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1

JOHDANTO

Vastikddn mietintonsd jdttdneen Eldkekomitea 1990:n tehtdvdnd oli selvittdd, miten erityisesti varhaiselEikejdrjestelmii kehittdmdlld edistettdisiin ikd#intyneiden tyontekijciiden mahdollisuuksia osallistua tycihcin nykyistd paremmin ja siirt#rd elEikkeelle lahtoe mydhemmdksi. Erilaisten
toimenpiteiden avulla toivotaan voitavan siirtdd keskimdtlirdistd eldkkeellesiirtymisikdd nykyisestd 58 vuodesta kolmella vuodella vuoteen
2020 mennessd.

Komitea ehdottaa muutoksia muun muassa eldkepalkan laskentaan,
eldkkeen karttumisnopeuteen, eldkkeen karttumiseen koulutusajalta
sekd tydkyvyttcimyyseldkkeen, yksi16llisen varhaiseldkkee n ja osa-aikaelikkeen mddrdytymiseen. Komitea ehdottaa myds tydttcimyysel#ikkeen lakkauttamista.
Tdmdn kyselyn ensisijaisena tavoitteena on arvioida sitd, miten kiinnostuneita ikdidintyneet tycintekijdit ovat kahdesta komitean ehdotuksesta,
takuueldkkeesta ja karttuman korotuksesta. Ndmd molemmat komitean ehdotukset liittyvdt tilanteeseen, jossa tydntekoa jatketaan eliikkeelle siirtymisen vaihtoehtona.
Takuueldkeoikeus merkitsisi takuita siitd, ettd tycinteon jatkaminen ei
vaikuta alentavasti eldketasoon, vaikka palkka alenisi. Karttuman korotus merkitsisi sitd, ettd jos tydntekijd jatkaa tydtdidin 55 vuoden tiiyttdmisen jdlkeen, korotettaisiin yksityisen sektori n tydeltikkeen karttumisnopeus nykyisestti 1,5 prosentista 2 prosenttiin vuodessa ja jos tyotd
jatketaan vielai 60 vuoden tdyttiimisen jiilkeen, karttumisnopeus nousisi
2,5 prosenttiin.

Ttissd raportissa on pyritty selvittdmddn vaihtoehtoja kokoaikaiselle
eldkkeelle siirtymiselle, myds muita kuin komitean ehdottamia.
Raportissa tarkastellaan myds ylipiiEins€i eldkkeelle haluamista ja erityisesti taloudellisten tekijdiden merkitystii siind. Lisdiksi tarkastellaan
tydssA jatkamiseen kannustavia seikkoja.
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2

TUTKIMUSAINEISTO

2.1 Otos ja aineisto
Tutkimusaineistoon valittiin pitkii€ln tyossd olleita tydntekijoitd. Perusjoukkoon kuuluivat 1930, 1935 ja 1940 syntyneet henkildt, joilla oli TELtycisuhde vuosina 1989 ja 1990 ja vuoden 1976 jiilkeen TEl-tyosuhdeaikaa vdhintddn 60 kuukautta ja jotka eiviit olleet eldkkeelldi. Tutkimushetkelld otokseen kuuluvat henkil6t olivat siis 51-, 56- ja 61-vuotiaita.
Tutkittuihin ikiiluokkiin kuuluu jokaiseen runsaat 50000 henkiloai (kuva

1).

Noin 10 prosenttia ndihin ikdluokkiin kuuluvista ei ole lainkaan

kartuttanut yksityisen sektorin eldketurvaa. Eldketurvaa kartuttaneista
kolmannes oli eldkkeelld, 61-vuotiaista eldkkeellEi oli jo yli 60 prosenttia.
Perusjoukkoon kuuluu siten ndiden ikiiluokkien vdestcjstd joka neljtis:
51-vuotiaista 40 o/",56-vuotiaista 27 'h ja 61-vuotiaista vain B %.

Kuva
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1.

tka
51

56
61

Kaikki

Vastanneiden

ikdi

ja sukupuoli

Miehet

Naiset

Kaikki

182

152

334

39

29

68

150

371

141

322

291

693

Otos poi mittii n Eldketurvakeskuksen tydsuhdereki steristd systemaattisella otannalla. Otoksen koko on 1084 henkikid.
Aineisto kerdttiin postikyselynd vuodenvaihteessa 1991 -92. 64%
otokseen kuuluneista vastasi kyselyyn. Miesten ja naisten vdlilld ei ole
eroja vastausprosentissa. lkriryhmien vaililld oli vastaushalukkuudessa
viihdisid eroja: kahden vanhemman ryhmdn vastausprosentit (68 % ja
69 %) ovat hieman korkeampia kuin nuorimman vastaajaryhmdn
(60 %).

2.2 Yaslaajajoukon kuvaus
TyOssdkiiynti
Neljd viidestd vastaajasta on kokoaikaisessa tydssd, miehistd hieman
useampi kuin naisista. Naisista 11 % tyciskentelee osa-aikaisesti. Osaaikatydtd tekevien naisten osuus kasvaa vanhemmissa ikdryhmissd siten, etta 61-vuotiaista naisista 17 "/" lekee osa-aikatyotd. lr/iehet ovat
harvemmin osa-aikaisessa tycisuhteessa (taulukko 2).
lastokeskukse n tydolotutki muksen mukaan naisi lla osa-aikatyo on yleisempdd (12%) kuin miehilld (3 %) mycis silloin kun tarkastellaan kaikkia 15 vuotta ttiytteineitfi palkansaajia (Lehto 1988, 117).

Ti

Tdmdn selvityksen vastaajista on tyottomdnd tai palkattomalla pakkolomalla 9 7o, naisten ja miesten osuus on samansuuruinen. Tilastokes-

8

Taulukko2.

Tydssdkdynti

Miehet
o/

/o

kokoaikaisesti
Tyossd osa-aikaisesli

Tycissd

Naiset
%

Kaikki
ol
lo

85

77

81

2

1'l

b

Pitk#iaikaisella sai raslomalla
tai poissa muun syyn takia 4

3

4

I

o

9

100

100

100

369

322

691

Tvrit6n tai oalkattomalla

pakkolomalla
Kaikki
Lukumddrd

kuksen tycivoimatiedustelun mukaan joulukuussa 1991 oli 50 - 64-vuotiaiden tydttdmyysaste 11 '/", jolen tdmdn kyselyn TEL tydntekijdiden
tydttcimyysaste on hieman keskimddrdiistd alhaisempi. Tosin tdmdn
kyselyn vanhemmista, 61-vuotiaista miehistd periiti 18o/" on tydttdmdnd tai pakkolomalla.

Ammattijakauma
Suurimmat ammattiryhmdt vastaajilla ovat teollisen tydn, hallinto- ja
toimistotydn, kaupallisen tyOn sekd teknisen, tieteellisen, lainopillisen,
humanistisen ja taiteellisen tydn ryhmdit. Tarkasteltaessa ammattijakaumaa on hyvd muistaa, ettd otokseen valittiin mukaan vain sellaisia
tyontekijditd, joilla on pitkd TEL-tydura. Aineistosta puuttuu siis koko
yritttijiiviiestcj, LEL-alat (rakennus-, maatalous-, metsd- ja satama-alan
tyrit) sekei monet julkiselle sektorille tyypilliset ammatit, kuten hoito- ja
opetusalan ammatit.
Naisten ja miesten ammattijakaumat poikkeavat toisistaan. Naiset ovat
useammin hallinto- ja toimistotyrjssd sekd kaupallisessa tytissd, miehet

taas tekevdt useammin teollista tydtii ja teknistd tai tieteellistd tycitd.
Tdissii selvityksessd naisten yleisimmdt ammatit ovat myyjd, toimistotydntekijd, siivooja, kirjanpitiijii, ompelija, pankkitoimihenkild. Miesten
yleisimmdt ammatit ovat liikeyrityksen tai jdrjestdn johtaja, tycinjohtaja,
autonkuljettaja, teknikko, koneenasentaja ja -huoltaja, levyseppii.
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3.

Ammattijakauma

Ammattiryhmd

Miehet
o/
/o

Naiset
o/

/o

Kaikki
o/
/o

tyd 19
tyd 2
toimistotyd 20
Kaupallinen tyci
10
Maa- ja metsdtaloustyo
Kuljetus- ja liikennetyd
6
Kaivos- ja rakennustyci
3
Teollinen tyo
36
Palvelutyo
4
Kaikki
100

24

4
2
30

14
100

100

Lukumddrd

340

301

641

31

21

52

Tekninen, tieteellinen ym.

Terveydenhuolto, sosiaalialan
Hallinto- ja

1

Tieto puuttuu

2
6

35

16
1

2
1

11

4
27
3
1

8

Tdsmfillistai kuvaa ammattijakaumasta haittaa se yksityiskohta, ettd yl-

liitteiviln moni vastaajista jiitti ammattinsa kokonaan mainitsematta.
Vastaamatta jdtti kaikkiaan 52 henked, joista 31 on miehid ja 21 naisia.
Mitaiiin selkedtd syytd tdhdn 'katoon' on vaikea ldytaa.

Tydssdolo vuosina 1977

- 90

Jos tarkastellaan vastaajien tycissdoloa vuosina 1977 - 1990, on tdmdn 14 vuoden aikana vastaajista 87 %tla ainakin 13 tycivuotta ja vain
13 "hlla vdhemmdn. Naisilla tyovuosia on hieman vdhemmdn kuin
miehilld. Eri ikdiisten miesten vdlilki ei ole mitEidin eroa, sensijaan nuoremmilla naisilla on tyrivuosia vAhemmdn kuin vanhemmilla. Tdissd
tarkastelussa on mukana vain yksityiselld sektorilla tydskennelty aika,
joten kokonaistyovuosien mddrd tdlld aikavdlilld saattaa todel lisuudessa
olla korkeampi.
Ty6aikamuoto
Sdtinnrillisessdi peiivaitydssii kdy 80 % vastaajista, sddnndllisessd kaksivuorotycissd 9 % ia stidnncillisessd kolmivuorotydssd 5 %. Vanhemmat
vastaajat tekevdt enemmdn vuorotydtd. Eniten vuorotyotd tekevdt 56ja 61-vuotiaat naiset.
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Teknisissti ja hallinnollisissa tdissd tehdddn eniten sddnndllistdi ptiivdtycitd, vdhiten sitd tekevdt miehet kuljetustydssd ja naiset myyntitycissd.

Taulukko

4.

