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Alkusanat

Tutkimus sai al-kunsa yritt5jajarjeston pyynnostA. yrit-
tajajArjestojen kanssa aihetta myos pohdittiin. Monet sei-
kat, jotka niiden kanssa k;iydyiss5 keskusteluissa tulivat
esiIle, pitivdt myos tutkimuksessa paikkansa. Tietenkin
- jarjest.ot tuntevat vAkens6.. Tutkimus antaa kuitenkin

numerol-Ij-sta vahvistusta si1Ie, mikA itse asiassa jo tie-
dettiin.

Monilta asi-antuntijoilta saaLu apu oIi tutkimuksen valmis-
tumisen kannalta vAl-ttAmAton. Sen verran mutkikkaita yrit-
tAjien elAkeasiat ja muutkin ovat.. Asiantuntijat auttoivat
myos perehtymAAn yrittAjain muista poikkeavaan sielun-
maisemaan, jossa yrittAminen ei ol-e pelk5st5rin ammatti,
vaan enemm5nkin elSmd.ntapa.

Erityiset kiitokset toimitusjohtajil_le Karj l{eikkjl;i Suo-
men YrittAjain Keskusl-iitosta, Vel-i Saarenheimo VAhittais-
kaupan Keskusliitosta ja Tapio Vasara pienteollisuuden
Keskusl-iitosta. Samoin kiitos Risto Honkaselle Novasta.
Tutkimusta kAsiteLtiin myos yrittAj ien neuvottelu]<unnassa.
ElAketurvakeskuksessa aiheen selvi_t,td.miseen ovat osal_1is-
tuneet Mikko PeLLinen )a Bo Lundqvist, joka teki tutkimuk-
sen otannan.
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1. Tutkimuksen liihttikohdat

1.1. Tutkimustarpeen perusteet

Tutkimus sai aLkunsa VAhittdiskaupan Keskusliit,on sosi-
aali- ja terveysministerioll-e IAhettrimAstii kirjelmAstii
vuoden 1990 lopulIa. SiinA pyydettiin, ettA yrittAjien
neuvottelukunnassa otettaisiin kAsitel_triviiksi nykyisten
eldkemuotoj en sovel-t,uvuus yrittAj i1Ie sukupolvenvaihdosti-
lant.eessa.

KirjelmAssA toivottiin tilastotietojen kerairimisti siita,
miten yrittAjdt ovat kAytAnnossA jArjest5neet elAkkeelle
siirtymisensA sukupolvenvaihdostil-anteessa. Tietoa toi-
vottiin myos vapaaehtoisten elAkkeiden kAytostS. Teht.AvA
selvitys toimisi pohjana siI1e, miten yritt.Ajien el-Aketur-
vaa voitaisiin tulevaisuudessa kehittAA ja mit.en yrittAji:i
tulisi kAytAnnossA neuvoa siirtymiAn elAkkeelle sukupol-
venvaihdost i Ianteessa .

Sosiaali- ja terveysministerio toimitti kirjelman EIAke-
turvakeskukselle. YrittAjien neuvottelukunta k;isittel_i
sitA ja aihe pAAtettiin ott.aa mukaan uuteen tutkimusoh-
jelmaan. Tutkimusosaston pitkAjAnteisten muiden toiden
taki-a tutkimus pAAstiin al-oittamaan vasta vuoden 1993
puo1elIa.

Tutkimuspyynnostd ei kaynyt selvj-ILe, mitk5 konkreettiset
ongelmat olivat tut.kimuspyynnon taustall_a. yrittejien
sukupolvenvaihdoksia koskevia tj-l-astoja ei Eliketurvakes-
kuksella o1e, eik5 varmaan muualLakaan. Kirjatlisia l_aih-
teit,Akin sukupolvenvaihdoksista loytyi vAhAn. TAsLA joh-
tuen ongelmia piAt.ettiin lAhteA kartoittamaan yrit.trijdjAr-
jestoistd k5sin. Vuoden 1993 kevAAll-A aiheesta kAytiin
keskustelemassa Suomen YriLLAjdin Keskusliitossa, Vehit-
tAiskaupan Keskusliitossa ja Pienteol-lisuuden Keskusl-ii-
tossa.
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Keskustelut yrittiiiiAriest6issi

YrittAjAjArjestojen kanssa kAydyissA keskusteluissa tuli-
vat esil-Ie yrittAj ien elAkkeelle siirtymiseen liitt.yvina
keskeisinA ongelmina luopujan toimeentulon turvaaminen
sukupolvenvaihdoksessa ja yrityksen kanna1ta jatkajan loy-
tyminen ja jatkamisen rahoitus.

Yri ttaij i en eJdketurva

Yrittijien TEL:ia alemman elSketason nAhdi5n yleens5 ai-
heutuvan siitA, ett5 varsinkin vanhemmat yrittiijit ovat
il-moittaneet tyotulonsa liian alhaisiksi. Maksut pyritA5n
pitamdAn al-haisina, ettei Lul-isi IisAkustannuksia. Tyotu-
l-oa ei my6hemminkiAn yleensA koroteta, vaan se ji5 alku-
jaan mAAritellylle tasolfe.

Vuoden 1993 alussa tuli voimaan lainmuutos nuorten, aloit-
tavien yrittAjien vakuulusmaksun alennuksesta, jolla pyri-
tAiin vaikuttamaan yrittAjien ty6tulon korotukseen. Tata
pidet.tiin hyvAni uudistuksena, mutta se ei korjaa endA
vanhempien yrittdjien tilannetta.

YrittAjajarjesLojen mukaan yrittAjiltA puuttuu tietoa
elAkkeistA, vaikka tietAmys lienee jossain mAArin lisAAn-
tynyt aikaisempaan verraLtuna. Yritt.SjAt eivAt aina tie-
dosta, ett5 YEL-jArjestelmiss5 karttumisaikaa on enimmil-
lAAnkin ehtinyt kertyA l-ihes 10 vuotta vAhemmin kuin TEL:n
piirissA. Yrittajrit kuvittelevat etunsa samansuuruisiksi
kuin TEL:ssa, josta syystA tuleva elAke arvioidaan todel-
Iista suuremmaksi.

Vapaaehtoisten vakuutusten ottamj-nen YEL-eLAkett.S tdyden-
t5mriAn ei ol-e kovin yleistA niiden kaLleuden tihden. 1980-
l-uvun lopuIla yrittajien miel-enkiinto omaa sosiaal-itur-
vaansa ja erityisesti vanhuudenturvaansa kohtaan lisiirin-
tyi. Verotuskohtelul-La vapaaehtoisia jArjestelyja kuiten-
kin heikennetLiin, joten yritt.Sjillii ei ole enAA erityistA
kiinnostusta niihin.
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Aikaisemmin oIi val-Ial-Ia sel-lainen kAsitys, ettA vanhuu-
denturva saadaan siiti, kun myydddn hyvd.ss5 kunnossa oleva
yritys jollekin suuryrityksell-e. Taimai on nyt osoittautunut
kest5m5ttomAksi aj atukseksi .

Yr i tyks en sukupolvenva ihdo s

ELinkeinorakenteen murroksesta johtuen sukupolvenvaih-
dosLen arvel-laan parin vuosikymmenen aikana vAhentyneen
kaikil-l-a t.oimial-oi1l-a. YritystA ei enAd koeta samaLla
tavoin pysyvriksi insLituutioksi kuin joskus ennen. Yri-
t.yksiA myydiAn, eivdtk5 ne enAA jAA yhLA usein perinnoksi
kuin aikai-semmin.

YrittAjAjarjestojen kAsitykset vastaavat sveitsilSisen
tutkimusl-aitoksen IMD:n julkaisemia, jonka mukaan vain 15
? perheyhtioistA pysyy perheen omistuksessa kolmanteen
sukupolveen saakka. EnemmisLo uusista yrityksistd kuolee
ensimmAisen viiden vuoden aikana. Niist5kin perheen hal--
Iitsemista yrityksistA, jotka selviAvAt vaikeiden aikojen
yfi, kaksi kolmasosaa menee joko konkurssiin tai sitten
omistajayhtio myy yrityksen pois ensimmAisen sukupolven
aikana (HS 27.9.L994) .

YrittAjajerjestoissd arvelLiin, etti sukupolvenvaihdosten
yleisyys riippunee osittain yritysten koosta. NAin oll-en
ne Iienevit yleisempiA esimerkiksi teol-lisuudessa kuin
palveluammateissa. Aina ei kuitenkaan yritystoiminnan koko
vaikuta jatkamiseen, vaan ammat.tiin on kasvettu ehkd pie-
nestA pitAen.

Kaupan aIalla sukupolvenvaihdokseen liittyviii ongelmia
esiintyy muita herkemmin pienissd yrityksissA. Jos jatka-
jaa ei ole, niin yritys joudutaan yleensA lopettamaan
siinA vaiheessa, kun yrittAjA jea elAkkeel-Ie. ,fatkajan
puut,tumisen katsotaan johtuvan lAhinnd kahdesta seikasta:
lapset saavaL nykyisin paremman koulutuksen kuin ennen ja
tekevAt omia uravalintojaan tai sitten yritys ei oIe siinii
kunnossa tai sentl4ppinen, ettA lapset olisivat siitA
kiinnostuneita. Vel-kaista yrityst5 ei edes haluta sSlyttaia
lasten niskoille.



8

Myos jatkajaf ta edellytetiiiin nyky;iAn sel-laisia valmiuksia,
sek5 tiedoll-isia ett5 asenteeLlisia, ettei huonol-Ia koulu-
pohjalla pArjAri mil,IAAn yritysalalla. KiisityoyrityksessA-
kin sukupol-venvaihdos edellyt.tAA nykyisin sitA, ettd pe-
rill-inen on koul-utLautunut kyseiseen, yleensA kddentaitoja
vaativaan ammattiin. Kun yritys aikoinaan perustettiin
ammattiosaamisen varaan, niin seuraajalta edellytetAAn
myos liikkeenjohtotaitoa, kielitaitoa ja kansainvAlisty-
mistA.

Sukupo 7 venva ihdok s en suunn i t te L u

SYKL:ssa todetaan yrittiijien sosiaaliturvan Luntemuksen
vuosien mittaan parantuneen ja myos sukupolvenvaihdosti-
lanteeseen osataan varauLua aikaisempaa paremmin. Muissa
jiirjestoissA kehitystA ei koettu yht5 myonteisenA, vaan
jatkajan puutLumisen katsottiin johtuvan osittain siita,
ettA sukupolvenvaihdosta suunnitella etukdteen.

Kun yrittAjA yllAtt5en joutuu e1Akkeelle, niin mahdoll-inen
jatkaja on kenties ehtinyt suuntautua jo muulle uraIle.
Il-man sel-ke55. suunnitelmaa sukupolvenvaihdoksen varalta
nuorempi polvi ei useinkaan siLoudu vuosikausien odotuk-
seen. Sukupolvenvaihdokseen voidaan varautua verotuksel-
l-isin keinoin siirLAmAll-5 yritysomaisuutta perilliselle
pitemmAllA aikavdlilIa.

Suunnitte1ua katsotaan tarvittavan myos luopujan toimeen-
tulon turvaamiseksi. Koska yritys siirretdin periI1iselle
usein lahjoituksena, yrittAjien heikohko eLAketurva koros-
Luu nimenomaan sukupolvenvaihdostilanteessa.

Yritt:iiien eliikeifi estelmiin kehittimistoiveet

YrittAjien el-SkejArjestelmAn kehittAmiseen liittyen yrit-
tajajrirjestoissA tuotiin esi-l-le kol-me tavoitetta:
1) l-isael-Aketurvan parantaminen sukupolvenvaihdokseen
varauduttaessa,
2) jArjestelmien vd1isten, LAhinnA YEL:n ja TEL:n, erojen
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kaventaminen,
3) uusien j;irjestelmien tarve a) luopujan yrityksesti ir-
tautumista varten ja b) jatkajan rahoitusta varten.

L i s A e 7 eike turvan pa ran tam inen

SYKL:ssa korostettiin, ettd yritteijAn pit.Aisi voida varau-
tua sukupofvenvaihdokseen siten, ettA h5n voisi jArjest5A
vapaaehtoisesti riitt5vAn hyv5n elAketurvan. Verotuksen
merkitys nAhdAAn tAssA ensisijaisena. VerotukselLisesti
pittiisi tehdd yritt5jalle mahdollisimman edul-liseksi hank-
kia itsel-leen lisAelAketurva vapaaehtoisif Ia ratkaisuilla.

Pienteol I i suuden Ke skus 1 i itos sa suhtaudutt i in epAi lykseI 1 A

siihen, ovatko vapaaehtoiset jArjestelyt paras vaihtoeht.o
sukupolvenvaihdokseen varautumisen kannafta. ElAketurvan
parantamista kannattaisi mieluummin harkita tyotuloa nos-
tamalla, sillA useimmiten YEL tul-ee yksityistA elakevakuu-
tusta eduflisemmaksi. YrittAjiit eiv5t vain ole useinkaan
tietoisia siita, mitlA tavoin jo olemassa o1evilla jdrjes-
telmill-A voisi varautua sukupolvenvaihdokseen.

Kaupan alan suurimmaksi esteeksi sukupolvenvaihdokseen va-
rauduttaessa nriht,iin informaat,ion puute. Sukupolvenvaih-
dokseen varautumisen eri vaihtoehdot pitAisi esittAA yk-
sinkertaisessa muodossa, jotta tieto tavoittaisi yritLA-
jdn.Yritt5jrille pitAisi myos kertoa, missA vaiheessa
sukupolvenvaihdoksen suunnittel-u ol-isi al-oitettava.

YEL:n ja TEL:n vd.Listen erojen kaventaminen

YEL-jdrjestelmi koetaan efdkeLurvan osalta TEL:ia heikom-
maksi. TEL-jArjestelmAdn liit.tyy piirteitA, jotka YEL-
jdrjestelmastA puuttuvat. YEL-jArjestelmAA haluttaisiin
sen tAhden kehittAd enemmdn TEL:n kaltaj-seksi. HAmmennystA
her5tt5S se, ettA jArjestelmien vAIisiS eroja ol-laan pois-
Lamassa pAinvastaisel-Ia tavalLa eIi suunnitell-aan TEL-
jArjestelmAn muuttamista enemmAn YEL:n kaltaiseksi.

YEL-
j oka

ja TEL- jdrjestelmien
tapauksessa tArkeAnA.

erojen poistamista pidetaain
YrittAj iIle pitAisi turvata
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sel-l-ainen el-Ake, ettA he olisivat tasa-arvoisia TEL: n
piiriin kuuluvien kanssa, ofkoon elAketaso sitten mikA
tahansa. Pienteol-lisuuden Keskusliit.on miel-estA YEL:iin
pitAisi saada tietty minimielSketaso siitAkin huolimatta,
ettd se nostaisi kustannuksia.

JairjesteTma Tuopujan irtautumjseksj

.Tos yrittAj rin toimeentulo ei ole eLAkkeell-A riittAvAsti
turvattu, niin h5n ei p5Ase irtautumaan yrityksestA. Toi-
saalta yrittAjajarjestoissA myonnettii-n, ettii yrittriji ei
monesti haluakaan irtauLua, vaan jatkaa yritystoimintaa 55
ikivuoden jAlkeenkin. Yritysvaral-lisuutta ei mieIellAAn
siirrettdisi toiseIle, vaan pA5tosvalta haluttaisiin pitAA
itsell-4.

Sukupolvenvaihdostilannetta autLaisi SYKL:n mielestA sel-
l-aisen jArjestelmAn l-uominen, joka helpottaisi yrityksest5
irtautumista ja uuden yrittajin pddsemistd mukaan yritys-
toimintaan. Jossakin m5irin samat nAkokohdat kuin maata-
lousyrittaj iIla puolLaisivat sukupol-venvaihdoksen edistA-
mistA myos yrittejilla. Nykyisin aika ei kuitenkaan suosi
sita, ett5 ammatista lShdettiiisiin kovin aikaisessa vai-
heessa.

Kymmenen vuotta sitten yrittAj ien sosiaaliLurvatoimikunnan
mietinnossd (Komiteanmietint,o L984:.41-, 96) tuotiin esill-e
yrittdjS.polvenvaihdoselAkkeen tarve maatal-ousyrittAjien
sukupolvenvaihdoselrikettA vastaavana. Toimikunnan mukaan
kyseisellS elAke j 5rj est.elmtillii turvattaisiin yriLyksen
siirtyminen riittAvAn varhaisessa vaiheessa uudelle yrit-
tAj511e. IkAAntytrAt yrittAjAt voisivat luopua yrityksistAAn
jArkevAssA vaiheessa, kun heid;in toimeentulonsa turvattai-
siin eldkkeen muodossa.

Pienteoll-isuuden Keskusliitossa ndhdAan osa-aikaelAkejAr-
jestelmAss5 ratkaisu yritystoiminnasta irtautumisen ja
sukupolvenvaihdoksen helpottamiseen. JArjestelmSS voisi
kriyttA5 yrittAjien sukupolvenvaihdosel-Akkeen toteuttami-
seksi liittAmaitlS siihen joitakin ehtoja. Osa-aikaelAke
voitaisiin myontAA esimerkiksi sillri perusteella, ettA
yritys siirretirin polvelta toiselle.
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,Iiirj es teTnzi j atkaj an rahoituksen turvaami seks i

Pienteollisuuden Keskusl-iitossa katsotaan sukupolvenvaih-
doksen ongelmien koskevan enemmAn jatkajaa kuin luopujaa.
Jos sukupolvenvaihdokseen liittyy kauppa, niin jatkajalla
on rahoitusongelma sel-vitettAvAAn. TieLysLi luopujankin
asemaa helpottaa, jos jatkaja pystyy suorittamaan yriLyk-
sestA kunnon korvauksen.

VielA muuLama vuosi sitten yrittAjien peril1iset mieluum-
min hakeutuivat varmemmaksi koettuun palkkatyohon toisen
palveluksessa. Taloudel-Iisen tilanteen muututtua on aina-
kin SYKL:ssa nyt ndhtAvissS, ettA yrittAjAperheiden lapset
ovat entisti kiinnostuneempia yrittAjAn ammatista ja yri-
tyksen jatkamisesLa. NAkemys on yhtenevAinen myos kauppa-
ja teollisuusministerion selvityksen kanssa, jonka mukaan
joka toinen al-Ie 35-vuotias on tdll-5 hetkel-Id. kiinnostunut
yrittAjyydestA (Kauppalehti 1s .2.1994) .

TALA kiinnosLusta voitaisiin tukea parantamalla jatkajan
rahoitusmahdoll-isuuksia. On olemassa yrityksen perustamis-
lainajdrjestelmiA, mutta Valtion takuukeskuksen ja Keran
n;ihdritin perinteisesti suhtautuneen myotAmielisemmin uuden
yrityksen perustamiseen kuin sukupolvenvaihdoksen tukemi-
seen. Tyopaikkojen stiilyttAminen vanhassa yrityksessA on
kuitenki-n varteenotettava ndkokohta .

PienLeol-lisuuden Keskusl-iiton n5kemyksen mukaan 1990-Iu-
vul-Ia o1l-aan kovan haasteen edessA, kun tarvittaisiin
lisAA tuotannolLisia yrityksi5. Olisi aiheellista miettiA
sellaisten jarjestelmien kehitt5mistd, joil1a suosittai-
siin myos tuotannollisten, teoll-isten yritysten sukupol-
venvaihdoksia. Myos perheyritt5jyyttA koskeva tutkimus
(Paasio & Heinonen 1-993, 37) toteaa yritysten mAArAstA
Suomessa, ett5 niitA voisi o1Ia nykyistri paljon enemmd.n.
Yritysten mAArA on EU-maissa vAestomAdrd.Sn suhteutettuna
keskimAArin kaksinkertainen Suomeen verrat.tuna.
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1.2. Tutkimuksen tavoite

YritttijAjerjest6jen kannanotot auttoivat tutkimusongelman
t5smenLAmisessA ja aineiston keruun suunnittelussa. Arvo-
kasta apua tutkimusongelman pohdinnassa saaLiin myos yrit-
tAj ien neuvottelukunnal-ta.

Keskustelut yrittAjAjerjestojen kanssa paljastivat kuiten-
kin joitakin sovittamattomia ristiriitoja yritt5jAjArjes-
tojen pyrkimysten ja el5kejArjestelmAn valil-15. Esim.
tavoite siita, ettA sukupolvenvaihdokset pitAisi voida
toteuttaa riittAvAn varhaisessa vaiheessa, oD sinlnsA
jdrkevi, mutta sisAltA5 imptisiitEisen ehdon ennenaikai-
selle el-dkkeeIle pddsemisestA. Nykyisin elAkejirjestelmin
LavoiLteena on kuitenkin elAkei5n nostaminen, eikA var-
haista elAkkeelle siirtymistA suosita.

Elinkelpoisen yrit.ystoiminnan jatkuvuuden turvaaminen on
toivottavaa seki tyollisyyden ettA Lal-ouskasvun kannalta.
Ei ole selvdA, miLen elAkejirjestelmd voisi edesauttaa
LALA tavoitetta. Ajatusta maatalousyrittajien sukupol-ven-
vaihdose lAke j air j e stelmAn 1 aa j entamisesta muihin yrit tA j i in
pidettiin yrittAjajarjestoissA ep5relevanttina nykytilan-
teessa sukupolvenvaihdosten vAhenemisen takia. Toiveet
osa-aikaelAkejArjestelmAn kehittAmisestikin yritteijien
sukupolvenvaihdosel-Akkeeksi jAivAt vail-le tAsmennyst,S.
Aiheen laajuuden huomioonottaen se vaatisi oman tutkimuk-
sensa. Tutkimuksessa t.yydyt.tiin kysymAAn aktiiveilta
yrittAjiltA heidan kiinnosLusLaan osa-aikael-Akettl koh-
Laan.

Sukupolvenvaihdoksel-Ia yrityksessii ymmdrretlAn yleensA
tapahtumaa, jossa omistajayrittAjA siirtyy elAkkeelle
luovuttaen omistamansa yrityksen tai yhtioosuuden joko
kokonaan tai osittain yritystoimintaa jatkavalle jAlkelAi-
selleen (Keinonen 1980:3, l-60) . Ndin mdeiriteltynA suku-
polvenvaihdos ymmiirretdin myos tdssi tutkimuksessa. Tutki-
muksen tarkoituksena, joka vastaa myos tutkimuspyynnon
sisAl-toA, or kuvata sukupolvenvaihdosten yleisyyttA ja
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edeltytyksiA sekA niitai toimenpiteita, joihin luopuvat
yrittAjAt ryhtyivAt. t.oimeentul-onsa turvaamiseksi elAkeai-
kana.

Mahdollisimman suppeata kyselylomaketLa kdyttden, t5yden-
nettynA joillakin rekisteritiedoilla, hal-uttiin saada
vast.aukset seuraaviin seikkoihin. Sukupolvenvaihdoksia
koskien hal-utt.iin selvittdd.:

1.
vat

Miten laajassa mitassa sukupolvenvaihdokset toteutu-

2 . Mil-Iaisessa yrityst.oiminnassa sukupolvenvaihdokset ovat
muita yleisempiA ja mikA merkj-t,ys on esim. yrityksen kool-
Ia ja jatkajan koulutuksel1a niiden toLeutumisen kannalta.

3. Mink;i ikAisinai yritt5jAt siirtyviit el;ikkeelle ja minkl
ikAisinA jatkajat ottavat vastuun yrityksestai.

4 . Minkailainen siirtymAvaihe sukupolvenvaihdostilanteisiin
liittyy ja mika merkit.ys on sukupolvenvaj-hdosten suunnit-
telull-a.

5.,Jat.kavatko yrittAjAt tyontekoa el-Akkeell-e siirtymisen
jAlkeen ja saavatko he yrityksestA tuloa.

Luopuvan yrittAj rin toimeent,ulon j iirj estAmistA koskien
kysymyksenasettel-u on seuraava :

l- . Mita el-akemuotoj a yrittiij iit kAyttAvAt sukupolvenvaih-
dostil-anteissa .

2. Eroavatko yrittaj ien peruseldketurvan jdrjestelyt
sukupolvenvaihdoksen toteutumisen tai toteuLumatta jAAmi-
sen mukaan.

3. Missi mAdrin YEL-eIAke vastaa
yritrajana tehrya tyota.

odotuksia tai tyoLulo

4. Miten yleisiti ovat vapaaehtoiset elAkejiirjestelyt

5. Miten usein yrittAjAt tAydentAvAt elAketurvaa varal-1i-
suuden hankinnalla ja kaiytollA.
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Raportissa edell-d lueteltuj a kohtia k;isitel-LAtin suurin
piirtein mainitussa jArjestyksessA. Luvussa 3 selvitetAAn
sukupolvenvaihdosten yleisyyttS, luvussa 4 luopujan ja
jatkajan ikAd ja koulutusta ja 1uvussa 5 sukupolvenvaih-
doksen toteutumista k;iyt5nnossA. Luvussa 6 tarkastel1aan
yrittAjien eliketurvaa ja lisdeltikejArjestelyjA ja luvussa
7 muita toimeentulon turvaamisen keinoja elAkeaikaa var-
Een. Luvussa 8 kartoitetaan lopuksi yrittAjien kiinnostus-
ta osa-aikaelSkkeeseen ja elSketiedon tarvetta.
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2. Tutkimusaineisto

Perusjoukko rajattiin koskemaan yritt5jien el-iketain pii-
riin kuul-uvia yrittajia. Yrit.tAjA kuu1uu useimmiten YEL:n
piiriin, mutta ei vAIttAmaitta. Lain piiriin kuul-umista
sel-ostetaan luvussa 5.

Bo Lundqvist suoritti tutkimuksen otannan ja htin kirjoit-
taa l-iit,teessA tutkimuksen perusjoukosta ja otannasta.
Tutkimuksen kohdejoukko muodostuu kahdesta ryhm5stA, el-5k-
keensaajista ja aktiiveista, tyossA olevista yrittAjistA,
joista jAlkimmAisitlA sukupolvenvaihdos on ajankohtainen
vasta myohemmin. Tutkimukseen va1ittiin kaksi ryhmid. sen
takia, ettd sij-hen saataisiin muutosta kuvaava efementti.
Nykyisen, aikaisemmasta poikkeavan tal-oudel-lisen tilanteen
vuoksi myos sukupolvenvaihdoksiin varautuminen voi poiketa
muutaman vuoden takaisesta.

ElAkkeensaajat ovat henkil6itA, jotka siirtyivAt vuosina
1-990-92 YEL-laitoksen myontAmAlle el-5kkee11e. Aktiivit
yrittAj5t ol-ivat henkiloitii, jotka toimivat yrittAjinA
vuoden 1-991- Iopussa ja jotka eivAt olleet siirtyneet elAk-
keell-e vuoden l-993 heinAkuun al-kuun mennessA. SekA el-tik-
keensaajat etta aktiivit yrittAjAt. ol-ivat 55 vuotta tayt-
tAneitA henkiloitai, eLAkkeensaajat eLAkkeen alkamisvuoden
irin ja aktiivit yrittAjd.t vuoden 1993 iAn mukaan.

TArkeAnA pidettiin sita, ett5 yrittajat ol_isivat. riittriv5n
pitkAAn yrittAjAna toimineita henkiloitA. Kaikki ol_ivat
vAhintaAn 10 vuotta yrittAjdnA toimineita. Samoin ol_i tair-
keata, ettei eLAkkeen saamisesta ol-isi kul-unut kovin pit-
kAA aikaa muistamisvaikeuksien takia. Tut.kimuksen suorit-
tamisen ajankohtaan mennessa elAkkeelli o1emisen til-anne
oli kuitenkin jo vakiintunut.

Tutkimuksen ai-neisto kerittiin postikyselyll;i. El-Akkeen-
saajille ja aktiiveil-Ie yrittaijil-Ie laadittiin eri lomak-
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keet. Aktiiveja yrittajiA koskien o1i varauduttu siihen,
etteivAt kaikki eniA toimisi yritt5jinS, joten lopettanei-
ta koskivat eri kysymykset kuin edel-leen yrittAjdn5 toi-
mivia. Kyselylomakkeet on esitetty liitt.eessd.

