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TIIVISTELMÄ 

Väestön ikääntymisen myötä työikäisten suhteellinen osuus pienenee. Yhdeksi ratkaisuksi 

tästä johtuvaan kestävyysvajeeseen on esitetty työurien pidentämistä. Tämän tavoitteen 

mahdollistamiseksi on välttämätöntä tunnistaa tekijöitä, jotka yhtäältä ehkäisevät ennen-

aikaista työkyvyttömyyttä ja toisaalta edesauttavat työelämässä jatkamista varsinaiseen 

eläkeikään asti ja sen jälkeen. 

Sosiaalisiin verkostoihin liittyvien tekijöiden on todettu olevan merkittäviä yksilön tervey-

den ja hyvinvoinnin kannalta, ja näin ollen ne voisivat vaikuttaa myös työkykyyn ja toden-

näköisyyteen jatkaa työelämässä laskennalliseen eläkeikään asti ja sen jälkeenkin. Melko 

vähän kuitenkin tiedetään, mitkä sosiaalisiin verkostoihin liittyvät tekijät ennustavat työ-

uran pituutta. Työuran aikana myös työelämä itsessään tarjoaa mahdollisuuden hankkia ja 

ylläpitää sosiaalisia suhteita ja rooleja. Ei kuitenkaan ole tarkkaa kuvaa siitä, miten eläköi-

tyminen vaikuttaa mahdollisiin muutoksiin sosiaalisissa verkostoissa.  

Tämän tutkimushankkeen tavoitteena oli tuottaa uutta, pitkittäisasetelmaan perustuvaa 

tietoa sosiaalisiin verkostoihin liittyvien tekijöiden ja työuran pituuden välisistä suhteista, 

sekä tarkastella millainen merkitys eläköitymisellä on sosiaalisissa verkostoissa mahdolli-

sesti tapahtuviin muutoksiin. 

Hankkeessa hyödynnettiin kolmen suomalaisen tutkimuskohortin kyselyaineistoja ja niihin 

yhdistettyjä kansallisia rekisteriaineistoja vuosilta 1998-2011 ja 2014-2018. Käytetyt ko-

horttiaineistot olivat Kuntasektorin henkilöstön seurantatutkimukseen (FPS) osana kuuluva 

Sairaalahenkilöstön hyvinvointitutkimus, Terveys, hyvinvointi ja ihmissuhteet Suomessa 

(HeSSup) -tutkimus ja Finnish Retirement and Aging study (FIREA) -tutkimus.  

Hankkeen tulokset osoittivat, että vähäinen sosiaalisten suhteiden määrä ja vähäiseksi ko-

ettu sosiaalinen tuki olivat yhteydessä suurempaan riskiin siirtyä ennenaikaisesti pois työ-

voimasta työkyvyttömyyden vuoksi. Toisaalta, tietyt sosiaalisiin verkostoihin liittyvät tekijät, 

kuten aktiivinen osallistuminen eri tyyppisiin sosiaalisiin aktiviteetteihin ennustivat työssä 

jatkamista laskennallisen eläkeiän jälkeen. Sosiaalisten suhteiden ja erityisesti heikkojen si-

teiden määrä näytti vähenevän hieman eläkkeelle siirtymisen yhteydessä.  

Tutkimuksen tulokset korostavat sosiaalisten suhteiden ja sosiaalisen aktiivisuuden merki-

tystä ikääntyvien työntekijöiden työkyvyn ja työssä jatkamisen kannalta. Näitä tulisikin tu-

kea sekä työyhteisöissä että työterveyshuollon piirissä. Jatkossa olisi hyvä selvittää, mitkä 

olisivat parhaita keinoja tukea ikääntyvien työntekijöiden sosiaalista hyvinvointia ja siten 

mahdollisesti myös työssä jatkamista mahdollisimman pitkään. Lisäksi olisi hyvä arvioida, 

miten sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen voisi auttaa eläkkeelle siirtyvää työntekijään so-

peutumaan uuteen elämäntilanteeseen. 
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ABSTRACT 

Population is aging, and as a result the proportion of working age adults will decrease. 

This will lead to challenges with respect to public expenditure, social and health care ser-

vices as well as workforce availability. Extending work careers has been suggested as one 

solution to these challenges. However, to achieve this goal it is necessary to identify factors 

which predict extended employment until individual pensionable age or even beyond that. 

Characteristics of social networks have been shown to be important for health and well-

being of an individual and are thus likely to affect also one’s work ability and decisions to 

continue working until the pensionable age and beyond that. However, it is not very well 

known which social network characteristics predict work career length in the follow-up 

settings. On the other hand, working life offers opportunities to create and maintain social 

networks and adopt social roles. Yet, little is known about the effects of retirement transi-

tion on the social networks. 

The aim of this research project was to examine the association between social network 

characteristics and length of work career in prospective settings and to assess how retire-

ment transition is associated with potential changes in social networks.  

This research project makes use of data collected in three longitudinal cohort studies from 

Finland and linked national register data from years 1998-2011 and 2014-2018. These 

studies were Finnish Public Sector Study (FPS), Health and Social Support Study (HeSSup) 

and Finnish Retirement and Aging Study (FIREA). 

The results of this research project showed that small number of social relations and low 

level of perceived social support were associated with increased risk of early retirement 

due to work disability. On the other hand, characteristics of social network such as high 

social engagement frequency predicted extension of employment beyond the pensiona-

ble age. Number of social relations, especially the number of weak ties decreased across 

the retirement transition. 

These results emphasize the importance of social relations and social activity for older 

workers' ability to work and extend their employment. These are the factors which should 

be supported both in workplaces and occupational health services. Future studies should 

examine which would be the most efficient ways to support aging workers’ social well-

being and their ability to continue working as long as possible. In addition, it would be 

useful to assess how supporting social well-being would possibly help retiring workers to 

adapt to a new life situation. 
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1 JOHDANTO  

1.1 Tutkimuksen tausta  

Samanaikaisesti tapahtuva väestön ikääntyminen ja työikäisten osuuden väheneminen 

johtavat väestöllisen vanhushuoltosuhteen kasvuun. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaista 65 

vuotta täyttänyttä henkilöä kohden on yhä vähemmän työikäisiä (20-64 -vuotiaita) henki-

löitä (Eurostat 2018). Yhdeksi ratkaisuksi tästä johtuvaan kestävyysvajeeseen on esitetty 

työurien pidentämistä. Tämän tavoitteen mahdollistamiseksi on välttämätöntä tunnistaa 

ne tekijät, jotka ehkäisevät tai edesauttavat työelämässä jatkamista varsinaiseen eläkeikään 

asti ja sen jälkeen.  

Sosiaalisiin verkostoihin liittyvien tekijöiden on todettu olevan merkittäviä yksilön tervey-

den ja hyvinvoinnin kannalta ja siksi niiden voidaan olettaa vaikuttavan myös työkykyyn, 

eläköitymisratkaisuihin ja mahdolliseen työelämässä jatkamiseen laskennalliseen eläke-

ikään asti ja sen jälkeenkin (André-Petersson ym. 2007; Canivet ym. 2013; Rugulies ym. 

2006; Shields 2006; Sinokki ym. 2009; Sinokki ym. 2010; Väänänen ym. 2004). Aiemmissa 

tutkimuksissa on havaittu, että mm. vähäinen määrä sosiaalisia suhteita tai vähäinen työssä 

saatu sosiaalinen tuki ennustavat työkyvyttömyyttä ja ennenaikaista eläköitymistä 

(Albertsen ym. 2007; Canivet ym. 2013; Melchior ym. 2003; Scharn ym. 2017; Sinokki ym. 

2010; Vahtera ym. 2000). Toisaalta, tietyt sosiaalisiin verkostoihin liittyvät tekijät voivat olla 

yhteydessä pidempään työuraan. Esimerkiksi taloudellisen tilanteen haasteet, puoli-

son/kumppanin puuttuminen tai puolison työssä käyminen (de Wind ym. 2016; Szinovacz, 

DeViney & Davey 2001; Virtanen ym. 2014) voivat motivoida jatkamaan pidempään työ-

elämässä. Hoitovelvollisuudet voivat joko lisätä tai vähentää halukkuutta jatkaa työelä-

mässä, riippuen hoitamisen vaatimasta ajasta ja toisaalta sen mahdollisesti aiheuttamista 

kustannuksista (Burr ym. 2005; Jacobs ym. 2014). On myös viitteitä siitä, että ne henkilöt, 

jotka ovat sosiaalisesti aktiivisia esimerkiksi vapaaehtoistyössä jatkavat todennäköisemmin 

myös palkkatyössä työssä pidempään (de Wind ym. 2016; Gonzales & Nowell 2017). 

Aiemmat sosiaalisen verkoston ja työuran pituuden välisiä yhteyksiä selvittävät tutkimuk-

set ovat kuitenkin pääosin perustuneet poikkileikkausasetelmiin, ovat tuottaneet ristiriitai-

sia tuloksia tai ovat keskittyneet lähinnä työelämän sosiaalisiin suhteisiin. Vähemmän on 

tietoa siitä, miten erilaiset työ- ja yksityiselämän sosiaalisiin verkostoihin liittyvät tekijät en-

nustavat työuran pituutta seuranta-asetelmissa. 

Toisaalta, työelämä itsessään tarjoaa mahdollisuuksia muodostaa ja ylläpitää sosiaalisia 

verkostoja ja rooleja. Kuitenkin melko vähän tiedetään, kuinka suuri merkitys työllä on so-

siaalisten suhteiden ylläpidossa kokonaisuudessaan. Monet aiemmat tutkimukset ovat tar-

kastelleet iän myötä tapahtuvia muutoksia sosiaalisten suhteiden määrässä (Cornwell ym. 
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2014; Shaw ym. 2007; Suanet & Huxhold 2018; Wrzus ym. 2013). Näissä tutkimuksissa ei 

kuitenkaan ole juurikaan huomioitu eläköitymistä, eikä ole tarkasteltu millainen rooli tällä 

siirtymällä on sosiaalisten verkostojen muutoksissa. Toisaalta, ne tutkimukset, jotka ovat 

pyrkineet selvittämään eläköitymisen merkitystä sosiaalisten verkostojen muutoksissa, 

ovat olleet pääosin poikkileikkaustutkimuksia, joissa on verrattu eläkkeelle siirtyneitä hen-

kilöitä vielä työelämässä mukana olleisiin henkilöihin (Fletcher 2014; Moen 2000; Wan & 

Antonucci 2017). Vain muutamassa tutkimuksessa on arvioitu sosiaalisissa verkostoissa ta-

pahtuneita muutoksia samoilla henkilöillä yli eläköitymisen (Patacchini & Engelhardt 2016; 

Sabbath ym. 2015; Van Tilburg 2003; Van Tilburg 1992). Näiden tutkimusten tulokset ovat 

vaihdelleet. Joissakin tutkimuksissa on havaittu sosiaalisten suhteiden määrän lisääntyvän, 

toisissa vähentyvän ja osassa ei ole havaittu merkittävää muutosta sosiaalisten suhteiden 

määrässä eläkkeelle siirtymisen myötä.   