Tydaikamuoto
Miehet
ol
lo

Naiset
%

Kaikki
o/

/o

81

79

BO

taiaamutyd

3

5

4

Kaksivuorotyci

7

11

I

Kolmivuorotyo

7

2

5

Jokin muu tydaika

3

3

3

Kaikki

100

100

100

Lukumddirdi

368

322

690

SdiEln nci

I

li n e

n ptiivdtyci

Sdainncillinen ilta-. v6-

Tilastokeskuksen tydolotutkimuksen mukaan sddnndllisen pdiivdtycin
osuus oli 76'/". Tdmdn vuonna 1984 kerdtyn 15 - 64-vuotiaita palkansaajia koskevan aineiston mukaan naisille ovat epdsddnndlliset tyciajat
yleensd tyypillisempi#i kuin miehille. Miehillii sddnndllisen pdiiviitytin
osuus kasvoi idn mukana, sensijaan naisten vanhin ikdryhmd (55 - 64vuotiaat) tekee vdhiten sddnnollistii ptiivdtycitdi (Lehto 1989, 119).
Tyttkyky
Miesten ja naisten jakaumien vEililld ei ole suuria eroja kysyttdessd
vastaajan arvioita omasta tydkyvystddin. 22"/" on sitd mieltd ettd heiddn tycikykynsd on selvdsti alentunut ja 39 % pitiiii tycikykyddn hieman
alentuneena. Loput 39 7o sanoo tyokykynsd olevan edelleen hyvdn.
Nuorimmat vastaajat (51-vuotiaat) arvioivat tydkykynsdi paremmaksi
kuin vanhemmat (56- ja 61-vuotiaat).

ll
Taulukko

5.

ltsearvioitu tydkyky idn mukaan

Tydkyky
51
of
/o

Selvdsti alentunut
Hiukan alentunut
Edelleen hyvd
Kaikki

Lukumaiiirii

17

36
46
100

328

rka
56

61
o/
/o

Kaikki

27
40
33

26

22
39
39

100
287

100
66

'100

o/
lo

42
32

o/
/o

681

Tyrin raskaus
Vastaajia pyydettiin arvioimaan nykyisen tydnsa raskautta. 23o/" on
sitd mieltd ettti heiddn tyonsd on raskasta, 24 o/" sitdi mieltti ettd heidain
tydnsd on kevyttd ja 54 % vastasi tydnsii olevan keskiraskasta. Kysymyksessd ei tehty eroa tyon ruumiillisen ja henkisen raskauden vdlilld.
Niiin yleiselld tasolla asiaa kysyttdessd ei miesten ja naisten vastausten
vdlilld ole eroa.
Tilastokeskuksen tutkimuksessa 48 % 50 vuotta tdyttdneistii naisista
koki tydnsri ruumiillisesti ja 44 % henkisesti erittdin tai melko raskaaksi.
Samanikdisistdi miehiste 30 "/" koki tycinsdi ruumiillisesti ia 42 % henkisesti erittdin tai melko raskaaksi (Lindstrdm ym. 1989, 39). Kysyttiiessd tydn ruumiillista ja henkistd raskautta erikseen on siis miesten ja
naisten vdlilld selvd ero tyon ruumiillisen raskauden kokemisessa.

Samantapainen

ero saatiin Eldketurvakeskuksen

aiemmassa

varhaiseldketutkimuksessa: naiset kuvaavat miehid useammin tyriteiein
ruumiillisesti raskaaksi (Gould ym. 1991, 21).

Ty6n vaihtaminen
Lomakkeella kysyttiin myds oliko vastaaja joutunut muutaman viime
vuoden aikana vaihtamaan tydtehtaivifi, tydaikaa tai tydpaikkaa tydkyvyn heikkenemisen takia (esim. pois vuorotycjstd, urakkatycistd tai muuten liian raskaasta tyostii). Varsin harvalla vastaajalla on ollut tdllaiseen mahdollisuutta, sekd miehistd ettdi naisista vain 7 7" vastaa mydntdvdsti tdhdn kysymykseen.
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3

ELAKKEELLE HAKEUTUMINEN

3.1 Ketkti haluavat elikkeelle?
Yli puolet 55 vuotta tdyttdneistd suomalaisista on eldkkeelld ja tydssd
ktiyvisttikin suuri osa on miettinyt eldkkeen hakemista. Tdimdin kyselyn
vastaajista, 51 - 61-vuotiaista TEL-tyontekijdistii viidesosa on harkinnut vakavasti eldkkeen hakemista, kahdella viidesosalla eldkkeen hakeminen on kdvdiissyt mielessd, ja samoin kaksi vlidesosaa on niitii, jotka
eivdt ole lainkaan harkinneet elAkkeen hakemista.

-

"Oletteko harkinnut tyoEldkkeen hakemisalttiutta mittaava kysymys
kyvyttcimyyseldkkeen, yksi ldl lisen varhaiseldkkeen tai jonki n muu n eldkkeen hakemista?"
oli samanlainen myds Eldketurvakeskuksen aikaisemmassa, kevdiiilki 1 990 tehdyssd varhaiseldketutkimuksessa (Gould
ym. 1991).

-

Tyomarkkinatilanne on ndiden kyselyiden vdlisend aikana muuttunut,
irtisanomiset ja pakkolomautukset ovat lisddntyneet. Tilastokeskuksen
tycivoimatiedustelun mukaan vuoden 1990 toukokuussa 50 - 64-vuotiaista oli tydttdmdindi 3 %, joulukuussa 1991 vastaava luku oli 11 %.
Voisi olettaa, ettEi tyrillisyystilanteen heiketessd yhd useammat harkitsisivat eldkkeen hakemista. Eldkkeellesiirtymishalukkuus ei kuitenkaan
ndytd lisddntyneen. Vuoden 1990 kyselyssd 50-64-vuotiaista TELLEl-tydntekijdistai 65 % oli harkinnut eldkkeen hakemista (mt. julkaisematon taulukko). Tdmdn selvityksen 51-, 56- ja 61-vuotiaista TELtyontekijdistd eldkeen hakemista harkinneita on 59 %.

lkd vaikuttaa varsin paljon eldkkeen hakemisen harkintaan. Suurimmalla osalla 56- tai 6'1-vuotiaista eldkkeen hakeminen on ainakin kdvEiissyt mielessi. Vain neljdsosa kertoo, ettei ole harkinnut eldkkeen
hakemista. Nuoremmista, 51-vuotiaista sen sijaan yli puolet ei vield ole
lainkaan ajatellut ekikkeen hakemista, ja vakavasti harkinneita on vain
6 % (taulukko 6).
Aineiston nuorimmat, 51-vuotiaat voivat ikdnsd puolesta siirtydi ainoastaan perinteiselle tydkyvyttcimyyseltikkeelle. Vanhemmilla tycintekijoilld

l3

Taulukko

6.

Eldikkeen harkitseminen ikii- ja sukupuoliryhmittdin

5'1 v.

Miehet Naiset Kaikki
ot
lo

9
Harkinnut vakavasti*
40
mielessd
Kdveiissyt
52
Ei harkinnut

Kaikki
LukumdArd
Tieto puuttuu

ol
lo

o/
lo

3

34
63

6
37
57

100 100 100
182 151

333
1

56/61 v
Naiset

Miehet
ol
to

ol
lo

36

45

19

o/
/o

30

33

JO

41

35

26

100 100
186
3

Kaikki

168
2

100

354

5

-Tdmii luokka sisdltiiS myds elaketta hakeneet, joita koko aineistossa on 3%.

on sen sijaan valittavanaan useita eri eldkemahdollisuuksia, ja eldkkeelle siirtyminen on heille siten realistisempi vaihtoehto.

ja naisten vdlilld on selvd ero eldikehalukkuudessa. Kyselyyn
vastanneet miehet ovat naisia useammin harkinneet vakavasti eldkIvliesten

keen hakemista tai asia on ainakin kdivdissyt heilld mielessd.

Tydterveyslaitoksessa tehtiin syksylld 1 990 haastattelututkimus, jossa
myos selvitettiin tydssii olevien eliikehalukkuutta (Huuhtanen ja Piispa
1991). Tydterveyslaitoksen haastattelussa eldikeajatuksia mittaavan
kysymyksen muotoilu on yleinen: "Oletteko koskaan ajatellut, ettd saattaisitte ldihted eliikkeelle jo ennen vanhuuseldkeikdd?". Tdssd tutkimuksessa sen sijaan kysyttiin konkreettisemmin, oletteko harkinnut
eldkkeen hakemista.
Kysymyste n sanamuodon eri laisel la pai notuksella on selvdsti vaikutusta

vastauksiin. Tyoterveyslaitoksen eldkeajatuksia yleisemmi n selvittdvd

kysymys ntiyttdd nuorempien vastaajien osalta tuottavan huomattavasti
eldkehakuisempia tuloksia kuin tdmdn tutkimuksen kysymys eldkkeen
hakemisen harkitsemisesta. Tyoterveyslaitoksen 50 - S4-vuotiaista
vastaajista 28 % sijoittuu eldkeajatuksiltaan luokkiin "ajattelee jatkuvasti" tai "on jiittiinyt elAkehakemuksen". Tiissd tutkimuksessa vain 6 7"

t4
51 -vuotiaista sanoo harkinneensa vakavasti eldkkeen hakemista. Vastaavasti Tyoterveyslaitoksen 50 - S4-vuotiaista haastatelluisla 27 "h ei
ole ajatellut eldkkeelle siirtymistd ennen vanhuuseldkeiktidi (mt. 17),
kun taas tdssd tutkimuksessa 57 % s1-vuotiaista ilmoittaa, ettei ole
harki nnut tydkyvyttcimyyseldkkeen, yksi ldllisen varhaise ldkkeen tai jo nkin muun eldkkeen hakemista. Eli nuoremmatkin tydntekijdt ovat ajatelleet mahdollisuutta ldhted eldkkeelle en ne n van h uuse ldkeikaii, mutta
he eivdt kuitenkaan ole vield omalla kohdallaan harkinneet eldkkeen

hakemista.

Van hi mmi lle tycissdkdyvi I le (Tyoterveyslaitokse n tutki muksessa 55

-

59-

ja tdmiin tutkimuksen 56- ja 61-vuotiaat) kysymyksen sanamuodolla ei ndytd olevan merkitystd, tulokset ovat kummassakin

vuotiaat

selvityksessd samanlaisia. Varsinaisessa varhaiseldkeidssd olevilla ilmeisesti eldikkeelle siirtymisen jatkuva ajatteleminen tarkoittaa samaa
kuin omakohtainen el€ikkeelle hakeutuminen.

Kuvassa 2 tarkastellaan eldkkeelle hakeutumista ammattiryhmittain.
Ammattiryhmdt ovat samat miehillei ja naisilla, mutta niiden sisdlto on
hyvin erilainen. Hallinto- ja toimistotydn ryhmd on miehilld hallintoa,
naisilla toimistotycitd. Tdhdn ryhmddn kuuluvat miehet ovat useimmiten
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insindcirejd, teknikoita ja tydnjohtajia sekd liikeyritysten johtotehtdvissd
toimivia. Naisista sen sijaan valtaosa on toimistotycintekijriitEi, sihteereitdi

ja pankki- tai vakuutusvirkailijoita.

Myyntityrin ryhmddn kuuluvista 35 miehestd vain 4 ilmoittaa ammatikseen myyjiin. Muut ovat myyntiedustajia tai erilaisissa myyntitydn
johtotehtdvissd toimivia. Sen sijaan ldhes kaikki myyntitycitd tekevdt
naiset ovat myyjid tai myymdiliikassoja.
Myos teollisen tyon ryhmdssd miesten ja naisten tyot ovat erilaisia.

