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1. JOHDANTO

K;isil1;i oleva r"apontti on osa Efdketunvakeskuksen tutkimusta
"Tydkyvyttdm;it 1970-luvu11a'r. Kyseisen haastattelututkimuk-
sen aineisto on ker;itty vuosina 1974-1976 TEL:n, LEL:n, YEL:n
tai MYEL:n mukaisen ty6kyvyttomyyselaike::atkaisun saaneista.
Tutkimuksessa pyrit5;in tuottamaan peruskartoituksen l-uonteis-
ta tietoa siitai, miten ty6kyvyttdmdt nykyisin Suomessa e15-
vait ja millainen on niiden henkildiden tausta, jotka pai;ityv;it
tydkyvyttdmyyselHkkeen hakemiseen. Tutkimuksessa kuvataan
tydkyvyttdmyysel;ikettS hakeneiden tenveydentilaa, ansiotydt2i,
tal-oudellista til-annetta, asuinympei::istod ja sosiaalisia suh-
teita. Lisriksi py::itaiSn mahdoll-isimman seikkapenriisesti se1-
vittaimddn tydkyvyttomyysel5kettei hakeneiden tyohistonian vai-
heita, tenveydentilan oleel-lisimpia muutoksia ja aikaisempia
elSkenatkai suj a.

Tdssli osalraportissa keskitytaiSn tyokyvyttdmyyselSkettti hake-
neiden koulutus- ja ammattitietojen kesittelyyn. Oheinen
selvitys ei kuitenkaan ole tyhjent;iv;i esitys tdhein aihepii-
riin liittyvistii tutkimustuloksista - e::ityisesti tydhisto-
ria- ja ammattitietoihin palataan vielat uudel-Ieen. Mm. tyo-
kyvyttdmyyden syynd olevan sainauden ammattialoittaista vaih-
telua sekti te::veydentilan muutosten, ty6historian ja e15k-
keellehakemispnosessin kytkentdj;i kasitellaen vasta mydhemmin
julkaistavissa osa::aporteissa.

IV
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2. TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

2.1. Koulutuksen, tyon ja tyokyvyttomyyden suhteesta

Tydkyvytt6myytta on tankasteltava kaksitahoisena ilmionei:
toisaalla on tydntekijan toinintakyky, tenveydentila 1a toi-
saa11a ty6n asettamat vaatimukset. NSiden tekijdiden joutu-
minen nistiriitaan, hH.inidtilaan aiheuttaa ty6kyvyttdmyyd..,l)

Kuvio I Toimintakyvyn ja tydn vaatimusten vtilinen h;ii-
ni6pnoses si

toimi.ntakyvynja ty6n vaati-
mustason aste

hHinioprosessi

aika

salraus -
aiheuttaa
toiminta-
kyvyn
heikkene-
misen

r:ist iriitat ilanne
ty6n vaatimustason
ja toimintakyvyn
vHli]l-5 - aiheuttaa
tilap5isen tai pysy-
v5n ty6kyvyttomyyden

ristir.iidan
tasapainotta-
mispynkimykset

Kuviossa 1 tydn ja toimintakyvyn hainioprosessia havainnollis-
tetaan yksinkentaisen kaavion avulla. Ty6n vaatimustason py-
syesse vakiona sainauden aiheuttama toimintakyvyn aleneminen
saattaa aikaa myoten johtaa nistiniitatilanteeseen: toiminta-
kyky ei y11ei tyon vaatimusten tasolle. Ristiniita on mini-
moitavissa per:iaatteessa kahdella taval1a: joko toimintakykyd

ryon vaalr--
mustaso

1)K". esim. Purola: Tydkyvyttdmyyden ongelma, 1979.
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uudetleen panantamalla tahi saattamalla tyon, uuden tai enti-
sen, vaatimustaso vastaamaan toimintakykyei. Mikeli neimS kei-
not eiveit o1e kSytetttivissei tai eivSt tasapainota h;ii:rioti-
1aa, j;i1je11e leiai tydnteon lopettaminen ja esimerkiksi tydky-
vyttdmyyseliikkeelle hakeutuminen. Tydkyvytt6myys riippuu
nriin ol1en paitsi tydntekijtin tenveydentil-asta ja tyon vaati-
mustasosta myds vallitsevista yksilo- ja yhteisdtason mahdol-
lisuuksista minimoida ty6n ja toimintakyvyn vailista nistinii-
Ld,d.

Edelf5 kuvattua tydn ja toimintakyvyn htiiriopnosessia on pi-
dettSvd dynaamisena tilana, neaktioketjuna, joka kaiynnistyt-
tya;in saattaa tasapainottua tai kehittya edell-een haitalli-
sempaan suuntaan. Mikali ihmisen sopeutumiskyky ylitetddn,
hiii::i6pnosessi johtaa nistiniitatilanteeseen, joka ilmenee
eni asteisena subjektiivisesti koettuna kykenemattomyyten;i
tydstH ym. toiminnoista suoniutumisessa, 5;i::itapauksessa kuo-
1.rar,-1). Oheisen naPortin aineistolla, ty6kyvyttomyysele-
kettai hakeneill-a henkiIoi1l5 on siten yhteisenS pii::teenai
subjektiivisesti koettu ristiriitatilanne tyon ja toiminta-
kyvyn v51i115, joka on aiheuttanut tydkyvyttdmyyselSkehake-
muksenl osa aineistosta e1i mydnteisen tyokyvytt6myyseleike-
pei;itoksen saaneet on lisEksi ar.vioitu tySeleikelainsSSdlinndn
tankoittamassa mielessd tyokyvyttdmik"i2 ) .

Tyon menkitys on aivan keskeinen tarkasteltaessa tydkyvyttd-
myyttd edefl;i kuvattuna nisti::iitatilanteena. Sainauden

"Ar:o: Tyon ja tenveyden vSlisten suhteiden teoreettinen
tankdstel-ur 1976.

2 )rlak"t.insdaideint6mme mtiainittelee tydkyvyttomyyden usei-
den e::i tekijdiden yhteisvaikutuksena. Esime::kiksi tyon-
tekijdin el;ikelain (TEL) mukaan sainauden, vian tai vam-
man aiheuttamaa tyokyvyn alentumista a::vioitaessa ote-
taan huomioon tydntekijdn j51je115 oleva kyky hankkia
itselleen ansiotuloja saatavissa oleva11a se1laise1Ia
ty6115, jonka suonittamista voidaan hHnelt5 kohtuudella
edellytteiS si1m511e Pitaen htinen koulutustaan, aikaisem-
paa toimintaansa, ikti;insei ja asumisolosuhteitaan sekii
naini"n verrattavia muita seikkoja: Yksityiskohtaisemmin
ty6kyvyttdmyyselaikenatkaisuun vaikuttavia seikkoja on
pohdittu mm. teoksessa Knuuti: Tydkyvyttdmyyseleikerat-
kaisuun vaikuttavat tekijait, 1979.
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vaikutus toimintakykyyn on msSriteltdvissE tyokyvyttdmyydeksi
vain tyon vaatimustasoa vastaan punniten. Kuonmittavassa,
naskaassa tyossei pienikin terveydentilan heikkeneminen saat-
taa aiheuttaa tydkyvytt6myydeng sen sijaan kevyemm:iss5, vaa-
timustasoltaan toisenlaisessa tyossa sama sair"ausaste ei ehkd
aiheuta mink5;inlaista h5iri6ti1aa. Ty6n ja tydkyvyttdmyyden
suhde on kuitenkin huomattavasti monitahoisempi; joitakin
tyon ja tydkyvytt6myyden v;il-isi;i kytkentojti on tiismennettd-
vissci aikaisempien tutkimusten valossa.

Pitk;iaikaissairastavuus liittyy alhaiseen sosioekonomiseen
asemaan el-i alhaiseen koulutus- ja tulotasoon sek5 ammatti-

t\statukseen-'. Myds tydkyvyttomyyttei koskevissa selvityksis-
sd on saatu samankaltaisia tuloksia2 ). Alhainen koul-utusta-
so indikoi useimmiten ::askasta kuormittavaa arunattia, iolloin
sai::astavuuden ja ty6kyvyttdmyyden todennikdisyys kasvaa.
Esimerkiksi keski-ik5isten miesten sairastavuuden on todettu
lisdaintyv;in siimytt;iessai keveistei ammateista naskaina ja ku-
luttavina pidetteiviin ammatteihin3), j. samoin korkeimmat
tyokyvyttdmyysinsidenssiluvut loytyvdt raskailta ammatti-
a10i1ta4 ) .

Tydn kuonmittavuuden suhde tydkyvyttdmyyteen on kaksitahoinen.
Edellri todettiin, ettii sama biologinen sairaus saattaa joissa-
kin ammateissa aiheuttaa tydkyvyttdmyytt;i ja toisissa ei.
NHin tankasteltuna tyon vaatimustaso, tyoolot toimivat ilmidn
ehtona: vain tiettyjen ehtojen, olosuhteiden vallitessa sai-
naus aiheuttaa ty6kyvyttomyyden. Paitsi tydkyvyttdmyyden i1-
menemisen ehtona ty6 voi kuitenkin toimia my6s sainastavuuden

1) Pur"ola, NSrman, Kalimo , Sieve::s : Sainausvakuutus , sairas-
tavuus ja kiSkintSpalvelusten kaiyttd, 1971.

2) Puska, Tuomilehto, Mdki: ft5suomalaisten sairastavuus
sosioekonomiset tekijat, 1979.,\"'Happonen: Ammattialoittainen sairastavuus e15kei3n pon-
nastuksen per:ustana, 1969.
Punola, Kalimo: Sainastavuuden ammattialoittainen vaih-
telu tydvoima- ja ekikepoliittisena ongelmana, 1970.

4)Sio.r,: Taloudellisen tilanteen ja tyokyvyttdmyyden vdli-
set suhteet, 1979.

la
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ja edelleen ty6kyvyttdmyyden syynei. Tydolot, tydn objektiivi--
set kuo::mitustekiliit aiheuttavat subjektiivisen, koetun kuor-
mituksen, jonka mHdnaitin ja laatuun vaikuttavat e::ilaiset ih-
misorganismiin kuuluvat laji- ja yksildspesifiset ominaisuu-
det. Subjektiivinen kuormitus puolestaan mAain5ti rasituksen
asteen ja l-aadunr).

Tydoloista aiheutuvien sairauksien syitai tutkittaessa on kui-
tenkin otettava huomioon, etta sainauteen on yleensS useita
syit;i, jokainen syy voi o11a samalla jonkin edelt;ivain syyn
vaikutus, eivdtkai kaikki syyt oIe yhtli t;irkeita2). Eras men-

kittava seikka ty6olojen ja tyokyvyttomyyden syyketjussa on

anmattiin ja ammatista val-ikoituminen. Tata aihepiiriA on

tutkittu vansin vdh5n; tyypillisessii poikkileikkausasetel-
massahan ammatiflisen val-ikoitumisen vaikutusta sai::astavuu-
teen ja tydkyvyttdmyyteen ei voida selvittae. Joitakin viit-
teellisi;i havaintoja ammatillisen l-iikkuvuuden ja kuolleisuu-
den v;ilisistai yhteyksistai on kuitenkin saatu3 ).

Erilaiset alueefliset tekijdt kuten koulutusmahdoll-isuudet,
el-inkeinonakenne, ty6llisyystilanne, terveyspalvelujen tar-
jonta yrn. sAlitelevtit myos tyokyvyttdmyyden ilmenemistei j a ke-
hitystS. Alueittain tarkasteltuna on todettu, ettd sairaus-
kehitys e1i sairauksien pitkaaikaistuminen niippuu voimakkaas-
ti al-ueen yhteiskuntanakenteesta. Sairauksien Prognoosi on

eplisuotuisin al-uei11a, joi11e on ominaista elinkeino::akenteen
yksipuolisuus, maaseutuisuus, alueelta pois suuntautuva muut-
toliike, matala tul-o- ja koulutustaso, viih5inen ltiHkint5pal-
velusten kokonaistarjonta yms.+) Eli.,k"inorakenteen nopeaa

1)A::o: Tydn ja terveyden vlilisten suhteiden teoneettinen tar-
kastelu, 1976 .

Tydolojen tutkimisen teor:eettisia lShtokohtia, 1976.
Vinni ja Hakama: Ammattiin liittyvain valikoitumisen vaiku-
tus kuolleisuuteen, 1978.
Sauli: Ammatti ja kuolleisuus 1971-197 5, 1979.
Harni: Sdirauksien kehityksen alueittainen vaihtelu Suo-
messa, 1973.

2)
s)

4)
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muutosta onkin pidetty tydkyvyttdmyyden ammatillisten enojen
t;ir.keiin;i selittiij;inei: supistuvan tydvoiman ammateissa tydky-
vyttdmyyseleikkeelle siirtyminen on yleisemp;iai kuin laajentu-
villa al-oillal). Myos tyovoimatilanne heijastuu tyokyvyttd-
myyteen: Kansaneliikel-aitoksen vuonna 1976 suonittaman ten-
veys- ja sosiaaliturvan haastattelututkimuksen ennakkotieto-
jen mukaan tydkyvyltA5n alentuneiden palkansaajien tydttd-
myysaste on ikdnyhmeistri niippuen 55-85 pnosenttia konkeampi
kuin te::veiden2). Vaikuttaa si1te, ett;i niillii a1uei11a,
joiI1a teollistumis- ja kaupungistumisaste on alhainen, ty61-
lisyystilanne heikko ja terveyspalvelujen tar:jonta veih5inen,
tydn ja toimintakyvyn v;ilisen h;ii::i6suhteen syntymahdollisuu-
det ovat suuret, samalla kun heiinidn tasapainottamismahdofli-
suudet ammatin vaihdolla, tyoolojen muutoksill-a, terveyden-
hoidol-1isi11a keinoilla ym. toimenpiteillS ovat alhaiset.

Seuraavalle sivulle on koottu yksinkentaistetun kaavion muo-
toon ma1li koulutuksen, ty6n ja tydkyvyttdmyyden suhteista.
Kaaviota ta::kastel-taessa lShtdkohdaksi cn syyt5 valita koulu-
tus, joka m;i5rdytyy sek;i yksildkohtaisten tekijdiden, etta
tar"3o11a olevien koulutusmahdollisuuksien mukaan. Koulutus,
muut yksildkohtaiset ominaisuudet, elinkeinor"akenne, ty611i-
syystilanne yms. vaikuttavat ammatilliseen valikoitumiseen.
Ty6o1ot, tydn vaatimustaso miia::Sytyvet pitkrilti ammatin pe-
rusteella ja s5Stelevdt puolestaan ty6n objektiivista kuonmi-
tusastetta. 0bjektiivinen kuormittavuus suodattuu subjektii-
viseksi, koetuksi kuonmittavuudeksi liihinnd henkildn tervey-
dentilan, asenteiden yms. vdlityksell;i. Mikeli tyon aiheut-
tama rasitus ei ylitei yksilon voimava::oja, vallitsee tasa-
painotilan, tydkykyisyyden aste. Sen sijaan mik51i rasitus
ylittaiei ty6ntekijdn voimavarat seurauksena on nistir"iita
tyon vaatimusten ja yksilon toimintakyvyn v51i11ai. Kuten
jakson al-ussa todettiin tdt;i nistiriitaa voidaan py:rki5 mi-

1) Gustafsson, Raitasalo, Rinne, Sinen: Elinkeino::akenteen
nopea muutos syynei tydkyvyttdmyyden kasvuun, 1976.
Sinen: Tal-oudellisen til-anteen ja tydkyvyttdmyyden v;il-iset
suhteet, 1979.

2)
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Kuvio 2. Yksinke::taistettu kaavio koulutuksen, tyon ja
tydkyvytt6myYden suhteista

t I
e16mlintapa, asenteet ;rms.

It

raeitus ei
tra

volmavaroJ a

rasitus
yl trtaa
ty6ntekij 6n

toimenpiteet risti mininoimisekei

a+

koulutus mmatti ty6olot, ty6n
vaatimustaso

ty6n vaatimuetason muuttamiseen
kohdistuvat toimenpiteet.
Esim. ty6n vaatimustason teydel-
linen minimointi e1i tytinteon
lopettaminen ja mahdollinen tyii-
kyvytt6myysel6ke

toimintakyvyt
parantmiseen
kohdistuvat
toinenpiteet

ristiriita ty6n vaati-
nusten ja toimintak;ruyn
valrtta

ty6n objektii-
vinen kuormitus

terveydentila, toimintakyky

ty6n koettu kuormit-
tavuus

tasapaino
ty6n vaati-
musten ja
toimintaky-
vp vii1i116
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nimoimaan toimintakyvyn parantamiseen kohdistuyil-la toimenpi-
tei115 jaltai ty6n vaatimustason muuttamiseen t;iht5dvilld
keinoilla. Oheisessa mallissa ;iainiesimerkkind tyon vaatimus-
tason muuttamisesta on otettu vaatimustason eliminoiminen ko-
konaan e1i tydnteon lopettaminen ja siihen mahdo]lisesti liit-
tyvri tydkyvyttdmyyselaikkeelle hakeutuminen.

2.2. Osaraportin tavoitteet

Ttissai osarapontissa p}rnitairin kuvailemaan joitakin ede11;i esi-
tetyss;i mallissa esil1e tuotuja koulutuksen, ty6n ja tydkyvyt-
tdmyyden veilisiS kytkentdjai tydkyvyttomyysel5kettii hakeneita
henkil6itii koskevan aineiston perusteell-a. Tutkimusasetelmana
on sekd ajallinen poikkileikkaustilanne ettd leihinnai ty6histo-
riatietoihin liittyvri pitkitteiisanalyysi. Ammattiin val_ikoi-
tumispnosessin osuutta ja tydn valitont;i vaikutusta ty6kyvyt-
tdmyyden syntyyn ei oheisen asetefman puitteissa kuitenkaan
voida enottaa toisistaan. EsitettevSt tulokset ovat siten 1;i-
hinnei kuvailevia; selkeit;i syysuhdep;i;itelmiH koulutuksen: drrr-
matin ja tydkyvyttomyyden kytkenndistri ei voida tehdei.

Lyhyt luonnehdinta raportin sisrill-dstii kuvannee parhaiten eni
jaksojen yksityiskohtaisempia tavoitteita. Aineiston naken-
netta kuvaavan osan j;ilkeen siinrytei;in neljHnnessti ja vii-
dennessd luvussa tarkastel-emaan tyokyvyttdmyysel;ikettei hake-
neiden koulutustasoa ja ammattirakennetta. Koko vdestod ja
ammatissa toimivaa veiestoei koskevien vertail-utietojen avulla
sel-vitetlein tydkyvyttdmil-l-e ominaisia koul-utus- ja ammattija-
kaumien piinteitS. Tydkyvyttomyysel;ikelEisten ja muun vdes-
t6n koulutustason ja ammattirakenteen eroja tat-kasteflaan my6s
alueittain.

Tydkyvyttdmien ammattinakenteesta tehtyjen havaintojen pohjal-
ta tankastellaan seur:aavissa luvuissa lrihemmi-n tydkyvyttdmyys-
e];ikettai hakeneiden ammattitaustaa. Kuudennessa luvussa kuva-
taan e1Skkeen hakemista edelt5neen ammatin vaatimustasoa ja
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tydolosuhteita ja tuodaan siten esill-e joitatin tyoeldmcin
piirteitii, joi11a on saattanut ofla vaikutusta tydkyvyttdmyy-
den syntyyn tai kehittymiseen. Seitsemeinnessii fuvussa luodaan
katsaus haastateltujen aikaisempiin tyonteon vaiheisiin: ty6n-
teon al-oittamiseen, ammattial-an vaihtoihin, ammattijaksojen
kestoon ym. Pyrkimyksend on havainnollistaa koko tydhisto-
nian merkitystti tyokyvytt6myystarkastelussa. Viimeisessei
luvussa selvitet5ain enaiiden tyoel;irnAdn liittyvien yhteiskun-
nallisten tekijdiden, elinkeinorakenteen muutoksen ja tyott6-
myyden yhteytt;i ty6kyvyttdmyyteen.
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3. AINEISTO

3 . 1. Haastattel-uaineisto

Tydkyvyttdmyyseleikel;iis i;i j a tyokyvyttomyysel;ikettii hakeneita
koskevat tiedot kenattiin haastattelemalla vuoden 1977 Iopu1-
la. HaastatteJ-utieto j en l-iseiksi tutkimuksessa on k;iytetty
joitakin nekisteritietoja, rnm. elekeratkaisuja, tuloja ja
tydttdmyysavustuskausia koskevat tiedot ovat p;i;iosin nekiste-
reist;i kerrittyj;i. Haastatel-tavat poimittiin vuosina 1974-
1976 TEL:n, LEL:n, YEL:n tai MYEL:n mukaisen tydkyvytt6myys-
eldke::atkaisun saaneista. Otannassa per"usjoukko jaettiin
kolmeen osajoukkoon: tiydet tyokyvytt6myysel;ikkeet, osael5k-
keet ja hy1;ityt elrikehakemukset. 0sajoukot ositettiin listik-
si iain ja eleikelain mukaan. Lopulliseen otokseen sisSltyi
yhteensd 3232 henkildei, ja kato-osuudeksi muodostui keskimdii-
nin 2o pnosentti.l).

Haastatteluaineisto kasitteai kaikkiaan 2592 henkil6;i, 1381
miestii ja I211 naista. Haastatetl-uista l-619 sai haastattelu-
hetkell-;i taiytt;i ty6kyvyttdmyyseliikettS, 588 sai osatydkyvyt-
tdmyyseleikett;i ja 385 haastatellun tydkyvyttdmyysel-Skehakemus
oli hylritty. ELdkelaeittain haastatellut jakautuvat seuraa-
vasti: TEL 1070, LEL 401, YEL 253 ja MYEL 868 haastateltua2).
Haastateltujen ikdnyhmittiiiset lukum;i5r;it (ika vuonna L977 )

ovat seullaavat:

39 v 40-49 v 50-64 v

608
6 51

yhteensS

13 81
l2tl

miehi;i
naa saa

384
235

389
32s

1)*'Otantaa, haastatteluaineiston rakennetta ja edustavuutta on
tarkemmin selvitetty "Tyokyvyttdm;it l-97 0-Iuvullatt-tutkimuk-
sen osaraportissa I: Tutkimusaineisto.

2)Henkil-dn saadessa efdkettei usean eleikelain mukaan, hdnet on
luokiteltu viimeisen ty6- tai ynittiijdsuhteen mukaisen lain
perusteella.
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Ede115 mainitut luvut kuvaavat kuitenkin ainoastaan haastatte-
luaineiston kokoa er:i otantanyhmissli, eivatt penusjoukossa va1-
l-itsevia todel]isia elSkeratkaisu-, eI;ikelaki- ja ik;iryhmien
v5l-isi5 suhteita. EsitettavAt tulokset sen sijaan Perustuvat
otantasuhteissa painotettuihin lukuihin. Painokentoimet on
saatu jakamalla perusjoukon eri ositteiden lukumdeirat otos-
ositteiden vastaavilla lukumei5r:il15 ja penusjoukon kokonais-
1ukum5;ir4115.

Tutkimusaineistoon kuuluvat vain ne julkisen sektorin, lShinnai
valtion ja kuntien tydkyvyttdmyyseleikel5iset, joi11e on kart-
tunut my6s yksityisen sektonin ty6e15ke1akien, TEL:n, LEL:n,
YEL:n tai MYEL:n mukaista e1;ikeoikeutta. Koska eri tyoel;ike-
lakien piiniin kuuluminen kuitenkin on usein yhteydessli henki-
15n tyotaustaan ja naiin o1len mahdol-lisesti my6s laajemmin h5-
nen sosiaaliseen ja taloudelliseen tilanteeseensa, ei esitet-
tSvi;i tul-oksia aineiston rajoituksista johtuen voida kaikilta
osin yleistriS yksityisen sekto:rin tydelike j eir j estelmai5 laa j em-

ma11e.

