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]-. JOHDANTO

1.1. Tutkimuksen tarkoitus ja aineisto

Tlimei on kuudes osanaportti Er5keturvakeskuksen tutkimuspro-
jektista I'Tyokyvyttomlit 1970-1uvulIarr. Tutkimuksen tar-
koituksena on ol-lut hankkia perustietoa tyokyvyttomien
elinol-oista, tenveydentilasta ja taloudellisesta til-antees-
ta sekii tyokyvyttomyyseliikkeen hakemista edelttineist5
vaiheista mm. koulutus- ja ammattitaustasta.

K;isi115 ol-evassa osanaportissa tankastellaan ty6kyvyttomyys-
eltikkeen haki-joiden sairauksia ja tenveydentilaa.

Rapontin tulokset penustuvat tutkimuksen haastatteluaineis-
toon, jota on t;iydennetty nekistenist;i poimituilla diagnoo-
sitiedoill-a. Haastatell-ut ovat vuosina L974-76 TEL:n,
LEL:n, YEL:n tai MYEL:n mukaisen tyokyvyttomyyseliikenatkai-
sun saaneita. Vuoden 1977 ]opuIla haastateltiin kaikkiaan
2592 henkilda, joista miehi;i oli l3B1 ja naisia I211.
Haastatelluista l-619 sai haastatteluhetkell.i t;iyttai tyoky-
vyttomyyseltikettei, 588 osaelaikettri ja 385 haastatellun
tyokyvyttdmyysel;ikehakemus o1i hylaitty. (Haastatteluaineis-
toa on tankemmin keisitelty tutkimuksen ensimmdisessE osa-
raportissa. )

Osarapontin nakenne on seur^aava. Taustaksi terveydentitan
kuvai1u1Ie sel-vitet;i;in johdantoluvussa tilastomateriaalin
penusteella tyokyvyttomyyden syyn;i olevia sainauksia.



2

Haastatteluaineiston tarkastefu aloitetaan vertaamalla
eldkkeen hakijoiden omaa diagnoosikdsitystH I5;ikdrlnlausun-
toihin perustuvaan rekisteritietoon. llyos mahdoffiset
l-is.isairaudet otetaan tarkastelussa huomioon. Luvussa
kolme siirryt;iain tarkastelemaan terveydentllan kehitystE
eldkkeen hakemisen jSlkeen ja luvussa neljii kuvataan ter-
veydentilaa haastattefuhetkellS eli f-4 vuotta eldkkeen
hakemi s en j :ilkeen .

Koettuun terveydentifaan ja fyysiseen toimintakykyyn perus-
tuen muodostettiin haastatteluhetkistii terveydentilaa
kuvaava mittari. Sen avul1a tarkastellaan terveydellisiai
eroja henkil6il1;i, jotka poikkeavat tydkyvyttomyyden p.iei-

asialfisen syyn, sairauksien lukuma;iran 1a elSkepaAtoksen
mukaan. LHheisesti terveydentilaan liittyen on lopuksi
kuvattu el;ikkeen hakiioiden lsAkkeiden 1a alkoholin k'iyt-
t6ii, viimeksi nainittua koko viiest6ai edustaviin tietoihin
vertaamalla.

1.2. Tyokyvyttonyyden syiden tarkastel-u

Johdannoksi tyokyvyttomien terveydentilan kuvailulle tar-
kastellaan seuraavassa ETK:n tilastoihin perustuen tyoky-
vyttomyyden syynii olevaa sairautta.

TEL-, LEL-, YEL- ja MYEl-Iaitosten vuosittain my6nt5mien
tyokyvytt6myysel.ikkeiden tukumA5r.it vuosina f972-Bl on

esitetty kuviossa 1 kofmen yleisimmain tydkyvyttdmyyden syyn
mukaan, loita ovat verenkiertoelinten sekti tuki- ja liikun-
taelinten sairaudet ja miel-enterveyden hAiridt'

Vuosittain myonnettyjen tyokyvyttomyyseltikkeiden mA5rd

nousi aina vuoteen l-973 saakka. Sen jSlkeen uusien elSkkei-
den mddnei on laskennut. Eniten on laskua todettavissa
verenkiertoel-inten sairauksien perusteella mydnnetyissd
e15kkeiss5. Mielenterveyden hAirioiden perusteella mydnne-
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tyiss;i elSkkeissd fasku on sit;i vastoin oflut l_iev.i5.
Yfeisinm5n tydkyvyttomyyden syyn ovat viime vuosina muodos-
taneet tuki- ja lilkuntaelinten sairaudet.

Tyokyvyttdmyyden syyt eroavat jonkin verran idn ja sukupuo-
len ::nukaan samoin kuin erl efAkelakien piiriin kuuluvilla
ja erllaisen elSkepei;itoksen saaneilla henkiloill5.

Nuorirnpien eliikkeensaaSien tyokyvyttomyys on yleisimmln
aiheutunut miefenterveyden heiirioist;i. Niiden osuus on
viime vuosina noussut yli puoleen kaikista tyokyvyttdmyyden
aiheuttaneista sairauksista afte 35-vuotiaiden ikdryhmaissd.
Myos tapaturmien osuus on tAssA ik;iryhmeissd suurempi kuin
vanhemmissa. l4ielenterveyden hdirididen osuus l-askee
jyrk;isti vanhemmissa ikAryhmissS, kun sitA vastoin tuki- ja
liikuntaefinten sairauksien sekii verenkiertoefinten sainauk-
s.ien osuus nousee.

Naisilla tuki- ja liikuntaelinten salraudet sek5 mielenter-
veyden h;iiri6t ovat suhteell-isesti useammin tyokyvyttdmyy-
den syynS kuin miehi1la. Mielenterveyden haiirididen perus-
teefla my6nnetyissd elSkkeiss;i ero on selvin nuoremmissa
ik5ryhmissS. Tuki- ja liikuntaelinten sairauksista enityi-
sesti nivelrikon osuus on vanhemmilla naisilla miehi;i
korkeampi.
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Kuvio 1. TEL-, LEL-, YEL- ja MYEL-laitosten vuosittain
my6ntiimien tyokyvyttomyyseleikkeiden lukumiSrei
taut iryhmitt;iin
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Miehillei venenkiertoelinten sairaudet ovat yl-eisempi ty6ky-
vyttomyyden aiheuttaja kuin naisilla. Ndist;i sairauksista
verensalpaus-sydeintautien osuus on miehill_d huomattavan
suuri naisiin verrattuna. Afle 4S-vuotiaiffa miehifl;i
samoin tapatunmien aiheuttamat vammat ovat suhteelfisesti
useammin tyokyvyttomyyden syyn.i kuin naisilfa.

Mielenterveyden hHiri6t ovat tydsuhteessa ol_l_ei1l-a (TEL j a
LEL) suhteel-lisesti yleisempi tyokyvyttomyyden syy kuin
yrittaijilla (yEL ja MyEL) . LEL:n piiriin kuul-uvif Ie on
muita lakiryhmid. useammin myonnetty e1;ike tapaturman perus-
teeffa. Verenkiertoelinten sairauksien osuus on yritt;ijiI-
lti korkeampi kuin tyosuhteessa olfeil-la.

