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ESIPUHE

Koko sen vield suhteellisen lyhyen ajan, jonka yksilollistd varhaiseldkettd kos-
keva lainszizideinto on ollut voimassa, on etuun kohdistunut suuri mielenkiin-
to. El5keturvakeskus on tutkimustoiminnassaan ottanut tdmdn huomioon ja
julkaissut aluksi pienimuotoisia tutkimuksia.

Nyt julkaistava, tutkija Kimmo Norrm6nin yve-ennakkopzidttiksen saaneiden
ldhinnzi tyonteon jatkamishalukkuutta selvittdvd raportti toivottavasti osal-
taan tyydyttee tiedontarvetta. Suuri kiitos tdstii lankeaa tutkimuksen kohde-
ryhmdlle, josta ltihes 94 prosenttia vastasi kyselyyn. Yksilollisen varhaiseldk-
keen merkityksen tiivistrizi osuvasti erds kyselyyn vastanneista. Hdn toteaa:

"Y.varhaisekike on hyvri kun huomaa ettei kunto rupeaa huonontuu ja
vcisyy tydsuorttuksista ja paikat on kuluneet."

Markku Hdnninen
Suunnittclu johtaja
Eldketurvakeskus



TIIVISTELMA

Norrm6n Kimmo: Yksilollisen varhaiselzikkeen ennakkopdzitoksen saaneet ja
tyonteon jatkaminen. Elziketurvakeskuksen tutkimuksia lggg:2. zo s.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittziti myonteisen ennakkoprizittrksen yksilolli-
sestd varhaiseldkkeestd saaneiden palkansaajien kiinnostuita tyonteon jatka-
miseen. Varsinaisena kiinnostuksen kohteena oli se , siirtziisiko ehnak-
koptidtoksen kuuden kuukauden harkinta-ajan (sitovuusajan) pidentdminen
tyonteon.lopettamista myohziisempdfrn ajankohtaan. Samalia selvitettiin mytis
muita tyonteon jatkamiseen liittyvili tekijdite.

Tutkimusjoukoksi poimittiin Eldketurvakeskuksen tilastorekisteristd joulu-
kuussa 1988 TEL:n tai LEL:n mukaan myonteisen yve-ennakkopddt-oksen
saaneet. Tutkimus rajattiin koskemaan alle 60-vuotiaita eli mukaan otettiin
vuosina 1929'1934 syntyneet henkildt. Telle tavalla otoksen kooksi saatiin
233 henked.

Kohderyhmdlle ldhetettiin helmikuun lopussa kyselylomake. Kuukautta myti-
hemmin lehetettiin vastaamatta jdttflneille uusi lomake. Tziytetyn lomakkeen
palautti huhtikuun .loppuun mennessd 218 vastaajaa eli vaiaat-94 prosenttia
koko otoksesta. Miehiri vastanneista oli noin 55 prosenttia. Suurin osa vas-
tanneista eli noin 87 prosenttia oli saanut pdiitdksen TEL:n mukaan.

Harkinta-ajan pidentdminen saisi ainoastaan vajaat seitsemdn prosenttia vas-
taajista jatkamaan tyontekoa nykyistfl pitempdzin. Jos ty6tehtdvissd tai
-ajoissa puolestaan tapahtuisi muutoksia, olisi tyontekoa jatkivien osuus noinl4 prosenttia. Noin kahdeksan prosenttia vastaajista ei osannut mzidritelld
kantaansa tzihdn kysymykseen.

f6 p1o;gnttia vastaajista ilmoitti olevansa vastaushetkellzi jo eldkkeelle. Ele-
kgpletoksen oli mielessddn tehnyt 4l prosenttia vastaajiita. Tdrkeimpdnzi
eldkkeelle..siirtymisen 1y_Vn[ pidettiin terveydentilan heikkenemistd (67' %).
Tg]s.eksi tdrkein syytekije oli yleinen vdsymisilmio, jota mittasi "en endd jaksa
tyoskennellfi" - vastausvaihtoehto (21 %).

Kysgly selvitti my6s vastaajien kzisityksiii ekikeajan toimeentulotasosta.
Myonteisesti elfrkeajan toimeentuloon suhtautui vastiajista noin 44 prosent-
tia. Toimeentuloon epdroivdsti suhtautuvia oli puolestaan 4l prosenttia.

Avainsanat: yksiltillinen varhaiseldke, eldkkeelle siirtyminen, ikridntyvzi tyon-
tekijd, enna kkopddt6kset, kyselytu tkim u kset
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I
JOHDANTO

1.1
Yksiltillisen varhaiself,kkeen piirteitii

"Trimri elrikelaji on hyvti asia. Kun on tehnyt kuluttavaa ja raskasta
kiertrivtiti tyot(i vuosikymmenet, on kunto jo laskenut niin paljon, ettri
ei enciei pysy mukana kovassa tydtahdissa."
(Yli 40 vttottd tyoel(im(issri ollut rakennusmies)

Vuoden 1986 alusta voimaan tullut yksiltillinen varhaiseldke on herrittdnyt
runsaasti julkista keskustelua. Tytinantajat ovat olleet huolissaan elfikekus-
tannuksista. Tyontekijzit ovat puolestaan arvostelleet yksilollisen varhais-
eldkkeen noin 30 prosentin hylkziysprosenttia. Viime aikoina on yksilollisestd
varhaiseldkkeestd puhuttu myos tyovoimapulan yhteydessd, silld sen - samoin
kuin muiden "varhaiseldkkeiden" - katsotaan osaltaan pahentavan pulaa.

Kustannusten ja hylkziysprosenttien takana on kuitenkin aina ihmisiii, hyvin
erilaisia ihmisi[. Toisessa zi[ripddsszi yksilolliselle varhaiseldkkeelle siirtyy sai-
raita ja loppuunpalaneita ihmisid, jotka tavoittelisivat ilman yksilollistri var-
haiseldkett[ perinteistri tytikyvyttomyysellkette. Toisaalta eldkkeelle siirtyy
mytis ihmisid, joilla riittziisi vield voimia jatkaa tyontekoa ainakin jossain
muodossa.

Yksilollisen varhaiseleikkeen suosio ylllitti pddtoksentekijdt. Hallituksen esi-
tyksessd kevtitillti 1985 arvioitiin, ettii vuoden 1988 lopussa yksiltillisellii var-
haisellkkeelld olisi 7 200 henked. Todellisuudessa ellikkeelld oli ldhes 2l 000
ihmistti. Tosin hallituksen esityksen perusteluissakin todettiin, ettd arviot on
epdvarmuustekijdiden vuoksi kiisitettiivd suuntaa antaviksi ja ettii arvioluvut
ovat "nettolukuja", toisin sanoen yksi16llisen varhaiself,kkeen luvuista oli
vdhennetty ne tapaukset, jotka ilman eldkeikduudistusta olisivat siirtyneet
tydkyr.ytttimyyse I d kkeelle.
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Joustavat eldkemuodot liitettiin kesfrllzi 1989 myos julkisen sektorin elzike-
etuuksiin. Tilanne muistuttaa hyvin paljon yksityisen sektorin tilannetta, silld
yksildllinen varhaiscldke on osoittautunut myos valtion ja kuntien tydntekijoi-
den keskuudessa ennakoitua suositummaksi.