Vastaamisen helpottamiseksi ja vastausprosentin kohottami-
seksi l-omakkeet laadittiin AArimmAisen suppeiksi. Kysely-
aineistoa tAydennettiin rekist,eritiedoil-Ia, jotka saatiin
ElSketurvakeskuksen tutkimus- ja tilastointitarkoitusta
varten Laaditusta tilastorekisteristA. Tutkittujen henki-
loiden tietosuoja on taattu siten, ettA henkilotunnukset
on Lil-astorekisterissA muunnettu.

Niihin Lietoihin, jotka saatiin tilastorekisteristS, kuu-
luivat henkilon ika ja sukupuoli ja yrittAjAn toimiala.
ElAkkeensaajilta poimittiin lisdksi elAkelaji sekA e15k-
keen afkamista ja elAkkeen mAATAA koskevat tiedot. Aktii-
veilta yrittiij ilt;i poimittiin alkutyotulotieto.

Postikysely l-ahetettiin vuoden 1993 fokakuun Iopussa.
Otokseen kuul-ui 1- 3L2 elSkkeensaajaa ja t 687 aktiivia
yrittAjAi. Uusintakysely tehtiin saman vuoden marraskuun
lopussa niill-e henkil-oill-e, joilta ei siihen mennessA oltu
saatu vastausta. Lopulliseen tutkimusaineistoon kuului 858
elAkkeensaajaa ja 1123 aktiivia yrittAjAS, joista 158 oli
lopettanut yritt;ijAtoiminnan vuoden 1991 jAl-keen.

Vastausprosentiksi saatiin elAkkeensaajien osalta 66,2,
aktiivien yrittAjien osalta 66,5 ja koko aineistossa 66,4.
Vastausprosenttia pidettiin riittavena, joten uusinta-
kysely5 ei toistettu. Vastaaminen oli tyydyttiiv5S myos
silLA kannalta, ettA tutkimusmenetel-mi5 kAsittel-evissA
kirjoissa postikyselyA kehotetaan yleensA val-ttamaan sen
takia, ettA kysymysten miArAA joudutaan niissa rajoitta-
maan ja palautetut lomakkeet ovat usein puutteellisesti
tAytettyjti (Dill-man et al- 1-974, 744-745) . Pal-autetuista
lomakkeista vain muutama jouduttiin hylktiAm5dn puutteel-
fisen vastaamisen vuoksi.

Vastaajat edustavat hyvin otosta sukupuolen ja iAn mukaan
tarkastel-tuna (tauLu l-) . ElAkkeensaajilla 50-54-vuotiaiden
osuus on hieman painottunut muihin ikAryhmiin verrattuna,
mutta ei kuitenkaan tutkimuksen edustavuutta vAhent5vAssA
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maarr-n

Taulu 1. Otoksen ja saatujen vastausten vertailu

Otos Vastaaj at
96z

ElAkkeensaaj at
Miehet
Naiset
YhteensA

70
30

r_0 0

7L
29

100

IkA v. 19
56-59 v
60-64 v
65-58 v

93

YhteensA

1,4
38
48

r-0 0

13
4l
46

100

LukumdArA 1_ 3]-2 858

Aktiivit yritEAjAt
Miehet
Naiset
YhteensA

69
31

r-00

67
33

1_00

IkA v. l-993
55-59 v.
60-54 v.
Yhteensd

53
37

100

64
36

100

LukumAArA 1 687 L 1-23

Vastaajien enemmisto oIi miehiA, sekA el-ikkeensaajista
ettA aktiiveista yrittAjists. ElAkkeensaajien ja aktiivi-
en yrittAjien ikArakenne oli erilainen. ElAkkeensaajista
lAhes puolet oIi tdyttAnyt 55 vuotta, akt.iiveista yritta-
jista sen sijaan kaksi kolmasosaa oli 55-59-vuotiaita.
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3. Sukupolvenvaihdosten yleisyys

3.1. Muutokset sukupolvenvaihdoksissa

YEL:n piiriin kuuluvien yritt5jien lukum5ArA on kahden
vuosikymmenen aikana kasvanut, p5invastoin kuin esim. maa-
talousyrittajilla. Vielti vuonna l-984 mietintonsA jAtt5nyt
yriLt5jien sosiaaliturvatoimikunta arveli yritt;ij id olevan
1990-Iuvun vaihteessa 135 000, kun heitA todellisuudessa
o1i parikymmentd tuhatta enemmAn. verraten pitkdrin 1980-
1uvuIla jatkunut noususuhdanne ilmeisesti Lis5si yritteli-
Aisyytta (Laatunen 1-990, 47) .

Yritysten mA5rin kaswuun on vaikuttanut myos vuonna 1981
voimaan tul-l-ut lainmuutos, joJ-Ia tAsmennettiin yhtiomuo-
Loisten yritysten osakkaiden kuulumista YEL:n piiriin sekA
Eldketurvakeskuksen vuonna 1981 k5ynnistAmd YEl-val_vonta
(Lampi 1990, L7).

YrittAj ien mddrAn kasvusta huolimatta yrittajajarjestoissA
arveltiin sukupolvenvaihdosten mAArAn vdhentyneen yEL:n
voimassaoloaikana. Syiksi n5htiin mm. l-asten kouluttautu-
minen muill-e aloil-le ja yritysten mylrminen sen sj_jaan,
ettd ne jAtettAisiin perinnoksi. Luonnol-Linen syy on tie-
tysti myos se, et,td perheiss5 on nykyisin vihemmAn lapsia
kuin aikaisemmin.

Vuosina l-990-92 elrikkeelle siirtyneilta yritttij iltA kysyt-
tiin, jatkoiko joku lapsista tai lapsenlapsista yrityksen
toimintaa el-Akkeen saamisen jAlkeen. Vastausten perus-
teel-1a 26 ? elaikkeel-1e siirtyneistA loysi toiminnalleen
jatkajan, 27 Z miehistA )a 23 ? naisista.

Tutkimuksen eld.kkeensaajissa oIi suurin piirtein yhtri
paljon kolmena eri vuonna e1Akkeelle jdtineit.ei, joten suku-
polvenvaihdosten yleisyyttai voitiin tarkastel-ta myos el_Ak-
keen alkamisvuoden mukaan. Kuviosta 1 nAhdAAn, ettA toteu-
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tuneiden sukupolvenvaihdosten suhteel-linen mAArA oli vA-
hentynyL vuonna 1992 vuosiin 1990 ja 1,99L verrattuna.

TyossA olevitl-a yritttij ill-A sukupolvenvaihdoksia oLi suun-
nitteil-ta seka miehill-5 etLA naisilla vuonna l-993 saman
verran kuin mitA vuonna L992 oLL toteutunut. Heistd kaik-
kiaan 23 ? suunnitteli sukupolvenvaihdosta, 24 ? miehistii
ja 20 ? naisisLa.

Kuvio 1. Toteutuneiden sukupolvenvaihdosten (spv) osuudet
vuosina l-990-l-992 eI;ikkeelle siirtyneilla ja suunnitteilla
olevien sukupolvenvaihdosten osuudet aktiiveilla yrittA-
jilla vuonna 1993 luopujan sukupuolen mukaan

Toteutuneiden ja suunniteltujen spv:ten osuudet
35

30

25

20

15

10

5

0

I Miehet
ffi Naiset

1990 1991 1992 1993

Sukupolvenvaihdosten yleisyydessd ei olfut huomattavissa
mitSAn erityisen seIvAA sdAnnonmukaisuutta, kun osuuksia
tarkastel-tiin et5kkeen saamisiSn mukaan eri vuosina (tau1u
2) . Sukupolvenvaihdokset vAhenivdt 55-59-vuotiaiden ika-
ryhmdssd., muLLa 60-5(-vuotiaiden ikairyhm5ssA osuudet py-
syivAt jokseenkin samoina. Suoraan vanhuusel5kkeell-e siir-
tyneillA sukupolvenvaihdosten osuus vaihtel-i epaisii5nnol-



20

lisesti. Vuonna l-991 se oli noussut. jonkin verran edel-
l-isvuonna e15kkeell-e siirtyneisiin verrattuna. Vuonna 1992
osuus oLi laskenut alle sen, mitA se ol-i vuonna l_990.

Taulu 2. Niiden el-Skkeensaajien osuudet, joiIla sukupol-
venvaihdos toteutui vuosina 1990-92, elSkkeen alkamisvuon-
den i5n mukaan ja niiden aktiivien yritt5jien osuudet
vuonna 1993, joitla se oli suunnitteilla

rka 1990
z

19 91
z

1-992t 19 93
z

55-59 v.
50-64 v.
55 v.

27
26
26

25
27
30

20
26
21,

22
25

Kaikki 25 27 23 23

Sukupolvenvaihdosten kannalta yrittAjAt jAivAt elAkkeeLle
poikkeuksellisen huonoon aikaan, sillA talouden taantuma
al-koi vuoden l-990 aikana. Vuodesta l-990 yritysten lopetta-
misten ja konkurssien mAArA kasvoi eritt5in jyrkristi vuo-
teen 1991- (SVT Yritykset 1993:5,7). Sekii luopujat ettA po-
tentiaal-iset jaLkajat joutuivat aikaisempaa perusteetli-
semmin harkit.semaan yrityksen kohtal-oa, jatkaako vai
lopett.aako.

Vuonna 1993 talouden elpymisestA nAkyi kuitenkin jo merk-
kej5, teollisuus oIi kasvussa ja konkurssiin haettujen
yritysten mriSrA viheni. Tyottomien mAArA oIi kuitenkin
kasvanut puoleen miljoonaan, kun tyottomiA oli vie1A vuon-
na l-991 al-Ie 200 000 (SVT Yrit.ykset 1993:3, 5; Suomen til.
vuosikirj a 1,992, 379) .
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3.2. Sukupolvenvaihdosten vihenemisen syyt

Niilta el-Akkeensaajilta, joilla sukupolvenvaihdos ei to-
teutunut, kysyttiin syytA siihen, miksi yritykselle ei
loytynyt jatkajaa. VasLaajat saivat halutessaan esittAi
useampiakin syit;i jatkajan puuttumisel-Ie. Samaa tiedustel-
tiin myos niilt.5 aktiiveilta yrittdjilLa, joilIa sukupol-
venvaihdos ei ol,lut suunnitteil-la. Kuten taul-usta 3 voi
todeta, sukupolvenvaihdos jAi useimmin toteutumatta siitA
yksinkertaisesLa syystS, etteivAt lapset olleet kiinnostu-
neita tai ettA he toimivat muissa ammateissa.

Taulu 3. Niiden elSkkeensaajien ja aktiivien yrittAjien
osuudet, joLka mainitsivat aIla mainittuja syit5 jatkajan
puuLtumiselle

Syyt jatkajan
puuttumiselle

EfAkkeen-
saaj at

z

Aktiivit
yrittrij at

%

LapseL eivAt kiinnostuneita
Yritys pieni, kannattamaLon
tai velkainen
Lapset muissa ammaLeissa
Ei ol-e lapsia
Erityisalaa ei voi jatkaa
YriLtAmisen raskaus
Alan huonot nrikymAt.
Muu syy

3l_
27

8
6
3
4
z

31
30
10

4
4
3
3

40 4L

Lasten vAhAinen kiinnostus johtui useimmiten toiminnan
pienuudesta, kannattamattomuudesta ja velkaisuudesta. Myos
alan huonot nrikymAt ja yrittAmisen raskaus lama-aikana
vAhensivAt. kiinnostusta. Kuviosta 2 voi n5hdd, etti yri-



tystoiminnan vaikeuteen
desta 1990 vuoteen 1992
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liittyvAt syyt J-isAAntyivAt vuo-

Kun vuonna l-990 elAkkeelLe jriAneistA vajaa kofmasosa mai-
niLsi toiminnan kannattamattomuuteen tai al-an huonoihin
n5kymiin liittyviai syit5 jatkajan puuttumiselle, niin
vuonna 1991- elSkkeel-Ie siirtyneillA t5ml osuus oli lAhes
40 Z ja seuraavana vuonna eldkkeen saaneilla yli 40 ?. Ak-
tiiveilla yritttijillS nAmA syyt jatkajan puutLumiselle
olivat vuonna l-993 hieman vAhentynyt.

Kuvio 2. Niiden elAkkeensaajien osuudet eLAkkeen alkamis-
vuoden mukaan ja niiden aktiivien yrittAjien osuudet vuon-
na 1993, jotka mainitsivat yritystoiminnan vaikeutumiseen
liittyviii syitA jatkajan puuttumiselle

Yritystoi m i ntaan li ittyvdt syyt jatkajan puuttu m isel le

1 990

1 991

1992

1993

0 10 20 30 40 50

ffi Kannattamattomuus I Huono aika yrittdmiselle

.Tatkajan puuttuessa viidesosa el-Skkeensaajista jatkoi
itse toimintaa elAkeaikana (taufu 4) . .Toissakin Lapauk-
sissa puoliso jatkoi toimintaa, useammin naisyrittiijrin
kuin miesyrittrijAn puoliso. Vajaal-Ia puoIelIa elAkkeensaa-
jista yrityksen toiminta yksinkertaisesti loppui. Runsas
neljinnes elAkkeensaajista oIi myynyt yrityksen ja kol--
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masosa tyossA olevista yrittijistA suunniLteli sen ml4rmis-
ta elAkkeell-e siirtyessAAn. Monet tosin pessimistisesti
totesivat sen riippuvan siitA, menisiko yritys kaupaksi.

TyossA olevien yrittAjien pessimismille oIi myos aihetta
sikaili, ettA yrityksen myyneiden osuus el-Skkeensaajista
ol-i vieLA vuonna 1990 lAhes 40 ?, mutta vuonna 1991- enAA
neljAsosa ja vuonna 1992 viidesosa. Lopetusten mdArA ilman
myyntiii listiSntyi samassa suhteessa. Runsas kymmenesosa
aktiiveista yrittdjistti ei viel-5 tiennyt yrityksen kohta-
loa.

Taulu 4. Yrityksen kohtal-o sill-oin kun sukupolvenvaihdos
ei toteutunut tai ei ole suunnitteill-a

Yrityksen kohtal-o ElAkkeen-
saaj at

z

Aktiivit
yrittaj rit

?

Toiminta loppui/loppuu ilman
myyntiS
Yritys myyt i in/myyd;iiin
,Jatkoi/jatkaa j-tse toiminLaa
Puoliso jatkoi/jatkaa toiminta
Muu kohtaLo

YhteensA
LukumAArA

42
28
22

4
4

40
33
1,9

3
5

100
629

100
607

Yrityksen kohtal-o vaiht.eLi elSkkeensaajilla yrityksen koon
mukaan siten, ettA isommaL, viiden tai useamman hengen
yritykset useimmiten myytiin. Vajaalle kymmenesosalle yri-
tyksen kohtal-oksi ol-i tAmS.nkokoisissa yrityksissA muodos-
tunut konkurssi. Pieniss5, L-4 hengen yrityksissA toj-minta
vain loppui, kun yrittija siirtyi elAkkeell-e.
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Yritystoiminnan lopettaneet

Aktiivien yritt5jien otokseen valituista henkiloista joka
seitsemAs oli lopettanut yritystoiminnan tutkimuksen ajan-
kohLaan mennessS. Tata ol-i osattu ennakoida, joten lopet-
taneiLa varten oli kyselylomakkeessa omat kysymykset.

Naisil-Ia lopettamj-nen ol-i yleisempdA kuin miehilIA j a
iAltAAn lopeLtaneet olivat keskimaiarin vanhempia kuin
aktiivit yrittAjAt. Joka kol-mas o1i toiminut kaupan alal-
fa. Kaupan al-an lopetukset muodostivat noin kaksi vii-
desosaa myos kaikista Suomessa tapahtuneista lopetuksista
vuonna L992, mikA ylitti al-an osuuden yrityskannasta (SVT
Yritykset 1-994:4, 7).

Runsas kymmenesosa yritystoiminnan lopettaneist.a ilmoitti
lopettamisen syyksi sukupolvenvaihdoksen. Sita yleisempi5
ol-ivat. kuitenkin sairastamiseen liittyvAt syyt. Samoin
korostuivat toiminnan kannattamattomuuteen, velkojen hoi-
don vaikeuteen ja tyon loppumiseen tai vAhenemiseen liit-
tyv;it syyt.Yli kyrnmenesosa kaupan, teol-Iisuuden ja kAsi-
tyon aloil-Ia sekd rakennustoiminnassa toimineista yritta-
jistA ilmoit.t.i yrityksen tehneen konkurssin. Lopettamisen
syyt eivit sitA vastoin liittyneet yrityksen koon eri-
tyiseen pienuuteen, sillA lopettaneiden yritykset olivat
keskim5ArAistA suurempia verrattuna edelleen toimivien
yritttijien henkiloston mAirAAn.

SYKL:n kyselyn mukaan odotukset ol-ivat kaupan alal-la
vielA vuonna 1-994 selvdsti muita aloja heikommat. Saman-
aikaisesti julkistetun Pienteol-lisuuden Keskusl-iiton suh-
dannekatsauksen mukaan tyovoiman vAheneminen oli pienteol-
l-isuudessa jo pSAttynyt (HS 24.3.L994 ja 30 .3.1-994) .

MiehistA vajaa puolet ilmoitti ol-evansa edelleen poissa
tyost;i sairauden tai elAkkeelle hakeutumisen takia, nai-
sista runsas kolmasosa. Vajaa puolet lopettaneista il-moit-
ti olevansa tyoton, miehistA suhteell-isesti useampi- kuin
naisista. Runsas neljdsosa kerloi myos perheenjAsenia jaa-
neen tyottomAksi yrityksen lopetuksen takia. Kaupan a1a1la
tyottomaksi oIi monesti jAAnyt useampikin perheenjdsen.
Naisist.a l-dhes viidesosa ol-i siirtynyt ansiotyohon toisen
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palvel-ukseen, miehisti vain muut.amat.

3.3. Yleisyys toimialan mukaan

ElAketurvakeskuksen rekisterissA yrittAjd.suhteet on jaet-
tu Loimial-an eli elinkeinokoodin mukaan kuuteen pA5luok-
kaan: teol-lisuus ja kasityo, rakennustoiminta, kauppa,
palvelukset, l-iikenne sekl maa- ja metsAtalous.

Sukupolvenvaihdoksia ei voitu tarkastella toimialoittain
elAkkeen alkamisvuoden mukaan, koska eri toimialoil-1a
tyoskenteleviS yritt5j iii ei ol-Iut tarpeeksi . Toteutuneist,a
sukupolvenvaihdoksista runsas kol-masosa sijoittui liiken-
teen al-al-Ie (taul-u 5) . Osuus ylitti myos toimialal-la tyos-
kennell-eiden el-Akkeensaajien suhteell-isen mAArAn. Nel--
jdsosa sukupolvenvaihdoksista tapahtui kaupan alal-Ia. Myos
tyossA olevat yrittrijAt suunnittel-ivat sukupolvenvaihdok-
sia yleisimmin nAillA samoil1a aloilla.

Taulu 5. ElSkkeensaajien ja aktiivien yrittdjien jakautu-
minen toimialoittain ja sukupolvenvaihdoksen (spv) toteu-
tumisen tai suunnittelun mukaan

Toimiafa El-Skkeensaaj aL
Kaikki Spv

toteutui,oz

Aktiivit yrittAjAt
Kaikki Spv

suunnitt.zz
Teollisuus ja
kdsityo
Rakennustoiminta
Kauppa
Pal-vel-ukset
Liikenne
Maa- ja metsAt.
Tuntematon

Yhteensd
LukumAArA

l_3
8

25
20
24

5
5

l-5
9

25
23
23

4

15
7

29
L2
30

7

l-0
9

25
9

37
5
4

r-0 0
221,

l_00
954

100
21-6

100
868
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Eldkkeensaajista joka viides ol-i toiminut palvelusten
aloi11a, mutta vain kymmenesosa sukupolvenvaihdoksista
toLeutui niill-;i. Teol-lisuuden ja kAsityon al-al-Ia sukupol-
venvaihdoksia ol-i hieman harvemmin kuin mik;i oLi nd.iden
alojen osuus kaikista toimialoista. osal-taan se kuvastanee
sitd afamdkeA, mikii tal-oudessa oli meneill-AAn.

El-dkkeensaaj ista yIi kaksi kolmasosaa oIi miehi;i. Teol--
lisuuden ja krisityon alall-a, rakennustoiminnassa ja lii-
kenteen alal-la miesten osuus o1i tAtAkin korkeampi. Nais-
ten osuus ylitti miesten osuuden vain palvelusten al-oi1la,
kaupan alal-Ia se j ai hieman all-e puolen (ks . liit.etaul-u
l-) .

Suomessa naisia on yrittAjistA kolmasosa. Se vastaa nais-
ten osuutta yrittajistri esim. Pohjois-Amerikassa. Uusien
yritysten perustajina heitA on kuitenkin Kanadassa jo
kaksi kolmesta ja USA:ssa perdti neljA viidestA. Myos
Suomessa naisten osuus al-oittavista yrittAj istA on lAhes
kaksi viidestA. Syy siihen, miksi naisten osuus yritttijA-
kunnassa ei oIe kasvanut, vaikka heidrin suhteellisesti
suurempi osuutensa aloittajien joukossa sitA edellyttAisi
johtuu siitA, ettai heitd on enemmAn myos lopettajien jou-
kossa (Pell-inen 1,990, 2) .

Miesten sukupolvenvaihdoksista lAhes puolet ol-i l-iikenteen
aLaIIa. Enemmisto tella al-al-Ia oli tyoskennellyt kuorma-
tai pakettiautol-iikenLeessA, kolmasosa taas taksiliiken-
teessS. MuiIla toimialoil-la sukupolvenvaihdokset jAivAt
yleensd alan osuutta vAhAisemmiksi (ks. liitetaulu 2).

NAin o1i esim. palvelusten aloill-a, jotka miehill-A tar-
koittivat usein insinoori- ja arkkitehtitoimistoja, mai-
nos- ja tilitoimistoja sekA vartioimisl-iikkeit;i. Samoin
ofi teol-lisuuden ja kAsityon aIaI1a. Mainitut yritykset
olivat peiAosin puu- ja metallial-an verstaita sek5 autokor-
j aamoj a .

Naisten sukupolvenvaihdoksista puolet tapahtui kaupan
alalla. Yritykset olivat yleensd vAhittAiskaupan liikkei-
t5: ruokatavarakauppoja ja vaatetusl-iikkeitS. Myos liiken-
teen sekA teol-lisuuden ja krisityon aloil-}a sukupolvenvaih-
dokset ylittiviit naisill-a niiiden toimialojen osuuden kai-
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kista. Naisten teoll-isuuden ja kAsityon alan yritykset
valmistivat yleensA elintarvikkeita tai vaatteita.

Palvel-usten aLoill-a toimineil-Ia naisilla sukupolvenvai-h-
dokset jAivAt v5h5isiksi niiltA tyoskennelleiden mAArAAn
verrattuna. Pa1vel-uksia tuottavat yritykset Larkoittivat
naisiLla yleensA parturi- ja kampaamoliikkeitA, kahviloita
ja ravintoloita, hammasl-AAkdrin vastaanottoja ja eril-aisia
terveydenhoitoalan yrityksiA .

Maa- ja metsAtalouden yritykset ol-ivat enimmAkseen kauppa-
puutarhoja ja turkistarhoja. Aktiiveista yritt.AjistA nai-
set suunnitteLivat sukupolvenvaihdosta nAissA yrityksissA
alan osuutta yleisemmin. Vastaajia ol-i kyltaikin niin v5-
hin, ettA kyse voi oll-a satLumasLa (ks. l-iitetaulu 3) .

Kuvio 3. Niiden eLAkkeensaajien ja aktiivien yrittAjien
osuudet kullakin toimialalIa toimineista, joilIa sukupol-
venvaihdos (spv) toteutui tai oli suunnitteil-la

Toteutuneiden ja suunniteltujen spv:ten osuudet

Teollisuus

Rakennustoim

Kauppa

Palvelukset

Liikenne

0 10 20 30 40 50

I Toteutuneet spv:t ffi Suunnitellut spv:t

Sukupolvenvaihdosten yleisyytti voi tarkastel-Ia myos muul -
1a tavoin kuin vertaamalla, mikd oli toimialan osuus
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yleensa ja mikA se oli sukupolvenvaihdoksista. To-
teutuneiden ja suunnitteil-Ia olevien sukupolvenvaj-hdosten
osuuksien vertailu kull-akin Loimialall-a erikseen paljastaa
jakaumia paremmin muutokset toimialan sisAllA (kuvio 3).
Maa- ja metsAtalous on jAtetty tarkastelusta pois aineis-
ton vihAisyyden takia.

Palvel-usten toimiala on ainoa, jo1la sukupolvenvaihdoksia
ol-i suunnitLeill-a toteutuneisiin verrattuna hienoisesti
enemmmAn. Kaupan ja teol-lisuuden a1oi11a suunnitteil-1a
ol-evien osuudet vastasivat toteutuneita. Liikenteen alal-La
sukupolvenvaihdoksia suunniteLtiin toteutuneita vdhem-
mAssA mAArin. Samoin rakennustoiminnassa jatkamishafut
nAyttivAt vdhentyneen, mikti heijastaa rakennusalan l-aman
jatkumista vuonna 1993.

3.4. Yleisyys yrityksen koon mukaan

Yrityksen koolla tarkoitetaan t5ssA Lutkimuksessa yrityk-
sen henkil-oston mA5rdd, muita yrityksen koon mittareita ei
oltut kAytettAvissA. Efdkkeensaajilta ja aktiiveilta yrit-
tajilta kysyLtiin yrityksessd Eyoskennelleiden perheen-
jdsenten ja ulkopuolisten henkiloiden lukumAirdA. Elak-
keensaajitla kysymys kohdentui valitt6mristi elAkkeeLle
siirtymistA edeltAneeseen aikaan. Osa-aikaisesti tyosken-
tel-evien mAArA jaettiin kahde11a, jotta tyontekijoiden
lukumAArAt saataisiin vertailukelpoisiksi. Henkil-oston
lukumAAr5n tarkastelussa vastaaja on laskettu mukaan yhte-
nA tyontekijAnA.

SekA elakkeensaajista ettA tyoss5 olevista yrittAjistS yIi
kymmenesosa jAtti vastaamatta tyontekijoiden mA5riA koske-
vaan kysymykseen. vastaamatta jAttAneilLA sukupolvenvaih-
dos ei useinkaan toteutunut tai ollut suunnitteilla. ,IaI-
jempAnA todetaan, ettA sukupolvenvaihdos ol-i harvinainen
sil-l-oin kun yrittAjA toimi yksin. Taulukoissa pienten yri-
tysten osuus voi o1la tistA syystd hieman alikorostunut,
mut,ta tarkasteltujen ryhmien v5l-isten suhteiden kannal-ta
si11;i ei ole merkitystS.
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Kun verrataan teoll-isuuden ja kAsityon alalla toimineita
elAkkeensaaj ia henkilosLon suuruusl-uokan mukaan vastaaviin
yrityksiin Suomessa vuosina l-990-L992, niin eLAkkeensaa-
jien yrityksissd ol-i enemmrin pieniii, 1-4 hengen yrityksiA
kuin mik5 niiden osuus o1i kaikista vastaavista yrityksis-
ta Suomessa. El-akkeel-Ie siirtyneiden yritykset olivat
enimmdkseen pieni5 verstaita ja tyopajoja (tau1u 6).

Vahittdiskaupan a1alla elSkkeensaajilla ofi taas vAhemmAn
pieniii yrityksiA kuin mit5 niiden osuus oIi kaikista alan
yrityksist;i. TAmA johtunee siiti, ettA kaupan a1al1a syn-
tyy paljon pieniA, nopeasti kuolevia yrityksiA, kun taas
el-Skkeensaajien yritykset ol-ivat suhteef lisen pitkA;in toi-
mineita ja siinA mielessA vakiintuneita.