Tämän tutkimushankkeen tarkoituksena oli tuottaa uutta, pitkittäisasetelmaan perustuvaa 

tietoa sosiaalisten verkostojen merkityksestä työuran pituuden ennustajina, sekä tarkas-

tella, miten sosiaaliset verkostot mahdollisesti muuttuvat eläköitymisen ympärillä. Tämä 

on ensiarvoisen tärkeää, jotta työyhteisöissä ja työterveyshuollossa voitaisiin tunnistaa so-

siaalisiin verkostoihin liittyviä tekijöitä, jotka huomioimalla tai joihin vaikuttamalla kyettäi-

siin tukemaan työssä jatkamista mahdollisimman pitkään. 
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1.2 Tutkimuksen tavoite  

Tämän tutkimushankkeen tavoitteena oli selvittää, mitkä sosiaalisiin verkostoihin liittyvät 

tekijät ovat yhteydessä työuran pituuteen, sekä millainen merkitys työelämään osallistu-

misella on sosiaalisten verkostojen ylläpitämisessä. Tutkimuksen avulla pyrittiin vastaa-

maan seuraaviin kysymyksiin: 

1. Mitkä sosiaalisiin verkostoihin liittyvät tekijät (sosiaalisen verkoston koko ja rakenne 

sekä sosiaalinen tuki) ennustavat ennenaikaista siirtymistä pois työvoimasta työky-

vyttömyyden takia ja mahdollista paluuta työvoimaan työkyvyttömyyden jälkeen? 

2. Mitkä sosiaalisiin verkostoihin liittyvät tekijät (sosiaalisen verkoston koko ja rakenne, 

sosiaalinen osallistuminen, perhesuhteet ja hoitovastuut) ennustavat työuran piden-

tämistä laskennallisen eläkeiän jälkeen? 

3. Miten sosiaalisiin verkostoihin liittyvät tekijät (sosiaalisen verkoston koko ja rakenne) 

muuttuvat eläköitymisen ympärillä? 
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2 AINEISTO JA MENETELMÄT 

Tässä tutkimushankkeessa käytettiin kolmen suomalaisen seurantatutkimuksen kyselyai-

neistoja ja niihin yhdistettyjä rekisteriaineistoja. Käytetyt aineistot olivat:  

• Kuntasektorin henkilöstön seurantatutkimukseen kuuluvan Sairaalahenkilöstön hyvin-

vointitutkimuksen kyselyaineisto ja siihen yhdistetty rekisteriaineisto vuosilta 1998-2011. 

• Terveys, hyvinvointi ja ihmissuhteet Suomessa, HeSSup -tutkimuksen kyselyaineisto ja sii-

hen yhdistetty rekisteriaineisto vuosilta 1998-2011. 

• Finnish Retirement and Aging study, FIREA-tutkimuksen kyselyaineisto vuosilta 2014-

2018. 

 

 

2.1 Tutkimusaineistot 

 Kuntasektorin henkilöstön seurantatutkimus (Finnish Public sector Study, 

FPS) 

Kuntasektorin henkilöstön seurantatutkimus (FPS) on Suomen laajin kunta-alan henkilös-

tön työelämää ja terveyttä selvittävä seurantatutkimus, jossa on  toteutettu kyselyjä vuo-

sina 1998, 2000-2002, 2004, 2008, 2012, 2013-2014, 2015 sekä 2017 (Kivimäki ym. 2007). 

Tässä tutkimuksessa käytettiin Kuntasektorin henkilöstön seurantatutkimukseen osana 

kuuluvan Sairaalahenkilöstön hyvinvointitutkimuksen kyselyaineistoa vuodelta 1998 vas-

tattaessa tutkimuskysymykseen 1 (Mitkä sosiaalisiin verkostoihin liittyvät tekijät ennustavat 

ennenaikaista siirtymistä pois työvoimasta työkyvyttömyyden takia ja mahdollista paluuta 

työvoimaan työkyvyttömyyden jälkeen?). Sairaalahenkilöstön hyvinvointitutkimuksen 

kohdejoukkoon kuuluvat Suomen viidessä sairaanhoitopiirissä (Kanta-Hämeen, Vaasan ja 

Pirkanmaan sh-piirit, sekä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä ja Pietarsaaren sosiaali- 

ja terveysvirasto, n=12 000) työskentelevät vakinaiset ja määräaikaiset työntekijät. Tämän 

tutkimuksen lopulliseen tutkimusjoukkoon kuuluivat vuonna 1998 työssä olleet ja samana 

vuonna kyselyyn vastanneet henkilöt (n=8792).  

 Terveys, hyvinvointi ja ihmissuhteet Suomessa (Health and Social Support, 

HeSSup) 

HeSSup -tutkimus (Suominen ym. 2012) on satunnaistettuun otantaan perustuva, suoma-

laiseen aikuisväestöön kohdistuva seurantatutkimus, jossa postikysely- ja rekisteritietojen 

avulla tutkitaan aikuisväestön terveyttä suhteessa sosiaaliseen hyvinvointiin. Kysely on tois-

tettu samalle tutkimusjoukolle vuosina 1998, 2003 ja 2011. Tässä tutkimuksessa HeSSup-
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aineistoa hyödynnettiin vastattaessa tutkimuskysymykseen 1 (Mitkä sosiaalisiin verkostoi-

hin liittyvät tekijät ennustavat ennenaikaista siirtymistä pois työvoimasta työkyvyttömyy-

den takia ja mahdollista paluuta työvoimaan työkyvyttömyyden jälkeen?). Lopullisessa tut-

kimusjoukossa olivat mukana ne HeSSup-tutkimukseen osallistuneet henkilöt, jotka olivat 

vuonna 1998 mukana työelämässä ja jotka olivat samana vuonna vastanneet kyselyyn 

(n=17077).  

 Finnish Retirement and Aging Study (FIREA) 

FIREA-tutkimus on Turun yliopistossa vuonna 2013 aloitettu tutkimus, jonka päätarkoituk-

sena on selvittää elintavoissa, terveydessä ja toimintakyvyssä tapahtuvia muutoksia sekä 

niihin vaikuttavia tekijöitä eläkkeellesiirtymisiässä (Leskinen ym. 2018). Tutkimukseen osal-

listujat ovat suomalaisia kunta-alalla työskenteleviä henkilöitä, joiden laskennallinen eläke-

ikä osuu vuosille 2014–2019. Tutkittaville lähetettiin ensimmäinen postikysely 18 kuu-

kautta ennen laskennallista eläkepäivää, jonka jälkeen kysely lähetettiin noin vuoden vä-

lein, yhteensä vähintään neljä kertaa. Vuoden 2018 loppuun mennessä yhteensä 6673 tut-

kittavaa (63% tutkimukseen sopivista henkilöistä) oli vastannut kyselyyn vähintään kerran.  

Tässä tutkimuksessa FIREA-aineistoa hyödynnettiin tutkimuskysymyksiin 2 ja 3 vastaami-

seen. Tutkimuskysymykseen 2 (Mitkä sosiaalisiin verkostoihin liittyvät tekijät ennustavat 

työuran pidentämistä laskennallisen eläkeiän jälkeen?) vastattaessa mukaan otettiin ne FI-

REA-tutkimukseen osallistuneet henkilöt, joilta oli tiedossa varsinainen eläköitymispäivä tai 

jotka työskentelivät edelleen laskennallisen eläkepäivän jälkeen (vähintään 1 vuoden ajan) 

ja jotka olivat vastanneet kyselyyn vähintään kerran ennen laskennallista eläkepäivää 

(n=3228). Tutkimuskysymykseen 3 (Miten sosiaalisiin verkostoihin liittyvät tekijät muuttu-

vat eläköitymisen ympärillä?) vastattaessa mukaan otettiin ne FIREA-tutkimukseen osallis-

tuneet henkilöt, jotka työskentelivät ennen laskennallista eläkeikää osa- tai kokoaikaisesti 

ja jotka olivat vastanneet sosiaalista verkostoa koskeviin kysymyksiin vähintään kerran en-

nen ja jälkeen varsinaisen eläköitymispäivän (n=2716). 

 Rekisteriaineistot 

Työkyvyttömyydestä johtuvaa ennenaikaista työvoimasta poistumista tarkasteltaessa käy-

tettiin tietoja pitkäaikaisista, vähintään 90 vuorokautta yhtäjaksoisesti kestäneistä sairaus-

poissaoloista ja myönnetyistä työkyvyttömyyseläkkeistä. Nämä tiedot saatiin Kelan ja Elä-

keturvakeskuksen rekistereistä. Nämä rekisterit sisältävät tiedot työkyvyttömyyteen liitty-

vistä diagnooseista (ICD-10) sekä työkyvyttömyysjaksojen (sairaudet ja työkyvyttömyys-

eläke) alkamis- ja päättymispäivämääristä. Tiedot mahdollisista kuolemantapauksista saa-

tiin Tilastokeskuksen rekisteristä. 
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Tiedot henkilöiden laskennallisesta eläkeiästä sekä sosiodemografisista tekijöistä (ikä, su-

kupuoli, ammattiluokka) saatiin Kevan ylläpitämistä rekistereistä ja toteutuneista vanhuus-

eläkkeistä Eläketurvakeskuksen rekisteristä.  

Tietoja pitkäaikaissairauksien (diabetes, reuma, astma, sydän- ja verisuonisairaudet) ja syö-

pätautien esiintyvyydestä saatiin Kelan lääkekorvausrekisteristä sekä Suomen syöpärekis-

teristä.  

