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 TYÖVOIMATUTKIMUKSEN AD HOC -LISÄTUTKIMUS 2012: 
SIIRTYMINEN TYÖSTÄ ELÄKKELLE 

 

 LOMAKE   

 Kysymykset esitetään kohdehenkilöille 5. vastauskerralla, ja ne sijoitetaan 
peruslomakkeen loppuun ennen kotitalousosaa. 

 

   

Juonto1 Tiedustelen seuraavaksi joitakin työstä eläkkeelle siirtymiseen liittyviä 
asioita. 

 

AH1 Saatteko nykyisin jotakin eläkettä; tähän luetaan vanhuuseläkkeen lisäksi 
osa-aikaeläkkeet, kuntoutustuki, erilaiset lisäeläkkeet ynnä muut 
eläkemuodot? 

 

 1. Kyllä �AH2  

  �AH7 (63 – 69) 

 2. Ei � AH13T, 
AH13E, AH16E 

 Jos AH1=1 ja 50 - 62-vuotias:  

AH2 Millaista eläkettä teille maksetaan.  
Saatteko vanhuuseläkettä, joka tarkoittaa ikään tai työvuosiin perustuvaa 
työeläkettä tai kansaneläkettä? 

 

 1. Kyllä  � AH7 

 2. Ei � AH3, AH4 

 Vastaus on aina Ei, jos kh saa seuraavia eläkkeitä: työkyvyttömyys- tai 
osatyökyvyttömyyseläke, työttömyyseläke, kuntoutustuki tai tapaturmaeläke 

 

   

 Jos AH2=2 ja syntynyt 1949:  

AH3 Saatteko työttömyyseläkettä?  

 1. Kyllä � AH5 

 2. Ei � AH4 

   

 Jos AH2=2 ja AH3=2 tai tyhjä:  

AH4 Saatteko kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä?  

 1. Kyllä  

 2. Ei  

 3. Ilmoittaa saavansa osatyökyvyttömyyseläkettä  

 Myös osatyökyvyttömyyseläke lasketaan tähän. Jos se tulee ilmi, kirjataan 
kohtaan 3. 

 

   

AH5 Entä saatteko tapaturmaeläkettä?  

 1. kyllä � AH6 

 2. ei � AH7, AH6  

 Myös haittaraha kuuluu tähän.  

 Jos AH3-AH5 ei yhtään kyllä ja AH4=2 � AH7.  
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 Kaikki, joilla AH3-AH5 yksikin kyllä tai AH4=3:  

AH6 Maksetaanko teille vielä jotain seuraavista:  

 6.1 vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuvat eläke?  

 1. kyllä  

 2. ei  

 6.2. työnantajan lisäeläke-etuus?  

 1. kyllä  

 2. ei  

 Tämä ei tarkoita normaalia ansioon perusteluvaa eläkettä, vaan työnantajan 
hankkimaa yksilöllistä tai kollektiivista lisäeläkettä. 

 

   

 6.3. leskeneläke?  

 1. kyllä  

 2. ei  

   

 Jos AH2=1 tai jos AH1=1 ja 63 - 69-vuotias (sekä: jos AH2=2 ja AH3=2 tai 
tyhjä, ja AH4=3 ja AH5=2): 

 

AH7 Mitä seuraavista saatte:  

 7.1. osa-aikaeläke?  

 1. kyllä  

 2. ei  

 Jos AH7.1=2:  

 7.2. varhennettu vanhuuseläke?  

 1. kyllä  

 2. ei  

 Jos AH7.2=2:  

 7.3. vanhuuseläke?  

 1. kyllä  

 2. ei 

Useat ymmärtävät vanhuuseläkkeensä ”työeläkkeenä". 

Kaikki siirtyvät vanhuuseläkkeelle työeläke- tai kansaneläkejärjestelmien 
mukaan. 

Yleinen eläkkeellesiirtymisikä on nykyään 63 vuotta (mutta on liukuva aina 68 
vuoteen saakka). 