Yksilollisen varhaiseldke ottaa huomioon laaja-alaisesti hakijan yksildlliset te-
kijet, jotka vaikuttavat tyoelimdssd selviytymiseen. Sen suosioon vaikuttaa-
kin eldkelainsdiidtinnon lisdksi myos tyoeldmiin ja -ympdriston kehittyminen.
Yksiltillinen varhaiseldke on ilmeisesti osaltaan purkanut elzikepaineita ja
pddstzinyt eldkkeelle sellaisia ihmisid, jotka eivzit tdytd perinteisen tyokyvytto-
myyseldkkeen kriteerejd, mutta joiden tyokyky on jo pysyvristi alentunut.

TEL mzitirittelee yksilollisen varhaisel5kkeen seuraavalla tavalla "55 vuotta
tziyttdneelki tyontekijzillzi on oikeus saada tyokyvyttomyyseldkettzi yksilolli-
send varhaiseldkkecn5, jos hdnen tyokykynsd, huomioon ottaen sairaus, vika
tai vamma, ikddntymiseen liittyvdt tekijdt, ammatissaolon pitkeiaikaisuus,
hdnelle tyostd aiheutunut rasittuneisuus ja kuluneisuus sekfr tyoolosuhteet, on
pysyvtisti siind mddrin alentunut, ettei hdnen kohtuudella voida edellyttfi[ jat-
kavan ansiotyotiian" (TEL 4 e $ I momentti). Jokaisen hakijan oikeus eldk-
keescen arvioidaan erikseen kiiytossri olevien tietojen perusteella. Perinteiseen
tyokyvytto myyself, kkeeseen verrattu n a pa i notetaan yksi loll istd va rhaiseldkettei
myonnettlcssi ene iirmdn muita kuin lddketieteellisid tekijoitri. Kuitenkin
yve-pddtds eclellyttzid aina jonkinasteista sairautta tai vikaa.

Hakijalla on oikeus saada elfikelaitokselta ennakkopridtos siit6, tdyttririko hrin
yksilollisen varhaiseldkkeen saamisen edellytykset. Ennakkopddttiksen voi
saada noin puoli vuotta ennen 55 vuoden izin tdyttymistd. Myonteinen en-
nakkopiizitos sitoo eldkelaitosta kuusi kuukautta prizitoksen tultua lainvoimai-
seksi. Hakijan on ilmoitettava eldkelaitokselle tdmdn harkinta-ajan aikana
eldkkeelle siirtymisestdln. (Ekiketurvakeskuksen yleiskirje 36/ I 985)

Ldhes joka kolmas yksi16lliscn varhaisclIkkeen ennakkopddttjshakemus
hyltitrizin. Keskimzirirriistd enemmdn hylzitziiin alle 60-vuotiaitten naisten ha-
kemuksia. Naisten tyossdolon pituus ei aina vilttzimzitte teyte yye:n kritee-
reja. Miesten ja naisten eroa selittzifi myos se, ettd naisten piiddiagnoosi pe-
rustuu sekd hylktiys- ettd myontotapauksissa miehid useammin tuki- ja liikun-
taelinsairauteen, jonka todentaminen on joskus vaikeaa. (ks. esim. Yksityi-
sen sektorin joustavien eldkelajien seurantatilastoja l.l. - 30.9. 1989, Il/Taulu
r.2)
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1.2
Tutkimuksen tarkoitus
Eldketurvakeskuksen suunnitteluosastolla peizitettiin selvittziS yksilollisen var-
haisekikkeen kynnykselld olevien eldmdntilannetta l). Myonteinen yve-en-
nakkopiizitos johtaa llhes poikkeuksetta eldketapahtumaan. Tilastot osoitta-
vat, ettd noin 90 prosenttia ennakkopdltoksen saaneista siirtyy vuoden sisrilli
pddtoksen saamisesta yksilolliselle varhaiselzikkeelle. Kun otetaan huomioon
myos muut eldkemuodot ldhentelee luku 100 prosenttia. Tytlsuhteessa olevat
eli TEL:n tai LEL:n mukaan pddtoksen saaneet siirtyvdt yrittiijizi useammin
yksiltrlliselle varhaiselzikkeelle. (mt. I/Taulu 5)

Varsinaisena kiinnostuksen kohteena oli se, vaikuttaisiko ennakkopddtoksen
harkinta-ajan pident[minen elfrkkeelle siirtymisen ajankohtaan. Selvitys
pdritettiin toteuttaa kyselytutkimuksena. Harkinta-ajan pidentdmisen lisdksi
pzititettiin kyselyssd selvittld myos muita tydnteon jatkamiseen ja lopettami-
seen liittyviri kysymyksiei.

I ) Yksilt)llisen varhaiseldkkeen hakijoita ja ikddntyneiden tydntekijdiden ongelmia ovat tarkastel-
leet muun muassa Gould & Rinne 1987; Gould 1987; Eldkkeelle ennen eldkeikdd l9B9; Niemi-
nen & Puumalainen 1989.
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2
TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

2.1
Aineiston poiminta
Kyselyn kohderyhmziksi valittiin myonteisen yve-ennakkopzidtoksen saaneet,
joilla kuuden kuukauden harkinta-aika oli vieki kesken. Vaikka kohde-
ryhmdin liittyy luotettavuusongelmia, katsottiin sen olevan kyselyn kysymyk-
senasettelun kannalta paras mahdollinen. Eliikkeellzi jo olevien tai ennak-
kopfif,ttistfi vasta odottavien valitseminen kohdejoukoksi olisi tehnyt tulosten
tulkinnan vield vaikeammaksi. Valittu kohderyhmd pohti tai oli ainakin poh-
tinut juuri kyselyn teemoihin liittyvi2i asioita.

Eldketurvakeskuksen tilastorekisteristii poimittiin joulukuussa 1988 myontei-
sen yve-ennakkopzizittiksen saaneet vuosina 1929-1934 syntyneet henkiltit. Ai-
neisto rajattiin koskemaan ainoastaan palkansaajia, joten mukaan otettiin
TEL:n tai LEL:n mukaan ennakkop[dtoksen saaneet. Poimintakriteerit tdyt-
ti233 henked, joista naisia oli 102 ja miehid l3l. Heistzi oli 203 saanut ennak-
kopddtoksen TEL:n mukaan.

Poimitulle joukolle ldhetettiin 23. helmikuuta 1989 liitteenzi I oleva kysymys-
lomake saatekirjeineen. Lomakkeen palautti tdytettynd kuukauden sisfllld
noin 79 prosenttia (184) vastaajista. Lopuille ldhetettiin uusi kysymyslomake.

Lopullinen vastausprosentti kohosi ylkitteiv;in korkeaksi, perdti 93,6 prosent-
tiin (218). Korkeaa vastausprosenttia selittiiii varmasti se, ettd vastaajat oli-
vat yhdessd eldmdn suurimmista murrosvaiheista: he olivat parhaillaan pohti-
massa sitd, lopettavatko he pitkfin tyduransa ja siirtyvrit elzikkeelle. Kohde-
ryhmdn ekimdntilanne oli yksinkertaisesti sellainen, ettd Eldketurvakeskukses-
ta tullut posti luettiin tarkkaan tripi - ja t[ssd tapauksessa siihen mytis vastat-
tiin.

Vastaamista helpotti kysymyslomakkeen suppeus, silld lomake sisilsi ainoas-
taan 12 kysymystd. Vastaajien kiinnostuksen tasoa kuvaa myos se, ettd yli
kolmannes vastaajista kirjoitti omia vapaamuotoisia ndkemyksiei yksilollisestri
varhaiseldkkeestd. Seuraava 59-vuotiaan naisen sitaatti puhukoon puoles-
taan:
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" Kysymykset on hyvin ymnuiruettrivissti ja arvelen t(illd i(ill(i olevan
y le is en k e skus t e lun aihe it a."