Tutkittavien kyselytiedot yhdistettiin eri rekistereistä saatuihin tietoihin henkilötunnisteen 

perusteella. Aineiston käsittely ja analysointi tehtiin koodatussa, ei henkilötunnisteita sisäl-

tävässä muodossa. 

 

2.2 Menetelmät 

 Sosiaalisiin verkostoihin liittyvät tekijät 

Sosiaalisia verkostoja arvioitiin kyselyistä saatavien tietojen perusteella. Sosiaalisen verkos-

ton kokoa ja rakennetta arvioitiin Kahnin ja Antonuccin sosiaalisen saattueen mallin poh-

jalta kehitetyn maalitauludiagrammin avulla (Antonucci 1986). Tässä diagrammissa sosi-

aaliseen verkostoon kuuluvien suhteiden läheisyyttä arvioidaan kolmen sisäkkäisen kehän 

avulla. Sisimpään kehään vastaajaa pyydetään merkitsemään kaikkein läheisimmät henki-

löt, joita ilman yksilön on vaikea kuvitella tulevansa toimeen, keskimmäiseen kehään mer-

kitään toiseksi läheisimmäksi arvioidut henkilöt ja uloimpaan kehään vähemmän läheiseksi 

koetut henkilöt, jotka kuitenkin kuuluvat yksilön sosiaaliseen verkostoon. Sosiaalisen ver-

koston totaalikokoa arvioitiin laskemalla yhteen diagrammiin merkittyjen henkilöiden ko-

konaislukumäärä.  

Kaikkein sisimpään kehään merkittyjen henkilöiden katsottiin kuuluvan ns. vahvoihin sitei-

siin (strong ties) ja kahteen uloimpaan kehään merkittyjen henkilöiden katsottiin kuuluvan 

ns. heikkoihin siteisiin (weak ties). Näistä muodostettiin edelleen neljäluokkainen muuttuja, 

jonka perusteella vastaajat ryhmiteltiin niihin, joilla oli 1) vähän sekä vahvoja (0-2 hlöä) että 

heikkoja (0-5 hlöä) siteitä, 2) vähän vahvoja siteitä, mutta paljon heikkoja siteitä (≥6 hlöä), 

3) paljon vahvoja siteitä (≥3 hlöä), mutta vähän heikkoja siteitä, ja 4) paljon sekä vahvoja 

että heikkoja siteitä (Kauppi ym. 2018). 

Koettua sosiaalisen tuen saantia arvioitiin kuudella kysymyksellä, joilla kartoitettiin henki-

löitä, joihin vastaaja koki voivansa luottaa erilaisissa tukea vaativissa tilanteissa (Sarason 

ym. 1987). Kysymyksiä olivat esimerkiksi ”Keneen voit todella luottaa, kun haluat unohtaa 

murheesi tuntiessasi olevasi rasittunut?” tai ”Kuka todella hyväksyy sinut sellaisena kuin 

olet, kaikkine hyvine ja huonoine puolinesi?” Vastausvaihtoehtoja oli kuusi; puoliso/kump-

pani, läheinen sukulainen, läheinen ystävä, läheinen työtoveri, joku muu, ei kukaan. Tämän 
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perusteella laskettiin, kuinka monelta henkilöltä vastaaja keskimäärin koki saavansa tukea 

jos oli sen tarpeessa (kysymysten lkm [6] x tukea antavien henkilöiden määrä [max. 5 hlöä] 

/ kysymysten lkm [6]) (overall support score, SSQN, Sarason ym. 1983 →koetun sosiaalisen 

tuen määrä). Lisäksi laskettiin, kuinka monelta eri henkilöltä vastaaja koki saavansa tukea 

(puoliso/kumppani, läheinen sukulainen, läheinen ystävä, läheinen työtoveri, joku 

muu→tukea antavien eri henkilöiden lkm) (Elovainio ym. 2003). Tämä luokiteltiin edelleen 

kolmeen luokkaan; tukea 0-1, 2-3 ja 4-5 eri henkilöltä. 

Sosiaalista osallistumista arvioitiin kysymällä, kuinka usein henkilö osallistui erilaisiin sosi-

aalisiin aktiviteetteihin. Nämä aktiviteetit jaettiin neljään ryhmään (Mars ym. 2009): 

1) Aktiviteetit, joissa katsottiin hyödynnettävän erilaisia yhteiskunnan tarjoamia palveluja 

(Consumptive social participation). Tähän kuuluivat kulttuuriharrastukset (teatterissa, kon-

serteissa, elokuvissa ja näyttelyissä käynti), opiskelu, kirkossa ja muissa uskonnollisissa ti-

laisuuksissa käyminen.  

2) Aktiviteetit, joiden katsottiin hyödyttävän yhteiskuntaa (Formal social participation). Tä-

hän kuuluivat kerho- ja yhdistystoiminta.  

3) Sukulaisten, ystävien tai naapurien tapaaminen (Informal social participation)  

4) Aktiviteetit, joissa sosiaalisuus ja yhdessä tekeminen eivät välttämättä olleet niin suu-

ressa roolissa kuin muiden luokkien aktiviteeteissa. Tähän kuuluivat mm. käsityöt, askar-

telu, soittaminen, laulaminen, valokuvaus, maalaus, liikunta, metsästys, kalastus, puutar-

hanhoito tai muu ulkoilu. 

Osallistumisfrekvenssiä näihin aktiviteetteihin selvitettiin 5-portaisella asteikolla, jossa vas-

tausvaihtoehdot olivat seuraavat: ”Joka päivä tai useimpina päivänä viikossa; Kerran tai 

pari viikossa; Kerran tai pari kuukaudessa; Kerran tai pari vuodessa; Harvemmin tai en 

koskaan”. Jokaisen aktiviteettiryhmän vastauksista laskettiin keskiarvot. Niiden, jotka vas-

taustensa perusteella kuuluivat yläkvartiiliin, katsottiin olevan aktiivisia kyseisen luokan ak-

tiviteettien suhteen.  

Puolison / kumppanin olemassa oloa selvitettiin kysymällä, onko vastaaja 1) naimisissa tai 

avoliitossa tai 2) naimaton, eronnut/asumuserossa tai leski. Niiltä, jotka olivat naimisissa tai 

avoliitossa kysyttiin, oliko puoliso kokoaikatyössä (kyllä, ei).   

Mahdollista hoitovastuuta selvitettiin kysymyksellä ”Hoidatko omaistasi, joka on kykene-

mätön hoitamaan itseään?” (kyllä, ei). Taloudellista tilannetta kartoitettiin kysymällä, oliko 

vastaaja kokenut viimeisen 12 kuukauden aikana tai aiemmin oman taloudellisen tilanteen 

huomattavaa vaikeutumista (kyllä, ei). 
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 Työkyvyttömyys ja eläköityminen 

Työkyvyttömyyttä arvioitiin pitkien, vähintään 90 vrk yhtäjaksoisesti kestävien sairauslo-

mien ja työkyvyttömyyseläketietojen avulla. Nämä tiedot saatiin Kelan ja Eläketurvakes-

kuksen rekistereistä, jotka sisältävät tietoja työkyvyttömyyteen liittyvistä diagnooseista 

(ICD-10) sekä työkyvyttömyysjaksojen (sairauspäiväraha ja työkyvyttömyyseläke) alkamis- 

ja päättymispäivämääristä. Vasteena olivat sekä työkyvyttömyys kokonaisuudessaan 

(kaikki dg:t) että mielenterveyssyistä johtuva työkyvyttömyys (ICD-koodit F00-F99). Mah-

dollinen työkyvyttömyyden loppuminen ja työvoimaan palaaminen katsottiin tapahtu-

neen, jos rekisteritietojen perusteella työkyvyttömyyseläkkeen tai sairauspäivärahan 

maksu päättyi (vähintään yhden päivä katkos).  

Tiedot tutkittavien laskennallisesta eläkepäivästä saatiin Kevan rekisteristä. Toteutuneen 

eläkkeen ajankohta (päivä, vuosi) saatiin kyselytiedoista ja Eläketurvakeskuksen rekisteristä. 

 Kovariaatit 

Tiedot tutkittavien iästä, sukupuolesta ja ammattiasemasta saatiin kysely- tai rekisteritie-

doista. Ammattiasema luokiteltiin kolmeen luokkaan viimeisen eläköitymistä edeltävän 

ammattinimikkeen mukaan (ISCO-ammattiluokitus): Johtajat ja erityisasiantuntijat (ISCO1-

2), asiantuntijat sekä toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät (ISCO 3-4), ja palvelu- ja myyn-

tityön sekä fyysisen työn tekijät (ISCO 5-9) (Tilastokeskus - Ammattiluokitus 2001). Tiedot 

ammatillisesta koulutuksesta saatiin kyselystä ja se luokiteltiin perus-, keskiasteen ja kor-

kea-asteen koulutukseen.  

Tiedot todetuista sairauksista saatiin Kelan lääkekorvausrekisteristä ja Suomen syöpärekis-

teristä tai kyselyistä. Rekisteritietoon perustuvat sairaudet olivat sydän- ja verisuonisairau-

det, nivelreuma, diabetes, astma ja syöpä. Kyselytietoon perustuvat, itseraportoidut sairau-

det olivat sydän- ja verisuonisairaudet, nivelrikko, osteoporoosi, iskias, nivelreuma, diabe-

tes, migreeni sekä syöpä. Mielenterveysongelmien esiintyvyys perustui kyselytietoon. 

 Tilastolliset analyysit 

Sosiaalisiin verkostoihin liittyvien muuttujien ja taustamuuttujien jakaumia lähtötilanteessa 

tarkasteltiin frekvenssien ja prosenttiosuuksien sekä keskiarvotarkastelujen avulla.  