Taulu 5. Henkiloston suuruusl-uokka teollisuuden ja vAhit-
tAiskaupan alalla toimineissa yrityksissA el5kkeensaaj iIla
ja kaikissa vastaavissa yrityksissA Suomessa vuosina 1990-
1_992

Henkilost6n Teol-f isuus VAhittAiskauppa
ElSkkeen- Yritykset
saajat L990-L992

Z9o

suuruus-
luokka ElSkkeen- Yritykset

saa j at L990 -1,992zz
1-4 henked
5-9 henked
10-l-9 henkeA
20+ henkeA

YhteensA

73
10

7
10

70
19
I
3

82
10

5
3

79
7
5
9

l_00 100 100 100

Ldhde: SVT Suomen yritykset L994 LL, l-3

El-Akkeensaaj ien yrityksistri suurin osa ol-i 1--4 hengen
yrityksiA. NeljAsosa elAkkeensaajista oli toiminut vapaan
ammatin harjoittajana tai muuna yksiniisyrittAjAnA, varsin
usein palvelusten ja l-iikenteen aloilla. Rakennustoimin-
nassa, t.eollisuuden ja kAsityon sekA kaupan al-alla isoja
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yrit.yksiA o1i yleisemmin kuin muifla toimialoiffa, mutta
vain viidesosa niistA tyoltisti vAhintdAn viisi henkeA ja
a]le kymmenesosa 10 henkeA tai enemmin (ks. liitetaulu 4).

Henkil-oston suuruusluokan mukaan tarkasteltuna nii1lA
el-Akkeensaajilta, joilla o1i sukupolvenvaihdos, yritys o1i
muita yleisemmin vAhint5An viiden hengen yritys. Runsas
kol-masosa yrityksista oLi tata suuruusluokkaa, muilla
osuus jAi aIle viidesosan. Samoin v5hintaiiin 1-0 hengen yri-
tysten osuus oIi yIi kaksinkertainen verrattuna niihin,
joissa ei o1lut sukupolvenvaihdosta (taufu 7). Sukupol-
venvaihdos myos korreloi yrityksen koon kanssa (r=.18,
p<.001-) .

NiissA yrityksissd, joissa vuonna l-993 suunnitel-tiin suku-
polvenvaihdosta, oli suhteel-lisesti yhtA patjon vAhintiin
10 hengen yrityksiA kuin el-Akkeensaajil-la. Sukupolvenvaih-
dos ol-i suunnitteil-1a kaikissa yrityksissA, joissa oli
henkil-ostoA 20 henkeA tai enemmAn. Pienten, L-4 hengen
yritysten osuus oli kuitenkin entisestA kasvanut.

Taulu 7. Henkiloston suuruusluokka el5kkeensaajilfa ennen
eLdkeaikaa ja akt.iiveilla yrittaj iLIA sukupolvenvaihdoksen
mukaisissa ryhmissA

Henkil-oston
suuruus-
luokka

ElAkkeensaaj at
Sukup. Ei suku-
vaihdos polven-
toteutui vaihdostazz

Aktiivit yrittAj tit
Sukup. Ei suku-
vaihdos polven-
suunnitt. vaihdostazz

1-4 henkei
5-9 henkeA
10-19 henkeA
20+ henkei

Yhteensi
LukumAArA

64
21

9
5

72
L4

7
7

90
6
4
0

85
9
3
3

100
207

100
542

l_00
209

100
519

Ty6ssd olevista yrittAj istA useampi kuin el5kkeensaaj ista
tyoskenteli yksin. Etenkin rakennustoiminnassa ja teolli-
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suuden aLal-1a yritykset ol-ivat pienentyneet. Rakennus-
alal-Ia toimineista el-Akkeensaajista vain joka kymmenes ol_i
tyoskennellyt yksin, kun taas aktiiveill-a yritLAjillti
osuus o1i y1i 40 ? (ks. liiteLaulu 5).

Yritysten pieneneminen todettiin myos val-takunnallisissa,
tyontekijoiden matiriA koskevissa tilastoissa. Esim. raken-
nustoiminnassa tyontekijoiden maArA vAheni vuodest.a L99L
vuoteen L992 lAhes neljAsosalla (SVt Suomen yritykset.
L994|Ll,, 9-11) .

Taulusta 8 voi nAhdi, ettA niissti yrityksissd, joissa ei
ol-Iut sukupolvenvaihdosta, tyontekijoiden keskimdir5inen
luku yleisest.i ottaen pieneni verrattaessa henkilost,on
mAArAai vuosina 1990-92 e1Akkee1le jaisneilLA ja aktiiveil_Ia
yrittAjillS vuonna l-993. NiissA yrityksissA kuitenkin,
joissa oIi sukupolvenvaihdos, henkil-oston keskimAdr5inen
luku oli noussut. vuodest.a l-990 vuoteen l-992 mennessS.

Aktiiveil-Ia yritt5jilla, joi1la oli suunnitteill_a sukupol-
venvaihdos, henkilostoA ol-i vuonna L993 kaksinkertainen
mAArA muihin yrityksiin verrattuna. Sukupolvenvaihdosten
kannal-ta yrityksen koon merkitys ol-i entisestA5n kasvanut
(r=.27, p<.001). 'latkamisen kynnys oIi noussut myos tel_te
osin.

Taulu 8. Henkil-oston keskimAArAinen l_uku elskkeensaajilIa
el-Skkeen alkamisvuoden mukaan ja aktiiveill-a yrittajilla
sukupolvenvaihdoksen mukaisissa ryhmissA

Tarkastelu-
vuosi

Sukupolvenvaihdos
toteutui/oIi
suunnitteil-1a

Ei suku-
polven-
vaihdosta

El-Akkeensaa j at
1990
1_9 91_
1-992

Aktiivit yritt5j iit
l-993

Henkil-oston keskim. l-uku

4
3
1

5
5
6

3,7
3r3
3r1

725,9
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SYKL:n l-980-luvun alkupuolen jAsentutkimuksen mukaan l-Ahes
joka neljAs jAsenyritys toimi yksinomaan yritt5jAperheen
tyopanoksen varassa. Perheyrityksist;i valtaosa oli pieniA
alle viiden hengen yrityksiA (Borg 1983, 23). Samoin tut-
kittujen elAkkeensaajien yrityksistA neljAsosa o1i enim-
mAkseen pieniS, l--4 hengen perheyriEyksiA.

Kuviosta 4 nAhdAAn, etti tAhes kaikki ne yritykset ofivat
perheyrityksiA, joissa esiinLyi sukupolvenvaihdoksia.
Osassa niist5 oIi myos ulkopuolista tyovoimaa, muLta sen
lisiksi yritysten toimintaan osal-listui keskimAArin 2,6
perheenjAsentA. Niist5 yriLyksist5, joissa ei ollut suku-
polvenvaihdosta, vain aIle puolen toiminnassa ol-i mukana
perheenj iseniA.

Kuvio 4. Yrityksen henkil-oston rakenne efAkkeensaajilla
ennen elSkeaikaa ja aktiiveilla yrittAjilIS sukupolven-
vaihdoksen (spv) mukaisissa ryhmiss5

Yrityksen henkilostdn rakenne

Eldkkeelld: spv

Eldkkeellti: eispv

Aktiivit: spv

Aktiivit:eispv

0 20 40 60 80 100 120

ffi Toimiyksin I Perheenjds.
tr Perh.jds. ja ulkopuol, N Vain ulkopuol

TyossA
seikka

ol-evien yrittAj ien osalta on todettavissa sama
kuin efAkkeensaajilla. Suurimmassa osassa niistai
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yrityksista, joissa ol_i suunnitteiLla sukupolvenvaihdos,
tyoskenteli myos yrittAjAn perheenjAseni5. NiistA yrityk-
sistA, joissa sukupolvenvaihdos ei o]l_ut suunnitteilla,
vain kolmasosan toimintaan osa1Iistui perheenjAseniA.

Yritykset, joissa sukupolvenvaihdos toteutui t.ai oli suun-
niLteil-la, olivat, siis keskimAAraistA suurempia perheyri-
tyksiii. Sukupolvenvaihdos toteutui tai oti suunnitteill_a
perAti noin puolessa niist5 yrityksi_stA, joissa henkilos-
toA oli viisi henked tai enemmAn. Ammatinharjoittajista ja
muista yksinAisyritLAjistA vain harva loysi tyolleen jat-
kaj an.

2 443954K
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4. Luopuian ia iatkaian piirteiti

4.7. Ike

ElAkkeensaajat ol-ivat elAkkeen al-kaessa keskimAArin 51,,7-
vuotiaita. Vuonna 1,99L, joka oIi tutkimuksen el5kkeensaa-
j i11a el-Akkeen alkamisvuosista keskimmiinen, kaikkien
YEL:n mukaiselle el5kkell-e siirtyneiden keskimAArAinen
el-Akeikri oli 50,6 vuotLa (Ahonen L993, 27) . Se on alempi
kuin tutkimuksen elAkkeensaajilla. Ero johtunee aineis-
tosta.

Taulu 9. Miesten ja naisten keskimAArAinen el-ikkeel-Ie
siirtymisik;i sukupofvenvaihdoksen mukaisissa ryhmissA

Eldkkeen-
saaj at

Sukupolvenvaihdos
toteutui

Ei sukupolven-
vaihdosta

Miehet
Naiset
Kaikki

6l ,7 v
62,0 v

5L,
6t,

7v
6v

51, I v. 6l ,7 v

Tutkimuksessa ei o1e kuitenkaan kysymys el-AkeiAstA sindn-
sA, vaan sen eroista sukupolvenvaihdoksen mukaan. MitAin
eroa keskimAArAisessA elSkeiSss;i ei voinut havaita sen mu-
kaan, oliko yrityksessA sukupol-venvaihdos vai ei.

Koska yrittAjien el-rikkeelle siirtymisiAssd ei ollut eroa
sukupolvenvaihdoksen mukaan, nj-in jatkajan loytyminen
yritykselle ei saa luopumaan yrittrijAtoiminnasta varhem-
min. Esim. osa-aikael5ke ja varhennettu vanhuuselAke eivAt
edellyt5 terveyden heikentymistA. S€, ettA yrittAjA pys-
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tyisi elintasoaan laskematta vetAytymAAn yrityksesti ennen
elAkeikAai, edellyttAisi kuitenkin IisAel-Aketurvan jArjes-
t.eIyj 5.

Jatkaiien lukumiiiirii ia iki

Toteutuneista sukupolvenvaihdoksista koLmasosassa o1i
useampi kuin yksi jatkaja, maksimi oli viisi. YIeensA
jatkajien luku oli suhteessa yrityksen kokoon. Teoll-isuu-
dessa ja rakennustoiminnassa, joi1la al-oil-1a yritysten
koko o1i keskimAArlistd suurempi, saattoi ol-Ia useampia
j atkaj ia.

TyossA olevil-la yrittAjill-a, jotka suunnittelivat sukupol-
venvaihdosta, oli yleensd Liedossa vain yksi jatkaja.
Myoskii;in Leol-IisuusyrityksissA ja rakennustoiminnassa jat-
kajia ei useinkaan ol-lut yhtA enemp5d.

Tilastojen mukaan YEL:n piiriin tulevien uusien yrit.tAjien
keski-ikai on kaikilla toimialoilla yli 30 vuotta. Suhteet-
Iisen myohAisestd al-oitusiAstA johtuen yritt5jA on ehtinyt
toimia el-inkeinoelAmAssA tai julkisella sektorilla jo
jonkin aikaa. TAmri myos selittdri site, ettA yritt5jien
ikirakenne on tyosuhteessa ol-evia vanhempi. Olavi Borgin
SYKL: Il-e 1980-luvun alkupuoleLla tekem5n jAsentutkimuksen
mukaan (1983, 9) al-}e 50-vuotiaista yrittAjista noin kaksi
kolmannesta oli toiminut palkallisena oman yrityksen ulko-
puoIe1la vAhint5iin parin vuoden ajan ja 51-50-vuotiaista
hieman yli puolet.

T5ssd tutkimuksessa jatkajien ika vaihteli L5-49 vuoden
v5l-il-IA luopujan elAkkeen alkamisvuonna. Jatkajista kaksi
kolmasosaa ol-i 30-39-vuotiaita. Naispuolisten yrittAjien
jatkajat. olivat miespuolisten jat.kajia useammin tAyLtAneet
jo 40 vuotta.
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Kaikki
+

Taulu 10 . .Iatkaj an ika
sukupuolen mukaan
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sukupolvenvaihdoksessa luopujan

A11
25-
30-
35-
40-44
45+ v

YhteensA
Lukum5ArA

Keski - ikA

5
13
36
34
1,2

0

I
20
37
27

7
t_

e2
29
34
39

5

v
v

l-0
22
37
24

A

1

100
158

r_00
57

l_00
215

31,8 v. 33,5 v. 32,3 v.

Sukupolvenvaihdoksessa jatkajat olivat keskimAArin 32
vuoden ikAisiA. He ol-ivat noin pari vuotta tilastojen
osoittamaa nuorempia, siltA suomalaisyrit.tAjA tul-ee yrit-
tAjien e1Akelain piiriin keskimA5rin 34-vuotiaana (Lampi
l-990, 15-19). YLeisesti ottaen jatkajat eivAt siis joutu-
neet odotLamaan kovin pitkAan yrityksen fuovutusta.

Nuorimpina suomalaisyrittAjAt afoittavat liikenteen aLal-
Ia, mikai piti paikkansa myos tAmAn tutkimuksen osafta.
Kaupan alall-a jatkajat olivat taas hieman keskim5ArAistA
vanhempia, mikA on todettu myos muilla al-oittavilla yrit-
Laj i114.

Aloittavilla yrittej ilIa miesten keskimA5rAinen aloitusikA
on noin 3-4 vuotta naisia alempi(Lampi 7990, 1,6-19). Tassi
tutkimuksessa jat.kajan sukupuolta ei kysytty, muLta toi-
mialo j en sukupuof i s idonnai suudesta p5Atel len miesyritta j i -
en jatkajat ol-ivat todennAkoisemmin miehiA kuin naisia,
jolloin he olivat noin pari vuotta naispuolisten yrittaji-
en jatkajia nuorempia.
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Suunnitteilla olcvat sukupolvenvfidokset

Vain viidesosa sukupolvenvaihdosta suunnittelevista akt.ii-
veist.a yrittrijistA aikoi luopua yrityksest.A jo ennen elA-
keikAA. Luopumisen ajankohdassa oli eroja luopujan idn mu-
kaan siten, ettd ennen elAkeikd'ai yrityksestA luopumista
harkitsevia oIi eniten al-le 50-vuotiaiden joukossa. Mita
J-AhempAnai elAkeikd. o1i, sitd yleisemmin yrityksestA aiot-
tiin luopua vasta vanhuuselrikkeel-lA. Huomattava osa ei
oll-ut vielA miettinyt asiaa lainkaan.

Kuvio 5. Aktiivien yrittrijien suunnittelema yrityksestA
luopumisen ajankohta yrittrijAn iAn mukaan

Yrityksestd luopumisen ajan kohta

Alle 60 v

60-61 v

62-64v

0 20 40 60 80 100

I Ennen eldkeikdd ffi Jos joutuu eldkkeelle
Z Vanhuuselikeikd E Ei osaa sanoa

fl-meisestikin yrittaj i1Ia on hal_ua irrottautua yriLyksestA
jo varhemmin, mutta jostakin syystA se ei pAAse toteutumi-
sen asteell-e. Henkinen irrottaut,uminen voi olla yrittA-
jri11e yhtA vaikea asia kuin yritysomaisuudesta luopuminen.
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Taul-u 11. Aktiivien yrittijien suunnittelema yrityksestA
luopumisik5 ja jatkajien keskimSSrAinen ika sukupolven-
vaihdoksessa

Aktiivit
yrittrij 5t

Suunnitel-tu
luopumisikA

Jatka j ien
keski-m. ika

Miehet
Naiset

53,
52,

5v
5v

34,L v
35,7 v

Kaikki 63,4 v. 34,4 v

Ne tyossi olevat yrittAjAt, jotka ol-ivat harkinneet yri-
tyksestd luopumisen ajankohtaa, olivat keskimAairin 59-vuo-
tiaita. Tyontekoa aiotLiin jatkaa viel-A 4-5 vuotta. Tel-
toin jatkajat olisivat suunnilleen 34-vuotiaita sukupol-
venvaihdoksessa (taul-u 11). Talloin he olisivat pari vuot-
ta elSkkeensaajien jatkajia vanhempia.

Mikali asiat sujuisivaE yritt.tijien toivoma1Ia tavalla, he
my6hAistdisivAt elAkkeelle siirtymista parilla vuodella
elAkkeensaajiin verraLtuna. Myos elAkejArjestelmAn tavoit-
teena on e1AkeiAn nostaminen. Tilast,ottisten muutosten ei
kuitenkaan oleteta toteutuvan nopeasti. - Elaikkeelle jiA-
misen sanoLaan usein yllattivAn yrittAjAn. Tarkastel-un
perusteella se ei hAmmdstytS, asiaa ei juuri mietiLa etu-
kAteen.

4.2. Koulutus

Borgin tutkimuksen (1983, 5-6) mukaan koulutuksel-l-inen ve-
denjakaja ol-i 1980-luvul-Ia selvdsti ennen sotia ja sotien
jAlkeen syntyneiden yrittAjien v5lil-IA. Ennen sotia synty-
neistA yrittiijistti kaksi kolmasosaa o1i lShtenyt taipa-
leelfeen kansakoulun varassa.

Tutkimuksen elAkkeensaajista suurimmal-Ia osalla peruskou-
lutus oli jeiAnyt kansakouluun (80 ?). Keskikoulun kAyneitA
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oli runsas kymmenesosa (12 Z) ja ylioppilastut.kinnon suo-
rittaneita sen alIe (8 ?) . Eltikettti saavill-a naisilla yIi-
oppilastutkinnon suorittaneiden osuus oli kuitenkin fAhes
kaksinkertainen miehiin verrattuna. Naispuolisista aktii-
veista yrittAjistA ylioppilasLutkinnon oli suorittanut
perdti viidennes.

YrittAjien koulutuksesta arvel-tiin yrittAjajarjestoissS,
ettA se oLisi muuta vAestoA alempi. Taulun 12 perusteella,
jossa verrataan ylioppilastutkinnon suorittaneiden el-iik-
keensaajien ja tyossii olevj-en yrittAjien osuuksia koko
vAesLon vastaavan ikriisiin vuonna L990, eroja nAyttikin
esiintyvAn. VasLaajien koulutusta tarkastel-laan taulukossa
l-2 sen idn mukaan, mikii heillA oli vuonna 1990.

Taulu 12. Ylioppilastutkinnon suorittaneiden osuudet el-;ik-
keensaajista ja aktiiveista yrittAjistA sek5 koko vAestos-
t.A vuonna 1990 iAn ja sukupuolen mukaan

rka
v. 1990

El-Skkeen-
saaj at

z

Aktiivit
yritt Aj At

%

Koko
viesto
v. 1990

%

55-59 v.
Miehet
Naiset

50-64 v -

Miehet
Naiset

55-64 v.
Miehet
Naiset

5,7
l-9, 8

5,2
23 ,8

5r8
20 ,8

3,6
7,1

5

7
7

qq
6,a

5
6

2
8

5
18,

4, U

I
5
913,

Ylioppilastutkinnon suorittaneiden osuudet j AivAt elAkett;i
saavil-Ia miehil-la alemmiksi kuin vastaavan ikAisill-A mie-
hilla koko vdestossS. Sama koskee myos aktiiveja, 55-59-
vuotiaita miesyrittejia. Sitd vastoin elSkettd saavil-l-a
naisill-a samoin kuin tyossd. olevill-akin osuudet ylittivAt
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vaeston vastaavat. 55-59-vuotiaat, eIAketLA saavat naiset
muodostivat tAst5 ainoan poikkeuksen.

Palveluksia tuottavilla aloi1la ytioppilastutkinnon ofi
suorittanut seki el-Akkeensaajista ettd aktiiveista yritt5-
jistA neljisosa. Kaupan alall-a sekA elSkkeensaajat ettd
aktiivit ol-ivat taas kAyneet keskikoulun muita toimialoja
yleisemmin.

Borg (1983, t7) totesi tutkimuksessaan, etti yrittijien
peruskoulutustaso oIi sitA korkeampi, mi-tA suuremmasta
yritykseste oIi kyse. Pienissd, 1--4 hengen yrityksissA
enemmisto ol-i h5nen tutkimuksensa mukaan kAynyt kansakou-
1un, mutta 10 hengen tai sitd suuremmissa yrityksissA vA-
hintA;in keskikoulun.

Borgin havainnot yrittdj ien peruskoulutustasosta eivdt
aivan pAde tAm5n tutkimuksen yrittAjiin. 10 hengen tai
sitA suuremmissa yrityksiss;ikin vain kolmasosa elAkkeen-
saajista oli kAynyt vaihintASn keskikoulun, aktiiveista
yritt5jistai vajaa puolet.

YrittAjAjArjestojen tahol-ta korostettiin, ettei sukupol-
venvaihdosta pitAisi tarpeettomasti pitkitt5a, koska luo-
pujan tiedot ja taidot eivAt aina o1e ajanmukaiset nykyis-
tA tyoeIAmAA ajatel-Ien. Ta1ta kannalta ajatellen on mer-
kill-e pantavaa, ettA sukupolvenvaihdos oli muita useammin
toteuLunut sill-oin, kun luopujan peruskoulutus oli kansa-
koulu (tauIu l-3). Koska vAeston koul-utustaso on nuorem-
missa ikAryhmiss5 noussut vanhempiin ikaryhmiin verraL-
tuna, voi olettaa myos jatkajien koul-utustason olevan
luopuj ia korkeampi.

Sukupolvenvaihdoksen mukaan tarkasteflen keskikoulun kdy-
neit5 ja ylioppilastutkinnon suorittaneita, etenkin nai-
sia, o1i muihin verrattuna enemmdn siind ryhmdssA, jossa
se ei toteutunut. Samoin aktiiveissa yrittdjissA oli pa-
remman peruskoulutuksen saaneita muita enemmdn siind ryh-
mAss5, jossa ei suunniteltu sukupolvenvaihdosta. Yliop-
pilastutkinnon suorittaneita oIi muihin toimialoihin ver-
rattuna eniten palvelusten aloill-a. Palvel-usten aloilIa
sukupolvenvaihdos ei oll-ut useinkaan suunnitteill-a.
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Taulu 13. Elekkeensaaj ien peruskoulutus sukupolvenvaihdok-
sen mukaisissa ryhmissA

Perus-
koulutus

Sukupolvenvaihdos
toteutui
Miehet Naisete"z

Ei sukupol-ven-
vaihdosta
Miehet Naisetzz

Kansakoulu
Keskikoul-u
Yo-tutkinLo
YhteensA
LukumSSrA

87
9
4

74
L9

7

82
t2

6

69
l_5
L6

100
r_53

100
58

100
442

100
1,92

,Jatkaj a ol-i toteutuneita sukupol-venvaihdoksia tarkastelLen
ollut yritystoiminnassa mukana suurimmassa osassa yrityk-
sistd (ea Z) . PienissA, 1--4 hengen yrityksissA jatkajat
ol-ivat t5ta hieman harvemmin osallistuneet yrityksen toi-
mintaan, muLta suuremmissa yrityksissA l5hes poikkeukset-
ta. Suurin osa jatkajista o1i jo mukana yrityksen Loimin-
nassa myos niissA yrityksissd, joissa sukupolvenvaihdos
oIi suunnitteilla.

Yritysalan ammatil-1ista koul-utusta oli koImella nel- -
jAsosalla jatkajista, kun on kysymys jo toteutuneista
sukupolvenvaihdoksista. PienissA yrityksissii osuus jai
hieman sen aI1e, mutta 5 tai useamman hengen yrityksiss5
l-dhes kaikki jatkajat olivat saaneeL ammatiflista koulu-
tusta yritysalalle. TyossA ol-evien yrittaijien jatkajilla
ammatiflinen koulutus ei poikennut el5kkeelle jtiiineiden
j atkaj ista .

Peruskoul-utusta ja yritysalan ammatil-lista koulutusta,
miLA se sitten tarkoittaakin, ei oikeastaan pitdisi verra-
ta keskendAn. Huomiota kiinnittAA kuitenkin se, ettA jat-
kajilla oli yritysalan ammatillista koul-utusta yleisimmin
niiltA aloil-l-a, palvelusten ja kaupan, joi1la myos luopu-
jien peruskoulutus o1i keskimiiar5istA korkeampi.
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NiistA kaupan ja palvelusten alojen el-Akkeensaajista,
joi1la oli yrityksessd sukupolvenvaihdos, kolmasosa oli
k5ynyt vAhint5An keskikoulun, kun osuus jAi yleensd all-e
viidesosan. NdiLIA aLoil-Ia myos jatkajilLa o1i yritysalan
ammati]lista koulutusta enemmdn kuin toimialoil]a keski-
miArin. Muihin aloihin verrattuna vihemmAn ammatillista
koul-utusta oLi rakennustoiminnan jatkajill-a. Talla al-all-a
myos luopujien peruskoulutuksen taso o1i keskimAirAist.A
alempi.
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5. Sukupolvenvaihdoksen siirtymivaihe

5.1. Luopujan tytiskentely ellkeaikana

Kaikki elSkkeensaajat eiv5t lopettaneet yrityksessA tyos-
kentely5 sukupolvenvaihdoksen tapahduttua. Yli kolmasosa
jatkoi tyoskentelyA elAkkeen saamisen jdfkeen. Osa heisti
tosin lopetti sen melko nopeasti, noin vuoden sisAl-15
el-Skkeel-Ie siirtymisestA. 27 % jatkoi kuiLenkin tyontekoa
vieIA tutkimuksen ajankohtana.

Kuvio 5. El-Skkeensaajien tyoskenLely yrityksessA ef5keai-
kana ja tutkimuksen ajankohtana sen mukaan, minkA ik5isiti
he o]ivat vuonna l-993

Tydskentely eldkeai kana

Alle 63 v

63-64 v

65-68 v.

0 20 40 60 80 100 120

ffi Eijatkanut tr Jatkoijonkin aikaa
I Jatkaa osa-aikaises/i A Jatkaa tdysipdivdisesti
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Tyontekoa jatkaneita ol-i melko yllSttiivAsti enemmAn 65
vuott,a tAyttd.neissA kuin heitA nuoremmissa elSkkeensaa-
jissa. Tyontekoa osa-aikaisesti jaLkavia oli yhtai suuri
osuus kaikj-ssa ikAryhmissd., mutta tdysipAivAisesti tyos-
kentel-evid. ainoastaan 55 vuotta tAyttaineiden joukossa.

65 vuotta tiiytt;ineistA el-Akkeensaa j ista suurin osa ol-i
siirtynyt suoraan vanhuusel5kkeell-e tai varhennetufle van-
huuseIAkkeelle. VanhuuselSkkeen saaminen ei v;ilttAmdtt;i
lopeta yrittAjAn tyoskentelyA, jos yrit.t5jAn terveydentila
sen sall-ii. A1le 65-vuotiaat elAkkeensaajat, jotka olivat
jdaineet useimmiten Ey6kyuyttomyyselAkkeell-e tai yksilol-
lisel-Le varhaiselrikkeefle, lopettivat yleensA tyonteon
elSkkeen saamisen jAlkeen. Kuviossa 7 vanhuuselAkkeen
saajiin sisAltyvAt myos varhennetulle vanhuuseLdkkeell-e
siirtyneet..

Kuvio 7. El;ikkeensaajien tyoskentely yrityksessd vuonna
l-993 sen elAkelajin mukaan, jolle he alunperin siirtyivAt

Tyoskentely vuonna 1993

Tk-eldke

Yve-eliike

Vanhuuseliike

0 20 40 60 80 100 120

ffi Eityoskennellyt I Tyoskenteli osa-aikaisesti
% Ty oskentel i tdysi pdivdisesti



45

MitA pitempi aika elSkkeen saamisesta ol-i kulunut,, site
harvempi jat.koi enii tyontekoa. Al-Ie kahden vuoden ajan
e15kettA saaneista tyoskenteli edelleen l-Ahes kaksi vii-
desosaa, mutta sitA pitempAAn el-Akkeell-a ofleista enAA
puolet tAst5 osuudesLa.