2.2
Aineiston edustavuus

Kyselyn varsinaisena kiinnostuksen kohteena oli selvittdii, onko ennak-
koptiltoksen saaneilla kiinnostusta jatkaa tytintekoa. Pdrikysymysten lisriksi
lomakkeella kysyttiin taustatietoja, jotka osaltaan helpottivat tulosten tulkin-
taa ja joiden avulla voitiin tarkistaa aineiston edustavuus. Samalla ne kuvaa-
vat sellaisenaan kohdejoukkoa eli 1980-luvun lopussa yksilolliselle varhais-
eldkkeelle siirtyvie ihmisi:i.

El6keturvakeskuksen rekistereistii olisi periaatteessa saatu joitakin mielenkiin-
toisia tietoja, kuten eldkkeen mriiirii ja piiiidiagnoosi. Niiden kiiyttti olisi kui-
tenkin vaatinut suurempaa otosta, jotta luokittelu esimerkiksi eri diagnoosi-
ryhmiin olisi ollut mielekdstii. Myos yksilonsuoja olisi tdssd tapauksessa edel-
lyttiinyt otoskoon kasvattamista. On myos syyt6 epiiillii, ettd vastausprosent-
ti ei olisi kohonnut yhtri korkeaksi, jos kyselyn saatekirjeessri olisi kysytty lu-
paa saada keytde rekisteritietoja. Nyt raportissa kriytetririn ainoastaan
kyselylomakkeella saatuja tietoja.
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Kuvio l. Kyselyyn vastanneiden ikzijakauma sukupuolen mukaan

Kuviossa I on esitetty kyselyyn vastanneiden ikri- ja sukupuolijakauma. Mie-
hifl vastanneista oli noin 55 prosenttia. Tilastojen l) mukaan alle 60-vuotiais-
ta TEL:n ja LEL:n mukaisella yksilolliselld varhaisekikkeelki olevista on hie-
man yli puolet miehid. vastaushetken ik*i.

Kuvion ikzi vuosina tarkoittaa sitd ikdd, minkd vastaajat tdyttflvdt vuoden
1989 aikana eli ikfl vuoden lopussa. Vastaajien tdlld tavalla laskettu keski-ik[
on 57,2 vuotta. Kyselyn poiminnan ajoittuminen loppuvuoteen 1988 ja izin
mddrittelytapa johtivat siihen, ettd k[ytetty ikiluokittelu antoi vdhemmdn
55-vuotiaita ja vastaavasti enemmdn 56-vuotiaita, kuin jos olisi kdytetty vas-
taushetken ikdii.

I ) Ks. esim. Tydeldkejcirjestestelmdn tilastollinen vuosikirja 1988, s. 109. Vrt. mytis Yksityisen
sektorin joustavien elakelajien seurantalilastoja vuosina 1988-t989; T'ilasto Suomen elcikkeensaa-
jista 1988.
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Vastanneista noin l3 prosenttia oli saanut ennakkopddtoksen LEL:n mukaan.
Heiddn joukossaan oli kolme naista. Vuoden 1988 lopussa voimassaolleista
vastaavista yve-elfikkeistd l2 prosenttia oli myonnetty LEL:n mukaan.

Kyselyn tuloksiin on syytd suhtautua siten, ettd ne kuvaavat joulukuussa
1988 ennakkoptizitoksen saaneiden alle 60-vuotiaiden palkansaajien mielipi-
teitzi ja asenteita. Koska vastausprosentti nousi ldhes 94 prosenttiin, ei kadon
merkitys voi olla kovin suuri. Ei myoskridn ole mitdrin syyte epdilld, ettfl jou-
lukuussa 1988 yve-ennakkopddtoksen saaneet poikkeaisivat muina ajanjakso!
na ennakkopf; iitoksen saaneista.

3
VASTANNEIDEN TAUSTATIETOJA

3.1
Ammattiasema
Kyselyn taustatiedoissa kysyttiin myds vastaajan ammattia. Kuitenkin am-
mattinimikkeet olivat niin kirjavia, ettd niiden luokittelua ei pidetty mie-
lekkzitinzi. Sen sijaan ktiytettiin vastaajan omaa arviota tytrnszi luonteesta.
Vastausvaihtoehdot rajattiin ruumiilliseen tyohon, henkiseen tyohdn ja mo-
lempia edellisid elementtejzi sisIltrivddn tyohon.

Valtaosa vastaajien omista arvioista vastasi hyvin ammattinimikkeen mukais-
ta kuvaa tyon luonteesta. Varsinkin puhtaat ruumillisen ja puhtaat henkisen
tyon tekijrit olivat luokitelleet tyonsd siten, ettd ristiriitaa ammattinimikkeen
ja tyon luonteen vzilillzi ei syntynyt. Sen sijaan ulkopuolinen luokittelija olisi
joskus saattanut pdtitya "sekd ettla" -tapauksissa toisenlaiseen valintaan. Kui-
tenkin lzihtokohta, ettd ihminen itse osaa ulkopuolista arvioijaa paremmin ar-
vioida tydnszi luonteen, on ilmeisen oikea. Muutama selvd ristiriita ammatti-
nimikkeen ja oman arvion vzilillzi kuitenkin korjattiin tallennusvaiheessa.

Kuviossa 2 esitetddn kysymyksen vastausjakauma. Yli puolet vastaajista ar-
vioi oman tytinsd sisdltdneen sekd henkisid ettd ruumillisia elementtejii. Mie-
het luokittelivat tybnsd luonteen ruumiilliseksi useammin kuin naiset.
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Kuvio 2. Oma arvio tyonsd (tai viimeisen ty6nsA) luonteesta.

3.2
Tytiuran pituus

"Koska olen tritci synnyinmaata rakentanut l2-vuottaasta asti nitn ole-
tan ettd nyt saavat tervejalkaisemmat jatkaa minun sarkaani, koska
jalat eivtit enricin kestci."
(60-vuotias mtes)

Yksilollisen varhaiseldkkeen yhtend kriteerini on pitkdaikainen mukanaolo
tytreldmdssd. Vuosina 1929 - 1934 syntyneet kuuluvat sukupolveen, joka siir-
tyi nuorena tyoekimzirin. Taulukko I osoittaa, ettii joka toinen mies ilmoitti
olleensa tydelzimdssii yli 40 vuotta. Naisten keskimddrdinen tydura on luon-
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nollisesti lyhyempi kuin miesten, mutta naisistakin joka viides oli tyoskennel-
lyt yli 40 vuotta. Kuusi prosenttia naisista oli ollut toissd alle20 vuotta.

3.3
Tytitilanne ennakkopiiiittiksen hakuhetkellii
Yksiltillinen varhaiselike edellytt*i aina tytinteon lopettamisLa Lai ansiotulo-
jen tuntuvaa alenemista. Eliike alkaa, kun el5kkeen kaikki ehdot tdyttyvdt.
Yleensd myonteisen ennakkopdf;toksen saaneet ilmoittavat ajankohdan, jol-
loin he lopettavat tytlnteon. Eliikkeen maksaminen alkaa seuraavan kuukau-
den alusta, koska silloin viimeinen ehto eli tytinteon lopettaminen teyttyy.
Ansiotulojen on oltava alle mddrdtyn rajan (v. 1989 alle 879 mkikk), jotta
tiimii ehto tdyttyy. Kyseisen rajatulon ylittdminen lopettaa myos eldkkeen
maksamisen.