Tutkimuskysymykseen 1 (Mitkä sosiaalisiin verkostoihin liittyvät tekijät ennustavat ennen-

aikaista siirtymistä pois työvoimasta työkyvyttömyyden takia ja mahdollista paluuta työ-

voimaan työkyvyttömyyden jälkeen?) vastattaessa käytettiin Coxin regressiomalleja, joilla 

tarkasteltiin aikaa, joka kului lähtötilanteesta mahdollisen työkyvyttömyyden alkuun, ja toi-

saalta työkyvyttömyyden alusta mahdolliseen työvoimaan paluuseen. Seuranta-aika las-

kettiin työkyvyttömyyden tai vanhuuseläkkeen alkuun, kuolemaan tai seuranta-ajan päät-

tymiseen asti. Tai vastaavasti työvoimaan paluun osalta työkyvyttömyyden päättymiseen, 
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kuolemaan tai seuranta-ajan päättymiseen asti. Näiden mallien avulla laskettiin suhteelli-

nen riski (HR, hazard ratio) ja 95%:n luottamusvälit (CI, confidence interval) työkyvyttömyy-

delle tai työvoimaan paluulle ennustemuuttujien eri luokissa. Tätä tutkimuskysymystä tar-

kasteltiin kahdessa tutkimuskohortissa (FPS ja HeSSup). Yksittäisten tutkimuskohorttien 

tulokset yhdistettiin meta-analyysin avulla (Hedges & Vevea 1998). 

Tutkimuskysymykseen 2 liittyen käytettiin multinominaalisia logistisia regressiomalleja ar-

vioitaessa, mitkä sosiaaliseen verkostoon liittyvät tekijät ennustivat työuran pidentämistä 

laskennallisen eläkeiän yli (3 kk-1 vuoden ajan tai vähintään 1 vuoden ajan laskennallisen 

eläkeiän yli, vertailuryhmänä korkeintaan 3 kk laskennallisen eläkeiän yli jatkaneet). Mallien 

avulla laskettiin ristitulosuhde (OR, odds ratio) ja 95%:n luottamusvälit (CI, confidence in-

terval) alle yhden vuoden ja vähintään yhden vuoden pidennyksille. 

Tutkimuskysymyksellä 3 pyrittiin vastaamaan siihen, miten sosiaalisen verkoston koko 

muuttui eläköitymisen ympärillä. Sosiaalisten verkostojen kokoa estimoitiin eri aikapis-

teissä ennen ja jälkeen eläköitymisen. Ennen eläköitymistä oli käytettävissä kaksi mahdol-

lista aikapistettä (aikapiste -2, n. 18 kk ennen ja aikapiste -1, n. 6 kk ennen eläköitymistä) ja 

eläköitymisen jälkeen kolme aikapistettä (aikapiste 1, n. 6 kk eläköitymisen jälkeen; aika-

piste 2, n. 18 kk eläköitymisen jälkeen ja aikapiste 3, n. 30 kk eläköitymisen jälkeen). Sosi-

aalisissa verkostoissa tapahtuneiden muutosten suuruutta arvioitiin GEE-mallien (Genera-

lized Estimation Equations) avulla eläköitymisprosessin eri vaiheissa (aikapisteiden -2 ja -1 

välillä; aikapisteiden -1 ja 1 välillä, sekä aikapisteiden 1 ja 3 välillä).  

Analyysit toteutettiin SAS-tilasto-ohjelmalla (versio 9.4; SAS Institute Inc., Cary NC, USA) ja 

meta-analyysit R-tilasto-ohjelmalla (versio 3.2.3, R Foundation for statistical computing, 

Wien, Itävalta). 
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3 TULOKSET 

Tässä luvussa esitetään tutkimustulokset tutkimuskysymyksittäin: 

1. Mitkä sosiaalisiin verkostoihin liittyvät tekijät (sosiaalisen verkoston koko ja rakenne 

sekä sosiaalinen tuki) ennustavat ennenaikaista siirtymistä pois työvoimasta työky-

vyttömyyden takia ja mahdollista paluuta työvoimaan työkyvyttömyyden jälkeen? 

2. Mitkä sosiaalisiin verkostoihin liittyvät tekijät (sosiaalisen verkoston koko ja rakenne, 

sosiaalinen osallistuminen, perhesuhteet ja hoitovastuut) ennustavat työuran piden-

tämistä laskennallisen eläkeiän jälkeen? 

3. Miten sosiaalisiin verkostoihin liittyvät tekijät (sosiaalisen verkoston koko ja rakenne) 

muuttuvat eläköitymisen ympärillä? 

 

3.1 Ennenaikaista työvoimasta poistumista ja työvoimaan paluuta 

ennustavat tekijät 

Tutkittavat 

Kysymystä liittyen ennenaikaista työvoimasta poistumista ja mahdollista työvoimaan pa-

luuta ennustaviin tekijöihin tarkasteltiin FPS ja HeSSup -tutkimusaineistoissa. Taulukossa 

1 on esitetty näihin tutkimusaineistoihin kuuluvien henkilöiden taustatiedot. FPS-aineisto 

oli naisvaltainen (88 % naisia), myös HeSSup-aineistossa yli puolet oli naisia (55 %). Vajaa 

kolmannes tutkittavista oli vähintään 50-vuotiaita (FPS 31 %; HeSSup 30 %). Valtaosalla 

tutkittavista oli keskiasteen koulutus (FPS 76 %; HeSSup 58 %). Korkea-asteen koulutuksen 

saaneita oli kummassakin aineistossa alle 20% (FPS 13 %; HeSSup 18 %). Rekisteritietoon 

perustuvia sairauksia oli kummassakin kohortissa alle 10 %:lla (FPS 7 %; HeSSup 6 %) ja 

masennusta ilmoitti sairastaneensa noin 10% vastaajista (FPS 9 %; HeSSup 11 %).  

Sosiaalisen verkoston muuttujien jakaumat lähtötilanteessa on esitetty taulukossa 2. Vas-

taajista 20-32 % ilmoitti omaavansa vain vähän sosiaalisia suhteita (≤10 hlöä) kaiken kaik-

kiaan. Vähän sekä vahvoja (0-2 hlöä) että heikkoja (0-5 hlöä) siteitä ilmoitti omaavansa 

noin 5 % vastaajista. Molemmissa tutkimusaineistoissa hieman yli 10% vastaajista (FPS 12 

%; HeSSup 16 %) ilmoitti omaavansa vähän vahvoja siteitä, mutta paljon heikkoja siteitä ja 

hieman alle 10 % ilmoitti omaavansa paljon vahvoja siteitä, mutta vähän heikkoja siteitä 

(FPS 8 %; HeSSup 9 %). Sosiaalisen tuen määrän koki vähäiseksi noin viidennes (21 %) FPS-

tutkimukseen ja hieman alle puolet (41 %) HeSSup-tutkimukseen osallistuneista henki-

löistä. Vastanneista 12-21 % ilmoitti, että heillä oli korkeintaan yksi tukea antava henkilö. 
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Taulukko 1. FPS ja HeSSup -tutkimuksiin osallistuneiden henkilöiden taustamuuttujien jakaumat lähtötilanteessa  

 FPS (n=8792) HeSSup (n=17077) 

 n % n % 

Sukupuoli, naiset 7769 88 9448 55 

Ikä, ≥50-vuotiaat 2678 31 5034 30 

Koulutus     

perusaste 985 11 4005 24 

keskiaste 6537 76 9845 58 

korkea-aste 1118 13 3136 18 

Sairauksien lkm ≥1 a 595 7 933 6 

Masennus, kyllä 741 9 1795 11 

a sis. sydän- ja verisuonisairaudet, nivelreuma, diabetes, astma ja syöpä. 
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Taulukko 2. FPS ja HeSSup -tutkimuksiin osallistuneiden henkilöiden sosiaalisiin verkostoihin liittyvien tekijöiden 

jakaumat lähtötilanteessa 

 FPS (n=8792) HeSSup (n=17077) 

 n % n % 

Sosiaalisten suhteiden lkm     

21- 2919 35 3762 23 

11-20 3820 45 7394 45 

0-10 1719 20 5332 32 

Vahvojen/heikkojen siteiden määräa    

paljon/paljon 6343 75 10105 69 

paljon/vähän 701 8 1381 9 

vähän/paljon 1037 12 2315 16 

vähän/vähän 374 4 948 6 

Koetun sosiaalisen tuen määräb    

Ylin tertiili 3727 43 4398 26 

Keskimmäinen tertiili 3109 36 5613 33 

Alin tertiili  1811 21 6907 41 

Tukea antavien eri henkilöiden lkmc    

4-5 2460 28 3310 19 

2-3 5254 60 10201 60 

0-1 1078 12 3566 21 

a vahvat siteet, vähän: 0-2 hlöä, paljon: ≥3 hlöä; heikot siteet, vähän: 0-5 hlöä, paljon: ≥6 hlöä  
b keskimääräinen koetun tuen määrä (overall support score, SSQN, Sarason ym. 1983) 
c vaihtoehtoja: puoliso/kumppani, läheinen sukulainen, läheinen ystävä, läheinen työtoveri, 

joku muu  
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Työkyvyttömyyttä (kaikki dg:t) ennustavat tekijät 

Yhdistetyssä aineistossa 5165 hlöllä (20 %) ilmaantui kriteerit täyttävä työkyvyttömyysjakso 

keskimäärin 6.5 vuoden seurannan aikana. Taulukossa 3 on esitetty FPS- ja HeSSup -ai-

neistojen meta-analyysin avulla yhdistetyt tulokset. Niillä tutkittavilla, joilla oli vain vähän 

sosiaalisia suhteita (0-10 hlöä) oli 12 % korkeampi todennäköisyys siirtyä ennenaikaisesti 

pois työvoimasta työkyvyttömyyden vuoksi, kun ikä ja sukupuoli oli huomioitu. Samoin 

niillä, joilla oli paljon (≥3 hlöä) vahvoja siteitä, mutta vain vähän (0-5 hlöä) heikkoja siteitä 

tämä riski oli suurempi kuin niillä, joilla oli sekä vahvoja että heikkoja siteitä paljon (suh-

teellinen riski 1.16, 95% CI 1.05, 1.28). Tilastollisesti merkitsevä yhteys säilyi myös sen jäl-

keen, kun iän ja sukupuolen lisäksi mallissa huomioitiin koulutus, krooniset sairaudet ja 

masennus (suhteellinen riski 1.11, 95% CI 1.01, 1.23). Myös niillä tutkittavilla, jotka kokivat 

saamansa sosiaalisen tuen vähäiseksi (alin tertiili) tai kokivat saavansa tukea vain korkein-

taan yhdeltä henkilöltä (0-1 hlöä) oli noin 20 % suurempi riski siirtyä ennenaikaisesti pois 

työvoimasta työkyvyttömyyden vuoksi kuin niillä, jotka kokivat saavansa sosiaalista tukea 

enemmän tai useammalta henkilöltä, kun ikä ja sukupuoli oli huomioitu. Merkitsevä yhteys 

säilyi, vaikkakin riski hieman laski (13 %), kun lisäksi huomioitiin koulutus, krooniset sairau-

det ja masennus.  