Tyoteon jatkaminen oli selvisti yleisempAA vahAn isommissa
yrityksissai. PienissS, L-4 hengen yrityksissd viidesosa
elAkkeensaajista jatkoi yhd tyoskentelyA t.utkimuksen ajan-
kohtana, tata isommissa yrityksissA kaksinkertainen osuus
edell-isiin verrattuna. Tyon jatkamisen ja yrityksen koon
vAl-inen korrelaatio oLi myos til-astollisesti merkitsevA
(r=.L7, p<.05) .

Taulu 14. El5kkeensaajien tyoskent,ely yrityksessA el5ke-
aikana yrityksen henkilosLon suuruusl-uokan mukaan

Tyoskentely
elAkeaikana

Henkil-oston suuruus]uokka
1-4 henke5 5+ henke5

9oZ

Ei tyoskennellyt
,latkoi jonkin "it "",fatkaa osa-aikaisesti
Jatkaa tdysip5ivZiisesti
Yhteensd
LukumAArA

68
1t_
18

3

100
l-3 0

5l-
9

29
1l_

100
72

TyossA olevista yrittdjistai vajaa puolet ei oflut mietti-
nyt, aikoiko tyoskennellti yrityksessd myos elSkeaikana.
Viidesosa ol-i pAaitt;inyt lopettaa tyonteon elAkkeen saa-
misen jdlkeen. Vajaa kol-masosa aikoi kuitenkin jatkaa
tyoskentelyA, IAhes kaikki osa-aikaisesti . 62-64-vuotiaat
suunnittelivat tyonteon jatkamista useammin kuin heitA
nuoremmat yrit.tAjAt. Myos aktiivit yrittAjAt harkitsivat
tyonteon j atkamist.a muita yleisemmin sil-1oin, kun oIi
kyseessA viiden tai useamman hengen yritys.
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Tyontekoa jatkaneista elSkkeensaajista puolet sai yrityk-
sestA voitto-osuutta, osinkotuloa tai palkkatuloa. Tyos-
kentelyn lopettaneista tAll-aista tuloa sai joka kymmenes.
Kaikkiaan voitto-osuutta tai muuta tuloa sai yrityksestA
viidesosa el-d.kkeensaaj ista .

Voitto-osuuden, osinko- tai palkkatul-on saaminen yrityk-
sestA liit.tyi yleensA siihen, miten suuresta osasta yri-
tystai yrittrijd o1i luopunut. Koko yrityksesta luopuneista
kymmenesosa ilmoitti saavansa tAll-aisLa tuloa. Niist.S
el-Akkeensaajista, jotka olivat luopuneet vain osasta yri-
tyst5, yrit.yksestA sai tul-oa puolet. Yritystuloa saavat
olivat yleensA jSSneet elAkkeelle keskimAAraistai suurem-
mista yrityksistd etenkin teollisuuden ja k;isityon aloil-
la.

5.2. Yrityksen luovutus

Tutkimuksen ajankohtaan mennessA suurin osa el-Akkeensaa-
jista ol-i l-uovuttanut koko yrityksen jatkajal-le. NeljAsosa
oli siirtAnyt kuitenkin vasLa osan yrj-tyst.5 ja joissakin
tapauksissa sit5 ei ol-Lu vielai luovutettu lainkaan.

Taul-u 15. Elakkeensaajien yriLyksesLA luopuminen elAkeajan
tyoskentelyn mukaan

Luopuminen
yrityksestA

Tyoskentely elAkeaikana
Ei tyosk. / 'Jatkaalopettanut edefleenzz

Kaikki

z

Koko yrityksestA
Osasta yrityst.A
Ei l-uovuttanut
YhteensA
LukumAdri

83
L3

4

37
54

9

7L
24

5

100
148

100
54

100
202
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Koko yrityksen l-uovuttaminen oli sel-vAsti yleisempAA sil-
1oin, kun elSkkeensaaja lopetti tyoskentelyn eld.kkeen
saatuaan. Tyontekoa jatkaneista sen oli luovuttanut jatka-
jalle kokonaan vasta runsas koLmasosa. Korrelaatio tyon-
teon lopettamisen ja yrityksesti kokonaan luopumisen vA-
lilIa ofi tilastol-Iisesti merkitsevA (r=.35, p<.001). Yri-
tyksestd kokonaan luopuneita elAkkeensaajia oli suhteel-1i-
sesti muita enemmAn liikenteen alal-l-a, osasta yritystA
luopuneita taas kaupan alal-Ia.

El-Akkeensaajien yrityksestd luopuminen ja toiminta tutki-
mushetkellA on piihkinankuoressa esitettynA seuraava:

- 60 Z ol-i l-uovuttanut koko yrityksen ja lopettanut tyon-
teon
- 10 ? ol-i luovuttanut koko yrityksen, mutta jatkoi tyon-
tekoa
- l-0 ? oti luovuttanut vasta osan yritystd, mutLa lopeL-
tanut Lyonteon
- L4 % ol-i luovuttanut vasta osan yritystA ja jatkoi tyon-
tekoa
- 6 Z ei oll-ut vielS Luovuttanut yritystA, puoleL jat.koi
tyontekoa

Yrityksen koon ja tyonteon jatkamisen v5linen yhteys to-
dettiin aikaisemmin. Yrityksen koon ja yrityksestA koko-
naan luopumisen vdl-inen negatiivinen korrelaatio
(r=-.2'7, p<.001-) oli til-asLoll-isesti merkitsevS. PienistA,
L-4 tyontekijAn yrityksistA neljA viidesosaa ol-i luovu-
tettu kokonaan tutkimuksen ajankohtaan mennessd, tdtA suu-
remmista yrityksistA vasta puolet.

TyossA oLevista yrittiijistA hieman yli puolet ajatteli
luopuvansa sukupolvenvaihdoksessa koko yrityksestA. Runsas
kymmenesosa aikoi luopua osasta yriLystA ja muut eiv5t
olleet viel-5 harkinneet asiaa. Myos aktiiveiIla yrittS-
jilla koko yrityksen luovuttaminen ol-i yhteydessA siihen,
aikoiko yrittAjd lopettaa tyoskentelyn eldkkeen saamisen
jSlkeen (r=.1-6, p<.05) . YritttijistA, jotka suunnittelivat
tyonteon jatkamista elSkeaikana, enemmisto aikoi luovuttaa
vain osan yrityst5.
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Koko yrityksestd luopumista tyossA ofevat yritt5jit suun-
nittefivat elAkkeensaajien tavoin muita aloja yleisemmin
liikenteen a1al1a. EfAkkeensaajia useammin yrittAjdt suun-
nittefivat yrityksesti kokonaan luopumista myos kaupan
a1all-a. osasta yritystA luopuvia ol-i taas muita aloja
yleisemin teol-l-isuuden ja kAsityon al-oil-l-a.

Luovutustapa

Sukupolvenvaihdos edellyttAA usein varsin huomattavien
rahoituskysymysten ratkaisemista. Yrityksesta luopujan
osalta ratkaistavaksi tulee mm. h5nen taloude]linen ase-
mansa ja toimeentul-onsa sukupolvenvaihdoksen j5lkeen. NAin
on erityisesti sill-oin, kun yritysomaisuus muodostaa yriL-
tAj An priSasiallisen varal-lisuuden.

Sukupolvenvaihdoksen toteuttamistapaa ja ajankohtaa har-
kitseva yrittAjA joutuu punnitsemaan vaihtoehtoina yleens5
lahjoitusta, Iahjaluonteista kauppaa, ktiypAd vasLiketta
tai omistusoikeuden siirron j Atttimisti testamenttimAdrAyk-
sen tai l-akim5ArAisen perimysjarjestyksen varaan. Lahjoi-
tuksen saattavat sulkea pois esim. Iuopujan henkil-okohtai-
nen rahantarve tai kanssaperillisten oikeuksien tasapuoli-
nen kohtel-u (Keinonen l-980:3, 159-160) .

Taulussa 1-5 esitetAAn, minki l-uovutustavan el-Skkeensaajat
olivat val-inneet. '.Tokin muu'-luokka sisSl-tAA sel-Iaiset -
vastaukset, joiden perusteella luovutust.apaa ei voinut
pAAtellA kuten'yhtiomuodon muutos','sukupolvenvaihdos',
'luovutettu lapselle' jne.

,foko kokonaan tai osittain lahjoituksena yrityksen olivat
luovuttaneet muita useammin D€, jotka olivat Iuopuneet.
vasta osasta yritystA. Kun yritys 1uovutettiin kokonaan,
kauppa oIi yleisin luovutustapa.
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Taulu 15. Yrityksen luovutustapa elAkkeensaajifla sen mu-
kaan, luopuivatko he koko yrityksestA vai osasta sitA

Luovutus-
tapa

Koko
yrityksestA
luopunut

z

Osasta
yritystA
luopunut

z

Kaikki

9o

Kauppa
Lahj oitus
Osaksi kauppa, osaksi
lahj oitus
Jokin muu

YhLeensA
LukumiSri

69
L6

49
29

54
1,9

Z 6
1,4

3
1,4

r_00
1,92

13

l_0 0
143

100
49

Luovutustavassa ilmeni eroja yrityksen koon mukaan siten,
ettA pienissA, L-4 hengen yrityksiss;i kauppa oli ol1ut
yleisempi Lapa kuin tdtA suuremmissa yrityksissA. JAlkim-
mAisissA lahjoitus oIi erityisesti kaupan alal-l-a yleisempi
kuin pienissA yrityksissA. Tyoss5 olevien yritt5jien har-
kitsema luovutustapa erosi elAkkeensaajista siinA, ettA
lahjoitusta suunniteltiin yleisemmin.

5.3. Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu

Sukupolvenvaihdoksen suunnitteluun l-iitet55n mm. vastuun
j a yrit.ysomaisuuden siirtd.minen j atkaj al-Ie . ElAkkeensaa-
jilta tiedusteltj-in, olivatko he tehneet tAllaisia jiirjes-
te1yjA jo ennen elAkeaikaa. Taul-ussa 17 esitet5An niiden
elAkkeensaajien ja ty6ssd olevien yrittljien osuudet,
jotka ilmoittivat tehneensA sukupolvenvaihdoksen suunnit-
te1uun liittyviii jtirjestelyjA. Niihin kuul-uivat myos mah-
dolliset erityisjdrjestelyt, joista kysyttiin avoimell-a
kysymykselIA.
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Taulu 1-7. Sukupolvenvaihdoksen suunnitteluun liittyviA
toimenpiteiti ilmoit,taneiden el5kkeensaajien ja aktiivien
yrittAj ien osuudet

Tarkastel-u-
j oukko

El-Skkeen-
saaj at

9

Aktiivit
yrittAj 5t

*

Kaikki
Aikoo luopua:

Koko yrityksest5
Osasta yritystA

Tyoskentely elAkeaikana :

Ei jatkanut/aio jatkaa
Jatkoi/aikoo jatkaa

Henkil-oston mSdrA:
1-4 henkeA
5+ henkeA

17
4L

27
53

21-
31

28
37

1,9
3l-

23
46

23 30

Sukupolvenvaihdoksen suunnittel-uun tiittyviA jArjestelyj 5
i1moittivat muita useammin ne el-Akkeensaajat, jotka olivat
luopuneet vasta osasta yritystA ja jotka jatkoivaL tyonte-
koa elAkeaikana. VAhint5in viiden tyontekijAn yrityksiss5
sukupolvenvaihdoksen suunnittelua esiintyi yleisemmin kuin
pienemmissd yrityksissA. Ne el5kkeensaajat, jotka olivat
luopuneet sukupolvenvaihdoksessa koko yrityksesLA, sAi-
lyttivAt yleensd vastuun yrityksen toiminnasta itsell5An
eI;ikkeelle siirtymiseen saakka.

Myos tyossA olevil-1a yrittAjillA sukupolvenvaihdoksen
suunnit.tel-u oli muita yleisempdd, jos yrittAjA aikoi jat-
kaa tyoskentelyA elAkeaikana ja aikoi luopua vain osasta
yritystA. Kuten el-Skkeensaaji11a niin heil-LAkin se oli
yleisempdA isoissa kuin pienissa yrit.yksissS, teoll-isuuden
ja kAsityon al-oiIla yleisempAA kuin muilla toimialoil-l-a.

ElAkkeensaajista vain al-l-e klrmmenesosa ol-i tehnyt muiLa,
avoimel-Ia kysymykseflA tiedusteltuja jiirjestelyjA sukupol-
venvaihdoksen varaLl-e. Useimmiten maininnat koskivat yh-



5r-

ti6muodon tai jatkajan aseman muuLosta, vasLuun lis5ystA,
ty6hon perehdyttaimistA tai yrityksen parannustoimia. Ak-
tiiveista yrittAj ista tSllaisiin toimenpiteisiin o1i ryh-
tynyL vajaa vj.idesosa. ,f5rjestelyt koskivat samoja asioiLa
kuin elAkkeensaaj ien mainitsemat.
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6. Yrittliien ellketurva

YEL:in piiriin kuuluvat 1-8-6 -vuotiaat henkilot, jotka
tekevit ansiotyotA, mutta eivAt ole tAssA tyossAAn tyo-
tai virkasuhteessa. Myos yrittAjAn perheenjAsen on yrittS-
ja, jos hrin tyoskentelee yrityksessA, mutta ei ole t5ssA
tyossAAn tyosuhteessa.

Muihin YEL:n ehtoihin kuuluu, ett5 yrittAjAn tyotulon piti
vuonna 1994 ol-Ia keskimAArin 2 L39,72 mk/kk, 25 676,64
mk/v, ja yritt5jAtoiminnan jatkunut ainakin neljA kuukaut-
ta sen jdlkeen, kun yrittAj;i triytti 18 vuott.a.

Osakeyhtion johtavassa asemassa ol-eva osakas vakuutetaan
YEL:ssa, jos hAn omistaa yksin tai yhdessi perheenjAsen-
tensA kanssa yli puolet osakkeista tai osakkeiden SAnimAA-
ristA. Avoimen yhtion yhtiomiehet ja kommandiittiyhtion
vastuunalaiset yhtiomiehet, vakuutetaan YEL : ssa riippumatta
siita, miten suuren osan yrityksesti he omist.avat. Pelkdn
omistamisen perusteella henkilo ei kuulu YEL:n piiriin
(Tyoel5ke ja muu sosiaal-ivakuutus L994) -

YEL:n piirin kuuluvat ns. itsen5iset yrittdjAt.: mm. eri-
laiset teol-Iisen liikkeen harjoittajat, eri aloil-Ia toimi-
vat kauppiaat, turkistarhaajat., liikenteenharjoittajat ja
koneyrittajat. Toisen ryhm5n muodostavat ns. vapaan amma-
tin harjoittajat, kuten esj-m. lAdkiirit, itsendiset arkki-
tehdit ja asianajajat, asiantuntijatehtrivissai toimivat
henkil-ot, kirjailijat, taidemaal-arit. jne.

Erityisen YEL:n piiriin kuuluvan ryhmdn muodostavat maati-
Iatalouden yhteydessA eri yrityksen;i harjoitettavat si-
vuelinkeinot. Sivutoimisia ja osa-aikaisia yrittajiai on
monissa muissakin ammatt.iryhmissA, esimerkkinA on vaikkapa
liiAkAri, joka sairaalaviran ohella pitriA myos yksityisvas-
taanottoa (Savoheimo l-990, 2L-22) .
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55-64-vuotiaiden ikAryhmd.ss6 paiattyi vuonna l-993 noin 4200
yrittAjAsuhdetta e1Skkeel-1e siirtymisen takia. TyoelAk-
keell-e siirtyneitA oLi tAssA ik5ryhmAssi vuonna 1993 vA-
hemmAn kuin muissa el-Akel-aeissa, kuten voi todeta taulusta
18. Osuus j;ii alte 40 %:n, kun se TEL:n ja LEl,:n piirissA
ol-i l-Ahes puolet ja MYEL:n piirissA kaksi kolmasosaa.

Taulu 18. 55-64-vuotiaiden elSkkeensaajien osuus vastaa-
vasta tyoelAketurvaa kartuttaneesta v5estostA vuoden 1993
lopussa e1Akelain mukaan

rka TEL LEL
z

YEL MYEL
zzz

55-59
60-64

27 ,6
73,2

33,2
63 ,9

22 ,2
57 ,7

49 ,8
83,5

55-64 48,3 48,3 38,5 68,0

LAhde : TyoelAkejarjestelmdn til-astoflinen vuosikirja 1993,
Osa I, taul-u l-7 .

TyoelAkelakien mukaiset erot heijastuvat myos keskim;i5rAi-
sess5 el5kei-dssA. Esim. vuonna 1991 YEIJ:n mukaisel-Ie e15k-
keel-}e siirtyneiden keskimAArAinen elAkeikd oti 60,5 vuot-
ta. Muissa tyoel5kelaeissa se jAi a1le 50 vuoden, alin oli
57,4 vuotta LEL:n piirissd (Ahonen L993, 27).

6.1. Elikkeen perusteena oleva tytitulo

Yrittd j ien el-SkeIain toteutuminen tarkoitetull-a t.avall-a
edellyttiisi, ettA el-dkkeen perusteeksi vahvistetuL Eyotu-
lot ovat. ajanmukaiset. ja todenmukaiset. YrittAjAn tyotu-
l-oksi tulisi vahvistaa se palkka, joka kohtuudell-a olisi
maksettava, jos h5nen ty6ttiAn palkattaisiin suorittamaan
vastaavan ammattitaidon omaava henkilo, tai se korvaus,
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jonka muuten voidaan katsoa keskimAArin vastaavan tAl-Iais-
ta tyotA (Yrittajdn sosiaal-iturva 1993, 4).

YEL:ssa eldke lasketaan ottaen huomioon koko yrittaijlkau-
den keskimAAr5inen tyotulo, eik5 kuLen TEL:ssa, jossa
el5ke l-asketaan kunkin tyosuhteen neljAn viimeisen tyovuo-
den perusteella. Tyotuloa voidaan tarkistaa yrittAjAn
hakemuksesta tai el-;ikelaitoksen aloitteesta. SitA ei kui-
tenkaan tarkisteta takautuvasti (Yrittajan sosiaaliturva
L993, 4) .

T;istii johtuen juuri ennen efAkkeel-Ie siirtymistA tehta-
vilIA vahvistetun tyotulon muutoksilla ei suurestikaan
pystytA vaikuttamaan maksettavan e1Akkeen suuruuteen. NAin
ollen jo alkutyotufon m5Arityksel-LA on merkitystA eLAkkeen
kannalta. Menojensa minimoimiseksi yritttiji usein pyrkii
kuitenkin vahvistuttamaan YEL:n mukaisen tyotulon mahdol--
l-isimman alhaisena. Vain noin joka kymmenes YEL:n piiriin
kuul-uva yrittAjA muuLtaa tyotuloaan yritystoiminnan kestA-
ess5 (Siitonen l-990, 14-15). Vasta elAkkeell-e jAAmisen ol--
fessa ajankohtainen havahdutaan huomaamaan tyoel;ikkeen
pienuus.

YEL:n vakuutusmaksut on sidottu TEl-maksun kehitykseen.
Vuonna 1-994 YEL:n perusvakuutusmaksu ol-i L9,4 prosenttia
vahvistetusta, indeksillA tarkistetusta tyotulosta, jos
tyotulo oli v5hintSSn 6B 548 mk/v. Jos tyotulo oli pienem-
pi, perusvakuutusmaksuprosentti oli al-immillaan 15 .52. La-
kisAAteisen YEL-perusvakuutuksen vakuutusmaksun yrittAjA
saa vAhent5A kokonaan joko tul-ofAhteen l-uonnol-l-isena vA-
hennyksenA tai kokonaistuloistaan henkilokohtaisessa vero-
tuksessa (Tyoe15ke ja muu sosiaalivakuutus L994) .

Nuorten, aloittavien yrittaijien eldketurvast,a aiheutuvia
kustannuksia on vuoden 1993 alusta helpotettu siten, ettA
heihin sove1letaan vakuutusmaksual-ennusta.YrittAjien el-A-
kelakia muutettiin siten, ettd all-e 43-vuotiaana aloittava
yrittejA saa kerran kolmen vuoden ajalta maksual-ennuksen
YEL:n mukaisen perusvakuutuksen vakuutusmaksuun. Maksu-
alennuksen mAArd on 50 prosenttia tdydest.S vakuutusmaksus-
td, eikA tyotulon suuruus vaikuta sen saamiseen (El-Sketur-
vakeskuksen yleiskirje A 8/92).
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Alkutytitulo tutkimuksen y.rtt:iiiflA

Tilastojen mukaan vuonna 1993 yrittiijAnA toimineiden kes-
kimAArAinen indeksillA korotettu YEL-al-kuLyotulo o1i
75 3OO mk/v, miehitl-A 82 2OO mk/v ja naisitl-a 53 500 mk/v.
TAmAn tutkimuksen aktiiveilla yritt5j iIlA indeksillA koro-
tettu YEl-alkutyotulo oli vuonna l-993 korkeampi kaikkiin
yrittSjiin verrattuna. MiehillA se oli keskimAArin 115 200
mk/v ja naisill-a 90 000 mk/v (taul-u l-9) . MiehillA on van-
hemmissa ikAryhmissA yleensiikin korkeampi alkutyotulo kuin
nuoremmissa, mikA ainakin osittain selittAA tutkimuksen
miesyrittrijien suurempaa tyotuloa kaikkiin vuonna 1993
toimineisiin yrittAjiin verrattuna. Naisilla tyotulo ei
vanhemmissa ikAryhmissA yleensA nouse.

YrittAjien sosiaaliturvatoimikunnan mielestd yrittAjAn
tyotulon peruslShtokohdan tuLisi olla l-Ahinni keskitason
esimiesportaan ansiotasolfa, mik5 vastaisi myos ElSketur-
vakeskuksen ohjeiden tavoitteellista tasoa (Komitean-
mietinto L984 4L, 70) . KeskimdArAiset, indeksillA korote-
tut YEl-alkutyotulot jAivdt tut,kimuksen yrit.t5jillA kui-
tenkin al-emmiksi kuin palkansaajien keskimAArAiset vuo-
siansiot vuonna l-993, jotka suoraan kuukausiansioista
il-man lisiS laskettuina olivat miehill-A l-27 000 mk/v ja
naisil-ta 103 000 mk/v (Tietoaika 8/1-994) .

Niilla miehil-IA, joiden yrityksessA ol-i suunnitteilla
sukupolvenvaihdos, keskimAArAinen YEL-alkutyotulo ol-i
muita miehiA huomattavasti korkeampi. Ero oli tilastolli-
sesti merkitsevd (p..001-) Vastaavan ryhm5n naisill-a se
sitA vastoin jAi alemmaksi kuin muilla naisil-Ia, mutta ei
poikennut tifastoll-isesti merkitsevAsti.

Alkutyotulot oIivaL sukupolvenvaihdosta suunnittel-evassa
ryhm5ssd tiLastolLisesti merkitsev5sti korkeammat kuin
niillA 55-59-vuotiailla (p<.OS) tai niillA 60-64-vuotiail-
Ia (p<.01), joilIa se ei ollut suunnitteill-a.
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Taulu 19. Aktiivien yrittrijien vuotuinen keskimAeirAinen
YEl,-al-kutyotulo vuoden 1993 indeksissd sukupuolen ja iAn
mukaan sukupolvenvaihdoksen mukaisissa ryhmissi

Aktiivit
yrittAj 5t

Sukupolven-
vaihdos
suunnitt.

Ei suku-
polven-
vaihdosta

Kaikki

Keskim. alkutyotulo vuoden 1993 indeksiss5
Miehet
Naiset
55-59 v
60-54 v

r.3 9
83

000
46L

108 980
92 040

1,02 542
L05 776

L1,5 232
90 040

105 t-85
143 952

1t_5
138

551
322

Kaikki 1-24 1-56 103 533 1,08 223

KeskimAArAiset alkutyotulot oLivat suurimmat palvelu-
aloil-Ia ja pienimmAt maa- ja mets5taloudessa. Niiden ak-
tiivien yritLAjien muita korkeampaa alkutyotuloa, joi1la
sukupolvenvaihdos oli suunnitteill-a, sel-ittAa osaksi s€,
ettA myos heidAn yrityksensd. olivat keskimAAr5istA suurem-
pia henkiloston mdlrdn perusteella. Alkutyotulo vaihtel-i
yrityksen henkiloston lukumAArAn mukaan siten, ettA l-0
hengen tai sit,A suuremmissa yrityksissA se ol-i lahes kak-
sinkertainen keskimAArAiseen verrattuna.

Kisitys YEl-tytitulon vastaavuudesta

Aktiiveil-ta yrittAj ilta kysyttiin, vastaako yEl-vakuutuk-
sen t.yotufo heid5n yrittAjAnA tekemAAns5 tyot5. Harva piti
sitA liian suurena, enemmiston mielestA se o1i liian pie-
ni. Vain kol-masosa katsoi tyotulon vastaavan sitA tyotA,
jota yrittajet tekivAt.

YrittAj ilt;i t.iedettiin vain al-kutyoLulo. Nykyisen YEL-tyo-
tulon mAArA ei olLut tiedossa. Mielipide tyotulon vastaa-
vuudesta vaihteli kuitenkin systemaattisesti alkutyotulon
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mAArAn suhteen. Indeksill;i korotetun alkutyotulon mAArA
korreloi tilastollisesti merkitsevAsti siihen, katsoiko
yritt.Aj A Lyotulonsa vastaavan yrittdj dnai tehtyti tyotii
(r=.11, p<.01). Mita alemmaksi alkutyotulo oIi mAAritelty,
sit.A yleisemmin yrit.t5jAt piLiv5t nykyistai tyotuloa Iiian
pienenA.

Tau1u 20. Aktiivien yriLtdjien kAsitykset siita,
YEL-vakuutuksen tyotulo vastaa yrittiijiina tehtyi
yrittAjAn vuotuisen alkutyotulon mukaan

miten
tyotA,

Vastaako tyo-
tulo yrittA j Anai
tehtyA tyotA

AlkuLyotul-o vuoden l-993

Al-Ie 75 000- l-50
75 000 L49 999zz%

indeksissA
000- Kaikki

z

Ky
Ei
Ei,
Yhteensd
LukumAAri

Iiian pieni
Iiian suuri

11 a
on
on

29
70

l_

100
36s

35
63

z

100
355

39
5B

3

100
1,7 5

33
65

2

100
896

NykyistA tyotuloaan l-iian pienen5 pitAvdt olivat ennemmin
50-64-vuotiaita kuin 55-59-vuotiaita. Vanhemmassa ikAryh-
mAssA lAhestyvA el5keik5 saa j-l-meisesti tiedostamaan tule-
van elAkkeen pienuuden. Samoin naiset ol-ivat useammin kuin
miehet tyytymAtt.omiS tyotulonsa mAArAAn. Sukupolvenvaih-
dosta suunnittelevia yrittAjiA tyotulon mAdrd tyydytti
vAhemmin kuin muita yrittAjiA, erot ryhmien vAIiIl-A eivit
ol-Ieet kuitenkaan merkittAvAt.

6.2. Peruseliketurva

YEL:ssA ovat. voimassa samat elAkemuodot kuin TEL:ssa el-i
vanhuuseldke, osa-aikaelAke, tyokyvyttomyyseldke, yksi-
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1o]linen varhaiselAke, tyottomyyselAke ja perhe-eIdke.
LuopumiseliikettA j a sukupolvenvaihdoselAkeLtA kuten maata-
Iousyrittajilla ei ole YEL:ssa. VanhuuselSkett5 saa yrj-t-
taja, joka on triyttanyt 65 vuotta, vaikka hiin jatkaisi
yrittiij AtoiminLaansa. MyoskiAn varhenneLul-Ie vanhuuseldk-
keelle siirtyvAn ei tarvitse lopetLaa yritystoimintaa.