 

 Jos AH7.3=2:  

 7.4. luopumistuki?  

 1. kyllä  

 2. ei  

 7.5. vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuvat eläke?  

 1. kyllä  

 2. ei  
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 7.6. työnantajan lisäeläke-etuus?  

 1. kyllä  

 2. ei  

   

 7.7. leskeneläke?  

 1. kyllä  

 2. ei  

   

 Jos ei saa mitään AH3-AH7:  

AH8 Mitä eläkettä te saatte?  

 Haastattelija, noudata seuraavia ohjeita:  

 - Jos 63 - 64-vuotias kh sanoo saavansa työkyvyttömyyseläkettä, hänen 
täytyy olla siirtynyt työkyvyttömyyseläkkeelle ennen vuotta 2006  � 
kirjoita eläke tähän ja siirry lomakkeella eteenpäin. 

 

 - Jos kh on varma, että saa vain tapaturmaeläkettä � kirjoita eläke tähän ja 
siirry lomakkeella eteenpäin. 

 

 - Jos yli 64-vuotias kh sanoo saavansa työkyvyttömyys- tai 
työttömyyseläkettä tai luopumistukea, ne muuttuvat vanhuuseläkkeeksi 
63-vuotiaana � kirjaa kohtaan AH7_3=kyllä. 

 

 - Jos ei saa eläkettä, palaa kohtaan AH1 ja merkitse ”ei”.   

   

 Jos AH7.3=1 tai AH7.5=1 tai AH7.6=1 tai AH6.1=1 tai AH6.2=1:  

AH9 Oletteko aiemmin, ennen nykyistä eläkettänne, saanut:  

 9.1. osa-aikaeläkettä?  

 1. kyllä  

 2. ei  

 9.2. työttömyyseläkettä?  

 1. kyllä  

 2. ei  

 Työttömyysturvan lisäpäiväraha lasketaan tähän, mikäli kh sanoo saaneensa 
sellaista 

 

 9.3. työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea?  

 1. kyllä  

 2. ei  

   

 Jos AH7.1=1 tai jos AH9.1=1:  

AH10 10.1. Minkä ikäisenä aloitte saada osa-aikaeläkettä?  

 Jos AH7.2=1:  

 10.2. Minkä ikäisenä aloitte saada varhennettua eläkettä?  

 Jos AH7.3.=1:  

 10.3. Minkä ikäisenä aloitte saada vanhuuseläkettä?  



4(7) 
 

 Useat ymmärtävät vanhuuseläkkeensä ”työeläkkeenä”. 

Kaikki siirtyvät vanhuuseläkkeelle työeläke- tai kansaneläkejärjestelmien 
mukaan. 

Yleinen eläkkeellesiirtymisikä on nykyään 63 vuotta (mutta on liukuva aina 68 
ikävuoteen saakka). 

 

 Jos AH7.4.=1:  

 10.4. Minkä ikäisenä aloitte saada luopumistukea tai -eläkettä?  

 Jos AH7.6.=1:  

 10.5. Minkä ikäisenä aloitte saada työnantajan lisäeläke-etuutta?  

 Jos AH7.5.=1:  

 10.6. Minkä ikäisenä aloitte saada vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen 
perustuvaa eläkettä? 

 

   

 TYÖLLISTEN KYSYMYKSET  

 
AH13T 

Ei, jos AH4=3 tai AH7.1=1 tai AH9.1=1: 

Oletteko lyhentänyt työaikaanne jaksaaksenne työelämässä mahdollisimman 
pitkään? 

 

 Osa-aikaeläke luetaan tähän. Samoin kaikki pienemmätkin työaikaa koskevat 
järjestelyt, jos ne liittyvät jaksamiseen. 

Työajan lyhentämistä muista syistä kuin jaksamisesta ei lasketa tähän. 

