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Alkusanat

TiimA tutkimusraportti on osa Eliiketurvakeskuksen
varhaiseliiketutkimusten sarjaa. Sarjan tutkimuksilla
on haluttu selvittiiii varhaisen el?ikel?iistymisen syitii,
eliikkeellii olemisen sisiilt<iii sekii eliikkeelle siir-
tymisen vaihtoehtoja.

Sarjassa on aiemmin julkaistu kolme raporttia:

Gould, Takal4 Lundqvist: Tyo vai eliike. ETK:n tut-
kimuksia 1991:1.

Forss, Tuominen: Nuorena eliikkeelle. ETK:n tutki-
muksia l99l'.2.

Gould, Takala, Lundqvist: Varhaisel2ikkeelle hakeu-
tuminen ja sen vaihtoehdot. ETK:n tutkimuksia
1992:1.

Tiimiin tutkimuksen otannan ja rekisteritietojen poi-
minnan on suorittanut erityistutkija Bo Lundqvist.
Hiin on my<is yhdessd raportin kirjoittajan kanssa
osallistunut tutkimuksen sisiilltin suunnitteluun. Ai-
neiston keriiiimiseen ja tietoj en tallentamiseen liitty-
neisti monista tytivaiheista on huolehtinut osasto-
sihteeri Hanna Akesson.
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1 Johdanto

Yt.io.n vanhuuseliikeikii on Suomessa piiiisiiiint6isesti 65 wotta. To-
dellisuudessa kuitenkin kovin harvat ty<iskenteleviit tiihiin ikiiiin asti.
55-64-vuotiaista suomalaisista yli puolet on eliikkeellii. Useimmat heis-
15 ovat tyt kyqm heikkenemisen vuoksi varsinaisella tydlqrvytt<imyys-
etiikkeellii tai yksiltillisellii varhaiseliikkeellii loput ovat varhain alka-
neella vanhuuselikkeellS, ty0tt<imyyseliikkeellii maatalousyrittiijien eri-
tyiseliikkeilH tai osa-aikaeliikkeellii.

Eliikkeelle siirtyminen ennen vanhuuseliikeikiiii yleistyi erityi-
sesti viime wosikymmenellii. l980Juvun alkuvuosina kaikista TEL-,
LEL-, YEL- tai MYEl-eliikkeille ensimmiiistii kertaa siirtyneistii mnsas
60o/o oli alle 65-vuotiaita" mutta l99Oluvun alussa niiihin lakeihin pe-
rustuville eliikkeille siir6meistii oli alle 65-ruotiaita jo yli 80 %.

Viime vuosina nekin, jotka eiv?it vielii ole eliikkeellii, ovat en-
tist5 harvemmin olleet ty<iss[. Ikiiiintyneistii 55-64-vuotiaista tytivoi-
maan kuuluvista 20 % oli tytitttim?ind woden 1993 lopussa. Eliikkeen-
saajien ja ty<ittdmien yhteismiiiirii onkin vuodesta 1990 kasvanut voi-
makkaasti erityisesti alle 60-wotiaiden ikiryhmissii, ja tosiasiallinen
ty<injiitttiikii on usein huomattavasti eliikkeellesiirtymisikiia alhaisempi
(Ahonen 1994).

Sellainen eliimiinkaari, jonka loppupuolella tietyss?i ennalta so-
vitussa iiissii siirrytiiiin ansiotytistii vanhuuseliikkeelle, on kiiymiissii har-
vinaiseksi. Ty0nteon lopettamisen ja vanhuuseldkkeen viiliin j'dd aika,
joka ei vtilttiimiittii merkitse vain elSkellistymisen aikaistumisfa, Yaan
perusteellisempaa eliimiinkulun uutta jiisentymistii. Selkeiit kronologiset
merkkipaalut ovat katoamassa, ja ikiiiintyneiden el6md muotoutuu entis-
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tii enemmdn tyrikyvyn, tydhalun ja ty<issii jatkamismahdollisuuksien
perusteella (Guillemard ja Gunsteren 1991).

Kohli ja Rein (1991) kutsuvat institutionaalisiksi reiteiksi (insti
tutional pathways) niitii erilaisia jiirjestelyjii, jotka tattavat ty6n lopetta-
misen ja vanhuuseliikkeelle siirtymisen viilisen ajan. Useimmat ty<ielii-
miistii poistumisreitit perustuvat sellaisiin jiirjestelyihin, jotka on alunpe-
rin luotu tiettyjen riskitilanteiden kuten tytikyvytt<imyyden tai tydtt6-
myyden turvaksi. Kun niimi jii{estelyt muotoutuvat varhaisen tytielii-
miistii poistumisen reiteiksi, ne eiviit endd samassa miiiirin liity joihinkin
miiiiritfyihin riskeihin vaan pikemminkin tietyn kokonaisen ikeryhmiin
ongelmiin.

Niinpii sairausperusteisissa poistumisreiteissd ikikriteeri ja tyt -
markkinalliset syyt ovat jo sisii5nrakennettuina: vaikka ikiiii ei siniinsi
pidetii ty<ikyvyttomyyden kriteerin?i vanhemmille ty<intekijdille riittii?i
el?ikkeen saamiseen viihiiisempi tyttkyqm menetys, koska heidiin ei va-
jaakuntoisina oleteta pysfyviin siiilyttiimdiin paikkaansa tydmarkkinoilla.
Mytis tydttdmyyteen perustuvassa poistumisreitissii on kyse yksittiiisi?i
tyOtttimyystilanteita laajemmista asioista. Ikiiiintyneille tytitt<imille tar-
jolla oleva tyr5ttomyyseliike legitimoi niin vanhimpien ikiiryhmien ty<il-
li stiim is - kuin tytill istymi spyrkimystenkin katoamis en.

Varhainen tydeliim?istii poistuminen koskee siis kokonaista ikii-
ryhmiiii, mutta kyse ei kuitenkaan ole vanhuuselSkkeen tapaan ikiiin
perustuvasta automaattisesta oikeudesta. Varhaiseen ty<ieliimiistii poistu-
miseen, joka useimmiten merkitsee sairauteen tai tytitt<imyyteen perus-
tuvalle eliikkeelle siirtymistii, vaikuttavat sekii tydntti- ettii vetotekijiit.
Tyont<itekijat liitfyvet ennen kaikkea ty<intekijiin toimintakyvyn ongel-
miin sekii ty<imarkkinatilanteen ja tytieliimiin paineisiin. Vetotekijiit il-
meneviit liihinn?i eliiketurvan taloudellisena houkuttelevuutena tai eliik-
keelliiolon aktiviteettien tai joutilaisuuden vetovoimana.

Suomalaisissa tutkimuksissa on todettu mm. terveyden heikke-
nemiserq tyrin rasittawuden ja monien muiden tyOeliimiin kielteisten
piirteiden tyrintiiviin ihmisiii varhain eliikkeelle. Myos tydttomyys, eri-
tyisesti tytitt<imyyseliikkeen muodossa lisiiii varhaista eltikeliiistymistii.
Elikkeen vetovoimaan liitfyvistii tekij<iistii on tutkimuksissa tullut esille
mm. eliiketurvan taloudellinen riitt6vyys, puolison eliikkeelliiolo sekii
vapaa-ajan houkuttelevuus (Gould ym. l99l ja 1992, Huuhtanen ja
Piispa l99l ja 1993, Piispa ja Huuhtanen 1991 ja 1993\. Hytti (1993a)
on korostanut, etlii ty<imarkkinoiden toimintaan liitf).vet ffrint<itekijiit ja
sosiaaliturvan korvaavuustasoon liittyviit vetotekijzit ovat toisiinsa kietou-
tuneita, eikii niiden vaikutuksia eliikeliiistymiseen ole helppo erotella.
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Viel2i 1980-luvun puoliviilissii oltiin valmiita laajentamaan var-
haiseen ty<ieliimiistii poistumiseen liittyviii institutionaalisia j?irjestelyjii:
uudet varhaiseliikemuodot, yksi ltillinen varhaiselike, varhennettu van-
huuseliike ja osa-aikaeliike otettiin kiiytttitin. Sittemmin ennen kaikkea
taloudelliset paineet ovat kuitenkin suunnanneet pyrkimykset erityisesti
varhaisen eliikel?iistymisen hillitsemiseen. Varhainen eliikkeelle siirty-
minen on haluttu tehdii viihemm?in houkuttelevaksi tai ainakin vaikeam-
min saavutettavalcsi esimerkiksi ikiirajojen muutoksilla. Toisaalta tydssii
pysyminen on yritetty tehdii entistii houkuttelevammaksi taloudellisten
kannustimien avulla tai tytikykyi ja tyrioloja kehittiimiillii.

Ty0ssii pysymisen taloudellista houkuttavuutta on lisiitty mm.
siiiitimrilH 60 vuotta tiiyttiineille korotetfir ansioeliikkeen karttumisprosentti.
Tytikyvyn ja ty<iolojen kehittiimiseen on puolestaan suururattu laajoja kam-
panj oita kuten tyrielikelaitosten "Tyokyky kunniaan" ja Tyoterveyslai-
toksen "Ikii intyve arvoonsa" -ohjelmat. Joillakin tytipaikoilla on my<is
kehitetty varhaiskuntoutusprojekteja, joiden ansiosta henkiltikunnan ty<i-
viihtyvyys on noussut, poissaolotunnit ovat v?ihentyneet ja ty<inantaja on
siiiistiinyt eliikekusannuksissa jopa miljoonia markkoja (Polttopisteessii...
tee4).

Eldketurvakeskulsen tutki musto i m i nnassa varhainen e liikkeel I e
siirtyminen on viime vuosina ollut keskeisenii aihealueena. Tiimii tutki-
mus on osa ETK:n varhaiseltiketutkimussarjaa jonka ensimmiiinen ra-
portti, "Ty<i vai eliike" (Gould ym.) julkaistiin vuonna 1991. Ensim-
miiisess5 raportissa verrattiin yksiliillisellii varhaiseliikkeellti olevia ja sa-
man ikiiisiii ty<lssii kiiyviii palkansaajia. Tiissii raportissa seurataan re-
kisteritietojen ja uuden kyselyn avulla tutkimuksen ensimmiiisen vai-
heen aikana tytissii kiiyneiden palkansaajien tilanteen kehittymistii: tytis-
sii j atkamist4 tytttt6myyttii ja eliikkeel le sii rtymistii.

Tutkimuksessa pyritiiiin kokoamaan kiisityksiii varhaisesta eliik-
keelle siirtymisestii erityisesti tilanteessa, jossa tydtttimyys on vankasti
mukana tydelimiistii poistumisen reittind. Eliikkeelle siirtymisen ohella
tutkimuksella halutaan valaista myds varhaisen tydelimiistii poistumisen
vastakohtaa, tyossii pysymistil Ikiiiintyneiden ty<intekij<iiden seurannalla
selvitet?iiin keitii ovat ne omassa ikiiryhmiissidn kovin epiityypilliset
tytintekijiit, jotka ovat sekii pystyneet etti halunneet pyristellii varhaisen
tytistii poistumisen trendiii vastaan.
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2 Tutkimusaineisto

KevzielH I 990 selvitettiin ETK:n varhaiseliiketutkimussarj assa 50-64-
wotiaiden Ut- ja eldkeasenteita (Gould ym. 1991). Osa silloiseen tut-
kimusjoukkoon kuuluvista oli eliikkeellii, osa oli vielii mukana ty6-
eliim?issil Tiimiin seurantatutkimuksen aineisto koostuu vuoden 1990
kyselyssii ty<issiiolleiden otoksesta sekii sitii tiiydentiiviistii lisiiotoksesta.

Tutkimuksen pen:sjoukon muodostavat wonna 1990 ialtiiiin 50-64-
wotiaat yksityisen sektorin palkansaajat, joilla oli vuosina 1988 ja 1989
TEL:n tai LEL:n piiriin kuuluva ty<isuhde ja jotka eiviit olleet eliik-
keellii huhtikuussa 1990. Perusjoukon suuruus oli vuoden 1989 lopussa
190 000 henkiltiii.

Vuoden 1990 kyselyii varten poimittiin perusjoukosta eri otan-
tasuhteilla kaksi erillist[ ikiiryhm?i5. 50-54-wotiailla otoksen koko oli
351 henkiliiii ja 55-64-vuotiailla 627 henkiloii. Seurantavaiheessa otosta
laajennettiin siten ettii otantasuhde eri ikiiryhmissii muodostui samaksi.
Lisdotos katsottiin tarpeelliseksi, koska erityisesti nuorimpien, 5 0-54-
vuotiaiden joukko oli alkuperiiisessii otoksessa pieni. Joukkoa laa-
jentamalla aineistoa voidaan vielii mytihemminkin keyfiAii eltikkeelle
siirfymisen tai tytissii pysymisen seurantaan.

Otolaet poimittiin Eliiketurvakeskuksen eliiketapahtum a- ja ty o-
suhderekisteristii systemaattisella otannalla. Kriteerit tiiyttiivisti henki-
liiisti otettiin mukaan tiettyin?i piiivinii synfyneet.

Lopullisesta otoksesta poistettiin seuranta-ajankohtaan eli huh-
tilauhun 1993 mennessii 65 wotta tiiyttiineet. Otoksen kooksi muodos-
tui niiin 1541 henkildii, joista 895 kuului alkupertiiseen otokseen ja 646
lis6otokseen.
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Aineisto keriittiin postikyselynii ja lomakkeet saatekirjeineen
liihetettiin otokseen kuuluville huhtikuussa 1993. Niille, jotka eiviit
vastanneet kahden viikon kuluess4 liihetettiin uusi lomake. 78 % otok-
seen kuuluvista palautti tiiytetyn kyselylomakkeen, joten lopullisessa ai-
neistossa on kaikkiaan 1194 henkiloii.