Tutkimuksen miehet olivat naisia useammin siirtyneeL pe-
rinteiselLe tyokywytt6myyselAkkeel-1e, naiset taas miehiA
useammin yksilolJ-isefle varhaiselAkkee1Ie. Vajaa kol-masosa
elAkkeensaajista o1i jriiinyt suoraan vanhuuselAkkeell-e.

Eniten suoraan vanhuusel-Akkeelle jii5neitA o1i niissd nai-
sissa, joi1la sukupolvenvaihdos toteutui (taulu 21). TAhAn
ryhmAAn kuul-uvat naiset olivat muita yleisemmin kAyttAneet
hyv5kseen osa-aikaelAkkeen mahdollisuutta. Tyottomyyselaik-
keell-e siirtyneitii oli suhteel-l-isesti eniten taas niiss5
naisissa, joiden yrityksessA ei ol-Iut sukupolvenvaihdosta.
TAssA ryhmAssS myos tyokyvyttomyyselikkeelle siirtyneiden
osuus oIi muita naisia korkeampi.

Taulu 21. El-ikkeensaajien jakautuminen sen elSkelajin mu-
kaan, jolle he siirtyivrit vuosina 1,990-1,992, sukupolven-
vaihdoksen mukaisissa ryhmissA

EI;ike1a j i Sukupolvenvaihdos
toteutui

Miehet Naisetzz
Ei sukupoLven-
vaihdosta
Miehet Naisetzz

TyokyvyttomyyselAke
Yksil-. varhaiseLAke
VanhuuselAke
Varh. vanhuuseldke
Tyottomyysel-Ake
Osa-aikaeldke
SPVE, luopumiselSke

YhteensA
LukumAArA

35
23
25
I
5
z
l-

9
34
38

5
7
5
2

29
24
30

7
5
2
2

15
33
32

6
11

2
1

100
448

100
153

100
5B

l_00
L94
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Myos miehi1l5 e1Akelaji erosi jonkin verran sen mukaan,
otiko sukupolvenvaihdos toteutunut vai ei. Ne, joilla se
toLeutui, olivat muita miehiA yleisemmin siirtyneet tyoky-
vyttomyyselAkkeelle. Ne miehet, joiden yrityksessA ei
offut sukupolvenvaihdosta, jaivAt muita miehiA useammin
suoraan vanhuuselAkkeel-Ie .

ElAkelajin mukaiset erot jAivAt kuitenkin mel-ko v5hAisiksi
sukupolvenvaihdoksen mukaisissa ryhmissd, jos ei ottanut
huomioon sukupuolta (ks. Iiitetaul-u 5). Niim5kin eroL oli-
vat episystemaattiset ja riippuivaL luul-tavasti enemmAn
terveydentil-asta kuin muista tekijoistS.

Jos j AtetAAn 55 vuoLta tAyt.tAneet EarkastelusLa pois j a
tarkastel-Laan pelkAstiiSn aIle 55-vuotiaana elSkkeelle
siirtyneitS, niin elAkelajin mukaisia eroja il-meni suku-
polvenvaihdoksen mukaisissa ryhmissd oikeastaan vain 50-
54-vuoLiailla (tau1u 22) .

Tau1u 22. AlIe 65-vuotiaana elSkkeelLe siirtyneiden ja-
kautuminen elAkelajin ja elAkkeelle siirtlrmisiAn mukaan
sukupolvenvaihdoksen mukaisissa ryhmissA

EJ-;iketa j i Sukupolvenvaihdos
toteutui
55-59 v. 60-54 v.z*

Ei sukupolven-
vaihdosLa
55-59 v. 60-64 v.zz

TyokyvyttomyyselAke
YksiL . varhaiseLAke
Vanhuusefdke
Varh. vanhuuselAke
Tyot.tomyysel-5ke
Osa-aikaeLAke
SPvE, luopumiselAke

YhteensA
LukumAArd.

48
52

0
0
0
0
U

30
33

1
l-5
l_8

2
1

34
33

0
15
1,4

4
U

46
54

n
0
n
U

0

r-00
54

100
92

100
r_5 s

100
257
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Kummassakin sukupol-venvaihdoksen mukaisessa ryhmAssd noin
puolet 55-59-vuotiaista siirtyi tyokyuyttomyyselSkkeel-l_e
ja puolet yksiIo11iselle varhaiselAkkeel-l-e. Niilla 60-G4-
vuot.iail-Ia elAkkeensaaj i1Ia, j oi1la ol-i sukupol-venvaih-
dos, tyok) ryttomyyselAkkeen saaneiden osuus ol_i 60-G4-
vuot.iaiden ikAryhmAss5 muita hieman korkeampi.

Yksityisen sektorin elikkeen suuruus

El-AkkeensaajisLa 71, ?:Il-a o1i myos muiden tyoelAkelakien
kuin YEL:n mukaista elriketurvaa. Vajaa kolmasosa ol-i olIut
ainoastaan YEL:n piirissd. 13 ?:l-Ia oli el-Aketurvaa myos
julkisen sektorin puolelta, miehistA vAhAn useammall-a kuin
naisista.,Iu1kisen sektorin eldkkeet muodostivat. kuitenkin
vain 5 ? el-akkeensaaj ien perusturvan mukaisten el-rikkeiden
markkamAArAstA.

Liitetaulussa 7 esitetAAn yksityisen sektorin perusturvan
mukaisten el-Akkeiden jakaumat sukupuolen mukaan. Taulussa
23 verrataan kyselyyn vastanneiden miesten ja naisten
yksityisen sektorin perusturvan mukaisj-a keskiel_Akkeitd
vuonna 1993 elAkelajin mukaan YEl-l-aitosten ja TEl-laitos-
ten maksamiin elaikkeisiin samana vuonna vast,aavassa ikA-
ryhmAssA eli 56-68-vuot.iailIa. Vastaajien e15keIaji on
vuoden 1993 mukainen. Vanhuusel5kkeelle oIi vuoteen 1993
mennessA siirtynyt vajaa viidesosa joltakin muu1ta eIAk-
keeItA.

Tutkimuksen miehilLA varhennettu vanhuuseliike oti suurempi
kuin kaikkien vastaavien, voimassa ol_evien yEL-laitosten
maksamien elAkkeiden keskimAdrd 5G-68-vuotiaiden ik;iryh-
missA. Yksiloll-inen varhaisel-Ake ol_i sitA vastoin jonkin
verran pienempi. TAydet tyoky\ryttomyyselAkkeet ja van-
huuselAkkeet vastasivat tutkimuksen miehilLA yEL-l_aitosten
keskiel-SkkeitA .

Tutkimuksen naisten keskiel-Ake yksilollisissA varhaisel_Ak-
keissA ja vanhuusel-AkkeissA ytitti vastaavien yEL-l_aitos-
ten maksamien el5kkeiden keskimddrdn. Vanhuuseldkkeen kes-
kimAdrA oli tut,kimuksen naisil_la jopa suurempi kuin TEL-
l-aitosten maksamissa el-SkkeissA naisiIle. Muuten TEL-lai-
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tosten maksamat el-Akkeet ylittivdt suuruudeltaan sekl tut-
kimuksen elAkkeensaajien keskielSkkeet ettA YEL-laitosten
elAkkeeL el5kelajin mukaan tarkasteltuna.

Tau1u 23. Yksit.yisen sektorin keskieliike tutkimuksen eL5k-
keensaaji1Ia vuonna l-993 ja YEL- ja TEL-l-aitosten kes-
kielAke vasLaavan ikAisillA 58-58-vuotiaill-a henkiloitl-A
sukupuolen ja el5kelajin mukaan

ElAketaj i
vuonna 1993

Tutkimuksen
elAkkeen-
saaj at

YEL:n
keskieldke
v. 1993 1)

TEL: n
keskielSke
v.1993 1)

KeskielAke mk/kk v. 1993
Miehet
Tdysi tyokyvytt.el.
Yksil. varhaiseLAke
VanhuuselSke
Varh. vanhuuselAke

Naiset
Yksil. varhaiselake
VanhuuselSke

3 576
3 955
3 324
4 8L2

3 5l-4
4 256
3 228
4 L39

4 835
6 226
4 887
5 989

2 605
2 447

2 258
l- 843

3 135
2 3L3

l-) L5hde: El-dketurvakeskuksen til-astorekisteri

YEL-l-aitoksen myontaimAstd yksityisen sektorin eliikkeest5
kolme neljAsosaa ol-i yritt5jAtoiminnall-a karttunutta el-5k-
keen osaa. YrittAjAtoiminnalla karttunut el-Skkeen osa oli
keskimAArAistA suurempi niiIl5 el-Akkeensaajilla, joiden
yrityksessi o1i sukupolvenvaihdos (taulu 24) .

Niitla el-Akkeensaajilla, joiIla sukupolvenvaihdos toteu-
Eui, keskimAAr5isen YEL-vakuutusajan pituus ns. tul-eva
aika huomioonottaen oli 2TL kuukautta. Niille, joi1Ia ei
o1l-ut sukupolvenvaihdosta, se oli 251- kuukauLta. Vakuu-
tusajassa oli ainoastaan vajaan vuoden ero.

Naisilla vakuutusaika jAi keskimlArin 17 kuukautta tyhy-
emmiksi kuin miehillA, mikA ei selitA naisten YEL-osan
pienuutta miehiin verrattuna. Erityisen selvAsti erot.
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sukupuol-ten val-il-l-A ilmeniv5t tarkasteltaessa niitA yrit-
tajia, joi1la YEL-osa jAi aIle tuhannen markan. Enemmisto
heist5 o1i kaupan ja palvelusten afoil-La toimineita nai-
sia. Naisten ero miehiin verrattuna nAkyy myos keskimAA-
rAisen tyotulon tarkastelussa.

KeskimAAriinen tyotulo arvioitiin vakuutusajan ja yksityi-
sen sektorin elaikkeen yrittAjAtoiminnalla karttuneen osan
perusteella. Se oli muita suurempi siinA ryhm5ssS, jossa
esiintyi sukupolvenvaihdoksia. Erot YEL-osan suuruudessa
nAkyivAt selvempina miehi115 kuin naisill-a sukupolvenvaih-
doksen mukaisissa ryhmissA. NiiIla naisill-a, joilla ei
ollut sukupolvenvaihdosta, keskimAArAinen tyotulo ol-i itse
asiassa muita naisia korkeampi.

Tau1u 24. Yksityisen sektorin elAkkeen YEL-osan suuruus
el-Akkeensaajilla vuonna 1993 ja sen perusteella arvioitu
keskimdiirdinen EyoEulo sukupolvenvaihdoksen mukaisissa
ryhmissA

Elikkeen-
saaj at

Sukupolven-
vaihdos
toteutui

Ei suku-
polven-
vaihdosta

Kaikki

Miehet
Naiset
Kaikki

Miehet
Naiset

KeskimdArAinen YEL-osa mk/kk v. L993

2 879 2 579 2 658
1 853 1 843 1 848

2 521, 2 354 2 430

KeskimdAriinen ty6Eulo mk/kk v. 1993

78
55

84
53

70
57

7 662
5 525

77
66

Kaikki 7 683 7 067 7 225

YEL-osan m5Ariss5 ilmenevAt miesten erot hAviSvAt, kun
tarkastel-laan yksityisen sektorin keskielAkkeitA sukupuo-
Ien mukaan. Keskiel-;ike on L5hes sama kummassakin sukupol-
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venvaihdoksen mukaisessa ryhmAssA (taulu 25). Samoi-n nai-
silla keskiel5kkeiden erot jAivAt. vtihAisiksi.

Keski-elAkkeen samansuuruisuus yksityisen sektorin el-Ak-
keen osalta viittaa miehi1l5 siihen, ettd siinA oli muiden
tyoel-Akelakien kuin YEL:n mukaista osuutta enemmAn niillA
miehil1A, joiden yrityksessA ei ollut sukupolvenvaihdosta.

Yksityisen sektorin el-Akkeen mAArA laski vanhemmissa ikA-
ryhmissS. Sukupolvenvaihdoksen mukaisten ryhmien v51i1IA
el-SkkeissA ei ollut tilastoll-isesti merkitsevAd eroa, kun
niitA verrattiin keskenidn kunkin ikAryhmAn sisail-Ia.

Taulu 25. Yksityisen sektorin keskieliike vuonna 1993 suku-
puolen ja iAn mukaan sukupolvenvaihdoksen mukaisissa ryh-
missA

El-d.kkeen-
saaj at

Sukupolven-
vaihdos
toteutui

Ei suku-
polven-
vaihdosta

Kaikki

Keskiel;ike mk/kk v. 1993

Miehet.
Naiset
55-59 v.
60-54 v.
55-58 v.
Kaikki

3 711-
2 295

(3 e73) 1
3 570
2 970

3 340

3 690
2 420

3 307 3 304

3 694
2 372

3 554
3 355
3 L79

3 63r_
3 41-4
3 tt2

1) Suluissa olevan luvun tarkastel-tuja <30

Kun yksityisen sektori-n keskiel-Akkeitii tarkastel-laan el-5-
kelaj in mukaan sukupolvenvaihdoksen mukaisissa ryhmiss5,
eroavat vanhuuselAkkeet tilastollisesti merkitsevAsti
(p< . 05 ) . Niiden yritt;ij ien vanhuuselSke oIi keskimAiirin
muita pienempi, joiden yrityksess5 oli sukupolvenvaihdos.
TyokyvyttomyyselAkkeissA ja yksilollisissA varhaisel-Ak-
keissA tAllaista eroa ei olfut (taul-u 26).
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Taulu 25. Yksityisen sektorin keskielAke elAkelajin mu-
kaan vuonna l-993 sukupolvenvaihdoksen mukaisissa ryhmissd

ElAkeIaj i
vuonna 1993

Sukupolven-
vaihdos
toteutui

Ei suku-
polven-
vaihdosta

K AKKl

Keskiefdke mk/kk v. 1993

TyokyvyttomyyselSke
Yksil-. varhaiseLAke
VanhuuselAke

3 339
3 454
3 L79

33 80
3466
3051

3 559
3 501-
2 722

VanhuuselAkkeiden ero johtui naisten elAkkeiden erosta,
sill-5 miesten vanhuusefiike oli keskim5Arin muita suurempi
siinA ryhmdssA, jossa o1i sukupolvenvaihdos. vanhuuselAk-
keen saaneista naisista vastaavassa ryhmAssA melko suuri
osa tyoskenteli kaupan al-alla ilmeisesti avustavan per-
heenjAsenen ominaisuudessa. Siinti ryhmAssd, jossa oli
sukupolvenvaihdos, muut kuin vanhuuselSkkeet olivat nai-
silla keskimS5rin muita s,uuremmat.

Yksityisen sektorin el-Akkeen mAArA vaihteli yrityksen koon
mukaan siten, ett5 10 hengen ja sitti suuremmista yrityk-
sistA elAkkeell-e jAAneistai yritt.Ajist;i puolet sai el5kettA
v5hintAAn 5o0O mk/kk. PienissA yrityksissA toimineista
vain joka kymmenes sai vasLaavan suuruista eleketta (ks.
liitetaulu 8).

SiinA ryhm5ssA, jossa esiintyi sukupolvenvaihdoksia, suu-
ria yrityksiii ol-i muihin verrattuna suhteel-lisesti enem-
mAn. KeskimAArAinen yksityisen sektorin e15ke ei kuiten-
kaan eronnut tAssA ryhmAssA muista. Se aiheutui siita,
ettA 10 tai useamman hengen yrityksissA yksityisen sek-
torin elAke oli keskimddrin muiLa korkeampi ni-i114, joilla
ei oflut sukupolvenvaihdosta.

on vaitetty, ettA yrittajaL eivAt vAIitA hoitaa vanhuuden
turvaansa el5kkeiden muodossa, koska sen ofeEet.aan tulevan
yrityksen myynnistA. Kun tarkasteltiin elAkkeensaajia sen
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mukaan, ol-iko yritys myyty jatkajalle tai ulkopuolisell-e
henkil-ol-Ie, niin eroL yksityisen sektorin elAkkeissi oli-
vat varsin v5hAiset verrattuna niihin, joiden yritystoi-
minta oIi loppunut ilman myyntiA. Keskiel-aikkeet vaihteli-
vat 3200-3500 markan v5lil-l-5.

Runsas kolmasosa elAkkeensaajista ol-i saanut tul-oa yrityk-
sen m)rynnnistA, mutta elAketurvan jtirjestelyissA he eivAt
ofeel-lisesti eronneet muista. Siihen joukkoon, jossa suku-
polvenvaihdosta ei otl-ut ja jossa toiminta oIi yksinker-
taisesti vain loppunut tai el-Akkeensaaja jatkoi siEA ifman
suurempia toiveita myynnist5, kuului yli puolet elAkkeen-
saajista. HeilIe elAke oIi pAAasiallinen toimeentulon
l-Ahde.

El5kkeensaajista neljAsosa sukupolvenvaihdoksesta riippu-
matta jatkoi tyontekoa el-dkkeen saamisen j;ilkeen. Yksit.yi-
sen sektorin elAkkeen suuruuden ja tyonteon jatkamisen
vAl-inen yhteys o1i kummassakin sukupolvenvaihdoksen mukai-
sessa ryhm5ssA sama: tyontekoa jatkaneiden el-5ke (n. 3800
mk/kk) oIi keskimAArin suurempi kuin sen lopettaneiden (n.
3200 mk/kk) .

Elikkeen vastaavuus odotuksiin

ElSkkeensaaj ilta kysyttiin, miten yksityisen sektorin
elSke (l-omakkeessa YEL-eIAke) oli vastannut odotuksia.
Juuri kukaan ei ol-Iut siLA mieLtA, ettd se olisi o1lut
odotettua suurempi. NeIjAsosa katsoi sen vastanneen odo-
tuksia, mutta enemmiston mielest5 el5ke oli osoittautunut
odotettua hieman pienemmAksi Lai sitten huomattavasti pie-
nemmAksi.

Yksityisen sekt.orin elAkkeen mAArA vuonna L993 oli yh-
teydessA siihen kohdistuneisiin odotuksiin. Sitri pitivdt
odotuksia vastaavana useimmin ne efdkkeensaajat, joiden
el5ke oli 5000 mk/kk tai suurempi. TAI.A pienempAS elSkettA
saavien vAIiIlA vall-itsee hienoinen ristiriita. Niiden
mielestA, joiden e15ke jai afle 2500 markan, el-Ake oIi
useammin vasLannut odotuksia kuin niiden mielestA, joiden
elAke oli 2500-4999 mk/kk. PienissA el5kkeissd kansaneldke

3 443954K
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tasoittaa kokonaiselAkkeen mAririri. Ilmeisesti se on vai-
kuttanut vastauksiin. Korrel-aatio elSkkeen suuruuden ja
sen odotuksia vastaavuuden vAIiIlA o1i kuitenkin tilastol-
lisesti merkitsevfl (r=.15, p<.001-) .

Taulu 27. El-Akkeensaajien kAsitykset siita, miten yksi-
tyisen sektorin elaike vastasi odotuksia efdkkeen suuruuden
mukaan

El-rike ol-i
odotuksiin
verrattuna

Yksit. sektorin elAke mk/k
A1l-e 2500- 5000-
2499 4999zzz

k v. 1993
Kaikki

z

Huomattavasti ta:-
hieman suurempi
Odotuksia vastaava
Hieman pienempi
Huomattavasti pienempi

YhteensA
LukumAdrd

z
25
28
45

22
32
47

l_

42
33
24

1
27
30
42

r_00
375

r-0 0
334

r_0 0
136

100
84s

Yritt.Ajajarjestojen kanssa ktiydyissA keskusteluissa tuli
esil-l-e se seikka, etteivAt yrittAjAt oIe selviIlA e15k-
keistAAn. Etuudet samastetaan TEL:iin, vaikka YEL on ollut
voimassa lAhes kymmenen vuotta lyhyemmAn ajan. TAmAkin
lienee vaikuttanut siihen, eLtA elAkkeen odotettiin nj-in
yleisesti ol-evan korkeampi kuin mitd se todellisuudessa
o1i.

Naisill-a odotukset suuremmasta el-Skkeestd olivat ol-leet
hieman yleisempiA kuin miehil-LA. Erit.yisesti ne pient5
elAkettri saavat, joiden yrityksessA ol-i sukupolvenvaihdos,
ol-ivat muita tyytymtittom;impiei e]Skkeen m;i5r;iAn.
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6.3. Lisiellketurva

Kaikista elSkkeensaajista 10 ?:l-Ia oli pakolliseen vakuu-
tukseen liitetty rekisteroity tai vapaamuotoinen Iisaelaike
tai yksilollinen el-Skevakuutus. TyoelAkelakien mukainen
l-isAturva liit.tyi useimmin yrittAj ien aikaisempaan palkan-
saajatyosuhteesta saatuun eL5kkeen osaan. Vajaalla prosen-
til-}a lisAturva oli pelkastdAn YEl-vakuutukseen liitetty
etuus. Yksilollisestd elSkevakuutuksesta ei kAytetyiss;i
rekistereissd ol-e tietoja. Tieto siitA perustuu elSkkeen-
saajien vastauksiin.

Tyossri olevista yrittAj istA elAkkeensaaj ia hieman useammat
el-i 15 2; oli parantanut peruselAketurvaa joko hankkimal-Ia
YEL:n mukaista IisAelAketurvaa tai yksilollisen eldkeva-
kuutuksen. Akt.iiveilla yrittej iIIe tiedot lisdturvan hank-
kimisesta perustuvat kokonaan heidAn vastauksiinsa. Rekis-
teritiedoissa ei ole niisti mainintaa.

Pakolliseen vakuutukseen liitetty lisieliketurva

Kun yrittAjAksi ryhdyt.SAn nykyisin keskimA5rin 35-vuotiaa-
na, varsin monella yrittaj5ll5 on mahdol-Iisuus korkeintaan
45 prosentin yrittAjAelAkkeeseen, elLei lis5vakuuttamall-a
paranna sitA esim. korottamal-Ia vuotuista karttumistasoa
kahteen prosent.tiyksikkoon.

Jos edelt5vAn 10 vuoden ajalta efAketurva on kunnossa
vaikkapa hyvAtuloisen t,yosuhteen kautta, se taiydenLsA
hyvin yrittAjdelAkkeeseen jriAvAn vajeen. Jos aikaisempi
elAketurva on sitd vast.oin jAeinyt huonoksi, yrittAjaelAk-
keen saa lis5vakuuttamall-a samantasoiseksi (Pel-linen 1-99L,
2s) .

Yrittri j 5 voi parantaa el-Aketurvaansa liittaimitf A yEL: n
mukaiseen eldkkeeseen vapaaehtoisia Iis5etuja. Lisdetujen
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avull-a yrittajA voi alentaa etAkeikAAnsA aina 55 vuoLeen
asti, korottaa kokonaiselAkeprosenttia 50-55 ?:iin efAk-
keen perusteena ol-evasta tyotulosta, korottaa tyotuloa yli
YEL:ssa mziairitellyn ylSrajan tai parantaa perhe-el5ketur-

YEL:n mukaisista l-isAeduista aiheutuvien kustannusten
maksa j ana voi ol-l-a yritys tai yrittiij A itse . Maksamansa
YEL-lisAvakuutuksen maksun yrittAjA tai hdnen puolisonsa
saa vAhentAA henkilokohtaisessa verotuksessaan (Siitonen
1990, 13; TyoelAke ja muu sosiaalivakuutus L994).

Rekisteroity lisAetu on sidottu indeksiin, rekisteroimAton
ei yleensA ole. Elaiketurvakeskuksen rekisteritietojen mu-
kaan vain 3 ?:1ta elAkkeensaajista oli rekisteroity listi-
etu (taufu 2B). Rekisteroim5ttomAstA l-isiedusta oli rekis-
terissA merkint5 al-Ie prosentin kohdafla. Sen ifmoitta-
minen on vapaaehtoista. Rekisteroidyn lisAedun keskimdArA
ol-i 1654 mk/kk, rekisteroimiittomAn 1-795 mk/kk vuonna
1993. Lisaiel-eiketurvaa of i muita hieman useammin niil-Ia
el-dkkeensaajilla, joilIa ei ollut sukupolvenvaihdosta.

Taulu 28. Niiden el5kkeensaajien osuudet sukupolvenvaih-
doksen mukaisissa ryhmissA, joilla oli rekisteroityA tai
rekisteroimAtontA I isAelAketurvaa

LisAelSketurva Sukupolven
vaihdos
toteutui

I

Ei suku-
polven-
vaihdosta

z

Kaikki

z

Rekisteroity
RekisteroimAton
Mol-emmat

YhteensA 2,3 5,0 4r3

Lisrielriketurva korreloi vahvasti yksityisen sektorin pe-
rusLurvan mukaisen eldkkeen mAArAAn (r=.22, p<.001). Niis-

3,0
0,8
0,5

3,4
1,0
0r6

1r8
nq
0r0
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tai el5kkeensaajista, joiIIa se jAi aIle 7 500 mk:n, vain
parilla prosentilla ol-i rekisteroityA IisdelAketurvaa,
tata suuremman eldkkeen saajista viidesosall-a. Raja o1i
selvd mainitun markkamAdr5n kohdall-a. Muita yleisemmin
rekisteroityd l-isAelAketurvaa ol-i suurissa yrityksissd
toimineilla yritt5j iIla.

ElAkkeensaaj ilta kysyttiin YEL :n mukaisesta rekisteroidys-
tA listielAketurvasta myos kyselylomakkeessa, mutta kysymys
ymmArrettiin yleens5 vAdrin. KysymyksessA tiedusteltiin,
oliko vastaajall-a YEL:n mukaisena etuutena joko 65 vuotta
alempi el-5keikA, nopeutettu karttuminen tai parannettu
perhe - elAketurva .

MyontAvdt vastaukset koskivat yleensd alempaa el-Akeikdd,
mutta ne ei-vdt, t,AsmAnneet El-riketurvakeskuksen rekisteri-
tietojen kanssa. MyontAv5sti vastanneet olivat usein tyo-
kyvyt tomyyselAkkeel- l-e tai yks i 1o1 I i se I l-e varhai sel- Akkeel l-e
siirtyneitA, joil1a ei oll-ut rekisteroityd l_isaelAketur-
vaa. Al-Ie 65 vuoden iAssA elSkkeelle pddseminen oli saa-
tettu ymmArtA5 YEL:n lisAelAketurvaksi. V;iArinymm5rt5mi-
nen on voinut aiheutua myos siitd, ettii yrittaij;i on korot-
tanut YEL-tyotul-onsa mdArAA ja on krisittAnyt tdmd.n YEL:n
mukaiseksi tisAel-aiketurvaksi .

TyossA ol-evista yrittAjistA YEL:n mukaista rekisteroityd
IisAel;iketurvaa ilmoitt.i hankkineensa 5 eo . Hankittu etu
koski yleensd alempaa kuin 55 vuoden el-AkeikAA. Prosent-
tiosuus ol-i korkeampi kuin el-d.kkeensaaj i11a, joista re-
kisteritietojen mukaan vajaalta prosentilla oli YEL:n mu-
kainen lisietu. Aktiivien yrittAjien vastauksia ei voitu
kuitenkaan verrata rekisteritietoihin.

Vain pieni osa tyossA olevista yrittajista (6 e.) o1i har-
kinnut nykyisen elAketurvansa parantamista. YleensA sen
katsottiin tulevan l-iian kall-iiksi. Vain harvat olivat
pohtineet, miten sit5 voisi parantaa. Muutamat mainitsivat
yksilol 1 isen el-dkevakuutuksen .
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Yksiltillinen elikevakuutus

Yksilollinen elAkevakuutus eroaa pakollisista tyoeldkeva-
kuutuksista ja tyoelSkelakien mukaisista vapaaehtoisista
lisAefAkevakuutuksista siin5, ettA yksiloll-inen el-dkeva-
kuutus ei perustu lakiin vaan vakuutuksenantajana olevan
vakuutusyhtion kanssa tehtAvA5n sopimukseen. Yksilollisen
el-Akevakuutuksen suuruutta ei o1e myoskiAn sidottu palk-
kaan tai yrittajdlle vahvisLettuun tyotuloon/ vaan etuus
on markkamAdrdinen, eikA pienene muiden maksettavien el-Ak-
keiden johdosta. YksilolIisellA elSkevakuutuksel-Ia voidaan
afentaa el-AkeikiA tai maksaa vakuutetulle lisdelakettA
(Siitonen L990, 23) .