Miehillii yleisimpid ovat metalliteollisuuden ammatit, naisilla pakkaus- ja
varastotyo sekd ompelutyci.
Kuljetus- ja palvelutydn ryhmddn kuuluvista miehistd vallaosa on autonkuljettajia tai kiinteistcityrintekijoitii. Naiset ovat siivoojia tai ravintolaalan tycintekijditdi.

Sekd miehill#i ettd naisilla on ammattiryhmittdisid eroja eldikkeelle hakeutumisessa. Miehistd myyntityotd tai teollista tycitd tekevdt ovat
eldkehakuisimpia: heistd 30 % on vakavasti harkinnut eldkkeen hakemista. Naisista palvelualalla tyriskentelevdt ovat muita useammin miettineet eldkkeelle siirtymistd, ja naisten hallinto- ja toimistotyon ryhmdssd
on puolestaan eniten niitd, jotka eivdt ole lainkaan harkinneet eldkkeen
hakemista.

Tarkasteltaessa eldkkeelle hakeutumista ammattiryhmittdiin ylldt-

tdvimmdt havainnot ovat miesten kuljetustydn ja naisten teollisen tycin
ryhmissfi. Kuljetustydtd tekevistd miehistd on vakavasti harkinnut eldkkeen hakemista vain 14% ja teollista tyotd tekevistA naisista 12%
vdhemmdn kuin missddn muussa ammattiryhmdssd. Ndmd havainnot
ovat ylltittdvid myos verrattaessa aikaisempaan tutkimukseen, jossa
sekd eldkkeen hakemisajatuksia ettd ammattia tiedusteltiin samoilla kysymyksillii kuin tdssd selvityksessd. Siinai kuljetustydt€i tekevistd miehistdi 25 % ja teollista tycitii tekevistd naisista 30 % kertoi hakeneensa
tai vakavasti harkinneensa eldkkeen hakemista (Gould ym. 1991, julkaisematon taulukko).

-

Ammattiryhmien ikdrakenne ei selitd kuljetustycitd tekevien miesten tai
teollista tycitii tekevien naisten muita vdhdisempaiii elaikehalukkuutta.
Ndihin kahteen ammattiryhmddn kuuluvien vastaajien keski-ikai on hiukan koko aineiston keski-ikaid korkeampi. Tydn luonne ja koettu tyokyky eivait myciskaiin auta ymmdrtirmdiain ndiihin ammattiryhmiin kuuluvien
alhaista eldikealttiutta. Sekai kuljetustycitdi tekevdit miehet ettii teollista

t6
tycitd tekevdt naiset pitdvdt muita useammin tydtiidn raskaana tai keskiraskaana ja samoin he kokevat muita useammin tyokykynsd alentuneen. Myds tydttcimyys on heill;i keskimddrdistd yleisempdd seikka, joka muun aineiston osalta niiyttiiai liittyvdn eldkkeen hakemisen
harkintaan (kuva 3).

-

Ainoa seikka, joka taissd aineistossa voisi hiukan selittiid kuljetustycin
miesten ja teollisuustyrin naisten muita veihdisempdA eldkkeen harkitsemista, on suhtautuminen eldkkeen markkamddrddn. Kummassakin
ammattiryhmdssd keskimddrdistdi useammat sanovat, ettii eldkkeelle
siirtymistir ajatellessa tulevan elikkeen mddrd vaikuttaa erittdin paljon
pddtdksentekoon. Keskimddrdistd harvemmat taas sanovat, ettd muut
seikat kuin eldkkeen mddrd ovat terkeampiai (ks. luku 4.2). Eli vaikka
tyci koetaan rasittavaksi ja tycikyky heikentyneeksi, taloudelliset seikat
saattavat kuitenki n kallistaa pdiitdksenteon tycissd pysymisen su u ntaan.

Edellii todettiin, ettei kuljetustyritEi tekevilld miehilld ja teollisuustycitdi
tekevillei naisilla eivait tydn raskaus, tydkyvyn heikkeneminen tai tyrittcimyyskokemukset merkittdvdsti lisdd eldkkeelle hakeutumisalttiutta.
Koko aineiston osalta nziilld seikoilla neiytt#iai kuitenkin olevan selvd
yhteys eldkkeen hakemisen harkintaan.
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Kaikista vastanneista 12"/"tla oli tycittomyyttdi tai palkattomia pakkolomakausia joko vuonna 1990 tai kyselyhetkelld, vuoden 1991 lopulla.
Vaikka eldkkeen hakemisalttius ei kokonaisuudessaan ndytdkdidn kas-

vaneen tycillisyystilanteen heiketessii (ks.

s. 12), omakohtainen

tydttdmyys ja eldkkeelle hakeutumisajatukset liittyvdt kuitenkin toisiinsa:
tydttcimdnd olleet ovat muita useammin harkinneet eldkkeelle siirtymistdi.
Myds tydn raskaus vaikuttaa eldkkeelle haluamiseen. Raskasta tycitdi
tekevdt ovat muita useammin miettineet eldkkeelle siirtymistti. Heistd
kolmasosa on harkinnut vakavasti eldkkeen hakemista, ja vain neljdisosalla asia ei ole lainkaan kriynyt mielessd. Kevyessd tyossd olevista
sen sijaan yli puolet ei ole lainkaan harkinnut eldkkeelle siirtymistd.
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Kaikkei n selkei mmin eldkkeelle hakeutumiseen vaikuttaa koettu tydkyNiistd, jotka pitdvdt tycikykyiiiin selvdsti alentuneena puolet on

ky.

harkinnut eldkkeen hakemista vakavasti ja vain 6 Y" ei ole harkinnut
lainkaan. Vastaavasti tydkykyddn edelleen hyvdnd pitdivistd 5 % on
vakavasti miettinyt eldkkeelle siirtymistd kun taas 70'/dla asia ei ole
lainkaan ollut mielessd.
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Ne vastaajat, joiden tydkyky on selvdsti alentunut, mutta jotka eivdt ole
harkinneet eldkkeen hakemista ovat joukon nuorimpia ja tycihdnsd vahvasti kiintyneitd. "Tarvitsen toitii, aika ei kulu muuten", kirjoittaa erds
heistdi perusteluksi. Ne, jotka pitdvit tydkykydidn edelleen hyvdnd, mut-

ta ovat kuitenkin vakavasti harkinneet eldkkeen hakemista ovat joko
tydttclmidi tai nykyiseen tyohdnsii tyytymdttcimidi tai katsovat ikdnsd ja
tehtyje n tycivuosien perusteella olevansa jo oi keutettuja eldkkeel le.
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3.2 Miksi elikkeelle halutaan?
Yhteenvetona edellisestd jaksosta voidaan todeta, ettd ennenaikaisen
elikkeen hakemista harkinneet ovat yleensd vastaajista vanhimpia ja
hiukan useammin miehid kuin naisia. Tycitt0myys, tydn raskaus ja
alentunut ty6kyky liseidivdit myds alttiutta hakeutua eldikkeelle. NeimEi
seikat sindnsd riittdvdt varmasti monissa tapauksissa selittdmaiain toiveen pddstd eldkkeelle, mutta selvityksessi pyrittiin kuitenkin vield tais-

mentdmdin syitai elaikehaluun.

Kyselylomakkeessa lueteltiin joukko eldkkeelle sii rtymisen syitd kuvaavia vdiittdmid, joista eldkkeen hakemista harkinneiden tuli valita mielestddn tdrkeimmdt. Tdllaisen kysymyksen tulkinnassa on muistettava,
ettd valmiit vastausvaihtoehdot ohjaavat ajattelua, vastaajat valitsevat
siitd mitd heille tarjotaan.
Kuvassa 6 on esitetty kaikki kyselylomakkeessa luetellut eldkkeelle siirtymisen syyt. Ne on ryhmitelty eldkkeelle tycintdviin tekijoihin ja eldkkeen vetovoimaan liittyviin tekijciihin. Eldkeldistyminenhdn voidaan ymmdrtdai vastakkaisiin suuntiin vaikuttavien tekijdiden tuloksena. On tekijditdi, jotka tyontdivdt ihmistd eldkkeelle ja toisaalta tekijditd, jotka houkuttelevat hdntd jatkamaan tyossd. Osa ndiistd tekijciistri on yksil6kohtaisia, osa tycieliimddn liittyvid. Elaikkeelle hakeuduttaessa ovat eldkkeelle tycintdvdt tekijait saaneet yliotteen tyrissdi pysymiseen kannustavista tekijdistd. Tycintcitekijciiden lisaiksi elikeldistymiseen saattaa vaikuttaa myds elaikkeen vetovoima: eldketurvaan ja eldkeaikaan liittyvdt

tekijuit voivat tehdd eldkkeelle siirtymisen enemmdn
houkuttelevaksi (Komiteanmietintcj 1 991 :41, 220).

tai vdhemmdn

TyrielEimdstd eldkkeelle tycintdvdt tekijait on tdssd tutkimuksessa edelleen jaoteltu viiteen ryhmddn: ikddntyminen, huono terveys, tyon raska-

us, tycin muutokset ja tydttrimyys sekii tydhdn ja tydilmapiiriin

turhautuminen. Eleikkeen vetovoimaan liittyvdt tekijdt on puolestaan
ryhmitelty taloudellisiin houkuttimiin sekd perheen, vapaa-ajan ja puolison eldkkeelldiolon merkitykseen.

Kaikkein yleisimmin mainittu elcikkeelle siirtymisen syy on ikddntymiseen
liittyvdi vdittdmd: "Olen jo mielestdni tehnyt tyotai

ja pitkdain tyouraan

riitteiviin pitkdrin." Yli 60 % kaikista eldkkeen hakemista harkinneista
pitdd tdtd yhtend perusteluna eldkkeelle haluamiselle. llmeisesti taillainen ajattelu oma osuus on jo kohtuudella tullut tehtyd - on
jonkinlainen eldkkeellesiirtymisajatusten yleisperustelu. Kun piiiltcis
e ldkkee n hakemisesta ajankohtaistuu, ko nkreettise m mat syyt nousevat
piidllimmdisiksi.
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Eldketurvakeskuksen aikaisemmassa varhaiseldketutkimuksessa kysyttiin yksilcilliselld varhaiseldkkeelldi olevilta eldkkeelle siirtymisen syitd.
Laihes kaikki mainitsivat huonon terveydentilan ja noin puolet toi esille
myos tydn raskauden (Gould ym. 1991 ,45 46). Tdssd selvityksessd,
kun vield tydssdi olevat vasta harkitsevat eldkkeelle siirtymistd, terveys