Seurantakyselyyn vastanneista henkil<iistii 650 on sellaisi4 jotka
ovat vastanneet myds vuoden 1990 kyselyyn. Muut tulivat mukaan
vasta otosta laajennettaessa, tai mikiili he kuuluivat alkupertiiseen otok-
seen, he olivat jiittiineet woden 1990 kyselyn vastaamatta. Molempina
ajankohtina kyselyyn vastanneita on siten 73 o/o allaperiiiseen otokseen
kuuluvista.

Kuva 1. Tutkimusaineisto

Perusjoukko:
vuosina 1988 ja 1989 tytissd olleet
TEL- tai LEl-tydntekijiit, jotka eivdt
olleet eliikkeellii huhtikuussa 1 990

Otos vuonna 1990

Otos vuonna 1993 +

Vuonna I993 vastanneet

190 000 henkiltiii

978 henkil6ii

895 henkil62i 646 henkilti?i

I I 94 henkikjii j oista 650 vastasi
mycis woden 1 990 kyselyyn
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Vastauskadon suuruus on vuoden 1993 aineistossa 22o/o ja var-
sinaisessa seuranta-aineistossa (molempiin kyselyihin vastanneet) 27 %.
Alla olevasta taulukosta voidaan kuitenkin havait4 ettii saatu aineisto
vastaa hyvin otosta sukupuolen, iiin ja seuranta-ajankohdan eliiketilan'
teen mukaan.

Taulukko 1. Otoksen ja saatujen vastausten vertailu

Otos
v. 1993

Kaikki
v. 1993
vastanneet

oh

Molempiin
kyselyihin
va$ameet

o/o%

Sukupuoli
Miehet
Naiset
Yhteensii

53
47

100

53
47

100

53
47

100

Ikii vuonna 1990
50-54 v.
55-59 v.
60,-64 v.
Yhteensii

60
34

6
r00

59
35

6
100

6l
34

5
100

Eliiketilanne wonna 1993
Eliikkeelti 23
Ei elii*Jceellii 77
Yhteensii 100 I

23
77
00

22
78

100

6s0Lukumiiiire 1541 tt94

T?issii raportissa kiiytetiiiin rinnan kaikkien vastaaj ien aineistoa
(N : I 19$ ja pienempiiii, molempiin kyselyihin vastanneiden aineistoa
(N : 650). Jelkimmeistii kiiytetiiiin aina, kun vuoden 1990 kyselyn tie-
dot ovat tarkastelussa mukana, muulloin kiyteteen lukumiiiiriiisesti
suurempaa kaikkien vastaajien aineistoa Pienemmdssii aineistossa eri
ikiiryhmien otantasuhteet ovat erisuuruiset, joten luvut esitetiiiin otan-
tasuhteilla painotettuina. Laajennetussa aineistossa ei ole painotiamisen
tarvetta koska otantasuhde eri ryhmissd on sama.
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3. Tilanne vuorula 1993

KeveAlle 1990, ensimm?iisti kyselyii tehtiiessii, liihes kaikki tut-
kimusaineistoon kuuluvat henkilOt olivat ty6ssa. Vain neljii prosenttia
oli kyselyajankohtana tytittdmiinii ja kaksi prosenttia oli poissa ty<is-
tii jostain muusta syystil Kolmen vuoden kuluttuq keviiiillii 1993 tilan-
ne oli jo aivan toinen. Ty0ssii jatkoi vielii hiukan yli puolet eli
54 %. Eliikkeelle siirtyneitii oli 23 o/o ja ty ott<imiinii oli 20 yo, li-
stiksi 3 % oli muusta syystii poissa tyiieliimiistii.l)

Kuva 2. Ty0ssiiolo, tydtt<imyys ja eliikkeelliiolo kyselyajankohtina

Jatkossa ryhma "muuten poissa ty6st6' on yhdistetty ty6tt6miin.

o/o

100

80

60

40

20

0

! uatt<eeua

ffi ryotto*i.ra

llT[Tl uurr* poissa tyoste

lliiiiiiii:i:i{ Tydssa

1990 1993
Kyselyvuosi

1)
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Seuranta-ajankohtaan mennessii eliikkeelle siirfyneistii kolme vii-
desosaa on yksiltillisellii varhaiseliikkeellii tai varsinaisella ty<ikyvyt-
tomyyseldkkeellii. Vajaa viidennes eliikkeelle siirtyneistii on tytitt<imyys-
eliikkeellii, ja loput ovat jollakin muulla eliikkeelli, tavallisimmin
alennetussa eliikeiiissii alkaneella vanhuuseliikkeellii tai varhennetulla
vanhuuseliikkeell6.

Tutkimusaineistossa tydtt<imyys on yleisempiiii kuin koko vas-
taavan ikiiisellii viiesttillii. Kev?iiillii 1993 eli seurantakyselyn ajankoh-
tana oli 53-64-vuotiaiden fytitt<imyysaste Tilastokeskuksen tyrivoimatut-
kimuksen mukaan 16 %. Tutkimusaineistossa samanikiiisten ty<itttSmyys-
aste (ty0tt6mien osuus ty<issii tai tytitt<imiini olevien miiiriisti) sen si-
jaan kohosi 27 o/o:iin. Tutkimusaineiston keskimiiiiriiistl korkeampi
ty<ittomyysaste johtuu aineiston rajauksesta. Aineistossa ovat mukana
vain TEL:n ja LEL:n piiriin kuuluvat eli yksityisen sektori palkansaajat.
Yrittiijet ja julkinen sektori - ryhmiit joissa tytittiimyys on keskimii2iriiis-
tii alhaisempi - eiviit ole mukana.

Sukupuoli

Naisilla ja miehillii ei seuranta-ajankohdan tilanteessa - eliikJceelliioloss4
ty<issii jatkamisessa tai tytittdmyydessii - juuri ole eroa. Tosin miehillii
tytitt6myys on hiukan yleisemp?i^6 kuin naisilla.

Taulukko 2. Tilanne wonna 1993 sukupuolen mukaan

Naiset Miehet Kaikki
%%%

1)

TK-eliike tai YVE
Tydtt<imyyseliike
Jokin muu eliike
Tyrissii
Tyrittdmiinii

Yhteensii
Lukumiiiire

t4
4
5

54
23

100
tt94

13
5
4

52
26

l5
4
6

55
20

100
561

100
633

r) TK=y6kyvyttdmyyselike, yyE:yksil6llinen varhaisel6ke
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Ildryhmitfiiin seuranta-ajankohdan tilanteessa on selkeiti eroja. Nuorim-
massa ikiiryhmiissii ovat tydssii olevat viel6 selviinii enemmistdnii mutta
mitii liihemmtis 65 vuoden ik,arajaa tullaan, sitii todenniikiiisempiiii on
eliikeliiisten ryhmiiiin kuuluminen. My<is tyott<imien joukko kasvaa i6n
mytitii - tosin 60-64-vuotiaista tydttdmistii suuri osa l'jdyttiln tyotto-
myyseliikel?iisinii my<is elflkeliiisten ryhmiin kriteerit.

Taulukko 3. Tilanne vuonna 1993 ikiiryhmittiiin

Ikii vuonna 1993
53-54 55-59 60-@

%%%
TK-eliike tai YVE
Tyrittiimyyseliike
Jokin muu eliike
Ty<issii
Tydttiimiinii

Yhteensi
Lukumiiiire

7 15

2
56
27

100
&0

l9
l8
t7
30
l6

0
73
20

100
272

100
282

SiviilisiiZity

Useissa tutkimulsissa on havaittu siivilisiinffryhmittiiisiii eroja eliikkeel-
le siirtymisessii ja tyiitttimyydessii. On todettu, ettl eronneet ja toisaalta
naimisissa olevista ne joiden puoliso on eliikkeellii siirtyv?it muita
enemmiin tytikyvyttomyyseliikkeelle (Gould 1985, Hytti 1993b). Per-
heett6mille miehille puolestaan kasautuu sekii tyotttimyytta ettd monia
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sosiaalisia ja terveydellisisii ongelmia (Karisto ym. 1992, Mannila
1993). Perhetaustaan liitryvia eroja elikkeelle siirtymisessd, tytissii jat-
kamisessa ja ty0ttOmyydessii kiyt1ry myris tdstii aineistosta.

Taulukko 4. Tilanne vuonna 1993 siivilisiiiidyn mukaan

Avio- tai avoliitossa Naimaton Eronnut
tai leski

Puoliso
tytissii eliik- muuten

keellii poissa
tyiistii

%%% % %

NAISET

TK-eliike tai YVE
Tyotttimyyseliike
Jokin muu eliike
Tytiss6
Tytitttimiini

13
1

2
65
l8

t7
7
6

49
2t

8
J

24
8

10
42
l6

t2
I
8

58
2l

67
22

Yhteensii
Lularmiiiire

100
138

100
202

100
36

100
50

100
130

MIEHET

TK-elike tai YVE
Tytitt6myyseliike
Jokin muu eliike
Ty<iss?i
Tytitttimiinii

1l
J
3

t7
7

t2
37
27

16
5
4

48
27

5
5

20
7
1

37
35

il 50
40l9

Yhteensii
Lukumiiiire

100
288

100
108

100
100

100
56

100
70
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Taulukosta 4 niikyy, ettd naimisissa tai avoliitossa olevista ne
joiden puoliso on eliikkeelld, ovat myris itse siirtyneet eliikkeelle muita
enemmdn. Ikii selittiiii tiitii trendiii jonkin verran: puolisot ovat yleensii
melko saman ikiiisiii, ja niiin iiin mydtii kasvava eliikkeelle siirtymisen
todenniikciisyys on molemmilla puolisoilla samanaikaisesti suuri. Ikii ei
kuitenkaan ole ainoa selitys; myiis ik6vakioidussa aineistossa puolison
eliikeelliiolo vaikuttaa eliikeliiistymistii lisiiiiviisti.

Puolison eliikkeell?iolon vaikutusta eldkkeen hakemiseen onkin
selitetty mm. sillii, ettl huono terveys kasautuu samoihin perheisiin
(Hytti 1993b, 44). My<is tiedonvtilitys voi olla vaikuttamassa puolisoi-
den samanaikaiseen eltikkeelle hakeutumiseen. Eliikkeen hakemiseen
liittyviit kriteerit ja muodollisuudet tulevat tutuiksi puolison hakiessa
eliikettd, ja tiimii toimii virikkeenii omalle eliikehakemukselle. Puolison
eliikkeelliiolo, yhteinen elikeaika saattaa my<is suorastaan houkutella
toistakin puolisoa hakeutumaan eliikkeelle (Gould 1985, 153).

Kaikkein eniten eliikkeelle siirtyneitii on kuitenkin naimattomien
naisten joukossa. Tiistii ryhmiistii yli 40 o/o on siirtyny jollekin el5k-
keelle kolmen seurantawoden aikana. Eniten heist6, 20 o/o, on siirtynyt
yksil<illiselle varhaiselilkkeelle.

Eronneiden miesten ryhmiissii on myiis paljon ty<ikyrytrOmyyseliik-
keelle tai yksiltilliselle varhaiseliikkeelle siirtyneitii. Silmiinpistiivinfii on
kuitenkin yksiniiisten miesten, niin naimattomien kuin eronneidenkin
suuri ty<itt<imyys.

Erityisesti naimattomat miehet ovat jiiiineet runsaasti tydtttimiksi,
mutta siirtyneet viihiin tyOkyrrytttimyyseliikkeelle tai yksildlliselle var-
haiseliikkeelle. Omien arvioidensa mukaan heidiin terveydentilansa on
kuitenkin selv?isti huonompi kuin muiden miesten ja toisaalta heidiin
tyduransa sij oittuvat piiiiasiassa lyhytaikaisten ty<isuhteiden piiriin.
Naimattomien miesten kohdalla lieneekin kyse Hytin (1993a, 136)
kuvaamasta trendistii: lama-aikana suhdanneherkkien, raskaan ruumi il-
lisen ty<in toimialojen huonokuntoiset ty6ntekij6t valikoituvat keskimiiii-
riiistd enemmin pitkiiaikaisty<itt<imiksi tyokyv,/ttdmyyseliikkeelle siirty-
misen asemesta. Tytittiimyyteen ja terveyden kokemiseen palataan vielii
luvussa 6.
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Ammatti

Sekii eliikkeelle siirtyminen etti tyrSttomyys vaihtelevat amma-
teittain. Tytikyvytttimyyseliikkeelle ja yksilolliselle varhaiseldkkeelle
siirrytaiin keskimiiiiriiistii enemmiin raskaan ruumillisen tyiin ammateista.
Esimerkiksi rakennustytissti ja monilla teollisuuden aloilla tytikyvyttti-
myysriski on suuri (Gould 1985, Gould ym. 1992, Hytti 1993a). Sa-
mat toimialat ovat olleet my<is herkimpiti tytitt6myydelle. Toimihenki-
Itivaltaisilla aloilla, joissa seki tytikyvytt<imyys- ettii tytitttimyysriski on
ollut alhaisin, on taas usein mahdollisuus siirtyii vanhuuseldkkeelle jo
alle 65 woden iiissii.

Taulukossa 5 tarkastellaan vuoden 1993 tyt - ja eliiketilannetta
ammattiryhmittiiin. Sekii naisten ettii miesten ammatit on jaettu seitse-
miiiin ryhmiiiin. Ryhmiii muodostettaessa on kiinnitetty huomiota niiden
sisiiiseen rakenteeseen ja tapausten lukumiiiiriiin. Ryhmiit eiviit ole
naisilla ja miehillii samat, koska naisten ja miesten yleisimm?it ammatit
poikkeavat kokonaan toisistaan.

Nai s ista tyii kyvyttd myyse liikkeelle tai yksild ll i sel le varhais-
eldkkeelle siirtyneitii on eniten muun teollisuuden (MTE) ryhmiissi.
Tiihen ryhmiiiin kuuluvat teollista tyotii tehneistii naisista kaikki muut
paitsi tekstiili- ja vaatetusalalla (TEV) tyiiskennelleet. Muun teollisuu-
den ryhmiiiin kuuluvat naiset ovat tehneet mm. pakAaustytitii, tuotteiden
kokoamist4 elintarviketydtii ja paperiteollisuuden tyt tii - kaikki ovat
tehtiiviii, joissa tuki- ja liilorntaelimistii joutuu koetukselle joko fyysisen
raskauden tai kiireen ja siihen liittyvien yksipuolisten tytiliikkeiden
vuoksi (ks. Sievers ym. 1990).