 

 1. kyllä  

 2. ei  

   

 
AH14T 

Jos AH1=1: 

Minkä seuraavista nimeäisitte tärkeimmäksi seikaksi käydä töissä: 
 

 14.1. (yksi) tulevan eläkkeen kasvattaminen  

 14.2. (kaksi) riittävän toimeentulon saaminen  

 14.3. (kolme) edellä mainitut yhdessä  

 14.4. (neljä) ei-taloudelliset syyt, kuten halu käydä töissä?  

   

 
AH15T 

Jos AH1=1: 

Kuinka kauan arvelette työskentelevänne, ennen kuin lopetatte ansiotyön 
tekemisen kokonaan: 

 

 15.1. alle vuoden  

 15.2. vuodesta kolmeen vuotta  

 15.3. kolmesta viiteen (vuotta)  

 15.4. viidestä kymmeneen (vuotta) vai  

 15.5. yli kymmenen vuotta?  

 Jos ei suunnitelmaa tällä hetkellä, merkitään EOS.  

 Jos kh sanoo aikovansa työskennellä niin kauan kuin jaksaa, tällöin vaihtoehto 5.  
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 Jos AH1=2 tai jos (AH7.1=2 ja AH7.2=2 ja AH7.3=2 ja AH7.4=2 ja AH7.5=2 ja 
AH7.6=2) tai jos (AH6.1=2 ja AH6.2=2) 

 

AH16T Oletteko täydentänyt eläketurvaanne ottamalla yksilöllisen 
eläkevakuutuksen? 

 

 1. kyllä  

 2. ei  

 Jos ei osaa sanoa, niin ”ei”.  

   

 Jos AH1=2 tai jos (AH7.1=2 ja AH7.2=2 ja AH7.3=2 ja AH7.4=2 ja AH7.5=2 ja 
AH7.6=2) tai jos (AH6.1=2 ja AH6.2=2): 

 

AH17T Entä onko työnantajanne hankkinut teille lisäeläke-etuuden. Tämä ei 
tarkoita normaalia, ansioon perustuvaa eläkettä? 

 

 1. kyllä  

 2. ei  

 Jos nykyinen työnantaja tai joku aiempi, niin ”kyllä”.  

 Jos ei osaa sanoa, niin ”ei”.  

   

 Jos AH1=2:  

AH18T Tämän hetkisen arvionne perusteella, aiotteko tehdä työtä tai etsiä työtä 
vanhuuseläkkeellä ollessanne? 

 

 1. kyllä ���� AH19T 

 2. ei � AH20T 

 Useat ymmärtävät vanhuuseläkkeen ”työeläkkeenä”. 

Kaikki siirtyvät vanhuuseläkkeelle työeläke- tai kansaneläkejärjestelmien 
mukaan. 

Yleinen eläkkeellesiirtymisikä on nykyään 63 vuotta (mutta on liukuva aina 68 
ikävuoteen saakka). 

 

   

 Jos AH18T=1:  

AH19T Haluatteko jatkaa työntekoa eläkkeellä pääasiassa  

 19.1. taloudellisista syistä vai  

 19.2. muista syistä?  

   

 Jos AH18T=2:  

AH20T Aiotteko lopettaa työnteon  

 1. kun jäätte vanhuuseläkkeelle vai  

 2. jo ennen vanhuuseläkettä?  

 Useat ymmärtävät vanhuuseläkkeen ”työeläkkeenä”. 

Kaikki siirtyvät vanhuuseläkkeelle työeläke- tai kansaneläkejärjestelmistä. 

Yleinen eläkkeellesiirtymisikä on nykyään 63 vuotta (mutta on liukuva aina 68 
ikävuoteen saakka). 
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 EI-TYÖLLISTEN KYSYMYKSET  

 Jos AH1=1 ja työvoiman ulkopuolinen:  

AH11E Mikä oli pääasiallinen syy siihen, että jäitte pois töistä juuri sen ikäisenä kuin 
jäitte. Oliko se: 

 

 AH11E1 työpaikan menettäminen  

 (Esim. irtisanominen)  

 AH11E2 korkeimman mahdollisen työssäoloiän saavuttaminen  

 AH11E3 eläkekelpoisuuden saavuttaminen  

 AH11E4 oma terveysongelma  

 AH11E5 perhesyyt  

 AH11E6 työhön liittyvät syyt   

 (Hankalat työajat, työn vaativuus, huonot työolot jne.)  