0sael-Akett;i saavil-la maatalousyrittrij illa tuki- j a liikun-
taelinten sairaudet ovat yleisempi tydkyvyttomyyden syy
kuin muiden lakien piiriin kuuluvilfa. Samoin hengityselin-
ten tautien osuus on osaelE.kkeissA korkeampi kuin teiysiss.i
tyokyvyttomyyseleikkeiss.i. Miel-enterveyden hdir:i6iden osuus
on tiiysissd elaikkeissd sit;i vastoin suurempi kuin osaeliik-

Ty6kyvyttomyyseltikehylk.iyksissS korostuu tuki- ja liikunta-
elinten sair:auksien osuus. Viime vuosien hytkeiystapauksis-
ta noin 40 z" sijoittuu taihdn tautiryhm5d.n, myontotapauksis-
ta vain noin 30 e,. Vastaavasti verenkientoelinten sairauk-
sien osuus on hylk;iysnyhmeisse sel-vasti pienempi kuin myon-
topriStoksen saaneif fa.
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2. HAASTATELTUJEN SA]RAUDET

EdetfisessS luvussa kuvattiin tyokyvyttbmyyden aiheuttanei-
ta sairauksia ElSketurvakeskuksen tilastolen pohjafta'
Tiiss;i luvussa tarkastellaan tyokyvyttomien sairauksia
tutkimuksen haastatteluaineistoon perustuen. Haastateltu-
jen tdrkeimp5n;i pittim;i;i tydkyvyttdmyyden syytd verrataan
eliiketapahtumarekisterin 1;iiikirinlausuntoon perustuvaan
diagnoosiin. Lis;iksi tarkastellaan haastateltujen ilmoit-
tamia muita sairauksia.

2.1. Piiaiasiallinen tydkyvyttdmyyden syy

Haastatellun itsensli itmoittaman ja rekisterissd ol-evan

tyokyvyttomyyden syyn vertailun tarkoituksena on selvittaa,
onko haastatell-un arvio tyokyvytt6myyden patiasiallisesta
aiheuttalasta sama kuin laeikSrinlausunnossa esitetty.

Tyokyvyttomyyseliikettd hakeneil-ta haastatelluilta kysyttiin'
mika sairaus tai vamma heidan mielesta.in ol-i teirkein syy

eliikkeen hakemiseen. Vastaukset luokiteftiin Tauti- ja
kuolinsyyluokitus 1969 mukaisesti tautiryhmitt:iin' Vain

3 eolssa ei o1Iut mahdollista luokitell-a efSkkeen haki3an
il-moittamaa t;irkeintri tydkyvyttomyyden perustetta mihinktiain

tautirYhmdAn.

Kun ellikkeen haki3an il-moittamaa p;iiiasiallista tydkyvytto-
myyden syyt;i verrattiin elAketapahtumarekisterlssti olevaan

diagnoosiin, todettiin sen olevan'15 ea:ssa taPauksista
yhtapitavd rekisterin diagnoosin kanssa tautiryhmittain
tar^kasteltaessa. Seuraavassa taul-ukOSsa on esitetty ver-
taifun tulokset yleisimmissti tautiryhmissS. Pnosenttiosuuk-
sista il.menee haastateltujen vastausten lakautuminen rekis-
teriin merkityn pSSasiaIlisen tyokyvyttomyyden syyn mukaan'
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Taulukko 1 Haastateftujen ilmoittama ty6kyvyttomyyden
syy e1;iketapahtumai:ekistenin tydkyvyttomyyden
syyn mukaan (eo)

Tyokyvytt6myyden
syy

Haastatellun i-lmoittama ty6kyvytt6myyden syy

rekistenissd V VI VII VIII XIII XVII

Muu
LduLa- !a
r.yhm5 fuok. Yht.

Mielenter^vey-
den h5iniot s3 3 I0 3 o 4 11 7 100

VI Hermoston
ja aistimien
taudit 3tt6 I 7 I 3 8 100

VII Veirenkierto-
efinten
sairaudet 0280 f f 4 4 100

VIII Hengitys-
e.linten
taudit 0 0 15 70 62 6 l_ 100

XIII Tuki- ja
l-iikunta-
el-inten
sair.audet 0

1

3 6 0 85 3 2 l_ 100

4 100XVII Tapatunmat 15 2 480 3

Tyckyvyttonyysel.lkkeen hal.:i j oista, j oiden p;i;iasiallinen
tyokyvyttomy,yden syy rekisteritietojen mukaan kuuluu veren-
kiertoefinten sairauksiin tai tapaturmlin, BO eo on myos
itse maininnut tdmSn tautiryhm5n sairauden t;inkeimpHnd
elakkeen hakemisen perusteena. Tuki- ja liikuntaefinten
sairauksissa vastaavuus rekisteritiedon ja haastatelfun
ifmoituksen v;i1i115 on viel5 suurempi.

Rekisteritiedon mukaan mielenterveyden h;iiriditei sairas'ta-
vista vain noin puolet on itse il_moittanut trimein tautinyh-
mH.n sairauden tarkeimmtiksi tyokyvyttomyyden syyksi. Se on
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ymmamett;lviiii, koska naihin sairauksiin suhtautuminen on

edelleen melko ennakkoluul0ista. Afle 40-vuotiaill-a miefen-
tenveyden hairioitS sairastavilla vastaavuus rekisteritie-
don kanssa on kuitenkin Yli 70 e".

Vastaavuus ::ekisteriin mer:kityn ja ty6kyvytt6mien ilmoitta-
man sairauden vrilitlti on tavall-ista korkempi niissS tapauk-
sissa, joissa haastatel-Iut ovat maininneet vain yhden

sainauden. Vanhempien tyokyvyttomien, joilJ-a on useita
sainauksia, on olfut toisinaan vaikea sanoa, mik;i niistii on

tlirkein tYdkYvYttdmYYden sYY.

Seur:aavassa asetelmassa tarkastel-laan, miten suuri osa alIe
4O-vuotiaista ja 40-64-vuotiaista on maininnut rekisteriin
merkityn tyOkyvytt6myyden syyn loko t;i'rkeimp;inli efdkkeen

hakemisenPerusteenataiensimmsisenaitaitoisenalis:isai-
nautena:

tyokyvyttdmyyden rek. tyokyvytt6myyden syyn joko
;il ;.ii;terissa :ffiffi,?:lti:"t.lr?:1I::::ll3:t"".

maininneiden osuus (eo)

alle 40 v. 40-64 v'
mielenterveYden h;iir:idt Bl 54

hermoston ja aist. taudit BI 7'l

venenkiertoetinten sain. Bl 94

hengityselinten taudit 98 83

tuki- 1a liikuntael.sair. 85 94

tapaturmal 94 84

muut sairaudet 69 56

Kun lisdsai:raudet otetaan tarkasteluun mukaan' nousee

yhtdpit;ivyys rekisterin tiedon kanssa koko aineistossa
B5 eo:iin. vanhemmista e1;ikkeen hakijoista, ioiden tydkyvyt-
tomyyden syy rekisteriss;i kuuluu verenkiertoel-inten tai
tuki-jaliikuntae].intensairauksiin,lHheskaikkiovat
maininneet sen viimeist.iein l-istisairauksia tiedusteltaessa.
A1le 40-vuotiailla mielenterveyden hSirioitS sairastavil-la
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vastaavuus on keskim;ieirdistd tasoa, vanhempaan ikainyhmai;in
kuuluvat eivH.t sita vastoln ofe maininneet nHit;i sainauksia
edes fis5sairauksien yhteydessH.