-

ja tyon rasittavuus eivdt nouse yhtd keskeiseen asemaan. Kaikista
eldkkeen hake mista harki n neista kolmasosa perustelee ajatustaan huonolla terveydelldi ja suunnilleen saman verran on niitd, joiden mielestd
tycin ruumiillinen tai henkinen raskaus vaikuttavat eldikkeelle haluamiseen.
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Tdmdnkin selvityksen aineistosta on ndhtdvissd, ettd mitd todellisemmaksi eldkkeelle siirtyminen tulee, sitd suuremman merkityksen
terveys ja tyon ominaisuudet saavat. Elaikkeen hakemista vakavasti
harkinneista 44'/. esilldd syyksi huonon terveydentilan, kun taas niilld,

joilla eldikkeen hakeminen on vain kdivdissyt mielessd, vastaava luku on
27 %. Samoin tydn ruumiillinen raskaus on perusteluna 38 %:lla eldikkeen hakemista vakavasti harkinneista, ja 27 'Llla niistd, joilla asia on
vain kdvdissyt mielessd.
Tycin raskauden lisdksi muita tydeldmddn liittyvid el#ikkeelle tydntdvid
tekijditii ovat tydeldmdn epdvarmuuteen ja tydhon turhautumiseen liittyvdt seikat. Pelko ansioiden alenemisesta ja siitdi aiheutuvasta eldkkeen
pienenemisestd on syynd ru nsaalla viidennekselld elaikkeelle hal uavista
vastaajista. Samoin runsas viidennes ndkee syyksi tycieldimtin liian
nopean muuttu misen ja kym menise n prosenttia esittiiti peruste luksi ty6ttdmyyden. Neljdsosa eldkkeen hakemista harkinneista pitiid yhtend
syynd vanhojen tydntekijdiden arvostuksen puutetta. Joka kymmenes
sanoo, ettEi tyd ei endd huvita ja saman verran on niitd jotka perustelevat eldkkeelle haluamistaan tyopaikan huonoilla ihmissuhteilla.
Loput luettelossa esitetyistA vaihtoehdoista kuvaavat eldkeajan vetovoi-

maa. Neljdsosa eldkkeelle haluavista perustelee nAkemystAiin talou-

dellisesti turvatuilla eldikepEiivilldi - 'tuleva eldkkeeni riittdisi toimeentuloon". Kymmenisen prosenttia sanoo asian toisinpdin: "minulla ei ole
taloudellista pakkoa tydssdkdiynnin jatkamiseen". Halu saada enemmdn aikaa perheelle tai harrastuksille houkuttelee varhaiseliikkeelle vajaata viidennestdi eldkkeen hakemista harkinneista. Ldhes yhtd paljon
on niitd, joille puolison eldkkeelldolo on yhtend eldkkeelle haluamisen
syynti.

Miesten ja naisten vdlilld on joitakin selkeitd eroja eldikkeelle hakeutumisen syissd. Naiset tuovat miehid useammin esille tydn ruumiillisen raskauden, huonon terveyden ja puolison eldkkeelldolon. Miehet
puolestaan korostavat naisia useammin, ettii tycitii on jo riittdvdsti tehty.
Sukupuolten vdlilld on eroa myos suhtautumisessa eldkeajan toimeentuloon: miehet perustelevat eldkehaluaan naisia useammin silld, ettei
tydssdkAynnin jatkamiseen ole taloudellista pakkoa ja ettdi tuleva eldke
riittdisi toimeentuloon.
Eliikeajan vetovoiman merkitys eldkkeelle haluamisen syynd ndkyy erityisesti hallinnollista tycitd tekevilld miehilld. He perustelevat eldkehaluaan selvdsti muita useammin taloudellisilla tekijdilki sekd perheen ja
vapaa-ajan merkitykselld. Tdssd ammattiryhmdssd onkin keskimriEi-
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rdistd suuremmat eldkkeet, eivatka eldkkeelle tydntdviit tekijtit korostu
tycin piirteissdi. Muissa ammattiryhmissd, erityisesti teollisuudessa ja
kuljetus- ja palvelutydssd sen sijaan juuri eldkkeelle tycintdvdt tekijit,
huono terveys ja tycin raskaus ovat useimmin esille tuotuja elAkkeelle
hakeutumisen syitd.
lk6ryhmittdin ei ole paljon eroja eldkkeelle haluamisen syissd. Nuorimmat, 51-vuotiaat mainitsevat vanhempia useammin huonon terveyden
ja vanhojen tydntekijriiden arvostuksen puutteen. Valittavissa olevat
eldkevaihtoehdot selittdvdt osaltaan terveydentilan korostumista nuorimmilla vastaajilla. Eldkkeelle halutessaan he voivat hakeutua ainoastaan varsinaiselle tydkyvyttdmyyseldikkeelle, ja silloin tydkyvyn heikkeneminen on vdlttimdtdn edellytys.
Selkein toisensuuntainen ikdryhmittdinen ero liittyy puolison eltikkeel-

ldoloon: vanhemmat vastaajat perustelevat silld eldkehaluaan useammin kuin nuoremmat. Taimdi on luonnollista, koska vanhemmilla
vastaajilla on nuorempia useammin eldikeikdinen puoliso.

Taulukko
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Eldkkeelle siirtymistri harkinneita pyydettiin myds valitsemaan kaikkein
tarkein eldkehalukkuuteen vaikuttava syy. Taulukosta 7 ndikyy, ettd
puolet vastaajista pitdid tdrkeimptind syynd joko sitdi, ettd tycitd on jo
riittiivdsti tehty tai huonoa terveydentilaa. Mycis tytieldmdn epdvarmuus sekd tydn raskaus saavat runsaasti kannatusta. Viidennes eldkkeelle haluavista esittdidi tdrkeimmdksi syyksi tydeldmdin epdvarmuuden
eli pelon ansioiden laskemisesta, tydeldmdn liian nopean muuttumisen
tai tyottdmyyden, ja ldhes yhtd monet mainitsevat tyon henkisen tai
ruumiillisen raskauden.
Eldkkeen vetovoimaan liittyvdt tekijiit ovat sen sijaan varsin harvoin

tdirkeimpdindi syynd eldkkeen hakemista harkittaessa. Vain kymmenisen prosenttia vastaajista pitiidi taloudellisia seikkoja, puolison eldkkeelldoloa tai vapaa-ajan lisddntymistdi tdirkeimpdindi syynti hakeutua eldk-

keelle.
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4

TYOSSA JATKAMINEN

4.1

Miki saisi jatkamaan tyrissi?

Edellisessd luvussa esitettyjen eldkkeelle tyontdvien tekijdiden poistaminen tai ainakin mydnteisempddn suuntaan kehittdminen saattaisi hillitd monien el6kehaluja. Eldkkeen hakemista harkinneita pyydettiin kuitenkin vield erikseen miettimiidn mitkdi seikat saisivat heiddit jatkamaan
tydssdi ja sii rtiimiitln eldkkee lle ldhte mistd tuo n ne m maksi. Lo makkeessa
lueteltiin erilaisia tydssdi pysymistd edistdvid keinoja, joista vastaajien
tuli valita mielestddn tdrkeimmdt.
Kuvasta 7 ndkyy, ettd kolmasosa eldkkeen hakemista harkinneista olisi
halukas jatkamaan tycissd, jos saisi terveyttd edistdvdd kuntoutusta.
Erityisesti naiset ovat sitd mieltd, ettd terveyden kohentuminen saisi
heidail pysymddn tydssd. Teollista tydtdi tekevistd eldikkeelle haluavista
naisista yli puolet jatkaisi tydssdi, jos saisi kuntoutusta.

Kuva
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tdrkeind. Kolmasosa eldkkeen
hakemista harkinneista pysyisi tydssd, jos tycissa jatkamalla voisi ansaita suuremman eldkkeen. Mycis parempi palkka piteiisi ldhes kolmasosan eldkehaluisista tydssd. Taloudellisten tekijoiden merkitys tycissd pysymiselle ndyttdd kuitenkin liittyvAn enemmdn aikaan, jolloin eldkkeen hakeminen on vasta kdvdissyt mielessd. Eliikkeen kasvu houkuttaisi 23 "/" elitkkeen hakemista vakavasti harkinneita ja 35 % asiaa
hiukan ajatelleita pysymiidn tydeldm#issd. Vastaavasti parempi palkka
saisi 24 7o vakavasti harkinneita ja 31 % elaikkeen hakemista vdhdn
miettineitd jatkamaan tyossd.
Mycis taloudellisia houkutti mia pidetdidin

Taloudelliset seikat houkuttelevat tycissd jatkamiseen herkimmin niitd,
joiden tycikyky on edelleen hyvd. Parempi palkka saisi pysymdein tyoelimdssd 45 % niistei eldkehaluisista, jotka arvioivat tycikykynsii hyvdksi. Kuitenkin tydkykyddn huonona pittivistdkin '18 % jatkaisi tycissd, jos
saisi suuremman palkan. Vastaavasti elAkkeen kasvaminen houkuttelisi 42oh:atycikykyisistd ja23 %:a niistd, joiden tycikyky on setvdsti atentunut, jatkamaan tycissd.
Ammattiryhmittaiin tarkasteltuna kuljetus- ja palvelutycin sekai naisten
teollisen tydn ryhmissd on eniten niit;i, jotka eldkehalustaan huolimatta
jatkaisivat tycissd, mikdli saisivat siten suuremman eldkkeen.
Muutokset nykyiseen tyohcin ovat seuraavaksi suosituimpia keinoja saa-

da elfikkeelle haluavat jdtimdidn tydhdn. 22%. eldkehaluisista jatkaisi
tytissri jos tydtehtdvid kevennettdisiin, 18 % jatkaisi jos tyriaikaa lyhennettdisiin ja 11 % jos tydolosuhteita parannettaisiin. Kymmenesosa
eldkkeen hakemista harkinneista miehistti jatkaisi myds tycieldmdssd,
jos heidein vaikutusmahdollisuutensa tydssa lisddntyisivdt.
Ulkoisten tydolojen parantaminen houkuttaisi tycissd jatkamiseen keskimddrdistai enemmdn teollisen tydn miehid ja palvelutycjn naisia. Tycr-

tehtdvien keventaminen saisi puolestaan kolmasosan teollista ty6td tekevistd eldkkeelle haluavista naisista jatkamaan tydssd. Tydajan lyhentdminen kannustaisi erityisesti hallinnollista ty6td tai toimistotydtdi sekd
myyntitydtd tekevid pysymtidin tydssdi.
Tycipaikan vaihto tai lisaikoulutus eivdt sen sijaan tunnu houkuttelevilta,
jos ikdiiintynyt tyontekijd on harkinnut eldkkeelle siirtymistei. Vain muutama prosentti eldkehaluisista pitaid nditdi mahdoltisina tydssd jatkamista edistdvind keinoina.

Muina perusteluina monet tuovat esille tycipaikan pysyvyyden. Elakkeelle ei olisi hoppu, 'Jos olisi toitii ja tydpaikan pysyvyys taattu." Tai

toisen vastaajan sanoin: "poistetaan pelko tydttomyydestd

ja van-
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hempiaki n tyontekijditd arvostetaan tasapuolisesti."

Eldkkeen hakemista harkinneita pyydettiin lisfiksi nimedmddn kaikkein
tdrkein seikka, joka saisi heiddt jatkamaan tydssd ja siirtdmddn eldikkeelle ldhtemistd tuonnemmaksi. Kovin moni, kolmasosa elSkkeen hakemista harki nneista jEitti vastaamatta kysymykseen, joten vastauksiin
on suhtauduttava varauksin.
Eniten kannatusta saavat taloudelliset seikat. Runsas kolmannes, 37 7o
kysymykseen vastanneista pitdd tdrkei mpdnd tyon jatkamisen kannusti-

mena parempaa palkkaa tai parempaa eldkettd. Tydn tai tyciolojen
muuttaminen sopivammaksi on tdrkein houkutin 30 %:n mielestd ja ldhes yhtd paljon, 27 "/" on niitii, joiden mielestd kuntoutus olisi tdrkein
asia tydn jatkamisen kannalta. Muita seikkoja, ldhinnd koulutusta tai
tycin vaihtoa pitddi tdirkeimpdind kannustimena tycin jatkamiseen vain
kuusi prosenttia vastanneista.

