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1 . .fohdant.o

Nykyisessii lamassa ei ol-e oIlut tapana riemuita e1Akkeiden
kdyton lisdAnt.ymisesti. Kuitenkin osa-aikaelAkkeiden md5-
rln kasvua on tervehditty ilol-la, ja osa-aikaelAkkeen )rm-pArillai on kayty keskusLeLua vilkkaammin kuin koskaan.
Julkisessa keskustelussa osa-aikaefAkettA on vaadittu van-
henevan tyontekijdn oikeudeksi, sitd on kutsuttu helpotta-
maan LyottomyyttA, sen on toivottu vAhentAvAn kokoaikaisen
varhaiseldkkeen hakemista jne. Osa-aikaelSkkeelta odote-
taan siis paljon.
On vaikea sanoa, t;iyttdaiko osa-aikael-dke siihen asetetut
toiveet. Onhan osa-aikaelAke perusteiltaan sellainen t.apa
yhdistri;i tyonteko ja elAkkeellio1o, joka ei vastaa meilld
tavanomaista elAkkeelle siirt.ymisen mal1ia. Koska monet
tyomarkkinoiden perinteet ovat kui-tenkin joutumassa romu-
koppaan, on tietynl-aiselle toiveikkuudelle perusteita.
TAssA selvityksessi katsoLaan miten teihAn on tul-tu. Tar-
koituksena on luoda katsaus osa-aikaelSkkeen kehitykseen
kAymall;i 15pi sek;i tilastoja ettA jo tehtyjA tutkimuksiaja lopuksi arvioida tutkimustarpeita.
Osa-aikaeldke liitettiin yksityisen puolen el5ke-etuihin
vuoden a987 al-usta, vuotta myohemmin kuin yksilollinen
varhaisefAke ja varhennettu vanhuuselake. Julkisen puolen
etuihin se tuli heindkuussa 1989.

Alunperin osa-aikaelikkeen voi saada 60 -64-vuotj-as pitkei;in
tyossA o11ut, ei muuta elAkettA saava tyontekijd, joka
siirtyy kokoaikaisesta tyostai osa-aikaiseen. Osa-aikatyos-
sa tyoajan tu1ee olfa vAhintddn 16 ja enintSln 28 tuntia
viikossa ja ansiot saavat ol1a 35-70? aikaisemmista va-
kiintuneista ansioista.
Osa-aikaeldkkeen saamisen ehdot muuttuivat yksit.yj-se11A
sektoril-l-a vuoden 1,994 alusta . Osa-aikael-Akkeen ikiira j a
faskettiin 5B vuoteen ja eldkkeen mdd.rii muutettiin. Uu-
sien sS5nnosten mukaan el-Ake on 50 ? ansion al-enemasta.
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Tyoajan lyhentimistA koskeva ehto siilyi ennalLaan, samoin
ansiotulojen alenemista koskeva ehto. $en sijaan vuoden-
vaihteen jSlkeen osa-aikaelSkkee1le siirt.yminen ei alenna
tul-evan vanhuuselikkeen miiArAA ja osa-aikael;ikeajaltakin
kart.t.uu eleketta.

Taulukko 1: Osa-aikaelikkeen saamisen edellytykset TEL
ssa

lKa

TyossAoloaika

Tyohistoria

Estdvd el-dke

Tuleva aika
Tyoa j an al-enema

Ansion alenema

Yhdenj aksoisuus

MaiArA

EnimmdismiArd

58

Kokoaikatyota viimeisen 18 kuukauden
aikana l-2 kuukautta, [rormaali koko-
aikainen enimmdistyoaika tai 35 tun-
t.ia viikossa
EdeltAneen l-5 vuoden gikana karttunut
peruselAket.tA vdhintS5n 5 vuotta
Vanhuus - tai t.yokyvyttomyyselrikettd
saaval-Ie ei myonnetd

oikeus tulevaan aikaa[r

JriljeJ-14 t6-28 tuntia viikossa
Jeiljellri 35-70 Z
oisEa

kokopikatoiden ansi-

Osa-aikatyo ei o1e keskeytyneenA y1i
kuutta viikkoa
50 ? ansion alenemastL.

75 ? karttuneesta elAketurvasta

Julkisel-l-a sektoril-1a osa-aikaelAkkeen voi saada niin
ikAein 58 vuotta tAyttainyt tyonEekijA. Osa-aikatyon ansio
saa o1la 40-50v" kokoaikatyon ansioista. Sekd yksityisellei
ett;i julkisella puole11a on aset.ettu andioille myos v;ihim-
mdisraj a.

Osa-aikael-dkkeen vuodenvaihteessa tapahtunutt.a uudistustaperustellaan sit.en, etta se omalta osal-taan voisi helpot-taa 1aman tuomaa suurtyottomyyttd. Viittauksia osa-aikae-
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lSkkeeseen tyottomyyden osittaj-sena ratkaisuna nikeekin
yhA useammin (esim. HautamAkl 1993). Toisaafta kun var-
haiselSkejarjestelmd luotiin 1980-luvul1a, toivottiin sen
silloin edesauttavan varttuneempien tyontekijoiden pysy-
mistd tyossd.

osa-aikaelakkeillA, niin kuin mui-l-l-akin eliikej Srjestelyil-
Ia, on s11s haluttu ratkaist.a monenlaisia t.yo111syyspo-
liittisia ongelmia. Suomi kuuluu niihin Keski-Euroopan
malhin missA ikiintyneiden tyontekijoiden ongelmia on rat-
kaistu suoraviivaisesti elakepolitiikan ja t.yottomyystur-
van avul-l-a. Toisaal-Ia esim. Ruotsissa j a
Norjassa on tyottomyysuhan alaisil-}e i-kAdntyneille tyon-
tekijoille tarjottu monenlaj-sia vaihtoehtoisia mahdolli-
suuksia (osa-aikat.yo ja -e1dke, uudelleenkoulutus, suoja-
tyo) (Hytti 1-993) .

T5std tavasta kayttea elaikkeit5 tyollisyysongelmi-en hoi-
toon jouduttaneen J-uopumaan tyomarkkinoiden muuttuessa
yhA monimuotoisemmiksi. Mutta toisaalta myos niiss5 kir-
joituksissa, joissa on mietitty tyomarkkinoiden muutoksia,
on osa-aikaeldkkeeseen usein vlltattu jonki-nlaisena l-uon-
tevana ratkaisuna erAisj-in tyomarkkinoiden nykyisiin on-
gelmiin. Esim. Kasvio (L994) arvioi, eLLA tarve yk-
silolliseen, joustavaan siirtymiseen pois tyoeldmAstA
tulee todenndkolsesti Iisaantyma5n. TAmAn takia joudut-
taneen muuttamaan nj-iti seiSdoksia, jotka ohjaavat eISk-
keelle siirtymistd (esim. el-dkkeen m55rAytymisperusteita) .