Liihes yht?i palj on tytikyvytttimyyseliikkeelle tai yks i lii I lise I le
varhaisel?ikkeelle siirtyneitii on kuitenkin mytis ffysisesti kevyemmissii
tehtiiviss?i, rahoitus- ja vakuutusalalla (RAH) tyiiskennelleiden naisten
j oukossa. Kortteisen (1992) mukaan pankkitoimihenkilOillii erilaiset
rasitusoireet kasvavat selviisti palveluorganisaatiomuutosten ja fuusioiden
mydtil Ilmeisesti pankkialan ty<ivoiman supistukset niikyviit sairauspe-
rusteisi lle elikkei I le siirtyneiden suures sa miiiiriis s6.

Rahoitus- ja vakuutusalan naisilla on yleensii tavallista alhai-
sempi elikeikii, ja niinpii tiissii ryhmiissii on kaikkein eniten mytis alen-
netussa elikeiiissii vanhuuselikkeelle si irtyneiti.

Teollisuudessa ei naisilla yleensii ole alennettua eliikeikiiii, eiviit-
ki teollisuustyoti tehneet naiset olekaan siirtyneet muille kuin
tytilqrvyttt myyi- t i tyotttimlyseliikkeille. Eniten ty<itttimyyseiiikkeelle
siirtyneitii on tekstiili- ja vaatetusalan (TEV) naisten joukossa. Tiissii
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ryhmiissii on my<is kaikkein eniten ty6tt<imnksi jiiiineitii ja samalla kaik-
kein viihiten tyossii jatkavia.

Taulukko 5. Tilanne wonna 1993 ammatin mukaan

NAISET TEH RAH TST KAU TEV MIE PAL KaiKKi
%%%%%%%%

TK+liike tai YVE 6
Ty<itt6myyseliike 6
Jokin muu eliike 7
Tyossii 72
Tydtt6miinii 9

Yhteens?l
Lulumiiituii

100
98

100
115

26
J
I

M
26

100
96

22
2

15
5l
l0

11
J
8

6t
t7

l1
4
8

51
26

t7
13

15
4
6

55
20

100
557

37
JJ

13
I
5

68
l3

100
54

100
4t

100
107

100
46

MIEHET TEH KAU RAK MET PI.JU MIE PAL KaiKKi
%%%%o/o%%%

TK-eliike tai YVE
Ty<ittrimyyseliike
Jokin muu eliike
Ty<issi
Tyritt<imiin6

Yhteensl
Lukumtirhe

100
183

100
95

100
90

l5
4
2

52
27

100
55

100
60

100
104

l0 t7
55
7t0

634/.
15 24

r00
4l

14
5
4

52
25

l8
5
4

56
t7

10
7
1

60
22

t9
4
I

23
53

5
4
2

56
JJ

100
628

TEII : tekninerq hallinn., terv.huollon ja sos.alan ty<i
RAH : rahoitus- ja vakuutusalan tyri
TST : muu toimistotyti
KAU : kaupallinen ty<i
RAK : rakennustvd
TEV = tekstiili- ja vaatetusalan ty6
MET : metalliteollinen w6
PUU : puu- ja paperiteolHnen ty<i
MTE : muu teollinen ty6, maa- ja metsiitaloustyti
PAL = palvelu- ja lcrljetustyd
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Eniten ty<issii jatkavia naisia on teknisen, tieteellisen" hallinnol-
lisen sekl terrreydenhuollon ja sosiaalialan ryhmiissii (TEH). Puolet
tiimiin ryhm?in naisista toimii terveydenhuollossa tai sosiaalialalla (vaik-
ka julkinen sektori ei ole mukana), osa toimii yritysten johtotehtiivissii
ja mukana on my6s joitakin teknisen, tieteellisen tai taiteellisen ty<in
tekijttite.

Keskimiiiriiistii enemmiin tytissii jatkavia on myos toimistotydtii
(TST) tai palvelutydte (PAL) tekevien naisten joukossa. Palveluty6tii
tekevistii naisista yli puolet on siivoojia, toinen zuuri ryhmii on ravinto-
la-alan ty6. Erityisesti siivoojista monilla on kuitenkin takanaan myds
muiden alojen tyohistoriaa.

Vaikka palvelualan naiset ovatkin suurelta osin pysyneet tydssii
vaikuttaa silti ettei tydssd jatkaminen ole heille ongelmatonta. Kun
venataan eri ammattiryhmien tytihalukkuutta (tyiihalukkuutta kiisitelliiiin
laajemmin luvussa 5), havaitaan ettii palvelualan naisten joukossa on
kaikkein eniten niitii jotka olisivat mieluummin eliikkeellii kuin tyiissii.
Tytissii jatkavista palvelualan naisista kaksi kohnasosiu olisi mieluum-
min eliikkeel[ kun taas hallinnon, rahoituksen ja toimistotytin piirissii
tyriskent elevistii nai sis ta alle puol et haluaa eliikkeel le.

Miehistii kaikkein eniten eliikkeelle siirtyneitii on kaupallisen
tytin ryhmtissii (KAU) : ko lmasosa kaupal lis el I a alalla ty<iskennel leistii
miehistii on siirtynyt jollekin eliikkeelle. Mytis rakennusty<istii (RAK)
ja palvelu- tai kuljetustyt stii (PAL) on siirrytty eliikkeelle hiukan keski-
miiiiriiistii enemmiin.

Tytitt6myys on keskittynyt miehillii el?ikeliiistymistii selvemmin
tietyille ammattialoille. Rakennusalan (RAK) tytintekddistii puolet on
tyitttttmiinA eikii tytissn jatkavia ole kuin 23 %. Keskimiiirtiistd enem-
miin tydtt<imiii on my<is puu- ja paperiteollisuudessa (PUU). Viimeksi
mainitussa ammattiryhmiissii tyOstii poistuminen niiyttiSkin kanavoituvan
liihes yksinomaan tydttiimyyteen; ty<i$rvytttimyyseliikkeelle tai yksiltil-
liselle varhaiseliikkeelle siirfyneitii on tiissii ryhmiissii poikkeuksellisen
viihiin.

Ty<issi jatkavia miehiii on eniten teknistii tai hallinnollista ty6tii
(TEH) tekevien ryhmiissii. Mytis muun teollisuuden ja maa- ja mets6-
talouden ryhmiissii (MTE), on keskimiiiiriisti enemmin tytissd jatkavia
miehii Muun teollisuuden ryhme on miehillii varsin heterogeeninerL se

sisiiltiiii mm. metsitytitii, graafista teollisuutta, muoviteollisuutta ja seka-
tyotji. Yhteistii ryhmiille on kuitenkin se, ettd vaikka tyossii jatkavia on
paljon, useimmat olisivat palvelutydtii tekevien naisten tapaan mieluum-
min eliikkeellii.
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4 EHkkeelle siirtyminen

Ed.ttir.rrS luwssa l<iytyi eliikkeelle siirtymisessd eroja iiin, sivii-
lisiiiidyn ja ammatin mukaan. Tutkimusjoukon vanhimmat ovat siir-
tyneet eliikkeelle enemmdn kuin nuoremmat. Samoin naimattomat nai-
set, eronneet miehet ja naimisissa olevista ne, joiden puoliso on eliik-
keell?i, ovat muita yleisemmin eliikkeellii. Ammattiryhmittiiin eliikkeelle
siirtyneitii on eniten teollisuuden sekii rahoitus- ja vakuutusalan naisten
joukossa ja toisaalta rakennus-, kuljetus- ja myyntitytin miesten joukos-
sa.

Mitii muuta kyselyaineistot kertorat eliikkeelle siirtymisen taustasta
ja motiiveista? Seuraavassa tarkastellaan miten oma eliikehalukkuus, koet-
tu terveys, tyOn piirteet ja taloudellinen tilanne niikyviit el?ikkeelle siir-
tymisessii.

El ilke suuntautune i suus

Vuoden 1 990 kyselyssii selvitettiin olisivatko ikiiiintyneet tyOntekijiit
mieluummin eliikkeellii vai ty<issi, ja olivatko he harkinneet elSkkeen
hakemista. Niiiden tietojen perusteella tutkimusaineisto jaettiin kahtia.
Ne jotka vuonna 1990 kertoivat harkitsevansa eliikkeelle hakeutumista
olivat eliikesuuntautuneita, ja ne jotka ilmoittivat mieluummin jatkavan-
sa tytieliimiissii olivat tydsuuntautuneita.
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Nyt tarkasteltavana oleva joukko - keviiiillii 1993 ieltiiiin 53-64-
vuotiaat - jakaantui vuonna 1990 jokseenkin tasan eliike- ja ty<i-
suuntautuneisiin. Ja tdmd luokittelu niiyttiiii ennakoivan varsin hyvin
vuoden 1993 tilannetta: kolmen vuoden seuranta-aikana eliikesuuntautu-
neet siirtyiviit eliikkeelle selviisti enemmiin kuin ty<isuuntautuneet.

Aiemmassa kyselyssii esille tullut eliikesuuntautuneisuus niiyttiiii
erityisesti erottelevan sairausperusteiselle eliikkeelle siirtyneitii. Eliike-
suuntautuneista 21 % on siirtynyt tyti$rvytttimyyseliikkeelle tai ylsiltil-
liselle varhaiseliikkeelle, kun taas tytisuuntautuneista niiille eliikkeille
siirryneitii on vain 4 o/o.

Taulukko 6. Tilanne wonna 1993 aikaisemman tytisuuntautuneisuuden
(TS) tai eliikesuuntautuneisuuden (ES) mukaan

Tilanne
vr.ronna
t993

Iki vuonna 1993
53-v ss-59 60-@

Tyti- tai eliikezuuntautuneisuus vuonna 1990
TS ES TS ES TS ES
%o/o%%o/o%

TK-eliike tai YVE
Tyiitttimyyseliike
Jokin muu eliike
Tydssii
Tytitt6miinii

Yhteensii
Painottamaton llan

6; 7iz0 20

3
46
3l

28
2l
18
t7
16

113 620 6
18
19
42
15

84
l5

100
75

100
40

100
r29

100
t75

100
u

100
140

Erityisesti 60 wottra tiiyttiineitii nirytthii el?ikezuuntautuneisuus selke-
iisti ohjaavan eliikkeelle siirtymiseen. 60-64-vuotiaista eliikesuuntautu-
neista kaksi kolnasosaa on siirtynl eliikkeelle, eikii tytissii jatkavia ole
kuin 17 %.

Eldke- tai ty<isuuntautuneisuns kertoo halusta jiiiidii eliikkeelle tai
pysye fdssii. Tiitd halua ei kuitenkaan voi tulkita pelkiistiiiin asen-
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teelliseksi, eliikeajan houkuttelewuteen tai tyrinteon huvittamiseen liit-
ryveksi. Eliikesuuntautuneisuudessa on yleensii kyse jonkinlaisesta koe-
tusta viilttiimiittdmyydestii tai o ikeudenmukaisuuden tunteesta, ty<i-
suuntautuneisuus taas monesti liittyy taloudellisiin tarpeisiin.

Yipiiiinsii eliikkeelle siirtyminen on kovin harvoin yksinomaan
eliikkeelle siirryjiin omista mielihaluista riippuva. Vaninkin taloudelli-
sesti epiivakaina aikoina oma valinta ja pakkotilanne kietoutuvat varhai-
sessa eldkkeelle siirtymisessil toisiins4 ja useimmiten molemmat tekijiit
ovat jollakin tavalla vaikuttamassa eliikkeelle siir6,miseen (Laczko ja
Phillipson 1991, 65).

Terveydentila

Eliikesuuntautuneisuuden taustalla on usein huonoksi koettu terveys ja
epiisuotuisat ty<iolot (ks. Gould ym. 1991, 52-56). Eliikesuuntautunei-
suuden ohella oma arvio terveydentilasta, sairauspoissaolot tyristii ja
tytistii selviytymisen tunne ovatkin selviisti yhteydessii elilkkeelle siirty-
m iseen. Niiiden muuttuj ien korrelaatiot tyiikyvytttimyyseliikkeelle tai
yksiltilliselle varhaiseliikkeelle siirtymiseen ovat kaikki tilastollisesti
erittiiin merkitseviE (p<.001): el2ikesuuntautuneisuus .24, koettu tervey-
dentila .35, sairauspoissaolot .31 ja koettu selviytyminen tyostii .16.

Selkeimmin varhaista eliikkeelle siirtymistii ennakoi oma arvio
terveydentilasta (kuva 3). NiistS, jotka vuonna 1990 pitiviit tenreyttdin
huonona 46 oh on sirtynyt ty6lqrvyttdmyyseltikkeelle tai yksiltilliselle
varhaiseliikkeelle ja 25 % jatkaa edelleen tytissii. Hyviiksi terveytensii
kokeneista sen sijaan vain 3 %o on sairausperusteisella eliikkeellii ja
69 % jatl<aa edelleen tyriss6.