4.2 Eldkkeen mdhrdn merkitys ty6n iatkamiselle
Taloudelliset seikat kannustavat jatkamaan tycissd ennen kaikkea silloin, kun eldkkeelle hakeutuminen on va$a kevaissyt mielessd. Vastaajia pyydettiin myds suoraan arvioimaan kuinka t#irkednd he pitdviit
tu levan eldkkeensd mddrdd eldkkeelle sii rtymistfl ajatellessaan. Ldhes
puolet, 45 7o, sanoo eldkkeen mddrdn vaikuttavan erittdin paljon pdditdksentekoon, 36 7o:n mielestd se vaikuttaa jonkin verran ia 14% pildtii
muita seikkoja tdrkedimpind. Loput 6 7o ei osaa ottaa kantaa asiaan
(taulukko B).
Kaikkein tdrkeimpdnd eldkkeen mAdrdd pitdvdt ne vastaajat, jotka eivdt
ole lainkaan harkinneet eldkkeen hakemista. Vastaavasti ne, jotka ovat
vakavasti harkinneet eldkkeen hakemista pitdvdit muita kuin taloudellisia seikkoja tdrkedimpind. Eli rahalla tuntuu olevan enemmdn painoarvoa silloin, kun elAkkeelle siirtymistd vasta aletaan miettid.

Ne, jotka elEikkeelle siirtymistd miettiessddn sanovat muiden seikkojen
olevan tairkedmpidr kuin eldikkeen markkamddrd, tarkoittanevat terveydentilaa. Tydkyky on selvdsti alentunut 47'/"tla niistd, jotka ovat vakavasti harkinneet eldkkeen hakemista ja panevat paljon painoa piidltdksenteossaan eldkkeen mddrdlle. Sen sijaan niistd, jotka pitdvdit muita
seikkoja eldkkeen mddrdd tdirkedmpinii, tycikyky on selvdsti alentunut
69 %:lla.
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Vastaajia pyydettiin valitsemaan eldkkeensd suuruutta vastaava markkamiiair#i tuhannen markan vdlein esitetyistdi vaihtoehdoista. Vastaukset painottuvat annetuista vaihtoehdoista pienimpiin, ja ne ovat useimmiten alhaisempia kuin kyseisten henkilciiden tyduran perusteella arvioidut elaikkeet tulisivat olemaan. Lisdksi viidesosa vastaajista ei lainkaan pyrkinyt arvioimaan tulevan eldkkeensd mddrdd, vaan valitsi "en
osaa sanoa" -vaihtoehdon.
Tyon jatkamiseen kannustavista keinoista eldkkeen suureneminen sai
varsin paljon kannatusta (ks. kuva 7). Samaa asiaa kysyttiin lomakkeella vieli erikseen hiukan tdsmennetyssd muodossa: "Jos olette harkinnut ennenaikaista eldkkeelle siirtymistd, olisitteko kuitenkin valmis
jatkamaan tycintekoa, jos tuleva eldkkeenne siten olisi suurempi?"

Vajaa kolmannes eldkkeen hakemista harkinneista jatkaisi tydssd, jos
tuleva eldke siten suurenisi. Puolet ei eldkkeen suurenemisesta huolimatta haluaisi jatkaa tycintekoa, ja viidennes ei osaa sanoa kantaansa
(kuva B). Monet niistd, jotka eivdt osaa sanoa jatkaisivatko tydssd jos
eldke siten suurenisi, eivrit ylipddtddn tienneet tulevan eldkkeensd
markkamddrdd.
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Miehet ovat tyonteon lopettamisen suhteen jyrkempiEi kuin naiset: miehistd 54 % ja naisisla 40 T" ei jatkaisi tyossd vaikka siten saisi suuremman eldkkeen. Naiset sen sijaan jdittdvdt miehiti useammin ottamatta kantaa asiaan.
Kuten jo aikaisemmin on todettu, taloudelliset seikat ndyttivdt toimivan
kannustimena tycin jatkamiselle ennen kaikkea silloin, kun eldkkeen
hakeminen ei vield ole vakavasti pohdittavana. Niistd, joilla eldkkeen
hakeminen on vasta kdivfiissyt mielessd, 37 % jatkaisi tydssd, jos eliike
siten suurenisi. Vakavasti harkinneista jatkaisi vain 18 %. Mycis niitd,

jotka eivdt osaa ottaa tdhdn asiaan kantaa, on enemmdn elAkkeen
hakemista vasta hiukan ajatelleiden joukossa. Eldkkeen hakemista
vakavasti harkinneista sen sijaan valtaosa on tydn iatkamisen suhteen
jyrkdn kielteiselld kannalla (kuva 9).
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Niiltd, jotka olisivat valmiita jatkamaan tydntekoa eldkkeen kasvaessa,
kysyttiin vieldi kuinka paljon tulevan eldkkeen pitEiisi nousta, jotta he
jatkaisivat tydssdi ainakin vuoden.

Ldhes puolet niistd, jotka ovat halukkaita jatkamaan tycissd jos eldke
siten kasvaisi, ei kuitenkaan osaa sanoa summaa jolla he jatkaisivat
tyontekoa ainakin vuoden. Useimmat jonkin markkamddrdn esittdneistd ovat ilmoittaneet varsin suuria summia. Puolet esitetyistd eldkkeen
korotustoiveista on vdhintddn 1500 mUkk. Tasaluvut 1000 mk ja 2000
mk ovat suosituimmat.
Esitetyt markkamddrdt tuntuvat suurilta, mutta on itse asiassa aika luonnollista, etteivdt ihmiset tdllaisessa kyselyssdi kovin pienid summia ilmoita. Monet ilmeisesti ajattelevat, ettEi tyrintekoa jatkaessaan he kuluttavat mycis terveyttdidn ja siten kykyd nauttia tulevista elEikepdivistiidin. Eldkepaiivien viettdminen kohtuukuntoisena katsotaan saavutetuksi eduksi, josta ei halvalla haluta luopua.
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5 vArHToEHDor rYOTTOnavYsnLANTEESSA UN Ir6KY\ryN HEIKENTYCSSA

Vastaajia pyydettiin arvioimaan eri toimintavaihtoehtoja siinii tapauksessa ettd he joko joutuisivat tycittdmiksi tai heidiin tycikykynsd
heikkenisi niin, etteivdt he kykenisi jatkamaan nykyisessd tycissddn.
Kysymyssarja on moniosainen. Ensiksi pyydettiin arvioimaan viittdi lomakkeella valmiiksi muotoiltua toimintavaihtoehtoa, ja sen jdlkeen valitsemaan paras vaihtoehto niiistd viidestEi. tvlyds parhaan vaihtoehdon
peruste luja kysyttii n avoi mel la kysymyksel lii (ks. lomakkeen kysymykset
12

-

17).

Kysymyssarjan muoto ja olettamukset ovat vaativia, edellytettidinhdn
vastaajalta asettumista tilanteeseen joka saattaa tulevaisuudessa olla
edessd ja toimintavaihtoehtojen miettimistd tdssd kuvitteellisessa tilanteessa. Toisaalta osa vastaajista on jo tydttcimid tai heiddin tycikykynsei
on olennaisesti heikentynyt. N€iistd seikoista johtuen on vastausten
tulki nnassa oltava varovainen.
Vastauksiin vaikuttanee mycis se, ettd vanhemmat tyOntekijdt kokevat
tydmarkkina-asemansa ylipddnsd varsin huonoksi kun sitd mitataan ky-

symdlld millaiset mahdollisuudet heilld on uuden tyopaikan hank-

kimiseen. Mitd vanhemmasta tycintekijdstd on kysymys sitdi huonompana hdn ndkee uuden tycipaikan saantimahdollisuutensa: 55 - 64-vuotiaista naisista 80 % ja miehistd 66 % ndkee mahdollisuutensa huonoina (Lehto 1988, 59).
Lomakkeella mainituista viidestd vaihtoehdosta yksi on selked kokoaikaiselle varhaiseldkkeelle siirtymisvaihtoehto (vaihtoehto C), joka voi
tarkoittaa yksilollistd varhaiseldkettd, perinteistd tycikyvyttcimyyseliikettdi
tai tydttdmyyseliikettdi. Eleikelajeja ei kuitenkaan lueteltu kysymyksen
yhteydessii.

Kolme vaihtoehdoista liittyy tydnteon jatkamiseen. Vaihtoehdossa A
kuvataan aktiivista tydnhakijaa, joka pyrkii itse hakemaan tydtti vapailta
tyomarkkinoilta ja vaihtoehdossa B tycittdmdksi tydnhakijaksi ilmottautumista ja tycin hakemista tyrinvdlityksen kautta. Vaihtoehdossa D kuvataan tilannetta, jossa vaihdetaan tyciti kevyemptiiin tai muuten sopivampaan, mutta samalla palkka tyotii vaihdettaessa alenisi. Tuleva
eldke miidrittyisi kuitenkin edellisen tyon korkeamman palkan mukaan.
Tdmd vaihtoehto otettiin mukaan kuvamaan Eldkekomitea 1990:n ehdottamaa takuue ldkettd.
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Viimeinen vaihtoehto (E) on tyrin tekemisen
distdmi nen eli osa-ai kaeldikkeelle sii rtyminen.

ja

eldkkeelldolon yh-

5.1 Mitti tekisi ios joutuisi tydttrimiksi?
Aktiivinen tydn hakeminen vapailta tyomarkkinoilta on joka neljdnnen
vastaajan mielestd tyrittdmyystilanteessa erittdin hyvri vaihtoehto. Selkedsti enemmdn on kuitenkin niitd vastaajia, joille tama vaihtoehto ei

tulisi kysymykseen.

Tydttdmiiksi tydnhakijaksi ilmoittautuminen on joka kolmannen vastaajan mielestd erittdin hyvai vaihtoehto, mutta toisaalta niinkin paljon
kuin 27 % vastaajista on sitd mieltd, ettei tydttcimirksi tycinhakijaksi ilmottautuminen tydttcimyystilanteessa tulisi kysymykseen heidain kohdallaan.

Kokoaikaiselle eldikkeelle siirtymistei pitiidi joka toinen vastaaja erittiiin
hyvdnd vaihtoehtona. Mycis toinen eldkevaihtoehto eli osa-aikaeldkkeelle siirtyminen saa runsaasti kannatusta. 31 % vastaajista pitdd tdtd
valhtoehtoa erittdiin hyvdnd.