EriinA joustavan siirtymj-sen hyv;ini muotona Kasvio pit;i;i
osa-aikaista eldkkeell-e siirtymistS.
NayttaA si1t5, etti kiinnostus osa-aikaeldkkeeseen on
tyomarkkinoill-a noussut: osa-aikaelAkkeelle siirtyneiden
mAdrd on vuoden 1994 alkupuole11a suhteellisesti kasvanut
erittdin paljon (ks. tilasto-osa jaljempAnd). Myos hake-
muksia on uutj-sten mukaan tullut paljon. TyoelakejArjes-
telmdn sisdlli ol-laan kehit.yksen suuntaan tyytyvaisi5 ja
myos tyomarkkinajArjestoilta on tullut myonteistA pa-
lautetta. Esim. SAK:n juuri valmistuneessa sosiaalipo-
liittisessa toimintaohjelmassa katsotaan, ettd osa-aika-
elaikkeitai voitaisiin suosia esimerki-ksi velvoittamalla
tyonantajat jSrjestdmddn osapAivitoita (SAK: lta lihivuosi-
en. . L994) .

Tosin on muistettava se, ettA osa-aikaelAkeldisten miArA
ja varttuneiden t.yohon ovat toisistaan riippuvaisia: mi-ti
enemmin on iakkriitA tyossikayviA siti enemmAn potentiaafi-
sia osa-aikae15kelAisi5. Suomessa 55-64-vuotiaista o1i
vuoden 1993 lopussa elakkeella jo 57,3 ?; (Tilasto Suo-
men. .a994) . Myoskin ikidntyneiden tyontekijoiden tyoLto-
myysaste on korkea esim. vuonna 1993 o1i 55-59-vuotiaiden
Lyottomyysaste 1-9,9 1a 60-64-vuot.iaiden 12, 1 (Tyopoliittj--
nen.. . L994) . Joten tdssd mielessi mitdAn suurta rynt5ys-
td osa-aikaeldkkeelle el voi odottaa.
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2. Kokemuksia mui-sta maista

Osa-aikaeldke yhdistettyni osa-aikatyohon on k5ytossei
Suomen 1i-sAksi Ruotsissa, Tanskassa, Ranskassa, Saksassaja Itrivallassa. Ruotsin elSkejArjestelmiAn tyontekijoiden
osa-aikaelAke liitettiin vuonna 1976 1a yrittiijil_1e 1980.
Tanskassa osa-aikaelAke on ol-l-ut voimassa vuodesta l-987 ja
Saksassa vuodesta 1989. Ranskassa on kaksi osa-aikael;ike-jdrjestelmAA, toinen vuodel-ta )-982 ja toinen vuodelta
1989. Myos ItAvallassa on osa-aikaeldke otettu kaiyttoon
1.7.l-993.

Osassa naiitii maiLa, mm. Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa
osa-aikael-ike on lakiin perustuva etuus. ,Ja esim. Rans-kassa ja Saksassa osa-aikaelAkkeet ovat tyomark-
kinasopj-muspohjaisia (Janhunen 1990 (b) ) .

Ruotsissa osa-aj-kaelAke on oLlut varsin suosittu, mitd onselitetty eldkkeen korvaavuustasolla. Eliike on 55 ? siit;i
mdirAstA, jo11a tulo on el-dkkeell-e siirtymisen vuoksipj-enentynyt.. Kun tasoa vdliaikaisesti laskettiin (1981-
87) 50 ?:iin, hakijoiden mAArAt vd.henivdt. selv&sti. yh-
dessd kireAn tuloverotuksen kanssa korkea korvaavuustaso
merkitsee sita, etta nettotulot osa-aikaeLdkkeell-e sj-irty-
misen jSlkeen pysyvrit lAhes ennal-l-aan. Ruotsin osa-aika-
el-dkkeen suosio onkin pAdasiassa vAhentinyt kokoaikatyota.
Toinen seikka joka on vaikuttanut osa-aikael-Akkeen kiyt-
toon Ruotsi-ssa on osa-aikatyomahdoll-isuuksien olemassaolo,
erityisesti teollisuus tyollist;iii runsaasti osa-aikatyo-I;iisi;i. Myos yritysten tyovoiman vAhentimistarve on kana-voitunut. tyontonA osa-aikaeliikkeelle. (Elakeaikainen
tyoskentel-y. . .1990)

Ai-van viime aikoina osa-aikaelikkeell-e on Ruotsissa siir-tynyt runsain mitoin tyontekj_joita. Tehokkain y1]yke
hakemisen lisaaintymiseen on ollut osa-aikael_dkkeen l_ak-
kauttamisen uhka. Osa-aikaelaikettA on yritetty poistaajarjestelmdstd jo kaksi kertaa, ja suunnitelmien tultuajulkisiksi ovat hakj-jamAdrAt sel-vAsti kasvaneet.
Ruot.sin suunnitt.eilla olevassa eldkeuudistuksessa osa-
ai-kaelAke poistettaisiin kokonaan (uudistus on periaat-
teessa hyvAksytty valtiopdivj-IlA kesdkuussa 1994) . Koska
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Ruotsissa vanhuuselAkkeen voi jo nyt ottaa 60 vuoden iasta
ld.htj-en varhennettuna joko t.Ayten5 tai osissa, katsoLaan
tAmAn korvaavan osa-aika-el5kkeen. TAmA mahdollisuus sdi-
lyisi eldkeuudistuksessa. (Lindell ja Laitinen 1994).

Ruotsi on ainoa osa-aikaelAkett5 maksava maa, jossa tdmd
eldke on osoittautunut suosituksi ja vastannut siihen
asetettuja odotuksia. Saksassa, Tanskassa ja Ranskassa
osa-aikaelekeLta ei ole haettu odotusten mukaisesti.
Saksassa osa-aikaelAke korvasi 1988 l-akkautetun var-
haiselSkejdrjestelyn. osa-ai-kaelike on voitu j;irjestaA
joko kollektiivisopimuksella tai- tyonantajan ja tyonte-
ki j 5n v5l-isel-l-i yksilollisel-14 sopimuksella. Osa-aika-
el-5kel-disten mAArA on jAAnyt vdh5iseksi-. Vdhyytta selit-
taa ehkA se, ettd jokaisen e15kkeel1e siirtyuAn t.i1al-Ie
tufee palkata tyoton, mika ei ol-e innostanuE yrityksiai.
(Janhunen l-990 (b) ) .