2.2, Muut tydkyvyttomyyteen vaikuttava'L sairaudet

ElSkkeen hakijoilta kysyttiin, onko heilfai muita tydkyvyt-
tomyyteen vaikuttavia sairauksia kuin se, joka heidain
kohdalfaan oli t;irkein syy elaikkeen hakemiseen. Vastausten
perusteella 71 eo: f l-a on ainakin yksi lis;isairaus varsinai-
sesti tyokyvyttomyyden aiheuttaneen sairauden l-is;iksi.

Seuraavassa taulukossa on esitetty haastateltujen ensin
mainitseman lis;isairauden jakautuminen tautinyhmittriin sen
mukaan, mikri heid.in mielestai;in oli t;irkein elaikkeen hakemi-
sen peruste.

Taulukko 2 Haastatellun 1. lis5sairaus tdrkeimm5n ty6-
kyvyttomyyden syyn mukaan ( % )

Haastatell-un il-- Haastatel-]un il-moittarna 1. l-isdsair"aus
moittama tdrkein Muu Ei
ty6kyvytt6m5ryden r) tauti- fuok.
qyy III-' V VI VII VIII XIII XVII ryhm5

Yht

Mielenten-
veyden hdi-
ni6t

VT Her:moston
ja aistimien
taudit

VII Verenkierto
elinten sai-
naudet

VIII Hengitys-
efinten
taudit

XIII Tuki- ja 1ii-
kuntaelinten
sairaudet 2

XVII Tapaturmat 3

I,luut sairaudet 4

3522L5r_8820 18 100

7t8321341 I 7 100

I 10 1008 1 5 33 7 23 4

I1136181541410100

15

15

13

4

7

4

4

4

5

4

I
J

2

a

4

3/
ZJ

2a

zo

22

).'7

6

14

77

1) Umpienitys- ja aineenvaihduntasainaudet, ravitsemushdini6t

l_00

100

100
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Ensimmeiisen l-isdsairauden diagnoosit keskittyvat verenkien-
toelinten sekai tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin huofi-
matta el;ikkeen hakemisen tarkeimm.iksi' ilmoitetusta perus-
teesta. Yhdessli nSmd tautiryhmSt kattavat yIi puolet 1is;i-
sairauksiSta, verenkiertoelinten sai::audet noin kolmasosan
ja tuki- ja liikuntaelinten sairaudet vajaan neljdsosan'

Her:moston ja aistimien tautien perusteell-a el;iketta hake-
neet ovat muita useammin maininneet tuki- ja Iii-kuntaefin-
ten sairauksiin kuufuvia lisdsairauksia.

Noin kymmenettS osaa ensimmtiisenS mainituista fisSsairauk-
sista ei pystytty siloittamaan mihink;iain tautiryhmSSn'
Suhteellisesti eniten luokittelemattomia lisSsairauksia on

niill;i haastateffuilfa, joiden ilmoittama tSrkein tyokyvyt-
tomyyden syy kuuluu mielenterveyden hdirioihin'

Haastateftujen toisen lis;isairauden diagnoosit eivat suu-

resti eronneet ensimmdisesta. Kolmasosa koostui verenkier-
toel-inten sairauksista ja vajaa viidennes tuki- 1a liikun-
taelinten sairauksista.

2.3. Sairauksien lukumStird

VajaalIa kolmasosafla elSkkeen hakijoista on oman ilmoituk-
sensa mukaan vain yksi tyokyvyttomyytt;i aiheuttava sairaus'
MitS vanhemmistii henkiloisti on kysymys, sitei useampia

tyokyvytt6myyteen vaikuttavia sairauksia on ilmoitettu.

Kuviossa 2 on esitetty tyokyvyttomyyteen vaikuttavren
sairauksien keskim2iiinSinen luku eri ikeiisif l;i e]Skkeen

hakijoilla sukupuofen mukaan. sairauksien lukumtiiirS pe-

rustuu haastateltujen antamiin tietoihin ja siinti on otettu
huomioon sekii paiAaslal-linen tyokyvyttomyyden syy ettii
il-moitetut lisiisairaudet .
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Kuvio 2 llmoitettuj en sairauksien l_ukumri;in5 ik;inyhmitt;iin

Sairauksia
3

I

-r'-"'-'

Naiset
Miehet

2

0
a1le 40 40-49 50-64 rke

Al-l-e 4O-vuotiailfa naisilla ja miehill;i ei ol-e eroa sai-
nauksien fukum.iaireissai. Sen sijaan vanhemmissa ikeinyhmissii
naiset ovat ilmoittaneet useampia sainauksia kuin miehet.

,Joka kol-mannella afle 40-vuotiaal-l_a elaikkeen hakijalla on
v5hint;i5n kaksi tyokyvyttomyyteen vaikuttavaa sairautta.
Seuraavassa 40-49-vuotiaiden ik;iryhmaissii maiiirei on huomatta-
vasti suur:empi, si115 kahdel_l_a kol_masosatla on vdhint;iain
kaksi sairautta. Yli 50-vuotiaista kol_me neljlisosaa on
ilmoittanut useamman kuin yhden sair:auden.
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Taulukko 3 Veihintii.in kaksi sairautta ilmoittaneiden
haastateftujen osuus pdiiasiallisen tyokyvyt-
tomyyden syyn mukaan (eo)

lke TautiryhmA
V VI VII

Muut
VIII XIII XIV XVI1 sair'.

Kai.kki
sair .

A1le 40 v.

40-64 v.

39 l_B

68 64

42 27 32 38 30 47 36

77 B0 '74 83 61 76 74

Ty6kyvytt6myyden syy:
V Miel-enter:v. hdir"i6t
VI Hermoston ja aist. taudit
VII Venenkie::toel. sairaudet

VIII HengityseJ-inten taudit
XIII Tuki- ja liikuntael. sair.
XIV Synnynndiset epdmuodostumat
XVII Tapaturmat

Taulukosta 3 n;ikyy, ettd sairauksien l-ukumlitirii vaihtelee
eri tautiryhmissii. Taiss.i samoin kuin j 2i1j empdnti seuraavis-
sa taulukoissa ja kuvioissa Paaasiallinen tydkyvyttbmyyden
syy on nekisteritiedon mukainen.