Eldkettei voidaan maksaa my6s takautuvasti enintddn elzikkeen hakemista
seuraavaa kuukautta edeltdneen vuoden ajalta. Yksilollinen varhaiselike
edellyttee myds, ettr{ hakijalla on oikeus ns. tulevaan aikaan. Oikeus tulevaan
aikaan siiilyy vuoden ajan tyosuhteen pzirittymisestzi. Tritd jrilkikarenssiaikaa
pidentdveit muun muassa tyottdmyysturvalain mukaan maksetut pdivdraha-
pziivrit.

Yksilolliseen varhaiseldkkeeseen liittyy myos aina jokin diagnosoitavissa oleva
sairaus tai vamma, mutta elzike ei edellytzi sairaslomakautta. Koska osa koh-
dejoukon jdsenistzi oli jo tosiasiallisesti lopettanut tyonteon ennakkopiiiittistii
hakiessaan, kysyttiin heiltzi silloista eldmdntilannetta. 73 prosenttia vastaajis-

Taulukko l. Vastaajien tyouran pituus

Naiset
(%)

Miehet
(%)

Kaikki
(%)

AIle ?0 vuotta
20 - 50 vuotta
30 - ct0 vuotta
Yli 40 vuotta

6
26
q7
ZL

0

2
q6
52

3
13
46
38

Yhteensli r00 100 100
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ta ilmoitti olleensa tiiissti, kun he hakivat ennakkopdiitostd. Sairaslomalla oli
puolestaan l9 prosenttia vastaajista. Loput noin 8 prosenttia oli ilman ty6td
ennakkopri6tostri hakiessaan.
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4
ELAKKEELLE SIIRTYMINEN
KoPAATOxSEN r,,imEEN

ENNAK-

"Olen harkinnut jo ennen eleikkeen hakemista asiat selviksi. Ihmette-
len vain asian ktisittelyn hitautta ja pitkittymistei."
( 56-vuotias nainen)

Kyselyn tavoitteena oli siis selvittdd ennakkopdiitoksen saaneiden mahdollista
kiinnostusta tydnteon jatkamiseen. Kuten edellii todettiin, nykyktiytiinntln
mukaan hakijalla on vain kaksi vaihtoehtoa: eldkkeelle siirtyminen kuuden
kuukauden sisiilld ennakkopddtoksen lainvoimaiseksi tulosta tai tybnteon jat-
kaminen. Tilastojen mukaan l6hes kaikki valitsevat ensimmdisen vaihtoeh-
don. Kyselyn tulokset vahvistavat kuvaa. Vastaajista 56 prosenttia ilmoitti jo
olevansa ekikkeelld ja 4l prosenttia tehneensfi mielessddn pddtoksen elzikkeelle
siirtymisestd. Ainoastaan muutama vastaaja mietti viel5 tilannetta noin kolme
kuukautta ennakkopiiiitoksen saamisen jdlkeen.

4.1
Eliikepiiiittiksen syytekii et

"Tyoolosuhteet ovat sitti luokkaa, ettci pahentavat koko ajan sairauksi-
ani. Katson nyt omaa parastani ja tahdon j(i(id(i ekikkeelle ennemmin
kuin saan kuo lonkoht auk s en ty t)paikalla."
( 5 6 -vuo tias t ehdas ty d ltiinen )

Niilte, jotka ilmoittivat jo olevansa ekikkeellii tai siirtyviinsii eliikkeelle, kysyt-
tiin eltikkeelle siirtymisen syiti. Vastaajille annettiin seitsemdn valmista vaih-
toehtoa ja mahdollisuus itse kuvailla syytekijoitd. Useamman vaihtoehdon
valitseminen oli sallittua.
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Yli 80 prosenttia vastaajista ilmoitti, ettl terveydentilan heikentyminen oli
syynii eltikkeelle siirtymiseen. Toiseksi yleisin syytekijri oli yleistti vdsymistii
kuvaava vaihtoehto. Vastaajista 43 prosenttia "ei enda jaksanut tyosken-
nelld". Tf,mdn kysymyksen suhteen miehet ja naiset poikkesivat toisistaan.
Naisista 47 prosenttia valitsi trimrin vaihtoehdon. Sen sijaan miesten vastaava
luku oli 40 prosenttia.

Joka viides vastaaja ilmoitti tyoelzimzin muuttumisen vaikuttaneen
pddtokseen. My6s tyonteon jatkumisen epdvarmuus ja halu nauttia vapaa-
ajasta mainittiin syytekijoind.

Jos vastaaja oli maininnut ainoastaan yhden syytekijzin, tdmd luonnollisesti
vaikutti eniten eliikeptititokseen. Jos vastaaja sen sijaan oli valinnut useam-
man kuin yhden edellisistd vaihtoehdoista, pyydettiin hiintii ilmoittamaan
tdrkein tekijfl. Taulukko 3 osoittaa, ettd terveydentilan heikentyminen koros-
tuu entisestfifrn, sillfi kaksi kolmasosaa vastaajista piti sitri tzirkeimpiind syyte-
kijtinii. Joka viides ilmoitti tdrkeimmfiksi tekijeksi sen, ettd ei eniiii jaksa
tyoskennelld.

Taulukko 2. Miksi pddtitte jezidd eldkkeelle ennakkopddtoksen saatu-
anne?

% vastaaj ista
Terveydentila ei saIIi en55 tydntekoa 81

En en55 jaksa tytiskennellH q3

TyUeISmH muuttuu koko ajan niin nopeasti,
ettd en en55 pysy mukana I9

HaIuan aikaa vapaa-ajan harrastuksille 10

Tydn jatkuminen on epAvarmaa 8

6

3

2

Huu syy

Puoliso jiii tai jAA e]SkkeetIe

Minulla ei ol.e tA1I5 hetkellii tyiipaikkaa
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4.2
Toimeentulo eliikkeellii
Kyselyssii selvitettiin myos ennakkoprizitoksen saaneiden kiisityksizi eliikkeen
tarjoamasta toimeentulotasosta. Vastaajilla oli periaatteessa hyviit edellytyk-
set arvioida tilannetta, silld ennakkopzizitoksen yhteydessd ilmoitetaan yleensl
mytis arvio eliikkeen miidrdstd.

Vastaajille annettiin viisi viiittrimdmuotoon kirjoitettua vaihtoehtoa (taulukko
4), joista sai valita yhden tai useamman. Vastaajista 4l prosenttia uskoi tule-
vansa eltikkeellii kohtuullisesti toimeen. Joka nelj[s vastaaja ilmoitti elintason-
sa laskevan tuntuvasti. Ldhes yhtfl paljon oli sellaisia, joita taloudellinen ti-
lanne hiukan epiiilytti.

Taulukko 3. Tzirkein eldkkeelle siirtymiseen vaikuttava syytekijd.

% vastaaj ista
Terveydentila ei sal1i en55 tytintekoa 67

En en55 jaksa tydskennellH 2L

TytielSmH muuttuu koko ajan niin nopeasti,
ettS en enHE pysy mukana 6

3

2

2

Haluan aikaa vapaa-ajan harrastuksille

Tytin jatkuminen on epSvarmaa

Muu syy

100
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Kuva muuttuu jonkin verran, kun vastaukset luokitellaan kolmeen luokkaan
siten, ettd vastaaja voi kuulua vain yhteen luokkaan. Kahteen ensimmdiseen
vtiittlimdrin vastanneet luokiteltiin elflkeaikaiseen toimeentulotasoon mytintei-
sesti suhtautuviksi ja kahteen jiilkimmiiiseen epdroiviisti suhtautuviksi. Jos
vastaaja oli valinnut seki mytinteisen ettd epf,rdivfin vdittdmdn, hdnet sijoitet-
tiin "en osaa sanoa" -luokkaan.