Ty6kyvyttdmiai ja ammatissa toimivaa viestdai koskevien
aineistoj en nakenteellisista eroista

Tyokyvyttdmyyseleikeleiisten koulutus- ja ammattijakaumia ven-
nataan oheisessa ::aportissa koko vliestdn tai ammatissa toimi-
van vdestdn vastaaviin jakaumiin. Vertailumateniaali on pSai-

osin pen;iisin vuoden 1970 veiest6laskennasta ja vuoden 1975

asunto- 1a elinkeinotutkimuksesta. Tydkyvytt6myyselSkelSisten
ja ammatissa toimivan vdestdn rakenteelliset er:ot ovat var:sin
suuria. Seunaavassa tarkastellaan oheisen ventail-un kannalta
keskeisimpiii, ik;i- j a alue j akaumien er:oavuuksia .

3.2.1. Ikejakauma

Tyokyvyttomyysel;ikelaiisten ja ammatissa toimivan vSestdn ikE-
jakaumat poikkeavat huomattavasti: tyokyvytt6mien keski-ikd on
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korkeampi kuin ammatissa toimivien. Tutkimuksen penusjoukon
ja ammatissa toimivien ikatrakenteiden enot kdyvait ilmi seuraa-
vasta asetelmasta:

-3 9v 40-49v 50-64v yht

perusjoukko (ik5 v 77) 8.4
ammatissa toimivat (ikri v 75) 57.0

16.0
na a

100 %

100 eo

75.6
20.2

Koska sek5 koulutus- ettd amrnattijakaumat ovat varsin voimak-
kaasti i;istA riippuvaisia, on aineistojen ikAnakenteista joh-
tuvat enot pynitty eliminoimaan ventailemalla tietola ikEluo-
kittain. Haastattel-uaineiston koosta johtuen ei niittav5n ti-
heri ikdluokitus nuorimpien henkiloiden kohdalla ole mahdolli-
nen, siiti syysta ammattitietojen osal-ta vertailuissa ovat mu-
kana vain 35 vuotta tdyttdneet.

3. 2. 2. A1ueellinen jakauma

Tydkyvyttdmyyden al-ueel-l-iset erot ovat varsin suuret. Kan-
saneliikelain mukaista tydkyvyttdmyyseltikettti saavien osuudet
tydikaiisestri veiestdsta ovat pienimmillaiain Ahvenanmaalfa
(4.0 eo), Uudenmaan lSainissii (5.8 eo) sekd muualla Etelti-Suo-
messa ja rannikkoal-uee1Ia. Kor"keimmat tydkyvyttdmyystiheydet
ovat It5- ja Pohjois-Suomessa, erityisesti Pohjois-Karjalan
leiainissd (12.8 %)1).

Tutkimuksen penusjoukon, vuosina l-974-1976 ratkaistujen TEL-,
LEL-, YEL- la MYEL-ty6kyvyttdmyyseJ-eiketapausten al-ueel-l-inen
jakauma on pitkalti edell-ai esitetyn kaltainen. Taulukosta I
kAy i1mi, ett5 Uudenmaan, Turun ja Porin, HAmeen sekti Vaasan
155niss;i asuu 40-64-vuotiaista teiytt;i tyokyvyttdmyyseleikett;i

r)K-nsa.,.lakelaitoksen tilastollinen vuosikiria lg71 .
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saavista pienempi osa kuin ammatissa tojmivasta vdestdstail
sen sijaan lt;i- ja Pohjois-Suomessa asuvien tydkyvyttomyys-
elaikel;iisten osuus on vastaavaa ammatissa toimivien osuutta
suunempi.

Taul-ukko 1 Ammatissa toimiva vdesto sekai tutkimuksen perus-
joukon taytta tyokyvyttdmyysel;ikettd saavat lAti-
neittriin, 40-64 vuotiaat

Laant tdyttd tk-
elaikettd saavat

o_
'o

ammatissa toi-...)_)mt va vaesto
o_

Uudenmaan
Turun ja Porin
Htimeen
Kymen

Mikkel-in
Pohjois-Kanjalan
Kuopi-on
Ke ski- Suomen
Vaasan
0ulun
Lapin
Yhteensti

18.3
12.6
14.3

8.3
4.7
5.0
7.0
6.0
7.8

r-1. 0

3.7
100.0

,? A

1tr O

14.6
7.6
4.5
3.4
5.0
5.0
9.4

5.0
t-00.0

T;issai raportissa on alueellisia vertailuja tehty kahden, tY6-
kyvyttdmyystiheydeltaiSn toisistaan poikkeavan alueen suhteen.
Alueita val-ittaessa on kiinnitetty huomiota tydkyvyttdmyysti-
heyden ohella myos e1i-nkeinonakenteeseen. Konkean tyokyvyttd-
myyden alue k;isittaid kol-me maatalousvaltaista laainili, PohSois-
Kanjalan, Kuopion ja Oulun leenit, alhaisen tydkyvyttomyyden
alue puolestaan teollistuneimman Suomen eli- Uudenmaan, Hdmeen

sekd Tunun ja Ponin 1adnit. Ndistai 1;iiiniryhmista kSytetStin
jatkossa nimityksiii Ete15-suorni ja Itai-suomi; viimeksi mainit-

f)A"rnto- ja elinkeinotutkimus 1975.
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tu krisittaiS siis kuitenkin koko Ou1un 1ii4nin, nyds sen leinsi-

Kuviossa 3 havainnol-l-istetaan enoja ammatissa toimivan vHeston
ja ty6kyvyttdmien osuuksissa tutkimuksessa kaytetyilld vertai-
1ualuei11a. Ammatissa toimivan vH.est6n osuudet on laskettu
koko maan 40-64-vuotiaista vuonna 1975 ammatissa toimineista;
taiyttri tyokyvyttomyysel;ikettH saavien alueelliset osuudet tut-
kimuksen penusjoukon 40-64-vuotiaista teytta tydkyvyttdmyys-
el-Skettai saavista.

Kuvio 3. Ammatissa toimivat ja tuiyttai tydkyvyttdmyyselrikettd
saavat 1ri;ininyhmittSin, +O-6+-iuotiiat -

Uudenmaan, HHmeen sekH
o. Turun j a Porin l;i;ini
'o

Pohjois-Karjalan,
Kuopion j a Ou 1un lai;ini ,"

60

40

20

60

40

20

0 0

= f5riniryhm;idn sijoittuvien ammatissa toimivien
osuus koko maan ammatissa toimivista

15Hniryhm5.in sijoittuvien teiytt5 tk-ef;ikettei
saavien osuus koko maan teiyttai tk-eldkettli saavista
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4. KOULUTUS

Monien selvitysten mukaan koulutustason ja tydkyvyttdmyyden
v;ilil-l-5 vallitsee sefke;i yhteys: mitH enemmSn koulutusta sitH
pienempi tydkyvyttomyysriski. Tybkyvyttdmien alhainen koulu-
tustaso muuhun vtiest66n vernattuna kdy ilmi mm. Tanskas"af),
Ruotsissaz), i^ Yhdysvalloiss.3) t"hdyi="5 tutkimuksissa. Sa-
moin Pohjois-Kanjala-pnojektissa on todettu alhaisen koulutus-
tason olevan eniis tyokyvyttdmi;i muusta veiestdstei pa::haiten
e::ottelevista sosioekonomisista tekij6istti4). Koulutustasol-
Ia sin;ins;i ei o1e merkityst;i ty6kyvyttdmyyden kehittymisessS.
Sen sijaan kuten rapontin toisessa luvussa tuotiin esifle,
koulutuksen osuus ammatiflisessa valikoitumisessa ja sen yh-
teys muihin sosioekonomisiin tekijoihin lienev2it seikkoja,
jotka vaikuttavat koulutustason ja tyokyvytt6myyden viiliseen
korrelaat ioon.

Seunaavassa kuvataan haastateltujen e1i tydkyvyttomyyselSket-
t;i hakeneiden koulutustaustaa penuskoulutuksen ja jatkokoulu-
tuksen, laihinn;i ammatil-l-isen koulutuksen osalta, sekd verna-
taan tyokyvyttdmien ja koko vdeston koulutustasoa.

4.1. Peruskoulutus

Peruskoulutuksell-a tarkoitetaan seuraavassa kansakoulun, kes-
kikoulun tai ylioppilastutkinnon suonittamista; muu koulutus
esimenkiksi kansanopisto ja kansanko::keakoulu luetaan jatko-
koul-utukseen. Taulukossa 2 esitet;iein haastateltujen Perus-
koulutustaso ikri- ja sukupuolinyhmitteiin. Kohtaan kansakoulu

')ruoo": Invalidepensionistunderspgelserne 1+, 1978.
2)o1son-fnick: FortidspensionS::ernas situation, \g77 .

3)A11"r,: First Findings of the Sunvey of the Disabled,
4)Pr"k-, Tuomilehto, Maiki: lt5suomalaisten sainastavuus

sosioekonomiset tekijdt, l-979.

1976.
ja
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sijoittuvat henkilot, jotka ovat suonittaneet konkeintaan osan
keski-koulua, kansakoul-un kokonaan tai osittain tai joi11a on
vain hyvin Iyhyt esimerkiksi kientokoulun kaltainen peruskou-
lutus. Kohtiin keskikoulu ja ylioppilastutkinto henkilot on
sijoitettu konkeimman suoritetun koulutuksen mukaan.

Taulukko 2. Haastateltujen pe:ruskoulutus ik5- ja sukupuoli-
nyhmi ttain

ikri j a
sukupuoli

kansakoulu
%

keskikoulu
'o

yo-tutkinto
90

yhteensd
'o

25-34v miehet
nai set

35-44v miehet
nai set

45-54v miehet
naiset

55-64v miehet
naiset

BB

B1

94

94

96

s6

95

94

12

100
100

B 4

7

2

2

4

l+

1

2

3

2

1

3

4

3

100
100

100
f00

100
100

Valtaosa, yli 90 p::osenttia haastatel-luista ei o1e saanut muu-
ta penuskoulutusta kuin korkeintaan kansakoulun. Sekei i-kdryh-
mittain ettii sukupuolittain tarkasteltuna 35 vuotta tdyttAnei-
den tyokyvyttomyysel;ikettd hakeneiden koulutustaso on hyvin
samankaltainen. Nuo::immassa ikrinyhmriss;i, a1le 35-vuotiailla
on sen sijaan jonkin velrran muita korkeampi koulutustaso, mie-
histai 12 pnosenttia ja naisista 15hes 20 prosenttia on suo::it-
tanut keskikoulun tai ylioppilastutki.nnon.

Edell-ei tuotiin esill-e muita tutkimustuloksia, joissa todettiin
alhaisen koufutustason liittyv5n ty6kyvyttdmyyteen. TEmAn
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tutkirnuksen tulokset ovat hyvin samankaftaisia. Taul-ukossa 3

venrataan tyokyvyttdmyysasteen suhteen var"sin homogeenisen
nyhmrin, tdyttai tydkyvytt6myyselskett5 saavien ia koko vAest6n
peruskoulutustasoa. Luvut osoittavat, ettd korkeamman Perus-
koulutuksen saaneiden e1i keskikoulun tai ylioppilastutkinnon
suorittaneiden osuus on selvlisti pienempi tydkyvyttOmien kuin
vertailuviieston joukossa.

Taul-ukko 3. Ttiyttd tk-el-eikett5 saavien ia koko viiest6n kor-
keampi penuskoulutus

1)

keskikoulun tai yo-tutkinnon suonittaneita
miehet naiset

taytta tk- veest62) aayaaa at- veest62)
elaik. saavat elaik . saavat

9o 9o 9o 9o

ika

25 - 34 v
35 - 44 v
45 - 54 v
55 - 64 v

20

24

14
11

l2
B

aJ

6

27

16

11
9

24

B

3

5

Mikali tankastelu suoritetaan tiheammalla ik6luokituksella,
vaikuttaa sil-te, ettd koko vdest66n verrattuna suhteellisesti
viihiten koulutusta saaneita ovat nuorimmat tydkyvyttdmyyselS-

r )... ,*'Yhtenaiisen kaiytainnon s5ilyttaimiseksi- kaikissa tutkimukseen
liittyvissS- osa::aporteissa on haastateltavien ikA aina esi-
tetty vuoden 1977 eIi haastatteluajankohdan mukaan. Vtiesto-
lukujen ikdluokitus on kuitenkin hieman poikkeava: taulukos-
sa 25-34-vuotiaaksi merkitty ik;i::yhm;i sisSltAzi todellisuu-
dessa vuonna l-977 27-36-vuotiaat, e1i viiest6laskennan suol?i-
tusvuonna l97O 20-29-vuotiaat. Vastaava poikkeama sis5ltyy
myos muihin ikriluokkiin. Tulosten suhteen haastatteluai-
neiston ja ventailutietojen ikSluokitusten eno11a ei oIe
me::kitystii.

2 )P"or"korllutukseen liittyvien v5est6luku jen l;ihde kaikissa
taul-ukoissa: VEest6laskenta 1970, osa VII A, taulu 3.
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1)keltiiset Ikdnyhm56n 25-29 vuotta kuuluvista ttiyttti tyoky-
vyttdmyyselaikettd saavista vain 12 pnosenttia on suonittanut
ylioppilastutkinnon tai keskikoulun; vastaava luku koko vdes-
ton osalta on 34 prosenttia. Vanhuuselaikeikdri laihestyttdessd
tyokyvyttdmien ja koko veieston koulutustason erot sen sijaan
ovat varsin vaihAisi;i: 60-64-vuotiaista t;iytt;i tydkyvyttdmyys-
elaikett5 saavista 7 pnosenttia ja koko v5estdstri 10 prosenttia
bn suorittanut ylioppilastutki.nnon tai keskikoulun.

Keskimii;irEinen koulutustaso vaihtelee ammateittain ja myds
ammattiaseman mukaan. Esimerkiksi vuonna 1970 5 pnosenttia
maatal-ousyritt;ijistai, tI prosenttia muista yksityisyrittSj is-
tai ja 12 prosenttia alemmista toimihenkildistai ja tydnteki-
jdistai o1i suoni-ttanut keskikoulun tai ylioppilastutkinnon2 ) 

.

Taulukossa 4 tankastellaan tyokyvyttomyyselSkel;iisten koulu-
tustasoa tydeltikelaeittain, e1i kankeasti ammattiaseman mukaan
l-uokite11en.

Taulukko 4. Tydkyvyttomyysel;ikelSisten korkeampi peruskoulu-rus elAkelaeittain

aKa
yo-tutkinnon tai keskikoulun suo::ittaneiden osuus

tyokyvyttdmyyselSkelSiset koko
TEL LEL YEL MYEL kaikki vliestd
%eoeo%%%

25-34v
3 5-44v
45-54v
55-64v

]Q

I
5

9

10

3

1

1

19

18

t_6

l7

34

20

\2
10

1I
4

1

1

15
7

4

6

1)' Ruotsissa vuonna 1975 suor:itetussa haastattel-ututkimuksessa
todettiin myds, ettd ennen kaikkea nuonimmat tydkyvyttdmyys-
elHke1;iiset ovat niit;i, joi11a ei o1e juuri lainkaan koulu-
tusta. PensionAn r75, en kantl;iggning med fnamtidsaspekten.
Statens offentliga ut::edning 1977: 98.

2)Veest6laskenta 1970, osa VII A, taulu 2.
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Taulukosta n;ikyy, etta vdhiten pe::uskoulutusta on LEL-al-oi1la
eli- mets;i-, maatalous-, ::akennus- ja satamatdissS tydskennel-
1ei1l5 palkansaajilla seka maatalousynittajinti (MYEL) toimi-
nei11a; eniten yleissivist:ivAai koulutusta on itsen;iisill-ti
y::ittai j ill-a. Kaikissa elSkelakinyhmissai, kooltaan vansin
pient;i 45 vuotta teiyttdneiden ynittdjien ::yhmaiS lukuunotta-
matta, tydkyvyttdmien koulutustaso on kuitenkin alhaisempi
kuin koko viieston keskimei5reiinen koulutustaso.

Ammatillisten e::ojen ohe11a ovat alueelfiset enot vliest6n kou-
lutuksen suhteen va::sin huomattavia. VSeston koufutustaso on

alhaisin It5- ja Pohjois-Suomessa, missH' taas tydkyvyttdmien
suhteellinen osuus on ko::kein1). Niiin ollen on syytd selvit-
t;i5, s;ii1yv5tk6 koulutustasossa havaitut erot my6s alueittain
tarkasteltaessa.

Taulukko 5 TAyttd ty6kyvyttdmyysel;ikettd saavien ja koko
v;ieston konkeampi per:uskoulutus l5;inir"yhmitt5in

ika
yo-tutkinnon tai keskikoulun

Etelai- Suomi
tdytt;i koko
tk-e1. vaiesto
saavat

9o 9o

suo::ittaneiden osuus
It5-Suomi

triyttai koko
tk-eI. vdestd
saavat

9o 9o

25-34v
3 5-44v
45-54v
55-64v

JI

25

17

14

20

l2
6

I

L2

5

1

4

27

14
7

6

1)AIue"Iliset erot viiest6n penuskouJ-utustasossa olivat vuonna
1g70 vansin suu::et: Uudenmaan leirinin vaest6st5 23 prosenttia
o1i suonittanut keskikoulun tai ylioppilastutkinnon, kun
taas Pohjois-Kar ialan lddnissd vastaava osuus o1i vain 9

pnosenttia. Vdest6laskenta 1970, taulu 063.
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Taulukossa 5 veruataan koko veiestdn ja tydkyvyttdmyyseldke-
lSisten koulutustasoa f aiiininyhmitt;iin. Taulukosta n5kyy, et-
tci rtti-suomessa, koko v5eston osal-ta arhaisemman koulutusta-
son a1uee11a myds tyokyvyttdmien koulutustaso on matalampi
kuin Eteld-suomessa. Erot viest6on ntihden ovat se]keita kum-
mallakin aluee11a: korkeamman peruskourutuksen saaneiden osuus
on tydkyvyttdmillS pienempi kuin vertailuveiestdlle.

4.2. Jatkokoufutus

Penuskoulutuksen 1is;iksi saatu jatkokoulutus jakautuu ammatil-
liseen j a ammatil-lisesti eriytymdtt6m;i;in koulutukseen. .Ie1-
kimmriiseen ryhmai;in kuuluu mm. kansanopistoi-ssa ja kansankor-
keakoul-uissa saatu koulutus. Taulukossa 6. esitetean haasta-
teltujen jatkokourutustaso ikdnyhmittain. Luokka rammatti-
kur"ssir kasittaa paitsi pitemrcit, erilaisissa koulutuskeskuk-
sissa jainjestetyt kunssit my6s lyhytaikaisen, osittain tyon
yhteydess;i tapahtuneen kurssimaisen koulutuksen. Luokkaan
I jokin muut sisailtyy ldhinnai yleissivistdvei;i jatkokoulutusta.

Taulukko 6 Haastateltuj en j atkokoulutus

ike
ei jatko-
koulutus-
ta

%

ammatti-
kurssi

ammatti-
koul-u

opisto jokin
tai kor- muu
keakoulu

qo,
O'o

yhteensH

% % %

25-34v
35-44v
45-54v
55-64v

42

54

7l
74

19

15

11

10

25

20

11

8

6

5

J

4

7 100

100

l_0 0

100

6

E
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Nuoremmista tyokyvyttomyysel5kkeen haki3oista noin puoIella on

peruskoulutuksen llsiiksi jonkinasteista jatkokoufutusta, van-
hemmi-sta henkil6ist;i neljSsosalfa. Koulutus on useimmiten ta-
pahtunut kurssimuotoisena tai ammattikouluissa, opistotasoi-
nen tai sita korkeampi koul-utus on harvinaista. Vanhemmissa
ikriryhmissd sekri naisten ettii miesten jatkokoulutustaso on hy-
vin samankaltainen, nuorimmista haastatel-luista sen sijaan
naisifla on hieman useammin jatkokoulutusta kuin miehilfa.
Esimerkiksi a1l-e 35-vuotiaista tyokyvytt6myysel5kettd hake-
neista naisista 62 pnosentifla ja miehistei 56 pnosentilla on
jonkinlaista Satkokoulutusta; naisilla jatkokoulutus on kui-
tenkin miehii useammin ei-ammatillista.

Edel1;i todettiin tyokyvyttdmyysel;ikelAisten peruskoulutustaso
koko vrieston kou1utustasoa afhaisemmaksi. Jatkokoulutuksen,
erityisesti ammatillisen koulutuksen osalta on havaittavissa
samansuuntaisia tufoksia, joskin luotettavien vertailulen te-
keminen on vaikeampaa.

Taufukossa 7 verrataan amnattikoulutusta saaneiden osuuksia
triyttA tyokyvyttomyysel5kettii saavilla ja ammatissa toimivalla
vriest6ll-5. Ammattikoulutuksella tarkoitetaan tAssA vaihint;i5n
nelj;i kuukautta kestdvdd ammattikunssia tai sit;i pitempS;i am-

matillista koulutusta. Ryhmien vertailtavuutta vaikeuttaa
kuitenkin se, ettti vtiestoli koskevissa tiedoissa ei tyossA an-
nettua koufutusta o1e sis5llytetty mukaan ammattikoulutukseen,
sen si jaan tutkimuksen haastattefuaineistossa ammattikurssilfa
on saatettu tarkoittaa myos tydn yhteydessti tapahtunutta kou-
lutusta. Enityisesti vanhempien tydkyvyttdmyyselaikel.iisten
kohdalla vaikuttaa si1t5, ettii ammatilliseksi koulutukseksi
on il-moitettu hyvin monenlaisia er:il-aisten tydtehtdvien oppi-
miseen liittyneitei tapahtumia. Haastatel-tulen ammattikoul-u-
tustiedot ovat niiin olIen ainakin vanhemmissa ik5::yhmiss;i
vriestdtietoihin naihden jonkun verlran ylimitoitettuja.

Tydkyvyttdmien ja ammatissa toimivien ventail-usta k5y iImi,
ettH ammattikoulutusta saaneiden osuus on tydkyvyttomyyselSke-
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1eiisi11;i pienempi kuin a-rnmatissa toimival-1a vaiest611H. Kuten
edel1;i todettiin, ainakin vanhemmissa ik;inyhmissd eno lienee
todellisuudessa jonkin velran taul-ukosta 7 havaittavaa suurem-
pi. Ammatissa toimivalla vdest6115 ja vanhemmilla tydkyvytto-
myysel;ikeleiisillai ammattikoulutusta saaneiden osuudet ovat hy-
vin samankaltaisia miehill-d ja naisil1a. Nuorimmassa ikiiryh-
mSssA ammattikoufutusta saaneiden osuus on sen sijaan suurempi
tyokyvyttdmyyselAkettd saavil-la naisitla kuin miehi115.

Taul-ukko 7 Triyttri tyokyvyttdmyyselSkettd saavien ja ammatissa
toimivien amrnatillinen koulutus
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Nuorimpien ty6kyvyttdmyyseliikelSisten alhainen koulutustaso
ammatissa toimiviin ikaitovereihinsa venrattuna ntikyy ede11een,
jos ammatil-lista koulutusta tarkastellaan ammattiryhmittain.
Esimenkiksi 25-34-vuotiaista ammatissa toimivista teollisuus-
ty6te tekevistai miehistri hieman yli 40 prosenttia on saanut
ammattikoulutustal) I ".^.., ikeiisiste vastaavissa ammateissa
toimineista tdyttei tydkyvyttdmyyselaiketta saavista miehist;i
on vain vajaa 30 prosenttia saanut arnnattikoulutusta.

1)A**-ttikoulutusta koskevien veestdlukujen leihde: Asunto- ja
elinkeinotutkimus f975, taulu 4l-1.
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Tar.kasteltaessa ammattikoul-utusta ammattialoittain on syyta
muistaa, etta ammattikoulutus, joka useimmiten on nuorella
ial-1a hankittua, ei aina vastaa myohempiS tydtehtdviS' Martti
L5hteinen on eri ikaisten teol-lisuuden tyontekij;iin koulutusta
selvitttivassei tutkimuksessaan todennut, ettii y1i 40 p::osenttia
ammattikoulutusta saaneista tyoskenteli koulutukseensa nShden

"vdA::H112i,' a1a1f aI ). Myds ttimdn tutkimuksen vanhemmista haas-
tatell-uista ilmeisesti suuri osa on saanut ammatillista koulu-
tusta johonkin muuhun kuin viimeiseen, elSkettai edeltdnee-
seen armattiinsa, siI15 esimerkiksi 40 vuotta tSyttdneistti
haastatel-luista 3o pr:osenttia on siintynyt uusiin tyotehtaviin
y1i 40-vuotiaana.