AIfe 40-vuotiaat mielenterveyden haiirioiden, verenkierto-
efinten sairauksien sekA synnynnaiisten epemuodostumien
perusteella el;ikettii hakeneet ovat muita useammin ilmoit-
taneet liseisainauksia pai5asiallisen tyokyvyttdmyyden syyn
ohel1a. El-dketapahtumarekisterin tiedot tukevat elSkkeen
hakijoiden ilmoituksia, si115 myos rekistenissd ndiden
sairauksien yhteydessa on tavallista useammin mainittu
lisAdiagnoosi. Miefenterveyden h;iiri6iden ryhmiiss5 lis;i-
sairaudet liittyvtit yleisemmin neurooseihin kuin psykoo-
seihin. A1le 40-vuotiaat hermoston ia aistimien tauteja
sairastavat ovat rekisteriin merkittyS harvemmin maininneet
fisiisairaudesta. Taimri johtunee siit;i, etta rekisterin 1i-
sdsainaus kuul-uu useimmiten samaan tautiryhmAain kuin paiS-

diagnoosi, eivaitkii haastatellut ole erotelfeet sit;i eri
sairaudeksi.
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Vanhemmassa ikAryhmdssd verenkiertoefinten sairauksia ja
hengityselinten tauteja sairastavien maininnat 1is;isairauk-
sista saavat tukea rekisterin tiedoista. SekS haastatel-
tujen ifmoituksen ettS rekisterin merkinndn perusteell-a
n5ihin sairauksiin ndyttliei keskim;iSraiistei useammin liitty-
vHn -L i s;idi agnoos i .
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3. TERVEYDENTILAN KEHITYS

Vuosina 197 4-76 tyokyvyttomyyseltikehakemukseensa pai5toksen
saaneita haastateltiin loppuvuodesta 1917. Tdfldin e1;ik-
keen hakemisesta oti kulunut aikaa noin yhdestti neljaiSn
vuotta.

Joka kymmenennen tyokyvyttomyysel5kettei hakeneen terveyden-
tila on oman ilmoituksen mukaan parantunut elaikkeen hake-
misen j51keen, huonontunut se on yti puo1e11-a ja muil1a
pysynyt ennallaan. Pananeminen on oLfut yleisemp5ai afle
40 vuotiailfa kuin sitd vanhemmifla henkil-6i11;i.

Taulukko 4 Terveydentilan kehitys eri eliikepdtit6ksen
saaneilla (eo)

Ikd ja
elSkepiilit6s

Terveydentila
Parantunut

Ei muutosta
terv. tilassa

Ter:veyden-tila Yht

huonontunut

Al-le 40 v.
TEiysi eliike
OsaelSke

Hylkiiys

f9
16
22

46

45

36

35

ao

31

100

100

100

40-64 v.
Tiiysi el5ke
0saefdke
Hylkiiys

9

6

7

3t

JJ

JZ

54

61

61

100

r00
100

Enil_aisen eliikepaiiitoksen saaneiden kokema tenveydentilan
kehitys kay esi11e taufukosta 4. A1l-e 40-vuotiaista e1;ike-
hakemukseensa hylkriSvSn paiiitoksen saaneista joka kolmas

katsoo terveytensa pa::antuneen elSkkeen hakemisen ialkeen.
Elaikkeensaajista a1le viidennes tSssii ikSryhmiissd ilmoittaa
pananemisesta.
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Paraneminen on 40-64-vuotiail-fa ollut harvinaista niip-
pumatta siitH, minkH eki.kep;iaitoksen he ovat saaneet.
0sael5kel-;iisist;i ja hylkeiyksen saaneista hiukan suunempi
osa kuin tdyttei ef5kett;i saavista katsoo te:rveytensd huo-
nontuneen elSkkeen hakemisen j51keen.

Seuraavassa tankastefl-aan terveytensE paranemisesta ilmoit-
taneiden osuuksia tyokyvyttomyyden syyn mukaan. Kuviosta 3

naihdriAn, etta te::veydentllan pananemisessa on pieniai tauti-
ryhmittiiisiti eroja jopa vanhempaan ikairyhmddn kuufuvien
va1a1-La.

Kuvio 3 Niiden haastateftujen osuudet tydkyvyttomyyden
syyn mukaan, joiden terveydentifa on parantunut
ef;ikkeen hakemisen jlllkeen

TerveydenLil:rssa
paranLumi sL.l

/-
40

2()

0
V VI VI] V]II XIII XIV XVII Muut Kaikki

sair. sai r -

= a1le 40v

= 4O-64v .

Tyokyvytt6myyden syy:
V Mielente::v. h5i::i6t
VI Her"moston ja aist. taudit
VII Venenkiertoel. sairaudet

VIII Hengityselinten taudit
XIII Tuki- ja liikuntael. sair.
XIV Synnynndiset epdmuodostumat
XVII Tapatunmat

Tenveydentila on elAkkeen hakemj-sen jSlkeen parantunut
keskimleireiist5 enemmdn niillai alle 4 0 -vuotiaill-a , j oiden
tydkyvyttomyys on aiheutunut hengityselinten taudeista,
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verenkiertoelinten sairauksista, tapaturmien jailkitiloista
tai mielentenveyden hdirioista. Kahdessa ensin mainitussa
tautiryhmaissai joka kolmas elSkkeen hakila on huomannut

parantumista. Yhtii myonteiseen suuntaan terveydentila on

kehittynyt psykoosien perusteella el-akett;i hakeneifla, kun

taas muista mielenterveyden h.iiridistai kuten neurooseista
kairsivilld parantumista on todettavissa viihemmiin'

Mielenterveyden h;iiriditei sairastavat ovat myos vanhemmassa

ikairyhmiissd muita useammin ilmoittaneet terveytensit Paran-
tuneen elei.kkeen hakemisen jiilkeen. Psykooseja ja neuroose-
ja sairastavien osuuksissa ei ttissei ikaryhmiissH ole eroa.

Terveysonhuonontunutlokakolmannellaa]Ie40-vuotiaalla
eliikkeen haki3a1la, mutta hermoston 3a aistimien taudeista
sekai tuki- ja tiikuntael-inten sairauksista kiirsivista ldhes
puotelJ-a. Vanhemmassa ikiiryhmaissS nivelrikkoa sairastavat
ovat muita tuki- ja liikuntaelinten sairauksien perusteella
elaiketta hakeneita useammin ilmoittaneet terveytens'i huo-

nontumisesta. Keskimeiiir;iist;i useammin huononemisesta ovat

maininneet myos hengityselinten tauteja sairastavat 40-64-

vuot iaat .
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I+ . TERVEYDENTILA HAASTATTELUHETKELLA

THssA fuvussa kuvataan, millaiseksi elSkkeen hakijat itse
kokivat terveydentilansa haastatteluhetkella ja mita toi-
minnaflisia rajoituksia sairaudesta o1i seurannut.

Aikaisemmissa tutkimuksissa haastateltujen omien terveysar-
vioiden on todettu koruel-oivan mm. yleistai tyokykyisyytte
v;ihentdvien sainauksien esiintymisen 1a terveyspalvelusten
k5ytdn kanssa (Kalimo 1969). Varsinaissuomalaisifta maan-
vilje1ijoil1a terveysarviot olivat yhteydessa tyon koettuun
rasittavuuteen (Vuori ym. 19Bl) ja e1;ikeik5lsel1ai tampere-
IaisvAest6l15 koettujen oireiden mAdr5ein (JylhH 1982 ).

Tyokyvyttomien arvioita tenveydentilastaan tarkastellaan
i5n ja tyokyvyttomyyden syyn lisdksi myos sen mukaan, miten
ne liittyvait sairauden aiheuttamaan toimintakyvyn rajoituk-
seen.