Koettu terveydentila selittiiii my6s pitkiilti sen miksi jotkut
tyrisuuntautuneet ovat siirfyneet tytikyvyttdmyyseliikkeelle tai yksikil-
liselle varhaiseliikkeelle. Niiille eliikkeille siirtlmeistii ty<isuuntautuneista
puolet piti terveyttiiiin huonona jo vuonna 1990, ja seuranta-ajan ku-
luessa muutkin kokivat terveytensd heikkeneviin. Osa niiistii vuonna
1990 ty<isuuntautuneiksi luokitelluist4 mutta woteen 1993 mennessii
sairausperusteiselle eliikkeelle siirtyneistii haluaisi edelleenkin jatkaa
tydeliimiiss?i mikiili terveys vain sen sallisi.
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Kuva 3. Tilanne wonna 1993 aikaisemman terveysarvion mukaan

Tyon piirteet
Vuoden 1990 kyselyss?i esitettiin l4-osioinen tyiin piirteiden luettelo,
josta vastaajien tuli valita omaa tytttiiiin kuvaavat piirteet. Luettelo si-
siilsi sekii ty<in rasittavuutta ettli tytin kiinnostavuutta kuvaavia piirteitii.
Kyselyn tulokset osoittivat, ettii sellaiset tyon ominaisuudet, jotka teke-
v?it ty<istii kiinnostavan ja haasteellisen seki lisiiiivdt tytintekijin itseniii-
syytti ja vaikutusmahdollisuuksi4 vaikuttavat tytikykya yl[ip itiiviisti ja
edistiiviit ty<iss?i pysymistii. Ty<in rasittavuus ja hankalat tytiolosuhteet
puolestaan heikentiivit tyi,kykye ja lisiiiivit eliikkeelle siirtymisalttiutta
(Gould ym. 1991, 53-54).

Tilanne keviiiilli 1993 kertoo, ettei ty<in piirteillii ole kuitenkaan
yhtii selkeiiii yhteyttii varhaiseliikkeelle siirfymiseen kuin edellii maini-
tuilla tyokykyiqryteen ja eliikehaluun liittyvillii asioilla. Ty6n ruumiil-
linen tai henkinen raskaus, kiireisyys, tytiymp[risttin epiikohdat ja muut
tytin rasittavuutta kuvaavat seikat olivat yleisiii kaikilla ikiiepryvilE
tyontek|Oillii, eiviitkii ne kovin hyvin erotelleet sairausperusteiselle eliik-
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keelle siirtyneite muista tytintekijoistii. Niiistii tytin negatiivisista piir-
teistii ty<in ruumiillinen raskaus liittyi selkeimmin eliikkeelle siirty-
miseen, mutta korrelaatio on varsin alhainen, .09, joskin tilastollisesti
merkitsevd (p<.05).

Sen sijaan ty<in positiiviset piirteet kuten ty<in haasteellisuus ja
itsen?iisyys hillitsiviit jonkin verran eliikkeelle siirtymistii. Ne joilla
wonna 1990 oli mahdollisuus siiiidellii tytitehtiiviii tai osallistua tyiin
suunnitteluun siirtyiviit kolmen seurairvan vuoden aikana muita harvem-
min ty<ikyryttdmyyseliikkeelle tai yksil<illiselle varhaiselikkeelle. Sa-
moin vaikutti atk:n tai muun automaation kiiytt<i, jonka tytintekijiit
yleensii mielsiviit tyiin haasteellisuutta lisiiiiviiksi. Tytin positiivistenkin
piirteiden korrelaatio eliikil<eelle siirfymiseen on kuitenkin alhainen, vain
-.10 (p<.01).

Tirlot
Myds alhainen tulotaso ennakoi erityisesti miehilli sairausperusteiselle
eliikkeelle siirtymistii (r:.15). Kuten taulukosta 7 nakyy, ne joilla
vuonna 1990 oli alle 5000 mkn nettokuukausitulot ovat siirtyneet muita
enemmdn ty<ilqnryttomyyseliikkeelle tai yksildlliselle varhaiseldkkeelle,
ja he ovat my<is muita enemmiin ty<itt<iminii tai ty<ittdrmyyseldkkeellii.
Yli 9000 mk kuukaudessa ansainneet ovat sen sijaan pysyneet tydssii tai
si irtyneet alennetun eliikeiiin turvin vanhuuseliikkeelle.

Taulukko 7. Tilanne \monna 1993 vuoden 1990 nettotulojen mukaan

Tilanne vuonna 1993
Nettohrlot wonna 1990, mk/l*
4999 5000-8999 9000-
%%o/o

TK-eliike tai YVE
Tydttdmyyseliike
Jokin muu eliike
Tytiss?i
Tytitt6miinii

Yhteensi
Painottamaton llsn

t7
5
J

47
28

1l
4
5

62
18

4
J

11
72
l0

100
255

100
JJJ

100
58
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Sekii fydn piirteiden ettii tulojen merkitys eliikkeelle siirfymisen
ennakoijana on selviisti viihiiisempi kuin ty6kykyyn ja eliikehaluun liit-
fiien seikkojen. On kuitenkin muistettava, ettd kaikki varhaista eliik-
keelle siirtymistii ennakoivat seikat niiyttiivit varsin usein kasautuvan
samoille henkiloille. Ty<insii ruumiillisesti raskaaksi kokevat pitiv?it
myos terveyttiiiin huonona (r.32) ja heidiin tulonsa ovat keskimiiiiriiistii
pienemmiit (r.30). Sen sijaan ne joilla on mahdollisuus siiiidelH ty6-
tehtiiviii ja osallistua ty<in suunnitteluun pitiiviit terveyttiiiin hyviind
(r.29) ja he ovat parempituloisia (=.27).

Eliikkeen hakemisen harkitseminen

Jo eliikkeelle siirtyneiden lisiiksi tutkimusaineistossa on suuri joukko
eliikkeelle haluavia. Kun tydssii tai tyiittiimiinii olevilta kysyttiin, mitii
he haluaisivat tehdii, jos heillii olisi valittavana ansiotydnteko tai el?ik-
keelle jiiiiminen, yli puolet valitsi eliikkeen.

Erityisesti tyritttimiit ovat vakavasti harkinneet el?ikkeen hake-
mista. Tytitttimistii yli puolet on hakenut eliikettii tai ainakin harkinnut
vakavasti eliikkeen hakemista, kun taas tyOssii jatkavista eliikettii hake-
neita tai vakavasti harkinneita on neljisosa (taulukko 8). Saman eron
havaitsivat Huuhtanen ja Piispa (1993,44) selvittiiessiEn eliikeasenteita:
55 vuotta tiiyttiineillii tydttomillii eliikeajatukset olivat paljon yleisempiii
ja vakavampia kuin saman ikiiisillii ty<issti olevilla.

Taulukko 8. Ei-eliikkeellii olevien eliikeaikomukset

Tydssii Ty<ittdm?inii Kaiklci
%%o/o

Hakenut eliikettii
Harkinnut vakavasti
Kiiviiissyt mielessii
Ei harkinnut

Yhteensii
Lulumiitue

9
25
36
30

7
l9
38
36

15
39
32
t4

100
629

r00
237

100
866
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Omakohtaisesti koettu huono tyollisyysti lanne saa ikiiiinfyneen
ty<intekijiin helposti ajattelemaan eliikettii: kun ei t<iitii saa toivoisi edes
saavansa eliikkeen. Monet kokevat jo ikiiiinkuin olevansa eliikkeellii
odotellessaan tytitt6myysp?iiviirahakauden muuttumista tydttOmyyseliik-
keeksi. Usein vastaajat liittiiviit mukaan mytis huolen nuorempien tilan-
teesta: jos itse piiiisisi eliikkeelle, jiiisi sekin ty<ipaikka nuoremmille.
Tiillaisista vastauksista on aistittavissa jonkinlainen lama-ajan tytietiikka.
Vanhemmat tydntekijiit kokevat, ettii heillii on suorastaan moraalinen
ve lvo llisuus viiistyii nuorempi en ty<insaantimahdol I isuuks ien t ie ltii.

Elikkeelle siirtymiseen sisiiltyykin laman vuosina usein ristirii-
taisia ajatuksia. Oman elSkehalun lisiiksi my<is tytinantaja ja tytitoverit
saattavat painostaa varhaiseliikeliiisiii eliikkeelle hakeutumiseen. Samalla
kuitenkin suuret eliikekustannukset n?ihdiiiin uhkana ja varhaista eliike-
liiistymistii halutaan voimakkaasti hill ifii.

Ehk?ipii tdmii ristiriitainen tilanne on vaikuttanut siihen, ettii
yleisellii tasolla eliikkeelle siirtymisaikomuksissa ei vuosina 1990 ja
1993 ole juuri eroa- Ei-eliikkeellii olevista on molempina wosina kol-
masosa joko hakenut tai ainakin harkinnut vakavasti eliikkeen hakemis-
ta. Yksilritasolla vastazjat ovat kuitenkin kolmen seurantavuoden aikana
muuttuneet eliikesuuntautuneemmiksi. Vuonna 1990 eliikettii hakeneista
tai hakemista vakavasti harkinneista suuri osa on siirtynyt eliikkeelle
vuoteen 1993 mennessii. Vuonna 1993 ei-eliikkeellii olevien, mutta
eliikkeelle vakaasti aikovien joukkoon on puolestaan siirfynyt niitii, jot-
ka vuonna 1990 eiviit olleet vielii lainkaan harkinneet eldkkeen ha-
kemista.

Eliikeliiistymistii onkin usein kuvattu prosessina. Beehr (1986,
46) jaottelee el?ikkeelle siirtymisen kolmeen vaiheeseen. Ensimmiiistii
vaihetta hiin nimittiiii preferenssiksi, eliikkeelle siirtymisen ajattelemisek-
si. Toinen vaihe on nimeltiliin intentio eli piiSt<is hakeutua eliikkeelle,
ja kolmantena vaiheena on varsinainen eliikkeelle siirtyminen. Beehr
myOs korostaa, eltd syyt, jotka selittiivtit prosessin yhtii vaihetta, eiviit
viilttiimiittii ole keskeisiii prosessin kaikissa vaiheissa.

Verrattaessa eliikkeelle siirtymistii harkitsevien ja j o el?ikkeelle
siirtyneiden ilmaisemia el?ikeliiistymisen perusteluja, havaitaan niiiden
eliikeliiistymisprosessin eri vaiheissa olevien ryhmien viilillii selviii eroja
(kuva 4). Eliikkeelle siirtymisprosessinsa alkuvaiheessa olevat, eli
henkil<it jotka ovat tyossii tai tyottdminii, mutta ovat harkinneet eliik-
keen hakemista eiviit erityisesti korosta terveyden heikkenemistii eliike-
halunsa syynii. Yli 40 o/o heista on tosin maininnut huonon terveyden
yhtenii perusteluna eliikkeelle siirtymiselle, mutta monet muut syyt tule-
vat viihintiliin yhtii voimakkaasti esille. Yli 60 % heistii pemstelee elii-
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kehaluaan sillii, eff5 tyritii on tullut jo riittiiviisti tehtyii. Myds ty<in
rasittawus, taloudelliset seikat ja pelko siitii, ettii eliikkeelle pii^?iseminen
vaikeutuu tulevaisuudessa ovat tytissii tai tyott<imiinii olevien usein
esittjimiii eliikehalun syitii. Myds ty<ittomyys nousee tiirkeiiksi eliike-
aikomusten perusteluksi: tyritttimistii 75 % ja tydssii olevistakin yli
20 % pitien ryd,ttdmyyttii yhtenii eliikkeelle haluamisensa syyn6. Pari
vuotta aikaisemmin tehdyssii kyselyssii vain runsas l0 o/o varhais-
eliikkeelle haluavista perusteli eliikehalr''aan ty<itt<imyydellii (Gould ym.
t992,20).

Jo elikkeelle siirtyneilE eli tydkyvyttdmyyselIkkeell?i tai yk-
si l<i I lis el lii varhaiseldkkeellii ol evi lla eliike liii stymis en s yiden pai notus on
erilainen Lilhes kaikki mainitsevat huonon terveyden, mikii siniinsii on
luonnollista, koska kysymys on sairausperusteiselle eliikkeelle siir-
tyneistii. Kaikki muut syyt janviit eliikkeelle siirtyneilli selviisti viihem-
mille maininnoille kuin niillii, jotka vasta harkitsevat el?ikkeelle
siirtymistii.

Kuva 4. Eliikehalun syyt
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Tydssi tai tydttdmiinii, mutta
harkinntrt eliikkeen hakemista

TK+liikkeelle tai YVE :lla

Riittivisti tehty

Tydn rasittawus

Taloudelliset syy

Vaikeutuu tulev.

Ty6tt6myys

Huono terveys

Perhe ja

Arvostuksen puute

100 80 60 40 20 0 0 20 40 60 80 100
o/
/o
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Naiset ja miehet painottavat eliikeliiistymisen syitii eri tavoin.
Naiset ovat maininneet miehiii useammin tyon raskauden, arvostuksen
puutteen ja puolison eliikkeelliiolon oman eliikkeelle siirtymisensii syyk-
si. Miehet taas ovat naisia useammin korostaneet taloudellisten tekijdi-
den merkitystii. Erityisesti alennetussa eliikeidssii vanhuuseliikkeelle
siirtyneet miehet ovat perustelleet el?ikeldistymistiiiin sill6, ettii eliike
riittiia toimeentuloon ja vapaa-aika lis62intyy.

Edellii olevassa kuvassa 4 on otettu huomioon kaikki vastaajien
esittiimit eliikkeelle siirfymiseen vaikuttavat asiat. Tiirkeimpiinii pidetty
eliikkeelle siirtymisen syy kertoo samalla tavoin eliikeliiistymisprosessin
eri vaiheista.

Taulukko 9. Tiirkein eliikkeelle haluamisen syy

Tydssii tai tyiittiimiini
mutta

eliikkeen harkinnut
hakeminen vakavasti
kiiviiissyt eliikkeen
mielessii hakemista

%%

TK+l?ik-
keellii
tai
YVE:llii

%

tuittiiviisti tehty
Vaikeutuu tulevaisuudessa
Tydtt6myys
Tytin rasittavuus
Taloudelliset syyt
Huono terveys
Perhe ja vapaa-aika
Munt syyt

Yhteensii
Lulalm?iiire

26
18
t7
1l
11

9
5
J

22
1l
14
11
7

23
5
7

t2

5
7
J

69
J
5

100
278

100
279

100
146

Taulukkossa 9 eliikeliiistyminen on jaettu kolmeen vaiheeseen: jo
eliikkeelle siirtyneiden lisiiksi eliikkeen hakemista harkinneet on jaettu
kahtia, vakavasti harkinneisiin ja niihin, joilla eltikkeen hakeminen on
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vasta kiiv5issyt mielessii Taulukosta niikyy, ettii pitkii tytiura eli tunne
siitii ettii oma osuus on jo tullut tehty?i, on tiirkein el?ikkeelle hakeutu-
misen motiivi silloin kun eliikeliiistyminen on vasta suunnitelmissa.
Myds tyrittrimyys ja pelko siit5, ettii eldkkeelle piiiiseminen vaikeutuu
tulevaisuudessa ovat sitii tiirkeiimpiii mitii varhaisemmasta eliikeprosessin
vaiheesta on kyse. Sen sijaan huonon terveyden merkitys eliikkeelle
siirtymisen syynii korostuu voimakkaasti todellista eliikkeelle siirtymis-
ti lannetta lihes[rttiessii.