1) Leihteinen: Eri ik;iisten teollisuuden tydntekijdin koulutus,
1977.
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5. AMMATTIRAKENNE

Tutkimusaine i stoon kuul-uvi l-f a tydkyvyttdmyys e1;ikettii hakene i 1 -
la henkiloillei on yleensri takanaan varsin pitta tyohistonia,
johon usein sistiltyy monia erifaisia ammatteja. Seuraavassa
katsauksessa on haastateltujen osalta ta::kastelun kohteeksi
val-ittu viimeinen el-eikettei edeltiinyt ammatti. Jaksoissa 5.1
ja 5. 2 kasitellatin koko haastatteluaineiston ammattijakaumaa
ja haastateltujen ammattiasemaa, jaksoissa 5.3 ja 5.4 tankas-
tellaan t5yttd tydkyvytt6myyseleikettd saavien ja ammatissa
toimivan vdestdn ammattilakaumien enoja.

Ammatit on 1uokiteltu alunperin vuoden 1970 vriestofaskennan
ammattil-uokitusta kdytt5enl). Teim;in luokituksen pohjalta muo-
dostettiin aineiston kdsittelyli vanten miehille 11 ja naisille
9 ammattiryhmSS. Ryhmit on koottu lShinn5 luokituksen kaksi.-
numerotason mukaisia nimikkeitti yhdistel-l-en kiinnittrien eri-
tyisesti huomiota tydteht5vien samankaltaisuuteen, tyon kuor-
mittavuuteen 1a tyoolosuhteisiin. Ammattinyhmien sis;ilto on
tarkemmin selvitetty liitteessri 3.

5 . 1. El-;ikkeen hakemi sta edelt;inyt ammatti

Edellisessd koulutusta kasitteleviissii jaksossa todettiin, €t-
td haastateltujen koulutustaso on koko v5estdn keskimH&ntiistA
koulutustasoa alhaisempi. Ammattijakauman painottuminen v5-
hemm5n koulutusta vaativille aloille on neiin o11en varsin odo-
tettua.

1) Tilastokeskuksen vuoden 1970 vtiestdl-askennassa kAyttiimai am-
mattiluokitus per:ustuu soveltuvin osin p;iAasiallisesti Poh-
joismaiseen ammattiluokitteluun (1963) ja KansainvH.lisen
ty6ldnjestdn julkaisemaan luokitteluun International Stan-
dard Cl-assification of 0ccupations (1968). Samaa ammatti-
luokitusta on kiiytetty myds vuoden 1975 Asunto- ja elinkei-
notutkimuksessa.



Tau1ukko 8. El-;ikkeen hakemista edelttineen ammatin jakauma
tydkyvyttdmyyselaikettai hakene i11 a
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Taulukossa B esitetaiSn haastateltujen el;ikkeen hakemista edef-
tdneen ammatin jakauma ikairyhmittaiin erikseen miehilla ja nai*
silIa. A11e 35-vuotiaista miehist;i y1i puolet on tehnyt vii-
meisena ammattinaan teollisuus- tai nakennustyotS. Vanhemmis-
sa ikeinyhmissii nakennustyon osuus on edel-leen suuri, sen si-
jaah teollista tydtai tehneiden osuus vanhemmista haastatel-
luista on huomattavasti pienempi kuin nuoremmista. Maata-
loustydtai tehneiden osuus on myds var:sin merkittavH: miesten
nuorifirmasta ikSryhmdstd 12 prosenttia ja vanhimmasta 2B pno-
senttia on el-Skettti hakiessaan toiminut maatalouden piirissai.
Naisil-1a maataloustydn osuuden vaihtelu ikdnyhrnitteiin on vie-
1ei selvempi: 45 vuotta taiyttAneistii naisista y1i 40 pnosent-
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tia on tehnyt viimeisenei ammattinaan maataloustyotH., sen si-
jaan a1le 35-vuotiaista vain 9 pnosenttia sijoittuu maata-
loustydn ::ytrrneiSn. Vanhimmassa ik;i:ryhmeissri on my6s siivous-
tyot;i tehneiden naisten osuus suunempi kuin nuoremmissa ik:i-
nyhmi s s5.

Ammattinyhmien sisriinen ikeinakenne vaihtelee jonkin veruan.
Miehistei keski-iailtiiSn nuo::impia ovat kaivos- ja louhinta-
ty6td ja puuteollista tyote tehneet (keski-ikai 50 vuotta) ja
vanhimpia maataloustyot;i tehneet (keski-ikri S5 vuotta). Nai-
sill-a korkein keski-ikai on siivousty6n ja maatalousty6n ryh-
miss;i (56 vuotta), kaikissa muissa ammattinyhmissri keski-ika
on 53 tai 54 vuotta. Jos tarkasteflaan enikseen alle 50-
vuotiaita haastateltuja, havaitaan ammatti:ryhmien ikdraken-
teessa enemmdn vaihtelua kuin koko aineistol_la. Alfe 50-vuo-
tiaiden miesten ammattiryhmittaiset keski-iat ovat seuraavat:

puuteollinen tyo 37 vuotta
muu teollinen ty6 (ei puu- tai metalli-
teol_l_.) 39 rr

tekn. ja halJ-inn.ty6, kaivosty6, metal-
1i- ja koneteol-linen ty6, mets5tyo 40 tt

rakennustyo, varasto- ja kuormausty6 4l tr

myynti- ja pa1ve1uty6, maataloustyo 42 I'

kuljetustyd 43 tt

A1l-e 50-vuotiaiden naisten keski-iait ovat vastaavasti:
hal1into, tenveydenhuoJ-to yms. ty6 37 vuotta
pal-ve1uty6, nakennus- ja aputyd,
teollinen tYd 40 rt

toimistotekninen tyo, siivoustyd 41 rr

myyntityd 42 rr

maataloustyo 44 rr

5.2. Ammattiasema

Edell-ei esitetyssH ammattijakaumien tankastel_ussa ei otettu
huomioon henkil-dn ammattiasemaa: esimenkiksi toisen palveluk-
sessa tydskennellyt autonkul j ettaj a j a itseneiisenri ynittei j;inei
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toiminut autoilija luokiteltiin samaan ammattinyhmaiSn kuulu-
viksi. Tyokyvytt6mien tyotaustan jatkotarkastelua valrten on

kuitenkin syytd luoda katsaus yritt;ijien ja palkansaajien
osuuksiin tutkimusaineistossal ) 

.

Yrittdjin5 tai avustavina perheenjiiseninei toimi-
neiden osuus haastatelluista ammattinyhrnittain

Taulukko 9
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1)A**"ttiasema on fuokiteltu haastatellun oman ilmoituksen
mukaan. Mikali haastatellulla on ol-l-ut samanaikaisesti
useampia e:ri arnmattiasemia, esimerkiksi palkansaaja ja
maatalousynittaja, luokitus penustuu haastatel-1un itsensii
trinkeimpaina pitama5n asemaan. Taulukoissa esitetyt 1uvut
eivdt siten oIe t5ysin vagtaavia viimeiseen tyo- tai ynit-
tiijHsuhteeseen per:ustuvaan el-;ikelaki j aotteluun.
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Kuten taulukosta 9 n;ikyy, 15hes kaikki maatal-oustyotai tehneet
ovat oll-eet yrittajiti tai avustavia perheenjdseniail muissa
ammattinyhmissA yritt;ijien osuus sen sijaan vaihtelee varsin
pal jon. Miehil15 keskimdri::riist;i enemm5n yrittdji;i on maata-
loustydn ohel-la kuljetustydn ryhmAssA: 60 prosenttia kulje-
tustydtri tehneistd on toiminut ynittajin;i. YIi kymmenen pro-
senttia yrittajiS on lisHksi hallinnollisen ty6n, myynti- ja
palvelutyon ja tmuun teollisen tyonr ryhmissii. Afle 50-vuo-
tiaifla miehillti on my6s metal-titeollista ty6tri ja metsaity6tai
tehneistei y1i 10 pnosenttia toiminut yrittaijlnA. Metseityoss.i
kysymys on 15hinn;i itsendisesta metsH.koneurakoinnista. Va-
nasto* ja kuormaustydssei kalkki ovat palkansaajia, my6s puu-
teollisuudessa ja ::akennustyossd yrittrijien osuus on hyvin
pieni.

Naisilla yrittajien osuus on mefko suur.i myyntity6ssd, palve-
lutyossd ja hallinnon piirissai. My6s toimistotyon ryhm;issA
on jonkin verran yritt5jia ja 5O vuotta taiyttrineist.i tekstii-
liteoll-isuuden ryhmriain kuuluvista naisista yli 1O prosenttia
on toiminut itsen5isind ammatinharjoittajina, lAhinnH pukuom-
pelijoina. Siivoojat ja nakennus- ja aputyontekijait ovat puo-
l-estaan kaikki palkansaajia.

Edellisen taulukon perusteella voidaan todeta, etta koko haas-
tatteluaineistossa miehistri 32 prosenttia ja naisista 46 pro-
senttia on toiminut yrittajinS. Ammattiryhmein lisaiksi yrit-
tdjien osuus vaihtelee kuitenkin huomattavasti my6s el;ikenat-
kaisuryhmittein. Taulukosta 10 n;ikyy, ettd. tSytt5 tyokyvyt-
tomyysel;ikettii saavista val-taosa, 7O prosenttia on toiminut
palkansaa3ina ja vain 30 prosenttia yritt;ijin5. Osaeleikelaii-
si11;i tilanne on p;iinvastainen: ynitt;ij iii, pA.iasiassa maata-
lousyrittaijiS on laihes B0 pnosenttia ja palkansaajia vain run-
saat 20 prosenttia.
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Taulukko IO. Ammattiasema elaikenatkaisunyhmittdin
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Eni eliikenatkaisunyhmis tii tSyttai tydkyvyttdmyyseldkette saavat
muistuttavat ammattiasemaltaan eniten koko ammatissa toimivaa
vaesto5. Taul-ukosta 1l- naikyy, ettd ammattiasemajakaumat ttiyt-
t5 tydkyvyttomyysel;iketta saavilla ja ammatissa toimivifla
ovat hyvin samankaltaisia. Taul-ukosta havaittavat Pienet enot
ovat eni suuntaisia miehil-l-a 3a naisilla: tyosuhteessa ol1ei-
den osuus on taytta ty6kyvytt6myyselaiketta saavilla miehi]Ia
hieman suurempi kuin ammatissa toimivilla; naisi1Ia, 15hinn5
50-64-vuotiail-la, tilanne on piiinvastainen'

Taulukko 11. Taytta tyokyvytt6myysel;ikett2i saavien aikaisempi
ammattiasema aktiivivHest66n verrattuna
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5.3. Tydkyvyttdmien ja ammatissa toimivien ammattinakenteen
vertailu

Oheisessa tarkastelussa verrataan teytta tydkyvyttomyyselti-
kett5 saavien e15kkee11e siirtymistei edeltSnyttd ammattijakau-
maa ja ammatissa toimivan v5estdn ammattijakaumaa vuodelta
l-970. A:nmattijakaumien vertair-u11a saadaan kasitys siite,
mitkai ammattiryhm5t tyokyvyttdmyys elrikef aiis i11d ovat suhteel-
lisesti suunempia ja mitk;i taas pienempi;i kuin koko ammatissa
toimivalla veiest6l1ai. Ammattialoittaisten tyokyvytt6myysti-
heyslukujen laskemiseen tutkimusaineisto ei anna mahdorli-
suuks ia .

Vertailuajankohdaksi on val-ittu vuosi 1970. valinnan perus-
teena on haastateltujen viimeisen ammatin sijoittuminen 1H-
hemmaiksi vuotta 1970 kuin toista vaihtoehtoa, vuotta 1g75,
jolta ventailumateriaal-ia my6s olisi saatavissa. Taytta ty6-
kyvyttdmyyselaikettd saavista haastatel-luista y1i 90 prosent-
tia on toiminut viimeisessri ammatissa vuosien 1969-f972 ai-
kanal vuoteen l-975 mennessii sen sijaan y1i puolet haastatel-
l-uista o1i jo lopettanut tydnteon.

Kuviossa 4 esitetaein ikciluokittainl) ""i ammattiryhmiin kuu-
luvien prosenttiosuudet koko ammatissa toimivasta vdest6stH
ja vastaavasti tayttai tydkyvyttdmyyserdkett.i s"-vista2 ). Ku-
viosta voidaan sekd miesten ettli naisten osal-ta havaita, etta
hallinnollisen ja toimistoteknisen tydn osuus on tyokyvyt-
tomyyseleikkeel-l-e siirtyneil-fri huomattavasti pienempi kuin
koko ammatissa toimivalla vaiestoll;i. Ntiiden ammattiryhmien
pieni osuus haastattel-uaineistossa selittynee jossain mti5rin
si11ei, etta aineisto on ker"Htty yksityisen sektonin ty6el5ke-
lakien piiriin kuuluvista. Valtion el;ikelain ja kunnallisen

1) Kuviossa on keiytetty 15-vuotisikdluokitusta. Tihe5mmeill5ikdluokituksella saadut tulokset eiveit kuitenkaan oIee11i-sesti poikkea esitetyistri.
Kuvion pohjana ol-evat luvut ovat liitetaufukoissa f ia 2.

2)
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Kuvio 4. Eri ammatti::yhmiin kuuluvlen osuus ttiyttei tyoky.
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e15kelain mukaista elaikett;i saavat sisdltyvait kuitenkin ai-
neistoon, mik;i1i henkilol_l;i on myos perusjoukon valintakni-
teerien edellyttdmS TEL-, LEL-, yEL- tai MyEL-pdeitos. Toi-
saalta, kuten seunaavalla sivulla esiteteidn, tulokset neiiden-
kin ammattinyhmien osalta ovat varsin yhtenevi;i kansaneldke-
jHr j estelmri5 koskevien, e1i kaikki tydnteki j;iryhrndt kattavien
tietojen kanssa.

My6s maataloudessa tydskennelleiden miesten osuus on t5yttii
tydkyvyttdmyyselrikettd saavilla pienempi kuin vertailuvdes-
t61la. Mikali osatydkyvyttdmyysel-Ekeleiiset otettaisiin huo-
mioon, maataloustydtd tehneiden miesten osuus tydkyvyttomyys-
el;ike1;iisist;i ei kuitenkaan juu::i poikkeaisi arnmatissa toimi-
vien vastaavasta osuudesta. Maatalouden naisten osuus on
t;iytt5 tydkyvytt6myyselSkettd saavistakin suunempi kuin vas-
taava osuus ammatissa toimivasta v5estdstd; osaelrikeldiset mu-
kaan luettuna ero kasvaisi viela huomattavasti. Maataloudessa
toimineiden miesten suhteellisen pieni osuus tyokyvytt6myys-
el-aikel5isil-l-d selittyy osaltaan sif la, ettd useat maanvil j e-
lystydt;i tehneet miehet ovat ilmoittaneet peiriasialliseksi am-
matikseen jonkin muun, samanaikaisesti harjoittamansa arnma-
tin. Noin 11 prosentilra niistti t;iytt;i tyokyvyttdmyyseltiket-
tH saavista miehistei, iotka sijoittuvat kuviossa 2 muihin
kuin maataloustydn ammattiryhmadn, sistiltyi tyokyvyttdmyys-
el-eikkeeseen my6s MYEL-osa; naisilla vastaava luku on vain 2

pno senttia.

Useilla teollisuuden al-oi11a ja r"akennustydssii tyoskennellei-
den osuus on triyttai tydkyvyttomyyselrikettii saavilla suunempi
kuin vertailuv5estdlla. samoin siivoustyotd tehneiden nais-
ten ja metsdtyot;i tehneiden miesten osuus on tydkyvyttdmyys-
el-;ikkeell-e siirtyneillei jonkin verran suunempi kuin koko am-
matissa toimivalla v;iestdll-ri. Nuonemmassa ikeir:yhmaiss;i neikyy
lisriksi varasto- ja kuonmaustyotai tehneiden miesten suurempi
osuus tyokyvyttdmillei kuin ammatissa toimivifla. Naiihin am-
mattialoihin, ioiden osuus t;imein tutkimuksen perusteella on
ty6kyvyttdmyyseleikel-dis i1lei suurempi kuin ammati s sa toimival-
1a v;iestdl1;i kokonaisuudessaan, palataan seul?aavissa jaksois-



Ennen kuin laihdetSein yksityiskohtaisernmin selvittim;ian tyoky-
vytt6mien ammattinakennetta ja sen taustaa, on aiheellista
tarkastell-a miten hyvin esitetyt tydkyvyttomien ja vertailu-
vSest6n ammatil-1iset erot vastaavat muista l-tihteistai saatuja
tietoja. Esitetyt tulokset ovat pitkdlti yhtenevia kansanelS-
kej;irjestelmiin tietoihin perustuvien ammattiafoittaisten tyo-
kyvyttdmyystiheyslukujen kanssa. vuonna I97l- alkaneiden kan-
sanelSkejdrjestelmddn kuuluvien tydkyvyttdmyystapausten ja
vuonna 1970 ammatissa toimineiden l-ukumaiai::iin perustuen suu-

nimmat ikaivakioidut tydkyvytt6myysinsidenssiluvut ldytyveit
maataloudessa toimivilla naisilla ja kaivos- ja louhintatyos-
s5 toimivilla miehi115. Naiistd r"yhmistd siirtyi ty6kyvytt6-
myyseleikkeelle noin 20 pr:osenttia. Vastaava l-uku teollisissa
ammateissa on noin 15 pnosenttia ja niin sanotuissa henkisis-
sii ammateissa noin 5-6 pnosenttial). Vuonna I976 alkaneita
kan sane 1ake j an j e ste 1m5n ty6kyvytt6myys e1akke ita tarkas teltaes -
sa havaitaan korkeimmat insidenssiluvut metstitydn 1a metalli-
teollisuuden ammattinyhmissei ja vastaavasti pienimmeit er;iiss5
toimistoteknisissa sekti lainopin ja opetuksen alaan liittyvis-
s;i ammatei""-2). KansanelSkelaitoksen tilastojulkaisu Uudet

tydkyvyttdmyyselikkeet saajan ammatin mukaan vuosina
1972-19763) a.ta. myds hyvin samankaltaisen kuvan ty6kyvytt6-
mien ja aktiiviveeston ammattiSakaumien enoista'

Ruotsissa keriityt tiedot vuosina 1971-1976 alkaneista ty6ky-
vyttomyyselrikkeista ja vuoden 1970 ammatissa toimivasta vaes-
t6st;i muistuttavat my6s suu::esti ede115 esitettyjti havainto-
ja. KyseistS aineistoa tankasteltaessa J-6ytyv5t suurimmat

tydkyvyttdmyyselSkelziisten osuudet seunaavista ammattiryh-
mistli: metsaityd, kaivos- ia louhintatyd, metalli-, papeni- ja

1)Sio.r,: Taloudell-isen tilanteen ja tyokyvyttomyyden v;iliset
suhteet, 1979.

2 )Gu=t.f=so.,, p&b6rjade sjukdagpenningperioder och nybevil-
jade invalidpensioner inom olika yrkesgruPPer'

3 )K..,=.r,.J-eikelaitoksen julkaisuja T9 : 20'
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tekstiiliteollinen ty6,
joilu- ja portieer:intyd

pakkaus- ja vanastointityd sek;i tan-
1)

5.4. Ammattirakenteen alueellinen tarkastelu

Edellisessai jaksossa tydkyvyttdmien ja ammatissa toimivan
vHest6n ammattijakaumien vertailu suonitettiin koko maan
osalta. Kuten aiemmin kohdassa 3.2.2. esitettiin, tydkyvyt-
tdmyystiheys on kuitenkin rt;i- ja pohjois-Suomessa selvristi
muita alueita konkeampi. N;iin o11en on mielenkiintoista sel-
vittaa miten tyokyvyttdmien ja ammatissa toimivien amm&t:bija-
kaumat poikkeavat toisistaan, kun tarkastelu suoritetaan erik-
seen maatalousvaltaisella rt;i=Suomen aIuee11a ja toisaalta
teollistuneernmas sa Etelti-Suomes sa,

vaikka edell-;i todettiin tdssri tutkimuksessa saatujen ammatti-
jakaumia koskevi,en tulosten vastaavan vansin hyvin muihin
laihte isiin penustuvia ammattialo ittai s ia tydkyvyttdmyystiheys -
lukujar on kuitenkin syytii muistaa, ette al-ueittaisessa tan-
ka s telus sa haas tate ltavi en ikainyhmittti i s et l_ukum5air"rit j ei5vait
suhteell-isen pienik=i2) ja turokset nHin oflen jossain md5rin
viitteellisiksi.

Tankastefussa ki-innitetSain eniten huomiota 35-4g-vuotiaiden
ik;inyhm;iain, ioskin ohessa esitet;i5n my6s vanhempaa ik5nyhmds,
50-64-vuotiaita koskevia tietoja, samoin kuin tihe5mmrin ik;i-
luokituksen puitteissa saatuja tuloksia. Kuviossa 5 esite-

1) Benglind & Tunevafl_: Skil1nader
lan olika ynken.

i fdrtidspensionering me1-
2) Haastateltujen tdytt;i

nottamaton lukumaiei::;i
Suomessa 623.

tydkyvytt6myyseleikettd saavien pai-
It;i-Suomen a1uee1la on 463 ja Etel;i-
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t55n alueittain 35-49-vuotiaiden, eni ammatti::yhmiin kuuluvien
miesten pnosenttiosuudet kaikista ammatissa toimivista ja vas-

taavasti taiyttei tydkyvyttomyyselaikettd saavista miehistS. Ku-

vion pohjana olevat luvut, ja ikSnyhmea 50-64 vuotta koskevat
luvut on esitetty liitetaulukoissa 3 ja a'

Kuvio 5 E::i ammatti::yhmiin kuuluvien osuus t;iyttA tydkyvyt-
t6myysel;ikett5 saavista ja ammatissa toimivista
3 5 -"4 6 - vuot iai s ta mi ehi s t;i 1 ;iaininyhmi ttti in

Ammattiryhm5

teknillinen ja hal1inn.tY6

myynti- ja palvelutyo

kuljetusty6

r^akennusty6

teollinen ty6

varasto- ja kuonmaustYo

metsHtyd

maataloustY6

Uudenmaan, Tunun
ja Po::in sekH
Hameen J.aanl

Pohj oi s-Karj alan ,
Kuopion ja
Uulun Iaanr

o 10 20 SOeo O 10 20 30e"
E osuus ammatissa toimivista
Z@ osuus tayttii tk-elaketta saavista

PSSpiinteissei;in enot tyokyvyttdmien ja ammatissa toimivien
miesten anrnattinyhrnittaisissa osuuksissa ovat seke Etelti- ettS
Itd-suomessa samansuuntaisia. Kummallakin aIueelIa silmiin-
pistrivin elro on rakennustyota tehneiden suurempi osuus ty6ky-
vyttomillri kuin vertail-uvdest6115. Selkeimmin taimi eno nSkyy

Ete15-Suomessa asuvien 45-54-vuotiaiden kohdalla: tdmdn ika-
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rylmen ammatissa toimivista miehist;i 16 prosenttia kuuluu na-
kennustydntekij6ihin, tydkyvytt6myyseleikkeen saajista sen si-
jaan y1i 30 pnosenttia.

TeollisuustydtH tehneiden osuuksissa ty6kyvyttdmyysel5keleii-
si115 ja ammatissa toimivilla on suurempi ero rt;i-Suomen maa-
talousvaltai sel-l-a a1ueel1a kuin teoI1i stuneemmas sa Etel_ei-suo-
messa. rt;i-suomessa teollisuustydt;i tehneiden tydkyvyttdmyys-
el-;ikeldisten m5;ir;i;i kasvattaa e:rityisesti puu- ja sahateolli-
suuden osuus: 35-49-vuotiaista tydkyvyttomyysel5ketta saavista
miehistci 9 pnosenttia on tehnyt puuteollista ty6t;i, vastaava
luku ammatissa toimivan vEeston kohdalla on vain 3 prosenttia.