WHO:n sairauden ilmentym;itasoja kuvaavassa kolmil-uokituk-
sessa sairaus tai vamma (impairment) edustaa yhtei tasoa.
Toista tasoa edustaa vajaatoiminta (disability), jo11a
tarkoitetaan sairauden aiheuttamaa rajoitusta normaaleiksi
katsottavissa toiminnoissa. KoImas taso tarkoittaa sitei
haittaa (handicap), jonka sairaus aiheuttaa rajoittamalla
suoriutumista. Ty6kyvyttomyys on erHs esimerkki tiillaises-
ta haitasta (WHO 1980).

Tautien esiintymiseen perustuvien menetelmien oheffa on
suomalaisen vH.estdn terveydentilaa mitattu sairauden
toiminnallisia ja sosiaalisia seurauksia selvitttimeill;i
mm. valmisteilfa olevassa Kansanefdkefaitoksen Mini-Suomi-
tutkimuksessa, joka on t;ih;in asti 1aa j in n.iit6 asioita
koskeva selvitys.

Tyokyvyttdmien toimintakykyd tarkastellaan l;ihinnH liikun-
takyvyssii 1a henkilokohtaisesta hygieniasta huolehtimisessa
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esiintyvien najoitusten kannalta. Kaikesta WHO:n fuokitte-
femasta vajaatoiminnasta ne kattavat vain osan, mutta
jokap5ivdisessti eleimaissli selviytymistei arvioitaessa ne ovat
melko selkeit;i osoittimia.

Seunaavassa jaksossa 4.1-. tarkastel-faan efdkkeen hakijoiden
arvioita haastatteluhetkisestd terveydestiiiin. Kohdassa
4.2. kuvataan haastateltujen suoniutumista kysytyistei
toiminnolsta ja l-aaditaan siihen perustuva fyysisen toimin-
takyvyn fuokitus, Kohdassa 4.3. muodostetaan koetun ter-
veydentilan 3a fyysisen toimintakyvyn yhteistarkastelua
varten eriitinlainen haastatteluhetkistl terveydentilaa
kuvaava mittari, jossa otetaan samanaikaisesti huomioon
sek;i eliikkeen hakijan ar:vio terveydestlitin ett;i h;inen toi-
mintakykynsai.

Mittanin avulfa pyritii5n sel-vittaim5An, onko erilaisen
terveydentilan omaavien vall-i115 er:oja tyokyvyttomyyden
pAiiasiallisessa syyssei tai tyokyvyttomyyteen vaikuttavien
sairaukslen lukumdSr;iss5. samoin sen avulla tarkastellaan
eri elaikep;iiitdksen saaneiden terveydentifaa. Terveydenti-
lamittania kiiytetdain myds el,iikkeen hakemisen jAlkeist;i
tyossaioloa kSsittefevaissii osaraportissa luokittelumuuttuja-

4.1-. Koettu terveYdentila

Ty6kyvyttomyysellikettii hakeneilta haastatelluilta kysyt-
tiin, millainen heid;in tenveytensii ol-i si115 hetkell-ii.
Haastateltuja pyydettiin anvioimaan terveytensd siten, ettti
heidrin piti valita kortilla ofevista valmiista vaihtoehdois-
ta se, joka parhaiten vastasi heidiin senhetkistii tenveyden-
tilaansa. Vastausvaihtoehdot oli kortilla esitetty j.ir:jes-
tyksessii paremmasta huonompaan. Ik.iryhmittiiiset vastausla-
kaumat ndkyv;it taulukosta 5.
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Taulukko 5 Koettu terveydentila iain mukaan (e")

Terveydent i1a A11e 40 v. 40-49 v 50-64 v

Melko hyvri
Tyydytt;ivA
Vaikea sanoa
Melko heikko
Erittain heikko
Yhteens;i

1_2

34

10
37

7

100

3

34

B

46

9

l-0 0

2

7

46
o

100

Kuten jakaumista voi naihd;i, enemmisto eI;ikkeen hakijoista
arvioi terveytensii varsin huonoksi. Vajaa puolet y1i 40-
vuotiaista pitaa sitri mel-ko heikkona ja joka kymmenes jopa
eritt;iin heikkona. Vain joka kolmas on sit;i mieltli, ett;i
terveydentila on tyydytteivS. Sen mefko hyvaiksi arvioineita
on mainittavasti vain al-1e 40-vuotiaiden joukossa.

Erai;in tutkimuksen mukaan ruotsal-aisista 62-64-vuotiaista
tyokyvyttomistai (fdrtidspension) 23,5 % pit55 ter:veydenti-
faaansa huonona (Cnona 1981). Samanikaiisistai suomalaisista
tydkyvyttomyysel;ikettd saavista haastatelluista yIi kaksin-
kertainen mliSrei e1i 52 eo arvioi terveytens5 melko heikoksi
tai enittAin heikoksi. Eroa voi pit;i;i viitteel-Iisenii siit;i
huofimatta, ettd aineistot eiviit o1e taiysin ventailukelpoi-
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Kuvio 4 Terveydentilansa mefko hyvAksi tai tyydyttSv;iksi
arvioineiden osuudet ty6kyvyttomyyden syyn
mukaan alle 40- ja 40-64-vuotiaifla haastatel-
I uifla

Melko hyvd
tyydytLdvd

/"

ta I
terveydentila

80

60

40

'20

0
V V1 VT1 V1IT XII] XIV XV]1 MrrtrL Kaikki

sa i r. sa i r .

atle 40 N 40-64v.

Ty6kyvytt6myyden syY:
V Mielente::v. heiiri6t
VI Hermoston ja aist. taudit
VII Ver.enkie::toe1. sainaudet

VIII Hengityselinten taudit
XIIl Tuki- ja liikuntael' sai::.
XIV Synnynn5iset ePamuodostumat
XIII Tapaturmat

Tenveydentifan kokemisessa hyveiksi tai huonoksi i]menee
tyokyvyttomillS joitakin eroja sen sairauden mukaan, jonka
perusteella he ovat hakeneet elAkettai. Hengityselinten
tautela sairastavat al-le 40-vuotiaat arvioivat terveytensa
keskimSSrliista paremmaksi. Yli puolet naista on astmaa-
tikkoja tai heinanuhasta k;irsivia. Tapaturman aiheuttamien
vammojen perusteella elAkett;i hakeneitten terveydentila ei



2)_

myoskaan vaikuta kovin huonolta nuoremmassa ikAryhmdssd,
27 '." pitaa sita per5ti mefko hyvainai. Samoin yIi 4O-vuo-
tiaat synnynn5isistd epaimuodostumista kairslv;it tuntevat
terveytensd suhteellisen iryv:iksi muihin verrattuna. Tar-
kempia johtopei;itoksiS ei nHist;i tautiryhmistli voi kuiten-
kaan tehd5 niiden pienen koon vuoksi. Pieness;i tautiryh-
mdssii k5sitys kaikkien tautiryhm;i5n kuuluvien terveydenti-
l-asta voi syntyd muutaman diagnoosin perusteella, joihin
tapaukset ovat keskittyneet.

Terveytensti melko hyv5ksi tai tyydyttdv;iksi arvioineiden
osuudet j;iaivdt mief enterveyden heiiri6itei sairastavif 1a
keskim55r;iistd pienemmiksi kummassakin ik5ryhm5ssS. Al1e
40-vuotiaat psykoosien perusteella elAkettd' hakeneet arvioi-
vat sen kultenkin paremmaksi kuin neur.ooseja sairastavat.
Kokonaisuudessaan keskimai;irdistA parempana pitavat ter-
veyttSiin myos ne 40 vuotta tAyttAneet verenkiertoelinten
sairauksis-Ea kArsiviit, joiden diagnoosi kuuluu verensalpaus-
sydaintau te ihin .