Mielenterveyssyistä johtuvaa työkyvyttömyyttä ennustavat tekijät  

Taulukossa 4 on esitetty FPS- ja HeSSup -aineistojen yhdistetyt tulokset suhteessa mie-

lenterveyssyistä (ICD-koodit F00-F99) johtuvaan työkyvyttömyyteen. Näiden tulosten pe-

rusteella havaittiin, että niillä tutkittavilla, joilla sosiaalisten suhteiden määrä oli vähäinen 

(kokonaismäärä 0-10 hlöä tai vähän sekä vahvoja että heikkoja siteitä) oli yli 40% suu-

rempi riski siirtyä pois työvoimasta työkyvyttömyyden takia verrattuna niihin henkilöihin, 

joilla oli sosiaalisia suhteita enemmän. Yhteys oli merkitsevä ja saman suuruinen myös 

sen jälkeen, kun iän ja sukupuolen lisäksi myös koulutus ja krooniset sairaudet oli huomi-

oitu. Myös vähäiseksi koettu sosiaalinen tuki oli yhteydessä suurempaan riskiin siirtyä 

pois työvoimasta mielenterveyssyistä johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi, ja tämä yhteys 

säilyi myös sen jälkeen, kun koulutus ja krooniset sairaudet oli otettu huomioon (alin ter-

tiili, suhteellinen riski 1.34, 95% CI 1.14, 1.59; 0-1 tukea antavaa eri henkilöä, suhteellinen 

riski 1.35, 95% CI 1.10, 1.67).   

Työvoimaan paluuta ennustavat tekijät 

Niistä 5165 henkilöstä, jotka olivat seuranta-aikana poistuneet työvoimasta työkyvyttö-

myyden vuoksi, 3810 palasi takaisin työvoimaan vähintään yhdeksi päiväksi keskimäärin 

puolen vuoden seurannan aikana. Mikään tutkituista sosiaalisen verkoston muuttujista ei 

ennustanut työelämään paluuta tilastollisesti merkitsevästi (Taulukko 5). 
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Taulukko 3. Sosiaalisiin verkostoihin liittyvien tekijöiden yhteys ennenaikaiseen työvoimasta poistumiseen työky-

vyttömyyden vuoksi (kaikki dg:t). Tulokset perustuvat FPS-  ja HeSSup-aineistojen meta-analyysilla yhdistettyihin 

tuloksiin.  

 Malli 1 Malli 2 

 HR 95% CI HR 95% CI 

Sosiaalisten suhteiden määrä   

21- 1.00  1.00  

11-20 0.98 0.91, 1.05 0.94 0.88, 1.01 

0-10 1.12 1.03, 1.20 1.03 0.96, 1.12 

Vahvojen/heikkojen siteiden määräa    

paljon/paljon 1.00  1.00  

paljon/vähän 1.16 1.05, 1.28 1.11 1.01, 1.23 

vähän/paljon 1.00 0.91, 1.09 0.97 0.89, 1.06 

vähän/vähän 1.10 0.98, 1.25 1.05 0.93, 1.20 

Koetun sosiaalisen tuen määräb   

Ylin tertiili 1.00  1.00  

Keskimmäinen tertiili 1.05 0.98, 1.13 1.01 0.94, 1.09 

Alin tertiili 1.21 1.12, 1.30 1.13 1.05, 1.21 

Tukea antavien eri henkilöiden lkmc    

4-5 1.00  1.00  

2-3 1.05 0.98, 1.13 1.02 0.95, 1.10 

0-1 1.20 1.10, 1.31 1.13 1.03, 1.24 

Malli 1: vakioitu iän ja sukupuolen suhteen 

Malli 2: vakioitu iän, sukupuolen, koulutuksen, kroonisten sairauksien ja masennuksen suhteen 
a vahvat siteet, vähän: 0-2 hlöä, paljon: ≥3 hlöä; heikot siteet, vähän: 0-5 hlöä, paljon: ≥6 hlöä  

b keskimääräinen koetun tuen määrä (overall support score, SSQN, Sarason ym. 1983) 
c vaihtoehtoja: puoliso/kumppani, läheinen sukulainen, läheinen ystävä, läheinen työtoveri, 

joku muu  
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Taulukko 4. Sosiaalisiin verkostoihin liittyvien tekijöiden yhteys ennenaikaiseen työvoimasta poistumiseen mie-

lenterveyssyistä johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi (ICD-koodit F00-F99). Tulokset perustuvat FPS- ja HeSSup-

aineistojen meta-analyysilla yhdistettyihin tuloksiin. 

 Malli 1 Malli 2 

 HR 95% CI HR 95% CI 

Sosiaalisten suhteiden lkm     

21- 1.00  1.00  

11-20 1.01 0.85, 1.19 1.00 0.85, 1.19 

0-10 1.41 1.18, 1.68 1.40 1.17, 1.67 

Vahvojen/heikkojen siteiden määräa    

paljon/paljon 1.00  1.00  

paljon/vähän 1.13 0.98, 1.43 1.10 0.86, 1.40 

vähän/paljon 1.12 0.92, 1.36 1.13 0.93, 1.38 

vähän/vähän 1.44 1.10, 1.90 1.49 1.13, 1.95 

Koetun sosiaalisen tuen määräb    

Ylin tertiili 1.00  1.00  

Keskimmäinen tertiili 0.96 0.81, 1.13 0.94 0.80, 1.11 

Alin tertiili 1.36 1.15, 1.61 1.34 1.14, 1.59 

Tukea antavien eri henkilöiden lkmc    

4-5 1.00  1.00  

2-3 1.04 0.88, 1.22 1.03 0.87, 1.21 

0-1 1.34 1.09, 1.65 1.35 1.10, 1.67 

Malli 1: vakioitu iän ja sukupuolen suhteen 

Malli 2: vakioitu iän, sukupuolen, koulutuksen ja kroonisten sairauksien suhteen 
a vahvat siteet, vähän: 0-2 hlöä, paljon: ≥3 hlöä; heikot siteet, vähän: 0-5 hlöä, paljon: ≥6 hlöä  

b keskimääräinen koetun tuen määrä (overall support score, SSQN, Sarason ym. 1983) 
c vaihtoehtoja: puoliso/kumppani, läheinen sukulainen, läheinen ystävä, läheinen työtoveri, 

joku muu 
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Taulukko 5. Sosiaalisiin verkostoihin liittyvien tekijöiden yhteys todennäköisyyteen olla palaamatta työvoimaan 

työkyvyttömyyden jälkeen. Tulokset perustuvat FPS-  ja HeSSup-aineistojen meta-analyysilla yhdistettyihin tulok-

siin. 

 Työkyvyttömyys, 

kaikki diagnoosit 

Mielenterveyssyistä 

johtuva työkyvyttömyys 

 HR 95% CI HR 95% CI 

Sosiaalisten suhteiden lkm     

21- 1.00  1.00  

11-20 0.95 0.87, 1.02 1.27 0.91, 1.77 

0-10 0.91 0.84, 1.00 0.91 0.64, 1.28 

Vahvojen/heikkojen siteiden määräa    

paljon/paljon 1.00  1.00  

paljon/vähän 1.04 0.93, 1.16 1.03 0.64, 1.65 

vähän/paljon 0.96 0.87, 1.07 1.02 0.69, 1.51 

vähän/vähän 0.89 0.77, 1.03 0.61 0.35, 1.07 

Koetun sosiaalisen tuen määräb    

Ylin tertiili 1.00  1.00  

Keskimmäinen tertiili 0.91 0.84, 0.99 1.21 0.86, 1.72 

Alin tertiili 0.93 0.86, 1.01 10.2 0.73, 1.43 

Tukea antavien eri henkilöiden lkmc    

4-5 1.00  1.00  

2-3 0.94 0.86, 1.01 1.04 0.75, 1.45 

0-1 0.90 0.81, 0.99 1.01 0.67, 1.51 

Mallit vakioitu iän ja sukupuolen suhteen 
a vahvat siteet, vähän: 0-2 hlöä, paljon: ≥3 hlöä; heikot siteet, vähän: 0-5 hlöä, paljon: ≥6 hlöä  

b keskimääräinen koetun tuen määrä (overall support score, SSQN, Sarason ym. 1983) 
c vaihtoehtoja: puoliso/kumppani, läheinen sukulainen, läheinen ystävä, läheinen työtoveri, 

joku muu 
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3.2 Työuran pidentämistä ennustavat tekijät 

Tutkittavat 

Kysymystä liittyen työuran pidentämistä ennustaviin tekijöihin tarkasteltiin FIREA-aineis-

tossa. Tutkimusjoukkoon kuuluivat ne FIREA-tutkimukseen osallistuneet henkilöt, joilta oli 

tiedossa varsinainen eläköitymispäivä tai jotka työskentelivät edelleen laskennallisen elä-

kepäivän jälkeen (vähintään 1 vuoden ajan), ja jotka olivat vastanneet kyselyyn vähintään 

kerran ennen laskennallista eläkepäivää (n=3228).  

Taulukossa 6 esitetään tutkimusjoukkoon kuuluneiden miesten ja naisten taustamuuttu-

jien sekä sosiaalisiin verkostoihin liittyvien muuttujien jakaumat lähtötilanteessa ennen las-

kennallista eläkepäivää (n. 14 kk ennen). Verrattuna naisiin miehet olivat useammin naimi-

sissa tai avoliitossa, heidän puolisonsa työskenteli kokoaikaisesti, he osallistuivat aktiivi-

semmin kulttuuriharrastuksiin, uskonnollisiin tilaisuuksiin, opiskeluun ja kerho- ja yhdistys-

toimintaan, ja heillä oli korkeampi ammattiasema. Naisilla puolestaan oli miehiä useammin 

fyysisiä sairauksia ja mielenterveysongelmia, heillä oli useammin taloudellisia vaikeuksia, 

enemmän sosiaalisia suhteita, he tapasivat useammin sukulaisia, ystäviä ja naapureita ja 

harrastivat keskimäärin aktiivisemmin käsitöitä, askartelua, soittamista, valokuvausta yms. 