Palvelutydn ja myyntitydn kohdalla on kuviossa 5 havaittavissa
pdinvastaiset enot eri arueil-1a. Etel5-suomessa palveluamma-
teissa toimineiden osuus on tydkyvyttdmyysel;ikelriisil_l;i hieman
suunempi kuin ammatissa toimivilla; rtti-Suomessa tilanne on
toisin peiin. Alueitten vailil1;i havaittava ello selittynee
osittain kyseisen ammattiryhmein siseiisell;i rakenteer_la: var-
tiointi, kiinteistonhoito yms. tehtlivien osuus korostuu EtelH-
suomessa. SelkeimmillH;in tydkyvyttdmien ja ventailuvdest6n
palveluty6n osuuksien ero n;ikyy Helsingin alueelIa: palvelu-
tydn nyhmHein (myyntityo poislukien) kuuruu 7 pnosenttia 35-49-
vuotiaista ammatissa toimivista miehistti ja 13 pnosenttia
tydkyvyttdmyyselSkettd saavista, vanhemmassa ikdnyhmdss2i vas-
taavasti 9 pnosenttia ammatissa toimivista ja 15 pnosenttia
tyOkyvytt6mi s t;i .

Naisten osalta tydkyvyttomyyden alueittaisia ja ammatillisia
eroja on havainnollistettu kuviossa 6. (Vastaavat luvut 16y_
tyv;it liitetaulukoista 5 ja 6 ).



Kuvio 6

Ammattiryhmii

ha11i1to, terveydenhuolto
yms.

toi.mistotekninen tyo

myyntityo

palveluty6

s iivoustyo

rakennus- ja aputyo

teolJ-inen tyo

maatalousty6

@

Uudenmaan, Turun
ja Porin sekH
H5meen lHdni

Pohj ois-Karj a1an,
Kuopion ja
Uulun -Laanl

Eri ammattiryhmiin kuuluvien osuus taiyttd tyokyvyt-
tdmyysel;ikettd saavista ja ammatissa toimivista
3 5-49-vuotiaista naisista 165ni::yhmittain

0 10 2a 30 e.0
osuus ammatissa toimivista
osuus taytte tk-e1aketta saavista

10 20 30 40 50%

Kuviota tarkastel-taessa huomio kiinnittyy ennen kaikkea maa-
talousty6n osuuksiin. Pohjois-Kanjalan, Kuopion ja Oulun
llilinin alueella puolet 35-49-vuotiaista ttiytt5 ty6kyvytt6-
myyselSkettai saavista naisista on viimeksi ennen el_rikkeel_le
siintymist;i tehnyt maataloustyotei, vertailuvriest6stli vain noin
neljesosa kuuluu ttihdn ammattiryhmei;in. Eteld-Suomessa ty6ky-
vyttomien ja ammatissa toimivien vd1il1H ei maatalousty6n pii-
riin kuuluvien osuuksissa sen sijaan o1e enoja, molemmissa
r"yhmiss;i maatal-oustyotH tehneiden osuus on alle 10 pnosenttia.
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Vanhemmassa ik;iryhmdss;i tilanne on vastaavanlaj-nen ja stiilyy
ennallaan vaikka tarkastelu suor-itettaisiin tihe;imm;il1e ika-
luokituksella.

Samoin kuin miehil-1li korostuu naisillakin palveluammateissa
toimineiden osuus Etelai-Suomen alueen tydkyvyttdmyysel;ikel5i-
si11ai. ftti-Suomessa siivoustyon ja muiden palveluammattien
osuuksissa ei juuni ole eroa ty6kyvyttdmien ja ammatissa toi-
mivien naisten vailill-ei, Etel;i-Suomessa sen siSaan kummankin
ammattiryhm5n osuus on ty6kyvyttomyyseleikeleiisill;i suunempi
kuin vertailuvaiestdlla. Siivoustyon osuuksissa havaittu eno
n;ikyy erityisesti priSkaupunkiseudulla. Helsingissii siivous-
ty6n osuus on 50-64-vuotiail-1a ty6kyvyttdmyyseldkel;iisille 24

pnosenttia ja ammatissa toimivilla 11 prosenttia.
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6. TYOOLOSUHTEET JA TYON VAATIMUSTASO

Kuten napontin alussa todettiin, tydkyvyttdmyydessa on kyse
tydn asettamien vaatimusten ja ty6ntekijain toimintakyvyn vai-
lisest5 ristiriidasta. Ty6 ei kuitenkaan toimi yksinomaan
toimintakyvyn vaatimusten s;irite1ij5n6, vaan se myos muovaa te-
kijrinsai terveydentilaa. Tyd sindnsai, enityisesti tyott6myyden
vastakohdaksi kdsitettynai on positiivinen, tekijEnsH hyvin-
vointia lisaeivd seikka. Monet tydympairiston ominaispiinteet,
fysikaaliset tekijait kuten melu ja t;irin5, polyisyys, kemial_
l-iset airsykkeet, ty6asennot, ty6tahti yn. seikat asettavat
kuitenkin tydntekijdn erilaisille haittavaikutuksilfe alttiik-
si. Tydn luonne, sen fyysinen ja psyykkinen kuonmittavuus
edellyttaid neiin orren teki j;iltirin tiettyjai voimavanoja, mutta
samanaikaisesti my6s kuluttaa niitel).

THssai l-uvussa tarkastellaan haastatteluaineiston valossa joi-
takin ty6e1;im;in piirteit.i, joi11a on saattanut o1l_a vaikutus-
ta tydkyvyttdmyyden syntyyn tai sen kehittymiseen joko suo'a-
naisesti tai vrililrisesti. Kuvauksen kohteena ovat tyokyvyt-
tdmyyselaikkeen hakijoiden viimeisen ammatin tydolosuhteet ja
tydn vaatimustaso, 1;ihinn;i tankaster-1aan ty6n kuonmittavuuteen
liittyvien seikkojen esiintymistii haastateltujen aikaisemmissa
tydteht5vissai.

Tydolosuhteissa val-litsevaa tilannetta tarkastellessaan Jeddi
Hasan kirjoittaa seur?aavasti: vaikka ty6olosuhteiden kehitys
koneistumisen myot5 onkin yleensd mer"kinnyt ty6ntekijaltS vaa-
dittavan lihastydn viihenemista, meillai on vield suuria ammat-
tinyhmi;i, esimenkiksi nakennusty6 sek5 maa- ja metsdtaloustyd,
joihin liittyy jatkuvaa tai jaksottaista voimakasta fyysist5

Ks. esim. Aro: Tydn ja tenveyden v;ilisten suhteiden teo_reettinen tarkastelu, 1976.
1)
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ponnisteluaf). Trimai kiy myds ilmi mm. Tilastokeskuksen vuoden

1g72 tyoolosuhdetiedustel-usta, jossa eri ammattialoilla tyos-
kentel-eviltA noin 5600 henkilolta kyseJ-tiin tydhdn liittyvia
piirteitS. Tiedustelun mukaan lAhes 90 prosenttia maa- ja
mets5taloudessa ty6skentelevistai ja noin 75 pnosenttia raken-
nusal-alla ty6skentelevi stri piti tyotaiSn r:uumiillisesti nasit-
tavana; kaikista tyontekijdistai y1i puolet koki ty6nsii ruu-
miillisesti naskaatsi2 ) .

Vansin odotettua onkin, ettli useat edellisesszi jaksossa esil-
1e tuodut ammattialoittaisten osuuksien erot ammatissa toimi-
val-1a vSestolI;i ja tyokyvyttomill;i noudattelevat Pitkalti
yleisi5 olettamuksia ty6n kuo::mittavrrud.sta3 ). Raskaina pi-
detteivien ammattialo3en, esimer:kiksi metsHty6n, maataloustydn'
rakennustyon 1a useiden teollisuusammattien osuus on ty6kyvyt-
tdmilld suu::empi kuin ammatissa toimivilla. samoin siivous-
ty6, jonka osuus tyokyvyttdm5ksi tullei11a naisilla on melko

suuri, sijoittuu fyysisesti kuormittaviin ammatteihin'

6.1. Tyossti esiintyneet terveydelle haitalliset seikat

Haastateltavilta tiedustel-tiin aikaisempaa tyontekoa koske-

vienkysymystenyhteydessdkussakinammatissamahdollisesti
esiintyneitai tenveydelle haitallisia seikkoja. KysSrmyksessei

ei o11ut valmiiksi muotoiltuja vastausvaihtoehtoja, vaan

haastateltavien tu1i, mikal-i haittoja o1i esiintynyt, 1ue-

1)H-"".,: Tyoolosuhteiden nykytilasta sek;i niiden s55te1yn
tanpeettisuudesta, tavoitteista ja edellytyksistti, L972.

2 )Lu.iho.,.r,, Laine, JEirvenp6S: Ty6olosuhdetiedustelu, 1972 '
3)Ammattien ol-etetun kuluttavuuden mukainen luokitus on esi-

ietty mm. julkaisussa Happonen: Ammattialoittainen sairas-
tavuls e15kei5n pornastuksen perustana, 1969'
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teIla yksi tai useampia haitallisimpina pit;imi5;in seikkoja.
Kaikkiaan B0 pr:osenttia haastatelluista mainitsi viimeisessd
el;ikkeen hakemista edelt;ineessii ammatissaan o11een joitakin
hdnen oman terveydentilansa kannafta haita1lisia tekijditai.
Taulukossa 12 nrimii tekijet on jaoteltu l-Shinn5 tyoolosuhtei-
siin liittyviin (esim. ilman epdpuhtaudet, veto, melu ym.) ja
tyon laatuun liittyviin seikkoihin (esim. tydn raskaus, henki-
nen paine, nasittava ty6asento ym.). Rvhm:itin muut haitat si-
s;i1tyy etup;irissH mainintoja tyon aiheuttamista sainauksista
tai vammoista, kuitenkin tlismentlimdttii mikA ty6hdn liittyv5
seikka haastatellun mielestH. on tenveydentilaa heikentainyt.

Taulukko 12. Terveydelliset haitat viimeisessli ammatissa

sukupuoli
j a ik;i

el- mat- -
nittu
hait-
toja

'o

tv6-
ol-os.
liit-
tyvdt

90

ty6n
l-aat.
r_i it-
tyv;it

'o

ty6o1.ja tyon
laatuun
liitt.

'o

muut yhteensH
haitat

9o o-
'o

miehet
-34v

35-49v
50-64v

naiset
- 34v

35-49v
50-64v

25
))

2l
t7
2t

a1

?o

B

l2
11

100
10 0

100

TJ

9

7

13

7

9

33

2l
16

19

15

12

tt
45
EO

100
100
100

B

t2
11

Taulukosta 12 kriy i1mi, ettii alle 35-vuotiaista tydkyvytto-
myyseleikkeen hakijoista noin kaksi kolmasosaa on maininnut
tydhdn liittyviai terveydelle haitallisia seikkojal vanhem-
missa ik5::yhmiss;i haittoja on mainittu useammin. Eniten haas-
tatellut ovat tuoneet esi11e tyon laatuun, sen ::askauteen yms.
liittyviS haittatekijdite: tsama naskas liiket, tnosteleminen
::asitti selkHHt, rseisomaty6t, tpahat tydasennotr ovat tyypil-
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lisiai esime::kkejal . Naiiden seikkojen osuus kasvaa iain myotai:
yJ-i puolet 50 vuotta tdyttdneistH naisista on tuonut esi1le
tydn laatua koskevia haittoja viimeisess5 ammatissaan. Sen
sijaan tydolosuhteiden terveydellisiS haittoja on miesten
kohdalla mainittu suunnifleen sarnan verran kaikissa ikiryh-
missii, naisilla vanhemmissa ik;iryhmissd jopa v5hemmrin kuin
nuorimmassa ryhmaissd. Taval-l-isimpia ty6olosuhteisiin liitty-
via haittamainintoja ovat mm. seuraavat: ?kyIm;i tyot, ?ko1i-
ild', thuono r;alaistust, tp61y kutitti ja yskittir, tmeinkyysr.

Taulukko l-3. Terveydelliset haitat ammattinyhmittain (viimei-
nen ammatti)

ammattinyhmli
ei mai- tyo- tyon ty6o1. muut yhteensai
nittu ofos. Iaat. ja ty6n haitat
hait- liit- liit- faatuun
to j a tyvrit tyvet Ii i tt .

%%9o9o9o%

miehet
tekn. ja ha1l. ty6
myynti- ja plv.tyd
kuljetustyd
rakennusty6
metalfi- ja konet.
puuteollinen tyd
muu teollinen ty6
varasto- ja kuorm.
mets;ityo
maataloustyd

naiset
ha11., terv.huolto
toimistotekn. ty6
myyntityo
palveluty6
siivousty6
nak.- ja aputyd
tekstiiliteofl.
muu teoll-inen tyd
maatalousty6

23

1')
22
2)-
27
t_8
27
14
20

15
14
19
20
50,(
41
aa

t2
6

54
30
2)
36
11
3l
2)
16
56
E?

2
11

3
72
l2
10

B

29
13
11
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100
100
100
I00
t_0 0
100
r00
100
t_0 0

6
B

l-3
10

6
7
I
5
5

10

16
Jd
19
1B
22

4
t_8
14
Itr

3
3

l7
1B
16
lo
19
23

5

43
48
45
43
a)

3t
64

8
2
B

13
10
ta

19
9

20
14
I
6
I

14
19

7
7

100
100
100
100
100
100
100
100
100
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Taul-ukossa 13 tarkastellaan haastateltujen mainitsemia vii-
meisessii ty6ssii esiintyneitai tenveydetlisiS haittoja ammatti-
nytrrnittain. Taul-ukosta ntikyy, ettii tyoolosuhteisiin liitty-
vie haittoja on mainittu useimmin miehill5 teol1isuustydtd
tehneiden ryhmHss5 ja naisilla teollisuusty6n l-isdksi erityi-
sesti ::akennus- ja aputydn nyhm5ssei. Maa- ja metsaitalousty6-
td sekE hallinnollista tydtd tehneet ovat maininneet eniten
tydn laatuun, lahinna sen naskauteen liittyviei haittatekij6i-
te. Maa- ja metsEtaloustydtd tehneet ovat useimmiten koros-
taneet ty6n fyysistli naskautta, sen sijaan hallinnollisen tyon
nyhmei;in kuuluvat ovat maininneet ty6n henkiseen rasittavuuteen
liittyviai seikkoja. Joskin psyykkinen kuormitus on kaikkiaan
tuotu esi1le melko hanvoinl), h"11ir,.,o11isen tyon lisaiksi eri-
tyisesti naiset ovat ilmoittaneet stressin en5dksi tyohaitaksi
melko usein myds palvelutyossei, toimistotydssH ja tekstiili-
teollisessa tydss;i.

Tyoolosuhteisiin, tyoymp;i::istodn liittyv;it haastateltujen
mainitsemat haittatekijet ovat my6s enilaisia eri ammatti-
aloil-la. Useimmiten esi1Ie tuodut tydol_osuhteisiin 1iittyvat
ep;isuotuisat tekijait ovat kuumuus, kylmyys tai l5mpotilan
vaihtelut, poly, kaasut ja muut kemiall_iset rirsykkeet, vetoi-
suus, melu seka tydaikaan liittyvat haitat. L5mpotilaan
liittyvi5 haittatekijdita on mainittu keskimeirirdista usearunin
teollisuusammateissa sekS naisil-Ia lisAksi nakennustydssai ja
palvelutydssei. flman epSpuhtaus ja kemialliset Ansykkeet on
tuotu esi1Ie erityisen usein miehillai. metal-1iteo11isen ty6n
nyhmaissei ja naisilla siivousty6n nyhmaissai. Vetoisuus on mai-
nittu myds useimmin teollisen tydn ryhmissti: miehil-Id metal-
1i- ja puuteollisuudessa, naisilla muun kuin tekstiiliteolli-
sen tydn nyhmaissei. Melu on va::sin hanvoin 1ueteltu tyon ter-
veydellisten haittolen joukossa; varasto- ja kuo::mausty6t5
tehneet miehet ja rmuun teol-fisen tydnt ryhm5iin kuuluvat, Id-
hinn5 pakkaustydt;i tehneet naiset ovat kuitenkin mel_ko usein

1) Kaikista tydhaittoja maininneista haastatelluista 7 prosent-
tia on ilmoittanut stressin enriaiksi haitaksi, vastaava luku
fyysisen kuormittavuuden kohdalla on noin 60 pnosenttia.
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ilmoittaneet melun en;iaiksi haittatekijtiksi-. Tydaika, leihinnei
vuoroty6n tai ep;isdainndtlisen ty6n tuottama haitta on mai-nit-
tu miehil-l-;i keskimei;ir5j-std useammin kul jetustydn sekai varas-
to- ja kuormaustydn nyhmissii, naisilla puolestaan palvelutydn
ja toimistoty6n ryhmiss;i.

Edell;i esitettyjen tyon terveydell-isi5 haittoja kuvaavien ha-
vaintojen perusteella ei voida tehd5 ve::tailuja tydkyvyttd-
myyselSkett5 hakeneiden ja muun vdest6n ty6olosuhteiden ja
tyon laadun' enoista. Eraiistd yksitteisistd tydn piirteita
kuvaavista seikoista, tydaikamuodosta sekei sisai- ja ulkotyon
suhteesta pyrittiin haastatteluissa kuitenkin kerSeim5rin myos
ammatissa toimiviin ventailtavissa olevaa tietoa. Naita seik-
koja k5sitell55n seuraavassa.

6.2. Tyoaikamuoto

EpdsriHnndllistA tyoaikaa tai vuorotydt5 pidetdrin erriSn5 tydn
kuonmittavuutta lisataivain5 tekijeinai. Taul-ukossa 14 tarkastel-
laan palkansaajina toimineiden haastateltujen eleikkeen hake-
mista edeltiineen tyon ty6aikamuotoa: p5ivAtydn, aamu-, ilta-
tai ydtyon, vuorotydn sekii epaisaiSnndllisen ty6n osuutta eri
ammattinyhmissii. Eniten vuoroty6t;i on tehty miesten varasto-
tydn ja puuteollisen tydn ammattiryhmissri sek5 naisten palve-
1uty6n ja'rmuun teollisuudenrr, liihinnd elintarviketeoll-isen
ty6n ryhmissei. Epiisdlinndllinen tydaika on o1lut useimmin mie-
hi1Ia kuljetus-, palvelu- ja metsaitydssai, naisilla puolestaan
hallinnollisen ja toimistoty6n ryhmissS.
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Taulukko 14. Palkansaajina toimineiden ty6aikamuoto viimei-
sessd ammatissa

ammattiryhmii
palva-
ty6

o-

epa- yht.
sddnn.
tyd

o, o.o?

aalnu-, vuoro-
ilta-, tyd
ydtyd

o, o_o.o

miehet

tekn. ja haI1inn. ty6
myynti- ja palveluty6
ku1 j etus ty6
nakennustyo
metalli- ja konet. tyo
puuteollinen tyd
muu teollinen tyd
varasto- ja kuonmausty6
metsHtyd

naiset
ha1linto, terv. huol_to
toimistotekninen tyo
myyntity6
palveluty6
s iivous tyd
nakennus- ja aputyo
tekstiiliteollinen tyo
muu teol-l-inen tyo

46

72

81

3/
47

93

5/

100
100
f00
100
100
100
r-0 0

100

86

52

50

79

56

60

Jf

o,

l-

7

2

0

1

0

5

0

0

2

20

2l
6

19

3B

a,
47

I

11
2t
27

I
1

6

3

2

16

100
r-00

100
100
100
100

100
t_0 0

100

2

4

B

14

30

0

4

4

2B

2

5

3B

)-2

4

14
38

24

tt
7

11
l_f

3

5

I

rkanyhmitt;iin tarkasteltuna havaitaan, ett;i vuor:oty6tri ja ep;i-
sei;inn611istai tydaikaa esiintyy jonkin verran enemmHn nuorem-
mi11a tydkyvyttdmyysel;ikettd hakeneill-a. Esime::kiksi teollis-
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ta ty6t;i tehneiden miesten tyoaikamuoto iktiryhmitteiin on

naava:

-34v
35-49v
5 0- 64v

100eo

10 0eo

100e0

seu-

yhteense1-vuonotyo

55

bl

69

2- tai 3-
vuorotyo

44

29

epasaann
ty6

1

5

2

Eliiketurvakeskuksen tutkimuksessa' IkS5ntyvii tydntekijd ja am-

matti'1) tod.ttiin, ettri vuor"otyo on yleisemp;iti niissa ammat-

tinyhmi_ssri, joissa keskim;i;irriinen elSkeikSmielipide e1i vas-
taa3ien sopivaksi a::vioima e1akkee11e siirtymisikti on matala
ja hanvinaisempaa niissa ryhmissa, joissa eleikeikSmielipide on

korkea. Edell-een kyseisessd tutkimuksessa havaittiinr ette
ammattiryhmtin e laikeikemiel ipide 3 a tydkyvyttbmyystiheys korre-
loivat positiivisesti. samansuuntaisia tuloksia antaa my6s

kSsil-Iti ol-evaan tutkimukseen liittyv5t havainnot'

Taulukossa 15 verrataan palkansaajina toirnineiden haastateltu-
je., ja ammatissa toimivien palkansaajien tydaikamuotoia e::5i1-
1d toimialoi11a2 ). Ammatissa toimivia koskevat luvut perustu-
vat Tilastokeskuksen ty6olosuhdetiedu=t.Ir,.,n3 ). Taulukosta
k;iy ilmi, ettii lukuunottamatta nakennusalaa, jossa 15hes yk-
sinomaan tehdarin sdlinndllistS pHivStyotii, kaikilla toimialoil-
1a tyokyvyttomyyselSkettli hakeneill-a esiintyy ventailuv;iest65
enemmHn vuoroty6ta.

1)A.o.,io, Forss, Poukka, Vanamo: IkatintyvS tydntekijd ja am-
matti, 1975.

2)Huomattakoon, etta kysymys on toimialaluokituksesta eika
ammattiluokituksesta. Taulukon l-5 l-uvut eivdt siis ole
tdysin ver::annoll-isia ede115 esitettyihin ammattialoittai-
"iin ty""ikamuotoa koskeviin tietoihin'

3 )L-ihor,.r,, Laine, Jdrvenpali: Tyoolosuhdetiedustelu ' 1972 '
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Taulukko f5. Palkansaajina toimineiden haastateltujen (tk) ja

- 

ammatissa toimivien (atv) tydaikamuoto toimi-
al-oittain

to imial a
1-vuo::oty6

1)AtV TK
9o%

ep;is;i;in- Yhteensai
ndllinen tyd
atv tk atv tk

9o9o%9o

2- tai 3-
vuorotyd

atv tk
%%

teol-1i suus
nakennus
kauppa
l-iikenne
palvelut

93

59
ll)

67

96

65
50

73

30

2

26

24

18

100
100
100
100
10 0

100
100
100
100
100

24

2

13

13

11

3

5

10

2B

13

J

2

9

26

I

6.3. SisS- ja ulkotyd

Ede115 mainitussa Eliikeiktitutkimuk=.r""2 ) havaittiin, ettd
tydkyvytt6myystiheys on suunimmillaan fyysisesti naskaissa
t6issii, joita tehdii;in kokonaan tai osittain u1kosa11a. Ka-

sillai olevan tutkimuksen tulokset ovat samansuuntaisial valr-
sin suuni osa haastatelluista tydkyvyttomyyseleikkeen hakijois-
ta, enityisesti miehistti on tybskennellyt ulkona.

Kuten taulukosta 16 ntikyy, pSSasiassa sisStiloissa tyoskennel-
leita miehiE on teknillisen ja hallinnol-lisen tyon sekS tmuun

teollisen ty6nt nyhmisset kolme nelj;isosaa, muitla al-oi1la kor-
keintaan puolet. Erityisen runsaasti u1koty6t5 tehneitei on

sekS miehillei ettai naisilla maa- ja metsatalousty6n ja raken-
nusty6n ammattiryhmiss;i sekS lis;iksi miesten kuljetustyon ryh-
m5ssd. Naisill-a ei ulkotydn osuuksissa o1e havaittavissa ika-
nyhmittdisiS enoja, miehi115 ulkotyd on jonkin ve::nan tavalli-
sempaa nuorilla haastatellui11a.