Taulukko 4. Miten arvelette tulevanne toimeen elzikkeellfl?

% vastaaj ista

En usko taloudeLLisia vaikeuksia esiintyvHn 6

Uskon tulevani kohtuullisesti toimeen qL

En osaa sanoa t2

Taloudellinen tilanne epHitvttiiS hiukan 23

Elintasoni laskee tuntuvasti 27
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tpUr0ivU 41I
My0nteinen 44I

Ei osoo sonoo 15I

Kuvio 5. Suhtautuminen eldkeajai'r toimeentuloon.

Kuvio 5 osoittaa, ettd 44 prosenttia vaLtaajista suhtautui myonteisesti eliikea-
jan toimeentuloon. Epdroivdsti suhtaut[via oli kuitenkin ldhes yhtri paljon.

Miesten ja naisten suhtautuminen poi[<keaa jonkin verran toisistaan. Mie-
histfr 44 prosenttia on epiiroivid, kun haisten vastaava luku oli vain 36 pro-
senttia. Naiset sijoittuivat miehi6 useapmin "en osaa sanoa"-luokkaan.
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-5
KIINNOSTUS TYONTEON JATKAMISEEN

5.1
Harkinta-alan pidentrimigen vaikutukset

"Jos olisin terve, jatkaisin,"

Kyselyn syntyyn vaikutti erityisesti kiinnostus selvittdd, vaikuttaisiko kuuden
kuukauden harkinta-ajan pidentdmindn eltikkeelle siirtymisen ajankohtaan.
Tiimd tuli mytis hyvin korostetusti esllle saatekirjeessri (liite l). Saatekirje
esitteli kyselyn tavoitteeksi sen selvittdmisen, "miten nykyinen ennak-
koptidtoksen harkinta-aika soveltuu eliikkeenhakijoille". Kirjeessd korostettiin
sitI, ettei tutkimus vaikuta millzirin rtavalla kyselyyn osallistuvien ennak-
kopririttikseen tai eldkkeeseen.

Kuten edellii todettiin, oli valtaosa vaqtaajista jo ekikkeellfi tai ainakin mie-
lessddn tehnyt eliikepiiiitoksen. Tutkimpksen kriittinen kysymys (taulukko 5)
haluttiin kuitenkin tehde ehdottomaksi. Tiimii asetti jo pziritoksen tehneetkin
pohtimaan kysymystl ilman mahdollisputta todeta, ettl "olen jo eldkkeelld".
Vastaajille ei mydskzien annettu "en osap sanoa" -vaihtoehtoa.

Tzimii 56-vuotiaan naishenkiltrn fV4Vt toteamus tiivistziei hyvin ennak-
kopzidtoksen saaneiden eldmdntilanteen. Yli 80 prosenttia kyselyyn vastan-
neista ilmoitti terveydentilan heikkenemisen vaikuttaneen eldkepdzittikseen.
Osa vastaajista oli tosiasiassa tyoelemiln ulkopuolella jo ennakkoprititostzi ha-
kiessaan. Toiset puolestaan ilmoittivat miettineensd asiat selviksi ennen hake-
muksen jrittzimistzi. Tyonteon jatkamindn tuskin kiinnosti tritd joukkoa.



t7

Taulukko osoittaa, ettd ainoastaan kahdeksan vastaajaa jdtti vastaamatta ky-
symykseen . "En osaa sanoa" -vaihtoehdon puuttuminen ei aiheuttanut lisdka-
toa, silld kato oli samaa luokkaa kuin muissa kysymyksissii.

Vain vajaat seitsemdn prosenttia vastaajista olisi jatkanut tyontekoa nykyistd
pitempddn. Loput ilmoittivat, ettd harkinta-ajan pidentdminen ei vaikuttaisi
heiddn elfrkepiidttikseen. Jatkavien lukumidrii on niin pieni, ettd joukon tar-
kasteleminen taustamuuttujien mukaan ei ole mielekristii.

Vuoden 1988 eleiketilastojen perusteella voidaan varovaisesti arvioida, ettd
150 - 250 alle 60-vuotiasta tyontekijtiei jatkaisi tyontekoa jonkin verran pi-
tempfidn, jos harkinta-aika olisi nykyistd pitempi. Tzimein lisriksi osa 60
tdyttdneistd tyontckijtiistri ja osa YEL:n tai MYEL:n mukaan ennak-
koptirittiksen saaneista saattaisi jatkaa tytintekoa. Kyselyn tulosten perusteella
ei voida kuitenkaan arvioida heidrin lukumddrddnsfi.

Ennakkopiidttiksen harkinta-ajan pidentiimisellf, ei nriyttriisi olevan suurta
merkitystd. Ennakkopddttiksen saaneiden lisiityopanos ei kokonaisuudessaan
ole kovin suuri. Kuitenkin yksittiiisen ihmisen tai tyotehtiivdn jdrjestiimisen
kannalta harkinta-ajan pituudella voi olla merkitystA. Esimerkkinfi voidaan

Taulukko 5. Jos ennakkoprizittiksen voimassaoloaika (harkinta-aika)
jatkuisi nykyistii pitempd[n haluamanne ajan, olisitteko
valmis jatkamaan tyontekoa pitemmdn ajan kuin nyt?

%

En 93

Kvl15, iatkaisin korkeintaan yhden vuoden 2'5
Ky11d, iatkaisin I 2 vuotta I

Kv115, iatkaisin 2 4 vuotta 0r5

Kyll5r mutta en osaa sanoa aikaa 3

100 r 0
(210)
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ajatella vaikka seuraajan kouluttaminen tehtdvddn tai mddrdtyn tyon saatta-
minen loppuun.

5,2
Tytinteon muu iatkaminen
Harkinta-ajan pituuden merkitystd selvittiinyt kysymys koski nimenomaan
nykyistzi tytitii ja tytrtehtziviii. Tzimdn lisziksi haluttiin myos selvittiiii tyonteon
jatkamiseen suhtautumista, jos siihen yhdistyisi jokin seuraavista vaihtoeh-
doista: tyotehtevien muuttaminen, ty6ajan lyhentriminen, kuntoutus tai jokin
muu seikka. Kysymys ei milliiiin tavalla ottanut huomioon toimeentulon tasoa
muutoksen jzilkeen. Koska kysymys oli tiimiin vuoksi "epamddritisempi" kuin
harkinta-ajan merkitystd selvittenyt kysymys, tarjottiin vastaajille mytis "en
osaa sano a" -v aihtoehto.

Taulukko 6 osoittaa, ettd tydnteon jatkaminen ei kiinnostaisi tdssdkddn ta-
pauksessa valtaosaa ennakkopidtoksen saaneista. Tosin kiinnostuneita on
enemmdn kuin harkinta-ajan vaikutusta selvittdneessd kysymyksessd. Neljii
viidesosaa vastaajista ilmoitti, etta "ei missddn tapauksessa" jatkaisi tytinte-
koa. Noin kahdeksan prosenttia vastaajista ei osannut antaa selviid vastausta
kysymykseen. Loput l4 prosenttia ilmoitti voivansa jatkaa, jos tyotehtzivissii
tai -ajoissa tapahtuisi muutoksia tai jos kuntoutusta olisi tarjolla. Joka toinen
pitemmdn harkinta-ajan puitteissa tyoskentelyii jatkanut olisi jatkanut tyonte-
koa myds, jos jokin em. ehdoista tapahtuisi.
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5.3
Esimiesten ia
miseen

tytitovereiden suhtautuminen iatka-

Kun jostain tyoyksiktistd siirtyy ihminen eliikkeelle, vaikuttaa asia viilitttimds-
ti yksiktin tytitehtivien jdrjestiimiseen. Jonkun liihtd voi olla vaikeasti paikat-
tavissa, joskus taas tilanne on sellainen, ett[ tyontekijzin tytit pystytiiiin
jrirjestimriiin helposti uudelleen.