Kuva 1 0. Tyrittdmyystilanteen vaihtoehdot, prosenttei na vastanneista
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Eltikevaihtoehdoista kokoaikainen eldke on selvdsti pidetympi vaihtoehto, vain joka kymmenes vastaaja on sitd mieltdi ettei se tule kysymykseen tydttomyystilanteessa. Osa-aikaeldkkettd pitdd erittiiin hyvdnd 31 % vastaajista, mutta yhtEi moni pitdd sitEi mahdottomana vaihtoehtona.

Arviot vaihtelevat vastaajan nykyisen tydtilanteen ja tydkyvyn mukaan.
Jos vastaajan tyci on kevyttd ja tyokyky vield tallella, on halu jatkaa
jonkinlaisessa tyossd selvisti suurempi kuin jos tydkyky on jo selvdsti
huonontunut tai tyd on raskasta.
Eri ikdryhmissd on vaihtoehtojen kannattamisessa joitakin eroja. Nuoremmat vastaajat kannattavat vanhempia enemmdn tydnteon jatkamista
jossain muodossa. Vanhimpaan ikairyhmddn kuuluvat totesivatkin useasti, ett#i "tuskin tdmdn ikdistd kukaan ottaisi endd toihin ios tyoft1meksi
joutuu".
Vastaajien arvioissa parhaasta mahdollisesta vaihtoehdosta tycittdmyystilanteessa nousevat eliikevaihtoehdot selvdsti ylitse muiden. LEihes
puolet vastaajista pitdidi kokoaikaista varhaiseldketa parhaana mahdollisena vai htoehtona tycittdmyysti lanteessa.

Osa-aikaeldkkeelle siirtymistii pitaiii 29 % kaikista vastanneista parhaana vaihtoehtona, eli jonkinlainen eldkevaihtoehto on kolmelle vas-
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taajalle neljdstd paras tydttdmyystilanteessa. Vain runsas viidennes
vastaajista pitrid tydssri pysymistd eldikettd parempana vaihtoehtona.

Kokoaikaista eldikkeelle siirtymistd pitdvdt teollisuudessa ty6skentelevdt

parhaana vaihtoehtona hieman keskimiidrdistd useammin ja osaaikaeldkettii taas myyntitydssd tydskentelevdt. T6imd kuvaa vastaajien
realistisia kdsityksid siitd, millaiset mahdollisuudet alalla on osa-aikai-

seen ty6skentelyyn.

Sukupuolten vaililld ei ole olennaisia eroja arvioissa parhaasta vaihtoehdosta. Miehet kuitenkin kannattavat hieman naisia enemmdn
kokoaikaista varhaiseldkkeelle siirtymistdi.

6'1 vuotta tdyttiineistti vastaajista 70 % pitAd kokoaikaeldkefid ja 17 %
osa-aikaeldkettd parhaana vaihtoehtona tycittdmyystilanteessa. My6s
5 1 -vuotiaista vastaajist a 7 2 "/" kan nattaa jotai n eldkevaihtoehtoa, mutta
heistd kuitenkin noin puolet kannattaa osa-aikaeldkettd ja puolet kokoaikaista eldtkettd.

osa-aikaeldkkeelle siirtymisen mahdollisuus saa siis melkoisesti kannatusta ja monet perustelevat sitd pehmednd laskuna eldikkeelle. Tydn
aiheuttama rasitus vdhenisi vaikka olisi vield mukana tydeldmrissd ja
toisaalta eldikkeelld oloon voisi totutella: "olisi edelleen ty1eldmdssd
mukana, ei niin rankkaa kuin kokopitivdtyo. saisi esimakua eldkkeelld
olosta".

Vaikka eldkevaihtoehdot ovatkin kovin suosittuja tyottdmyystilanteessa,
vastauksista heijastuu se, ettd erilaisia toimintavaihtoehtoja on hyvd
olla olemassa. Erityisesti kun vastaajat arvioivat vaihtoehtoja erikseen,
saavat myds muut vaihtoehdot kuin eldkkeelle siirtyminen jonkin verran
kannatusta.

5.2 Miti tekisiios tyrikyky heikkenisi?
vastaajia pyydettiin arvioimaan samoja toimintavaihtoehtoja tilanteessa, jossa tydkyky heikkenisi niin ettei pystyisi jatkamaan nykyisessd
tycissdidn. Tdllaisessa tilanteessa uuden tycin hakeminen vapailta tycimarkkinoilta ei tunnu vastaajista hyvaltd vaihtoehdolta. Kaksi kolmesta
vastaajasta katsoo ettei se tule kysymykseen.

tai muuhun, alempipalkkaiseen tydhcin siirtyminen saa hieman enemmdn kannatusta. Erittdin
hyvdnd vaihtoehtona nditd kuitenkin pitiiei pieni osa vastaajista.

Tydttom€rksi tydnhakijaksi ilmottautumi nen
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Kuva 11. Vaihtoehdot tydkyvyn heikentyessd, prosentteina vastanneista
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Eltikevai htoehdot kii n nostavat vastaajia vield enem mdn tyokyvyn heike-

tessd kuin tydttomyystilanteessa. Kokoaikaisen varhaiseldkkeen kannatus on suuri: 60 % vastaaiista pitiia sitd erittiiin hyvdnd vaihtoehtona ja
vain 7 7o vastaa ettei se tule kysymykseen.
Myos niiissd arvioissa on jonkin verran idn mukaista vaihtelua: nuorimmat vastaajat (51-vuotiaat) ovat valmiimpia harkitsemaan jotain tyohrin
liittyvdid vaihtoehtoa kuin vanhemmat vastaajat (56- ja 61-vuotiaat). Erot
eivdt tosin ole kovin suuria. Ainoastaan osa-aikaisen tyoskentelyn yhdisttimiseen osa-aikaeldkkeeseen nuorimmat vastaajat suhtautuvat
selvdsti mycinteisemmin kuin vanhemmat vastaajat. Joka kolmas 51vuotias pitaid osa-aikaeldikettdl tycikyvyn heiketessd erittdin hyvdnd
vaihtoehtona.

Miehet suhtautuvat kokoaikaiseen eldkkeelle siirtymiseen naisia myonteisemmin: 66 % miehistii ja 53 % naisista on sitd mieltd, ettd yksi16llinen varhaiselake tai muu kokoaikaiselle eldkkeelle siirtyminen on tycikyvyn heiketessd erittdin hyvd vaihtoehto. Osa-aikaeldkettd miehet pitii-
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vet erittain hyvdnd vaihtoehtona tdssd tilanteessa ldihes yhtd usein kuin
naiset. Toisaalta niiden miesten osuus, jotka sanovat, ettei osa-aikaelake tulisi missddn tapauksessa kysymykseen on selvdsti suurempi
kuin ndin vastanneiden naisten osuus.
Kun vastaajat arvioivat ndistd viidestd vaihtoehdosta parasta, nousevat
eldkevaihtoehdot vieki selvemmin esille.
Yh de ksiin kym me n estii vastan n eesta arvi oi, ettfi tyokyvyn h ei ke ntyessd
jonkinmuotoinen eldke olisi heiddn kohdallaan paras vaihtoehto. Heistdkin suurin osa kannattaa kokoaikaiseksi eldkeldiseksi siirtymistd. Tyrikyvyn heiketessd vain todella harva ndkee parhaana ratkaisuna jatkaa
tdiysipainoisesti tydeldmdssdi. Osa-aikaeldkkeen suosio on kuitenkin
kohtalaisen suurta: 30 % pitiiii sitd parhaana vaihtoehtona tycikyvyn

heiketessd.

Miesten ja naisten vdilillai ei yleispiirteissddn ole eroja, tosin miehet
myds taissd tilanteessa kannattavat naisia useammin kokoaikaiselle varhaiseldkkeelle siirtymistd ja naisia vdhemmdn tycinteon ja eldkkeen yhdistaimistd eli osa-aikaeldkettd.

Taulukko 10. Paras vaihtoehto tycikyvyn heikentyessd, prosenttia
vastanneista
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Vastaajat perustelevat kiinnostustaan kokoaikaiselle eldkkeelle siirtymiseen paitsi pitkddin tehdylld tyollii ja huonolla terveydentilalla, monesti myos silld, ettd nain vapautuisi tycipaikkoja: "Saisi nuori reipas
ihminen tyopaikan".
Tydnteon jatkamiseen Suu ntautu neiden vastaajie n perusteluissa ko rostuu halu kayttaa hycidyksi jaljella oleva tydkyky: "Jos terveys sallisi,
yrittdisin etsid uuden tyopaikan. Mielenterveyden vuoksi on hauskempi
olla tyoeldrmdssit".
Osa-aikaelaikkeen kannattajat perustelevat vali ntaansa samaan tapaan
kuin tyottrimyystilanteessa: tyoeldmdssd mukana olemisella ja vapaaajan lisddntymisellii. Yksi vastaajista toteaa osa-aikaeldkkeen olevan
parhaan ratkaisun, koska silloin voi tehdd tydtd huonompikuntoisenakin
eikd eldke kuitenkaan pienene, "jos vain tiillaisia tyopaikkoja olisi".
Mikaili vastaajien tydtilanteessa tapahtuisi muutoksia joko tydttrimiiksi
joutumisen tai tyokyvyn heikkenemisen takia, niiyttiiii siltd ettii jonkinlainen eldkevaihtoehto kiinnostaa vastaajia selvdsti enemmdn kuin
uuden tyon hakeminen. Arvioissaan monet vastaaiat, keskimddrin kolmannes kaikista, valitsevat neutraalin vaihtoehdon ("voisi tulla kysymykseen"). Tfimti kertonee siitd, ettd konkreettisessa tilanteessa my6s
monet muut seikat (esim. tyotilanne paikkakunnalla) vaikuttavat piiitoksen tekoon kuin vain vastaajien preferenssit. Titllcjin on vaikeata antaa

tarkaa vastausta siihen mitd tulisi tekemddn, jos tydmarkkina-asema
muuttuisi.
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6

YHTEENVETO

Tutkimusaineistoon valittiin 51-, 56- ja 61-vuotiaita pitkddn tycieldmeissd
olleita TEl-tyrintekijciitti. Heitd voidaan pitdd ikdluokkiensa sinnikkdimpind tydssEikdvijciindi, silld kaikista ndihin ikailuokkiin kuuluvista yksityisen sektorin eldketurvaa kartuttaneista jo kolmannes on eldkkeelld.

Vaikka kyselyn vastaajat ovat edelleen tyrissd, kolme viidestd kokee
tyokykynsd heikentyneen. Kysymykseen, "oletteko muutaman viime
vuoden aikana vaihtanut tydtehtdvid, tydaikaa tai tyripaikkaa tyokyvyn
heikkenemisen takia (esim. pois vuorotycistd, urakkatyristd tai muuten
liian raskaasta tycistd)", kuitenkin vain 7 7o vastaa mycintiivdisti.
MAdrd tuntuu varsin pieneltd. llmeisesti se kertoo siitd, ettei tyrieleimds-

sd ainakaan toistaiseksi olla valmiita kovin suureen joustavuuteen.

TydssEi ollaan joko tdysipainoisesti tai sitten sielt6i siirrytddn kokonaan
syrjddn.