4.2. Fyysinen toimintakyky

Eleikkeen hakijoille fueteftiin joukko toimintoja ja heit;i
pyydettiin kertomaan, selvlytyvStko he niistei vaivattornasti
vai tuottavatko ne vaikeuksia. Samoin pyydettiin kertomaan,
missd toiminnoissa he tarvitsevat toisen apua ja mis't;i
eiv5t selviydy lainkaan. Toiminnot koskivat liikkumista,
henkildkohtaisesta hygi.eniasta huolehtimista ja kantamista.

Kysytyistd toiriinnoista suoriutuminen on yl-rteydessH moniin
seikkoihin. Yksi on tietysti ik;i, si11;i vanhoifla ihmisil-
};i tciminnot vaikeutuvat fuonnolfisten vanhenemiseen llit-
tyvien fysiologisten muutosten mydtd. Toinen on tyokyvyt-
tdmyyden aiheuttanut sairaus. Koska kysy.tyt toiminnot
koskivat p&6asiassa 1iikuntakykyA ja tiettyjen liikkeiden
si:orituskyky;i, on selvdH, ettti heikoimmin niistri selvry-
tyv;it ne tyokyvyttom;it, joiden taudin kuvaan tAllaiset
rajoitukset kuuluvat.
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Esim. tuki- ja liikuntael-inten sairauksissa fyysiset najoi-
tukset liittyveit ofeel-lisesti tyokyvyttdmyyteen, kun taas
mielenterveyden haiirioissS nii1l;i ei sin.insii oie merkitys-
te. Kysymyksiflii on pyritty mittaamaan fyysisen toiminta-
kyvyn heikentymistei, ei sairauden vaikeusastetta. Monissa
sairauksissa taudin oleel-Iisin piirre ei ol-e fyysisen
toimintakyvyn heikkous .

Kuvio 5 Niiden haastateltulen osuudet ikdryhmittdin,
joi11e 1uetellut toiminnot tuottavat vaikeuksia
tai jotka eivtit selviydy niistti omin avuin

Vaikeuksia
toiminnoissa

/o Painavan kassin
kantami nen

Portai ssa kavel y

Tavallinen kavol v

L.inja-autoon Lai
junaan nouseminen

Pukeutuminen ja
riisuutuminen
Peseytymi.nen
WC: ssd kziymi nen

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
a1le 40 40-49 50-64 I ke

Eniten vaikeuksia tyokyvyttomyyselSkkeen hakijoille tuottaa
painavan kassin kantaminen, losta joka neljAs ei setviydy
l-ainkaan tai ainakin tarvitsee apua siin5. Seunaavaksi
eniten vaikeuksia on Portaissa k;ivelyssi. Tavallinen ka-
vely on hankalaa kahdelle kofmannekselle y1i 4C-vuotiaista
eliikkeen hakijoista. Linja-autoon tai junaan nouseminen ei
y1i puolelle 50 vuotta tdyttSneistd onnistu vaivattomasti'
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Vaikka liikuntakyvyn rajoitukset ovat tyokyvyttomilla
yleisi;i, niin varsinaisesti llikuntakyvyttomi;i on haasta-
telluissa vain yhden prosentin verran.

Henkildkohtaiseen hygieniaan lilttyviss;i toiminnoissa on
joka ne1j.inne11;i vaikeuksia. Pukeutumisesta ja riisur-rtu-
misesta selviydyt.i;in kuitenkin yleensli omatoimisesti. Pari
prosenttia eleikkeen hakijoista ilmoittaa tarvitsevansa
apua peseytymisessS.

Selvimm;it ikeirymitt;iiset erot nakyvdt alle 4O-vuotiaiden ja
vanhempien ty6kyvyttomien vAfillai. I5n lisdksi tAh;in
vaikuttaa tydkyvytt6myyden aiheuttanut salraus. lrle tauti-
ryhmeit, jolssa toimintojen rajoitusta eniten esiintyy, ovat
yleisempiii vanhemmissa ikdrymissS.

Kysyttyjti toimintoja on kaikkiaan seitsemiin. Joka kymmenes
elSkkeen hakija selviytyy vaivattomas-bi niist5 kaikista ja
suunnil-1een yht;i moneffa on vaikeuksia jokaisessa. Keski-
m;i5rin vaikeuksia on 3.2 toiminnossa.

4.2.L. Fyysisen toimirrtakyvyn luokitus

Fyysisen toimintakyvyn tarkastelua varten tehtiin vaikeuk-
sia tuottavien toimintojen lukumaAraiAn perustuva luokitus.
Luokitus on harkinnanvarainen ja koskee ainoastaan haastat-
tel-ussa kysyttylS toimintoja.

isen toimintak luoki tus

Vaikeuksia tuottavien
toiminto j en Iukum;iiird

Fyysinen toimintakyky :

f
4

7

0

2

5

TyydyttAvH
Huono
Erittein huono
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seuraavat prosenttiosuuclet ilmoittavat, kuinka suurel-1a

osalfa eri toimintakykyluokkiin sijoittuvista on vaikeuksia
missAkin toiminnossa.

Toiminto Niiden 9o-oSU11s, ioilla on vaikeuksia
toiminnossa

Tyydyttliviin
toiminta-
kyvyn
omaavat

Huonon
toiminta
kyvyn
omaavat

Erittain huonon
toiminta-
kyvyn
omaavat

100

r00
9l

4l_

+

2

95

93

77

Painavan kassin
kantaminen
Portaissa kdvelY
Tavallinen klivelY
Linja-autoon tai
junaan nouseminen

Pukeutuminen ja
riisuutuminen
Peseytyminen
WC:ssd kdyminen

0 r+B 9+

6

I
I

0

0

0

95

7+

43

Ne eliikkeen hakijat, joiden fyysinen toimintalcyky luokitel-
tiin tyydytt;iv.iksi, selviytyvat kantamista lukuunottamatta
Vaivattomastikaikista]uetel]-uistatoiminnoista.Painavan
kassin kantaminen tuottaa vaikeuksia kahdelle viidenneksel-
1e.

Huonon toimintakyvyn omaavista vain harvat selviytyvei-r
painavan kassin kantamisesta ja portaissa kiivelystS'
Tavallinen kdvely tuottaa vaikeuksia kofmefle neljSst;i ja

julkiseen liikennevSl-ineeseen nouseminen noin puolelle'

ErittSin huonon toimintakyvyn omaavista joka neljais selviy-

tyy vaivattomasti peseytymisestd ja i:unsas puolet WC:ssii

kaymisest;i. Muut toiminnot tuottavat vaikeuksia 15hes

kaiki11e.
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Luokituksen mukaan joka viidennen el;ikkeen hakijan fyysinen
toimintakyky on tyydyttSva ja joka viidennen enitt;iin
huono. Muiden toimintakyky sijoittuu luokkaan huono. Eni
ikiinymien veililfai on kuitenkin eroja, kuten taulukosta 6

k;iy i1mi.

