvaneet paljon odotettua suuremmiksi. Kun
osa-aikaellike ei o1e samanaikaisesti toiminut juuri 1aJ-nkaan,
sisii1t55 t51lainen tilanne uusia ongelmia. Niist5 merkittH.vim-
pie lienee tydvoj-makysymys. Tydvoiman saatavuus n5yttlili tule-
vaisuudessa monestakin syyst5 huol-estuttavalta ja em. erdkepo-
liittinen suuntaus pahentaa osaltaan tilannetta. T5mii taas
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aiheuttaa mm. jatkuvaa painetta varhaiseliikkeitten ikHrajojen
tarkj-stamiseksi. Se aiheuttaa haasteita my6s YVE:n kliytEnndlli-
selle ratkaisutoiminnalle, joka voi tietenkin viellikin hakea
"1opu1lisia" uomiaan.

Edellii jo moneen kertaan siteerattu USA:lainen tutkija Gordus
on my6s kiinnitt6nyt huomiota sen seikan merkitykseen, miten
ihmiset elHkkeelle siirtyvlit. HEin on erotellut vapaaehtoiset
eltskkeellesiirtyjlit, ei-vapaaehtoiset ja vielti jollain tavoin
ndiden viilimaastossa olevat. On luonnollista, ett5 tilanne on
toinen silIoin, kun ihminen pliSsee itse valitsemaan mieleisensii
ratkaisun verrattuna tilanteeseen, jossa hEn on pakon edess5.
Oma-aloitteista valintaa saattaa rajoittaa esimerkiksi yrityk-
sen, ammattiliiton tai jopa tydtovereiden painostus. Ty6pai-
koilla vallitsevalla yleisellii "ellikeilmastolla" on varmasti
oma merkityksens6 (Gordus 1980, 57-58).

l"lielenkiintoinen nlikdkohta on myds havainto siitii, ettH toden-
niik6isesti e1Eikkeelle sopeutuminen paranee aikaa mydten. On

havaittu, ettli mm. tyytyvliisyydessE on tapahtunut merkittliv5li
kasvua noin vuosi eltikkeelle siirtymisen jdlkeen.
(Braithwaite-Gibson L987, 1-18) .

Huomattakoon vielii, ettti eliikkeelle siirtymisen itse valitse-
villa saattaa oIla alunperin mydnteinen suhtautuminen asiaan.
Td116in he voivat ylikorostaa eliikkeelle siirtymisen hyviS
puolia. Vertaj-luryhmiin kiiyttd tutkimuksissa olisi my6s tiistH
syyst6 tarpeen, jotta saisimme tietoa my6s toisen valhtoehdon,
ty6ssEipysymisen valj-nneista (vrt. The PRA:s Ivlanua1 1986) .
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