Monet vastaajista olisivatkin halukkaita siirtymddin pois tycieldmdstd.
on harkinnut vakavasti eldkkeen hakemista ja lisdksi 39 %:lla
eldkkeen hakeminen on kdvdissyt mielessd.
20 o/"

Miehet ovat harkinneet eldkkeen hakemista hiukan useammin kuin naiset ja vanhemmat vastaajat useammin kuin nuoremmat. Tydttcimyys,
tydn raskaus ja tydkyvyn heikkeneminen lisaidvdt halukkuutta hakeutua
eldkkeelle.

suurin osa eldkkeen hakemista harkinneista esittdd yhdeksi perusteluksi
vdittdmdn: "Olen jo mielestdni tehnyt tyritd riittdvdn pitkdiin". Tdmdin
vdittdmdn suosio ei ole yllaittdvd
ilmeisesti ndin on ajateltava, jotta
ylipeidnsd haluaisi ennenaikaisesti siirtyd eldkkeelle. Tdllainen asennoituminen asettaa kuitenkin elaikeleiistymisen hidastamiseen tdihtddville
toimenpiteille suuret vaatimukset. Kovin pienet tycieldimdn muutokset
eivdt varmasti riitd nostamaan eldkkeellesiirtymisikdd, jos valtaosa
ikdAntyneistdi tyontekijciistA tuntee, etta oma osuus tydeldmdssd on jo
kohtuudella tullut tehtya.

-

Ndkemys siitd ettri tycitti on jo tehty riittdvaisti kertoo toisaalta tehdyn
tyon arvostuksesta, mutta toisaalta se kuvastaa myos tyriekimaissd koettuja paineita. Muita tyoeldimdstdi eldkkeette tydntrivid tekijditd, joita
monet vastaajista esittrivdt eliikkeelle haluamisensa syiksi, ovat ty6n
raskaus, pelko ansioiden laskemisesta, tycieldmein nopea muuttuminen
ja vanhojen tycintekijciiden arvostuksen puute. Kolmasosa vastaajista
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pitaa myos huonoa terveydentilaa yhtend syynd harkita ennenaikaisen
eldkkeen hakemista.
Ldihes kaikki eldkkeelle haluavat mainitsevat ainakin yhdeksi syyksijonkin tycieldmdstii eldkkeelle tydntdvdin tekijdn. Eldkeajan vetovoimaan
liittyvid seikkoja - eldkkeen riittdvyys tai perheen, vapaa-ajan ja puolison elAkkeelltiolon merkitys - tuo sen sijaan esille vain vajaa puolet
eldkkeen hakemista harkinneista. Vain kymmenisen prosenttia vastaajista pitdd kaikkein tdrkeimpdind enneaikaiselle eldkkeelle haluamisen
syyni jotaki n eldkkeen vetovoi maan li ittyv€idi tekijtiti.

Taloudelliset seikat eivdt nouse keskeiseen asemaan perusteltaessa
eliikkeelle haluamista, sen sijaan ne ndiyttdvdt olevan varsin merkittdvid
tycissd jatkamisen kannustimia. Miehet nostavat kaikkein useimmin
esille suuremman eldkkeen tai paremman palkan valitessaan keinoja,
jotka innostaisivat eldkkeelle siirtymisen sijasta jatkamaan tydssd. Sekdi
terveyttd edistdvd kuntoutus ettd tycin muutokset saavat heiltd vdihemmdn kannatusta. Mycis naisilla taloudelliset tekijdt ovat hyvdnd kakkosena terveyden kohentamisen jtilkeen.
Runsas 40 % eldkkeelle haluavista jdiisi tydhon, jos saisi paremman
palkan tai jos eldke siten kasvaisi. Ndimd seikat houkuttelisivat tydn
jatkamiseen erityisesti niitii, joiden tycikyky on vield hyvd ja jotka eivdt
ole vield kovin vakavasti harkinneet eldkkeelle siirtymistd. Ylipdiinsd
taloudelliset tydssd jatkamisen hou kutti met ndyttdivdt saavan ene m mdn
merkitystd silloin kun eldkkeen hakeminen on vasta ktivdisyt mielessd.
El€ikkeen hakemista vakavasti harkinneilla ilmeisesti muut realiteetit kuten tyokyky, tyohalu ja tydmahdollisuudet ovat niin mddrddvid, etta taloudellisten seikkojen merkitys vdhenee. Niiyttiiiikin siltd, ettd taloudellisia tekijditd arvostetaan ty6ssd jatkamisen kannustimena enemmdn silloin, kun tydssd jatkettaisiin vield muutenkin.
Taloudellisia tekijciitai pidetdin siis tydssd jatkamisen kannalta tdrkeintl,
mutta ilmeisesti vasta suurilla summilla olisi merkitystd. Kun eldkkeen
hakemista harkinneilta kysyttiin, "kuinka paljon tulevan eldkkeenne pitdisi nousta, jotta jatkaisitte tytissdi ainakin vuoden", useimmat eivdt

osanneet sanoa mitdrdn summaa tai esittivdt varsin suuria markkamddriir. Vuoden pidennys tyoeldmdssii vaatisi vastaajien mielestd nelinumeroisen korotuksen tulevaan kuukausieldkkeeseen. Eldkekomitea
1990:n esittdmdn karttuman korottamisen vaikutus eldkkeen suuruuteen jdrd naiistii luvuista kovin kauas.
Vajaa 40 % eldkkeelle haluavista jatkaisi tydssd, jos tydtd jollakin tavoin
muutettaisiin sopivammaksi: tyoolosuhteita parannettaisiin, tyotehtaiviti
kevennettdisiin, tyoaikaa lyhennettdisiin tai vaikutusmahdollisuuksia
tyossd lisdttdisiin. Kolmannes eldkehaluisista jaisi tyohon, jos saisi
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terveyttA edistdvdd kuntoutusta. llmeisesti ndiihin seikkoihin, tycihdn ja
terveyteen vaikuttamalla olisi realistisimmat mahdollisuudet saada nykyinen 58 vuoden eldkkeellesiirtymisikd nousemaan.
Vastaaji a pyydetti i n myds arvi oi maan

vi ittd e ri laista toi mi ntavai htoehtoa
siind tapauksessa, ettd he joutuisivat tydttcimiksi tai heiddn tydkykynsd
heikkenisi. Su htautumi nen ndi hi n toimi ntavai htoehtoi hin tukee vahvasti
kdisitystd ikddntyneiden tydntekijdiden halusta siirtyd eldkkeelle. Kaikkein suosituin vaihtoehto on kokoaikainen elEikkeelle siirtyminen ja toiselle sijalle nousee osa-aikaeldke. Tycin jatkamiseen liittyvit vaihtoehdot saavat selvdsti vdhemmdn kannatusta.

Yksi esitetyistd vaihtoehdoista liittyy Eliikekomitea 1 990 :n ehdottamaan
takuueldkkeeseen: "Siirtyminen muuhun tycihrin, jossa ansaitsee nykyistfi vdhemmdn. Tuleva eldke laskettaisiin kuitenkin nykyisten korkeampien ansioiden perusteella. Eldike olisi noin 60 % nykyisestd palkasta." Ajatuksena on ettdi elEikkeen pienenemisen pelko ei estdiisi tydkyvyn heiketessdi siirtymistd kevyempEidn, joskin samalla pienempipalkkaiseen tycihcin.

Teimii vaihtoehto ei kuitenkaan saa suurta suosiota. Kun vastaajat
valitsevat mielestddn parhaan vaihtoehdon, saa sopivampaan, mutta
alempi palkkaiseen tydhdn si rtymi nen kaikkei n vdhiten kannatusta sekd
tycittdmyystilanteessa ettd tydkyvyn heikentyessd. Vain pari prosenttia
vastaajista pitaid sitd parhaana.
i

Osittain tdimdin vaihtoehdon vdhdinen suosio saattaa liittyai sanamuotoon, jolla se lomakkeella esitettiin. Tekstissd korostuu palkan pieneneminen, ei tydn sopivuus. Tyci, jossa ansaitsisi nykyistd vdhemmdn
ei takuueldkkeineenkddn tunnu houkuttelevalta. Tiimd vaihtoehto saa

huomattavasti vdhemmdn kannatusta kuin suoraan eldkkeelle siirtymi-

nen ja myds vdhemmdn kuin esimerkiksi uuden tydn etsiminen vapailta
tycimarkkinoilta. Eli mieluummin kokonaan eldkkeelle tai jos tycintekoa
pitiiai jatkaa, niin ainakin sitten kelvollisella palkalla.

Jos lomakkeella esitettyjd vaihtoehtoja punnitsee huolellisesti, ei ole
ylldttdiviiai, etta myds osa-aikaeldke ndhddirin sopivampaan, mutta alem-

pipalkkaiseen tydhdn siirtymistdi parempana. Molemmissa vaihtoehdoissa tyci kevenisi, tulot pienenisivdt ja eldke s#iilyisi nykyisen tasoisena, mutta osa-aikaeldkkeelle siirryttdessd lisaiksi vapaa-aika kasvaisi.

Juuri kukaan ei piddi sopivampaan, mutta alempipalkkaiseen tydh6n
siirtymistd kaikkein parhaana mahdollisuutena. Arvioidessaan yksittdiin

kutakin esitettyti toimintavaihtoehtoa monet ndkevdt kuitenki n tiissdkin
mallissa hyviii puolia. 21% vastaajista pitdd alempipalkkaista tydtii ja
siihen liittyvdd takuueldkettai erittdin hyvtinii vaihtoehtona mikeili joutuisi
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tydttdmdksi. Tydkyvyn heikentyessd kyseisen vaihtoehdon ndkee erittiiin hyvdnd 12 % vastaajista.
Vaikka suunnitellun takuueldkkeen tarkoituksena on kannustaa tycin jatkamiseen juuri tycikyvyn heiketessd, yli puolet vastaajista on sitd mieltd,
ettdl alempipalkkaiseen tydhdn siirtyminen eldketakuineenkaan ei tulisi
kysymykseen, jos tydkyky heikkenisi. Osittain taustalla saattaa olla
tydmarkki nati lanteen sanelema realismi. Kyselyajankohtana tyottdmien
mtiiirii kipusi enndtyslukemiin ja monien vastaajien oli varmasti vaikea
kuvitella tilannetta, jossa vanhoille ja jo parhaan tycikykynsdi menettdnei le tyd nteki jd le rdidtild itdii si n sopivaa tycitii.
I

i

I

i

Nuoremmat vastaajat ndkeviit tydn jatkamiseen tdhtdidivdt vaihtoehdot
positiivisempana kuin vanhemmat vastaajat. 51-vuotiaista pitdd sopivampaan, mutta alempipalkkaiseen tydhdn siirtymistd erittdin hyvdnd
vaihtoehtona tydttcimyystilanteessa 26 % ia tydkyvyn heiketessdl 16 %.
Eldkekomitea 1990:n ehdotuksessa olevan 55 vuoden ikdrajan jdlkeen
tiimdn takuueldkkeeseen liittyvdn vaihtoehdon suosio on kuitenkin selvdsti alempi.
TtimAntyyppisen kyselyn vastauksia tulkittaessa on kuitenkin tdirkedtd
muistaa, ettd on eri asia pohtia turvallisesti kyndn ja paperin diirellti
"mitd tekisin jos...", kuin joutua todellisten ratkaisujen eteen. Vaihtoehtodeldoilla on helppo leikitellti niin kauan kuin ne ovat kuvitteellisia
lisessa tilanteessa monet itsestd riippumattomat realiteetit saattavat vaikuttaa ratkaisuun. Eikii paraskaan mielikuvitus ehkd riitd asettumaan
tilanteeseen, jossa tydkyti ja tydllisyyttd pitdiisi tarkastella kovin paljon
nykyti lanteesta poi kkeavasti.