1) Lrr,rrrt on laskettu Ty6olosuhdetiedustelun Qg1 2 ) sivulla 12
olevasta taulukosta yhdisteimalla toimihenkildiden ja ty6n-
tekijdiden nYhmdt.

2)A"".,io, Fonss, Poukka, Vanamo; Ikdeintyvai ty6ntekijd ja am-
matti, I975.
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Taulukko l-6. Sis;i- ja ulkotyd viimeisessei annmatissa

anrnattinyhmH
ty6skentely tapahtunut

p56asiassa sekd sis511A pHsasiassa yht
sisli1l5 etta ulkona ulkona

%9o%9o

miehet

tekn. ja ha11inn. ty6
myynti- ja palveluty6
kulj etusty6
nakennusty6
metalli- ja konet. ty6
puuteollinen ty6
muu teollinen ty6
varasto- ja kuonmaustyo

metsHty6
maatalousty6

/J

49

20

10

54

47

76
tr?

2

2

19

35

48

46

31

24

2),

17

15

/b

B

16

32

44

15

29

30

83

,c

100

100

100

t_00

100

100

100

100

1UU

100

naiset

hall., terv. huol-to
toimistotekninen ty6
myyntity6
palveluty6
siivousty6
nakennus- ja aputy6
tekstiiliteollinen ty6
muu teollinen ty6
maatalousty6

95

100

89

91

B2

2t
94

94

2

5

0

10
2

l_6

32

0

2

97

0

0

I
6

2

47

6

4

I

100

100

100

100

100

100

100

100

I00

Kun vemataan ede11e esitettyja tuloksia Tirastokeskuksen ty6-
olosuhdetiedustelun ammatissa toimivi-a koskeviin havaintoihin,
vaikuttaa silt;i, etta tyokyvyttomdt ovat arnmatissa toimivia
useanmin tehneet ulkoty6td. Tyoolosuhdetiedustelun tyonteki-
joille ja t;iruin tutkimuksen palkansaajina toimineilra haasta-
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te1Iui11a sis;i- ja ulkotydn suhde on seuraava

paaasr_as sa
sasatvo.Ea

sisai- ja p;ieiasiassa Yht.
ulkotydtai ulkotyOtai

ty6olosuhdetie-
dus teluq , tydn-
teki j eit'i
palkansaajina toi-
mineet tyokyvytt6-
myyselSkkeen haki-
jat

6B t-5 1B 10 0%

55 22 22 10 0eo

My6s toimialoittain tarkasteltuna ulkotydntekijditd on tydky-
vyttdmyyselSkkeen hakijoiden joukossa enemm5n kuin ve::tai1u-
aineiston tyontekijdiden ryhmissS.

Edell-;i esitettiin sisA- ja ulkotydtti koskevia lukuja tydkyvyt-
tdmien viimeisessH el;ikkeen hakemista edeltaneessA amrnatissa.
Tarkasteltaessa tyokyvytt6mien ty6histor"iaa kokonaisuudes saan

ulkotydn osuus korostuu entistd voimakkaammin. Kun otetaan
huomioon kaikki haastateltujen ilmoittamat vdhintiidn vuoden
mittaiset ammattijaksot on jonkin ammatin puitteissa ulkotyo-
td tehneit;i hieman yli 80 p::osenttia miehistti ja noin 60 pro-
senttia naisista. Jopa sellaisessa viimeisen ammatin nyh-
maissd kuin miesten teknillinen ja hallinnollinen tyd ulkotyd-
td tehneiden osuus kohoaa 1dhe1Ie 60 prosenttia, kun kaikki
aikaisemmatkin ammattijaksot otetaan huomioon.

1)Toirih.nkildt ja yrittaijat eivat sistilly ty6olosuhdetie-
dustelun lukuihin.
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7. TYOHISTORIA

T;issri luvussa luodaan katsaus tyokyvyttdmyysel5kett;i hakenei-
den aikaisempiin tydnteon vaiheisiin. Ensimmdisess;i jaksossa
kuvataan tydnteon aloittamista, tyoeleimeidn tuloik;id ja ensim-
mEist;i ammattia, sen jSlkeen tankastel-laan ammattialan vaih-
toJen lukum;i5r55. Kolmannessa laksossa 1uodaan katsaus vii-
meisen arnmattijakson kestoon ja siihen sis;iltyviin tyopaikan
vaihtoihin. Neljeinness;i jaksossa selvitettiSn ammatillisen
liikkuvuuden suuntia tankastelemalla viimeistd ammattia edel-
taneite ammattialoja. Koska ty6histoniatietojen osalta 16ytyy
hyvin niukasti tydkykyisiS koskevaa ve::tailumateriaalia, on
viittauksia mahdollisiin tydhistonian 1a tyokyvyttomyyden vri-
lisiin syysuhteisiin pidett5vS vain olettamuksina.

Oheinen selvitys kattaa vain osan haastatteluissa esi1le tu1-
leista tydkyvyttomyyselEkettd hakeneiden tydelSmain vaiheista.
Haastateltujen tydhistoniaan, sen kytkentdihin te::veydentilan
kehitykseen ja el;ikkeen hakemisen vaiheisiin palataan t;im;in
tutkimuksen myohemmissd osaraporteissa.

7.1. Tydnteon aloittamisik;i ja ensimm;iinen ammatti

Ty6histonian kokonaiskesto on haastatetluilla hyvin pitka.
Taulukosta 17 n5hd5;in, ettl valtaosa tydkyvyttdmyyselSkkeen
hakijoista on aloittanut sii;inn61l-isen ansiotyonteon a1le 20-
vuotiaana, monet jopa a1le 15-vuotiaana. Koska tyonteko
useimmilla on jatkunut suunemmitta keskeytyksitta - miehi1la
esiintyy tydhistor"iassa va::sin v;ih;in pitempiS katko j a, nai-
silla jonkin verran enemmHn - kertyy tydvuosia nunsaasti.
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Taulukko l7 . Sdeinnolf isen tydnteon aloittamisikei

sukupuoli ja
ik;inytun;i -14v

'o

tydnteon aloittamisikai
15-19v 20-29v 30-39v 40v-

oo-o,o,b'oo'o
yht.

o.

miehet
-34v

35-49v
50-64v

nai set
-34v

3 5-49v
50-64v

11
44
Etr

75

47

35

t4
B

I

0

1

1

0

0

100
100
f00

t_ l_

29

41

75

56

43

14

10

10

0

I
3

100
t_00

100
4

3

Tydnteon aloittamisikS on luonnol-lisesti kytkeytynyt koulutus-
asteeseen. V5hemm.in koulutusta saaneet ovat al-oittaneet tyon-
teon nuorempina kuin pitemp;i5n koulua k;iyneet. Esimenkiksi
50 vuotta tiiyttiineiden haastateltujen keskimii;inSinen ty6nteon
aloi-ttamisikd (mediaani) on koulutusnyhmittiiin seunaava:

enint;i;in kansakoulu ja ammattikur:sse j a
keskikoulu jaltai ammattikoul-u
yo-tutkinto jaltai vaihintSain opistotasoi-
nen arulattikoulutus

15v
16v

22v

Paitsi koulutustason mukaan tydelaim5ain tuloikri vaihtelee myos
ammatin ja ammattiaseman mukaan. Seur:aavista luvuista k.iy
i1mi, ettri tyonteon keskim;idndinen aloittamisik;i on hieman
alhaisempi ynitt;iji1I5 kuin palkansaajittal) :

palkansaajien tydnteon aloittamisikH
ynittrijien ty6nteon aloittamisikE

miehet
15v
14v

nai s et
18v
15v

1)voittalien ja palkansaaiien tyonteon aloittamisiein erot nH-
kyvait myos ik;inyhmitt;iin ta::kasteltaessa.
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Taulukosta 1B neikyy, ettri ty6kyvyttdmyyseleikettri hakeneiden
ensimm;iinen anmattil) hyvin usein kuuluu maa- tai metsata-
lousty6n piiriin. A1l-e 35-vuotiaiden ik;iryhrneissH. on var:sin
paljon myds teollisuustyotri ensimmaiisen;i ammattinaan tehnei-
tei; miehill;i 1is;iksi vanastotydn osuus on nuor^immassa ik;iryh-
m;iss5 melko suuni. Naisilla palvelutyd on maatalouden ja
teollisen tydn ohella taval-1isin ty6eleim;i5n tuloammatti.

Ta lukko 18 Haastateltujen ensimmaisen ammatin jakauma

e ns irutrainen ammatt iala -34v
90

35-39v
90

50-64v
'o

miehet
tekninen ja hallinnollinen ty6
myynti- ja palvelutyd
kulj etusty6
rakennustyd
kaivostyo
teollinen tyd
varasto- ja kuonmaustyd
maa- ja mets5.taloustyd
yhteensa

nai s et
hal-1into, tenveydenhuolto ym
toimistotekninen tyd
myyntityd
palvelutyo
s iivousty6
rakennus- ja aputy6
teollinen ty6
maataloustyo
yhteensa

1
5

13
37

6
E

22
11

100

t+

4
t2
30

4
1

1B
27

2
3

I
29)

2
14
39

100

4
5
4
8
J

29
t2
35

100

3
7
5

f0
I

16
4

54

2
5

I
1

14
3

60

100100

100

Kaikkein nuor"impina s5;inn6lLisen ansioty6nteon aloittaneet
ovat peiaiasiassa tul-leet maa- ja metsataloustyon piiniin, nai-
set usein myos palvelualan ammatteihin, 1;ihinn5 kotiapulai-

Viirneistd ammattia lukuunottamatta haastatel-l-uilta tiedus-
teltiin vain se11aisille ammattialoil-le sijoittuvia ty6-jaksoja, joiIla he olivat ty6skennelleet veihintaiain vuoden.

1)
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siksi. Niistei miehist;i, joil1a tyonteon aloittamisika on kor-
kea, valtaosalla tyoel;imaan tuloammatti kuuluu hallinnollisen
ja teknisen tydn ryhma;in. Vanhemmalla iai115 tydnteon aloitta-
neet naiset ovat taas puolestaan tehneet peitiasiassa toimisto-,
myynti- tai siivoustyotS, tai toimineet fimuun teollisuuden"
nyhm;i;in kuuluvissa ammateis sa , ltihinn;i pakkaa j ina.

Haastateltujen ja ammatissa toimivien ty6eldmeiein tuloikS;i
verrataan taulukossa 19. Ammati-ssa toimivia tydntekij6itS
koskevat luvut ovat L6hteisen vuonna 1974 ker:55mtist;i teolIi-
suustyontekil6itS koskevasta aineisto"t-l). oheisen vertailun
perusteella vaikuttavat 50 vuotta tSyttSneiden teollisuudessa
toimivien tydntekijdiden ja viimeisena ammattinaan teollisuus-
tydtri tehneiden tyokyvyttomyyselakkeen hakijoiden tyonteon
aloittamisian jakaumat vansin samankaltaisilta. Nuonemmissa

ikriryhmissS haastateltujen tyoelrimSain tuloikei on hieman ven-
tailujoukon vastaavaa ik55 alhaisempi, mutta ero saattaa joh-
tua aineistojen ::akenteista.

Taulukko 19 50 vuotta teiytttineiden ammatissa toimivien
teollisuustyontekijoiden ja viimeisen;i ammatti-
naan teolliiuusty6tS tehneiden haastateltujen
tydeldmii;in tuloikA

tydnteon aloittamisikli
-1s 16-17 1B-19 20-2s 26-30 31- Yht

%9o9o%9o%%

miehet
ammatissa toimivatl)
haas tate 11ut

nais et
ammatissa toimivatl)
haastatel-1ut

64
62

22

2B

2

1

5

B

E

1

B

4

6

9

6

6

2 10 0

0 r00

1I
t2

100
100

39

45

30

24

1)Laht.inen: Eri ikaiisten teol-lisuuden tyontekijdin ty6paik-
kaliikkuvuus, poissaolot ja ty6ttdmyys, l-977.
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7. 2. Ammattial-an vaihdot

Useimmilla haastatelluil]a tyohistonia koostuu monista eni am-
mattialoill-e kuuluvista tydjaksoista. Ammattialal-ta toisel-Ie
tapahtuneiden tydn vaihtojen l-ukumdeir";it ikainyhmittain esite-
t;irin taulukossa 20. Eni ammattialoiksi on tiissii luokiteltu
Tilastokeskuksen luokituksen 2-numerotason mukaan toisistaan
poikkeavat ammatit. Esimerkiksi valmisvaateteoll-isuuden om-
pelijat ja v;injei5mdn tydntekijiit kuuluvat eri nyhmiin, samoin
puusepeit, maalarit ja muurarit; samaan anunattiryhmei;in on puo-
lestaan luokiteltu rnm. ohutlevysep;it, putkity6ntekijat ja
hitsaajat sekH toisaalra mm. einestyontekijtit ja leipomotydn-
tekij et.

Taulukko 20 Ammattialan vaihtojen lukum;ieinri

aKa 0
'o

ammattialan vaihtoj en lukum;irin;i
t 2 3-4 5-
9o%9o9o

yhteens;i
90

-34v
35-49v
50-64v
kaikki

to
29
29

30
30
,iJA

18
2l
19
19

10
18
16
16

10 0
100
100
100

2
E

6
5

Noin 60 prosentilla tydkyvyttdmyysel5kkeen hakijoista on kon-
keintaan yksi ammattialan vaihto, kaksi aran vaihtoa on noin
20 pnosentilla, ia samoin on pa::ikymment;i pnosenttia niitai,
joi11a on kolme tai useampia ammatin vaihtoja. Naisilla ja
miehi1l5 arnmatillinen liikkuvuus on o11ut hyvin samankartais-
ta. Ik;inyhmitt;iin tankasteltaessa havaitaan, ettd alle 35
vuotiailla al-an vaihtoja on jonkin vennan vdhemmiin kuin van-
hemmi-1Ia haas tate11ui1Ia.

Alueittain tarkasteltaessa on havaittavissa eroja ammattialan
vaihtojen useudessa. rtei-Suomen.al-uee11a yhdellei arnmatti-
a1a11a pysyneitei on kaikista haastatelluista 36 pnosenttia,
Etel;i-Suomessa vastaava luku on vain 22 prosenttia.
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Kolmesti tai useammin ammattialaa vaihtaneita It;i-Suomessa on
16 prosenttia ja Etelei-Suomessa 26 pnosenttia. Seu::aavista
luvuista kAy i1mi, ettd alueittaiset euot ammattialan vaihto-
jen lukum;itin;issai naikyvdt my6s ikAnyhmittain tankasteltaessa:

-34v 35-49v 50-64v
yhdellri ammattialalla pysyneitd

ItE -Suomessa
Etel5-Suomessa

kofmesti tai useammin alaa vaihtaneita
It5- Suome s sa
Etel-ri- Suome s sa

42

36

30

22

14
a)

aa o,

1l_

l7
17 eo

25 eo

Ammatillisen liikkuvuuden ammattial-oittainen vaihtelu n;ikyy
seuraavalla sivulla olevasta taulukosta 2l-, jossa esitetdain
koko tydhistoniansa ajan samal-Ia annattialalfa pysyneiden ja
toisaalta ainakin kol-mesti ammatti-a vaihtaneiden haastateltu-
jen osuus ammattiryhmittein el5kkeen hakemista edel-taineen am-
matin mukaan luokitel-tuna. Maa- ja metsHtaloustydt;i tehneistd
miehistii llihes puolet ja naisista tasan puol-et on pysynyt sa-
mall-a ammattialalla koko tydhistoriansa .i-r,1). Suunnill-een
saman venran vain yhdel-fai a1a11a tyoskennelleita on 35-49-vuo-
tiaiden ikeiluokassa my6s miesten rmuun teol-1isen ty6nr nyhmris-
sA ja naisil-l-a hallinnon ter:veydenhuoll-on yms. arnmattien nyh-
mdssli . Vanhemmilla, 50 vuotta triytteineillai haastatell-uil1a
eniten yhde115 a1a11a pysyneitri on maatal-oustydn ohel1a myyn-
titydn nyhmeissS. Miehifl;i myynti- ja palveluty6ssH ikrinyhmzit
poikkeavat jynk;isti toisistaan: 35-49-vuotiaill-a on myynti- ja
palvelutydtai viimeksi tehneiden joukossa eniten usein ammatti-
alaa vaihtaneita, sen sijaan 50-64-vuotiailla on tdssii ammat-
tinyhmeissd v;ihiten usein ammattialaa vaihtaneita. Erityisen
::unsaasti - 56 pnosenttia - on ainakin kolmesti alaa vaihta-
neita 50-64-vuotiaiden vanastotydntekijdiden nyhmdss;i; myds
nuorenmat vanastotydntekijat ovat vaihtaneet alaa vansin

Valtaosa maa- ja metslitaloustydt;i tehneistai on tehnyt vain
maa- ja mets5talouden pii:riin kuuluvia t6ite. Ammattialan
vaihdot ovat ko. etinkeinohaaran sisdisiti: esimer"kiksi pien-
viljelijaistii metsuniksi, kanjanhoitajasta emEnndksi 5rm.

1)
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usein. Viimeksi puuteollisuuden piinissS ty6skennelleil-Iai
ainakin kolme kentaa alaa vaihtaneiden osuus on my6s suuli,
yhde11;i alal-1a pysyneitei on sen sijaan hyvin vtih;in' Nuor:em-

massa ik;iryhmdssA usein ammattialaa vaihtaneita miehid on 1i-
sSksi melko paljon metalliteoltista tydt;i ja kuljetustydtii
viimeisend ammattinaan tehneiden joukossa. NaisilLa ainakin
kolme kertaa al-aa vaihtaneiden osuus on molemmissa ikairyhmis-
sii suuri rakennus- tai aputyotti, siivoustydtd ja rmuuta teol-
lista ty6td' tehneilliil nuoremmassa ika::yhmeissai lisaksi toi-
mi sto- j a palvelutydta tehneil-1ii .

21. Yhde115 ammattialalla pysyneiden ja ainakin kol-
mesti alaa vaihtaneiden osuus ammattinyhmittainTaulukko

vii.meinen anrnattirYhmd

35-49v
yhdellli ainakin
alalIa 3 kentaa
pysyneet vaiht.

9o 9o

50-64v
ainakin
3 ker"taa
vaiht.

9o

yhdelJ-ii
ala11a
pysyneet

90

miehet
teknillinen ia hallinn.
myynti- ja PalvelutYd
kulj etustY6
nakennustY6
metalli- ja koneteoll.
puuteollinen tY6
muu teoll-inen tY6
varasto- ja kuorrnaustY6
metsaty6
maataloustY6

naiset
hallinto, te::veYdenhuolto Ym.
toimistotekninen tY6
myyntityS
palvelutY6
siivousty5
::akennus- ja aPutY6
tekstiiliteollinen tY6
muu teollinen tY6
maataloustY6

3o
42
31
22
34
29
15
5l

7
11

3B
28
30
30

4
30
18
44
47

13
24
]EfJ
23

6
24

6
50

15
37
2t
ac

JJ

2B
19
29

5

27
31
39
27
14

2

10
5l

2t
22
22
24
33
48
^tr
34

5

29
I8
t7
16
2t

7
45

7
40
+7

24 L4
6

13
14
22
43

8
56
L2

9

53
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Edellisestd taulukosta on havaittavissa, ettd ammattialoilla,
joil1a yr"ittzijien osuus on keskimeiaireiistd suurempi on usein
ammattialaa vaihtaneiden osuus vansin pieni. Seu::aavista l-u-
vuista nrikyy, ettH ainakin kolme kertaa ammattia vaihtaneita
on veihiten maatal-ousyrittdjien nyhmdssa, mutta my6s muiden
ynittrijien ryhm5ssd usein ammattia vaihtaneita on vAhemmdn
kuin palkansaajien joukossa.

ainakin 3 ke::taa ammattialaa
vaihtaneiden osuus

maatalousyn ittai j i 1 IA
muitla ynitttij i11H
palkansaaj ilIa

-34v 35-49v 50-64v

f
B

l
IJ

2B

6

24

3114

7.3 Viimeisen ammattijakson kesto ja siihen siseiltyneet
tyopaikan vaihdot

Edellii esitetty ammattialan vaihtojen tarkastelu antoi jo
viitteita e1;ikkeen hakemista edel-tdneen ammatin keston vaih-
tefusta ammattinyhnittein: ol-etettavasti ne ammattiryhmiit,
joihin on p5;idytty lukuisten ammattialan vaihtojen kautta, si-
s;i1tav5t eniten kestoltaan lyhyitei ammattijaksoja. Taufukossa
22 tankastellaan eri ammattinyhmiin sijoittuvien viimeisten
ammattien keskimS;ir;iistai pituutta ja toisaafta niiden henki-
ldiden osuutta kussakin ammattiryhmtissri, iotka ennen eldkkeen
hakemista ovat toimineet kyseisen ammattiryhmain pii::issE vain
lyhyen ajan, konkeintaan kaksi vuotta.

viimeisen ammattijakson keskipituus on lyhin miehilld vanas-
to- ja kuo::maustydn sekai puuteollisen tyon nyhmissai, naisilla
siivousty6 sekri r"akennus- ja aputyo ovat muita lyhytkestoisem-
pia. Puuteollista tydta lukuunottamatta samat ammattinyhmdt
konostuvat ede]1een, kun tarkastellaan korkeintaan kaksi vuot-
ta anmattinyhmaiss;i toimineiden osuutta. Lis;iksi nuoremmassa
ikdnyhm;iss;i viimeksi ennen eliikkeen hakemista palvel_uarmateissa
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toimineet ovat myos va::sin usein tydskennelleet kyseisen am-

matti::yhmein teht;iviss;i konkeintaan kaksi vuotta' Maa- ja met-

sdtalousty6ssd sekri miehilki kuljetustyossS ja "muun teo1li-
sen ty6ntt ryhmiss;i ammatissaol-oaika on sen sijaan yleensd hy-

vin pitk;i.

Taulukko 22. Viirneisen ammattijakson kesto ja korkeintaan
2 vuotta ammattialalla toimineiden osuus anmat-
tiryhmittain

35-49v 50-64v
viimeinen
ammattinyhnii

viimeisen
arnrn. jakson
keskipituus
(vuosia )

konkeintaan
2 vuotta ko
ammatissa
toimineiden
osuus koko
amm. ryhmdstd

%

viimeisen
aurn. j akson
keskipituus
(vuosia )

konkeintaan
2 vuotta ko
anrnatissa
toimineiden
osuus koko
anrn. nyhmdst5

%

miehet
tekn. ja ha1I.
myynti- ja palv.
kulj etustY6
nakennustY6
metallite011.
puuteollinen tY6
muu teoll.
varasto-, kuorm.
metsaty6
maataloustY6

naiset
hal1., tenv.
toimistotekn.
myyntity6
palvelutY6
siivousty6
nak. ja aputY6
tekstiil-iteo11
muu teoll.
maataloustY6

1e
14
t7
I3
13
10
1B
IO
20
z3

L2
22

10
14

2
1

25
6
0

9
L7
18
35
37
42
l7
24

1

24
20
28
20
zb
16
26
18
29
31

20
19
22
20
10
11
16
t5
34

11
9

10
I
6
7
B

7

2

7
0
9
6
4
0

19
I
2

5
5

7
11
1B
20
11

9
0

Yhteen anrnattijaksoon eIj- yhdellti ammattialalla toimittuun ai-

kaan saattaa sisail-tyai useita eri tydsuhteita' Seuraavassa

tankastellaan palkansaajina tyoskennelleiden haastateltuien
viimeisen amrnattijakson aikana suorittamia ty6paikan, ty6nan-
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tajan vaihtoja. Kaikkiaan 23 p::osenttia tyosuhteissa ofleis-
ta tyokyvyttdmyyseleikkeen hakijoista on vaihtanut tydpaikkaa
viimeisen amnattijaksonsa aikana. rke- ja sukupuolinyhnittein
tydpaikkaa vaihtaneiden osuudet ovat seu::aavat:

viimeisess;i ammatissaan ty6paikkaa
vaihtaneita

miehist;i
nai sista

-34v 3 5-49v 50-64v

34

J-L

aq.