Yrittijien nikemyksen mukaan heillii ei ahtaan vdhennysoi-
keuden vuoksi ollut aikaisemmin juurikaan mahdol-lisuuksia
teiydentaA elAketurvaansa vapaaehtoisin jArjestelyin (Heik-
kila l-990, 11) . Vapaaehtoisten vakuutusmaksujen vAhennys-
oikeuden ylAraj an nAhdSSn edel-leen vaikeuttavan yrittiij ien
mahdollisuuksia kohtuu]lisen efiketurvan hankkimiseen
(Yritt5jS-Sanomat 9/93) .

Tau1u 29. Yksilollisen efAkevakuutuksen ottaneiden e15k-
keensaajien osuudet yksityisen sektorin elSkkeen suuruuden
mukaan sukupolvenvaihdoksen mukaisissa ryhmissA

Yksit. sektorin
el-5ke mk/kk
vuonna 1993

Sukupolven-
vaihdos
toteutui

z

Ei suku- Kaikki
polven-
vaihdosta

9o*

2s00
5000

Kaikki

2499
4999

5
6

L4

4
6

16

4
6

15

7 6 7

Yksilollisen elAkevakuutuksen ottaminen oIi elAkkeensaa-
jil1a vAhAn yleisempAA kuin pakolliseen vakuutukseen Lii-
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tetyn lisdel-dketurvan hankkiminen. Sukupolvenvaihdoksen
mukaiset erot olivat pienet, joka osoittaa, ettei sen
suunnitteluun kuul-unut luopujan oman elAketurvan paranta-
minen. Samahan koski myos pakol-liseen vakuutukseen liitet-
tyri lisAeldketurvaa.

Sukupolvenvaihdoksen mukaista vaihtelua yleisemmin erot
tulivat esill-e, kun yksilollisen elAkevakuutuksen otta-
mista tarkastel-tiin yksityisen sektorin eldkkeen md5r5n
mukaan. Se al-Ie viidesosa elSkkeensaajista, joka sai vA-
hintA5n 5000 markan el-5keLt5, oli muita useammin hankkinut
l-is5elSketurvaa myos yksilollisen elSkevakuuLuksen muodos-
sa (r=.13, p<.001). Sen ottaminen oLi suurissa yrityksissd
yleisemp5d kuin pienissA.

TyossA olevista yrittAj istA L4 ? ilmoitt.i oLtaneensa
yksilollisen el-dkevakuutuksen. Heill-A yksilollisen el-d.ke-
vakuutuksen ottaminen korreloi myos alkutyotulon m55r5n
kanssa (r=.11-, p<.001). NiistA yrittAjistd, joiden alku-
tyotulo o]i l-50 000 mk/v tai suurempi vuoden 1993 indek-
sissd, sen ol-i ottanut joka nelj5s. MyoskdAn tyossA oIe-
vifla yrittAjillA lis5elAketurvan hankkiminen ei n;iytt;i-
nyt liittyvSn sukupolvenvaihdoksen suunnitteluun, yrityk-
sen koko ol-i merkittivAmpi tekijS. Suurissa yrityksissA
tyoskentelevAt ol-ivat ottaneet yksilollisen elAkevakuutuk-
sen muita useammin.

011i Kangas (HS 9.L2.a993) on kiinnittAnyt huomiota yksi-
tyisen elAkevakuutuksen vilkastuneeseen mainontaan. Niita
kuvataan halvoiksi vaihtoehdoiksi kall-iil-1e lakisAAtei-
sell-e el-Aketurvalle. Halpuus perustuu suurelta osin sii-
hen, ett5 yksil-oll-isen el-dkkeen vakuutusmaksut ovat vero-
vAhennyskelpoisia. YksityisiA elSkevakuutuksia Kangas krj--
Lisoi, koska hAn katsoo niiden hyodyttavAn erityisesti
suuritufoisia. Tdta k;isityst;i vahvistavat myos havainnot
tutkimuksen elSkkeensaajista ja aktiiveista yrittajistri,
joilIa yksityiset el-ikevakuutukset keskittyivAt. suuriLu-
loisimpaan ryhmAAn. Kankaan mielest5 kAsitys yksityisistA
vakuutuksista tehokkaina ja turvallisina vaihtoehtoina Ia-
kisA;iteiselle sosiaal-iturval-Ie perustuu enemmAn mieliku-
viin kuin tosiasioihin.
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7. Toimeentulon turvaamisen keinot

7.1. Varallisuuden hankinta ia keytttt

YrittAj ien perusturvan mukaisten elAkkeiden todettiin
olevan TEL:n elAkkeiti keskimiArin alemmat. LisAel-dketur-
vaakin ol-i hankkinut harva, eldkkeensaajista joka kymmenes
ja tyossA olevista yritt:ijistA tAtA hieman useampi. TelIa
tarkastel-uLla halutaan sel-vitLaa, kompensoivatko yrit.tAjAt
eldketurvansa puutteita varal-Iisuuden hankinnalla ja kAy-
tolIa elikeaikana.

ElAkkeensaajilta ja tyossA olevilta yritt5jiltA kysyttiin,
oLivatko he hankkineet kiinteiston tai kiinteistojA, asun-
to-osakkeita tai muiLa arvopapereita tai tehneet. muita
sijoituksia el-dkeajan varal1e. Heil-tA kysyttiin myos taI-
Ietusten tai vastaavien sijoitusten tekemisestS.

El-Skkeensaajilta kysyttiin myos, ol-ivatko he elAkeaikana
m)ryneet tai aikoivatko he myyd5 ede115 mainittua henkil-o-
kohtaista omaisuuttaan eldkeajan toimeentulon parantami-
seksi. Myos aktiiveiLta yrittAjilta tiedustel-tiin omaisuu-
den myyntiaikoimuksia. Omaisuuden myyntiA koskevaan kysy-
mykseen jatti vastaamatta kuudesosa sek5 eLAkkeensaajista
ettd tyossA ol-evista, joten niit5 koskeviin tietoihin on
syytA suhtautua varauksel-la.

El-Skkeensaajista neljAsosa il-moitti tehneensd jonkin si-
joit,uksen elakeajan varal-Ie. Omaisuuden hankinta sen enem-
pAA kuin sen m)4fnti ei oll-ut heillA, kuten ei myoskA5n ak-
tiiveilla yritt.5ji115 yhteydessA siihen, oLiko sukupolven-
vaihdos toteutunut tai suunnitLeil-l-a. Sijoituksia ei siis
tehty esim. korvaamaan sukupolvenvaihdoksessa lahjoituksen
kautta luovutettua yritysvarallisuutta, jossa tapauksessa
yrittAjAn heikon el-Aketurvan sanotaan korostuvan.
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Sijoituksia olivat hieman yleisemmin tehneet 60 vuotLa
tAytttineet kuin heitii nuoremmat elAkkeensaajat. Miesten ja
naisten v5litlai ei tdssri ol-Iut eroa. Varal-lisuuden hank-
kiminen elAkeajan varall-e oli muita yleisempAA niillA
elAkkeensaajilla, joiden yksityisen sektorin elAke oli
5000 mk/kk tai sitd suurempi (taul-u 30).

A11e 50-vuotiaissa eLAkkeensaajissa ol-i enemmAn niita,
jotka olivat m)ryneet tai aikoivat myydd henkiLokohtaista
omaisuutLaan elSkeajan toimeentulon parantamiseksi kuin
niit5, jotka olivat LAI-l-aisia sijoituksia tehneet. 60
vuotta tAyttAneistri omaisuutta ol-ivat mnfneet tai sen
myyntiA suunnittel-ivat yleensd samat henkilot, jotka
ol-ivat sitA el-Skeaikaa varten hankkineet. Sijoitusten
tekemisen ja omaisuuden myynnin vA1ill-5 vall-itseva korre-
Iaatio (r=.29, p<.001-) oli myos tilastollisesti merkj-tse-
vA.

Taulu 30. Niiden el5kkeensaajien osuudet, jotka olivat
hankkineet elSkeajan varalle omaisuutta (kiinteist.on,
asunto-osakkeita, muita arvopapereita ja sijoituksia) ja
niiden osuus, jotka ol-ivat myyneet tai aikoivat myydA
mainittua omaisuutt,a toimeentul-on parantamiseksi

El-Skkeen-
saaj at

Omaisuutta
hankkineet

Omaisuutta
myyneet/myyntiS
suunnittelevat

z%

Kaikki
Ikii v. 1993

56-59 v.
60-64 v.
65-68 v.

Yksit.sekt.eIAke
mk/kk v. 1993

- 2499
2500 - 4999
5000

16
25
30

34
30
27

26 29

22
33
39

23
25
38
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Kun efAkkeensaajissa oIi enemmin omaisuutta myyneitA tai
sen myymistA suunnittelevia kuin sitA hankkineita, ol-i
asia aktiiveilla yrittAjillA piinvastoin. TyossA ol-evista
yrittAjistA kolmasosa aikoi myydA henkil-okohtaista omai-
suuttaan elAkeajan toimeentul-on t.urvaamiseksi, kun sitd
hankkineita o1i jonkin verran enemmin (tau1u 31-). Korre-
laatio omaisuuden hankinnan ja sen myynnin vtilitlA oli
myos hei115 til-astol-lisesti merkitsevA (r=.35, p<.001) .

Aktiiveista yrittaj istA 55-59-vuotiaat olivat tehneet
sijoituksia l-Ahes yhtA usein kuin sitA vanhemmat. Sijoi-
tusten tekeminen oli huomattavan yleistd erityisesti siin5
ryhmAssS, jossa alkutyotulo ol-i 150 000 mk/v tai suurempi.

Tau1u 31. Niiden aktiivien yrittAjien osuudet, jotka o1i-
vat hankkineet el5keajan varal]e omai-suutta (kiinteiston,
asunto-osakkeita, muita arvopapereita ja sijoituksia) ja
niiden osuus, jotka aikoivat myydA mainittua omaisuutta
toimeentulon turvaamiseksi

Aktiivit
yrittaj 5t

Omaisuutta
hankkineet

z

MyyntiA
suunnittelevat

z

Kaikki
IkA v. 1993

55-59 v.
50-64 v.

Alkutyotulo/v
v.1993 indeksissA

- 74 999
7s 000-L49 999

r-s0 000-

40
44

35
3l_

4L

33
40
53

34

29
35
40

Sijoitusten tekemisessA ilmeni elAkkeensaajien ja t.yossA
ol-evien yritt5j ien vailillii j oitakin ero j a. ElAkkeensaaj at
ol-ivat aktiiveja yrittAjiS harvemmin sijoittaneet kiin-
teistoihin. MyoskAdn asunto-osakkeita ja muita arvopape-
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reita he eivAt ol-Ieet hankkineet yhtri usein kuin tyossd
olevat yrittajaL (taul-u 32).
Niist5 elAkkeensaajista, joi1la oli kiinteiston tai jonkin
muun erittelemattomdn omaisuuden myyntiaikeita, vajaa puo-
l-et ilmoitti hankkineensa tAl-laista omaisuutta elAkeaikaa
silmAllApitAen. Sita vastoin asunto-osakkeit,a tai muita
arvopapereita myyneet tai niiden myymistd suunnittel_evat
olivat. suurimmaksi osaksi samoja henki1oitA, jotka ol_ivat
niiLA hankkineet nimenomaisesti elSkeaikaa varten.

Niist5 tyossA olevista yrittajistA, jotka ol_ivat sijoitta-
neet kiinteistoihin, yli puolet suunnitte1i niiden myymis-
te elAkeajan t.oimeentulon parant.amiseksi. Sama p5tee
asunto-osakkeita ja muita arvopapereita hankkineisiin.
YrittAjistS, joiden vuotuinen alkutyotuto ol_i 150 000 mk,
lAhes viidesosa oli hankkinut sekA kiinteistojd, ettd asun-
to-osakkeita. TAssA ryhmAssd oli myos eniten asunto-osak-
keiden ja muiden arvopapereiden myyntiA suunnittel_evia.
Muun erittel-emdttomAn omaisuuden myyntiS harkitsevat eivAt.
olleet tehneet nAitA sijoituksia erityisesti el-Akeaikaa
varten.

Taulu 32. Niiden el-Akkeensaajien ja aktiivien yrittAjien
osuudet, jotka olivat hankkineet. alla mainittua omaisuutta
el5keajan varal-l-e ja niiden osuudet, jotka ol_ivat myyneet
tai aikoivat myydA mainittua omaisuutta

Omaisuuslaj i El-Akkeensaaj at
Omaisuutta Omais.
hankkineet m)ryneetzz

Aktiivit yrittajat
Omaisuutta MyyntiA
hankkineet suunnitt?z

Kiint eistot
Asunto-osakkeet
Muut. arvopaperit
Muut sijoitukset

1-2
6

1l_
15

29
1,9
1,7
11

19
9

l-1
L7

1-2
L2
L2

9

26Kaikki 29 41, 34
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ElAkkeensaajista 10 ? ilmoitti myyneens5 myos yritysvaral-
lisuutta elAkeajan Loimeentul-on parantamiseksi. Rakennus-
toiminnassa osuus oIi noin kaksinkertainen muihin toi-
mial-oihin verrattuna. Ne elAkkeensaajat, joitla o1i yri-
tyksessi sukupolvenvaihdos, ilmoittivat muita harvemmin
myyneensA yritysvarall-isuutta elSkeajan toimeentul-on tur-
vaamiseksi.

TyossA olevista yrittAjistA 30 ? aikoi myydA yritysvaral-
Iisuutta eliikeajan toimeentulon turvaamiseksi. Myos heillA
ofi t5l-laisia aikomuksia harvemmin si1loin, kun sukupol-
venvaihdos oIi suunnitteilla. osa sukupolvenvaihdosta
suunnittel-evista aikoi lahjoittaa yrityksen jatkajal-le.

ElAkkeensaajat olivat hankkineet eril-aista omaisuutta
elrikeajan varal-Ie yhtA usein kuin he olivat sijoittaneet
pankkitalfetuksiin tai muihin vastaaviin sijoituksiin (zl
Z) . Eroja talfetusten LekemisessA ei oll-ut niiden v5l-i1-
le, joiden yksityisen sektorin elAke jAi alle 5000 mk/kk.
TALA suurempaa elSkett5 saavilla se ol-i muita hieman ylei-
sempdd. Tall-etuksia nostaneet tai niiden nostamista suun-
nittelevat olivat suurimmaksi osaksi samoja henkiloitA,
jotka ol-ivat niitA tehneet.

Aktiivit yrittajdt olivat eldkkeensaajia harvemmin sijoit-
taneet elAkeajan varall-e pankkitafletuksiin (zo e") . TaI-
letusten nostoa suunnittelevia oli vAhAn tAtA enemmdn e1i
neljisosa. Samoin kuin elSkkeensaajista myos tyoss5 ole-
vista yrittAjistii tal-letuksia aikoivat yleensA nostaa ne,
jotka olivat niitA elAkeajan varalle tehneet.

ElAkkeensaajilta kysyttiin lis5ksi, olivatko he elAkeaika-
na kAyttd.neet obligaatioiden, joukkovelkakirjojen tai
tal-Ietusten korkoja tai osinkotuloja toimeentuLonsa paran-
tamiseksi. AIle klrmmenesosa ilmoitti kAyttAneensA tAmAn-
tyyppisi5 tuloja. Korkoja ja osinkotuloja kAyttdneita oli
eniten niiden joukossa, joiden yksityisen sekt.orin elAke
ol-i 5000 mk/kk tai suurempi. Noin vj-idesosa heist5 ilmoit-
ti kAyttAneensA niitd usein ja yhtA suuri oli niiden
osuus, jotka ol-ivat kAytt5neet niitA satunnaisesti.
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7.2. Muut keinot

Varallisuuden hankinnan ja kAyton lisAksi vastaajilLa
tiedusteltiin, millii muil-Ia keinoilla he olivat paranta-
neet tai aikoivat parantaa toimeentuloaan efAkeaikana.
N5ihin kuului sAAstohenkivakuutuksen ottaminen eldkeaikaa
varten. ElAkkeensaajilta kysyttiin myos pankki- tai muun
lainan ottamista el-rikeaikana sekd muihin keinoihin tur-
vautumista toimeentulon parantamiseksi .

SAAstohenkivakuutuksen yrittdjai voi otLaa itse tai sitten
yritys voi ottaa sen hAntA varten, jolloin vakuutusmaksut
ovat pAAs5;intoisesti yrityksen verotuksessa vdhennyskel-
poisia menoja. NAin on esim. avainhenkilovakuutuksessa
(Siitonen L990, L7) .

Taulu 33. Saiistohenkivakuutuksen ottaneiden elSkkeensaa-
jien osuudet yksityisen sektorin efdkkeen suuruuden mukaan
sukupolvenvaihdoksen mukaisissa ryhmissA

Yksit. sektorin
elAke mk/kk
vuonna 1993

Sukupolven-
vaihdos
toLeutui

*

Ei suku- Kaikki
polven-
vaihdostaz%

2500
5000

A

10
1,7

5
6

L2

5
7

13

2499
4999

Kaikki 9 6 7

SAAstohenkivakuutuksen ottamisessa ei elAkkeensaaj ien
vAIi11A ol-Iut paljon eroa sukupolvenvaihdoksen mukaan.
Osuus ol-i vain hieman muiLa korkeampi niil-l-A, joilIa suku-
polvenvaihdos toteutui. Sukupol-venvaihdoksen mukaisia
eroja sel-vemmin s5Astohenkivakuutuksen oLtaneiden osuudet
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erosivat yksityisen sektorin perusturvan mukaisen elSkkeen
suuruuden mukaan. Osuus oIi muita korkeampi niill-A, joiden
eleike ol-i 5000 mk/kk tai suurempi (r=.tq, p<.001). Suuris-
sa yrityksissA sAAstohenkivakuutuksen ottaminen ol-i sel-
vAsti muita yleisempd.d.

Aktiiveista yrit.t.SjistA sAAstohenkivakuutuksen ilmoitti
ottaneensa 1-2 Z eIi suurempi osuus kuin el-Akkeensaajista.
Sukupolvenvaihdosta suunnittelevaL eivAt oll-eet ottaneet
sddstohenkivakuutusta sen useammin kuin muutkaan, joten
myoskAAn aktiivit yritt.AjAt eiv5t varautuneet sukupol-
venvaihdokseen tAtA keinoa k5yttden.

Pankkilainan tai muun l-ainan ottaminen elAkeaikana voi
liittyA omaisuuden hankintaan, mutta voi yhtA hyvin olla
osoitus myos taloudellisista vaikeuksista. El-Akkeensaaj is-
ta pankkil-ainan o1i ottanut suurin piirtein joka kymmenes,
muunt)nppistA fainaa tuskin kukaan.

Eldkeaikana lainan ottaneet olivat LehneeL erilaisia si-
joituksia harvemmin kuin muut el-Skkeensaajat. Reuna-
huomautuksisLa pAitellen monet elAkkeensaajat olivat jou-
tuneet ottamaan pankkilainan sel-viytydkseen yrityksen ve-
loista. Lainan ottaneil-Ia ei yleensA oll-ut pankkitall-etuk-
sia, j oita kaiyttA;i .

Toimeentulotukeen oIi turvautunut, 3 ? elSkkeensaajista.
Toimeentufotukea saaneiden osuuksissa ei oll-ut eroa niiden
vAliIl-4, joiIla yksiLyisen sektorin elike jai al-Ie 5000
mk/kk vuonna 1993. Tate suurempaa elakett;i saaneissa ei
juuri oll-ut toimeentulotukea saaneita. Taloudellisissa
vaikeuksissa joudutaan usein myymriAn omaisuutta, toimeen-
tulotukea saaneista monet olivat myyneet kiinteisLon.

Kymmenesosa elAkkeensaajista mainit.si myos muita keinoja,
joihin he ol-ivat turvautuneet toimeentul-on parantamiseksi.
Niihin kuul-uivat ansio- tai yrittAjdtulojen hankkiminen,
eril-aiset yhteiskunnan tukimuodot kuten asumistuki tai
hoitotuki.,Jotkut mainitsivat myos vuokratuloL, omaisuuden
myyntitul-ot tai sAAstojen kdyton.
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7.3. Toimeentulon muutos

ElAkkeensaajilta kysyttiin, miten heidAn toimeentulonsa
oIi muutLunut elAkeaikana. Kaksi kol-masosaa sanoi sen huo-
nontuneen entiseen verrattuna, vain muuLamien mielest.A se
o1i parantunuL (taulu 34).

Kun vastauksia t.arkastel-tiin yksityisen sektorin perustur-
van mukaisen eldkkeen mukaan, niin sen suuruus ei kovin
hyvin selittAnyt k;isityseroja toimeent.ulon muutoksesta.
Toimeentulonsa katsoi sdilyneen ennall-aan suurempi osa
niistd elAkkeensaajista, joiden el-Ake j5i vuonna 1993 aIl-e
2500 mk/kk kuin niist5, joilla se oti 25OO-4999 mk/kk.
TAmA ilmeisesti johtuu kansaneldkkeen kokonaiselAkett5 ta-
soittavasta vaikutuksesta pienissA tyoelSkkeissA.

Tau1u 34. ElSkkeensaaj ien kAsitykset toimeentulon muutok-
sesta entiseen verrattuna yksityisen sektorin elAkkeen
suuruuden mukaan

Toimeentul-on
muutos
eLAkeaikana

Yksit. sektorin eldke mk/kk v. 1993
All-e 2500- s000- Kaikki
2500 4999

zvozz

Parantunut
Ennal-1aan
Huonontunut

YhteensA
LukumAArd

1
35
53

2
29
69

2
38
60

33
65

100
384

100
136

100
334

100
854

Toimeentulon muutos on suhteell-inen asia, siin5 on kysymys
vertailust.a nykyt.ilanteen ja entisen v;ilil14. Tietenkin se
riippuu siita, miten paljon tulot ovat eldkeaikana pienen-
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tyneet, muLta todenn5koisesti muutkin seikat vaikuttavat.
Voitaisiin o1ettaa, ettd suoraan vanhuusefAkkeel-fe siirty-
nei11A tulot olivat jo ennen elAkeaikaa pienentyneet enti-
seen ndhden, jolloin tulotason muutos tunLui vAhemm5n
jyrkriltS.

Kisitystai toimeentul-on muutoksesta sefitti el5kkeen mark-
kamAirA5 paremmin se, miten elAke ol-i vastannut odotuksia
(r=.32, p<.001-). ElSkkeensaajista, joiden mielestA se
vastasi odotuksia, alle puolet katsoi toimeentulonsa huo-
nontuneen. NiisLA vastaajista, joiden mielestA eISke ol-i
odotuksiin verrattuna vain hieman pienempi, vajaa kaksi
kol-masosa piti toimeentuloaan entiseen verrattuna huonom-
pana. Kun eldke osoittautui huomattavasti odotettua pie-
nemmAksi, lAhes kaikki katsoivat toimeentulon huonontuneen
elAkeaikana.

El-Akkeensaajien mielipidettA toimeentulon kehityksesLA
setitti myos varallisuuden hankinta eliikeaikaa varten. Ne,
jotka olivat tehneet sijoituksia elAkeaikaa varten, kat-
soivat muita useammin toimeentul-on pysyneen ennal-1aan.
HankitLujen sijoitusten myyntiaikeill-a ei oll-ut LAssi
merkitystA. Sijoitusten ofemassaolo, vaikkei niita olisi
konkreettisesLi kAytetty, antaa ilmeisesti tunteen olojen
pysymisestA ennal-Iaan.
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8. Yrittiiien kiinnostus ellkkeisiin

8.1. Osa-aikaellke

Osa-aikaeldkkeen on voinut saada vuoden 1987 alusta lAh-
Lien. Vuoden 1993 lopussa yksityisten alojen osa-aikaelAk-
keitii ol-i voimassa runsaat 300, YEL:n piirissA hieman y1i
100. Vuoden 1994 al-usta osa-aikael-Akkeen ik5raja yksityi-
sillai aloiLl-a 1aski 50 vuodesta 58 vuoteen, joka on Ii-
sAnnyt osa-aikaeldkehakemuksia. Samalta vanhuuseldkkeen
md.drAytymistA muutettiin niin, ettA osa-aikaelAkeajalta
karttuu elAkett.A myos ansion alentumisen osafta.

Osa-aikael-;ikkeell-A ofevan yrittAjAn on vAhennettAvd tyo-
aikansa puoleen. Jiiljellri olevan tyotulon on kuitenkin
ol-tava 21,40 mk/kk. Yrittaj;i voi saada osa-aikael_dkkeen
myos, jos hain fopettaa yrittaijdtoiminnan ja jatkaa muun
el-5kelain piiriin kuuluvassa tyossA. yritt.Aj;in vakiin-
tuneena t,yotulona pidetAAn osa-aikatyohon siirtymistd
v;ifittomaisti edel-t5neiden neljAn viimeisen vuoden keski-
mriArAistA tyotuloa (TyoelAke ja muu sosiaalivakuutus
Le94) .

Aktiiveilt,a yrittrijiltA kysyttiin, olisivatko he omalta
kohdaltaan kiinnostuneita tAl_l_aisesta j 5rj estelyst.A . KoI-
masosa (32 ?) ilmoitti olevansa, miehet useammin (34 Z)
kuin naiset (27 %). Niita, joita osa-aikael_Ake ei kiinnos-
t.anut ol-i suhteell-isesti yhtci paljon kuin siit.A kiinnostu-
neita. Runsas kol-masosa (:Z Z) ei osannut p5Atetl5 kan-
taansa. Moni lisAsi reunahuomautuksena, ettei tiennyt
asiasta tarpeeksi osatakseen vastata.

55-59-vuotiaat yritt;ij;it osoittivat enemm5n kiinnostusta
osa-aikaelAkettri kohLaan kuin taitai vanhemmat. Miesten ja
nuorempien kuin elakeikAii laihest.yvien kiinnostus on todet-
tu myos Eldketurvakeskuksen varhaiselrikkeit.A koskevissa
tutkimuksissa (Takafa L994, 22). yritt5jAt ol_ivat myos

4 443954K
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kiinnostuneempia osa-aikael-AkkeestA kuin mitei voidaan
pAAtellA 55-64-vuotiaiden palkansaajien halukkuudesta
siirtyai osa-aikatyohon (SantamAki-Vuori 1993) .

Kuvio 8. Aktiivien yrittAjien kiinnostus osa-aikaelAkettA
kohtaan iAn ja sukupuol-en mukaan

Kiinnostus osa-aikaeliikkeeseen

55-59 v.: Miehet

55-59 v.: Naiset

60-64 v.: Miehet

60-64 v.: Naiset

0 20 40 60 80 100

I Kiinnostunut ffi Ei kiinnostunut [] Eiosaa sanoa

Toimialoittain kiinnostus osa-aikaelAkettii kohtaan vaihte-
1i siten, ettd eniten sitA esiintyi rakennustoiminnassa
sekA teoll-isuuden ja kAsityon aLa1Ia. V5hiten sitA osoit-
tivat l-iikenteessd sekA maa- ja metsAtal-oudessa toimivat
yrittAjAt. YIi l-0 hengen yrityksissA kiinnostus oli ylei-
sempdA kuin pienissd yrityksissA.