Myonteisen ennakkopiidttiksen saaneen tytinteon jatkamisen kannalta on esi-
miesten ja tytitovereiden suhtautuminen tdrked6. Jos tyoympriristti kehottaa
tyontekijtiii siirtymddn eldkkeelle, on tytrnteon lopettaminen varmasti helpom-
paa kuin pdinvastaisessa tapauksessa. Kehotus siirtyfl eldkkeelle tai pyyntti
jatkaa toissd voidaan niihdfi yhtenii tyontekijiin tyokyvyn arviona.

Kuviossa 3 on esitetty esimiehen (tai esimiesten) suhtautuminen ennak-
kopiiiitoksen jdlkeiseen tilanteeseen. Runsas neljiinnes vastaajista ilmoitti esi-
miehen pyytdneen hrintd jatkamaan ttlissii. Muutamaa poikkeusta lukuun ot-

Taulukko 6. Olisitteko valmis jatkamaan tyontekoa, jos jokin seuraa-
vista vaihtoehdoista olisi mahdollista?

En missSSn tapauksessa 78

En osaa sanoa 8

6

4

3

I

Kyllli r j os tytitehtiivili muutettaisiin

KyI15, ios tydaikaa lyhennettSisiin

Kv115, jos saisin kuntoutusta

KyI15, iokin muu ehto
100

(207 )
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tamatta jatkopyynto oli "mddrdaikainen", toisin sanoen esimies oli pyytdnyt
tydntekijtiei jatkamaan tyontekoa jonkin aikaa, mutta ei pysyvdsti. Joka vii-
dettd tydntekijiid oli esimies kehottanut siirtymddn elfikkeelle. Luokka "muu
suhtautuminen" (10 %) siseilsi mytrs eldkeratkaisua tukevaa asennoitumista,
kuten onnentoivotuksia, ymmdrtdvziistzi ja myonteistd suhtautumista. Joskus
ellkeratkaisua oli mietitty esimiehen kanssa jo etukdteen.

'l0I Muu suhtoutuminen
Minuo pyydettiin 2Jl
jotkomoon

261 Asiosto ei ole

keskusteltu

Minuo kehotettiin 201
siirtym00n el0kkeelle

221 Ei selvUd kontoo

Kuvio 3. Esimiehen (esimiesten) suhtautuminen ennakkopdiittikseen.

Ldhes puolet vastaajista (48 %) ilmoitti, ettd ei ollut keskustellut asiasta esi-
miehen kanssa tai ettfl esimiehen kanta ei ollut tullut selvdsti esille. Kuvaako
ndin suuri osuus jotain vakavampaa oiretta tydeldmdssd? Ilmeisesti osalla ky-
symykseen vastanneista ei ole ollut mahdollista keskustella esimiehen kanssa.
Jos luvuista poistetaan ne, jotka olivat ty6tttiminl hakemusta jiittflessddn, las-
kee "vaiteliaiden" osuus 26 prosentista kuitenkin vain muutaman prosenttiyk-
sik6n.
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Tyotovereiden suhtautuminen (kuvio 4) poikkesi jonkin verran esimiesten
suhtautumisesta. Tyotoverit pyysivdt tytinteon jatkamista (ll %) harvemmin
kuin esimiehet. Vastaavasti he kehottivat esimiehid useammin tyontekijri:i siir-
tymddn ellkkeelle (28 %). Tyotovereiden muu suhtautuminen (l 5 %) oli se-
kalaista skaalan vaihdellessa kateudesta onnitteluihin.

Kuvio 4. Tydtovereiden suhtautuminen ennakkopzidttikseen.

Joka neljflnnessd tapauksessa tytitovereiden kanta ei tullut selvdksi. Yhte
usein vastaajat ilmoittavat, etteivdt olleet keskustelleet asiasta tyotovereiden
kanssa. Joka toinen tyontekijd oli siis epf,tietoinen tyotovereiden suhtautumi-
sesta tilanteeseen.

Kun tarkasteltiin samanaikaisesti esimiesten ja tyotovereiden suhtautumista,
havaittiin, ettd vastaajista l0 prosenttia ei ollut keskustellut aiheesta esimies-
ten eikd tyotovereiden kanssa. l0 prosenttia vastaajista oli vastannut puoles-
taan molempiin kysymyksiin, ettd ei ollut saanut selvdd kannanottoa asiasta.
Sellaisia vastaajia, jotka eivdt olleet keskustelleet toisen ryhmdn kanssa ja toi-

Minuo pyydettiin l1l
jotkomoon

15I lluu suhtoutuminen

Minuo kehotettiin 28I
siirtym0Un el0kkeelle 2JI Asiosto eiole

keskusteltu

2Jl Ei seh[0 kontoo
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sen ryhmen kanssa keskusteltuaan eivlt olleet saaneet selvdd kantaa esille, oli
myos yhteensd noin l0 prosenttia. Toisin sanoen noin 30 prosenttia vastaajis-
ta ei ollut tietoinen esimiesten ja tydtovereiden suhtautumisesta eldkeasiaan.
Heistd joka kolmannella ei ilmeisesti ollut periaatteessa mahdollisuutta tdhdn,
sillii he eivdt olleet toisse ainakaan ennakkopriltdst[ hakiessaan.
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6
KOLME IDEAALITYYPPIA: TYYTYVAISET,
KRIITTISET JA EPANOTIAT
Kysymyslomakkeen loppuun oli varattu tilaa vapaamuotoisille ajatuksille yk-
silollisestd varhaiseldkkeest5. Tiitd mahdollisuutta kiiytti hyvdkseen 80 vas-
taajaa (37 %). Ntimii vastaukset antoivat laadullista tukea muiden kysymys-
ten ymmdrtdmiselle. Runsaan 200 yve-ennakkopdzittiksen saaneen vastausten
lzipikriyminen hahmotti kolme ideaalityyppistii kuvaa yve-elfikkeen kynnyk-
sellii olevista ihmisistd. Ideaalityypit kuvaavat tapaa, jolla ihmiset suhtautu-
vat eldkkeelle siirtymiseen tai paremminkin tyonteon lopettamiseen. Kyseessd
ovat nimenomaan tyyppitapaukset, jossain ihmisessd voi olla sekaisin kaikkia
piirteitri. Kolme ideaalityyppid ovat tyytyvdiset, kriittiset ja epriroijrit.

6.1
Tyytyvf,iset
Tyytyvriiset ovat selvdsti yleisin tyyppi. Eliikkeelle siirtyminen on tyytyvriisil-
le itsestddn sclvd, helpottava asia. Mytlnteinen ennakkopziritos tuntuu joskus
jopa yllzittdneen heiddt, silld avovastauksissa kiitettiin vuolassanaisesti lain-
laatijoita ja eliikelaitoksia. El[ke on tyytyviisille aina houkuttelevampi vaih-
toehto kuin raskas ja epdvarma tyti. Varovaisen arvion mukaan kolme
neljdstd vastaajasta voidaan luokitella tyytyvdiseksi.