25

24eo

1s%

Nuonemmissa ik;inyhmiss;i tyopaikan vaihdot ovat yleisernpi5 kuin
vanhemmilla, 50 vuotta tiiyttaineill;i haastateI1uilIa. Alle
35-vuotiaista miehistd ja naisista on 1;ihes saman venran eIi
noin kolmasosa vaihtanut tydpaikkaa, vanhemmissa ikH.nyhmissH
naiset ovat sen sijaan vaihtaneet selvristi harvemmin ty6paik-
kaa kuin miehet.

Eniten tydpaikkaa vaihtaneita on miehill.i ::akennus- ja metsd-
tydss;i. Al1e 50-vuotiailla myds metafl-iteofrisuudessa on
vansin paljon tydpaikkaa vaihtaneita. Naisil_la keskimddn;iis-
tii enemman tyopaikkaa viimeisessd ammatissaan vaihtaneita on
myyntitydn ja rakennusty6n ryhmissti. vanhemmilla, 50 vuotta
t5ytt;inei115 myds palvelutydss;i ja alle 50-vuotiailla puoles-
taan siivoustydssd on ,unsaasti tydpaikkaa vaihtaneita.
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7. 4. Aikaisemmat ammatit

Jaksossa 7.2. todettiin, ettd koko tyohistoriansa ajan samalla

ammattialalla pysyneitA on kaikista haastatelluista noin 30

pnosenttia, mui11a on yksi tai useampia ammatin vaihtoja. seu-

raavassa tankastellaan joitakin yleisimpi;i siirtymiS ammatti-
nyhmSstd, toiseen.

7.4.1. Viimeisen ja ensimmSisen ammattiryhman vastaavuus

Ensimm;iinen ja viimeinen ammatti muodostavat eraanlaisen ke-

hyksen tyohistorialle. Taulukoissa 23 ja 24 kuvataan niiiden
ammattien vastaavuutta haastatel1uilla. Taulukkojen Pl:osent-
tiluvut ilmaisevat kuhunkin viimeisen ammatin ryhmtiiin siloit-
tuvien henkiloiden ensimm;iisen ammatin jtkaumtnl) '

Miehillai kaikissa viimeisen ammatin nyhmissti ensimmainen aln-

matti useimmiten kuuluu teoLlisen ty6n tai maa- ja metsata-
loustydn nyhmaan. ViimeisenS ammattinaan maa- ja metsHtalous-
ty6t5 tehneiden l-isSksi noin puolet kuljetustyot;i, rakennus-
tyot;i ja puuteoll-ista ty6t5 viimeksi tehneistS on aloittanut
ty6nteon maa- ja metscitydllii. Teollisuustyd on ensimmdisend

ammattina yL 20 prosentilla leihes kaikkien ammatti::yhmien

miehist;i, vain maa- ja mets;ity6t;i sekii nakennustyot;i viimei-
senli ammattina tehneilla teollisuustyon osuus aloitusammatti-
na on pienempi. varastotyota viimeksi tehnei1Ia miehitld en-

simm6inen ammatti on maataloustyon ja teollisen ty6n ohelfa
melko usein kuljetustyo. Lis;iksi kaikissa viimeisen ammatin

ryhmissS on 20 p::osenttia tai enemman niit;i, joi11a ensimmai-

I)Taulukkojen diagonaaliryhm;it eivrit sisaillii t5ysin samoja
tapauksii kuin taulukossa 21 (s. 56) esitetyt yhde11;i am-
mattialalla pysyneet. Taulukossa 21 ammattiala tarkoittaa
Tilastokeskuksen luokituksen 2-numenotason ammattil-uokkaa,
taulukoissa 23 la 24 taulukkopiiissii nimettyjd amrnattir:yh-
mi;i kokonaisuudessaan. Taulukkojen diagonaaliluvut on Iu-
kemisen helpottamiseksi ympynoity.
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nen arutratti sijoittuu viimeisen ammatin kanssa salnaan ammat-
tiryhm;idn.

Taulukko 23. Miesten ensimm5isen
arunatin nyhmissd

ammatin j akauma viimeisen

viimeinen ammatti-
nyhmd

ens imn5inen anrnattinyhm5
ha1lin- kulje- r:aken- teo11i- maa- ja
to, tusty6 nusty6 nen ja metsH-
myynti, varas- ta1.ty6palvelu toty6

%%%eo%

yht

%

+

2

(.)

8
tekninen ja hallinn.tyd
myynti- ja palveluty6
kulj etusty6
nakennusty5
metalliteollinen ty6
puuteollinen ty6
muu teolJ-inen ty5
varasto- ja kuonmausty6
metsAty6
maatalousty6

4
t1
11

7
4
2

20
36
50
qu

31
56
24
JJ

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

7
R

1

B

E!
4

11
a

5

22
2

l_

22

25
22
25
16

J
4
8
a

10
1
2
1 4

Ir ol
PA

Naisilla maataloustyo on yleisin aloitusammatti vain nii11d,
joi11a myds viimeinen ammatti kuuluu maataloustydn ::yhmddn.
seunaaval]a sivulla ol-evasta taulukosta 24 naikyy, ette muissa
viimeisen ammatin nyhmiss;i palvelualan ammatit ovat tavalli-
simpia ty6nteon aloitusammatteja. Lisziksi hallinnon, toimis-
toty6n ja myyntityon ryhmissti ensimmiiinen ammatti vansin usein
sijoittuu viimeisen ammatin kanssa samaan ammattir"yhmiidn.
siivous- ja nakennustyon osuus ensimm;iisenti ammattina on mer-
kitteva ainoastaan niillai naisi11a, iotka ovat myds ropetta-
neet tydnteon nriiss6. ammateissa; kuitenkin viimeksi siivous-
tai nakennustydtd tehneilleikin ensimmeiinen ammatti useimmiten
on palvelutyo.
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Taulukko 24. Naisten ensimmeiisen ammatin jakauma vii'rnersen
ammatin rYhmissei

viimeinen ammatti-
rytrnai

ens immiinen anrnatt irYtunii

hal-l-in- myynti- pal-ve- siivo- teolli- maata-
to, ty6 J-utY6 us-r nen tY6 lous-
toimis- ::aken- tY6
tot. nus-r..

aputyo
9o9o9o9o9o%

yht

,o

hal-linto, terv. Ym.
toimistotekn.
myyntity6
palveluty6
siivousty6
r:akennus- ja aPutY6
tekstiiliteoll.
muu teollinen tY6
maataloustY6

28
19
22

4I
JJ

J5
1B

9
6

12
t2
19

100
100
100
100
l-00
r00
100
100
100

rtrEt
lrd

8
a

3

6
0

2
2

11 0
3
0
3

1
6
1

5
4
J

8

B

4

4
4
5

I4
14
18

B

14

63

72

1.\.2. Lyhyita viimeisen ammatin jaksoja edeltiineet ammatit

Edellei tarkasteltiin kaikkien haastateltuien viimeisen ja en-
simmdisen ammatin vastaavuutta. Seuraavassa kuvataan erikseen
aikaisempia tyotehtAvid nilssai tapauksissa, joissa viimeinen
ammatti on kestoltaan l-yhyt ja naiin o11en kattaa vain pienen
osan tydhistoriasta. Jaksossa 7.3. esitettyjen havaintojen
perusteella tallaisina keskim.iSraistd lyhytkestoisempina am-

mattiryhmin;i voidaan pitri;i mm. palvelutydtii , varasto- j a kuor-
maustyota 1a siivoustYotei.

Koska haastatteluaineiston koko asettaa rajoituksia erityi-
sesti pienempien ammattinyhmien puitteissa tapahtuvalle tyo-
historian tankastelulle, on kokonaiskaisityksen luomiseksi tyd-
kyvyttdmyyselaikkeen hakemista edeltiineiden lyhyiden ammatti-
jaksojen taustalla olevasta tyohistoniasta syytai ensin kuvail-
1a ereiit;i tyypillisiH esimerkkitapauksia.

I9
20

J5
60
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Esimenkki 1 Viimeinen ammatti on siivoustYd.
Henkilo on aloittanut ansiotydnteon a1l-e viidentois-
ta ikaiisend ttpikkupiikanat' maall-a. Muutaman vuoden
kuluttua hlin on hakeutunut kotiapulaiseksi ja sii:r-
tynyt sen jSlkeen teoll-isuustydh6n. Tehtaassa hdn
ty6skentel-i viitisen vuotta vaihetydntekijtin5 ja
siirtyi sitten keittioapufaiseksi. Suurtaloudessa
ty6skentely kesti noi-n kymmenen vuotta ja sen jailkeen
seurasi muutaman vuoden pituinen fyysisesti e::ittdin
::askas teoll-isuustyojakso. Teollisuustydstii henkitd
siintyi lyhveksi ajaksi siivoustydhon, siita muuta-
maksi vuodeksi kevyehk66n teol-l-isuustydh6n ia vie15
lopuksi ennen tyokyvyttdmyyselaikettei pariksi vuodek-
si siivoustydhdn.

Esimerkki 2 Viimeinen ammatta
ryhm55n.

kuuluu palvelutydn

Henkil6n tydhistonia alkaa maataloudessa suoritetulla
palveluty6l-l-a , jota seuraa pa::in vuoden tehdastyd j ak-
so. Taimein jdlkeen tyohistoniassa on noin kymmenen
vuoden katko: henkilo teki kotitaloustydt5 omassa ta-
loudessaan. Noin kolmekymmenvuotiaana hiin kuitenkin
jatkoi ansiotydntekoa, vuorossa o1i toista kymmentii
vuotta kestrinyt tekstiil-iteollisuudessa tyoskentely.
Sen jSlkeen tyohistoriassa seuraa kymmenen vuoden
jakso, johon sisiiltyy pS5asiassa rakennuksilla suori-
tettua sekal-aista tydtai ja lyhyt myyntitydjakso. Vii-
meinen elSkkeen hakemista edelttinyt ammatti on parin
vuoden ty6skentely baariapulaisena.

Esimerkki 3. Viimeinen ammatti kuuluu varasto- 1a
kuormausty6n ryhm55n.

Henkildllli on takanaan varsin pitkti tyohistonia. Hain
aloitti tyonteon hyvin nuorena mets5tydssei, t5mli tyo-
jakso kesti panikymmentd vuotta. Sen jSlkeen hAn o1i
viitisen vuotta tydssei sahal-l-a ia siirtyi sieltai pa-
r:iksi vuodeksi rakennusty6hdn. Tydkyvytt6myysel;ik-
keelle sii::tymistii edelsi viel-5 1yhyt, noin vuoden
kesteinyt tehdaslaitoksen varastotydntekijdnd toimit-
tu jakso.

Esimerkki 4 Viimeinen ammatti
ryhmiidn.

kuuluu pal-velutyon

Henkildn ansiotydnteko on al-kanut kuudentoista ikaii-
send maataloustydssii. Noin viiden vuoden maatalous-
tyojaksoa seu::asi muutama vuosi palvelualan tehttivis-
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sri ja sen jeilkeen pari vuotta rakennustydss;i. T;im:in
jeilkeen tyohisto::iassa seuraa pisin, noin kymmenen
vuotta kestdnyt tydjakso: vaihetydtd teollisuuslai-toksessa. T;istai tehdastydst;i henkil6 siirtyi par.ik-
si vuodeksi satama-a1an ty6h6n ja vielei ennen tydky-
vytt6myysel;ikkee11e sii::tymistii joksikin aikaa vah-
timestar.iksi.

Ede11;i esitetyistS esimerkkitapauksista on luettavissa hyvin
monimuotoisia tyoel;imain vaiheita. Yhteisend pii::teen5 kaikis-
sa tapauksissa on tydhistorian alkaminen maa- 1a metsaitalouden
piiriss;i. Esimerkeistd ndkyy my6s selvaisti viimeisen ammatin
pieni osuus koko tyohistoriasta. Mm. kolmannessa esimerkkita-
pauksessa viimeisen, noin vuoden mittaisen varastotybntekijei-
jakson taustalta loytyy lHhes 30 vuotta metsa-, saha- ja ra-
kennus ty6t;i .

Kaikissa edellisissd esimenkkitapauksissa on kyse fyysisesti
::askaan tyon vaihtamisesta jossain m;i5rin kevyempS;in tydh6n
elaikkeen hakemista edelt5neinii vuosina. EnsimmdisessH esi-
mer:kisse siirtym;i tapahtuu raskaasta metalliteoltisuudesta
siivoustydhdn (edelleen kevyeen teollisuusty6h6n ja takaisin
siivoojaksi), toisessa tapauksessa nakennustydsta myyntityd-
hdn (ja edelleen baaniapulaiseksi), kolmannessa tapauksessa
nakennusty6stri varastoty6hdn ja neljainness;i teollisuus- ja sa-
tamatyost& vahtimestariksi. Tarkasteltaessa leihemmin viimeis-
tri ammattia edelt5nyttai ammattijaksoa niimSkin esimerkkitapaus-
ten piirteet vaikuttavat varsin yleisiltH. Mm. viimeisenii
ammattinaan siivoustydtli tehneiden naisten nyhm5ssH viimeistH.
edellisen ammatin jakauma on seuraava:

s iivous tyot;i edelt;inyt
toimisto- tai myyntityo
palvelutyo
teollisuus- tai rak.tyo
maatalousty6

ei muuta ammattia kuin siivoustyo
yhteens;i

11 9o

LO 'o

39%
O'o

16 9o

l-00 eo
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Pe]kdstd5n siivoustyossei olleita on si-is 16 prosenttia kaikis-
ta viimeisenE ammattinaan siivousty6t5 tehneist;i naisista.
val-taosa on tull-ut siivousty6hdn teollisuus- ja ::akennusty6st;i
tai palveluammateista, ldhinnH suuntalousty6stii.

vastaavanlainen viimeist5 edellisen ammatin jakauma viimeksi
vanasto- ja kuonmaustyotri tehneilla miehillri on seuraava:

vanasto- ja kuonmausty6td edelteinyt
myynti- ja palvelutyo
kulj etusty6
rakennusty6
teollinen tyd
maa- ja metsdtyd

ei muuta ammattia kuin vanasto-
ja kuonmaustyo
yhteensei

l0 eo

89o
23 eo

27 9o

t3%

t9%
100 %

viimeisen;i ammattinaan varasto- tai kuormausty6t;i tehneistai
miehistd on edelI;i esitetyn jakauman penusteella ldhes 20 p::o-
senttia tehnyt yksinomaan kyseisen ammattiryhm;in piiriin kuu-
luvia toite, muut ovat siintyneet varastotyohon toisista amma-
teista, 1;ihinn;i ::akennusty6ste ja teollisesta ty6st;i.

7.).3. Kestoltaan pisin ammattijakso

Kuten edellisissd jaksoissa esitettiin, v_iimeinen ammatti kat-
taa usein vain pienen osan ty6sseioloajasta - valtaosa tyon-
teosta on t5116in tapahtunut muiden ammattir"yhmien piirissei,
Kestoltaan pisin ammatti saattaa n;iissH tapauksissa o11a se,
jonka vaikutus tyontekijtin tenveydentilaan on menkittdvin.
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Pisirnm;inammatintankastelualoitetaanselvittamalle,miten
useinpisinammattijaviimeinenanmattieroavattoisistaan.
seunaavassa taulukossa esitet;ian niiden henkiloiden osuus kus-

sakinviimeisenammatinryhmeissairjoillapisinammattipoik-
keaa viimeisestS.

Taulukko 25. Viimeisen ammatin ja kestoltaan pisimmlin ammatin
vastaavuus

viimeinen ammatti
niiden osuus, joi1la Pisin am-
matti poikkeaa viimeisestd

35-49v 50-64v
9o%

miehet
teknillinen ja hatlinn.
myynti- ja PalvelutYd
kulj etustYd
rakennustyo
metalli- ja koneteoll.
puu- ja paPer-iteollinen
muu teollinen tYd
varasto- ja kuorrnaustY6
mets;ityo
maataloustYo

1J

EJ

29
26
39
19
4B
14
10

16
22

6
aa
19
30

5

16
17

B

16
aa
2R

51
47
24
)1

5

10
24
14
22
39
47

9
30

2

tyd

tv6
ty6

naiset
ha11into, tenveYdenhuolto Ym'
toimistotekninen tYo
myyntityd
palvelutYo
siivoustyo
::akennus- ja aPutYd
tekstiiliteollinen tY6
muu teotlinen tYd
maataloustY6

Lahes puolella viimeisen;i ammattinaan valrastotydta tehneistd
35-49-vuotiaista miehistli on takanaan jonkin muun afllmattiryh-
mdn pii::iin kuuluva pitempi tyojakso' Viimeisenii ammattina

myynti- ja patvetutydtti sekti puu- ja paperiteollista ty6ta
tehneilld miehillei pisin ammatti myos usein poikkeaa viimei-
sesta. Vanhemmassa ik;i::yhmSssii nakennustyota viimeksi teh-
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neiIla miehil-lti pisin ammatti useimmiten kuuluu eri alalIe
kuin viimeinen ammatti. Muut viimeisen ammatin ryhmait, joissa
pisin ammatti usein sijoittuu eri al-al-Ie, ovat 50 vuotta tiiyt-
trineillei miehill-5 samat kuin edel-15 mainitut 35-49-vuotiaiden
ammattiryhmdt.

Nuoremmassa ikiryhmdssii runsaalla 50 prosentllfa viimeisenA
ammatti-na siivoustyotai tehneistai naisista pisin ammatti kuuluu
johonkin muuhun ammattiryhm.iSn. Samoin nakennus- ja aputy6tA
viimeksi tehneistai naisista l;ihes puolet on tehnyt pitempdein
jotain muuta ty6tE. Mybs 50 vuotta tSytt5neilfti naisilla
niiissA samoissa viimeisen ammatin ryhmissai pisin ammatti usein
poikkeaa viimeisestai.

Maataloustyo, kuljetustyo ja hallinnollinen yms. tyo ovat puo-
lestaan niite viimeisen ammatin ryhmiti, joissa viimeinen am-

matti yleensd samal-l-a on myos kestoftaan pisin ammatti. Esi-
menkiksi viimeksi kuljetustyotai tehneistd miehlstai ja maata-
loustyoti tehnelstai naisista noin 95 prosentilfa viimeinen am-

matti on kestoftaan pisin. Maa- tai mets.italoustyotai viimeksi
tehneistri miehistai f0-17 prosenttia on tehnyt pitempS5n Sotain
muuta tydt5. Useimmiten kysymyksessd on kuitenkin naiiden am-

mattialojen pdaillekktiisyys : viimeksi metstitydtli tehneelLei on

pisimpdnH ammattial-ana maataloustyo ja maataloustydtd tehneel-
Iri puolestaan metsEtyo.

Seuraavassa tarkastefl-aan ltihemmin j oitakin sell-aisia ammatti-
ryhmizi, joissa viimeist;i ammattia usein edeltSS jollekin muul-
Ie al-al-1e sijoittuva, kestoltaan pitempi ammattiiakso. Nai-
sil1a tarkastelun kohteena on jo aiemmin usein esi115 ol-lut
siivoustyon ryhm;i sek;i 1is;iksi rakennus- ja aputyon ryhmH.
Miesten osalta tarkastell-aan samoin jo edeltd tutuksi k;iynytt5
vanasto- ja kuormaustydn ryhmtiti sekli rakennustydn ryhmai;i.

Niil1a naisilla, joi11a viimeinen ammatti kuuluu si-ivoustydn
tai rakennus- ja aputydn ryhm5;in ja jotka aikaisemmin ovat
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tehneet pitempaan jotain muuta tyot5, kestoltaan pisimm;in
matin jakauma on seuraava:

kestoltaan pisin ammatti

arn-

hallinto, ter:v.huoIto ym

myyntityd
palveluty6
siivous ty6
nakennus- ja aputyo
teollinen tyd
maataloustyo
yhteensd

vii-meisena ammattr-na
siivousty6 rak. ja aputyd

4e, 29o
B% e%

l7 eo 34 9o

09o
17 eo

30 eo

30 eo

100 %

36%
79 9o

100 %

Edell-ri olevista luvuista kliy iImi, ette suurimmalla osal_la
n;iistei henkildistd pisimpein;i ammattina on teollisuusty6 tai
maatalousty6; palve1uty6, laihinnd suurtal_oustyo esiintyy my6s
melko usein pisimpeinA ammattina.

viimeisenai ammattinaan siivousty6ta tehneiden naisten pisim-
mHn ammatin jakaumassa on myos ikAryhmittaistd vaihtelua:
maataloustyd on pisimpatnd ammattina useimmin s0-64-vuotiailla
kuin nuonemmilla naisi11a, sen sijaan teollisuustyo esiintyy
pisimpdnai ammattina useammin nuoremmilla kuin vanhemmirla nai-
sil-l-a. Alueittain tarkasteltaessa kriy i1ni, ette rtE-suomessa
l;ihes kaikilla niil1d viimeisen;i ammattinaan siivoustydtri teh-
nei11;i naisill-a, jotka ovat tehneet jotain muuta tydtd pitem-
p;i;in, tdmei kestoltaan pisin ammatti sijoittuu maatalousty6n
ryhmeiein.

Miehillei, iotka viimeksi ennen elakkeen hakemista ovat tehneet
rakennustyot;i tai var"asto- ja kuonmaustydtri ja joiden pisin
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ammatti sijoittuu johonkin muuhun ryhmS;in, kestoltaan Paslm-
miin ammatin jakauma on seuraava:

kestoltaan pisin ammatti

tekn. ja ha11inn. tyd
myynti ja palvelutyd
kulj etustyo
nakennustyd
teollinen tyd
vanasto- ja kuonm.
maa- ja metslital .

yhteensei

viimeisenS ammattina
nakennustyd vanasto-

kuonmaus
09o 09o

6% l2eo
69o159o

t0%
22 eo 30 %

s%
67eo 33%

100 eo 100 eo

la
tyo

Esitetyist5 luvuista ntikyy, ett;i mikili pisin ammatti Poikkeaa
viimeisestei, se on varasto- ja kuonmaustyon nyhmHssH noin 40

pnosentilla nakennus- tai teollisuustyo, 27 pnosentilla myyn-
ti-, palvelu- tai kuljetusty6 ja kolmanneksella maa- ja met-
s;ita1ousty6. Viimeisend ammattinaan rakennustydtd tehnei115
maa- ja metsataloustyO on sen sijaan huomattavasti useammin,
noin 60 pnosentilla pisimpiind ammattina. Enityisen paljon
pisimprinri ammattinaan maa- ja mets;italoustyotd tehneit;i, jot-
ka kuitenkin viimeksi ennen eltikkeen hakemista ovat tyosken-
nelleet nakennuksilla, on miesten vanhemmissa ik;i::yhmissei ja
Itd-Suomen a1uee11a; t;ih5n seikkaan palataan seunaavassa 1u-
vussa, jossa tankastellaan tyokyvyttdmyyttei elinkeinorakenteen
muutoksen ja tydttdmyyden yhteydesse.



8. TYOTTOMYYS JA ELINKEINORAKENTEEN MUUTOS

Rapor"tin alussa todettiin, ettd tyokyvyttdmyys riippuu paitsi
tydntekij;in tenveydentil-asta ja tydn kuormittavuudesta my6s
vallitsevista mahdol-lisuuksista minimoida tyon ja toimintaky-
vyn v5listei ristiniitaa; puitteet ristiriidan minimoimiselle
meiH.::Sytyvdt mm. elinkeinonakenteen j a tydllisyystilanteen pe-
r"usteel1a. seuraavassa tankastellaan miten elinkeinorakenteen
muutos ja tydttdmyystilanne heijastuvat tydkyvyttdmyyden am-
mattial-oittaisissa eroissa.