Tanskassa 50 vuotta tiyttineet tyontekijAt voivat siirtyd
osa-aikaelAkkeel-Le. Vaikka Tanskaan otettiin mallia Ruot-
sista, on hakijoita kuitenkin olIut vd.hin. Hakijoiden
viih;iist;i m5iriA selitetAAn kahdella t.eki j alIa. Ensiksi
sil-14, etti tyonantajien kanssa on o1lut vaikeuksia p5eisti
sopimuksiin osa-aikatoiden jdrjestiimisestd. Erityisen
vaikeaa se on oIlut yksityisen sektorin miesvaltaisilla
tyopaikoilla, joissa ei ole ol-Iut tottumusta osa-aikatoi-
den j;irjestaimiseen. Toiseksi siIlri, ettA 50 wuotiaiLla
palkansaa j i11a on kdytettd.vissEiSn mahdoll-isuus var-
haiselAkkeeseen tyottomyysvakuutukseen kuuluvan var-
haisel-dkej;irjestelyn avuIIa. Talla varhaiselAkkeell-i onjo o11ut varsin paljon ihmisiei, joten potentiaalisia osa-
aikaelAkkeen ottajia on vdhAn. (Janhunen 1990 (b) ) .

Myoskddn Ranskan kaksi osa-aikaelAkejArjesLelmAA eivdt o1e
saaneeL suosiota osakseen. Vuoden 1988 osa-aikaef5kkeen
alhaista kiinnostusta selittAA ainakin se, etta osa-aika-
el-dkkeeseen oikeutettu on aina myos oikeutettu tdyteen
vanhuuseldkkeeseen. (Elrikeaikainen tyoskentely. . .1990) .

Ranskassa on kAytossA myos toinen, tyottomyysvakuutuksen
yhteydessd oleva osa-aikael;ikejdrjesteJ-mA, joka t.uIi voi-
maan vuonna 1-982. TAssA jarjestelmd.ssd osa-aikaelAkkeelle
siirtyva henkilo on korvattava tyott6malla. (Janhunen
1990 (a) ) . Timd osa-aikaeldke on toi.minut paremmin julki-
sella kuin yksit.yisellii sektorilla, joskin kokonaisuutena
katsoen kaytto on ol-Lut marginaalista (Janhunen 1990 (b) ) .

f t.&vallassa osa-aikael-dke otett,iin kriyttoon 1,.7 .L993,
osana palkansaajien el5kejirjestelmien laajaa uudistusta.
Miehet voivat Itdvall-assa siirtya osa-aikaeldkkee1le 6O-
vuotiaina ja naiset 55-vuotiaina. El5ke voi oIIa 50 ? tai
70 ?; tdydestd el-Akkeesti viikottaisen tyoajan lyhentymi-
sest5 riippuen. (Laitinen 1994).
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3 SyitA osa-aikaeldkkeen v5heiiseen
suos ioon

Varhainen elakkeell-e siirtyminen on koettu ongelmaksi ja
se on herdttAnyt vilkasta keskustelua myos muualLa Euroo-
passa, ei siis vain Suomessa. 1950-luvul-ta alkaen on eld,k-
keelLe siirrytty ldnsimaissa yha varhemmin, tAmA koskee
erityisesti miehi-ei. (ks. esim. Kohli ym. 1991) . Suomessa
til-anne on sikiili erilainen moneen keskieurooppalaiseen
maahan verrattuna, ettd meil-I5 naiset ovat pitkiin tehneet
kokoaikaista palkkatyota ldhes samassa mitassa kuin mie-
het, joten varhaisen el5kkeel-l-e sii-rtymisen ongelmat kos-
kettavat mei11d sekd miehiii ettei naisia.
Suomessa keskustefu varhaisest.a elAkkeell-e siirt.ymisesti
vllkastui huomattavastj- uusien joustavien eldkelakien
voimaantulon myoti 1980-luvun jilkipuoliskolla. Yksilol-
Iinen varhaisel5ke osoitLautui onnistuneeksi siinA mie-
l-essi ette site haettiin varsin runsaasti, kun taas muita
uusia e1;ikelajeja kohtaan tunnettiin y1I;ittivln vdhAn
kiinnostusta.
Syit;i yksilollisen varhaisel-dkkeen suureen suosioon on
sittemmin haettu monissa selvityksissA (Ks. esim. Elak-
keeIle ennen ..., Gould ym. 1-99l- , GouJ-d ym. 7992, Forss ja
Tuominen !99L, Grohn L991,, Huuhtanen ja Piispa 1-99l-, Piis-
pa ja Huuhtanen L991,, Raassina 1991). NimA selvitykset
ovaL tuottaneet Eietoa siiLa, miksi tyontekijat haluavat
kokoaikaiselle el-Akkeel-Ie, ja myos jonkin verran aineistoa
sen arvioi-miseen, miten kiinnostaviksi muut. eld.kemuodot
koetaan.

Vdhdinen kiinnostus osa-aikael-ikkeeseen on herdttinyt
i-hmetystA myos siksi, ettd sen lAhtokohdat ol-ivat. hyvin
perustellut tyontekijAn kannalt.a. Varhaiselikkeitd suun-
nitelLeessa komiteassa vahittai-std siirt.ymistA el-AkkeelLe
perustelti-in mm. gerontologj-siin tutkimuksiin vedoten:
" . . suorituskykylndi-kaattorit osoittavat vaj-n hj-taasti
alenevaa suuntaa iAn karttuessa. Miteiain yhtikkistA ja
jyrkkaiai tyokyvyn menetysti ei tapahdu" (ElAkeik;ikomite-
an. . .1981, 140) . Komitea tot.esi, ettii tavanmukainen e15k-
keeLlesiirtymisjdrjestys ei tunnu tyontekj-jan kannalta
olevan hyv5. Se tapa, etta tyontekoa jatket.aan tdysite-
hoisena Liettyyn ajankohtaan, kaavamaj-sestj- vahvj-stet.tuun
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eliikeikAAn saakka, ja sitten kokonaan kerral-la lopetetaan,
ei tunnu parhaalta mahdol-l-iselta (sama) .