Niiyttiiiikin si ltii ettii eliikeliiistymisprosessin alkuvaiheessa elii-
kehaluun vaikuttavien syiden kirjo on suurempi ja jakauma tasaisempi
kuin mytihemmin varsinaisessa varhaiseliikkeelle siirtym isti lanteessa,
jossa terveyden heikkeneminen dominoi. Mietittiiessii eliikeliiistymisen
hillitsemistii mahdollisimman varhainen asioihin puuttuminen antaisi
siten eniten liikkumatilaa tytissii pysymiseen tiihtiiiivien keinojen kiiyt<is-
sii.
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5. Tyossii jatkaminen

Huonoksi koettu terveys ja eliikesuuntautuneisuus selittiviit pitkiilti
ty6$rvyttiimyysel5kkeelle tai yks il<i lliselle varhaiseliikkeelle siirtym istii.
Niinpii hyvi terveys ja ty<isuuntautuneisuus liittyviit puolestaan tytissii
jatkamiseen. Vuonna 1990 terveyttiiiin hyviinii pitiineistii ja samalla
tytisuuntautuneista kolme neljiisosaa oli tytissii vielii seuranta-ajankoh-
tana eli keviiiillii 1993.

Erityisesti alle 60-vuotiaille niiyttiiii ty<isuuntautuneisuus takaavan
tytivoimassa pysymisen, joskin tydtt<imyys verottaa tytissii olevien
osuutta (ks. taulukko 6, s 22). Vanhemmista, 60-64-vuotiaista ty<isuun-
tautuneistakin tyrissii on vielii 42yo, eikii ylsiltilliselle varhaiseliikkeelle
tai tyi,hrvytttimyyseliikkeelle siirtyneitii ole kuin 6 %. Vanhimmat tyO-
suuntautuneet ovatkin siirtyneet eliikkeelle j oko alennetun vanhuusel5ke-
iiin turvin tai tyiitttimyyden seurauksena.

MyOs ty6n piirteiden suhteen tytissii pysyminen on pitkiilti sai-
rausperusteiselle eliikkeelle siirtymisen vastakohta. Ty<issii jatkaminen
wonna 1993 on tavallisempaa, jos vuonna 1990 tydssii ei ollut irtisa-
nomisen uhkaa (r:.18), jos ty<i ei ollut ruumiillisesti raskasta eikii
fy<iolosuhteiltaan epiimiellyttiiviiii (r:.14), ja jos tyti oli automaatiota
hytidyntiiviiii (r:.15). Naisilla tyossii pysymiseen liittyi lisiiksi tyon
vaihtelevuus (r.15) sekii mahdollisuus siiiidellii tydtehtiiviii ja osallistua
ty<in suunnitteluun (r.13). Miehet taas pysyiviit herkemmin tytissii jos
tyd edellytti uusien asioiden oppimista (r.12).

Suomalaisen ty<leliimiin laatua tutkittaessa onkin todettu, ettii
erityisesti mahdollisuus tehdii kiinnostavaa tytitii sekii toisaalta tytipai-
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kalla vallitsevat tyydyttiiviit ihmissuhteet vahvistavat tytihtin suuntautu-
mista (Kolu 1991, 13).

Mika saisi eliikkeelle haluavat pysymean ffossii
Kaikki tydssii jatkavat tai tytitt<imilni olevat eiviit kuitenlcaan pidii an-
siotytintekoa parhaana vaihtoehtona. Kuten edellisess?i luvussa todettiin,
yli puolet tytiss[ olevista tai tyiittrimistii valitsisi mieluummin eldkkeen
kuin ansiotytin. Osa heistii on jo hakenut el?iketti, mutta joko he eiviit
ole viel6 saaneet eliikepiiiittistii tai sitten eliikep?i?ittis on ollut hylkiiiivii.
TyiissE olevista 4 % ja tytitt<imisti ll o/o on saanut tytikyvyttdmyys-
eliikkeen tai yksiliillisen varhaiseliikkeen hakemukseen hylkiiysptiiitrik-
sen.

Huomattavasti suurempi osa, kaksi kolmannesta ty<issii tai tyitt-
tdminii olevista on kuitenkin sellaisi4 jotka haluaisivat eliikkeelle mutta
ovat toistaiseksi vain t5rytyneet harkitsemaan elilkkeen hakemista. Heil-
lii on liihinnii lrysymys eliikkeen hakemisen ajoittamisesta: halua ja aiko-
musta varhaiseliikkeelle on, mutta taloudelliset syyt tai epiiilylset el?ik-
keen saantimahdollisuuksista ovat siirtineet el6kkeen hakemista tuon-
nemmaksi.

Niiistii tytistii eliikkeelle pyrkivistii melkoinen joukko, yli 40 %
olisi kuitenkin halukas heittiimiiin eliikeajatukset pois mielestiiAn ja jat-
kamaan tyrintekoa, mikiili he saisivat paremman palkan tai tyiissii jat-
kamalla voisivat ansaita suuremman eldkkeen (kuva 5). Liihes yhtii
moni tydttiimistii olisi samoin valmis unohtamaan elSkehakemu}sen ja
suuntaamaan tarmonsa ty<ihrin pyrkimiseen, jos tillaisia taloudellisia
kannustimia olisi luvassa. Aikaisemmassa tutkimuksessa on kuitenkin
todettu, etti palkan tai tulevan eliikkeen korotuksen tulisi olla varsin
suuri, jotta se toimisi ty<issii jatkamisen houkuttimena (Gould W. 1992,
2e).

Ty<in keventiiminen ja tytin jatkumisen turvaaminen saisivat
my<is monien eldkkkeen hakemista suunnittelevien eliikeliiistymisaikeet
muuttumaan. Ty<issii olevista eliikehakuisista kolmasosa arvelee, ettii
tytissii voisi jatkaa jos ty<ioloja parannettaisiin, tytitehtiiviii kevennet-
tiiisiin tai tyt aikaa lyhennettiiisiin. Myris monet tyiittomiit pitiiv?it tyiin
keventimistii edellytyksenii tyiihdn paluulleen. Tyott<imillti kaikkein
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useimmin esille tullut tyoh<in pyrkimisen edellytys on kuitenkin turvattu
tyrin jatkuminen. Eli mikiili ty<ieliimiissii pysyminen ei niiytii vakaalta,
ikiiiintyneet tydttrimiit pyrkiviit mieluummin eltikkeelle kuin takais in
ty<ih0n. Myds ty<issii olevista varhaiseliikkeelle aikovista neljiisosa
pytirtiiisi eliikkeelle hakemisp?iiit<iksensii, jos tytin jatkuminen tuntuisi
turvatulta.

Kuva 5. Mikii saisi eliikkeelle haluavat jatkamaan ty<issii tai pyrkimiiiin
tytih<in eliikkeelle siirlymisen sijasta

Terveyttii edistiivii kuntoutus saa ylliitiiviin viihiin suosiota tytissii
jatkamiseen kannustavana keinona. Pari vuotta aikaisemmin kuntoutuk-
sen tehoon uskovia oli samantyyppisessii kyselyssii selviisti enemmin
(Gould ym. 1992,24). Varsinkin ty<itttimiit niiyttSviit kovin harvoin

Parempi palkkatai
suurempi eliike

Tydn keventiiminen

Turvatnr tydn j atkuminen

Kuntoutus

Vaikutusmahdollisuuksien j a
arvostuksen lis?iiintyminen

Koulunrs

0 10 20 30 40 50%

ffi Tydssa lffiil tyottomiina
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olevan sitii mielti ettii terveyden kohentuminen saisi heidiit eliikkeelle
hakeutumisen sijasta pyrkimdiin ty<ihOn. Ilmeisesti ty<imarkkinoilla
vallitseva tilanne on saanut ikiiiintyneet tydntekijet vakuuttuneiksi, ettii
tydhtin paluu tai tytissii jatkaminen eivdt ole niinkiiiin kiinni heissii it-
sessiiiin tapahtuvista muutolaista kuin tyOeliimiin muutoksista.

Ty<ikykynsii huonoksi kokevat tuovat muita useammin esille
kuntoutuksen tai ty6n keventiimisen tydssii jatkamisen edellytyksenii.
Taloudelliset seikat taas houkuttelevat tydssii jatkamiseen herkimmin
niitii, joiden tyt kyky edelleen on hyvii. Taloudellisten seikkojen merki-
tys jriii ilmeisesti taka-alalle silloin kun tyttkyky ja ty<iolot ovat keskei-
siii eliikkeelle hakeutumista siiiitelevin tekij tiitii.

Vaikutusmahdollisuuksien lisdintyminen tyiissii tai tytissii saatu
arvostus houkuttaisi kymmeni sen prosenttia eliikkeelle haluavista iark,a-
maan ty<intekoa. Lisiikoulutus ei sen sijaan vaikuta varteenotettavalta
tyossii jatkamisen kannustimelta, jos ikiiiintyvii tycintekijii on harkinnut
eliikkeelle siirtymistii. Vain muutama prosentti el?ikehaluisista jatkaisi
tydssii tai pyrkisi ty6hd,n koulutulsen hbukuttelemana.

Ron j atkamiseen motivoituneet
Yli puolet tyrissii tai tydttomiind olevista ikiiiintyneistii henkildistii olisi
siis mieluummin eliikkeell?i kuin tyiissii. Keitii sitten ovat ne, jotka
valitsisivat ansiotyon mieluummin kuin eliikkeen?

Ensinniikin he ovat useammin tydssii olevia kuin tydttdmiii.
Seuranta-ajankohtana tydssii olevista 44 %o sanoi olevansa mieluummin
tyossii kuin eliikkeell?i. Ty6tttimisti 29 %o olisi siirtynyt mieluummin
ansioty<ihtin l<rrin eliikkeelle. Nykyoloissa ikiiiintyneet tydntekijiit ilmei-
sesti kokevat ty<ittrimyyden jokseenkin lopullisena. Tydn saantia on
vaikea edes kuvitell4 ja silloin el6ke tuntuu turvallisemmalta ja houkut-
televammalta kuin epiivarma tytiansio.

S euranta-ajankohtana, kevii"iillii 1 9 93 tyiin jatkamista suosineet
olivat liihes poikkeuksetta tyrisuuntautuneita myOs kolme vuotta aikai-
semmin, mutta jokunen selkeiisti suuntaa vaihtanutkin tiistii joukosta
l6ytyy. Aikaisemman el?ikehalukkuuden tilalle on tullut pyrkimys py-
syii tyoeliimiissii mukana. Tiillaiset henkiliit kuvaavat nykyistii ty<itiiiin
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hyvin mytinteisesti, ty<i on kiinnostavaa ja tytipaikan ilmapiiri on miel-
lyttiivii.

Kun verrataan niitii tyrissii ol6vi4 jotka mieluummin siirtyisiv?it
eliikkeelle ja niitii, jotka ovat halukkaita jatkamaan tytissii, havaitaan
ettii kaikki ty6eliimiin positiiviset piirteet korostuvat jiilkimmnisillii
(kuva 6). Ja tilanne oli hyvin samankaltainen jo kolme vuotta aikai-
semmin, vuonna 1990 (Gould ym. 1991, 54). Ty<issii jatkamaan moti-
voituneilla on eliikehaluisia useammin mahdollizuus siiiidellii ty<itehtiiviii
tai osallistua tytin suunnitteluun ja heidiin tydnsii on useammin kiinnos-
tzyaa, automaatiota hytidyntiivd,A ja hyvin palkattua. Ty<in rasittavia
piirteitii he kertovat vihemmiin kuin eliikehaluiset: yksitoil&oisuus, liian
pitkii tyopiiivii, tyOn henkinen tai nrumiillinen raskaus, tytiympiiristtin
epiimiellyttiivyys, pakJcotahtisuus j a arvo stuksen puute esiintyviit ty$n
jatkamiseen suuntautuneiden ttiissii harvemmin kuin eliikkeelle halua-
vien.

Kuva 6. Tytissii jatkavien ty6n piirteitii
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Yrityksille suunnatuissa kyselyissii ty<inantajat ovat kertoneet
suhtautuvansa my<inteisesti yli 55-wotiaiden henkildiden ty<issii pysymi-
sen kannustamiseen, joskin asia koetaan usein ristiriitaisena henkifuist<in
viihentlimistarpeiden kanssa (Jonninen ym. 1992,41; Piispa ja Huuhta-
nen 1992,38-39). Tiissii kyselyssii vain viidesosa kaikista vastaajista
ilmoitti, ettii omalla tytipaikalla oli ikiiiintyneitii tydntekijditii kannustettu
jatkamaan ty<issii. Ty<issii pysymistd suosivan ilmapiirin merkitys on
kuitenkin havaittavissa: ty<issii jatkavista 26 yo, eliikkeelle siirtyneistii
15% ja ty<ittdmisti 9 %o oli kokenut kannustavaa suhtautumista tyossii
jatkamiseen.

Tytinantajan suhtautumisen ja koko tydpaikan ilmapiirin merki-
tys ty<issii jatkamismotivaatiolle nekyy mytis vielii ty<issd olevien vasta-
uksissa (taulukko l0). Ty6ssii jatkamaan halukkaat kertovat eliikkeelle
haluavia useammin, ettii ty<ipaikan ilmapiiri on hyv[ ja etti tyiin jatku-
minen yrityksessii tuntuu turvatulta. Samoin he ovat kokeneet ty6nan-
tajan kannustusta tydssii pysymiseen enemmiin kuin el?ikkeelle haluavat.