58-vuotiaan toimihenkilon sitaatti kuvaa osuvasti tyytyveistd ihmistl:

"On eritttiin hyvti vaihtoehto mtnun tapauksessant. Elcike on aivan
ritttdvd. En olisi pysynyt nykytahdtssa enrici kauan mukana."

6,2
Kriittiset

"Toimeentuloni ttillei eleikkeelki on melko olematon."
( M iespuolinen rakennusalan tyc)ntekijci )
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Kriittiset ovat sen sijaan astetta epdvarmempia kuin tyytyvdiset. Heitd har-
mittaa eldkkeen mdara ja verotus. Usein heidein mielestddn pitziisi myos "voi-
da jatkaa jotain kevyttd puuhaa omien kykyjen mukaan ilman jyrkkiii ansio-
raioja". Kriittiset arvostelevat usein myiis ennakkopeidtoksen "pitkdd odotus-
arkaaja paperisotaa".

Kaikesta huolimatta kriitikot jririvrit elzikkeelle. He eivdt ole epdileviei ekike-
ratkaisustaan, mutta jokin eldkkeeseen tai sen hakemiseen liittyvei harmittaa
heitd. Kriittiset ovat kuitenkin tyytyveiisii siihen, ettfi he ovat saaneet myon-
teisen ennakkopdzitoksen.

6.3
Epiirtiiiiit
Mahdollinen mutka eldkkeen kf,sittelyssd (valitus tms.) on kriittisten kohdalla
jo ratkennut. Sen sijaan epdroijilld saattaa asia olla viel6 keskenerdinen. Esi-
merkiksi kansanelflkepdritos on voinut ollut kielteinen tai tytielikkeen lopulli-
nen mddrd on viel6 avoin. Ilman triyttzi yarmuutta kokonaiseldkkeen
mddrdstd on tyiinteon lopettaminen vaikeaa.

Eptirtiijziti leimaa epdvarmuudentunne ja huoli toimeentulosta. Hdnen voi
olla mytis vaikea luopua vastuullisesta tyotehtdvdstdfin. Epdvarmuus johtu-
nee osittain siiti, ettd suurin osa yksiltilliselle varhaiselzikkeelle siirtyvistfi on
lopettamassa pitkfld ja tasaista tyouraa. Heilld ei ole ollut samanlaista "so-
peutumisaikaa" eltikkeelle siirtymiseen kuin perinteiselle tyokyyytttimyyselii-
kelaisell[.

Hyveinii esimerkkinti eptiroijristd voidaan esittdd 57-vuotiaan naisen tilitys:

"YV. on hyvti! Lticikriri suosttteli sitci, mutta stttenktn pttriisi olla
enemmcin harkinta-aikaa. Minua huolestuttaa nyt velat niin ettri vat-
sahaava otretlee taas. Ainoastaan ltihtn esimieheni tiettiti pcititoksestri-
nt. Tulen kciyttrimririn koko minulle annetun harkinta-ajan raha-asi.-
oittent vuoksi."
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7
YHTEENYETO
Kyselytutkimuksiin liittyy aina kysymys tulosten luotettavuudesta. Tdssd ta-
pauksessa kesiteltiin ihmisten osittain keskenerdiseen eldkeasiaan liittyvie ky-
symyksid. Vastaavatko ihmiset rehellisesti, jos heilld on pienikin epziilys, ettd
vastaus voisi vaikuttaa kielteisesti heiddn asemaansa?

Korkea vastausprosentti kertoo ainakin sen, ettd ihmiset ovat tutustuneet ky-
symyksiin ja palauttaneet lomakkeen. Saatekirjeessd todettiin selvdsti, ettl
kysely ei vaikuta milliiiin tavoin heidiin eldkkeeseen. Myds avovastausten
runsaus ja osittain sisdlto osoittavat, ettd ennakkopddt6ksen saaneilla on
selvd tarve kertoa ndkemyksiddn. Suurin osa vastauksista oli tyytyvdisid, toi-
saalta myds kielteisiri nlkemyksiei tuotiin esille. Vastausten perusteella ei ole
erityistd syytd epziillzi vastaajien vilpittomyyttd.

Toinen jo edell2i sivuttu ongelma liittyy itse aineiston valintaan. Olihan suuri
osa vastaajista jo tehnyt lopullisen eldkepridtoksen. Toisaalta kohdejoukko oli
siinfr tilanteessa, ettfi vastaajat pohtivat parhaillaan tai olivat iiskettiiin pohti-
neet kyselyn teemoja. Jos asiaa olisi kysytty jo elzikkeellfi olevilta, olisi heidein
ndkokulmansa tytleldmddn ollut jo toisenlainen. Vastaavasti kysymysten
esittdminen sellaisille tydntekijoille, joilla ei ole myonteistfi ennakkopddtdstzi,
olisi johtanut myos melkoisiin tulkintaongelmiin. Kohdejoukkoa parempaa
vastaajaryhmziri ei ollut mahdollista saada. Harkinta-ajan pituuden ja tyti-
tehtdvien yms. muutosten todelliset vaikutukset tyonteon jatkamiseen ndhtdi-
siin vasta, kun ne olisivat kdytiinntissfi vaihtoehtoja eldkkeen rinnalla.

Tuloksia voidaan pitiiti vdhintiidn yhtii luotettavina kuin muita vastaavanlai-
sia kyselytutkimuksia. Korkea vastausprosentti viihentdd lisriksi vastauskadon
merkitystli. Runsaan 200 ihmisen otos on mytis riittiivfrn suuri, jotta varovai-
sia yleistyksiii kriittisten kysymysten suhteen voidaan tehdri. Sen sijaan tytin-
teon jatkamiseen myonteisesti suhtautuvien mridrri on niin pieni, ettei heistd
voida tehdd tarkempaa analyysia taustamuuttujien avulla.

Kyselyn piiiikysymysten tulokset ovat selvdt: kun ihminen on saanut myon-
teisen ennakkopdiittiksen yksilollisestd varhaiselzikkeestii, hdn myos todenndk-
oisesti lopettaa tytinteon. Harkinta-ajan pidentdminen nykyisesti kuudesta
kuukaudesta saisi vain vajaat seitsemdn prosenttia ennakkopiiritoksen saa-
neista jatkamaan tyontekoa nykyistii pitempii[n. Jos tyotehtdvissti tai -ajoissa
tapahtuisi muutoksia, koskisi tyon jatkaminen hieman suurempaa joukkoa.
Lisiksi avovastauksissa tuotiin esille toivomuksia, ettd mahdollinen pienimuo-
toinen tyoskentely elf,kkeell2i olisi nykyistfi helpompaa.
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Kokonaisuudcn ka:inalta luvut eivdt ole suuria. Ne ovat kuitenkin suurem-
pia kuin nykykdyteinnon aikaan, jolloin ennakkopddtoksen saaneilla ei ole
eldkkeen lisriksi muita todellisia vaihtoehtoja. Toisaalta jokainen tapaus, jos-
sa tytintekoa jatkettaisiin nykyistii pitemptidn, saattaisi olla yksittfiisen tytinte-
kijein ja tyopaikan sopeutumisen kannalta tdrked. Edelld esitetyistd tyypeistd
nimenomaan epzirtiijien ja kriittisten eldkkeelle siirtymistd voisi lisdjousto en-
nakkopddtoksen saamisen ja ty6nteon lopullisen lopettamisen vdlillfl joskus
helpottaa.