Osa-aikaeldkkeen avull-a oIi tarkoitus myos hyodyntSS
ikdAntyneen tyontekijin tyokykya ja tyohalua. Toisaalta
osa-aikaeldkeLdinen sAilyttAA sosiaaliset yhteydet tyo-
paikkaan, mikA omalta osaLtaan helpottaa el5kkeelle siir-
tymista.
Miksi sitten osa-aikael-dke ei kelvannutkaan vaikka se
paperilla vaikutti niin hyvAltA? syitai ]ienee useita,
pohdintoja asj-asta on esitetLy, muLta tutkittua tietoa ei
kuitenkaan oIe.
Arvioitaan esittAA mm. Vanamo muistiossaan vuodelta l-989.
HAnen mukaansa syyt osa-aikaelAkkeen vAhAiseen suosioon
voidaan jakaa kol-meen osaan: teknisiin, Lyoelamaan liit-
tyviin ja yksiJ-ol-lisiin syihin. Teknisiin syihin Vanamo
lukee ikArajan (voimaantulovaiheessa osa-aikaelSkkeen
ikdraja liian korkea yksilolliseen varhaiselAkkeeseen ver-
rattuna), voimaantuloajan (vuotta myohemmin kuin muutjoustavat elAkelajit) sekai spekuloinnin elikkeel-l-e siirty-
misen taloudeLl-isesta kannattavuudesta.
TyoelAmarin liittyvissA kysymyksissA Vanamo korost.aa eri-
tyisesti tyonantajien varauksellista suhtautumista osa-
aikatyohon, mikA tarkoittaa sitA ettd osa-aikatyotA on
varsin vdhdn tarjo11a.
Myos monet yksiloll-iset tekijiit vaikutt.avat. Vanamon mukaan
siihen halutaanko siirtyA kokoaikaiselle vai osa-aikaiseL-
le elAkkeelle ennen vanhuuselAkeikAA. Monet seikat puhui-
sivat osittaisen eliikkeelle siirtymisen puolesta. Esi-
merkiksi tyohon vdsyminen voi johtaa osa-aikaelSkkeel-fe,jos ei oIe edellytyksia Eyokyvytt6myysel5kkeelle. Osa-
aikaeLdke voi o1Ia tal-oudelfisesti edullisempi kuin var-
hennettu vanhuuseldke tai jokin muu ratkaisu. Voi o1l-a
ett5 tyoti ei haluta jAttAA kerralla, vaan vai-kkapa sAi-
lyttAi tyopaikan sosiaaliseE suhteet. Voipa elakkeel-1e
siirtyminen yhtAkkiri ol-la jopa pelottava ajat.us. Yksi-
lollisistA tekijoisti osa-aikaelAkett5 vastaan puhuu Vana-
mon mukaan se, ettd tyosti saatava arvostus vAhenee osa-
aj-kaisuuden myotd.. (Vanamo l-989) .

N;ij-hin yksilollisten t.ekijoiden merkitykseen kiinnitta;i
huomiota my6s Jddskeliinen (1994) . H5nen mukaansa osa-
aikaelSkkeen kAyt.toasteen vihiiisyyttii selittavat ennak-
kol-uuIot, asenteet ja tietimdttomyys. Mutta on myos teki-ja, joka saattaa o1Ia yksittAisen hakijan kohdal-l-a merkit-
tivA, nimittiin pykAlAviidakko. Osa-aikaelAkkeen yksi-
tyiskohdat eivit avaudu hakijalJ-e helposti. Myos Gould
(l-989) esitt55, ettd neuvottefut ty6nantajan kanssa tyo-
ajan lyhentdmisestai ja siihen liittyvistA taloudellisist.a
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ym. kysymyksisti voivat tuntua yl-ivoimaisil-ta. Siksi naii-td neuvotteluja tutumpi- ja totutumpi vaihtoehto on hakeu-tua ISaikArintodistuksen avul-l-a tyomarkkinoilta kokonaan
pois.
Santamiki-Vuori- (1990) arvioi tutkimuksessaan syitS osa-
aikaelAkkeen epSonnistumiseen hyvin samantapaisesti kuinVanamo. Hd.n l-uettelee osa-aikaeldkkeen epdkohtia, joi_ta
on julkisessakin keskustelussa tul-Iut esill-e. Keskeiseksi
epikohdaksi on nostettu l-iian korkea ik;iraja verrattunayksilolliseen varhaiselAkkeeseen. On myos t.aloudellisiatekijoita, jotka vaikuttavat heikkoon guosi-oon kuten kor-
vaavuussuhteen taso tai varsinaisen vanhuuselikkeen mA5-riytl'rnl-sperusteet. Osa-aikat.yostS voi myos olla puutetta
tai omaLla tyopaikalla tai omassa ammatissa saattaa o1lavaikeaa J-yhentS;i tyoai-kaa. Sen lis;iksi monet tyoetimink;iytdntoihin ja ol-osuhtej-siin sekA yksi1oiden asenteisi-inja kokemuksij-n juurtuneet tekij&t valkuttavat elSkkeelle
s j-irtymiseen. Use j-n naitri viimemainittu j a teki j oita onvaikea sa5dellai puht.aasti hallinnoll-isin priritoksin.
Useimmista uusi-a elAkkeitri kasitt.elevistA tutkimuksistavoi havaj-ta, etta yksiselitteisesti on varsin vaikeaa
sanoa, miksi suomalaiset j-kAAntyneet t.yonteki j ait. niinmre1elld.in hakeutuvat yksi1ollise11e varhaisel-6kkee11e.
Samal-l-a 1ai11a tuntuu olevan vaikea yksiselitteisesti
sanoa, miksi osa-aikaelikkeell-e ei hakeuduta.
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4. Kehitys tilastojen valossa'

Osa-aikaeldke lahti varsin verkkaisesti k;iyntiin 1980-
luvun lopulJ-a. Varhainen elikkeelle siirEyminen oli Euol-
toin vilkasta, mutta piAasiassa siirryttiin perinteiselle
tyokyvyttomyyselAkkeell-e, tyott6myyseLAkkeelle j a uusisEa
elSkemuodoista yksilollisel-le varhaiselSkkeelle, joka o1i
astunut voimaan 1986.

Yksi-tyiselld. sektorill-a osa-aikaelAkkeiden lukumAArAn ke-
hitys on oLlut tasaista. Sen jalkeen kun osa-aikaelikkeen
saamisen eht.oja muutettiin vuodenvaihteessa L993-94, on
osa-aikaef5kelAisten lukumA5ri selvAsti kasvanut. Osa-
aikaelAkkeelle on kesdkuun loppuun mennessd siirtynyt
kaikkiaan 533 henkei. TeistA joukosta 51- ? oli sel-laisia,
joiden ikii eltikkeen alkaessa oli 58 tai 59 vuotta.

Taulukko 2: Voimassa olevien osa-aikaelakkeiden lukumAArA

Yksityinen + julkinen puoli Yksit. puoli
Vuosi Naiset Miehet Kaikki
1-987
198 8
198 9
1990
19 91
L992
]-993
6/e4

67
70

1l_3
228
369
697

L228

76
to2
L41
L99
330
515

L029

143
L72
254
427
699

1273
2257

143
1,72
t99
21,8
256
284
328
892

t Taman luvun tiedot perustuvat ElSketurvakeskuk-
sen, KansanefAkel-aitoksen, Valtiokonttorin ja Kuntien
Elikevakuutuksen tilastoihin.
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Osa-aikaelaikelAisista on tel-Ia hetkellai yli puolet naisia.
Timd selittyy si11A, ettA julkisen puolen osa-aikaelike-
liiisistd on naisia huomattava osa. YksityiseLld puolella
osa-aikael;ikel-disistd miehi5 on yli puolet.