Osa-aikaelAkkeest5 kiinnostuneista neljAsosa suunnitteli
yrityksessAAn sukupolvenvaihdost.a. Eniten kiinnostusta
osoittivatkin 55-59-vuotiaat, sukupolvenvaihdosta suunnit-
tel-evat yrittAjAt (kuvio 9) .
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Kuvio 9. Aktiivien yrittAjien kiinnostus osa-aikaeld.kettA
kohLaan iAn ja sukupolvenvaihdoksen suunnittelun mukaan

Kiin nostus osa-aikaeldkkeeseen

55-59 v.: Spv

55-59 v.: Ei spv

60-64 v.: Spv

60-64 v.: Ei spv

0 20 40 60 B0 100

I Kiinnostunut ffi Ei kiinnostunut tr Eiosaa sanoa

Eniten kiinnostusta osa-aikaelaikettA kohtaan osoittivat ne
sukupolvenvaihdosta suunnittelevat yrittAjAt, jotka ai-
koivat luopua yrityksestA ennen elaikeikdA samoin kuin ne,
jotka aikoivat luopua yrityksestA siinA tapauksessa, ettA
joutuisivat ennenaikaisell-e elAkkeeIl-e.

Yri-tte j ist5, j otka eivAt ol-l-eet kiinnostuneita osa-aika-
elAkkeestA, mel-ko suuri osa ei osannut sen tarkemmin pe-
rustel-la, miksei o1lut. Kiinnostuksen puutteelle syitd
ilmoittaneil-Ia ne vaihtel-ivat jonkin verran yritt5jtin
sukupuolen ja iAn mukaan. Eroa niissi ei otl-ut kuitenkaan
sen mukaan, oliko sukupolvenvaihdos suunnitteilla vai ei.

Naiset., jotka miehiS yleisemmin tyoskentel-ivAt kaupan ja
palvelusten aIoiIIa, olivat heitA yleisemmin sit5 mieltd,
etteivdt he alan l-uonteesta johtuen voisi vaihtaa lyhyem-
pai5n tyoaikaan. Asiakkaat kaikkoaisivat, jos liike olisi
auki vain rajoitettuna aikana (taulu 35) .
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Taulu 35. IAn mukaiset syyt siihen, miksi osa-aikaelAke ei
kiinnostanut

Miksi ei ole kiinnostunut
osa- aikaelAkkeestA

55-59 v.
z

60-64 v
I

Kaikki
26

Alan fuonteesta johtuen
Haluaisi lopettaa tai aikoo
jaada elSkkeelle
Hal-uaa j aLkaa tyontekoa
Tulojen pienentymisen takia
Muusta syystA
Ei osaa sanoa

YhteensA
LukumAlrA

1l_
10
l2

5
38

t7
10
10

6
39

24 11 18

25
9
7
7

4L

100
163

100
130

100
293

Kiinnostuksen puutteetle alfe 50-vuotiaat yrittAjAt iI-
moittivat alan luonLeeseen liittyviA ja muita tyonteon
jatkamishal-ukkuutta ilmaisevia syitd useammin kuin heitA
vanhemmat vastaajat. Jotkut epAilivait, etteivit tulisi
osa-aikael-5kkeellri toimeen. Suurempi osa 60 vuotta tAyttS-
neistA kuin heitA nuoremmista vastaajista oli tyoteon fo-
pettamisen ja kokonaan elAkkeelle siirtymisen kannal-la.

Osa-aikaellke -

yrittiiiien sukupolvenvaihdosellike?

YrittAjajarjestossA esitettiin ajatus osa-aikaeIAkejAr-
jestelmin kehittAmisestd siihen suuntaan, ettd se voisi
toimia yrittAjien osa-aikaelAkkeena. Miten sj-tA pitAisi
kehittiiA, jai Larkentamatta. osa-aikael-Akkeen oletettiin
ilmeisestikin nopeuttavan yrittAj ien sukupolvenvaihdoksia
ja estdvAn yritysLen lopetusta, mikrili esikuvana pidetAAn
maat af ousyrit LA j ien sukupol-venvaihdose 1 AkettA .

Maatalousyrittaijien sukupolvenvaihdoselSkejArjestelm5n
erdAnd tarkoituksena o1i viljelijAvdeston epAedullisen
ikArakenteen korj aaminen. ,J;irj este1m5llA pyrittiin myos
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siihen, ettA jatkamiskelpoisLen tilojen v5heneminen saa-
taisiin pysiiytetyksi (Komiteanmietinto l-985:30,3) . Suku-
polvenvaihdosel-AkejArjestelmAn toteutumj-sta seurattiin
vuosien mittaan myos tutkimuksil-Ia ja niiden perusteella
sAdnnosten tarkoittama sukupolven vaihtumisen nopeutuminen
tiloilla ndyttA;i toteutuneen samoin kuin viljelijoiden
ikArakenne nuorentuneen (Latva-Koivisto t975, HuhtamAki
1985, Tuohela 1991-)

TdssA tutkimuksessa sel-laisia tyossA k;iyviA yrittAjiA,
jotka olivat kiinnostuneita osa-aikael-AkkeestA ja myos
suunnittelivat sukupolvenvaihdosta, oli vain 7 ?. Maata-
lousyrittAjiin verrattuna mAArA on vAhAinen, sitl-A vuonna
1993 joka viides maatal-ousyrittrijien elAke myonnettiin 55-
64-vuot.iaiden ikAryhmAssA sukupolvenvaihdoksen perusteel-
la-

Edell;i mainitusta 7 Z:n joukosLa miehet muodostivat kol-me
neljAsosaa ja naiset yhden neljAsosan. Kiinnostus ol-i
kaupan sekA teol1isuuden ja kAsityon al-oill-a suurempi kuin
ndiden toimialojen osuus. Liikenteessd., rakennustoiminnas-
sa ja palvelualoilla kiinnost,usta esiintyi vAhemmdn. Pie-
nissd, a-4 hengen yrityksissd tyoskentelevdt eivdt ol-leet
osa-aikael;ikkeesta yhtA kiinnostuneita kuin yrittajet tata
suuremmissa yrityksissA .

El-dkkeensaaj issa osa-aikael-dkkeen saa j ia ol-i tarkastel-ua
varten itse asiassa l-iian vdhdn, mutta joitakin pAAtelmiS
voi tehdA. Keskim5ArAinen osa-aikaelAke o1i fAhes yhti
suuri kuin yksityisen sektorin elAke keskimAdrin. Vast.aa-
vasti myos niiden aktiivien yrittajien alkutyotulo, jotka
olivat kiinnostuneita osa-aikael-Akkeestai, ol-i miehitlA
keskimddrAista korkeampi. Osa-aikael-Akkeel-Ie siirtyneiden
miesten hyvAtuloisuus on t.odettu myos muissa tutkimuksissa
(Santamdki-Vuori 1990) . Osa-aikaeldkkeestd kiinnostuneiden
naisten alkutyot,ulo oIi sit.e vastoin muita naisia alempi.

Siite pienestA joukosta, joka o1i kiinnostunut osa-aika-
eldkkeestA ja suunnitt.eli sukupolvenvaihdosta, joka neljAs
aikoi luopua yrityksestA vasta vanhuusel;ikkeellA. Vain
joka kolmas suunnitteli luopuvansa siitA ennen elAkeik;i;i
ja joka viides, jos joutuisi ennenaikaisel-Ie el-5kkeelte.
Muut eivdt ol-feet miettineet luopumisen ajankohtaa.



85

Ei oLe p5Stelt5vissA, kuinka suuri osa todella kAytt;iisi
osa-aikaelAkkeen suomaa mahdollisuutta sukupolvenvaihdok-
sen nopeuLtamiseksi . ElAketurvakeskuksen varhaisetakkeit.A
koskevien tutkimusten mukaan kiinnostus harvoin johtaa
el-aikkeell-e hakeutumiseen. Kiinnostuksen nAhdain lAhinnii
kuvastavan myonteistA suhtautumista tyoelAmAAn (TakaIa
L994, 23) .

8.2. Ellketiedon tarve

ElAkkeensaajilta ja aktiiveil-ta yritt;ijiltA kysyttiin,
ol-ivatko he miel-estAAn saaneet riittav5sti tietoa yrit-
tiij ien elAkkeeLle siirtymiseen liittyvistA asioista.
Enemmisto eldkkeensaajista (60 Z) oli miel-estiAn saanut
riittAvAsti tietoa, neljAsosa taas ei ollut saanut ja muut
eivAt osanneet sanoa.

Tyoss;i ol-evista yrittAj istA elAkkeensaaj ia harvemmat
(44 e") olivat tyytyvAisiA saadun tiedon mAAriSn. Kolmasosa
ei olfut siihen t.yytyvAinen ja muut eivAL osanneet sanoa.

Vastaukset eiv5t eronneet sukupuolen mukaan, mutta joita-
kin peruskoul-utuksen mukaisia eroja esiintyi. Kansakoulun
kdyneistA elAkkeensaajista neljlsosa o1i tyytymdton saadun
tiedon mAArdAn, ylioppilastutkinnon suoriLtaneista vain
joka kymmenes. Tyossd ol-evista yrittAjisti taas ytioppi-
lastutkinnon suorittaneet pitivAt saaLua tietoa riittAmAt-
tom5nA l5hes yhtA usein kuin kansankoulun kAyneet.

Sekd niistA elAkkeensaajista etti aktiiveista yrittrijista,
jotka pitivAt saatua tietoa riittAmAttomAn5, yli puolet
jaLti kertomatta, minkAlaista tietoa he olisivat halun-
neet saada enemmAn.
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Taulu 35. Eldkeasiat., joista el-Akkeensaajat ja aktiivit,
yrittAjait olisivat halunneeL saada enemman tietoa

MinkAlaista tietoa ol-isi
halunnut saada/haluaisi
saada

El-Akkeen-
saaj at

z

Aktiivit
yrittAj At

z

YlipaiAnsri jotakin tiet.oa
ElAkkeistd yleensd
Eldkkeen mAArd.std
El-Sketurvan parantamisesta
Ef Skkeel- Ie pei;isystA
Muista seikoista
Ei osaa sanoa

15
5

L2
6
z
2

58

7
t9

5
3
7
3

56

Yhteensd.
LukumAdrd.

100
227

100
319

Eritellymmin vastanneet eldkkeensaajat olisivat hal_unneet
tarkempaa tietoa el-Akkeen m55rd.stA, kun taas tyossA o1evia
yritttijiA kiinnostivat el-Skkeet y1eens5. Ne elAkkeensaa-
jat, joiden yrityksessd oIi sukupolvenvaihdos, olisivat
toivoneet tietoa elAkkeen mAArSSn vaikuttavista seikoista.
NiilLa eld.kkeensaajilta taas, joilIa sukupolvenvaihdosta
ei o1lut, puuttui miel-est,AAn tietoa elAketurvan paranta-
misesta. TyossA ol-evat yrittAjat, joi11a sukupolvenvaihdos
o1i suunnitteil-l-a, halusivat tiet;i5 enemm5n ef Akkeell-e
p;iAsystai.
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9. Yhteenveto

Tutkimuksen tarkoituksena on ollut kuvata sukupolvenvaih-
dosten yleisyyttA ja edellytyksiA seki niitl toimenpitei-
tA, joihin luopuvat yrittAjAt ryhtlrv;it Loimeentulonsa
turvaamiseksi el-Akeaikana. Yritt;ijAt siirtyivAt elAkkeelle
keskimAArin 61,7-vuotiaina. El-Skkeensaajien yksityisen
sektorin keskief;ike oIi 3 304 mk/kk vuonna 1993. ElAkkeen-
saajista 7L prosentilla oIi myos muiden tyoelSkelakien
kuin YEL:n mukaista elAketurvaa. YEL-Iaitoksen myontAmAst5
yksityisen sektorin etAkkeests kolme neljAsosaa oli yrit-
tAjatoiminnalla karttunutta elSkkeen osaa.

Ajankohta sukupolvenvaihdosten tutkimiseen ei ollut suo-
tuisa. Taloudell-isen taantuman aikana yrityksiai lopetetaan
ja menee konkurssin tavanomaista enemmdn, joten on arvat-
tavissa, ettA myos sukupolvenvaihdoksia esiintyy entistd
vAhemmAn. Niista yrittAjistd, jotka siirtyivat efdkkeel1e
vuosina 1,990-92, joka neljdnnen yrityksess5 ol-i sukupol-
venvaihdos. Sukupolvenvaihdosten osuus laski vuodesta 1990
vuoteen 1992 siten, ettA vuonna 1990 elAkkeelle jA5neill;i
se ofi 26 Z, mutta vuonna 1992 enAa 23?. Vuonna 1993 suku-
polvenvaihdoksia ol-i suunnitteilla saman verran kuin mitd
niitA edellisenA vuonna ofi toteutunut.

Sukupolvenvaihdoksista enin osa tapahtui l-iikenteen ja
kaupan aloill-a. Samoilla aIoi11a niitA myos yleisimmin
suunniteltiin vuonna l-993. Yritykset, joissa sukupolven-
vaihdos toteutui tai ofi suunnitteilla, ol-ivat tavaflista
suurempia henkiloston mAArAn perusteella arvioituna.

Vuonna 1993 toimineil-1a yrittAjill-ai henkiloston maAr;i ol-i
laskenut verrattuna siihen, mitii se oLi elAkkeensaajilla
vAlittomaisti ennen el-Skeaikaa. Ne yritykset, joissa suku-
polvenvaihdos oIi suunnitteil-l-a, olivat henkiloston mAdrAn
perusteella suurempia kuin niiden elAkkeensaajien yrityk-
set, joissa se oli toteutunut. Sukupolvenvaihdosten vihe-
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tessA myos kynnys niihin oli noussut

Yrityksen henkiloston mA5ri oli tArkeii, mutta ei ratkai-
sevin seikka sukupolvenvaihdoksen kannalta. Tlrkein oli
so, eLtA yrityksen toiminnassa oli mukana perheenjiseniA,
jatkaja muun muassa. Jos perheyrityksessd ei tapahtunut
sukupolvenvaihdosta, niin se johtui yleensi toiminnan kan-
nattamattomuudesta ja alan huonoista nAkymistA fama-aika-
na.

SukupoTvenva ihdok s en aj ankohta

Jatkajan olemassaolo ei saa yrittAjAA hakeutumaan muita
aikaisemmin elAkkeelle, esim. osa-aikaelAkkeel-Ie tai var-
hennetulle vanhuuselAkkeell-e. YrittAjAt. siirtyivat elAk-
keel-Ie keskim5Arin 61,7-vuotiaina riippumatta siitA, to-
teutuiko sukupolvenvaihdos vai ei.

Toisaalta myoskAdn jatkajat eivdt ol-let kovin vanhoja
sukupolvenvaihdoksen tapahtuessa. He olivat keskimASrin
32,3-vuotiaita e1i pari vuotta nuorempia kuin aloittavat
yrittrij At yleensd.

Tyossd olevista yrittajistd kolmasosa ei ol-Iut vield miet-
tinyt luopumisen ajankohLaa. Eiv5t he kuitenkaan oll-eet
erityisen innokkaita luopumaan yrityksestA ja tyonteosta
ennen vanhuusel-iikeikAai. Ainoastaan j oka viides yritttij A
suunnittel-i luovuttavansa yrityksen ennen sita.

Yrityksen l-uovutus

Eld.kkeensaaj ista enemmAn kuin kaksi kol-masosaa of i f uo-
vuttanut yrityksen jatkajalle kokonaan tutkimuksen ajan-
kohtaan mennessS. NAin oli tapahtunut erityisesti pienis-
sA, afle viiden hengen yrityksissd, joissa yrittiijii ei
yleensA jatkanut tyontekoa eldkeaikana.

ElSkkeensaajista 27 ? jatkoi tyoskentely5 tutkimuksen
ajankohtana, useimmat tosin osa-aikaisesti. Koko yrityksen
l-uovuttaminen liittyikin yleensA siihen, jatkoiko el-Ak-
keensaaja tyoskentelyA elAkeaikana. Viiden tai useamman
hengen yrityksissA 40 ? elAkkeensaajista jatkoi yhA tyos-
kentelyd tutkimuksen ajankohtana ja ol-i yleensd luovut-
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tanut vasta osan yritysta. Samoin niistd tyossd olevisLa
yritt5jistd, jotka aikoivat jatkaa tyoskentelyA elAkeaika-
Dd, ainoastaan vajaa puolet aikoi luovuttaa yrityksen
kokonaisuudessaan j atkaj aIl-e sukupolvenvaihdoksessa.

TyoskentelyA elAkeaikana jatkaneet olivat useimmiten van-
huuselAkkeen, varhennetun vanhuuseldkkeen tai osa-aika-
e1Akkeen saajia. Tyokyvyttomyyseldkkeen tai yksilollisen
varhaiseldkkeen saaneet eivAt yleensi jatkaneet tyontekoa
elAkkeen saamisen jAlkeen.

Luovutustapa oli- monesti yhteydessA siihen, luopuiko elAk-
keensaaja koko yrityksesta vai sen osasta. Yritykseste
kokonaan luopuneilla yleisin luovutustapa oli kauppa.
NiistA elAkkeensaajista, jotka ol-ivaL luopuneet osasta
yritysti, runsas kolmasosa oli ainakin osaksi lahjoittanut
sen. Yritysomaj-suutta oIi siirretLy jatkajan nimiin jo
ennen el-dkeaikaa.

Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu, johon kuuluvat yri-
tysomaisuuden siirron ohella vastuun siirtAminen jatkajal-
le, oli varsin vAhAistA pienissA yrityksissd. NiissA yrit-
t;ijai piti 'langat kAsissAAn' el-dkeaikaan asti. Toimenpi-
teisiin sukupolvenvaihdoksen varalta olivat muita yleisem-
min ryhtyneet ne elAkkeensaajat, jotka luopuivat vain
osasta yritystA. Sama pAtee myos niihin tyossi oleviin
yrittdjiin, jotka aikoivat pitAA osan yritystA itse1l5An.

Yr i tttij i en peruseT dketurva

El-Akkeensaaj ista 7l Z:1Ie oIi karttunut myos muiden tyo-
el-5ke1akien kuin YEL:n mukaista elAketurvaa. Ne, joitla
sukupolvenvaihdos oli toteutunut, ol-ivaL muita useammin
kuul-uneet pelkdstaian YEL:n piiriin.

55-59 vuoden iAssA elSkkeen saaneista puolet o1i jAAnyt
tyokyvyttomyyselAkkeell-e ja puolet yksilollisel-l-e var-
haiselSkkeel-1e. Ne 60-64 vuoden iAssS el-Skkeen saaneet,
joiden yrityksessd oli sukupolvenvaihdos, olivat muita
hieman yleisemmin siirtyneet tyokfryttomyyselSkkeell-e tai
osa-aikaelAkkeel-Ie. Yrit.tAj il-la, joilIa ei oll-ut sukupol-
venvaihdosta, ol-ivat heitS useammin jA5neet tyottomyys-
eleikkeelIe. Kaikkiaan ef5kelajin mukaiset erot sukupoJ-ven-
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vaihdoksen mukaisissa ryhmissA jAivAt viihlisiksi ja riip-
puivat oleLettavasti enemmAn terveydentilasta kuin muista
seikoista.

Eldkkeensaaj ien tyoelAkkeet eivdt elAkelaj in mukaan ol-en-
naisesti eronneet suuruudel-taan kaikista YEL-laitosten
maksamista eldkkeist5 vuonna 1993. TyoelAkkeet eivit suu-
ruudel-taaan eronneet myoskA5n sukupoLvenvaihdoksen mukaan.
Niiden naisten vanhuuselAke, joiden yrityksessi ol-i suku-
polvenvaihdos, o1i kuitenkin keskimAAr5istA pienempi mui-
hin naisiin verrattuna.

El-Skkeensaajilla ei nAyttdnyt olleen tarkkaa ti-etoa tyo-
efAkkeen mlArdstA ennen sen saamista. Yli kaksi viidesosaa
eld.kkeensaaj ista piti sitA huomattavasti pienempAnA kuin
mitA oli odottanut ja vajaa kolmasosa kaLsoi sen olevan
hieman odotettua pienempi. Vain neljdsosa oli sitA mieIt5,
ettA elAkkeen mAir5 vastasi odotuksia. Mita pienempi eldke
o1i, sitA useammin sen ol-i odotettu ofevan suurempj-.

Tyoeldkkeen miSrd riippuu paitsi yritt.SjAnA toimitusta
ajasta, myos yrittAjin keskimiArAisestA tyotulosta. Aktii-
veil-ta yritt5j itt5 oIi kAytettaivissd indeksillS korotettu
vuotuinen alkutyotulotieto. Sen perusteella heidAn alku-
tyotulonsa jai al-Ie suomal-aisten palkansaajien ansiotason
vuonna 1,993. Ei ol-e kuitenkaan tietoa, kuinka monella tyo-
tulo ol-i tarkistettu. Niilla miespuolisilla yritt;i j ill-a,
jotka suunnittel-ivat sukupolvenvaihdosta, alkutyotulo oli
muiden miesten tuloa korkeampi.

Vapaaehtoi set eTAkej arj es teTyt

Tyoel;ikelakien mukaista rekisteroity;i lisAel-dketurvaa ol-i
vain 3 ?:l-la ja rekisteroimAttomAstA o1i tieto vain aLl-e
prosentin kohda1Ia. Yksil-o1l-isen elAkevakuutuksen otta-
minenkaan ei oll-ut kovin yleista. LisAelAketurvan hankki-
minen ei tutkimuksen vastaajilla kuulunut niihin toimenpi-
teisiin, joihin ryhdyttiin sukupolvenvaihdokseen varall-e.
LisAefAketurvaa olivat muita yleisemmin hankkineet ne
eldkkeensaajat, jotka saivat myos keskimSSrdistd parempaa
el-5keLtA. He olivat tyoskennelleet useammin suurissa kuin
pienissA yrityksissA.
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Yksilollisen elAkevakuutuksen oli ottanut aIle kymmenesosa
el-Akkeensaajista. Heitl5 tyoelAke o1i myos keskimAdr5ist5
korkeampi. Aktiiveilla yrittajilla yksilollinen elSkeva-
kuutus oIi hieman yleisempi kuin elAkkeensaajilla. Se oli
muita tavall-isempi suurissa yrityksissA tyoskentelevilli,
joi11a myos alkutyotulo oli keskimdiriiistii korkeampi.
Lis5elAkeLurvaa ol-ivat siis hankkineet ne yrittdjdt, joi-
den peruselAketurvakaan ei kuulu huonoimpiin.

VaraLlisuuden hankinta ja kAytto

NeljAsosa el-Akkeensaajista o1i tehnyt ef5keaikaa varten
sijoituksia: hankkinut kiinteiston tai kiinteistojA, asun-
to-osakkeita tai muita arvopapereita tai muuta omaisuutta.
Sijoitusten hankinnan l-isiksi el-Skkeensaajat olivat varau-
tuneet efikeaikaan tekem5flA talfetuksia.

Kuten l-isdeldketurvan hankkiminen niin myos sijoitusten
tekeminen oIi el-Skkeensaajilla yhteydess;i siihen, minkd
suuruista tyoelAkett;i he saivat. Varallisuutta olivat
muita yleisemmin hankkineet ne elSkkeensaajat, jotka sai-
vat myos keskimAArAistei parempaa el-5kettA. Myos tyoss;i
olevista yrittijistri sijoituksia olivat muita useammin
tehneet ne, joiden alkutyotulo oIi keskimAArAisLA korkeam-
pi.

Elikkeensaajissa o1i enemmiin niit;i, jotka olivat myyneet
tai aikoivat myydl henkilokohtaista omaisuuttaan toimeen-
tulon parantamiseksi kuin sit5 elAkeajan varalle hankki-
neita, vaikka n5md. asiat paljolti keskittyivAt samoihin
henkil-oihin. K)rmmenesosa oIi myynyt myos yritysvaral-
lisuuLLa toimeentulon parantamiseksi. Omaisuuden myyntiA
yleisemmin elAkeaikaista toimeentuloa o1i parannettu nos-
tamall-a tall-etuksia.

SekA l-isAelAketurvan hankkiminen ettd varallisuudella
elAkeaikaan varautuminen o1i yhteydess5 yrit.t.SjAn perus-
elAketurvan suuruuteen. Niil-ta, joiden peruselAketurva oli
vAhAinen, puutLuivat usein myos keinot sen puutteiden
kompensoimiseen .
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ToimeentuLon muutos el-Akeaikana

El-Akkeensaaj ista kaksi kol-masosaa oIi sitA miel-t5, ettd
toimeentul-o ol-i huonontunut efdkeaikana entiseen verrattu-
na. Enemmisto myos keskimddraista parempaa tyoelaiketta
saavista katsoi toimeentulonsa huonontuneen. Ne, joiden
mielestA elAke oli odotuksiin verrattuna pienempi, katsoi-
vat yleensA myos toimeentulonsa huonontuneen efdkeaikana.

Kiinnostus osa-aikael-dkett1 kohtaan

Neljdsosa el,dkkeensaajista ei ollut miefestAAn saanut
riittAvAsti tietoa eldkeasioista. TyossA ol-evista yrittA-
jistA kol-masosa oIi tyytymaton saadun tiedon mAArAAn.
EIAkkeelIA ol-evat olisivat hal-unneet enemm5n tietoa el-Ak-
keen mAArAstA ja siihen vaikuttavista seikoista, tyossA
olevat yritt;ijAt toivoivat taas tietoa yleensd.

Kun tyoss5 olevil-ta yrittAj ilt5 t.iedusteltiin kiinnostusta
osa-aikaelAkettA kohtaan, niin 55-59-vuotiaista kolmasosa
ja 60-64-vuotiaista neljAsosa ilmoitti olevansa siitA
kiinnostunuL. Miehet osoittivat enemmAn kiinnostusta tAtA
elAkejArjeste1yA kohtaan kuin naiset.

Osa-aikaeldke soveltuisi hyuin helpottamaan sukupolven-
vaihdoksen siirtymdvaihetta ja voisi ehkA nopeuttaa site.
Niiden yritt5jien osuus, jotka olivat kiinnostuneita osa-
aikaeliikkeestA ja suunnittelivat myos sukupolvenvaihdos-
td, jei kuitenkin melko pieneksi eli alle kymmenesosaan
vasLaajista. Enemmisto t5st;i joukosta tyoskenteli kaupan
tai teoll-j-suuden ja klsityon aloilfa. Miesten alkutyotulo
oli keskimaiArAistti korkeampi, naisten taas sitA alempi.
Kiinnostuksen ei ole todetLu useinkaan johtavan osa-aika-
el5kkeell-e hakeutumiseen. TAstAkin joukosta vain kolmasosa
aikoi luopua yrityksesL5 ennen el-AkeikaiA.
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Bo Lundqvist

Liite 1: Perusjoukot ja otosten poiminta

l-. Aktiivit yrittajAt
Tutkimuksen perusjoukkoon kuuluivat vuosina L929 - a938
syntyneet E t Sketurvake skuksen tyosuhdereki st erin perustee 1 -
Ia yrittAjien elAkel-ain mukaista elAkeoikeutta vuoden 1991
lopussa kartuttaneet, jotka eiv5t vuoden 1993 kesAkuun
lopussa ol-leet elSkkeel}a ja joill-a o1i yritt,AjAtoimintaa
vuoden :.969 151keen vAhinLSSn 100 kuukautta.
Aktiivien yrittAjien perusjoukkoon kuului kaikkiaan L5 531
henkiloA, joista 69,6 Z ol-i miehiA ja 30,4 ? naisia. HeistA
poimittiin systemaatLisel-Ia otannaf 1a syntymiiplivien avulla
joka kymmenes. Otokseen tul-i 1587 henkiloA, joille lahetet-
tiin kyselylomake vuoden 1993 lopussa.

Lomakkeen palautti 1-1-23 henkilo5, joten palautusprosentti
ol-i 65,5 (miehillA 54,8 ja naisi-Ila 70,5). Vastausprosentit
eiv5t merkittSv5sti vaihdell-eet yrittAjAjakson pituuden tai
toimial-an mukaan.

Aktiivien yrittAjien perusjoukon, otoksen ja vastanneiden
jakaumat sukupuolen, synL).m5vuoden, yrittAjAjakson pituuden
ja toimialan mukaan on esitetty taulukoissa 1a-l-c.

Taulukko 1a Aktiivien yritttijien jakauLuminen syntymA-
vuoden ja sukupuolen mukaan perusjoukossa,
otoksessa ja vastanneiden joukossa.