Taulukko 6. Fyysinen toimintakyky i;ln mukaan (e")

Toimintakyky AIle 40 v. 40-49 v. 50-64 v. Kaikki

Tyydyttdvai
Huono
Erittein huono
Yhteensri

50

39

11
100

25

56

19

100

l7
61
22

f00

2l
59

20

100

Afle 40-vuotiaissa tyokyvyttdmyyseliikkeen hakijoissa on
tyydyttaivain fyysisen toimintakyvyn omaavia suhteellisesti
kaksi kei:taa enemmlin kuin seuraavassa 40-49-vuotiaiden
ik;iryhm5ssA. Al-l-e 40-vuotiaista kolmasosa on mielente:rvey-
den haiiri6itS sairastavia, loiden sairauteen ei suo::anai-
sesti liity fyysisen toimintakyvyn heikkoutta.

Elinol-osuhdetiedustelussa 1978 tutkittiin viiestdn l-iikun-
takyky;i ja todettiin y1i puolen 45-64-vuotiaasta viestostai
selviytyvdn vaivattomasti esim. portaiden l<H.velemisestti.
Ei ole mitenkSSn y115tt;iv55, ett;i samaniktiisistd tyokyvyt-
tomyyselaikkeen hakijoista vain joka neljds pystyy keivefe-
meiiin poi:taissa vaikeuksitta. Elinolosuhdetiedustefussa
havaittiin my6s, etta naisilfa on enemmSn liikkumisvaikeuk-
sia kuin miehillei. Tyokyvyttomien liikuntakyvyssH ej-

ifmene selviii sukupuolesta johtuvia enoja.
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Puolef1a alle 40-vuotiaista toimintakyky on tyydyttiivti ja
y1i 40-vuotiaista noin viidesosalla. Tyydytteivtin toiminta-
kyvyn omaavien osuus kuitenkin vaihtel-ee tyokyvyttomyyden
syyn mukaan, kuten kuviosta 6 voi naihdii.

Kuvio 6 Tyydytt;iviin fyysisen toimintakyvyn omaavj-en
osuudet tydkyvyttomyyden syyn mukaan alle 40- ja
4 0 - 64 -vuot iail1a haastatelfuilla

Tyydyt t dvii
toimintakyky

I
BO

60

40

20

0
VI V]I VIII XIII XIV XVII Muut

sair.
Kaikki
sair.

a1le 40 re 4O-61+v.

Ty6kyvyttomyyden syy:
V Mi.elenter.v. h;iiriot
VI Henmoston ja aist. taudit
VII Venenkiertoel-. sairaudet

VIII Hengityselinten taudit
XIII Tuki.- ja Iiikuntael. sair.
XIV SynnynnHiset epdmuodostumat
XVII Tapaturmat

Tyydytt;iv5n fyysisen toimintakyvyn osuuksia kuvaavista
pylvdistd voi nrihdii, etta tautiryhmittaiset osuudet eivlit
vanhemmassa ik;iryhmAssA vaihtele kovin paljon. Sit.i vas-
toin nuoremmassa ikeiryhmrissd tyydyttAvein toimintakyvyn
omaavia on joissakin tautiryhmissei suhteel-lisesti muita
enemmHn.
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Afle 40-vuotiaista miel-enterveyden h.iiri6itd. sairastavista
on kofmella neljHstd tyydytt5v5 fyysinen toimintakyky.
Myds yIi 4O-vuotiaiden n.iiden sairauksien perusteella
el;ikett;i hakeneitten toimintakyky on kokonaisuudessaan
parempi kuin muiden samanikeiisten. Neunooseja sairastavien
fyysinen toimintakyky naiyttS;i kuitenkin jonkin vellran
huonommalta kuin psykoosien vuoksi el;i.kett5 hakeneitten.
Neurooseihin todettiin yleisemmirr kuin psykooseihin liitty-
vtin toimintakykyai na3 oittavia lisiisairauksia .

Hengityselinten tauteja, tapaturmien jailkitiloja sekE
henmoston 1a aistimien tauteja sairastavista al-1e 40-
vuotiaista suunnilleen puolet omaa tyydytt;ivein fyysisen
toimintakyvyn. Osa tapatunmien aiheuttamista vammoista on
sentyyppisiti, etteiveit ne v5l-tteim;ittii rajoita haastattetus-
sa kysytyist;i toiminnoista selviytymistH, kuten eiveit
henmoston ja aistimien taudeista silmri- ja korvasairaudet-
kaan. Mainittujen tautiryhmien haastatelluista keskimeiri-
niiistii useammalfa on kuitenkin eritt.iin huono fyysinen
toimintakyky, joka l-j-ittyy vaikeaan sairauteen kuten keskus-
hermoston tauteihin tai erilaisiin fuunmurtumiin.

Iaa Koetun tenveydentilan ja fyysisen toimintakyvyn yhteis-
tarkastelu

Ennen telrveysarvioiden 1a fyyslsen toimintakyvyn pohjalta
muodostetun efakkeen hakijoiden haastattetuhetkista tervey-
dentilaa kuvaavan mittarin kasittefy;i on syytd tarkastella,
millainen yhteys n5lden tekijdiden v5l-if};i valfitsee.



2B

4.3.1

Kuvio 7

Kun edefl-isissei l-uvuissa esitettyjii kuvioita 5 ja 6 ventaa
keskenliain, huomaa j oissakin tautiryhmiss;i selvitd vastaavuut-
ta fyysisen toirnintakyvyn ja koetun ter:veydentilan v;ififl;i.
Esim. tuki- ja liikuntaelinten sairauksien takia eliikettei
hakeneissa on keskim5Srtiistai v5hemm5n tyydyttiivlin toiminta-
kyvyn omaavia ja terveytensii suhteeffisen hyvdksi ar:vioi-
neita henkiloitei. Samoin on yli 4O-vuotiaissa hengityselin-
ten tauteja ja tapatunmien leilkitiloja sairastavissa, kun
taas nuoremmissa ntiit5 tauteja sairastavissa tiillaisia
henkilditii on muihin vernattuna suhteelfisesti enemmAn.

Toimintakyvyn ja koetun te:rveydentilan vtilistd. yhteyttd
havainnollistaa seuraava kuvio, jossa terveydentil-ansa
melko hyv5ksi tai tyydyttliviiksi arvioineiden osuudet on

esitetty haastateltujen toimintakyvyn mukaan.

Koetun tenveydentifan ja fyysisen toimintakyvyn
viifinen yhteys

Melko hy vii tai
tyydyLLdvii terveydenLila

/"

Terveydentifansa melko hyvaiksi tai tyydyttdv5ksi
arvioineiden osuudet fyysisen toimintakyvyn
mukaan

70

60

50

40

30

20

10

0

\ \ \G--______<

Ty ydyttdviin Lo j-minta-
kyvyn omaavat

Huonon toiminta-
kyvyn omaavat

EritLdin huonon
toimintakyvyn omaavat

-50-64 rkaa1 1e 40 40-49
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Kuviosta voi todeta, ettd niistli ty6kyvyttdmyysel;ikkeen
hakijoista, joiden fyysinen toimintakyky arvioitiin tyydyt-
t;iv5ksi , noin 6 O e" iristH riippumatta pitei{ terveydentif aan-
sa suhteellisen hyv;in5. Huonon toimintakyvyn omaavilla
osuus i5n mukana nousee kolmanneksesta 40 e":iin. Erittaln
huonon toimintakyvyn omaavilla osuus jdei alle 20 eoin lukuun-
ottamatta a}le 4O-vuotiaita, ioissa terveytensd melko
hyvdksi tai tyydytttiveiksi arvioineita on suhteeflisesti
kaksi kertaa enemmdn kuin vanhemmissa eleikkeen hakijoissa.