Taulukko 3: Naisten osuus kaikist.a vuoden lopussa voi-
massaol-Ieista osa-aikaelAkkeistA ja naisten
osuus yksityisen sektorin osa-aikaeldkkeist5
(?)

naisten osuus
kaikista OSE: stsi

naisten osuus
yksityisen sektorin

OSE: std
]-987
1988
198 9
1990
19 91
L992
l_993

47
41,
44
53
53
57
54

47
4L
43
48
43
46
45

Pddasiassa yksityisen sektorin osa-aikaeld.kel-5iset ovat.
olleet TEL:n tai YEL:n piirissS. TEL:n piirissA on ol1ut
y1i- puolet osa-aikaelAkel5isisti ja yrit.tAjia on ol-Iut 30-
40 Z. MaatalousyrittAjien ja LELrn dloi1Ia tyoskennel-
lei-den osuus on jAAnyt vdhdiseksi.
TEL:n piiriin kuuluvist.a osa-aikaelakelSisistA reilu puo-
let on ollut naisia, esimerkiksi vuonna 1993 naisten osuus
oli 57 ?, kun kaikista yksityisen puolen osa-aikaeliikelSi-
sistd hieman aIle puolet on ol-1ut naisia (sS ? vuonna
1993 ) . YrittAj ien ryhmd.ssi na j-st.en dsuus on pienempi,
YEL:n piiriin kuuluvista osa-aikaelakelAisistA joka neljas
ol-i- nainen.
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Taul-ukko 4 : Yksityisen sektorin osa-aikaelikkeet, vuoden
Iopussa voimassa olLeet el-Akkeet vuosina
1987 -93

Naiset

TEL LEL YEL MYEL Yhr

1,987
r_988
198 9
199 0
r_991
]-992
1 993

48
49
59
78
90

104
1,20

1
2

18
19
26
25
2t
27
29

1

1

67
7t
85

104
L11
131
149

Miehet

TEL LEL YEL IvIYEL Yhr

1"987
r_988
L989
19 90
r_991
L992
1 993

32
44
54
51
80
78
93

L
z
2
1
2
1

38 4
3
5
3
3
1
1

75
103
113
114
L45
153
1-79

54
52
49
60
73
85

Kaikki
TEL LEL YEL MYEL Yhr

1,987
198 8
r.989
1990
r_991
1.992
1 993

80
93

113
139
t70
].82
2L3

z
4
3
1
2
1

55
73
78
74
81

100
l-l_4

4
4
5
4
3
1
1

L42
L74
1,99
2L8
256
284
328

Julkisella puolella osa-aikaelAke on ol1ut voimassa heinA-
kuun alusta l-989, ja osa-aikaelAkkeelle siirtyneiti o1ialuksi myos varsin vihAn. Ju1kisella puoleIIa vuosi l_993oli voimakkaan kasvun kautta osa-aikaelrikelaisten mddris-
sA.
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.lulkise1la sektorilla, sekA valtiol-l-a etti kunnissa nais-
ten osuus osa-aikaelAkelriisistA on suurempj_ kuin miesLen
osuus. Teta saattaa selittAA julkisen sektorin ammattien
naisval-taisuus. Kunnissa innokkaimmin ovat osa-ai-kaeldk-
keelle siirtyneet l-ehtorit ja yliopettajat. EnsimmAisend
vuonna al-kaneista (1989) 31 ? o1i_ opettajia, vuonna 1990
20 Z, vuonna 1991- 23 %, vuonna 1,992 L2 %. Muita suureh-koja ammattiryhmiS olivat esimerkiksi vuonna 1-992 al_ka-
neesta 219 osa-aikaelaikkeestA kodinhoit.ajats ja kotiavusta-jat, siivoojat, toimistovirkailijat ja toimistotyon esi-
miehet.

Taulukko 5 VEL voimassaolevat osa-aikaelikkeet vuoden
lopussa

Naiset Miehet Yhr.

z % z

1989
1990
19 91
L992
1993

1,4
50

139
260
558

(4s
(st
(st
(6s
(s8

1,7
45

]-07
r_3 9
405

(ss)
(43 )
(43 )
(3s)
(42)

31
105
246
399
973

(100)
(100)
(100)
(r-00 )
(100)

Taulukko 5 KVTEL voi-massa olevat osa-aikaelAkkeet, vuo-
den lopussa

Naiset Miehet Yht

z z %

1989
1990
7991,
1,992
1993

13
5B

105
202
460

(s0)
(se )
(sB )
(s7)
(s2)

13
40
75

155
4 31,

(s0)
(41)
(42)
(43)
(48)

26
98

180
357
891

(100)
(100)
(100)
(100)
(100)
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Osa-aikael-Akkeen suuruus oli keskimddrin 3 199 markkaa
yksityiselld sektorilla (TEL ja YEL) ja 3 L16 markkaajulkisella sektoriLla (maafiskuun J-opussa ]-994) (Pe11inen
L994). Naisten ja mi-esten keskielSkkeissd on huomattava
ero. Kun TEL osa-aikaelaikkeiden keskielEike o1i 3 205
markkaa, oIi miesten keskielAke 4 404 markkaa ja naisten
keskielake 2 294 markkaa (kesSkuun lopussa 1994 voimassa
o11eet osa-aikael-iikkeet) .

Osa-aikaeISkkeelle siirtyneeL miehet ovat o1leet keski-
mddrin hyvatuloisempia e1i heidAn ansiotasonsa on oll-ut
korkeampi kuin miespalkansaajien mediaaniansio. Osa-
aikaelSkkeelle siirtyneiden miesten tal-oudellinen asema
ol-lut huomattavan hyvA. Sen sijaan naisten ja yrittijien
ansiotulot ovat olleet 1;ihe11A ikAryhmain yleistA kes-
kitasoa. (SanLamd,ki-Vuori 1990) .
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5. Osa-aikatyo

Osa-aikatyon viihAisyyden on arvioitu haittaavan osa-aika-
eldkkeen kehittAmistA. Tot.E.a onkin, etti Suomessa osa-
aikatyota tehdaan vS.hemmAn kuin monissa muissa Euroopan
maissa.