 AH11E7 taloudelliset suotuisat eläkejärjestelyt  

 AH11E8 työnteon lopettaminen muusta syystä?      

   

 Jos AH1=1 ja työvoiman ulkopuolinen:  

AH12E Kun edellinen työnne päättyi, olisitteko halunnut olla pidempään 
työelämässä? 

 

 1. kyllä  

 2. ei  

   

 Jos AH1=1 ja työvoiman ulkopuolinen paitsi ei, jos AH4.3=2 AH4=3 tai 
AH7.1=1 tai AH9.1=1: 

 

AH13E Ennen kuin jäitte pois työelämästä, lyhensittekö työaikaanne jollain tavoin 
jaksaaksenne mahdollisimman pitkään työelämässä? 

 

 1. kyllä  

 2. ei  

 Osa-aikaeläke luetaan tähän. Samoin kaikki pienemmätkin työaikaa koskevat 
järjestelyt. 

 

   

 Jos AH1=2 tai jos (AH7.1=2 ja AH7.2=2 ja AH7.3=2 ja AH7.4=2 ja AH7.5=2 ja 
AH7.6=2) tai jos (AH6.1=2 ja AH6.2=2): 

 

AH16E Oletteko täydentänyt eläketurvaanne ottamalla yksilöllisen 
eläkevakuutuksen? 

 

 1. kyllä  

 2. ei  

 Jos ei osaa sanoa, niin ”ei”  

   

 Jos AH1=2 tai jos (AH7.1=2 ja AH7.2=2 ja AH7.3=2 ja AH7.4=2 ja AH7.5=2 ja 
AH7.6=2) tai jos (AH6.1=2 ja AH6.2=2): 

 

AH17E Entä onko työnantajanne hankkinut teille lisäeläke-etuuden. Tämä ei 
tarkoita normaalia, ansioon perustuvaa eläkettä? 
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 1. kyllä  

 2. ei  

 Jos nykyinen työnantaja tai joku aiempi, niin ”kyllä”.  

 Jos ei osaa sanoa, niin ”ei”.  

   

 Jos AH1=2 ja työtön:  

AH18E Tämän hetkisen arvionne perusteella, aiotteko tehdä työtä tai etsiä työtä 
vanhuuseläkkeellä ollessanne? 

 

 1. kyllä � AH19E 

 2. ei � AH20E 

 Useat ymmärtävät vanhuuseläkkeen ”työeläkkeenä”. 

Kaikki siirtyvät vanhuuseläkkeelle työeläke- tai kansaneläkejärjestelmien 
mukaan. 

Yleinen eläkkeellesiirtymisikä on nykyään 63 vuotta (mutta on liukuva aina 68 
ikävuoteen saakka). 

 

   

 Jos AH18E=1:  

AH19E Haluatteko jatkaa työntekoa eläkkeellä pääasiassa  

 19.1. taloudellisista syistä vai  

 19.2. muista syistä?  

   

 Jos AH18E=2:  

AH20E Aiotteko lopettaa työnteon  

 1. kun jäätte vanhuuseläkkeelle vai  

 2. jo ennen vanhuuseläkettä?  

 Useat ymmärtävät vanhuuseläkkeen ”työeläkkeenä”. 

Kaikki siirtyvät vanhuuseläkkeelle työeläke- tai kansaneläkejärjestelmien 
mukaan. 

Yleinen eläkkeellesiirtymisikä on nykyään 63 vuotta (mutta on liukuva aina 68 
ikävuoteen saakka). 

 

   

 Työvoimatutkimuksen perusosan haastattelu päättyy, siirrytään kotitalousosan lomakkeelle.  

 

 