-
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Vastatkaa kaikkiin kysymyksiin ympyrdimiillii Teille parhaiten sopiva
vaihtoehto.

3. elSkkeen hakeminen on kaivSissyt mie-

1. tyossS kokoaikaisesti
2. tyossd osa-aikaisesti
3. pitkiiaikaisella sairaslornalla

lessii

4. el2ikkeelld
5. tyotdn tai palkattonralla pakkolornalla

6. poissa ty6slA rnurrn syyn takia

(2) Mike on nykyinen ammatlinne tai
ammatti, iossa loimitte viimeksi?
nitkaa a m matli
simman tarkasti)

ni m

(3) Onko nykyinen

minne tyti:

i

kkeen ne ma hdol li-

tai viimeksi

teke-

4. koltnivuoroty(itA
5. lokirr nruu tyoaika

(4) Entti onko ty<inne
1. raskasta

2. keskiraskasla
3. kevyltzi
(5) Onko Teilld jokin sairaus

tai kipuia

tai sirkyjii, jotka haittaavat Teitd tytissinne?
1. kyll5, tyOkykyni on selvdsti alr-,ntunut

2. kylle, ty6kykyrri on hiukan alentunut
3. ei, tyokykyni orr edelleen hyvd

(6) Oletteko muutaman viime vuoden
aikana vaihtanut ty<itehtdviii, ty<iaikaa
tai tytipaikkaa ty6kyvyn heikkenemisen takia (esim. pois vuorotytistri,
urakkatytistd tai muuten liian raskaasta ty<istd)?
1. kylla

ni

4. en ole harkinnut eldkkeen hakemista
(8) Kun ajattelette eliikkeelle siirtymist5, kuinka tirkeSnd piddtte tulevan
elSkkeenne mSSrdii?
'l . elSkkeerr mdiirZi vaikuttaa
erittAin paljorr pSStdksentekooni

2. se vaikuttaa jonkin verran

3. nruut seikat oval tdrkedmpiS

4. en osaa sanoa

1. s2iiinn6llista pdiv;ityotd
2. s5iinnollistd ilta-, yo- tai aamr.ity6td
3. kaksivuorotyotii

2. ei

varhaisel6kkeen tai jonkin muun elffkkeen hakemista?
1. olen hakenul elSkettii
2. olen harkinnut vakavasti eliikkeen hakemista

(1) Oletteko nykydiin:

(lrl ai

(7) Oletteko harkinnut tytikyvytt<imyys-

elikkeen, yksiltillisen

(9) Tiedtittekd kuinka suuri elikkeen-

ne tulee olemaan?

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

alle 5000 mk/kk
5000 - 5999 mk/kk
6000 - 6999 mk/kk
7000 - 7999 nrk/kk
8000 - 8999 mk/kk
9000 - 9999 mk/kk
7. 10000 - 10999 mk/kk
B. 11000 - 11999 mk/kk
9. 12000 rrrk/kk lai enentmAn
10. en osaa sanoa

0) Jos olette harkinnut ennenaikaisolisitteko
kuitenkin valmis jatkamaan tytintekoa, ios tuleva eldkkeenne siten olisi
suurempi?
1. kyllrl
2. ei
3. err osaa sanoa
(1

la eldkkeelle siirtymistii,

(11) Kuinka palion tulevan el6kkeenne pitiiisi nousta, iotta jatkaisitte ty6ssi ainakin vuoden?
1. el;ikkeeni pildisi nor.rsla _
rnk/kk
2. en osaa sanoa
3. err jatkaisi tyijssa, vaikka elijkkeeni
surrrenisi

(12) Jos ioutuisitte tvtittiimtiksi (tai olette tytittin), miti arvelisitte tekevhnne? Arvioikaa tdltii kannalta iokaista seuraavaa vaihloehtoa.
(Ympyrdikaa jokaisen vaihtoehdon kohdalla 1, 2 tai

Vaihtoehto A:

Uuden ty6n etsiminen vapailta tytimarkkinoilta.
1. erittdin hyvd vaihtoeltto
2. voisi tulla kysynrykseett
3. ei trrle kysyrnykseen
Vaihtoehto B:
Tytittrimiiksi tytinhakiiaksi ilmoittautuminen.

3)

Vaihtoehto D:
Siirtyminen muuhun ty6h6n, iossa ansaitsee nykyistii vShemmdn. Tuleva
eliike laskettaisiin kuitenkin nykyisten
korkeampien ansioiden perusteella.
ElAke olisi noin 60"/" nykyisestd palkasta.
1. erittiiin hyvb vaihtoehto
2. voisi tulla kysyrnykseen
ll. ei tule kysymykseen

1. eritteiin hyvd vaihtoehto

2. voisi tulla kysyrnykseetr
3. ei lLtle kysynrykseen
Vaihtoehto C:

Ennenaikaiselle elfikkeelle hakeminen. Mikiili el6ke myiinnettiiisiin, eld-

ketulot olisivat noin 607o palkasta.
1. erittiiin hyvii vaihloehto
2. voisi lr.rlla kysyntykseen
3. ei tule kysyntykseetr

Vaihtoehto

E:

Osa-aikaiseen tytihtin siirtyminen yhdistettynii osa-aikaelfrkkeeseen. Ansio- ja elSketulot olisivat noin 80%
nykyisestd palkasta ia tuleva vanhuuseldke noin 60o/o nykyisesti palkasta.
1. eritthin hyvii vaihtoehlo
2. voisi tr.rlla kysyntykseett
3. ei ttrle l<ysyrtrykseett

(13) Mika edellii kuvaluista viidestii vaihtoehdosta (A, B, C, D, E) olisi Teille tvtitttimvvstilanteessa kaikkein Paras?
vaihtoehto

(14) Miksi iuuri tfrmd vaihtoehto tuntuisi Teisti parhaalta?

(15) Entii jos ette volsi iatkaa nykyisessi tytissinne tvtikvkvnne heikkenemisen takia, mitd silloin arvelisitte tekevfinne? Arvioikaa nyt iokaista seuraavaa vaihtoehtoa tydkyvyn heikkenemisen kannalta.
(Ympyrdiked jokaisen vaihtoehdon kohdalla l. 2 tai 3)
Vaihtoehto A:

Uuden ty6n elsiminen vapailta tyii-

markkinoilta.
1. erittiiin hyvti vaihtoehto
2. voisi tulla kysymykseen
3. ei tule kysyrnykseen
Vaihtoehto B:

Ansiotyiin lopettaminen ja tytitttimdksi tytinhakiiaksi ilmoittautuminen.

1. erittiiin hyvZi vaihtoehto
2. voisi tulla kysymykseen
3. ei tule kysymykseen

Vaihtoehto C:

Ansiotyiin lopettaminen ja ennenaikaiselle eliikkeelle hakeminen. Mikali
eldke my6nnettdisiin, elfiketulot olisi-

vat noin 607o palkasta.

1. erittaiin hyv:i vaihtoehto

2. voisi lulla kysymykseen
3. ei tule kysyrnykseen

Vaihtoehto D:
Siirtyminen muuhun ty<ihtin, jossa ansaitsee nykyistd vdhemmiin. Tuleva
eldke laskettaisiin kuitenkin nykyisten
korkeampien ansioiden perusteella.
Eliike olisi noin 60o/o nykyisestii pal-

kasta.
1. erittSin hyvE vaihtoehto
2. voisi tulla kysymykseen
3. ei tule kysynrykseen

Vaihloehto

E:

Osa-aikaiseen ty6h6n siirtyminen yhdistettynd osa-aikaeldkkeeseen. Ansio- ja eliiketulot olisivat noin 807o
nykyisestii palkasta ja luleva vanhuusel5ke noin 600/" nykyisest5 pal-

kasta.
1. erittdin hyvd vaihloehto
2. voisi tulla kysymykseen
3. oi tule l<ysymyl<seen

(16) Mika edelli kuvaluista viidestii vaihtoehdosta (A, B,
kein paras, ios tv6kvkvnne heikke[isi?
vai htoehto

(17) Miksi juuri

timd vaihtoehto tuntuisi Teistd parhaalta?

c,

D, E) otisi reilte kaik-

Jos otette harkinnut ennenaikaista eldkkeelle siirtymisfd, vaslafkaa vield tiintiin

sivun kysymyksiin.

(18) Mitkii syyt vaikuttavat siihen, etti
haluatte ennenaikaiselle el6kkeelle?

(Ympyritikiiii seuraavista kohdista ldrkeimmi)t)

1. nrinulla

ei ole taloudellista

ly6ssdkdynnin jatkamiseen

pakkoa

2. ty6ni on ruttrniillisesti rasl<asta
3. lyoni on henl<isesti raskasta
4. ihnrissuhteet tydpaikallatti ovat hankalia

5. lyoelSmd muultuu liiatr nopeasti
6. pelkdiirr ansioitteni laskevarr ja tulevan elSkkeerri siterr rnuodostu,.ratt pienenrmdksi

7. olen ty6ttonriinii tai pelkiiiin iorrlrrvani

ty6ttomliksi
8. olen jo nrielestdrri tehnyt tyolii riittSviin pilkiiilrr
9. tLrleva eldkkeeni riittziisi loitneentuIoon

10. vanhoia tyontekil6itz.i ei arvoslela
1 1. lerveyderrtilarri rrn huono
12. lyd ei eniid lruvita
13. puolisoni on io eliikkeellS tai j55 pian

14. haluan saarla enenlndn aikaa perheelle lai har rastuksille
5. nruu syy, mika?

'1

(20) Entii mitkd seikat saisivat TeidSt
jatkamaan ty6ssff ia siirtiimiiiin elekkeelle lShtemisti tuonnemmaksi?
(Ympyrdikdd seuraavisla kohdista ter'
keimmbt)

1. jos saisin terveytlS edistdviiS kuntottt

rrsta

2. jos saisirr parenrnran palkan
3. jos ulkoisia tyoolosuhteitani (esirn.
polyisyys, likaisuus, rneluisr.rus) paisiin

ra n netta

4. jos tyotehtdvi2ini kevennettdisiin tai
rr-ruulla lavalla rnurrtetlaisiin

5. jos lyoaikaani lyhennetttiisiin tai jdrjestettdisiin muulla tavalla sopivatnrnaksi

6. los vaikutusmahdollisuttteni tyossii lis5;i ntyisiviit

7 jos saisin lisSkorrlutusta
!yossilrt

nykyisessd

i

8. jos saisin koululusta uuleen amrnatI

iirr

9. jos voisirr vaihtaa kokonaan loiseen
tydpa

10.

ik l<aa n

ios lyossii jatkanralla voisitr ansaita
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