Taulukko 7: Osa-aikatyon yleisyys eriissA mai-ssa (osa-
aikatyot5 Eekevien osuus kaikista tyollisis-
ta) vuonna 1990, seki osuudet naisten ja
mi-esten tyo)-lisisEA

kaikki miehet naiset
Alankomaat
Norj a
Tanska
Ruotsi
Iso-Britannia
Saksa
Ranska
BeIgia
Itdval-ta
I rl- ant i
Suomi
Portugali
Ital- ia
Kreikka
Espanj a

33,
26,
23,
23,
2A,
13,
12,
10,

2
6
7
z
I
z
0
2
8
t-
2
9
7
5
I

15,
8,
9,
7,
5,
2,
3,
t,
T,
3,
4,
3,
3,
2,
1,

I
8
0
3
0
L
5
7
6
8
4
1
1
9
6

5l ,7
48 ,2
4L,5
40 ,5
43 ,8
30,6
23 ,8
25 ,0
20,O
L7,L
LO ,2
10, 0
10, 9
10, 3
1l-, 9

8,
8,
1
5,
5,
q

4,

Laihde: Voipio 1993

Useimmissa maissa osa-aikatyo on naisten palkkatyon muoto.
Suomessa naisten tekemin osa-aikatyon osuus on tyollisyy-
desti noin kymmenesosa eli samaa luokkaa kuin Kreikassa,
Portugalissa ja ItaLi-assa.
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Vuonna 1990 osa-aikatyossA o1i Suomessa lAhes 180 000
ihmista. Naisten osuus osa-aikatyoll-isistA oli 5B Z.
Monissa muissa maissa osa-aikatyo on 80-IuvulLa yleis-
tynyt. Samaan aikaan Suomessa varsinkin osa-aikatyotA
t.ekevi-en naisten md.5rA on l-askenut ja osa-aikatyoti teke-
vien miesten md.iri on noussut hieman. (Voipio 1993).

Taulukko 8 Osa-aikatyollisten osuus (?) 55-64-vuotiaiLla
vuosina 1984 - l-993

55-54-vuotiaat miehet 55-54-vuotiaat naiset

1,984
1985
1985
L9B7
1989
1990
19 91
L992
19 93

L7 ,5
1,6 ,1
15, 5
7-6 ,3
1-5,7
1-4 ,9
13,1
l-3,8
L4 ,8

oo
8,8
9,8
9,3
9,8
8,5
8,8
9,8

11, 5

LAhde : Til-ast.okeskuksen tyovoimatutkimus

Yfeisinti osa-aikatyo on maa- ja metsataloudessa, jossa
vuonna L992 osa-aikatyontekijoiden osuus tyollisista oliL2,3 eo. KeskimAriraistA yleisempA5 se on myos rahoitus- ja
vakuutustoiminnassa (10,9 ? tyollisistA), kaupan (9,6 Z)ja palveluksien (9,3 Z) aloil-l-a. (Tyovoimati]asto t9g2).
Ikddnt.yneet t.yonteki j iit. ovat. osa-aikatyossA samoil-l-aal-oilla kuin muut osa-aikatyotd tekevAt. Toisin sanoen eiol-e muodostunut mitean varttuneiden omia osa-aikatyo-markkinoita, vaan osa-aikatyo on keskittynyt samoilleaIol11e. (Santamdki-Vuorl 1990) .

Niiden osuus, joLka toivoisivat voi.vansa siirtyai kokopii-vetyosta osa-aikatyohon on vuodesta 1978 vuot.een 1991 kas-vanut 13 ?:sta 1B%:iin. NAisLd pysyvAan osa-aikatyohon
haluavien mddrA on laskenut ko. aikana ja tilapiiseen osa-
aikatyohon haluavien sel-vastj- kasvanut. (Voipio 1993) .

Vuonna 1991 halusi pysyvAAn osa-aikatyohon sij-rt.yd 7T OOOja tilap5isesti osa-aikat.yohon 234 OOO kokopiiivaisti tyot;itekevdA. Naisia halusi osapdivdtyohon siirtyd 1,it 000,joista pysyvristi- 42 000 ja tilapiiisest.i 128 OOO.
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MiehistA osa-aikaiseen tyohon halusi siirtyA pysyvAsti 35
ooo j a tilapaii.sesti 105 000 . (lyo1lisyys, tyotto-
myys...l-993).
55-64-vuotiaista kokopiivdtyoE5 tekevist5 halusi siirtyA
osa-aikaEyohon 11 000 naisEa ja 11 000 miesEA. Heisti 55
? halusi pysyv5A osa-aikatyot.ti. Nuoremmissa ikAryhmissA
haluttiin selvisti useammin tilapAiseen osa-aikaty6hon
kuin pysyvAAn. (Tyo11isyys, EyoEtomyys. . .1993) .

Suomessa on siis jonkun verran halua tehda enemmAn osa-
aikatyotA kuin nyt tehdAan. Kuitenkin sekA naiset ettd
miehet mieLtAv5t osa-aikatyon useimmiten Ej-lapiisrat-
kaisuksi: jossain Eietyssi elAmAnvaiheessa halutaan tyo-
aikaa Eilap5isesti lyhentAai. S€, miten nykyinen tyotto-
myys vaikuttaa nAihin haluihin, ei oIe tiedossa.
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6 Tyonantaj at, /yrttykset j a osa-aika-
e l- 5ke

Keskeisend syynA osa-aikaeldkkeen vAhAiseen keiyttoon onsiis pidetty osa-aikatyomahdollisuuksien vahaliyytt.ri jatyonantajien hal-ukkuutta tarjota osa-aikatyoti on arvos-teltu. Yritysten mahdol_lisuuksi_a t.arjota osa-aikaLyotiselvitett.iin STK:n ja LTK:n jdsenkyselyisri 1990, jossa o1imukana 8000 yritystA. Lisaksi kartoitettiin niiiii syiti,jotka estavdt osa-aikatyon tarjoamisen eri toimiatoitta.(ElAkeai-kainen tyoskentely. . . l-990) .

Kyselyn tulosten mukaan yritysten mahdol_Iisuudet t.arjotaosa-aikatyotai 55 vuotta triyttaneille henkiloille nayttivdtolevan paremmat kuin oli ajateltu. 48 ? LTK:n kyselyynvastanneista yrityksista arvioi, ettd tyollistiimismahdoi-lisuudeL ovat hyvdt tai kohtal-aiset ja STK,n kyseJ_yssd 45

Syitd siihen, miksi osa-aikat.yot5 ei o1e mahdol_Iista tar-jo!a loytyi kui-tenkin runsaasti. Keskeisesti syyt liit-tyj-vAt tyon luonteeseen, esim. prosessi-, sarja-, vuoro-t-1 ryhmStyo, komennust.yo, tyon liikkuvuus yn. STK:npiirissd 20 ? syistri oli sel_laisia, eLta tyo o1i nimen_
omaan ikAd.ntyneelle tyontekijdlle sopimatonti (raskas tyo,tarkkuus, nd.ppdryys, suuret ammattitait.ovaatimuksel).(El-eikeaikainen tyoskent.eJ-y. . .1990) .

STK:n jAsenyritysten mainitsemist.a syiste 1T % o1i yri_t.yksestA riippuvia syitd. B ? syist5 johtui siitA, .Lt.iyrityksessA oll_ut. ikidnryneit.i tyontek11oita ja vain 4 ?
?y+:ta liittyi tyonrekijoiden halurr.omuuieen rJi ryonreXi-joiden ja esimiesten asenteisij_n. LTK:n kyselysia naitaasennesyit;i oli 7 ?;. (sama) .