Taulukko 10. Ty<issii olevien niikemyksii tydpaikastaan.
(My<inteisten vastausten %-osuus)

Ty<issii
jatkamaan
halul*aat

Eliik-
keelle
haluavat

Tytipaikan ilmapiiri on hyvii
Ty<in jatkuminen tuntuu turvatulta
Ikiiiintyneitii kannustetaan jatkamaan

Kolmen viime vuoden aikana
- ansiotaso ennallaan tai parantunut
- uutta tekniikkaa otettu kiytt6tin
- tydtahti ennallaan tai rauhallisempi
- ulkoiset ty<jolot parantuneet

7l
43
3l

75
55
50
l3

60
47
38

7

57
JJ
22

Edellii olevasta taulukosta niikyy myris, ettii tytin jatkamiseen
motivoituneille on kolmen vuoden seurantajaksolla tapahtunut tyrissii ja
ty<ioloissa enemmiin mydnteistii kehitystii kuin eliikkeelle haluaville.
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Ansiotaso, tyotahti ja ty<iolot ovat pysyneet ennallaan tai parantuneet
us eam m in tytisuuntautune i I la ku in e l?ikesuuntautunei I la.

Uuden tekniikan tulo tyopaikalle on samoin ollut hiukan taval-
lisempaa tyossii jatkamaan halukkailla kuin eliikkeelle haluavilla. Ero
on pieni mutta se kertoo kuitenkin, ettei kaikki uusi ja outo ole auto-
maattisesti tytintiimdssii ikiiiintyneitii tytintekij<iitii eldkkeelle. Uusi tek-
niikka liiff)ry vastaajien mukaan usein yhteen ty<in kiinnostavuuden ja
haasteellisuuden kanssa ja lisiiii niiin tytin vetovoimaa. Ilmeisesti uuden
tekniikan kiiyttriOnotto viestii mytis yrityksen hyviistii tilasta, ja hyvin
menestyviissii yrityksessil on toki helpompi olla tyOssii jatkamiseen
suuntautunut kuin huonosti menesfiiissii yrityksess?i.

Ty6n merkitystii pohtineet tutkijat ovat todenneet, ettii vaikka
ty<in viilineellinen merkitys eli rahan tuottaminen eliimisen tarpeisiin on
tirked, tytimotivaatio perustuu kuitenkin entistii enemmdn sisiilldllisille
seikoille. Kohtuullista palkkatasoa pidetiiiin ikiiiinkuin itsestiiiinselvyy-
ten?i ja itsensi toteuttamisen mahdollisuudet ja yhteisyyssuhteiden laatu
korostuvat ty<ihdn sitoutumisessa (ks. Kolu 1992, Kasvio 1994).

Tiimiin tutkimuksen vastaajilla yleisin perustelu ansiotytin jat-
kamishalukkuudelle liittyi kuitenkin edelleen tavallatai toisella taloudel-
liseen toimeentuloon. Usein perusteluna oli eliikkeen m?iiirii: "eliike ei
riittiiisi tiill?i hetkellii eliimiseen". Osa toi esille yksityiskohtaisemmin
taloudelliset realiteettinsa: "asuntoon kohdistuvat velat pakottavat ole-
maan tyiiss6". Monesti taloudelliset perustelut liittyivAt myiis tytitto-
myyteen: "Maksan lapseni asuntolainaa, lapsi on ty<itt<iminf'. Kaiken
kaikkiaan 73 %o:Lla tytin jatkamiseen motivoituneista vastaajista raha oli
yksi tiirkeimmistii tytih<ln kannustavista asioista.

Monet kuitenkin niikiviit tyossti jatkamiselle taloudellisten seik-
kojen ohella mytis sisiilldllisiii syitii. Toinen tiirkeiiksi koettu ty<in jat-
kamisen motiivi olikin tytin tuottama tyydytys ja mielihyvS; tiillaisia
seikkoja toi esille 40 % tytin jatkamiseen halukkaista. "Viihdyn
tydssdni", "olisi tylsiiii ilman tytitii", olivat tavallisia perusteluja tytissii
jatkamiselle. Samoin ty6htin liittyvien kontaktien tSrkeys, ajankiiyt<in
jiisentyminen ja ylipiiiinsii vireyden siiilyminen tulivat usein esille:
"Mike on parempi ajanviete kuin t1i<i", tai runollisemmin "vierivd kivi
ei sammaloidu".

Kolmas ryhmii ty<in jatkamisen perusteluja liittyy normeihin.
28 Yo ty on jatkam iseen halukkaista perusteli tytisuuntautuneisuuttaan
sillii ettii ty<itii kuuluu tehdii, on kunniallisempaa olla tydssii kuin eliik-
keellii. "Ty<istii se raha on tultava eikii pelkiistii retkuilusta", tai 'Jos
pysyn terveenii en katso olevani oikeutettu toisten eletettevaksi".
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Ikiiiintyneiden ty<issil pysymiseen nriyttiiii si is Iiittyviin yhdistel-
mii hyviiii terveyttii, tytihiin suuntautuneisuutta, kiinnostavaa ja mielly-
tiiviiksi koettua tyotii, turvattua tydn jatkumista ja usein mytis taloudel-
lista viilttiimiittiimyyttii. Tytissii viihtymiseen vaikuttavat seikat eiviit
kuitenkaan viilttiimiittii liity rahaan: tytipaikan ilmapiiri, ihmissuhteet ja
arvostetuksi tulemisen tunne saattavat riittiiit. Ja mitji miellyttiiviimmiik-
si ty<i koetaan sitii viihemmiin ikiiiintymisen mukanaan tuomat vaivat
haittazvat. Eli eriiiin vastaajan sanoin: "kiinnostavassa ty<issii pysyy
mielenkiinto elImiiiin, eikii pieniii kolotuksia huomaa".

38



6. Tyossii jatkavien, tyottomlen
ja eliikeldisten vertailua

Seuranta-ajankohtana - keviiiillii lgg3 - oli tutkittavasta joukosta eli
wonna 1990 ty<issii olleista ja silloin 50-62-vuotiaista palkansaajista
runsas puolet tyrissii vajaa neljiinnes eliikkeellii ja saman verran ty<it-
tdminii. Valtaosa tyotttimistii halusi mieluummin eliikkeelle kuin takai-
sin tytihdn ja ty<lssii olevistakin yli puolet halusi eliikkeelle.

Kuva 7. Vuonna 1990 tydssri olleiden 50-62-vuotiaiden tilanne vuonna 1993

ryOssA"
haluaq eHkkeelle

nl,AxxrellA

TYOTON,
haluaa el?ikkeelle

rv0ss
haluaajatkaa
ty6ssa TYOTON,

haluaa ty6h6n
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Edellii olevissa luvuissa 3-5 on tarkasteltu tutkimusjakson l6h-
t<itilannetta ja havaittu, ettd vuosien 1990 - 1993 aikana el?ikkeelle siir-
tyneet, tytitt0miiksi jiiiineet ja toisaalta edelleen ty<issii jatk,aval poikkesi-
vat toisistaan jo vuonna 1990, eli silloin kun kukaan heistii ei vielii
ollut eliikkeellii. Tytintekoa edelleen jatkavat olivat keskimii?irin
nuorempia, he kokivat terveytensi paremmaksi, ja heid[n ty<insii oli
kelyempiiii ja kiinnostavampaa kuin seurantajakson aikana eliikkeelle
siirtyneiden.

Entii millti tavoin niimii erot ndkyviit kolme wotta my<ihemmin,
keviiiillii 1993?

Terveys ja EokVkV
Kevii5n 1993 kysely kertoo odotetusti, ettii tydkyqyttiimlyseliikeliiisillii
ja yksilOlliselli varhaiseliikkeellii olevilla on tutkimuksessa mukana ole-
vista kaikkein huonoin tyt kyky (kuva 8). Yli 80 o/o ndille sairauspe-
rusteisille elSkkeille siirtyneisti arvioi tytikykynse selviisti alentuneeksi
ja loput hiukan alentuneeksi. Tyritttimyyseliikeliiiset ovat oman arvion-
sa mukaan jo huomattavasti tytikykyisempi?i - tyitkykyzien selvdsti alen-
tuneena pitiii heistii runsas 20 %. Alennetussa eliikeiiissii eliikkeelle
siirtyneillii tai varhennetulle vanhuuseliikkeelle siirfyneilld arviot ovat
vielii my<inteisempi?l: vain kymmenesosa pitiiii tytikykyiirin selvisti alen-
tuneena ja liihes puolet kokee tydkykynse edelleen hyviksi.

Tytissii kiiyvillii ja tytittdmille rydkykyarviot vaihtelevat eliike-
halukkuuden mukaan. Ty<ihaluisista yli puolet pitaii tytikykyean hyv?inii
ja vain kymmenisen prosenttia selviisti alentuneena Eliikkeelle haluavat
esittiivit sen sijaan huomattavasti synkempia rydkykyarvioita. EHk-
keelle haluavista ty<issii olevista kohnasosalla ja tytitt<imistii yli puolella
tyt kyky on selviisti alentunut.

Niimii tulokset eiviit tue kiisitystii, ettii erinimisille varhais-
eliikkeille valikoituminen olisi pitkiilti yksiltin toimintalqrvystii riippuma-
ton, vain ulkoisten seikkojen kuten ty<imarkkinatilanteen ja taloudellis-
ten tekijtiiden ohjailema prosessi. Tyiikyvytttimimmilt niiyttiiviit
suurimmaksi osaksi siirtyvin yksilOlliselle varhaiseliikkeelle tai tyo-
kyrytttimyyseliikkeelle, ja tyOtt<imyyseliikkeelle siirtyviit ovat selvAsti
parempikuntoisia.
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Kuva 8. Eliikkeellii olevien, ty<iss[ jatkavien ja tytittiimien oma arvio
tydkyvystii

Osittain eri varhaiseliikeryhmien tytikykyarvioiden erot voivat
kuitenkin selittyii erilaisella asennoitumisella tilanteeseen. Sairauspe-
rusteisella eliikkeellii olevien 'kuuluu' pitiii tytikyky&in huonona, onhan
tyt kyvyn heikkeneminen ollut edellytyksenii eliikkeen saamiselle. Ty<it-
tdmyyseliikeliiiset saattavat sen sijaan katsoa j outuneensa eliikkeelle
kokonaan ilman omaa syytii, erilaisten saneeraus tai rationalisointi-
toimenpiteiden seurauksena, ja tytikykyarviot voivat heillii niiin jiiiidti
epiirealistisen korkeiksi.

Ylliittiiviin suuri ero on my6s eliikkeelle haluavien tyiitt<imien ja
ty<ittrimyyseliikeliiisten tytikykyarvioissa. Jos oletetaan ettii eri eliike-
muotojen vdlinen tilanne siiilyy ennallaan, tiiytyisi eliikehaluisten tyOttti-
mien siirtyii suurelta osalta sairausperusteisille el?ikkeille tytitt<imyys-
eliikkeen sijasta.

Toisaalta juuri eliikehaluisten tyott<imien tyokykyarvioissa saattaa
niikyii laman vaikutus eri sosiaaliturvamuotojen piiriin valikoitumisessa.
Tyritt<imyysel?ikeldiset ovat jiiiineet tyottdmiksi heti lamakauden alussa
tai jo ennen sit5, ovathan he ennen elikkeen alkamista saaneet tytitttt-
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myyspeiv?irahaa viihintiiin 200 piiivtin ajalta. Ei-eliikkeellii olevat ty<it-
tOmdt ovat sen sijaan my<ihemmin, vasta laman jatkuessa tytitt<imiiksi
jiiiineitii, ja heidiin tydtaustansa painottuu suhdanneherkille raskaan
ruumiillisen tydn toimialoille. Hytin (1993a 136) tulosten mukaan juu-
ri tiillaisten alojen terveysongelmaiset tyrintekijiit ajautuvat laman aikana
herkemmin pitkiiaikaisty<itt<imiksi kuin tyt kyvytttimyyseliikkeelle. Ta-
miin tulkinnan mukaan olisi siis odotettavissa, ettii ty<ikykydiin alen-
tuneenakin pitdvdt tyiittdmtit jiiisiviit joko ty<ittOmyyspiiiviirahalle tai
tyrittomyyseliikkeelle sen sijaan ettii hakeutuisivat sairausperusteiselle
eliikkeelle.

Tydkykyarvion lisdksi pyydettiin tutkimuksessa mukana olevia
arvioimaan omaa terveydenti laansa viisiluokkaisella asteikolla: erittiiin
hyvii, melko hyvi, kohtalainen, melko huono, erittiiin huono. Kuten
kuvasta 9 nnkyy ryhmien viilillii on samansuuntaiset erot kuin tyti-
kykyarviossa. Tytilqrvytt<lmyyselikkeelle tai yksiliilliselle varhaiseliik-
keelle siirtyneet arvioivat terveytensii huonoimmaksi, ja aikaisin
vanhuuseldkkeelle siirtyneet (ryhmii "muu eldke") sek5 edelleen tytiha-
luiset arvioivat terveytensi muita paremmaksi.