He myös hoitivat useammin omaistaan, joka oli kykenemätön hoitamaan itseään.  

Miehistä 64 % ja naisista 70 % ei jatkanut työssä laskennallisen eläkeiän jälkeen (Kuva 1). 

Miehistä 18 % jatkoi työssä alle vuoden ja 19 % vähintään vuoden laskennallisen eläkeiän 

jälkeen. Naisilla vastaavat osuudet olivat 15 % ja 14 %. 

Kuva 1. Osuus FIREA-tutkimukseen osallistuneista miehistä (n=544) ja naisista (n=2684), jotka eivät pidentäneet 

työuraansa tai jotka pidensivät työuraansa alle vuoden tai vähintään vuoden yli laskennallisen eläkeiän 



 Sosiaaliset verkostot ja työurien pidentäminen 

 

23 

 

Taulukko 6. FIREA-tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden taustamuuttujat sekä sosiaalisiin verkostoihin liitty-

vät tekijät ennen laskennallista eläkeikää (n=3228) 

 Miehet, n=544 Naiset, n=2684 

Ikä, ka. (SD) 62.6 (1.4) 62.6 (1.2) 

 n % n % 

Ammattiasema     

Johtajat ja erityisasiantuntijat 263 49 798 30 

Asiantuntijat, toimisto- ja 

asiakaspalvelutyöntekijät  110 20 867 33 

Palvelu- ja myyntityön tai fyysinen 

työn tekijät 167 31 990 37 

Diagnosoidut sairaudeta, kyllä 277 55 1643 65 

Mielenterveysongelmat, kyllä 60 13 425 18 

Siviilisääty, naimisissa/avoliitossa 443 83 1800 69 

Puolison kokoaikainen työskentely, 

kyllä 225 55 479 27 

Taloudelliset vaikeudet, kyllä 112 22 689 27 

Sosiaalisten suhteiden lkm ≥11  435 81 2332 87 

Aktiivinen sosiaalinen osallistuminenb     

Kulttuuriharrastukset, opiskelu, 

uskonnolliset tilaisuudet 211 39 911 34 

Kerho- ja yhdistystoiminta 203 38 645 25 

Sukulaisten, ystävien tai naapurien 

tapaaminen 120 22 989 37 

Käsityöt, askartelu, soittaminen, 

valokuvaus, liikunta, kalastus yms.  100 19 1043 39 

Hoitovastuu, kyllä 73 14 491 19 

a Itseilmoitettu tieto diagnosoiduista sairauksista, sis. sydän- ja verisuonisairaudet, nivelrikko, osteopo-

roosi, iskias, nivelreuma, diabetes, migreeni sekä syöpä  
b osallistumisfrekvenssi arvioitu 5-portaisella asteikolla (”Joka päivä tai useimpina päivänä viikossa; 

Kerran tai pari viikossa; Kerran tai pari kuukaudessa; Kerran tai pari vuodessa; Harvem-

min tai en koskaan”). Niiden henkilöiden, jotka vastaustensa perusteella kuuluivat ylimpään kvartiiliin, 

katsottiin olevan aktiivisia kyseisen luokan aktiviteettien suhteen. 
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Taulukko 7. Sosiaalisiin verkostoihin liittyvien tekijöiden yhteys työuran pidentämiseen yli laskennallisen eläkeiän 

miehillä (n=544) 

  Ei 

pidennystä 

n=346 

(vert.) 

<1 v. pidennys 

n=97 

≥1v. pidennys 

n=101 

  OR OR 95% CI OR 95% CI 

Naimisissa/avoliitossa, ei   1.00 0.79 0.40, 1.58 0.85 0.43, 1.68 

Puolison kokoaikainen 

työskentely, kyllä  1.00 2.54 1.40, 4.59 2.64 1.44, 4.81 

Taloudelliset vaikeudet, kyllä  1.00 1.18 0.64, 2.17 1.28 0.68, 2.39 

Sosiaalisten suhteiden lkm ≥11  1.00 0.58 0.32, 1.06 0.76 0.39, 1.49 

Aktiivinen sosiaalinen osallistuminena     

Kulttuuriharrastukset, opiskelu, 

uskonnolliset tilaisuudet  1.00 1.36 0.80, 2.31 1.84 1.09, 3.13 

Kerho- ja yhdistystoiminta  1.00 1.23 0.74, 2.04 1.67 1.00, 2.79 

Sukulaisten, ystävien tai 

naapurien tapaaminen  1.00 1.01 0.55, 1.85 1.24 0.67, 2.28 

Käsityöt, askartelu, 

soittaminen, valokuvaus, 

liikunta, kalastus yms.  1.00 0.75 0.39, 1.45 0.79 0.42, 1.51 

Hoitovastuu, kyllä  1.00 0.92 0.45, 1.86 0.83 0.40, 1.70 

a osallistumisfrekvenssi arvioitu 5-portaisella asteikolla (”Joka päivä tai useimpina päivänä vii-

kossa; Kerran tai pari viikossa; Kerran tai pari kuukaudessa; Kerran tai pari vuodessa; 

Harvemmin tai en koskaan”). Niiden henkilöiden, jotka vastaustensa perusteella kuuluivat 

yläkvartiiliin, katsottiin olevan aktiivisia kyseisen luokan aktiviteettien suhteen. 

Mallit vakioitu iän, ammattiaseman, diagnosoitujen sairauksien ja mielenterveysongelmien 

suhteen  
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Taulukko 8. Sosiaalisiin verkostoihin liittyvien tekijöiden yhteys työuran pidentämiseen yli laskennallisen eläkeiän 

naisilla (n=2684) 

  Ei 

pidennystä 

n=1892 

(vert.) 

<1 v. pidennys 

n=407 

≥1v. pidennys 

n=385 

  OR OR 95% CI OR 95% CI 

Naimisissa/avoliitossa, ei   1.00 1.28 0.99, 1.66 1.59 1.23, 2.05 

Puolison kokoaikainen 

työskentely, kyllä  1.00 1.07 0.77, 1.49 1.91 1.39, 2.64 

Taloudelliset vaikeudet, kyllä  1.00 1.47 1.12, 1.92 1.91 1.47, 2.48 

Sosiaalisten suhteiden lkm ≥11  1.00 1.17 0.80, 1.71 1.01 0.70, 1.46 

Aktiivinen sosiaalinen osallistuminena     

Kulttuuriharrastukset, opiskelu, 

uskonnolliset tilaisuudet  1.00 1.34 1.05, 1.71 1.47 1.15, 1.88 

Kerho- ja yhdistystoiminta  1.00 1.08 0.82, 1.42 1.53 1.18, 1.98 

Sukulaisten, ystävien tai 

naapurien tapaaminen  1.00 0.88 0.68, 1.12 0.90 0.70, 1.15 

Käsityöt, askartelu, 

soittaminen, valokuvaus, 

liikunta, kalastus yms.  1.00 1.02 0.80, 1.30 0.75 0.58, 0.97 

Hoitovastuu, kyllä  1.00 0.80 0.60, 1.07 0.90 0.67, 1.22 

a osallistumisfrekvenssi arvioitu 5-portaisella asteikolla (”Joka päivä tai useimpina päivänä 

viikossa; Kerran tai pari viikossa; Kerran tai pari kuukaudessa; Kerran tai pari vuodessa; 

Harvemmin tai en koskaan”). Niiden henkilöiden, jotka vastaustensa perusteella kuuluivat 

yläkvartiiliin, katsottiin olevan aktiivisia kyseisen luokan aktiviteettien suhteen. 

Mallit vakioitu iän, ammattiaseman, diagnosoitujen sairauksien ja mielenterveysongelmien suh-

teen 
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Työuran pidentämistä ennustavat tekijät miehillä 

 

Taulukossa 7 on esitetty, mitkä sosiaalisiin verkostoihin liittyvät tekijät ennustivat eri pi-

tuista työuran pidentämistä laskennallisen eläkeiän yli miehillä. Ne miehet, joiden puoliso 

oli mukana työelämässä, jatkoivat yli kaksi kertaa todennäköisemmin työssä laskennalli-

sen eläkeiän yli verrattuna niihin miehiin, joiden puolisot eivät työskennelleet (<1 v. pi-

dennys OR 2.54, 95% CI 1.40, 4.59; ≥1v. pidennys OR 2.64, 95% CI 1.44, 4.81).  

Myös aktiivinen osallistuminen kulttuuriharrastuksiin, opiskeluun, ja uskonnollisiin tilai-

suuksiin (OR 1.84, 95% CI 1.09, 3.13) sekä kerho- ja yhdistystoimintaan (OR 1.67, 95% CI 

1.00, 2.79) ennustivat työssä jatkamista vähintään yhden vuoden yli laskennallisen eläke-

päivän. 

 

Työuran pidentämistä ennustavat tekijät naisilla 

 

Taulukossa 8 on esitetty, mitkä sosiaaliseen verkostoon liittyvät tekijät ennustivat eri pi-

tuista työuran pidentämistä laskennallisen eläkeiän yli naisilla. Ne naiset, jotka eivät olleet 

naimisissa tai avoliitossa (OR 1.59, 95% CI 1.23 to 2.05), tai joiden puoliso oli mukana työ-

elämässä (OR 1.91, 95% CI 1.39 to 2.64) jatkoivat todennäköisemmin työssä vähintään 

yhden vuoden ajan laskennallisen eläkeiän yli. Taloudelliset vaikeudet ennustivat työssä 

jatkamista sekä alle yhden vuoden ajan (OR 1.47, 95% CI 1.12 to 1.92) että vähintään yh-

den vuoden ajan (OR 1.91, 95% CI 1.47 to 2.48) laskennallisen eläkeiän yli. Samoin aktiivi-

nen osallistuminen kulttuuriharrastuksiin, opiskeluun ja uskonnollisiin tilaisuuksiin oli yh-

teydessä työssä jatkamiseen sekä alle yhden vuoden ajan (OR 1.34, 95% CI 1.05, 1.71) 

että vähintään yhden vuoden ajan (OR 1.47, 95% CI 1.15, 1.88) yli laskennallisen eläkeiän. 

Ne naiset, jotka osallistuivat aktiivisesti kerho- ja yhdistystoimintaan, jatkoivat noin 50% 

suuremmalla todennäköisyydellä työssä vähintään yhden vuoden ajan laskennallisen elä-

keiän yli (OR 1.53, 95% CI 1.18, 1.98) verrattuna naisiin, jotka olivat vähemmän aktiivisia. 