Toi-sen, Liiket.aloustieteellisen tutkimuslaitoksen toteut-taman tutkimuksen kohdejoukkona ol_i 3O suurta tai kes_kisuurta yritystd, joiden eldkeasi-oita hoitavia henkiroitaja henkiloston edustajia haastateltiin.
Tissd tutkimuksessa haastatellut olivat sita miel_ta, eLtAikddntyneet ovat priAsAantoisesti hyvid Lyontekj_joita,joita tul-isi kannustaa pysymAdn tyoel5mdssA.- Eriin5 mah-doll-isuutena pidettiin osa-aikael-ikettd: "Useat haasta-tellut ehdotrivat osa-aikaeldkkeen ikarajan l-askemj-sta.
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Osa-aikatyo ja osa-aikael-dke vaikuttaisivat. ol-evan yksi
ratkaisu varhaiselAkeongelmaan. Osa-aikatyo antaisi ikAtin-
tyneille mahdollisuuden nauttia runsaammasta vapaa-ajasta
ja toipua tyopiiivdn aiheuttamista paineista. Lisiksi
tyonanLajien selvitysten mukaan tuntia kohtj- laskettu
tyoteho on osa-aikatyossA suurempi. " (Yritysten var-
haisetAkepolitiikka L992, 59-50) .

Tyoterveyslaitoksen Ikiiiintyva arvoonsa -projektissa tut-
kittiin my6s yrityksiA. Tutkituissa yrityksissi kannatet-
tiin laajalti osa-aj-kaelakkeen ikirajan laskemista 58 vuo-
teen (tutkimus tehtiin ennen vuoden 7994 uudistusta) .

Niistai 13 yrityksestA, jotka kuuluivat yksityisen sektorin
tyoelAkejirjestelmdn piiriin r1 kannatti i-kirajan l-aske-
mista. Myos tAssd selvityksessA haastatellut henkilosto-
piallikot pitiveit osa-aikaelAketstd periaatteessa hyvAnd ja
kaytEokelpoisena el5kemuotona: "Ky11i se teoriassa onnis-
tuurr. (Piispa ja Huuhtanen 1992) .

TissA tutkimuksessa haasEatellut arvioivat, etta osa-aika-
el-SkeLtA on kdyteEty vihdn osa-aikatyokulttuurin puuttues-
sa, osj-ttaisen tyossSolon laskiessa tul-evaa el-Akettd ja
siksi ettd 50 vuoLta tiyttAneiti on kovin vdhdn enAd tyo-
el-5mdssA. (sama) .
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7 Ikddntyneet tyont,eki j at j a osa - aika -
e15ke

ElSketurvakeskuksen viimeaikaisissa varhaiselakkeita kos-
kevissa tutkimuksissa on oltu kiinnostuneita lAhinnA yksi-
1ol-lisestd varhaiselAkkeestS, mutta niissi on esitetty
myos kysymyksJ.a jotka koskettavat vastaajien kAsitystei
osa-aikaeldkkeestd.
Tutkimuksessa Tyo vai el-dke (Gould ym. 1991) kysytLiin
tyossi keiyviltti 50-54-vuotiailLa TEL:n ja LEL:n piiriin
kuul-uvil-ta tyonLekijoilta heiddn yleista kiinnostustaan
osa - aikaelAkkee seen .

Taulukko 9: TEL:n ja LEL:n piiriin kuuluvien tyontekijoi-
den osa- aikaelAkeki innostus

50-54v 55-59v 60-64v kaikki
Kyl-1ii
11r
Vaikea sanoa
Yhr.

35
39
)1

100

L9
55
25

100

10
71,
20

t-00

28
47
25

100

Ne vast.aajat, jotka jo olivat yksiloI1ise115 var-
haiselAkkeell-5 ilmaisj-vaL vain hyvin vAhAn kiinnostusta
osa-aikaeld.kkeeseen: n;iist.A kokopAiveielSkelAisistA 75 %

suhtautuu ajatukseen kielteisesLi ja vain 5 ? elSkkeelld
olevi-st.a ilmoitti oLevansa kiinnostunut.
TyossA kAyvistd joka neljds ei osannuL sanoa kantaansa.
Kiinnostus oli suurinta nuorj-mmj-ssa vastaajaryhmissii e1i
50-54-vuotiaiden joukossa. Kiinnost.uneet olisivat valmiit
siirtymdin eldkkeel-le keskimSSrin 55 vuoden idss5. Van-
hemmissa ikdryhmissA kiinnostus osa-aikaelAkkeeseen vdhe-
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55-54-vuotiaiden ryhmassa miehet olivat selvdsti naisia
kiinnostuneempia. Tdssd ikiryhmAssA eldkkeelle siirryt-
t;iisiin keskimAdri-n 58 vuoden idssi.
Kiinnostus vaihtel-i ammattiryhmittAin
tuneempia olivat myyntityossi olevat
set -

Kaikkein kiinnos-
50-54-vuotiaat nai-

Mik;i1i vastaa j ien nykyisessd t.yossd esii-ntyi erityisia
hankaluuksia, olivat seki mj-ehet ettA naj-set kiinnos-
tuneempia osa-aikael-dkkeestd. Vanhempj-en naj-st.en joukossa
kiinnostus ol-i vdhdisintA, riippumatta sii-ta oliko tyossd
hankaluuksia. MiehiIlii vanhempien ja nuorempien valillri
ero ei oLlut yhtl seJ-vA.

ElAketurvakeskuksessa tekeil-l-A olevassa yrittaijaitutkimuk-
sessa on kysytty aktiivien yritt.iijien kiinnostusta osa-
aikaeldkkeesta. YEL:n piiriin kuuluvista yritt;ijistd noin
kol-mannes on periaatteessa kiinnostunut osa-aikaelSkkees-
ta. MiesyrittAjAt ovat hieman innostuneempia kuin nais-
yrlttAjAt. (Hyrkkdnen, julkaisematon tieto) .

Tutkimuksessa varhaiselSkkeelle hakeutumisesta ja sen
vaihtoehdoista (Gou1d ym. a992) TEL tyontekj-joitai pyy-
dettiin valj-tsemaan mitA he piteiisivdt parhaana vaihtoeh-
tona siinA tapauksessa ettd he joutuisivat tyottomiksi tai
heidAn tyokykynsi heikkenlsi niin etteivdt he pystyisi
jatkamaan nykyisessA tyossAAn. Kaikkej-n suosituin vaih-
toehto ndissA t.apauksissa oli kokoaikainen eldkkeel-l-e
siirtyminen. Osa-aikael-dke nousi toisel-Ie sijalle. (Tut-
kimuksessa oLi mukana 51-, 56-, ja 51-vuotiaita TEL tyon-
tekl j oi-Ea) .