Kuva 9. Vuonna 1993 eliikkeelld olevierg tyossii jatkavien ja tytitttimien
oma arvio terveydentilasta vuosina 1990 ja 1993
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Kysymys koetusta terveydentilasta esitettiin seki vuoden 1990
etta 1993 kyselyssil Kolmen seurantavuoden aikana ei terveysarvioissa
ole ryhmiitasolla tapahtunut paljonkaan muutosta (kuva 9). Sairaus-
perusteiselle eliikkeelle siirtyneet pitivit terveyttiiiin huonona jo vuonna
1990, vielii tytissii ollessaarq eikii tilanne heidiin osalaan ole muuttunut.
Ainoa selkei muutos terveysarvioissa onkin tapahtunut niillii jotka eiviit
vielii ole eliikkeellii mutta haluaisivat olla. Heidiin terveysarvionsa oli-
vat jo vuonna 1990 keskimiiirin alhaisempia kuin tytthaluisina pysynei-
den, ja kolmen vuoden aikana arviot ovat entisestii?in heikentyneet.
Eliikehaluisten tytitt<imien arvio terveydentilasta onkin jo hyvin l2ihellii
tytilqrvyttOmyyseliikeliiisten tai yksiliillisell?i varhaiseliikkeellii olevien
arvioita. Eliikehaluisilla fy<itttimillii on kolmen seurantavuoden aikana
ollut myds selvisti enemmdn sairauspiiiviirahakausia kuin muilla ei-
eliikkeel lii olevilla.

Eniten terveyden kohentamiseen tiihtii2iviiii ho itoa kertoivat saa-
neensa tytilqrvytttimyyseliikkeelle tai yksil<illiselle varhaiseliikkeelle siir-
tyneet. Viihiten taas tytittdmyyseliikkeellii olevat (taulukko 1l). Jos
oletetaan ettii hoidon tarve ja hoitoon osallistuminen kiiyviit jokseenkin
yksi yhteen, ovat ty<itttimyyseliikeliiiset tiimiinkin mittarin mukaan ter-
veempiii kuin tyOttdmiit.

Taulukko 11. Terveyden kohentaminen keviidn 1990 jiilkeen

Tilanne
vuonna
1993

Terveyden
kohentamiseen
tiihtiiiiviiii
hoitoa saaneiden
osuus (7o)

Liikuntaa
hanasta-
vien
osuus (7o)

TK-eliike tai YVE
Tydtttimyyseliike
Jokin muu eliike
Ty6ssii
Ty<itt<imiinii

65
13
35
38
43

73
67
68
59
68

43



Edellii olevasta taulukosta niikyy myds, ettd valtaosa ikiiinty-
neistii ty6ntekij<iistii kertoo harrastavansa liikuntaa. Vastaajille esitetys-
si kysymyksessil puhuttiin joko siiiinntillisestii ohjatusta liikunnasta tai
muusta liikunnast4 ja lisiikommenteista piiiitellen mukaan on mahtunut
m onenmo is ia aktiviteettej a kuntojumpasta erilais iin hyiityl i ikunnan
muotoihin.

Eniten I iikuntaa harrastavia on huonokunto isimmassa ryhmiissii
eli sairauspenrsteiselle eliikkeelle siirtyneiden joukossa Heidiin tavalli-
simpia liikuntamuotojaan ovat liilikiirin ohjeisiin perustuva voimistelu tai
voimien mukaan mitoitetut kiivelyretket.

Ylipiiiinsii eliikkeellii tai ty6tt<imiind olevat kertovat harrastavansa
enemmiin liikuntaa kuin tyrissii olevat. Kysymys lienee niin motivaa-
tiosta kuin ajan ja voimien riittiimisestiikin. Moni ty<issii kiiyvistii valit-
ti, ettei tydpiiiviin jiilkeen ole eniii voimia mihinkEiin, vapaa-aika kuluu
viilttiimiitt<i missti askarei ssa j a levossa.

Pyrkimys e liimiintapoj en awlla ylltipitiiii tai kohentaa terveyttii
niikyy muillakin alueilla kuin liikunnassa Monet vastaajista kertovat
muuttaneensa ruokailutottumuksiaan terveellisemmiksi, lopettaneensa
hrpakoinnin ja ylipiiiinsii ryhtyneensii viettiimiiiin hyvin s?iiinniillistii elii-
miiii

Taloudellinen tilanne
Taloudellista tilannetta selvitettiin kysynlll5 vastaajan ja hiinen mahdol-
lisen puolisonsa yhteenlaskettuja kuukaudessa kiiteen jiiiiviii nettotuloja.
Tulokiisite vastaa jotakuinkin kiiytettdvissii olevan tulon kiisitettii ja an-
taa likimiiiiriiisen kuvan toimeentulon tasosta- Koska tulotiedot perustu-
vat kyselyyn, on niihin kuitenkin suhtauduttava varauksella. Esitetyn
kysymyksen karkea taso - valittavana oli kaikkiaan l0 tuloluokkaa alle
3000 mksta yli 20 000 mkaan - rajaa myos pois mahdollisuuden tark-
koihin vertailuihin.

Taulukosta 12 nikyy, ettii kaikissa perhesuhteiden ja puolison
toiminnan mukaan jaetuissa ryhmiss?i tytittdmiinii olevilla vastaaji lla
nettotulot ovat kaikkein pienimmAt, rytilgrvyttrimyys- ja tydttOmyyselti-
keliiisillii liihes yhtii pienet, ja tytissii k6yvillii suurimmat. Kyse ei ole
pelkiistiiiin palkan j a sosiaaliturvaetuuksien keskinilisestii suhteesta, sillii
kuten aiemmin todettiin (taulukko 7, s 25), ty0kyvyttdmyyseliikkeelle,
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yksiltilliselle varhaiseliikkeelle, tydttdmyyseliikkeelle tai ty6tttimiksi va-
likoituneilla oli keskimiiiiriiistii pienemmiit tulot jo wonna 1990, kun he
vielii olivat fyossii.

Yksiniiisistii henkiltiistii korkeimmat nettotulot ovat ty6ssii k?iy-
villii miehillii, tydssii kiiyvien naisten nettotulot ovat keskimddin 85o/o

miesten tuloista. Avio- tai avopareista korkeimmat nettotulot ovat niilld
pareilla, joista kumpikin on viel6 mukana ty<ieliimiisse tai toinen on
alennetussa eliikeilssfl alkaneella vanhuuselilkkeellii (muu eliike) ja toi-
nen vielii ty<issii. Ylipiiiinsii varhain vanhuuseliikkeelle siirtyneillii vas-
taajilla nettotulotaso on selvdsti korkeampi kuin sairaus- tai tyrittdmyys-
perusteisel le elSkkeelle siirlyneil lii.

Perheett<imien miesten runsaasta tytittiimyydestii ja terveysongel-
mista oli jo puhetta luvussa 3. Nettotulojen tarkastelu osoittaa, ettii
yksiniiisille tyilttomille miehille kasautuu my6s taloudellista huono-osai-
suutta. Heidiin keskimiiiiriiiset nettotulonsa ovat selviisti pienemmiit
kuin tydssii tai eliikkeellii olevilla miehillii ja myiis hiukan pienemmdt
lar in tytittdmi I lii yks iniii s il lii nai silla.

Taulukko 12. Keskimiiiiriiiset nettotulot kuukaudessa (puolisoilla yh-
teenlasketut tulot), mk/kk

Vastaajan
tilanne
vuonna 1993

Yksiniiiset henkiltit

Miehet Naiset

Avio- tai avoparit
Puoliso Puoliso
rydsse ei ffdssii

TK-, YVE-
tai TT-elike
Muu eliike
Ty<issii
Tytitiin

(4s00)

670;i
3900

4100
(4800)
5700
4000

9400
(1 1600)

1 1700
9000

7300
8800
9000
6700

(Sulkeissa esitetyt ryhmat ovat pieni6" n<25)

Ty<issii kiiyvistii vastaajista ty6n jatkamiseen halukkailla on pa-
remmat nettotulot kuin eliikkeelle haluavilla. Selvimmin tiimii niikyy
tytissii kiiyvilH yksiniiisillii miehillii, joisa eHkehaluisilla nettotulot ovat
kuukaudessa keskimiiiirin 5100 mk (n:22) ja tydssii jatkamaan haluk-
kailla 8900 mk (n:15).
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Kymmenisen prosenttia vastaaj ista pitiiii taloudellista toimeen-
tuloaan hyvilnil, kaksi kolmasosaa kohtalaisena ja loput, runsas 20 7o

huonona. Tyytyviiisyys toimeentuloon noudattaa pitkiilti kiiytettiivissii
olevien tulojen jakaumaa. Ty<issii kiiyviit ja erityisesti varhain vanhuus-
eliikkeelle siirtyneet miehet ovat tSrytyviiisimpiti toimeentuloonsa, tytit-
trimdt puolestaan ovat kaikkein lrytymiittrimimpiii.

Valtaosa vastaaj ista katsoi taloudellisen toimeentulonsa heiken-
tyneen vuosien 1990 ja 1993 vtilillil Tytitttimiksi jiiiineistii niiin arvioi
8l o , eliikkeelle siirtyneistii 72 % ja ty6ssii jatkavista 40 o/o.

Mieliala
Taloudellisen tilanteen heikkeneminen ei kuitenkaan ole tdysin masenta-
nut vastaaji4 valtaosa heistii arvioi mielialansa pysyneen samanlaisena
tai jopa muuttuneen paremmaksi kolmen seurantavuoden aikana. Eliik-
keelle siirtyminen, erityisesti varhain vanhuuselikkeelle siirtyminen
nnyfiAn eniten kohentaneen mielialaa. Selvimmin mielialan huonontu-
mista on tapahtunut tyiittdmillii ja my<is niillii tytissii kiiyvillii, jotka
haluaisivat el5l,&eelle.

Kuva 10. Mielialan muuttuminen vuoden 1990
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Tyii$rvytt<imyyseliikkeelle tai yksiliilliselle varhaiseliikkeelle siir-
tyminen on vaikuttanut naisiin mytinteisemmin kuin miehiin. Niiille
sairausperusteisille eliikkeille siirtyneet naiset ovat miehiii useammin
kokeneet mielialansa parantuneen eliikkeelle siirtymisen jiilkeen. Myos
terveydentilan koheneminen on ollut heillii yleisempiiii kuin miehillii.

Suhtautuminen varhaiseliikej iirj estelmidn

Tutkimuksessa haluttiin my6s selvittiiii miten erilaisessa eliimiintilan-
teessa olevat ikiiiinfyneet henkil<it suhtautuvat joihinkin varhaiseliikejiir-
jestelmiin piirteisiin. Esitet5rt kysymykset liittyiviit kahteen aiheeseen,
osa-aikaeliikkeeseen ja varhais eliikkeel le piiiisyn ehtoihin.

Vastaajille kerrottiin ettii osa-aikael?lke tarkoittaa lyhennettye
tydaikaa yhdistetgnn osaeliikkeeseen, ja kysyttiin olisivatko he nyt kiin-
nostuneita tiillaisesta j?idestelystii tai olisivatko he olleet kiinnostuneita
varhaiseliikkeelle siirtymisensil aikoihin. Yajaa viidennes kaikista vas-
taajista suhtautui mytinteisesti osa-aikaeldkkeeseen, kolme viidennestii
oli kielteiselH kannall4 ja viides viidennes ei osannut sanoa mielipidet-
t*in.

Kiinnostus osa-aikaeliikkeeseen vailarttaa melko viihiiiseltii, mutta
se on kuitenkin huomattavasti suurempaa kuin kiiytiinnossti toteutettujen
osa-aikael?ikejiirj estelyj en miiiirti antaa uskoa. Vuoden 1 993 loppuun
mennessii oli yksityisellii sektorilla vain 328 osa-aikaeliikeliiistii, eli osa-
aikael?ikkeellii oli 0,1 yo tytieliiketurvaa kartuttaneest4 ikiikriteerit tiiyt-
tiiviistii viiestri stii.

Vastaaj ien kiinnostus osa-aikaeliikkeeseen saattaisi nlin kertoa
tSmin eldkemuodon suosion kasvusta. Vuoden 1990 kyselyssii kiin-
nostus osa-aikaeliikkeeseen oli kuitenkin jokseenkin samaa tasoa kuin
vuoden 1993 kyselyssii, eikii osa-aikaeliikkeelle siirtyneitii silti ole ai-
neistossa kahta tapausta enemp?i5. Osa-aikaeliikekiinnostus ei siis niiytii
ko vinkaan help osti j ohtavan kiiytiinnrin toim enp iteisi in.

Tuoreimmat tilastoluvut tosin kertovat osa-aikaeliikkeiden luku-
miiiiriin kasvusta, mutta kyse lienee ennen kaikkea vuoden 1994 alussa
voimaan tulleesta ikiirajan alentamisesta, joka mahdollistaa uusien ikii-
luokkien piiiisyn osa-aikaeliikkeelle. Niin tiissii kuin aikaisemmissakin
kyselyissii nuorimmat vastaajat ovat kuitenkin suhtautuneet my6nteisim-
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min ajatukseen osa-aikaeliikkeelle siirtymisestii joten ikiirajan alentami-
sella saattaa olla odotettua suurempikin merkitys.

Osa-aikaeliikkeeseen vuoden I 990 kyselyssii kiinnostusta osoitta-
neet eiviit siis ole kahta henkil<iii lukuunottamatta toteuttaneet osittaista
eliikkeelle siirfymistii. He ovat my<is ylipiiiinsii siirtyneet viihemmiin
erilaisille varhaiseliikkeille ja pysyneet vastaavasti enemmin tydssii kuin
osa-aikaeliikevaihtoehdon j yrkiisti omalta kohdaltaan torjuneet. Mytin-
teinen suhtautuminen osa-aikaeliikkeeseen kertoi siten tyOhiin sitoutumi-
sesta, kielteinen suhtautuminen taas halusta siirtyi kokoaikaiselle
eliikkeelle.

Myos vuoden 1993 kyselyssii osa-aikaeliikekiinnostus liittyy
tytissii jatkamiseen. Omakohtainen kiinnostus osa-aikaeliikkeeseen on
suurinta niiden ty<issii olevien keskuudess4 jotka ovat halukkaita edel-
leen jatkamaan ty<issii ja toisaalta niiden tytittomien keskuudessa, jotka
haluaisivat eliikkeelle (kuva 1l). Tydssii olevilla on ilmeisesti liihinnii
kyse kiinnostuksesta osa-aikatytihtin, eli he olisivat halukkaita pienentii-
miiiin nylqyistii tyripanostaan. Eliikkeelle haluaville ty<itttrmille osa-aika-
eliike edustanee enemmiinkin osittaista eliikett?i: saisi edes sen jos ei ko-
koaikaista eliikettii onnistu saamaan. Toisaalta osa-aikaeliikekiinostus
saattila myds kertoa eliikehaluisten tyOtt<imien vielii jiiljelH olevasta
tytikyvystri ja tyomotivaatiosta.