Sitä vastoin aktiivinen osallistuminen sen tyyppisiin harrastuksiin kuten käsityöt, askartelu, 

soittaminen, liikunta, kalastus yms. oli yhteydessä 25 % pienempään todennäköisyyteen 

jatkaa työssä yli laskennallisen eläkeiän (OR 0.75, 95% CI 0.58, 0.97). 
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3.3 Sosiaalisissa verkostoissa tapahtuvat muutokset 

eläköitymisen ympärillä  

Tutkittavat 

Kysymystä liittyen sosiaalisissa verkostoissa tapahtuviin muutoksiin eläköitymisen ympä-

rillä tarkasteltiin FIREA-aineistossa. Tutkimusjoukkoon kuuluivat ne FIREA-tutkimukseen 

osallistuneet henkilöt, jotka olivat vastanneet vähintään kahteen perättäiseen kyselyyn, 

joista toinen oli ennen (aikapiste -1) ja toinen jälkeen eläköitymisen (aikapiste 1), olivat 

vastanneet sosiaalisia verkostoja koskeviin kysymyksiin, ja olivat osa- tai kokoaikatyössä 

eläköitymistä edeltävän kyselyn aikana (n=2716). Taulukossa 9 esitetään tutkimusjouk-

koon kuuluneiden henkilöiden taustamuuttujien jakaumat eläköitymistä edeltävässä aika-

pisteessä (aikapiste -1) arvioituna.  

 

Taulukko 9. FIREA-tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden taustamuuttujat eläköitymistä edeltävässä aikapis-

teessä (aikapiste -1) arvioituna 

Ikä, ka. (SD) 63.3 1.4 

 n % 

Sukupuoli, naiset 2275 84 

Ammattiasema   

Johtajat ja erityisasiantuntijat 888 33 

Asiantuntijat, toimisto- ja 

asiakaspalvelutyöntekijät  

832 31 

Palvelu- ja myyntityön tai fyysinen 

työn tekijät 

971 36 

Sairauksien lkma   

0 653 25 

1 996 38 

≥2 978 37 

Mielenterveysongelmat, kyllä 404 16 
a sis. sydän- ja verisuonisairaudet, nivelrikko, osteoporoosi, iskias, nivelreuma, diabetes, mig-

reeni sekä syöpä. 
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Kuva 2. Vahvojen (A) ja heikkojen (B) siteiden keskimääräinen lukumäärä eläköitymisen eri vaiheissa FIREA-ai-

neistossa. Estimaatit vakioitu iän ja sukupuolen suhteen. 

 

Sosiaalisissa verkostoissa tapahtuvat muutokset 

Sosiaalisten suhteiden kokonaismäärä ennen eläköitymistä (aikapiste -1) oli keskimäärin 

21.5 henkilöä, ja se väheni tilastollisesti merkitsevästi jo eläköitymistä edeltävän vaiheen 

aikana (aikapisteiden -2 ja -1 välillä) (-0.56, 95% CI -0.97, -0.14), eläkkeelle siirtymisvai-

heessa (aikapisteiden -1 ja 1 välillä) (-0.71, 95% CI -1.05, -0.36) ja eläköitymisen jälkeen 

(aikapisteiden 1 ja 3 välillä) (-0.38, 95% CI -0.71, -0.04). Väheneminen oli merkitsevästi voi-

makkaampaa eläkkeelle siirtymisvaiheessa kuin sen jälkeen (p-arvo=0.02), kun taas mer-

kitsevää eroa ei havaittu eläköitymistä edeltävän vaiheen ja eläkkeelle siirtymisvaiheen vä-

lillä (p-arvo=0.42).  

Kuvassa 2 on esitetty koko tutkimusjakson aikana tapahtuneet muutokset vahvoissa (A) 

ja heikoissa (B) siteissä, kun ikä ja sukupuoli on vakioitu. Väheneminen sosiaalisten suhtei-

den kokonaismäärässä johtui pääasiassa heikkojen siteiden määrän vähenemisestä. Heik-

kojen siteiden määrä ennen eläköitymistä (aikapisteessä -1) oli keskimäärin 15.9 henkilöä, 

ja se väheni merkitsevästi jo eläköitymistä edeltävän vaiheen aikana (aikapisteiden -2 ja -1 

välillä) (-0.64, 95% CI -1.07, -0.20) ja eläkkeelle siirtymisvaiheessa (aikapisteiden -1 ja 1 vä-

lillä) (-0.75, 95% CI -1.09, -0.41). Merkitsevää muutosta heikkojen siteiden määrässä ei ha-

vaittu eläköitymisen jälkeen (aikapisteiden 1 ja 3 välillä) (-0.20, 95% CI -0.54, 0.13). Vähe-

neminen oli merkitsevästi voimakkaampaa eläkkeelle siirtymisvaiheessa kuin sen jälkeen 

(p-arvo=0.005), kun taas merkitsevää eroa ei havaittu eläkkeelle siirtymisjakson ja eläköi-

tymistä edeltävän vaiheen välillä (p-arvo=0.66). 

Vahvojen siteiden määrä ennen eläköitymistä (aikapiste -1) oli keskimäärin 5.6 henkilöä, 

eikä merkitsevää muutosta havaittu missään eläköitymisen vaiheessa, vaikkakin suuntaus 
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oli vähenemään päin (aikapisteiden -2 ja -1 välillä: -0.08, 95% CI -0.23, 0.08; aikapisteiden 

-1 ja 1 välillä: -0.07, 95% CI -0.20, 0.06; aikapisteiden 1 ja 3 välillä: -0.03, 95% CI -0.16, 0.09; 

p-arvo muutosten eroille eri vaiheissa >0.1). 

Taulukoissa 10 ja 11 on esitetty vahvojen ja heikkojen siteiden määrät ennen eläköity-

mistä (aikapiste -1) ja niissä tapahtuneet muutokset eläkkeelle siirtymisvaiheessa osaryh-

mittäin. Ennen eläköitymistä vahvojen siteiden määrä oli korkeampi naisilla verrattuna 

miehiin ja niillä, joilla ei ollut mielenterveysongelmia verrattuna niihin, joilla niitä oli. Heik-

koja siteitä oli keskimäärin enemmän korkeammassa ammattiasemassa olevilla verrattuna 

matalamman ammattiasemassa oleviin. Sekä vahvoja että heikkoja siteitä oli enemmän 

naimisissa tai avoliitossa olevilla verrattuna muihin. 

Vahvojen siteiden määrässä ei juurikaan tapahtunut muutoksia eläkkeelle siirtymisvai-

heessa eri osaryhmissä, mutta suunta oli vähenemään päin. Ainoa merkitsevä muutos ha-

vaittiin naimisissa tai avoliitossa olevilla, joilla vahvojen siteiden määrä väheni enemmän 

verrattuna niihin, jotka eivät olleet naimisissa (osaryhmä x aika -interaktio, p<0.05). Heik-

kojen siteiden määrä väheni merkitsevästi eläkkeelle siirryttäessä kaikissa alaryhmissä, 

paitsi miehillä ja niillä, joilla oli mielenterveysongelmia. Muutokset olivat kuitenkin saman-

suuntaisia kaikissa alaryhmissä yli ajan (alaryhmä x aika -interaktio, p>0.05). 
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Taulukko 10. Vahvojen siteiden määrä ennen eläköitymistä (aikapiste -1) ja siinä tapahtuneet muutokset eläk-

keelle siirtymisvaiheessa (aikapisteiden -1 ja 1 välillä) kaikilla tutkittavilla ja osaryhmittäin 

 Ennen eläköitymistä 

(aikapiste -1) 

Eläkkeelle siirtymisvaiheessa 

(aikapisteiden -1 ja 1 välillä) 

 ka. 95% CI muutos, ka. 95% CI 

Kaikki 5.6 5.4, 5.8 -0.07 -0.20, 0.06 

Sukupuoli     

Miehet 5.2 4.8, 5.5 -0.11 -0.37, 0.14 

Naiset 6.0 5.9, 6.2 -0.10 -0.21, 0.02 

Ammattiasema     

Johtajat ja erityisasiantuntijat 
5.7 5.4, 6.0 -0.09 -0.27, 0.09 

Asiantuntijat, toimisto- ja 

asiakaspalvelutyöntekijät  
5.6 5.3, 5.9 0.03 -0.17, 0.24 

Palvelu- ja myyntityön tai 

fyysinen työn tekijät 6.4 6.1, 6.6 -0.15 -0.36, 0.05 

Siviilisäätya     

Naimisissa tai avoliitossa 6.1 5.9, 6.3 -0.15 -0.29, -0.01 

Ei naimisissa 5.4 5.1, 5.7 0.13 -0.08, 0.33 

Sairauksien lkmb     

0 6.0 5.7, 6.3 -0.12 -0.34, 0.10 

1 5.7 5.5, 6.0 -0.10 -0.29, 0.09 

≥2 6.0 5.7, 6.2 -0.06 -0.24, 0.13 

Mielenterveysongelmat     

Ei  6.0 5.8, 6.1 -0.13 -0.27, 0.02 

Kyllä 5.5 5.1, 5.9 0.13 -0.15, 0.40 

Mallit on vakioitu iän ja sukupuolen suhteen 

a alaryhmä x aika -interaktion p-arvo <0.05 

b sis. sydän- ja verisuonisairaudet, nivelrikko, osteoporoosi, iskias, nivelreuma, diabetes, mig-

reeni sekä syöpä. 
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Taulukko 11. Heikkojen siteiden määrä ennen eläköitymistä (aikapiste -1) ja siinä tapahtuneet muutokset eläk-

keelle siirtymisvaiheessa (aikapisteiden -1 ja 1 välillä) kaikilla tutkittavilla ja osaryhmittäin 

 Ennen eläköitymistä 

(aikapiste -1) 