Jo aiemmin mai,nitussa ruotsalaisessa Berglindin ja Tunevallin
'l\

selvityksessA-' on todettu hyvin selkeai yhteys ammattinyhmein
supistumisen ja konkean tydkyvyttdmyystiheyden vA1i11d. Sa-
mansuuntaisia piirteitri voimme havaita my6s k5si115 olevan
tutkimuksen tuloksissa: voimakkaimmin supistuvien alojen, maa-
ja rnetsiitaloustydn osuus tydkyvytt6mill5 on suurempi kuin am-
matissa toimival-Ia vriest611A. Tilanne lienee tulkittavissa
siten, etta elinkeinohaanan nopeasti supistuessa etenkin tyo-
kyvylteiSn heikentyneet henkildt jririvtit vaille mahdolf isuuksia
uusista tydteht;ivist.i kilpailtaessa; heidait eliminoidaan ty6-
e1;imristei tydttdmiksi tai tydkyvyttdmitsi2 ).

Edell-ai kohdassa 5.4. esitetyssri ammattirakenteen alueellisessa
tar.kastelussa todettiin selkeite alueittaisia er"oja maa- ja
metslitaloustydn kohdal1a. Erityisesti naisilla tilanne vaih-
telee suuresti alueittain: ftH-Suomessa maatalousty6n osuus
tydkyvyttomillS naisilla on huomattavasti suunempi kuin amma-
tissa toimivilla, Etel;i-Suomessa ei ammatissa toimivilla ja
tydkyvyttdmillA sen sijaan ol-e havaittavissa lainkaan eroja

1) Berglind & Tuneval1
olika yr"ken.

Skillnader i fdrtidspensionering me11an

2) Tyomankkinoilta eliminoitumista, josta Ruotsissa k5ytetd5n
kuvaavaa tenmiii ilutslagning" on laajasti k;isitelty mm. teok-sissa Be:rglind & Rundblad: Anbetsmarknaden i Sverige, 1975sek5 Benglind & Lindquist: Utslagningen p& arbetsmirknaden,
1972.
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maataloustydn osuuksissa. Myos miesten metsdtydn suu::empi
osuus tyokyvytt6mill-;i kuin ammatissa toimivilla konostuu
rtei-suomen alueel-l-a. NSrnei alueittaiset erot voitaneen osit-
tain serittH.;i juur"i nopean nakennemuutoksen ja siihen liitty-
vdn voimakkaan, valikoivan muuttoliikkeen aiheuttamiksi.
Muuttoliike kohdistuu ennen kaikkea nuoriin ja tenveisiir,l);
muuttotappiokuntiin j5;iv;i11;i vaiest6l-1a terveydentila on usein
heikentynyt ja toimintakyky ja fyysisesti naskaan tyon vaati-
mukset joutuvat naiin oIl_en helposti risti::iitaan. T5h;in
seikkaan on kiinnitetty huomi.ota my6s pohjois-Kanjala projek-
tissa, iossa itaisuomalaisten naisten sainastavuuden selitys-
tekijdin;i mainitaan er:il-aisia ymp;inist6- ja elinolosuhdeteki-
jdita kuten esimenkiksi pientilojen emiintien pitkat tyopeivat
ja olemattomat lomat, alueen korkea ty6tt6myys, nuor.ison pois-,\muutto yms. "

Elinkeinonakenteen alueittaisten enojen heijastumista ty6ky-
vytt6mien ammattirakenteeseen kuvaavat my6s seunaavat havain-
not ammatillisesta liikkuvuudesta. Nii11a tyokyvyttdrnillei
naisi1la, ioi11a kestoltaan pisin ammatti on maatalousty6, on
viimeisen elSkkeen hakemista edel-tiineen ammatin jakauma seu-

It5- Suomes sa
Eteld.- Suome s sa

94

BO

10 0eo

100%

haf l-intoja toi-
mistotyd

0

0

myynti-ja pal-
velutyd

5

t2

teo11i-
nen tyd

maata- yht
lous-
1- \7a

1

B

Ete15-Suomessa 20 prosenttia pisimpein5 ammattinaan maatalous-
ty6tai tehneistri naisista on tyokyvyttdmyyseleikettli hakiessaan
toiminut muissa ammateissa, rt5-suomessa sen sijaan ldhes
kaikki pitkei5n maataloustydtei tehneet naiset ovat siir"tyneet
eleikkeelle i]man vail-ivaiheita.

1) Siren: Taloudellisen til_anteensuhteet, 1979.
ja ty6kyvyttomyyden vSliset

Puska: Itdsuomal-aisen naisen tenveys, 1973.Puska, Tuomilehto, Maiki: Itrisuomalaisten sai::astavuus
sosioekonomiset tekijatt, l-979.

2)

la
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E::ityisen voimakkaasti elinkeinonakenteen alueelliset enot nii-
kyveit pisimp5nS ammattinaan metsdtydtei tehneiden miesten koh-

dall-a. Etel;i-Suomessa vain vajaa neljtinnes heistS on tehnyt
mets;ityot;i viel;i tyokyvyttdmyyseleiketta hakiessaan' puolet on

jo aikaisemmin siintynyt nakennustyohdn ja loput lShinnii teol-
lisuusammatteihin. Itti-Suomessa pitkaan metsaityotii tehneistS
miehist;i sen sijaan noin 80 pnosenttia on siintynyt eldkkeelle
maa- ja mets;ityostai ja vain 20 p::osenttia teollisuus- tai na-

kennustYdstS.

Ede1l;i viitattiin jo tydtyvyttdmyyden ia tydllisyystilanteen
vlilisiin yhteyksiin. TAhSn ai-hepiiniin on Puututtu monissa

aikaisemmissakin julkaisuissa, run' pohjoismainen tyonyhmd

esittaa tydkyvyttdmyysel;ikkeita. kasitteleveissE rapontissaan
ty6ttdmyyden endiinei tyokyvyttomyyseleikkeiden 1ukum35::5n kas-

vuun vaikuttaneena tekijHnii'/. Ty$ttomyyden ja ty6kyvyttomyy-
den taloudellis-poliittisten yhteyksien lisSksi voidaan ilmi-
6iden v51i115 todeta muitakin kytkent6jd. Ensiksikin ty6tto-
myys kohtaa her:kimmin juuni sellaisia tydntekijOita' lotka
esime::kiksi ter^veydellisten ra3oitteiden vuoksi ovat muita
heikommassa asemassa tydtilaisuuksista kilpailtaessa. Toi-
saalta tyottomyys saattaa vaikuttaa suoranaisesti terveydenti-
Ian heikkenemiseen ja sit;i tietd ilmeisesti my6s tydkyvytto-

,\
myyden syntyyn".

Valtaosa haastatelluista on kuulunut tyovoimaan 70-Iuvun alku-
vuosiin saakka. Kuten kuviosta 7 havaitaan, koko maan keski-
meieinriinen ty6tt6myysaste vaihteli haastateltuien viimeisin;i
ty6sseiolovuosina puolestatoista pnosentista nelj;i5n pnosent-
tiini suuuta vaihtelua esiintyi kuitenkin mm. alueittain ja
toimialoittain.

1)
2)

F6rtids- och inval-idpension i No::den, l-977 .

Joskin tydttdmyyden ja ter:veyden vailinen yhteyg on vie15
,.""i., ,',Lit"..iiinen- tutkimuLalue , ovat mn' VSistinen i a
Lehtinen (Ty6tt6myys ja te::veys taman priivtin..suomessa, 1979)
ioa.""..t ti6ttdmiyden vaikuttavan heikent;iv5sti te:rveyden-
tilaan.
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Kuvio 7. Koko maan tydttdmyysaste vuosina 1965-1975 1)

I 967 I96 9 f97t 1973 1975

Vuonna 1975 tydkyvyttomyyseleikeratkaisun saaneista monet ovat
lopettaneet tyonteon (so. jiitineet sainaslomafle ja my6henmin
mahdollisesti eleikkeelle) jo vuoden l-973 aikana. NAin ol1en
koko haastatteluaineiston osalta viimeinen ty6ssiolon suhteen
muuhun vdest6on vertailukelpoinen vuosi on 1972. KyseisenS
vuonna ty6tt6myysavustusta saaneiden osuus kaikista tydvoimaan
kuuluneista miehistai ja toisaalta t;imdn tutkimuksen teiytt5
tydkyvyttdmyyselEkettd saavista miehistti on seul:aava:

,o

4

3

2

1

0

4

3

2

I

0

90

1965

vuonna 1972 tydttdmyysavus-
tusta saaneita miehiS

. t)tyovoamasta .,taytta tk-elSkettli saavista"'

-39v 40-49v 50-64v

%9

E

I
6 l: 7o

t_3

1 )Vl.,o"ittaisten tydttdmyysasteiden 15hde : Ty6voimatiedustel-un
tuloksia vuosilta 1959-l-975.

2 )Lr.r,rrrt on laskettu seuraavista l5hteistai: Tydvoimatiedustelu
1972, taulu 9 ja Tyovoimaministeridn suunnitteluosaston mo-
nistettuja tutkimuksia 9/1975.

3)Vertailtavaksi on valittu t5yttd tydkyvyttdmyyseJ-;ikettd saa-
vat haastatellut, koska tdssai joukossa palkansaajia on suun-
nilleen saman verran kuin tyovoimassa. Haastateltujen tyot-
tdmyysavustusta koskevat tiedot eivdt Perustu haastattelui-
hin vaan El.iketu::vakeskuksen tyosuhder:ekisteniin.
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Edellisten lukujen perusteefla vaikuttaa siltei, ettii tydkyvyt-
t6missti on suhteellisesti enemmdn tydttdmyysavustusta saaneita
kuin koko tydvoirnassa. Tdmd on odotettua, kun otamme huomioon
tydttdmyyden ja tydkyvyttdmyyden alueell-iset ja ammatilfiset
kytkennait. P;i;isaidntdisesti korkean ty6tt6myysasteen a1uei11a
ja ammateissa on myos ko::kea tyokyvyttomyystiheys. Tydkyvyt-
tdmien ja tydttdmien alueerlisen jakauman samankaltaisuus nd-
kyy seunaavasta taulukosta.

Taulukko 26. Tydkyvyttdmyyseleikelaiisten,
listen alueellinen jakauma,

tydttdmien ja tyol-
40-64 vuctiaat

alue ty6kyvytt
'o

I ) tyott6*at2 ) tydtliset2 )
9o 9o

Uudenmaan, HEmeen,
Turun ja Ponin sekai
Vaasan I;iaini
Keski-Suomen, Mikke-
1in ja K5rmen l5Ani
Pohjois-Karj a1an, Kuo-pion, 0u1un ja Lapin
.Laana

yhteensri

t7

30

100
l_9

100

tra

19

2B

100

52

18

64

Alueellisten yht5ld.isyyksien lisaiksi tydttdmyys ja tydkyvyt_
tomyys kasautuvat samollle ammattialoilfe. Edell_a tarkastef-
tuna kymmenvuotiskautena, vuosina Lg65-1975 rakennusalalfa
ja metseitaloudessa ty6ttdmyysaste o1i jatkuvasti 2-7 prosent-
tiyksikkdei keskimeieiraistii tydttdmyysastetta konkeampi. Kuten
viidennessti luvussa esitettiin, nHmd ovat ammattiryhmid, ioi-
den osuus tyokyvyttdmill;i on suurempi kuin ammatissa toimi-
va11a v5est6l_l_5.

1) Tutkimuksen perusjoukon t;iyttH tydkyvyttomyysel;ikettri
saavat.
Vuoden 1976 jakauma. Lihde: Tydvoimatiedustelu 1976.

2)
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Joskin alue- ja ammattijakaumat osaltaan selittevat tydkyvyt-
t6miksi tulteiden aikaisemmassa ty6historiassa esiintyvien
tydttdmyysjaksojen yleisyyttei, on kuitenkin syytii olettaa,
ettd myds alueittain ja ammateittain tarkasteltuna tydttdmanai
olleiden osuus on ty6kyvyttdmilt;i suunempi kuin koko vties-
t61fa. T.ilfe olettamukselfe on saatavissa tukea lnm. tyosuhde-
rekistenistd kerdtyn tydkyvyttomyyseldkettai hakeneita ja vas-
taavana aikana ty6suhteissa olleita ei-ellikettd hakeneita hen-
ki16ita koskevan kokonaisaineiston tydttomyysavustustiedois-
t-l). Tdmain aineiston alustavassa selvityksessd on Inm. ha-
vaittu, ettii kankealla, tyoel-Skefakiin penustuvalla ammatti-
luokituksella (TEl-tydntekijait yhtend nyhm5n5, LEL-a1at erik-
seen) tar"kasteltuna tydkyvyttomill2i on takanaan enemmiin tydt-
tdmyysavustuspdivi5 kuin muilla ty6suhteissa olIeil-l-a. Esi-
merkiksi TEl-tyosuhteissa vuonna 1972 ol1eiI1a miehillei vuosi-
na 1972-1976 tyottdmyysavustusta saaneiden osuudet ovat seu-
raavat:

vuosina ),97 2-197 6 ty6tt6myysavustusta
saaneita miehiS TEl-ty6suhteissa o1-
l-eista

ei tk-elakettd hakeneista
vuonna 1978 tk-elSkkeefle siirtyn.

25-34v 35-44v 45-54v 55-64v

6.2 4.8 4.2 l.O'o

4.0 %9.3 6.9

Kaikkiaan haastatelluista palkansaajina toimineista henkil6is-
ta2) on viimeisten neljdn vuoden aikana ennen el5kkeen hake-
mista o1lut tyottom6na3) .,oi., 21 pnosenttia.

''I 't
"Tyottomyys-tyokyvytt6myys selvityksen aineisto k.isittaa

kaikkiaan noin 1 180 800 henkildti, joista noin 16 000
kuuluu rn5;ir5tyil1ei kriteereillti poimittuun tydkyvytt6myys-
el-Skettai hakeneiden ryhmiiSn. Selvityksen tulokset tullaan
esittdmaan erillisess;i raportj.ssa.

2)Arrnu.tti-sema on mririritelty e1l{kkeen hakemista edelt;ineen
tilanteen mukaan: samanaikaisesti yrittaiina ja palkansaaii-
na toimineet on luokiteltu haastatel-lun itsens;i t5rkeimpdnH
pitimrin ammattiaseman perusteella.,\

"lTydttomSnli olleiksi on luokitel-tu ne henki16t, jotka ovat
haastattelussa ilmoittaneet olfeensa viihinteiein kuukauden
tyottdm;inai el;ikett;i edelt5neiden nellein vuoden aikana, tai
jttta ty6suhderekisteritietojen mukaan ovat saaneet kysei-
sind vuosina tydttomyysavustusta.
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Ik5- ja sukupuoliryhmittAin el.ikkeen hakemista edelt5neiden
neljHn vuoden aikana tydttomeinii ol_l_eiden osuudet jakautuvat
seur:aavasti:

-34v 35-49v 50-64v

miehet 28

14

26

16

24 9o

t6%na1 s et

Edel-l-;i esitettyihin lukumeiHri-in siseiltyvat myos lyhytaikaises-
ti tydttom;inei oI1eet. Haastateltujen aikaisemmat ty6tt6myys-
laksot ovat kuitenkin yleensd suhteellisen pitki;i, aivan 1y-
hytaikaisesti tydtt6meinri ol-leita on hyvin vdh5n. Jos knitee-
riksi otetaan vdhintd;in kuukauden pituinen ty6tt6myys (25
tydttdmyysavustuspliiveiS), ede115 olevat luvut pieneneviit mies-
ten kohdalfa vain noin kahdella pnosenttiyksikolla ja naisten
kohdalla pysyvet ennallaan.

vertailu Tyoel;ikekassan rakennusalan tydntekij6itti koskevaan
tutkimuks"..,l) antaa aihetta olettaa, etta tydkyvyttdmien ai-
kaisemmat ty6tt6myysjaksot ovatkin pi-tempi;i kuin vastaavissa
ammattiryhmissei yleensai. Tydeldkekassan tutkimuksessa vuosina
1965-1974 nakennusalalla toimineista 35-54-vuotiaista miehist;i
noin 20 pnosenttia on saanut vuosina 1967-1973 v;ihint5ein 100
peiiv;i;i ty6ttomyysavustusta ; teim;in tutkimuksen nakennusalarla
toimineista vastaavan ikdisist;i tydkyvyttdmyysel;ikett;i hake-
neista noin 33 p::osenttia on kyseisen5 ajanjaksona saanut vii-
hint5ein 100 p5ivH;i tyottdmyysavustusta.

Tyottdm5n;i o1leider,2 ) h-a"tateltujen osuudet vaihtelevat voi-
makkaasti arurattiryhnittriin. Naisilla tydttomEnS 0lleiden
osuus on suunin viimeisena ammattinaan nakennus- tai aputdita

1) Riihimaki , . Lehtinen, Nygnen: Rakennusalan tydntekil6identenveydentila ja sosiaalinen tausta yhdeks;in vuoden seuran-nan val-ossa, 1978.
Mikali toisin ei mainita ty6tt6main;i oIIei11a tarkoitetaanseuraavassa aina e1;ikkeen hakemista edelt;ineiden nelj;in vuo-
den aikana tyottdmdnd olleita.

2)
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tehneilla, heistd noin 50 pnosenttia on ollut ty6tt6mtina vii-
meisten neljiin vuoden aikana ennen el5kkeen hakemista. Mie-
hil1e suurimmat tydttdmyysosuudet ldytyvtit my6s. varsin odote-'
tusti viimeisen;i ammattinaan rakennusty6tei tai mets;ity6tai
tehneil-1ei. Ty6kyvyttom;iksi tulleista rakennustyonteki36is-
tei on 43 prosenttia ollut tydttdmSnd eliikettd edett;ineiden
neljlin vuoden aikana ja mets;itydntekij6istei 33 pnosenttia.
My6s kuljetustyotri ja metalliteollista tyot;i tehneillii ty6tt6-
mAnei olleiden osuudet ovat varsin ko:rkeita, kummastakin ammat-

tinyhm;istri 20 prosenttia on olfut tyottom5n;i.

Useissa miesten ammatti::yhmissd ty6tt6m;in5 olleiden osuus on

nuorimmilla haastatelluilla huomattavasti suu::empi- kuin van-
hemmilla. Esime::kiksi metalliteollisuuden ja varasto- ja
kuonmaustydn nyhmissii palkansaajina toimineiden miesten tyot-
t6myysosuudet vaihtelevat ikairyhmitttiin seu::aavasti :

tyottdmiin;i olleita viimeksi
metalliteollista ty6t;i tehneistd
vanasto- ja kuo::m. ty6tai tehneistei

tydttomdn;i olleita rakennustydtli
tehneistei miehistH

Etel5-Suomessa
Itii-Suomes sa

-34v
26

16

35-49v
22

15

50-64v
tB%

7%

Aiemmin todettiin yhtrilSisyyksiS tyottomyyden ja ty6kyvytt6-
myyden alueittaisessa vaihtelussa. Seunaavassa tarkastellaan
aLueittain elSkkeen hakemista edelttineiden nelj;in vuoden ai-
kana tydttdm;inei olleiden osuuksia viimeisenS ammattina raken-
nustyot5 tehneill-d haastatelluil-Ia miehill;i:

35-49v 50-64v

22

78

28%
64 eo
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Edel-15 esitettyjen lukujen perusteella vaikuttaa sil-ta, ettd
erityisesti Itai-Suomen alueefla val-taosa tyokyvyttdmyyselciket-
tei hakeneista nakennustyontekijdist;i on o11ut tyottomdnd elri-
kett5 edelt;ineiden neljain vuoden aikana. Mikali tarkastel-u-
ajanjaksoksi valitaan pitempi aika, esimenkiksi kahdeksan
vuotta, noin 90 pnosenttia Itii-suomen rakennusty6stti tydkyvyt-
t6myyseleikkeell-e siirtyneistti on ollut tydtt6m;inei. Kun otamme
huomioon nakennustyontekijdiden aikaisemman tydhistonian -
nakennusty6h6n on taval-lisimmi-n siinrytty maatalousammateis-
taI) - vaikuttaa sil-te, ettei Antti Huunan-Seppeil5n erddssii ar-
tikkelis saan havainnollistamat elaikkeelles ii::tymisvaiheet 16y-
tyv;it myos teimain tutkimuksen aineistosta. Huunan-Sepp51;i kin-
joittaa, ette tilannetta voidaan kar:rikoida toteamalla, ettri
pienvil j e1i j Sstai on tul-fut nakennustydleiinen, ::akennustydkii-
sesta tydton ja tydtt6miistd tyokyvytdn2). THt;i ketjua kuvaa
vansi-n hyvin seuraava tutkimusaineistosta poimittu tydhistoria:

Henkil-6 on ilmoittanut ensimmeiiseksi ammatikseen pien-viljelijein. T;itei ty6t;i h;in on tehnyt yl-i 20 vuotta.
Maataloustyon ohell-a hein on ty6skennellyt lyhyita jak-
soja metsdtyoss;i. Maa- ja metseitalousty6n jdlkeen,
vajaan kymmenen vuoden aikana ennen tydkyvytt6myys-el;ikkeelle siirtymistei h;in on tehnyt rakennust6ita.
Rakennustyokauteen sis;i1tyy useita varsin pitki;ikin
tydttdmyysjaksoja.

Ty6tt6myys ja ammatillinen liikkuvuus kytkeytyvat usein toi-
siinsa. Ta::kasteltaessa haastateltujen ammattialalla pysy-
vyytt5, havaitaan, ettii naisilla kaikissa ik5ryhmissH ja mie-
hil1a erityisesti nuo::immassa ikainyhmaissei yhdelld a1a11a pysy-
neet palkansaajat ovat o11eet keskim;i;irriist;i vdhemmlin ty6tt6-

1)Niistd tydkyvytt6mistA miehist;i, joi11a viimeinen ammattion rakennusty6, y1i 40 prosenttia on siintynyt teih;in tydhdn
maa- tai metsataloudesta; Itci-Suomessa 1dhes 60 prosenltia
nakennustydstd elrikkeelle siirtyneistd on aikaisemmin teh-nyt maa- ja metsdtaloustyotS.
Huunan-SeppHl;i: Pitkaaikaisen ty6kyvyttdmyyden varhaisan-viointi pH.iveirahan maksa j an kannalta , lg 7 6 .

2)
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mena. A1l-e 35-vuotiaiden palkansaajina toimineiden miesten
ammattialan vaihtojen useus on el5kkeen hakemista edelt5nei-
- - ; ..den neljiin vuoden aikana ty6ttdmdnei o1leiIla ja muilla haasta-
tel]ui1l-a seur?aava :

tydttom;inai olleet miehet
ei ty6tt. olleet miehet

yhdellai ammatti-
a1a1la pysyneitd

a)

ainakin 3 kentaa
al-aa vaihtaneita

20%
14 eo

Seunaava esimenkkitapaus kuvannee ehkti panhaiten mink;iLaises-
ta ty6histoniasta tai pikenminkin tyottdmyyshistoniasta nuonen
tydkyvytt6mein kohdalla usein on kyse:

Henkil6 teki oman ilmoituksensa mukaan I'sekalaisia
toita, mita mi]loinkin sattui saamaanr'. Mikdrin ty6-
suhde ei kestrinyt vuotta kauempaa. Viimeksi ennen
tyokyvyttdmyysel5kkeelle siir:tymist5 h;in o1i par"i
kuukautta nakennuksella tydssai. Tyottdmyysjaksoja
hiinel-I;i on ainakin viideltat eleikett5 edeltdneeltd vuo-
de1ta.

Edell;i esitettyjen tyokyvyttdmien aikaisempaa ty6tt6myyttS
koskevien havaintojen pe::ustee1la ei voida vetei;i johtopdStok-
si5 tyottdmyyden ja tydkyvyttdmyyden syysuhteesta: aiheuttaako
tyottomyys tydkyvyttdmyytt;i vai ovatko molemmat seurausta jos-
takin muusta tekijdstri, esime::kiksi ter:veydentilan heikkene-
misest;i. Oheiset tulokset osoittavat kuitenkin, ettai sekri
tydttdmyys etta tydkyvyttomyys kasautuvat voimakkaasti samoil-
le al-ueil-le, samoihin ammatti::yhmiin ja vielaip5 samoifle hen-
Kl_10r_.L-Le.