Kuva 11. Halukkuus osa-aikaeliikkeelle
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Kaikkein viihiten osa-aikaeliikkeestii ovat kiinnostuneita tydky-
vyttdmyyseliikkeelle tai yksiltilliselle varhaiseliikkeelle siirtyneet. I lrnei-
sesti he katsovat, ettei heid?in tydkykynsti enii?i riitii minkiiiinlaiseen tyd-
hdn, eikii olisi riittiinyt eliikkeelle siirtyessiikiiiin. Kiinnostusta viihentS-
nee my<is jiirjestelyn epdrealistisuus; tytihon paluu eliikkeeltti vaikka
vain osa-aikaisenakin, ei tunnut nykyoloissa helposti toteutettavalta.

Ty<ittdmiit tydhaluiset ja tytissii olevat eliikehaluiset eiviit mytis-
kiiiin olisi kovin kiinnostuneita osa-aikaeliikkeestii. Tytittrimiit ty<ihalui-
set mielisiviit kokoaikaty<ih<in, eliikehaluiset tytissii kiiyviit taas kokoai-
kaiselle elikkeelle.

Santamdki-Vuori (1990, 34) on arvellut, ettii mikiili osa-aika-
eliikkeet yleistyisiviit se tapahtuisi kokoaikatyrin vdhenemisen eikii niin-
kiiiin eliikkeelle siirtymisen vdhenemisen kautta. Edellii esitetyt tulokset
tukevat tdtii niikemystii. Osa-aikaeliike ei siihen osoitetun kiinnostuksen
penrsteella niiyttiiisi toimivan kokoaikaisen eliikkeen vaihtoehton 4 v aar.
liihinnii kokoaikatyiin vaihtoehtona. Ainoastaan elSikkeelle haluavilla
tydttrimillii osa-aikaelSke voisi korvata kokoaikaisen el[kkeen - mutta
heillii tulisi ensin olla ty<i, josta osa-aikaeliikkeelle voisi siirtyii.

Tutkimuksessa kysyttiin my<is tulis iko varhaiselilkkeelle piiiisyn
ehtoja helpottaa, kiristiiii vai siiilyttiiii nykyiselliiiin. Kysymys esitettiin
keviiiillii 1993, eli ennen vuoden 1994 alussa voimaan tulleita uudistuk-
si4 kuten esimerkiksi yksiltillisen varhaisel?ikkeen alaikiirajan korotta-
mista.

Ikiiiintyneet tyrintekijiit eiviit niiytii olevan samoilla linjoilla elii-
kepolitiikan piiiittiijien kanss4 sillii vain kolme prosenttia vastaajista ha-
lusi kiristiiii varhaiseliikkeelle piiisyn ehtoja. Melkein puolet (46%)
olisi helpottanut ehtoja ja kolmasosa (34%) ei olisi tehnyt mitilSn muu-
toksia. Loput lTYo eivdt osanneet sanoa kantaansa.

Eniten varhais eliikkeelle piiiisyn ehtojen kiristiim istii kannattivat
alennetussa eliikeiiissii vanhuuseliikkeelle siirtyneet, eli henkilot jotka
ovat itse jo turvallisesti ylittiineet el2ikekynnyksen. Kriteerien helpotta-
mista taas kaipasivat eniten ne, jotka ovat liihitulevaisuudessa kaikkein
todennikdisimpiil varhaiseliikkeelle pyrkij iritri" el i sellaiset ty<issii o levat
tai tydttdmiit, jotka jo nyt haluaisivat olla eliikkeellti.

Eri ryhmien vertailu antoi kaiken kaikkiaan mydnteisimmin
kuvan muille el?ikkeille kuin tytitt<imyys-, ty<ikyvytt<imyys- tai ylail6l-
liselle varhaiseliikkeelle siirtyneiden tilanteesta. Niimii muilla eliikkeillti
olevat ovat piiiiasiassa alennetussa eliikeiiissii vanhuuseliikkeelle siirtynei-
tii ja joukossa on myds muutama varhennetulla vanhuuseliikkeellii tai
osa-aikaeliikkeellii oleva. He kokevat terveytensii varsin hyviiksi, heidiin
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taloudellinen toimeentulonsa on keskimiiiiriiistii parempi, ja heidiin mie-
lialansa on eliikkeelle siidymisen jiilkeen kohonnut enemmiin kuin muil-
la.

Vielii tytissii olevista tai tydtttimiiksi jii?ineistii sellaiset, jotka
haluaisivat eliikkeelle kokivat taas tilanteensa useimpien mittapuiden
mukaan muita huonommaksi. Terveys ja tyttkyky olivat kuitenkin sai-
rausp erusteisi lle el?ikkei I le siirtynei llii kaikkein huono imp ia.
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7. Yhteenveto

Tutkimuksessa selvitettiin ikiiiintyneiden tydntekijdiden ty<issii jatka-
mista ja eltikkeelle siirfymistii vuosina 1990 - 1993. Selkeii kahtiajako
- tytt tai eliike - muuttui kuitenkin laman mydtii kolmijaoksi. Vuonna
1990 tyOssii olleista ja silloin 50-62-vuotiaista palkansaajista hiukan yli
puolet jatkoi tytissii viel6 vuonna 1993, neljiisosa oli siirtynyt jollekin
eldkkeelle ja jokseenkin yhtii moni oli ty<ittrimtinii.

Ik5, terveys, tytikyky, tytihalu, tyd ja ty<iympiirist<i, tytillisyysti-
lanne, el?iketurvan houkuttelewus ja saavutettavuus sekii taloudelliset
seikat selittiiviit erilaisin painotuksin ja toisiinsa kietoutuneina tydstii
poistumista ja tyossii pysymistii.

Hyvii terveys ja siihen liittyvii tytihalukkuus niiyttiiviit jo yksin
pitkiilti takaavan ikiiiintlmeiden tytissti jatkamisen. Huonoksi koettu ter-
veys taas johtaa selkeiisti pois ty<ieliimiistii: sairausperusteiselle eliikkeel-
le tai tyotttimiiksi.

Tyos s?i jatkamaan motivoituneilla tyiin kokeminen mytinteiseks i
nousee kuitenkin vahvasti hyviin terveyden ja tytikyvyn rinnalle. Tytis-
sii jatkamaan halukkaat kertovat ellkkeelle pyrkiviii useammin, ettii hei-
diin ty<ins?i on kiinnostavaa, ty<ipaikan ilmapiiri on hyvd ja heillii on
mahdollisuus suunnitella ja siiiidelli tyotehtiivi?iiin. Ty<in rasittavuutta
ja arvonannon puutetta he taas kokevat harvemmin kuin eliikkeelle ha-
luavat.

Vaikuttaakin siltii ettii kysymiillii miltii terveydentila tuntuu ja
onko tyii raskasta vai mielenkiintoist4 pysffttiiisiin ennalta poimimaan
suuri osa todenniiktiisistii varhaisel?ikeliiisistii. Yksittiiisten tyiipailJcojen
varhaiskuntoutusproj ektit osoittavat, ettii niiihin potentiaalisiin eliikeliii-
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siin ja heidiin tytih<ins[ kohdistetut toimenpiteet voivat merkittiiviisti li-
siitii miellyttiiviiksi koettuj en tytivuosien mdiiriii.

Mitii aikaisemmin tilanteeseen puututaarL sitii laajempi on kiiy-
tettivissi olevien toimenpiteiden valikoima. Sillii vaikka varsinaisessa
eldkkeelle siirtymistilanteessa terveydellii on usein keskeinen rooli, ty6-
elimiistii irtautumisen ajattelu ei kuitenkaan ala yksinom,um terveysko-
kemuksista. Mitii varhaisemmasta tytistii poistumisen harkintavaiheesta
on kyse, sitii suurempi merkitys on tydll6, taloudellisilla tekijtiillii ja
tyrillisyystilanteella. Neihin asioihin liittyviit kielteiset piirteet ja uhat
nousevat tiirkeimmiksi perusteluiksi eliikkeen hakemista harkittaessa.
Toisaalta niihin liitt).ve mydnteinen kehitys - esimerkiksi tytin kevent6-
minen, taloudelliset edut ja ty<in turvattu jatkuminen - saisi monet var-
haiseliikkeelle aikovat py<lrtiimiiiin eliikkeelle hakemispiiiitdksensii.

Varhainen tydstii poistuminen ei ole sidottu selkeii2in lconologi-
seen ikflin, mutta miidrittelemdtt6miinii ja ilmeisen liukuvana kiisitteenii
ikii lqdtenkin sisiiltyy tytieliimiistii irtautumiseen. Kaiken ikiiiset vastaa-
jat (53-64-vuotiaat) perustelivat eliikkeelle hakeutumistaan sill?i ettii oma
osuus ty<ieliimtissii on jo kohtuudella tullut tehtyii: olen jo tehnyt riittii-
viisti, olen jo riittiiviin vanha. Ikii antaa niiin tytistii pois siirtymiselle
hyviiksyttiiviin statuksen, ja samalla tavoin ikii tekee my<is hyviiksyttii-
vaksi ty6ste pois siirtimisen.

Samaan ikiiluokkaan kuulumista lukuunottamatta varhain tyoelii-
miistii poistuvien joukko on kuitenkin hyvin heterogeeninen. Parhaiten
asiat niiyttiiviit olevan alennetussa eliikeiiissii vanhuuseliikkeelle siirty-
neillii. Terveyttii on vielii tallella, mieliala on hyvl ja varsinkin miehet
vaikuttavat my6s taloudelliseen toimeentuloonsa tyytyviiisiltii. Muut
eliikeliiiset arvioivat oman tilanteensa kaikissa suhteissa varhain van-
huuseliikkeelle siirtyneitii huonommaksi. Terveys ja tytilqylcy ovat luon-
nollisesti sairauspenrsteisille eliikkeille siirtyneillii kaikkein huonoimmat,
mutta ty6ttttmyystunan varassa elSviit ty<ittOmdt, etenkin eliikkeelle ha-
luavat, kokevat my<is tilanteensa seki terveyden, ettd talouden suhteen
varsin huonoksi.

Tytittiimyys onkin eliikkeelle siirtymisen ohella ja siihen monin
tavoin nivoutuen vahvasti mukana varhaisessa ty<istii poistumisessa.
Niissii ammattiryhmissii - naisilla tekstiiliteollisuudessa ja miehillii ra-
kennustydssii - joissa ikiiiintyneiden tytissii jatkaminen on kaikkein vii-
hiiisintii ty<itt<imyys on eliikkeelle siirtymistii merkittiviimpi tyiistii pois-
tumisen kanava. Tytittdmyys lisiiii varhaista tytistii irtautumista, ja sa-
malla se mytis legitimoi elilkkeelle siirtymisti ja siirtiimistii.

Yks ittiii s el le ty<intekij iil le e liikkeel le s i irtymis en harkitseminen
voikin nykyoloissa olla hiimmentiivd kokemus. Paitsi oma tytittdmyys
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tai ajatus ty<lpaikan jdttiimisestii nuoremmille, my6s tydnantajan siiiist<i-
pyrkimykset saattavat lama-aikana painostaa eliikkeelle hakeutumiseen.
Toisaalta tiedotusviilineet muistuttavat tavan takaa suurista eliikekustan-
nuksista ja eliikkeelle siirtymisen hillitsemisen tarpeesta.

Osa-aikaelike voisi toimia kompromissina varhaiselle tydstii
poistumiselle. Kustannukset jiiisiv?it kokoaikaista eliikeldisfymistii v6-
hiiisemmiksi, mutta tydntekijiit saisivat kuitenkin kaipaamaansa keven-
nystii. Vuoden 1994 alussa voimaan tulleilla varhaiseltlkejtirjestelmiin
muutoksilla onkin pyntty erityisesti lisiiiimiiiin osa-aikaeliikkeen suosio-
ta.

Ikiiiintyneiden osa-aikaeliikkeeseen osoittaman kiinnostuksen pe-
msteella niiyttiiisi kuitenkin siltii, ettii osa-aikaeliike ei niinkiiiin toimisi
kokoaikaisen eldkkeen vaihtoehtona, vaan) pikemminkin kokoaikaty<in
vaihtoehtona. Viilitiintii varhaisen el?ikeliiistymisen vlhenemistii osa-ai-
kaeliikkeen kiiyt<in lisiiiintyminen ei niiin viilttiimiittii saisi aikaan, mutta
pidemmiillii aikavilillii v?ihenemistii varmasti syntyisi. Lyhennetfyyn
tyiiaikaan siirtyminen saattaisi siiiistiiii ikiiiintyneet tytintekijiit ennenai-
kaiselta uupumiselta, eikii kokoaikaisen varhaiseliikkeen tarve tulisi esil-
le.

Mit i:in yksittiiistii viisasten kive?i tutkimuksen tulokset eiviit tar-
j oa varhaisen eliikkeelle s iirtym isen hillitsemiseksi j a ikiiiintyneiden
tyOssii jatkamisen edist?imiseksi. Terveyden ohella ty<illzi siniinsii on
keskeinen merkitys tydeliimiissii pysymisessii. Ensilsikin ettii sit'5 on,
ja toiseksi ettii se on palkitsevaa. Jos ty<issii on miellyttiiviiii, jos tytin
tekemisestii ja ty<issii olemisesta aiheutuu my<is hyviin olon tunnetta
eiki vain viisymystii, ahdistusta, kipuja ja kolotuksi4 ei sieltii ole kii-
rettii pois. Eliiketurvan tai muiden ty<ieliimiin varhaisten poistumisreit-
tien vetovoima ei ole niin suuri, ett6 mukavakin tyd j?itettiiisiin viilittd-
miisti ensimmiiisen poistumismahdollisuuden kohdalla.
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