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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Suuret ikäluokat keski-iässä - Työssä vai eläkkeelle -tutkimus perustuu vuonna 1998 Kansaneläkelaitoksen käynnistämään tutkimushankkeeseen.
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää eletyn elämänkulun näkökulmasta keski-ikäistyneiden suurten ikäluokkien tuntemuksia tämän hetkisestä
työurasta, terveydestä sekä mahdollisista eläkeaikeista ja -unelmista. Tutkimuksen viitekehyksenä on toiminut Elderin ja Pellerin (1998)
tapahtumalähtöinen tutkimusmalli, joka liittää historian ja sosiaalisen muutoksen yksilöiden elämään ja henkilöihin. Tutkimuksen lähtökohtana
on suurten ikäluokkien elämänkulussa tapahtuneiden yhteiskunnallisten ja historiallisten olosuhteiden ja vaikutusten huomioiminen ja
tiedostaminen. Nuoruuden ja varhaisaikuisuuden tapahtumilla on katsottu olevan ikäluokan elämänkululle ja tutkimuskysymysten ja -tulosten
tulkinnan kannalta merkittävä vaikutus.
Tutkimuksessa suuret ikäluokat on määritelty vuosina 1945-1950 syntyneiksi. Tutkimuksessa tarkastellaan aluksi sitä, mitä suurilla ikäluokilla ja
sukupolvella tarkoitetaan. Työ sisältää kuvauksen nykyisen tutkimustiedon valossa suomalaisten suurten ikäluokkien elämänkulusta lapsuudesta
keski-ikään (luku 2.2). Lisäksi työssä on esitelty lyhyesti sitä, miten muualla maailmassa suurten ikäluokkien syntymä on ajoittunut.
Tutkimusaineistona on käytetty Suomalaisen elämänkulku -tilastoaineistoa, joka kerättiin postikyselynä Tilastokeskuksen toimesta toukokuussa
1998. Aineistossa 1945-1950 syntyneiden vastaajia on 1429 henkilöä. Vastausprosentti suurten ikäluokkien osalta oli 58%.
Tutkimusmenetelminä on käytetty suoria jakaumia, ristiintaulukointeja ja logistista regressioanalyysiä.
Tutkimus osoitti, että kolmanneksella keski-ikäisistä ikäluokista ei ole ammatillista koulutusta. Suurimmalla osalla vastaajista työura on kestänyt
jo varsin pitkään. Miehistä 60% on ollut 30 vuotta tai enemmän ansiotyössä. Naisista vastaavan pitkän työuran tehneitä on 46%. Runsas puolet
vastaajista on työskennellyt yhdessä tai kahdessa ammatissa. Kolmella neljästä vastaajasta ei ole jatko- tai uudelleenkoulutukseen liittyviä
suunnitelmia. Eniten työhön liittyvää epävarmuutta näyttää tuottavan pelko työtehtävien vaikeutumisesta. Ikäluokat kokevat terveytensä
pääsääntöisesti hyväksi tai keskinkertaiseksi, mutta jo
40 prosentilla vastaajista on jokin pitkäaikaissairaus. Kolmannes vastaajista on usein ajatellut jäävänsä eläkkeelle ennen varsinaista
vanhuuseläkeikää. Miesten joukossa on hieman enemmän eläkeaikaa usein ajattelevia. Kolme neljästä eläkesuuntautuneesta vastaajasta on
kiinnostunut osa-aikaeläkkeestä. Miehistä 67% ja naisista 60% haluaisi jäädä eläkkeelle ennen 60 ikävuotta.
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