Esimerkiksi vastaajista 3l- ? piti osa-aikaelaketta erit-
Ldin hyviin5 vaihtoehtona mik5li joutuisi tyottomAksi-.
Noin 30 ? kaikista vastaajista piti sitA tyottomyysLiLan-
teessa parhaana mahdol-l-isena vaihtoehtona. Miesten ja
naisten arvioissa ei juuri oIlut eroa. Tyokyvyllii o1i
merkitysti siihen, mj-ten vastaajat arvioivat vaihtoehtoja.
Mikali tyokyky hej-kkenisi, ol-j-si vastaajista nij-nikAAn 30
?:n mielestd osa-aikaelAke paras vaihtoehto. Tissi til-an-
teessa miehet kannattivat naisia enemmAn kokoaikaisel-l-e
eldkkeelle siirtymistA. Naisista perdti 35 % oli sita
mieltd, etti osa-ai-kaelake olisi tyokyuyn heikentyessA
paras vaihtoehto.
Ni-ilta tyossAkeiyvilta, jotka olivat mukana vuoden t99L
selvityksessd (Gould ym. 1991) tiedusteltiin uudelleen,
vuonna 1993 toj-meenpannussa seurantatutkimuksessa (Gould
]-994) heidan suhtautumistaan osa-aikaelAkkeeseen.

N€, jotka ol-ivat joko tyokyvyttomyysel5kkeellA tai yksi-
Iollisel1d varhaiselikkeeLli eivAt olleet juurikaan kiin-
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nostuneita osa-aikaelikkeestd. Tyottomyysel-5kkee11e siir-
tyneiden joukossa suhtautuminen oli hieman myonteisempAS.

NiistA, jotka vuonna 1990 ilmoittivat olevansa kiinnos-
tuneita osa-aikael5kkeestd, vain kaksi ol-i todella siir-
tynyt. osa-aikaisel-l-e el-dkkeelle. Myonteisesti osa-aika-
eldkkeeseen vuonna 1990 suhtautuneet olivat pysyneet muka-na t.yoeldmAssi enemmdn kuin ne, joiden suhLautuminen o1ikielteistd. Myonteinen suhtautuminen osa-aikaelAkevaih-
toehtoon kertoo siis tyohon sitoutumisesta ja kielteinen
suhtautuminen halusta siirtyd kokoaikaiselle eld.kkeetl_e.

Myosk;i5n Sant.amd.ki-Vuoren (1990) nAkemyksen mukaan eivaikuta todennAkoiseltd, ettd yksilollinen varhaiselaike ja
osa-aikael5ke olisivat jotenkin vaihtoehtoisia,. ei vaikkaikArajoja s;i;idettAessa ol-isi toimitt.u toisin. HSnen mu-
kaansa yksj-1o1J-isen varhaisel-ikkeen hakijoiden tyokyky onsiin5 mdirin heikentynyt, et.td heidein todellinen vaiht.oeh-
tonsa ol-isi ollut tyokyvyttomyyselAke.
Samassa yhteydessd Santamdki-Vuori arvioi, ett.A osa-aika-
el-Akkeen korvaavuustason nousu l-isd'ai siirtymishalukkuutta,
mutta sil-1oin saattaa k;iydai niin ettd muutos kannustaa
ennen muuta kokoaikaista tyotd tekeviA siirtymirin osa-ai-kaiseen tyohon. Sen sijaan, ettA el6ke mahdollistaisiast.eittaisen tyon vdhentAmisen se saattaisi muodostuasiirtymisen pAAmotiiviksi. Toisin sanoen ne, jotka o1i-sivat muuten jatkaneet kokoaikaisessa tyossd, siirtyisivAt,nyt osa-aikaiseen tyohon. TAmA ei vAhent.Aisi varsinaisia
varhaisel-ikkeel-l-e siirtyneit.d, vaan vdhentAisi kokopAi-
vdtyontekj- j oite vanhemmissa ikAl_uokissa.
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8. Johtopd5tokset

Osa-aikaelSkkeelt5 odotetaan paljon, koska sita pidetaan
hyv5nA eldkkeelle siirtymisen tapana niin yksittdisen
tyontekijAn, yrityksen kuin tyomarkkinoidenki-n kannalta.
Osa-aikael-dkkeeLfe onkin hakeuduttu tdnA vuonna entiseen
verratLuna vilkkaasti-, e1i sen jdfkeen kun eldkkeen saamj--
sen ehdot muuttuivat vuoden 1994 alusta.
Tyonantajat suhtautuvat tutkimusten mukaan periaatteessa
myonLeisesti osa-aikaeliikkeeseen, vaj-kka osa-aikaisen
t.yoskentelyn esteit;ikin on runsaasti. lkaantyvien tyon-
tekijoi-den suhtautuminen osa-ai-kaeldkkeeseen tuntuu tehty-
jen sel-vj-tysten valossa olevan rij-ppuvainen kulfoisestakin
tyo- ja elAmAntilanteesta. Tehtyien tutkimusten pohjalta
voidaan arvioida, etti miciin suurEa ryntdystA osa-aika-
elSkkeelle tuskin on lihiaikoina odotettavissa.
Useat osa-aikael;iketta koskettavat keskustel-ut ovat kui-
tenkin perustuneet tietoihln tyost.A ja elakkeelle siirty-
misestA yleisesti, yksityiskohLaista tietoa osa-aikaeldk-
keestd ei juurikaan ole saatavissa.

osa-aikaelSkkeelle siirtyneitA tutklmall-a tullsikin seI-
viLtaa millaisista toistA ja mi1I5 aloiIla osa-aikael-dk-
keeIle siirrytSSn. Titd kautta voisi saada tietoa siitA
onko tyoaloja, joi1la osa-aj-kaeldkkeelle siirtyminen ei
nAyttiisi lai-nkaan ol-evan mahdol1ista. Kyselyin voisi
selvittaa miten osa-aikatyon ia osa-aikaelikkeen yhdistA-
minen on onnistunut ja miten tyo on kiyLAnnossti jarjestet-
ty. Tdrkedt.d oLisi myos tj-etii;i s€, mikai merkitys Lyo-
olosuhteil-l-a ja tyopaikan ilmapiirilla on osa-aikael5k-
keell-e siirtymisessA vai 1j-ittyyko piiiitos si j-rtyd osa-
aikaelSkkeel-fe kokonaan muille eldminaloille kuin tyohon,
esimerkiksi perheeseen tai vapaa-aikaan. Tdmdnkaltaisen
selvityksen tuloksena ol-isi helpompi arvioida, missd
ofoissa osa-aikael-dke on myos kdytinnossd hyv5, ei vain
periaatteessa.
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