9. TIIVISTELMA

Teissei osarapontissa on tankasteltu tyokyvyttomyysellikettei ha-
keneiden koulutus- ja ty6taustaa. Koulutuksen, tyon ja ty6-
kyvyttdmyyden kytkentojri on pynitty kuvaamaan ty6kyvyttdmien
ja muun vdestdn koulutus- ja ammattijakaumia vertaamalla se-
k;i tydkyvyttomien tydhistoniaa koskevien tietojen avu11a.
Koska tar:kastelu koskee vain TEL-, LEL-, YEL- tai MYEL-ty6ky-
vyttdmyyseldkep;ieitdksen vuosina 1974-1976 saaneita, ei tufok-
sia kaikilta osin voida yleist;iai yksityisiss5 tyosuhteissa
tyoskennelleitei tai ynittrijina toimineita ty6kyvyttdmi;i 1aa-
jemma11e.

Seu::aavas sa
vainnot.

esitet;irin tiivistAen raportin keskeisimm;it ha-

Ty6kyvyttdmyysel;ikett;i hakeneiden koul_utustaso on alhainen:
35 vuotta tdytt;ineistii noin 95 pnosentilla ja aIle 3S-vuo-
tiaista 15hes 90 pnosentilla on penuskoulutuksena konkeintaan
kansakoulu. Korkein pe::uskoulutustaso on ynitt5jin;i toimi-
neilla haastatelluill-a, matalin puolestaan maatalousyrittai-
jil1a ja LEL-a1oi1Ia tydskennet-leit_1ei. Tydkyvyttdmien perus-
koulutustaso on selvtisti matalampi kuin koko veiest6llai;, t5m;i
e::o ndkyy myds alueittain tar"kasteltaessa. Jonkinasteista
jatkokoulutusta on saanut noin puolet arle 45-vuotiaista haas-
tatelluista, vanhemmista henkildistei noin nelj6sosa.

Tydkyvytt6myysel;ikettei hakeneiden ammatti jakauma on painottu-
nut vlihemmSn koulutusta vaativille, yleensd raskaina pidettri-
vil-1e a1oi11e. Ammatissa toimivaan viiest6dn ver"::attuna td.ytt;i
tydkyvytt6myysel;ikettei saavilla rniehillri rakennusty6n, metal-
1i- ja puuteollisen ty6n, varastotybn sekii metsiityon osuus on
suunempi. Naisilla maataloustydn, siivousty6n, ::akennus- ja
aputyon sek;i teollisen tydn osuus on tydkyvyttdmilla suunempi
kuin ammatissa toimivilla. A1Ie SO-vuotiaissa l-is5ksi palvelu-
tydt;i tehneite on jonkin veruan enemmtin tydkyvytt6mien kuin
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koko ammatissa toimivan vaeston ioukossa. Maataloustyotti teh-
neiden osuus tydkyvyttomillai naisilla ei kuitenkaan o1e allma-

tissa toimivien vastaavaa osuutta suurempi Etel;i-Suomessa;
Itd-Suomessa sen sijaan ello on var"sin suuri.

Noin 80 pnosenttia haastatelluista on maininnut viimeisessii
el5kkeen hakemista edeftiineessH ammatissa esiintyneen joita-
kin haastatel-1un oman terveydentilan kannalta haitallisia
seikkoja. Useimmin on tuotu esil-le tydn laatuun, ltihinn5 sen
naskauteen liittyvia tekijditS; erityisesti maa- ja metsdta-
loudessa on konostettu tydn fyysi-std rasittavuutta, teknilli-
sen hallinnollisen yms. ty6n r:yhmaissA puolestaan psyykkist5
nasitusta. Haitallisia ty6olosuhteita on mainittu eniten
teollista tydta tehneiden ryhmaissS. Haastateltujen tyoolosuh-
teita on vernattu naportissa tydaikamuodon ja ulkotydn ylei-
syyden osalta muista flihteistd poimittuihin aktiivityontekii6i-
t5 koskeviin tietoihin: tydkyvyttomyyselaikettti hakeneet ovat
tehneet sekii vuorotydt;i ettd ulkotyote useammin kuin ventailu-
vdest6.

Haastatellut ovat aloittaneet sAtinn6lIisen ansioty6nteon yleen-
sii hyvin nuorina: valtaosa a1le 20-vuotiaana, monet jopa aIle
15-vuotiaana. Kaikkein nuorimpina tydnteon aloittaneet ovat
p5;iasiassa tulleet maa- ja metsiitaloustydn piiriin, naiset
usein my6s palvelualan ammatteihin, 1;ihinn;i kotiapulaisiksi.

Noin 70 prosenttia tydkyvyttdmyysel;ikkeen hakijoista on toimi-
nut useammalla kuin yhdellH ammattialalla. Eniten ammattialan
vaihto3a on Etelai-Suomessa asuvilla haastatelluilla. Viimei-
sen arnmatin mukaan nyhmiteltyn;i yhdell;i a1al1a pysyneitd 16y-
tyy eniten maa- ja metsdtaloustyon nyhmAssd, alle 50-vuotiail-
Ia naisilla l-iseiksi hallinnon, terveydenhuollon yms. tydn ryh-
mlissii ja niehill;i korkeampaa koulutusta vaativissa teollisuus-
ammateissa. Runsaasti alan vaihtoja on takanaan viimeksi va-
rasto- ja kuor"maustydtd tehneilla miehi115 sek5 mm. siivous-
ty6ta, rakennustydtti ja palvelutydt;i tehneillei naisi11a. Nail-
Iri a1oi11a., joihin on p;i;idytty lukuisten ammattialan vaihtojen
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kautta, on viimeisen ammattijakson kesto odotetusti keskimei;i-
rriistei lyhyempi.

Yhteen ammattijaksoon eli yhdellti ammattialalla toimittuun ai-
kaan saattaa sis5ltyri useita eri tydsuhteita. Viimeisessei am-
matissa tydpaikkaa vaihtaneita on enemmEn nuor:empien kuin van-
hempien haastateltulen joukossa. Al-1e 50-vuotiaista miehistH
ja a1le 35-vuotiaista naisista noin kolmasosa on vaihtanut vii-
meisessd. ammatissa tyopaikkaa. Eniten tyopaikan vaihtoja on
miehiltii rakennus- ja metsaitydssd sekd metalliteollisuudessa,
naisilla rakennus-, myynti-, palvelu- ja siivoustydssai toimi-
nei11a.

Ammattia1alta toiselle tapahtuneissa vaihdoissa on joitakin
sSdnnonmukaisuuksia. Liihes kaikki viimeksi maa- 1a metsata-
lousty6t;i tehneet miehet ovat my6s aloittaneet tydnteon ndiden
ammattiryhmien piinistH ja muissakin viimeisen ammatin nyhmis-
sti maataloustyd on yleisi-n aloitusammatti. Naisilla maata-
J-ousty6 on taval-1isin aloitusammatti vain nii115, joi11a myds
viimeinen ammatti kuuluu maataloustydn nyhmai5n, muille ammat-
tia1oi1Ie peieityneet ovat useimmiten aloittaneet palvelu- tai
teol 1i suus ammatei s ta .

Lyhytaikaisesti el-;ikkeen hakemista edelt5neihin ammattiryhmiin
kuten siivousty6h6n ja va:rastoty6hdn on siinnytty yleensH van-
sin naskaina pidettavilta ammattial-oilta 1;ihinn5 teollisuuden
ja nakennustydn piiristai. Trillaiset lyhytaikaisesti tydkyvyt-
tdmyysekikkeen hakemista edel-tSneet ammattijaksot lieneekin
tulkittavissa usein jo tyokyvylt;iain heikentyneen tydntekijain
pynkimykseksi sHilyttai;i vie15 paikkansa ty6el;imdssli. Pisin ja
ndin o11en mahdol-l-isesti tenveydentilan kehitykseen enemmlin
vaikuttanut tyojakso kuuluu n;iissai tapauksissa useimmiten jo1-
lekin muu11e aIa1le. Siivous- ja varastotydn lisaiksi taillai-
sia viimej-sen ammatin r"yhmi5, joissa kestoltaan pisin ammatti-
jakso usein poikkeaa viimeisestS., ovat naisilla rakennus- ja
aputyd sek;i miehille puuteollinen ty6, rakennustyo ja palvelu-
ty6.
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Eniis monissa kirjoituksissa tarjottu selitys tyokyvyttdmyys-
eI;ikkeiden ammattialoittaiselle vaihtelulle on viime vuosi-
kymmenin;i tapahtunut nopea erinkeinorakenteen muutos I oheisen
raportin tulokset tukevat my6s tdtri selitystai. Ty6elEmHn yh-
teiskunnallisista piirteist5 on rakennemuutoksen ja siihen
liittyv5n voimakkaan muuttoriikkeen oheffa kiinnitetty tassa
rapor"tissa erityisesti huomiota tydttdmyyden ja ty6kyvytt6_
myyden kytkentoihin. Muihin aineistoihin verrattaessa on to-
dettu ettd haastatellut tyokyvyttdmyyselaikettii hakeneet ovat
70-luvun a1kupuo1e1la ol-feet tavarlista useammin ty6tt6mdnei,
ja tydttdmyyskaudet ovat myos keskimAaireiist5 pitempi5.

Yhteenvetona voidaan todeta, ettd raportissa esitetyt ammatil_-
liset enot tydkyvyttdmill;i ja ammatissa toimivilra on ntihttivd
useiden seikkojen yhteisvaikutuksena. Eraiin;i ty6kyvytt6myy-
teen liittyvinS sosioekonomisi-na tekijoin;i on tarkastelussa
tuotu esi1Ie alhainen koulutustaso, ty6n, koko tyohistonian
kuormittavuus ja tyottdmyys. N:iiden seikkojen kasautuminen
ty6kyvyttomifle henki16ill_e osoittaa, ettei ty6kyvyttdmyys
ole yksinomaan terveydentil-an hdirididen ilmentymei, vaan se
on oleell-isesti kytkeytynyt niihin yksiro- ja yhteisdkohtai-
siin puitteisiin, iotka s;i;itelev5t arnrnattiin valikoitumista,
tyoolosuhteita ja tydllisyystilannetta.
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Liite 1 89

L] ITETAULUKOT

Liitetaulukko 1. Eri ammattinytunii+ kuuluvien osuus ammatissa
toimivista (ATV)" ja taiyttei tydkyvyttomyys-
el-;ikettii saavista (TTK) , miehet

ammattiryhm;i
)c

ATV
9o

49v
TTK

'o

50

ATV
'o

64 v
TTK

90

teknill-inen ja hallinnol-I. tYd
myynti- ja palvelutyo
kulj etusty6
r"akennusty6'
metalli- ja koneteollinen tYd
puu- 1a paperiteollinen tyd
muu teollinen tyo
var"asto- ja kuonmaustyo
metsdtyd
maatalousty6
yhteensH

1B
13
I

13
10

7
13

6
2)
10

7
11

6
2)
t2

4
7

10
8

t_0

15
t2

5
5
4
7

19

6
16

B

3
6
4
4

26

4
I
5
5

15

100 f00 100 100

haastateltuj en painottamaton
lukumti;ir;i 367 411

Liitetaulukko 2 E::i ammattiryhmiin $quluvien osuus ammatis-
sa toimivista (ATV)-' ja teytta ty6kyvytt6-
myyselaikettd saavista (TTK), naiset

ammattinyhm;i
1(

ATV
'o

49 v
TTK

9o

50

ATV
o,b

64v
TTK

'o

hal1into, tenveydenhuolto Ym.
toimistotekninen tyd
myyntityo
palveluty6
s iivousty6
rakennus- ja aputYo
tekstiiliteollinen tYd
muu teollinen ty6
maataloustyd
yhteensei

J
6

10
15
11

9
10
16
20

1t_
IJ
I

14
10

2
5
6

72
t7

5
7

13

t2
t2

7
2

6

1B
1B

10
15

r_00

a

6
9

100 100 100

haastateltu jen painottamaton
lukum55nH

1)Lahd.: V;iest6laskenta 1970, tauL: 031

227 3BB
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Liitetaulukko 3 Eni ammattinyhmiin kuulqvien osuus Errnma-
tissa toimivista (ATV)-' ja t;iytt5 tydky-
vyttdmyysel5kettei saavista (TTK) 1;i;ini-ryhmittain, 35-49 vuotiaat miehet

ammattiryhmei

Uudenmaan,
Tunun ja Po-
rin sekei
HHmeen kiSni
ATV TTK

o, o,'o 'o

Pohjois-
Ka:: j a1an,
Kuopion ja
Oulun 155ni
ATV TTK

o-qoa

teknillinen ja ha1Iinno11. ty6
myynti- ja palvelutyd
kuljetusty6
rakennusty6
teollinen tyd
varasto- ja kuormaustyo
mets;ityo
maataloustyd
yhteensd

22
14

9
14
24

c

2

10

100

12
l7

7
26
26

9
1
2

100

1l+
12
I

14
15

4
10
22

100

E

6
7

24

6
l2
l7

100

haastateJ-tulen palnottamaton
lukumai;ird t29 110

Liitetaulukko 4 E::i ammattinyhmiin kuulr.lvien osuus arnma-tissa toimivista (ATV)-' ia taytte tyo-
kyvytt6myyselaikettii saavista (TTK) laieini-ryhmitt;iin, 50-64 vuotiaat miehet

ammatti:ryhmri

Uudenmaan,
Tunun 3aPonin sekS
Hiimeen 15;ini
ATV TTK

%9o

Pohjois-
Kanj alan ,
Kuopion ja
0u1un kieini
ATV TTK
%%

teknillinen ja ha11innoll
myynti- ja palvelutyd
kulj etustyo
nakennusty6
teollinen tyo
varasto- ja kuonmausty6
mets;ityo
maatalousty6
yhteens;i

1B
t_4

6
77
2l

5
2

l7

t2
16

4
29
26

5
1
7

100

10
10

E

15
10

)
B

39

l-0 0

4
B

6
24
16

1
l2
29

100

ty6

100

haastateltuj en par-nottamaton
1ukum5;i:rei t73

1)lana.: Veiest6laskenta 1970, taulu 031

1r1
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Liitetaulukko 5. Eni ammattinyhmiin kuulr.lvien osuus arllma-
tissa toimivista (ATV ) -' j a ttiyttai ty6ky
vyttdmyyseleikettai saavista ( TTK) 1ti5ni-
ryhmitteiin, 35-49 vuotiaat naiset

ammattiryhm;i

Uudenmaan,
Tunun ja Po-
nin sek;i
Hameen Iaanr
fII V 1 1.I\

9o 9o

Pohjois-
Karj alan ,
Kuopion ja
uulun l.aanr_
AJ-V 1l-r\

9o 9o

teknillinen ja hal1innoIl.
toimistotekninen tyd
myyntityd
palveluty6
s iivousty6
rakennus- ja aputyd
teollinen tyd
maataloustyo
yhteense

tyo 1B
14
11
l2

18
22
l2
11

7
2

20
B

100

6
6

10
19
14

7
30
I

;
4

11
5
9

I
2
B

27
14
50

100100 100

haastateltuj en palnottamaton
1ukum5;irE 87 64

Liitetaulukko 6. Eri ammattinyhmiin kuulr.lvien osuus anma-
tissa toimivlsta (ATV)r) ja tHyttd ty6-
kyvyttdmyys
ryhmittaiin,

elSkettd saavista (TTK) laidni--
50-6'+ vuotiaat naiset

ammattiryhm;i

Uudenmaan,
Tu::un ja Po-
nin sekd
Hameen -Laanl-
ATV TTK

9o 9o

Pohj ois -
Kanjalan,
Kuopion ja
uu.Lun -Laanr
ATV TTK

9o%

teknillinen ja ha1linno1I.
toimistotekninen tyd
myyntityd
palveluty6
siivousty6
nakennus- ja aputyo
teollinen ty6
maataJ-ousty6
yhteensti

tyd 11
16
10
15
11

3
20
14

100

2
I
7

1)

20
6

l2

2
2
4

10
13

a

B

5B

100 100 100

I
I
7

11
I
2
7

46

haastateLtul en Parnottamaton
lukumii8rd 166

1) LShde: Viiest6laskenta 1970, taulu 031

114

/i
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HAASTATTELULOMAKKEEN KOULUTUSTA JA TYOTAUSTAA KASITTELEVAT
KYSYMYKSET

Haastattelulomake on kokonaisuudessaan esitetty liitteenei
tutkimuksen ensimneisessE osanaportissa ItTy6kyvyttdmrit 1970-
Iuvu11a. Tutkimusaineistort; seuuaavassa luetellaan vain kei-
sil1d olevassa osaraportissa kiiytetyt haastattelukys5rmykset.
Kysymykset on nume::oitu samoin kuin haastattelulomakkeessa.

Mik5. on pohjakoulutuksenne?
1 Kansakoulu tai vastaava
2 Keskikoulu
3 Ylioppilastutkinto

Hikai on jatkokoulutuksenne?
I Ei jatkokoulutusta
2 AIIe 4 kk:n ammattikunssi
3 Veihint;i;in 4 kk:n ammattikunssi
4 Tutkinto ammatillisessa koulussa
5 Tutkinto opistotasoisessa koutussa
6 Tutkinto konkeakoulussa tai yliopistossa
7 Jokin muu kunssi tai tutkinto, mikei?
I Ei osaa sanoa

34. Minkti ikEisen;i aloititte s;ieinndllisen ansiotydnteon?

Kysymykset 35-37, 39 ja 40 kysyttiin er:i-kseen kustakin y1i
vuoden kestEneestd ammatista, sek5. lisdksi viimeisestd amma-
tista vaikka se ei olisikaan kestainyt y1i vuotta.

35. Mika o1i teidein ensirnmH.inen (toinen, kolmas ... ) y]i
vuoden kestdnyt ammattinne tai mit5 ty6ta teitte silloin?

_rsite 2

7

8
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36. Missri tai mink;ilaisissa

ty6 t5 ?

tydpaikoissa te teitte tata

37. Mist;i vuodesta mihin te teitte ttitei ty6ta?

39. Tydskentelitteko te p;ieiasiassa sisiilfri vai ulkona?

40. 0liko tdssei ty6ssai teidin omaa terveydentilaanne aja-
tellen joitakin enityisen haitallisia seikkoja?
Ky11;i: millaisia?

41. Missai tyossH olitte
keen hakemista?

viimeksi ennen tydkyvyttdmyyseltik-

Merkitse oliko haastateltava viimeksi ennen eldkkeen hake-
mista pHriasiallisesti
l- Toisen palveluksessa ol_eva palkansaaja
2 Maatalousynittdjei
3 Ynittajii omassa liike- tms. ynityksess;i tai itsendi-nen

ammatinharj oittaj a
4 Avustava penheenjdsen maatalousynityksessA
5 Avustava perheenjaisen liike- tms. yrityksessH

42. Millainen tyoaika Teillai oli viimeisess;i ty6paikassa
ennen eleikkeen hakemista
1 Stitinnoll_inen peiivdtyd
2 S;i;innollinen iltatyo
3 S;iainn6lfinen yoty6
4 SdainndLlinen aamutyd
5 Kaksivuonotyd
6 Kolmivuonoty6
7 Jokin muu, mikE ?

I Ei osaa sanoa

47. Tyoskentelittek6 te viimeisessd ammatissanne ennen elEk-
keen hakemista koko ajan saman ty.nantajan palveluksessa
vai vaihdoitteko te tydnantajaa?
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51. MontakokuukauttaolittepoissatyOstaiviimeisten4vuo-
den aikana ennen elrikkeen hakemista tyottomyyden vuoksi?

52. Entii montako kuukautta ol-itte poissa tydstd' viimeisen
vuoden aikana ennen elSkkeen hakemista tyottomyyden
vuoksi ?
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Liite 3

AMMATTIIiUOKITUS

Haastatteluaineiston ammattitiedot luokiteltiin Tilastokes-
kuksen ammattiluokitusta kdyttH.en. T5mH. luokitus on 3-nume-
noinen, jossa ensimmiiinen numeuo viittaa toiminta-alaan,
toisen numer.on mukaiset nimikkeet antavat yleiskuvan ty6n
laadusta ja kolmannen numeron mukaisissa alanyhrnissri on kdy-
tetty vansinaisia ammattinimikkeitri. Seu::aavassa esitetd6.n
tHmdn luokituksen pohjalta laadittujen, tutkimuksessa k&y-
tettyjen ammattinyhmien sis;i1t6. Luettelossa mainitaan

- ammattiluokan nimi
- anmattiluokkaan sijoittuvat Tilastokeskuksen am-

mattiluokituksen koodinumenot
- haastatelluilla kyseisessd ammattiluokassa ylei-

simmin esiintyvd.t ammattinimikkeet.

Miehet

Teknillinen ja hallinnollinen tyd
000-149, 151-159, 560-573

- koneteknikko
- nakennusteknikko
- liikeyr:itysten j'ohtaj a
-'kinjanpiteje
- hallinnollisen selvitystydn johtohenkild
- toimittaja

1
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2

3

Myynti- ja palvelutyd
150, 200-239, 550-552, 580-599, 800-902

- vdhitt;iiskauppias
- mvvia
- kiinteistdty6nteki jai

- siviilivantija
- poliisi
- edustaja
- vakuutushankkija

Kulj etusty6
500-542

autonkulj ettaj a

Rakennusty6
673-676, 680-699, 758 , 772, 790

- nakennuspuuty6ntekijd, kinvesmies
- maalari
- muunani, nappani
- nakennusaputydnteki jE

Kaivostyd (nyhmd on niin pieni, ettei sitd useimmissa
taulukoissa o1e esitetty enikseen, vaan joko metalli-
teolliseen tydhdn yhdistettyn5 tai kokonaan pois jHtet-
tynai )

40 0-49 0

- kaivosmies, panostaja
- iskuporaaja

Metalli- ja koneteollinen ty5
630-639, 650-659

- koneistaja, koneenasettaja
- ohutlevysepp5.
- putkity6ntekijti
- koneen- ja moottoninkonjaaja
- hitsaaja
- paksulevyseppS.

4

E

5
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7. Puu- ja papeniteollinen tyo
670-672, 730-739, 757

- puutava::aty6ntekij5, sahatydntekijai
- vaneri- ja kuitulevytydntekijd
- konepuuseppi
- selluloosatyonteki j;i
- paperi- ja kartonkity6ntekije

8 Muu teollinen tyo
600-626, 640-645, 660-669, 700-729, 740-7 56, 759

- seihkdasentaja
- kul-ta- ja hopeaseppS
- telekonjaaja ja -asentaja
- painaja
- muovityontekijei

I Vanasto- ja kuo::maustyd
760, 770-771, 77 3-789

- varastotydntekijai
- pakkaaja
- laitosmies
- koneenkdyttai:ai
- autonapumies, kuormaaja

10. Metsdtyo
302, 340

- metsai- ja uittotyontekijd
- metsStaloustydn johto

11. Maataloustyd
300-301, 303-339

- maanviljelija
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Naiset

I HaI1into, tenveydenhuolto yms. tyd
000-09s

- apuhoitaja
- laitoslastenhoitaja
- sai::aanhoitaj a

- muotoilija
- apteekkani

t Toimistotekninen ty6
100-159, 560-573

- yleiskonttorist:.
- kassanhoitaja
- konekirjoittaja
- pankkivir:kai1i j a

3 Myyntityo
200-239

- myymeilihenkil-6st6
- vahittaiskauppias

4 Palvelutyd
500-552, 580-599, 800-821_, 8r+0-902

- suunkeittion esi-mi-es
- kokki , ky1m5kk6, keittri j li
- keittidapulainen
- kotiapulainen
- ta::joilija
- pantuni ja kampaaja
- pesijS

5 Siivous tyo
a2n-o20

- sr_r_voola

- kiinteistotydntekijH
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6 Rakennus- ja aputyd
311, 680-699, 770-'-190

- aputyontekij;i talonnakennustydssS
- puistotydntekijd
- varastotyontekij;i

7 Tekstiiliteollinen ty6
600-625

- valmisvaateteollisuuden ompelija
- pukuompelija
- kutoja
- venhoilija

Muu teolIj-nen tyo
630-679, 700-760

- leipuri, kondiittor"i
- pakkaaja, paketoi.ja
- suklaa- ja makeistydntekijd
- sHilyketyontekijd

I Maataloustyo
300-340

- maanviljelija (em;int5)
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