Eläkkeelle siirtymisvaiheessa 

(aikapisteiden -1 ja 1 välillä) 

 ka. 95% CI muutos, ka. 95% CI 

Kaikki 15.9 15.4, 16.4 -0.75 -1.09, -0.41 

Sukupuoli     

Miehet 16.0 15.1, 16.9 -0.61 -1.28, 0.07 

Naiset 15.9 15.5, 16.3 -0.72 -1.04, -0.40 

Ammattiasema     

Johtajat ja 

erityisasiantuntijat 
16.9 16.3, 17.6 -0.66 -1.19, -0.13 

Asiantuntijat, toimisto- ja 

asiakaspalvelutyöntekijät  
15.3 14.6, 16.0 -0.77 -1.31, -0.23 

Palvelu- ja myyntityön tai 

fyysinen työn tekijät 15.6 15.0, 16.2 -0.75 -1.29, -0.21 

Siviilisääty     

Naimisissa tai avoliitossa 16.6 16.1, 17.0 -0.77 -1.16, -0.37 

Ei naimisissa 14.3 13.6, 15.0 -0.69 -1.25, -0.13 

Sairauksien lkma     

0 15.9 15.1, 16.6 -1.22 -1.83, -0.61 

1 16.1 15.5, 16.7 -0.51 -1.02, -0.0004 

≥2 15.8 15.2, 16.4 -0.73 -1.25, -0.20 

Mielenterveysongelmat     

Ei  16.2 15.7, 16.6 -0.87 -1.26, -0.48 

Kyllä 15.2 14.2, 16.1 -0.73 -1.47, 0.01 

Mallit on vakioitu iän ja sukupuolen suhteen 
a sis. sydän- ja verisuonisairaudet, nivelrikko, osteoporoosi, iskias, nivelreuma, diabetes, mig-

reeni sekä syöpä. 
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA TULOSTEN 

HYÖDYNTÄMINEN 

Tämän tutkimushankkeen tavoitteena oli tuottaa uutta, pitkittäisasetelmaan perustuvaa 

tietoa sosiaalisiin verkostoihin liittyvien tekijöiden merkityksestä työuran pituuden ennus-

tajina sekä tarkastella millainen merkitys eläköitymisellä on sosiaalisissa verkostoissa ta-

pahtuviin muutoksiin. Hanke tuotti sekä uutta että aiempaa tutkimusta vahvistavaa tietoa. 

Tutkimusaineisto vastasi hyvin asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Käytettävissä oli kolmeen 

eri tutkimuskohorttiin perustuva laaja, kyselypohjainen seuranta-aineisto, joka yhdistettiin 

kansallisiin rekisteritietoihin.  

4.1 Tutkimuksen päätulokset 

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että tietyt sosiaaliseen verkostoon liittyvät tekijät ennusti-

vat työuran pituutta. Toisaalta, sosiaalisten suhteiden vähäinen määrä ja vähäiseksi koettu 

sosiaalinen tuki olivat yhteydessä suurempaan riskiin siirtyä ennenaikaisesti pois työvoi-

masta työkyvyttömyyden vuoksi. Tämä yhteys oli erityisen selvä tarkasteltaessa mielenter-

veyssyistä johtuvaa työkyvyttömyyttä ja se oli riippumaton iästä, sukupuolesta, koulutus-

tasosta ja fyysisistä kroonisista sairauksista. Sosiaalisten suhteiden määrä tai sosiaalisen 

tuen määrä eivät kuitenkaan olleet merkitsevästi yhteydessä mahdolliseen työvoimaan pa-

luuseen työkyvyttömyyden jälkeen. Toisaalta, tietyt sosiaalisiin verkostoihin liittyvät tekijät 

ennustivat työssä jatkamista laskennallisen eläkeiän jälkeen. Miehillä tällaisia tekijöitä olivat 

puolison työskentely sekä aktiivinen sosiaalinen osallistuminen mm. kulttuuriharrastuksiin, 

opiskeluun ja kerho- ja yhdistystoimintaan. Naisilla työuran pidentämiseen olivat yhtey-

dessä puolison/kumppanin puuttuminen, puolison työskentely ja taloudelliset vaikeudet. 

Samoin heillä aktiivinen sosiaalinen osallistuminen mm. kulttuuriharrastuksiin, opiskelu 

sekä kerho- ja yhdistystoiminta ennustivat työuran pidentämistä laskennallisen eläkeiän 

yli. Miehet pidensivät naisia todennäköisemmin työuraansa laskennallisen eläkeiän yli. 

Sosiaalisten suhteiden kokonaismäärä oli keskimäärin 21.5 henkilöä ennen eläköitymistä, 

ja se näytti pienentyvän hieman, keskimäärin yhdellä henkilöllä eläkkeelle siirtymisen yh-

teydessä. Tämä johtui pääasiassa ns. heikkojen siteiden määrän vähenemisestä, jota ha-

vaittiin jo eläköitymistä edeltävän vaiheen aikana, muttei niinkään enää eläkkeelle siirtymi-

sen jälkeen. Muutokset vahvojen siteiden määrässä eivät olleet merkitseviä missään elä-

köitymisen vaiheessa, vaikkakin suunta oli vähenemään päin.  

Havaitut muutokset vahvoissa ja heikoissa siteissä olivat pääosin samansuuntaisia miehillä 

ja naisilla, eri ammattiasemassa olevilla ja riippumatta siviilisäädystä, sairauksien lukumää-
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rästä tai mahdollisista mielenterveysongelmista. Ainoastaan naimisissa tai avoliitossa ole-

villa vahvojen siteiden määrä väheni eläkkeelle siirtymävaiheessa enemmän kuin niillä, 

jotka eivät olleet naimisissa. 

  

4.2 Tulosten hyödynnettävyys 

Työkyvyn ylläpitäminen ja työssä jatkaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä tavoitteita ennen 

kaikkea työntekijän itsensä kannalta, mutta myös väestön vanhenemisesta johtuvien ta-

louteen ja työvoiman saatavuuteen liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi. 

Tämän tutkimuksen tulokset korostavat sosiaalisten suhteiden ja sosiaalisen aktiivisuuden 

merkitystä ikääntyvien työntekijöiden työkyvyn ja työssä jatkamisen kannalta. Näin ollen 

voidaan olettaa, että sosiaalisen verkoston vahvistaminen, sosiaalisen tuen lisääminen ja 

sosiaaliseen aktiivisuuteen rohkaiseminen ovat tärkeitä tavoitteita työkyvyn tukemisessa 

kaikissa työuran vaiheissa, mutta erityisesti työuran loppuvaiheessa, jolloin sosiaalisen ver-

koston koko saattaa pienentyä. Näitä tavoitteita tukevia toimia työyhteisössä voivat olla 

esimerkiksi erilaiset yhteisölliset toiminnat ja sosiaalisen tuen tarjoaminen. Myös työter-

veyshuolto voi tukea näitä tavoitteita huomioimalla sosiaaliseen verkostoon liittyviä teki-

jöitä ja tarvittaessa tukemalla henkilön sosiaalista hyvinvointia. Jatkossa on hyvä selvittää, 

mitkä olisivat toimivia konkreettisia keinoja tukea ikääntyvien työntekijöiden sosiaalista hy-

vinvointia ja siten parhaassa tapauksessa työssä jatkamista mahdollisimman pitkään. Li-

säksi olisi hyvä arvioida, miten nämä toimet voisivat auttaa eläkkeelle siirtyvää työntekijään 

sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen. 
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5 TAULUKOT 

Taulukko 1. FPS ja HeSSup -tutkimuksiin osallistuneiden henkilöiden taustamuuttujien 

jakaumat lähtötilanteessa 

Taulukko 2. FPS ja HeSSup -tutkimuksiin osallistuneiden henkilöiden sosiaalisiin verkos-

toihin liittyvien tekijöiden jakaumat lähtötilanteessa 

Taulukko 3. Sosiaalisiin verkostoihin liittyvien tekijöiden yhteys ennenaikaiseen työvoi-

masta poistumiseen työkyvyttömyyden vuoksi (kaikki dg:t). Tulokset perustuvat FPS- ja 

HeSSup-aineistojen meta-analyysilla yhdistettyihin tuloksiin. 

Taulukko 4. Sosiaalisiin verkostoihin liittyvien tekijöiden yhteys ennenaikaiseen työvoi-

masta poistumiseen mielenterveyssyistä johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi (ICD-koodit 

F00-F99). Tulokset perustuvat FPS- ja HeSSup-aineistojen meta-analyysilla yhdistettyihin 

tuloksiin. 

Taulukko 5. Sosiaalisiin verkostoihin liittyvien tekijöiden yhteys todennäköisyyteen olla 

palaamatta työvoimaan työkyvyttömyyden jälkeen. Tulokset perustuvat FPS- ja HeSSup-

aineistojen meta-analyysilla yhdistettyihin tuloksiin. 

Taulukko 6. FIREA-tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden taustamuuttujat sekä sosi-

aalisiin verkostoihin liittyvät tekijät ennen laskennallista eläkeikää (n=3228) 

Taulukko 7. Sosiaalisiin verkostoihin liittyvien tekijöiden yhteys työuran pidentämiseen yli 

laskennallisen eläkeiän miehillä (n=544) 

Taulukko 8. Sosiaalisiin verkostoihin liittyvien tekijöiden yhteys työuran pidentämiseen yli 

laskennallisen eläkeiän naisilla (n=2684) 

Taulukko 9. FIREA-tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden taustamuuttujat eläköity-

mistä edeltävässä aikapisteessä (aikapiste -1) arvioituna 

Taulukko 10. Vahvojen siteiden määrä ennen eläköitymistä (aikapiste -1) ja siinä tapah-

tuneet muutokset eläkkeelle siirtymisvaiheessa (aikapisteiden -1 ja 1 välillä) kaikilla tutkit-

tavilla ja osaryhmittäin 

Taulukko 11. Heikkojen siteiden määrä ennen eläköitymistä (aikapiste -1) ja siinä tapah-

tuneet muutokset eläkkeelle siirtymisvaiheessa (aikapisteiden -1 ja 1 välillä) kaikilla tutkit-

tavilla ja osaryhmittäin 
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6 KUVAT 

Kuva 1. Osuus FIREA-tutkimukseen osallistuneista miehistä (n=544) ja naisista (n=2684), 

jotka eivät pidentäneet työuraansa tai jotka pidensivät työuraansa alle vuoden tai vähin-

tään vuoden yli laskennallisen eläkeiän 

Kuva 2. Vahvojen (A) ja heikkojen (B) siteiden keskimääräinen lukumäärä eläköitymisen 

eri vaiheissa FIREA-aineistossa. Estimaatit vakioitu iän ja sukupuolen suhteen. 
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