PerugJoukko otoaj oukko vasEa[n€ld€n Joukko

Miehet Naiset
tt

Miehets
t

Naiset
t

MieheE
1km *

NaiseE
1km t

L929
193 0
19 31
L932
193 3
L934
1935
1935
1937
193 8

5
6
7
9
9

10
l1
L2

15

0
2
4
3
1
7
6
1
3
3

5
6
7
I
8

10
L2
L2
13
15

5
9
5
1
6

0
I
3

4
6
6
9

10
10
13
11
r4
15

2
1
L
L
5
1
0
0
0
9

4
8
8
1
9
9

11
L2
r6
L2

5
6
2
8
1
1

1
0
3

47
43

75
81
93

111
118

3,8
6,2
5,7
9,5

L0 ,7
11, 3
14 ,7
15, 6

L7
32
26
26
32
4L
45
46
55
49

4
I
1
7
I

11
l2
L2
L4
13

6
7
0
0
7
1

5
9
3

Kaikki l-00,0
Osuus kaikj.sEa 59,5t

100,
67, 1t

100, 0
32 ,9*

100,0
30,4t

100, 0
69 ,2*

100,0
30, 8t

154 369
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Akt,iivien yritt.Aj ien j akautuminen YEL-toi-
minnan keston ja sukupuolen mukaan perusjou-
kossa, otoksessa ja vastanneiden joukossa.

PerusJ oukko
Miehet Naiset

t$
OEoaj oukko

Miehet. Naiset
t

VaaEannolden JoukkoMieheE Naiset
1km * 1km t

5
L4
L4
16
49

-10 v.
11-14 v
15-18 v
79-22 v
23 v.

0
4
3
9
4

8
1
l-
9
1

3
5
5
6
0

18
t2

L6
30

3
0

),9 ,2
t2,t
18,9
15,3
30,1
3,8
0,5

7
1
6
6
4
6
1

7

1
8
0
2
t-

3
4
9
3
6
1
3

4
L6
15
15
48

6,6

23,O
15, 5
3L ,7

10,
2,

7,

0,

5,0
24 ,1
22,6
77 ,5
29,2

4L

7L7
rr7
354

5,4
L6,6
15,5
15, 5
46 ,9

22
90
75
66

6
24
20
L7
31

10
1

41
35

4
4

Kaikki

Taul-ukko 1c

100,0 100,0 100. 0 100,0

Otoajoukko
Miehet Naiset

*t

154 100,0 359 L00,0

Aktiivien yrittiijien jakautuminen
ja sukupuolen mukaan perusjoukossa,
ja vast.anneiden joukossa.

t.oimial-an
otoksessa

Peruaj oukko
Miehet Naiset

*t
vaaEamelden J oukko

Miehet NaiseE
1km t lkm $

Teollisuus ja kasity6 17,
Rakemustoiminta
Kauppa
Palvelutoiminta
Liikenne
Maa- ja metsatalous
Tuntematon

Kaikki

10, 9
1,8

40 ,7
35,8
6,0
4,9

L4L
91

140
725
229

27
1

40
6

L52
135

18
t7

t2
1a
15
30

4
0

100,0 100,0 100,0 100,0 754 r,00,0 359 100,0

2. ElAkkeel-IA olevat yrittaijat
Perusjoukkoon kuuluivat vuosina 1925 - l-935 syntyneet
ElAketurvakeskuksen elAketapahtumareki sterin mukaan vuos ina
1990 - 1992 eliikkeel-le siirtyneet henkilot, joiden eLrikkee-
seen sis5ltyi yrittijAin el5kelain mukaista elaket.tA vahin-
tdiin l-0 vuoden yrittAjAnAol-on perusteella. T5l_laisia henki-loita oli 6356, joista 70,3 eo ol-i miehiA 1a 29,7 ? naisia.
Perusjoukosta poimittiin systemaattiseLla otannalla synty-
m5pdivien avul-l-a joka viides. Otokseen tuli l_312 henkiloe,joil1e lAhetettiin kyselyl-omake vuoden 1993 lopussa.
Lomakkeen palautti 868 henkiloA, joten palautusprosentti
oli 65,2 (miehiI15 55,7 )a naisill-a G5,0) . VastausprosenLiE
vaihdelivat eri syntlrmAvuosiluokil-l-a 50:n ja BO:n prosentin
vAIi11A. YrittiijAjakson pituuden tai toimial_an mukaanvastausprosenttien vaihtel-u ol_i vAhAisempAA.

El-Akkeetl-A olleiden yrittAjien perusjoukon, otoksen ja vas-tanneiden jakaumaE sukupuolen, syntymAvuoden, yrittrijAjak-
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son pituuden ja toimial-an mukaan on esitetty taufukoissa
2a-2c.
Taulukko 2a ElAkkeel-14 ol-l-eiden yrittAjien jakautuminen

syntymdvuoden ja sukupuolen mukaan perusjou-
kossa, otoksessa ja vastanneiden joukossa.

PerusJoukko otoajoukko vasEaEelden J oukko

Miehet Naiset
t

)"2 ,9
]-6,4
15, 3
6,6
9,4
7,5
6,L
6,2
3,7

3,7
)A

Miehet Naiset Miehet Naiset
I

10,
13,
L6,

'7,
8,
't,
8,
5,
5,

2,

t
11,
13,
L'7 ,'t,

8,
8,
7,
7,
6,
4,

7,

t
11,
t6,
14,
6,
8,
6,
8,
8,
3,
6,
5,
2,
0,

Ikm
66
68

103

60
59
54
50
34

32
L2
11

? 1km
28
42
38
L7
19
L7

22
10
L4

t
10
15
L4

6
7
5

10
I

4
3
0

L925
L926
L927
!925
L929
193 0
19 31
L932
1933
1934
193 5
1936
193 7

1
4
5

5
9
0
6

3
1
1

4
1
1
1
7
5
I
1
2
5
0
1
4

6
4
8
3
5
9
2
7
7
3
0
9

10
11
15

6
9

a
5
4
5
2
1

11
9
1

Kaikki 100.0 100.0 100, 0
7O ,7*

100.0 6t2 100,0
7O ,5*

255 1 0
5*Osuus kaikista 70,3t 29t74 29 ,3* 2

Taulukko 2b EIAkkeel-15 ol-leiden yrittAjien jakautuminen
YEl-toiminnan keston ja sukupuolen mukaan pe-
rusjoukossa, otoksessa ja vasLanneiden jou-
kossa.

PeruaJ oukko
Miehet Nai-set.t&

OtoaJoukko
Miehet Naiset

tt
vaaEameLden JoukkoMiehet Naiset

lkm t 1km *
-10 v
11- 14
15-18

L2,9
15, 1
69,L
0,1

100,0

5,6
22,5
L7 ,4
54.,5

100, 0

3,4
13,2
1,5,1
6'7 ,2

7
24
t4
53

1
3
8
5

2L
79

101

3,4
L2 ,9
16,5
61,2

23
51
38

134

9,0
23 ,8
14. 8
52 ,3

23 v.
Kaikki 100, 0 100, 0 6L2 100,0 256 100,0

Taulukko 2c. El5kkeell-A oll-eiden yrittdjien jakautuminen
toimial-an ja sukupuolen mukaan perusjoukossa,
otoksessa ja vastanneiden joukossa.

P€rusJ oukko
Miehet Naiset

tt
OEoa J oukko

Miehet Naiset
tt

vaaEaDneide! JoukkoMiehet Naiset
1km t lkm t

Teollisuus ja kasity6 15,1 10
2

36
1?

4
5
6

r4

L9
L2
33

5
6

8,5

38,1
33,9

6,9
6,6

?q
93
53

109
84

199
29

5,7
]-5,2
10, 3
L7 ,8

32 ,5
4,7

2t
15

4
98
91

9
L7

6,3
L,6

RakennusEoiminta
Kauppa
Palwelutoimint.a
Liikeme
Maa- ja meEseEalous

10
18
L2
32

5
6

4
1
0
1
0
3

38,3
35,5
3,5
6,6

100,0 100,0 100,0 100,0 6L2 100,0 256 100,0

?untematon

Kaikki
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LI]TE 2

Liitetaulut

Taulu 1. El-Akkeensaajien ja aktiivj-en yrittAjien jakaan-
tuminen sukupuolen mukaan eri toimialoilla

Toimiala El-Akkeensaaj at
M N YhT.

yritt5j At
N YhI.

Akr.
M

%zz zzz
Teollisuus ja
k;isityo
Rakennustoiminta
Kauppa
Pal-velukset
Liikenne
Maa- ja metsdt.
Tuntematon

Kaikki

85
94
52
47
96
63
67

15
6

48
53

4
37
33

100
100
r-0 0
100
r-0 0
100
100

80
96
53
48
93
58

20
4

47
53

7
42

100
100
100
100
100
100

71- 29 10 0 69 31 100

Taulu 2. Kaikkien efdkkeensaajien ja niiden jakautumien
toimialan ja sukupuolen mukaan, joiden yrityksessA suku-
polvenvaihdos (spv) toteutui

Toimiala Miehet:
Kaikki

z

spv
toteutui

z

Naiset:
Kaikki

z

spv
toteutui

z

Teollisuus ja
kAsityo
Rakennustoiminta
Kauppa
Pal-vel-ukset
Liikenne
Maa- ja metsdt.
Tuntematon

Kaikki
LukumAArA

l-5
10
l_B
a4
33

5
5

7
z

40
36

3
7
5

11
11_

18

9
3

50
9

L4
8
7

v
45

3
3

100
642

t_00
2s6

100
163

100
58
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LIITE 2

Tau1u 3. Kaikkien aktiivien yrittAjien ja niiden jakau-
tumj-nen toimialan ja sukupuolen mukaan, joiden yrityksessri
sukupolvenvaihdos (spv) oIi suunnitteill-a

Toimiala Miehet
Kaikki

z

spv
suunniLt

z

Naiset
Kaikki

z

spv
suunnitt

%

Teollisuus ja
kAsityo
Rakennustoiminta
Kauppa
Palvelukset
Liikenne
Maa- ja metsAt.

Kaikki
LukumddrA

19
13
19
t6
30

3

L6
9

2a
10
39

5

1l-
t_

3B
40

5
5

L4
2

50
1,7

5
a2

r_00
662

100
158

l_0 0
292

100
58

Taul-u 4. Yrityksen henkil-oston suuruusluokka toimiaLan mu-
kaan elAkkeensaajill-a vtilittom5sti ennen elAkeaikaa

Toimiala Henkiloston suuruusl-uokka
L 2-4 5-9 r_0 -L9 20 - Yht.zztvozz Luku-

mddrd

Teollisuus ja
kdsityo
Rakennustoi-minta
Kauppa
Palvelukset
Liikenne
Maa- ja metsAt.
Tuntematon

24
10
t7
38
30
24
34

55
42
55
49
57
69
48

l_00
r-00
r-0 0
r-00
100
r-00
t_00

95
5B

r.8 9
L57
L70

45
38

7
28
L7

9
10

3
1
t-
0

10

5
l_0

8
3
z
0
5

9
10

7
3

26 54 L2 5 3 100 752Kaikki
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Taul-u 5. Yrityksen henkil-oston suuruusluokka toimialan mu-
kaan aktiiveil-la yrittAj iIIA

Toimiala
Luku-
maara

Henkiloston suuruusl-uokka
L 2-4 5-9 10 -1,9 20 - Yht,"zzzzz

Teollisuus ja
kAsityo
Rakennustoiminta
Kauppa
Pal-vel-ukset
Liikenne
Maa- ja metsAt.

Kaikki

28
4L
1,7
44
35
15

56
4B
50
42
58
78

100
100
100
100
100
100

1,4L
79

2L3
189
L74

32

5
5

10
3
z
0

8
4

11
9
5
6

3
2
2
2
0
0

z3l- 54 B 5 100 828

Taulu 6. ElAkkeensaajien jakautuminen sen elAkelajin mu-
kaan, jo11e he siirtyivAt vuosina 1990-92, sukupolvenvaih-
doksen mukaisissa ryhmissA

EIAkelaj i Sukupolven-
vaihdos
toteutui

,o

Ei suku-
polven-
vaihdosta

z

Kaikki

z

Tyokyvyttomyyseldke
Yksil. varhaiselSke
VanhuuselAke
Varh. vanhuuselAke
TyottomyyselSke
Osa-aikaelAke
SPVE, luopumiseJ-d.ke

Yhteensd
LukumSSrA

28
zo
29

7
5
3
1

25
27
30

7
B

2
1

z6
27
30

7
7

1

100
221,

r-00
542

100
B5B
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Tau1u 7. El5kkeensaajien jakautuminen yksityisen sektorin
perusLurvan mukaisen eldkkeen suuruuden mukaan vuonna 1993

Yksit. sektorin
el5ke mk/kk
vuonna 1993

Miehet
,o

Naiset
z

Kaikki
z

l_ 000
2 000
3 000
4 000
s 000
7 500

-9
-19
-zv
-39
-49
-74

99
99
99
99
99
49

z
l_8
32
16
l_3
13

6

l-3
43
24

6
5
6
3

5
25
30
13
l_1
1t_

5

YhteensA
Lukumddrd.

l_00
61_2

100
255

100
858

Taulu B. Yksityisen sektorin perusturvan mukaisen e1dkkeen
suuruus elAkkeensaajilla vuonna 1993 henkiloston suuruus-
luokan mukaan valittomAsti ennen elAkeaikaa

YksiL. sektorin
el-dke mk/kk
vuonna 1993

Henkil-oston suuruusl-uokka
1-4 henk. 5-9 henk. 10+ henk

?zvo
Kaikki

z

1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
7 500

999
1" 999
2 999
3 999
4 999
7 449

6
26
30
L4
l_ l-

9
4

3
t-5
24
19
20
1,4

5

U

I
L4

5
l_5
34
24

5
23
28
L4
1-2
1,2

6

YhteensA
LukumAArA

r-0 0
599

r-00
91

100
62

100
752



(g) HATTTURVAKESKUSIAtl prnsorusscroDsctNTRAltN

YRITTAJAKYSELY AKTIIYIT YRITTIiJAT

vastatkaa lomakkeen kysymykslln ympyr6lm6ll6 Tellle parhahen soplva yalhtoehto tal klrlolttamalla
vastauksenne sllle varattuun tllaan.

tl. Oletteko lo rllrtinp yrltysomalsuutta ,atkaran
(tal latkalaen) nlmlln?
1. Kylle2. En

12. Oletteko tehnyt multa Frr$telyle Ftkamlsen
varalle?
1. KyllA, mit6?

2. En

Olkaa hyvE ja siirtykii kysymykseen 16.

14. Mlksl yrltykselle el l6ydy lattalaa? (Voatte ym-
pyr6ldi uselta kohtla)

Ei ole lapsia

't3. Abneko tyoskenneila yrftyksessi my6s el6ke-
alkana?
1. KyllA,tlysipdivAisesti2. Kylla, osa-aikaisosti3. En4. En osaa sanoa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

15. Mlta yrltykselle tapahtuu, kun alane saada el6-
ketti?
1. Jatkan its6 toimintaa elakkeelld ollossa2. Puoliso jatkaa toimintaa3. Yritys myydaAn4. Toiminta loppuu ilman myyntia5. Jokin muu, mika?

Seuraavat kysymykset koskevat kaikkia edel-
leen yrittijdrid loiirivia henkil6iti

16. Oletteko hankklnut seuraavla yrltysvaralllsuu-
teen kuuluvla tal kuulumattomla slloltuksla eli-
kealan varalle?
a. Kiinteiston / kiinteistoie
b. Asunto-osakkeita
c. Muita arvopaperoita
d. Muita sijoituksia

kyfla 2
kylli 2
kyfle 2
kyll6 2

en
on
en
en

xAAHHA

1. Tolmltteko edelleen yrlttalana?
1. Ky[a =r SIRTYXAAKYSYMYKSEEN2.2. En + SIIRTYKAAKYSYMYKSEEN2S.

2. Jos ette laske ltseenne mukaan, kulnka monta
perheenlSsenti tal ulkopuolista henkll6a ty6s-
kentelee yrityksessinne?

Taysipaivaisesti Osa-aikaisosti

Porheenjflsenid

Ulkopuolisia

3. Alkooko loku lapslsta tel lapsenlapslsta latkaayrltyksen tolmlntaa sen lSlkeen, kun Te alatte
saada eEketta?
1. Ky[A + SIRTYKiIA KYSYMYKSEEN 4.2. Ei + SIIRTYKAAKYSYMYKSEEN 14.3. En osaa sanoa + SIIRTYKAA KYSYMYKSEEN 14.

4. Montako latkalla on? _

5. MlnS vuonna latkala (tal latkalat) on syntynyt?
1g_, 19_, 1g_, 19_

6. TyOskenteleek6
eSnne?

latkala (tal ratkarat) yrltykses-

7 Onko latkaralla (tal latkalllla) yrltysalanne am-
matllllsta koulutusta?
1. KyllA2. Ei

8. Mllloln alotte luopua yrhyksestS?
1. Kun alan saada vanhuusolakotta _vuotiaana
2. Enn6n olakeikae_vuotiaana
3. Jos joudun ennenaikaisello elakkeelle
4. En osaa sanoa

asteittain
astaittain

1.
2.

Kylli
Ei

9. Luovutteko koko yrltykseste val osasta sllte?
1. Koko yrityksestd2. Osasta yritysta
3. En osaa sanoa

10. [t?n y]ltyksen luovutus mahdolllsestl tapeh-

a. Lahioitus tnkerralla 2f-l
b. lquppa t I-l t<eralta 2 fl
c. Muulla tavoin, miton?



17. Oletteko tehnyr pankkltal!€tuksla tal vastaavla
suoltuksla eEkearan v ataaae?
1. Kylli
2. En

t8. Onko TellE seest6henklvakuutus elekealan va-
ralle?
1. Kyll62. Ei

19. Alotteko myyda yrhysvaralllsuutta elak€alan
tolmeentulon turvaamiseksl?
1. Ky[a2. En

20. Alotteko keyttea henkllokohtalsta omalsuut-
tanne eEkealan tolmeentulon turvaamlseksl?
a. Nostaa talletuksia
b. Myydi kiinteistdn /

kiinteistOja
c. Myyda asunto-

osakkeita
d. Myydd muita

aryopaporeita
e. Myydd muuta

omaisuutta

1. Kyll6, mitA?

tEkytu
rIryna
r!ryrra
rflryna
rflrym

2[en
z!on
zflen
z[en
zflen

3!ei ole

3!ei ole

3fleiole
3!ei ole

3f]eiole

21. Vastaako YEL-vakuutuksenne tydtulo yrlttala-
na tekemaanne ty66?
1.
2.
3.

22 Oletteko parantanut YEL:n mukalsta peru8eE-
keturyaanne ns. reklster6ldylti llsielSketurval-
la, lolta ovat
a. 65 vuotta alempi el6keik6 r I rytU zf] enb. nopoutettu eldkke€n

karttuminen (esim. 2 c/o

vuodessa) 1l_l kylld 2l I enc. parannettu p€rhe-irtaketurva lfl rvna zn en

23. Oletteko parantanut peruseleketurvaanne yksl-
16lllsen elakevakuutuksen avulla?
1. Kyll62. En

24.Alotteko parantaa nykvlst6 elaketurvaanne
ottamalla lisielSketurvSa?

Kyll6
Ei, on liian pieni
Ei, on liian suuri

2. En

25. Osa-alkaelSke Uilkolttaa tyhennettyi ty6alkaa
yhdlstettynli osaelekkeeseen. Ollsltteko oma!-
ta kohdaltanne kllnnostunut tillabesta l5rles-telyst6?
1. Ky[a2. En, miksi otto?

3. En osaa sanoa

26. Oletteko mlelestenne saanut rltttivistl tletoa
yrtterlen eEkkeelle sllrtymEe€n lllttyvlsE
asloista?
1. Kylle2. En, misti toivoisitte enommen tietoa?

3. En osaa sanoa

27. nlke on peruskoulutuksenne?
1.
2.
3.

Kansakoulu
Keskikoulu
Ylioppilastutkinto

Teidin kysymyksenne loppuvat tihin, kiitos
vastauksistannel

Seuraavat kysymykset koskevat henkil6ita,
jotka eivat enaa toimiydttijinS.

28. Mllloln lopetltte yrlnSlani tolmlmlsen?
Vuoden 199 kuussa

29. Mlka o[ syyni sllhen, efta bpettte yrlnElSnE
tolmlmlsen? (Voltte ympyr6ldi uselta kohtia)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Oma sairaus
Puolison sairaus
Yrityksen myynti
Yrityksen sukupolvenvaihdos
Yrityksello oi l6yty'ryt iatkajaa
Yritykson kannattamattomuus
Yritykssn velat
Yrityksan konkurssi
Jokin muu, mik6?

30. Jos ette laske ltseinne mukaan, kulnka monta
perheenlisen6 tal ulkopuollsta henkll6i ty6s.
kenteli yrltyksessa ennen lopettamlstanne?

Taysipdiviisesti Osa-aikaisosti

Perh6€njasenia
Ulkopuolisia

31. oletteko tefle he*etE

1. Ei kukaan
2. henkil6d

Kiitos vastauksistanne!

1.
2.
3.
4.

ansiotyOsse
tyOtdn
pcissa tyoste sairauden takia
FEsa iiosie mriGti 6iiCt-{ mistaz

32 Kulnka monl yrltyksessanne ty6skennellelsE
mulsta perheenlSeenlsti on t5l!6 hetkellS valfla
ty6te?



[il EI.AKETURVAKEsKUS
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fRITTAJAKYSELY ELIiKKEENSAAJAT

fastatkaa kysymykslln ympyl6lmillS Tellle parhalten soplva valhtoehto tal klrlolttamalla yastauksenne sllle
rarattuun tllaan.

t1. Telnek6 mutta lirlestelyl5 latlamlsen varalle?
1. Kylli, mitA?

2. En

12 Jatkohoko . tyoskenterye yrhyksessi elSke-
alkana?
1. En2. Jatkoin toimintaa 

- 
kuukautta, en jatka enIA

taysipiiviisesti
osa-aikaisosti

3. Jatkan odelleon4. Jatkan odolloen

13. Saatteko yrttyks$ta
Ioa tal palkkatuloa?
1. KyllA2. En

volttcosuutta, Oalnkotu-

Olkaa hyvi la slirtykii kysymyrceen 16.

14. Mlksl ydtykselle el loytynyt latkalaa? (Voltte
ympyr6ldd uselta kohua)
1. Ei ole lapsia2. Lapsilta puuttui sopiva koulutus3. Lapsitta puuttui kiinnqstJsta4. Yritys oli liian pioni
5. Yritys oli kannattarnaton6. Yritys oli volkainon7. Muusta syyst6, mista?

15. Mlte ydtyksell€
elSkena?

tapahtul, kun abme saada

Jatkan itse toimantaa
Puoliso jatkaa toimintaa
Yritys myytiin
Tdminta loppni ilman myyntii
Konkurssi
Jokin muu, miki?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Seuraavat kysymykset koskevat kaikkla vas-
taalra

1& Telttek6 seuraavla ydtysvaralllsuuteen kuulu-
yla tal luulumattomla sfloltuksla el6kealan va-
ralle? Hankltteko

kylli
kyla
kyllS
kyle

a. kiintoiston / kiinteistoje
b. asunto{sakkeita
c. muita arvopaporeita
d. muita siioituksia

en
en
en
6n

. Jos ette laske IurcSnne mukaan, kulnka monta
perheenlasenti tal ulkopuollsta henkll6a ty6s-
kentell yrltyksessenne valfttomasd €nnen ela-
kealkaanne?

Taysipiivaisesti Osa-alkaisesti

PerheenjAseniS

Ulkopuolisia

Jatkolko loku lap3lsta tal lapsenlapsbur yrltyk-
sen tolmlntaa sen lalkeen, kun Te alolne saa-
da el5kettA?
1. KyilA =rSIRTYKAA KYSYMYKSEEN32. Ei +SIIRTYKAA KYSYMYKSEEN 14

t Montako latkalla oll? _
I. Mlni vuonna lattala (ta! ,atkalat) on syntynyt?

19 ,19 ,19 ,19

i. Ty6skentellk6 latkala (tal ladelat) ydtyksessa
ennen elikealkaanne?
1. Kyll62. Ei

i. Ollko latkalalla (tal latkalltla) yrltysalanne am-
matllllsta koulutusta?
1. Kylli2- Ei

Sllrtylk6 yastuu yrltykaen tolmlnnasta la{€lalle
(tal fatkalllle) lo ennen elikealkaanne?
1. Kylld
2. Ei

i. Luovultteko koko yr$/cesta val osasta s[te?
1. tbko yrityksest62. Osasta yrity$e

t. Mlten ytltytsen luovutug tapahtul?

a. Lahioitus r l-l kenalla 2-
b. r<arppa t!kenana 2E
c. Muulla tavoin, miten?

0. SIlrslnek6 yrltysomalsuutta latl<alan 0atkallen)
nlmlln lo e6neh elikealkaande? -
1. Kyll62. En

astoittain
asteittain



17. Telnek6 pankHtalletuksla tal yastaavla slfohuk-
sla elSkealan varalle?
1. Kylla2- En

18. Ollko Tellli sSSst6henklyakuutus eEkealan ya-
ralle?

19. Oletteko myynyt yrltysvarallbuutta eEkealan
tolmeentulon turvaamlseksl?
1. Kyll62. En

20. Oletteko eEkoalkana kiytt6nyt obllgaatlolden,
louklovelkaHrlolen tal talletusten korkola tal
oslnkourlora tolme€ntulonne palantamlseksl?

Kyl16
Ei

1.
2.

1.
2.
3.

Kylll,
Kyll5,
En4. Ei ob tellaisia siioituksia

usein
safunnsisesti

21. Oletteko eEkealkana ldyninyt tal alotteko
keytEa henkll6kohtalsta omalsuuttanne eEke.
alan tolmeentulon parantamlseksl

a. nostarnallatall€tuksia r[ryrra zflen a[ei ou
b. myymillA

kiinteist6jl
myymellec.
osakk6its

d. myymelle muita
Iwopaporoita

o. myymelH muuta
omaisuutta

rErvrra 2Een sDeioto
rEryru zf]en sfleiote

kiintei$ah, 
-

' rflrym 2nen 3Eeioleasunto' rflryna zflen sEeior

Zl. Oletteko eEkealkana tulvautunut seureaylln
kelnolhln tolmeentulonne parantamlseksl?

E*

Zl. Mlten
tunut

tolmeentulonne on elSkealkana muut-
enUseen venattuna?

a. Pankkilaina
b. Muu laina
c. Toimoontulotuki
d. Muihin keinoihin, mihin?

1

1

1

2
2
2

kyllS
kyIe
kyllt

1.
2.
3

Parantunut
Ennallaan
Huonontunut

24. Ollko YEL-el5kkeenne odot€ttua
1. huornattavasti suurempi2. hieman suurempi3. vaslaava4. hieman pienempi
5. huomattavasti pienempi

25. Paransltteko YEL:n mukalsta peruselSketur-
vaanne ns. reklster6ldyn llsielSketuryan avul-
la, lolta ovat
a. 65 vuotta alempi elAkoiki r! rytU z fl enb. nopeutettu eliikeen kart-

tuminen (osim. 2 %vuooeisii rE rvrra zlenc. parannettu perhe-olake. 
= =turva 1l_l kylE 2 Ll on

26. Paransltteko peruseEketuryaanne yksll6llleen
elikevakuutuksen avulla?
1.
2.

Kyll6
En

27. Saltteko ennen elSkealkaanne mlelestenne dlt
t6visU Oetoa yrlttelen elSldreelle sllrrymlgeer
lllttyvlsta aslolsta?
t. Ky[e2. En, mistg ofisitte toivonut onemman tietoa?

3. En osaa sanoa

28. M[tl on peruekouluuksenne?
1.
2.
3.

lGnsakoulu
Keskikoulu
Yioppilastufl<into

Klhos Yastaukslstannel
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