Kyselyn tulokset osoittavat selvdsti, ettri yksilollinen varhaisel[ke kohdistuu
ihmisiin, jotka triyttzivdt sen nykyehdot. Vastaajilla oli kihes poikkeuksetta
hyvin pitkzi tyoura. Esimiesten ja tytitovereiden suhtautuminen kuvastaa
myos tyopaikan karkeaa arviota vastaajien tydkyrrystfi ja -halusta. Vastaajat
itse arvioivat terkeimmiiksi ekikepriritokseen vaikuttavaksi syyksi terveydenti-
laan liittyvrit tekijrit. Eliikkeen voimakasta imua kuvaa myos se, ettd suuri
osa el6keaikaisesta toimeentulostaan huolissaan olevissa vastaajista valitsi
tyonteon jatkamisen sijasta eldkkeen. Suurin osa myonteisen yve-ennak-
kopzi dtoksen saaneista tyontekijtiistri oli tyytyvii isi[ ekim zintilan teeseens a.

Yhteenvedon lcpuksi on hyvii esittiifl pitkririn tybeldmdssd mukana olleen
naishenkilon tunnelmia ensimmdisinii eldkepiivinfi :

'Trimri on hieno asia. Pttktin tydp(iiv(in tehneenci nautin ettti voin
ptiivrilki kihteri hiihttimririn ja ulkotlemaan. Iltaisin jaksan seurustella
aviomtehen kanssa ja lukea. Lastenlasten kanssa puuhailu kuuluu
myds pciivcin ohjelmaan. Tost hieno juttu. Kiitos!"
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KYSELY YKSTLOLLISESTA VARHAISELAKKEESTA

Vastaa.ian nint!:
Syntymrivuo.ri.' _
Puhelinrutmero ( myos suuntanumero )
Ammatti ( tai ammatti, .iossa toimitte viimeksi) .

Ympyrtiikiiii Teille parhaiten sopiva
vaihtoehto (numero).

(l) Onko tydnne tai oliko viimeinen
tydnne luonteeltaan:
l. ruumiillista
2. henkistd
3. sekri ruurnillista ettl henkist2i
4. en osaa sanoa

(2) ll4on.tako wotta olette ollut tyd-
eliimris.sri?

1. alle 20 vuotta
2.20 - 30 r,uotta
3. 30 - 40 vuotta
4. yli 40 vuotta

(3) Olitteko tr)issci hakiessanne en-
n.akkopriritd.stri?

L Kyllii
2. En, olin sairaslomalla
3. Iln, olin tyoton.
4. En, jokin muu syy, mikd?

(4) Oletteko jo tehnyt lopullisen prici-
t dk s en yks ild llisen var hais e ltikkeen
ottamisesta:
l. Kylll, olen jo eliikkeellii
2. Kyll[, mutta en ole vielii eliikkeelli
3. En ole vielii tehnyt piiiitostii

.Ios vastasiffe edelliseen kysymykseen
kyllii, iatkakaa seuraavasta kysymyk-
seste, muussa tapauksessa siirtykiii
kysymykseen (6).

Jos vastasttte edellti useamoaan kuin
vhteen vaihtoehtoon. mikri'on tdr-"keimmcin vaihtoehdon numero: _
Siirtykiiii kysymykseen (7).

Tiimii kysymys on niille, iotka ovat
tehneet lopullisen eliikepiiiittiksen!
(5) Miksi prirititte jtiridri ekikkeelle
e nnakk o p ritit rik s en s aa tuanne ?

l. 'Ierveydentila ei salli eniiii tyontekoa
2. Minulla ei ole tiilli hetkellii tyopaikkaa
3. Puoliso jiii tai jee eliikkeelle
4. Ty6eliimii muuttuu koko ajan niin nope-
asti, etti en pysy mukana
5. Tyon jatkuminen on epdvarmaa
6. En eniiii jaksa ty<iskennellii
7. flaluan aikaa vapaa-ajan harrastuksille
8. Muu syy, mikii?

Tiimii kysymys on niille, iotka eiviit
ole vielii tehneet lopullista eliikepiiii-
ttistii!
(6'1 Miksi ette ole vteki tehnyt elcike-
ptitit ri s t ti e nnakko p drit ii k s en j ci lk e e n?

I . Terveydentila sallii toistaiseksi tyonteon
2. Puolison eliiketilanne on epdselvi
3. Eliikkeellii ei tule toimeen
4. Eliikkeelle siirtyminen arveluttaa
5. Ty6t ovat kesken
6. Halusin vain kokeilla, saisinko eliikkeen
7. Muu syy, mikii?

Jos vastasitte edellci useampaan kuin
yhteen vaihtoehtoon, mtkci'on ttir--ketmmtin vaiht oehdon numero :

TAANNAI
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(7) J o s ennakko priritriksen vo imas sa-
oloaika ( harkinta-aika) jatkuisi ny-
ky is tti pitempcicin haluamanne aj an,
o lisit teko valmis jatketmaan tyr)nte-
koa pitemmtin ajan kuin nyt?
l. En
2. Kyllii, jatkaisin korkeintaan yhden vuoden
3. Kyllii, jatkaisin I - 2 vuotta
4. Kyllii, jatkaisin 2 - 4 vuotta
5. Kylli, jatkaisin, mutten osaa sanoa aikaa
6. Kyllii, jatkaisin jonkin muun mddriajan,
minke?

(8) Mttd estmiehenne ovat ajatelleet
elcikkeelle siirtymisestrinne sen jril-
keen, kun he kuultvat mydnteisestri
e nnakk o p tici t o k s e s t ti?
l. Minua on pyydetty jatkamaan toissii py-
syviisti
2. Minua on pyydetty jatkamaan jonkin ai-
kaa
3. Minua on kehoteltu siirtymiin ellikkeelle
4. Asiasta on puhuttu, mutta selviit mielipi-
detti ei ole sanottu.
5. Asiasta ei ole puhuttu
6. Muu suhtautuminen, mikd?

(10) Miten arvelette tulevanne talou-
de llis e s t i t o imeen e lcikke e lki?
L En usko taloudellisia vaikeuksia esiintyviin
2. Uskon tulevani kohtuullisesti toimeen
3. En osaa sanoa
4. Taloudellinen tilanne tulevaisuudessa epli-
lyttee hiukan
5. Elintasoni laskee tuntuvasti

(ll) Olisitteko valmis jatkamaan
tydntekoa, jos jokin seuraavtsta vaih-
to e hdo ist a o lis i mahdo llis ta?
l. Tyoajan lyhentiiminen (esim. puolipdivii-
tyo, kolme tydpiiivlii viikossa, pitemmdt lo-
mat tms.)
2. Tyotehtiivien muuttaminen toisenlaisiksi
3. Kuntoutus
4. Jokin muu, miki?

5. En osaa sanoa
6. En missiidn tapauksessa

(12) Mikdli haluatte, voitte kirjoittaa
t ti hrin o m ia aj atuk s ia y k s i lt) llis e s t ri
v ar haise kikke e s t ti j a muis ta ede lki
ktis it e lly istri asio is ta.

2

(9) Entri mitd tydtovertnne ovat aja-
t e lle e t e lrikk e e I le s itr ty mis e s t rinne?
l. Minua on pyydetty jatkamaan tdissii py-
syviisti
2. Minua on pyydetty jatkamaan jonkin ai-
kaa
3. Minua on kehotettu siirtymiiiin eliikkeelle
4. Asiasta on puhuttu, mutta selviii mielipi-
detti ei ole sanottu.
5. Asiasta ei ole puhuttu
6. Muu suhtautuminen, mikii?

KIITOS VASTAUKSISTA!
Palauttakaa vastauspaperi palautuskuoressa tai osoitteeseen:

Kimmo Norrmdn
Eliiketurvakeskus
PL II
00521 Helsinki
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