Suurimmalla osalla tyokyvyttomist;i terveycientilan kokeminen
hyvSksi tai huonoksi n5ytt;iti siis olevan yhteydessei fyysi-
seen toimintakykykyyn. HaastatteluhetkistA terveydentilaa
kuvaavan mittarin muodostaminen perustuu teihdn seikkaan,
joskin siind otetaan huomioon myos ne tapaukset, joissa
terveydentilan arviointi ei vastaa fyysistti toimintakykya.
Mittariin sisSltyv5t kaikki tolmintakykyluokat, mutta
terveydentifa-arviot on jaettu kahteen ryhmAAn. Liitteessd
I on tarkemmin selvitetty mittarin muodostamista. Sen pe-
rusteella aineisto jakautuu kuuteen ryhmaiSn, jotka ovat
seuraavat:

Ia ja Ib,

IIa ia IIb,

IIIa ja IIIb,

joissa fyysinen toimintakyky on tyydyttai-
vai; ryhmeissd Ia terveydentifa on arvioi-
tu tyydytteiveiksi ja ryhm;issA 1b heikoksi

joissa fyysinen toimintakyky on huonol
ryhmrissH Ifa terveydentila on arvioitu
tyydytt5vaiksi ja ryhmdssd IIb heikoksi

joissa fyysinen toimintakyky on erittdin
huonol ryhm5ssd IIIa terveydentila on
arvioitu tyydytt5v.iksi ja ryhm5sse IIIb
heikoks i .

Ryhmdt Ia ja fb poikkeavat ntuista ryhmist.i siinti, ettd
elSkkeen hakijat ovat neiissii ryhmissA keskim;ieiraiistA nuo-
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rempia. Mj-esten keski-ik;i on alfe 50 vuotta 1a naisten 50

vuoden paikkeilla. Kaikkien haastateltujen keski-ikii on
53.8 vuotta.

Seuraavissa l-uvuissa n;iitd ryhmi6 tarkastellaan tyokyvyttd-
myyden p55asia11isen syyn ja ty6kyyttdmyyteen vaikuttavien
sairauksien fukum5drdn mukaan. Samoin tarkastell-aan eri
eliikepiiSt6ksen saaneiden jakautumista n;iihin ryhmiin.

+.3.2. Tyokyvyttomyyden syy

Tyokyvyttomyyden syyt eroavat niiss;i ryhmiss;i, jotka on
muodostettu fyysisen toimintakyvyn ja koetun terveydentilan
pohjalta. Nuonemmill-a el-likkeen hakiioilla etlot ovat sefvem-
miit kuin vanhemmil-1a, kuten taul-ukosta 7 voi todeta.
Taufukossa on esitetty kolmen yleisimmdn tautlryhmtin jakau-
mat ryhmissti Ia-IIIb.
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Taufukko 7 Tyokyvyttomyyden syy fyysisen toimintakyvynja koetun terveydentiLan mukaisissa ryhmiss;i
(eo )

Ikd ja tyokyvyttomyyden
syy

Ryhmii

Ia lb IIa IIb IIIa IIb

A.l-Le 40 v.
Mielenterv. hdini6t
Verenkie:rtoef. sair.
Tuki- ja 1i.ik. el-. sair
Muut sair"audet
YhteensH

40-64 v.
Mielente::v. hdiniot
Venenkiertoel. sain.
Tuki- ja l-iik.el .sair.
Muut sainaudet
YhteensH

46

L2

100

69

5

3

23

r00

16

8

33

43

100

5

3B

36

2t
100

23

I
30

3B

100

7

35

37

T.
100

fI
t5
26

48

100

l4
3

4l_

42

r00

7

23

45

25

100

2t
28

30

2l
100

19

29

27

25

100

0

22

55

23

100

Ia Toimintakyky tyydyttavS,
rb rr rl

IIa rr huono

rrb ?r rr

IIIa rr en. huono

IIIb I il

koettu tenveydentila tyydyttdvS
rr rr heikko
rr rr tyydyttliv5
tr rr heikko
tt ri tyydyttiivS
il r heikko

Mielenterveyden h5inioitH sairastavien suhteelliserr hyv;i
toimintakyky muihin verrattuna ifmenee tyydyttSv.in fyysisen
toimintakyvyn ryhmissd. fa ja Ib kummassakin ikiryhmHssS.
RyhmAt Ib ja IIb kertovat a1le 40-vuotiaista miefentervey-
den h.iirioit;i sairastavista sen, etta nHmd arvioivat ter-
veytensa yleisesti ottaen varsin huonoksi.



Fyysisen toimintakyvyn najoj-tukset tuki- ja liikuntaelinten
sairauksissa nlikyvdt huonon ja eritt;iin huonon toimintaky-
vyn nyhmien II ja III osuuksissa kummassakin ik;inyhmdssH.
Erittain huonon toimintakyvyn omaavien heikko tenveydentila
tulee nikyviin ryhmassa IIIb, jossa tuki- ja liikuntaelin-
ten sairaudet ovat suhteeflisesti suurin tautiryhm;i.
Viihemmisto erittain huonon toimintakyvyn omaavista pitS;i
te:rveydentilaansa tyydyttaivHnd, nEistH suurin osa van-
hemmassa ikdnyhm;issH on tukl- ja liikuntaelinten sairauksis-
ta kErsiviS (IIIa).

Vanhemmassa ikairyhmdssE yleistyvSt verenkiertoelinten
sairaudet. Huonon toimintakyvyn ryhmissri IIa ja IIb niiden
osuus vastaa tuki- 3a liikuntaelinten sairauksien osuutta.
Eritteiin huonon toimintakyvyn omaavia on verenkiertoelinten
tauteja sairastavissa vrihemmdn kuin tuki-ja liikuntaelinten
vaivoja sairastavissa, mik;i ilmenee myos ndit;i pienemmissE
osuuksissa ryhmissai IIla-b.

4. 3. 3. Sairauksien lukumeiririi

Tyokyvyttdmyyteen vaikuttavien sairauksien lukumAeir;in
vertailua varten laskettiin enilaisen fyysisen toimintaky-
vyn omaavien eltikkeen hakijoiden sairauksista keskimeiSr.ii-
nen luku tankastelfuissa ik;iryhmiss;i. Luvussa on otettu
huomioon kaikki haastateftujen ilmoittamat sairaudet p;iei-
asiall-inen tyokyvyttdmyyden syy mukaanfuettuna.
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Kuvio B Ilmoltettuj en sairauksien lukumtieinai haastateltu-
ten idn ja fyysisen toimintakyvyn mukaan

Sairauksia
q

3 Erit tziin huonon
---o toimintakyvyn omaavat

," Huonon Loiminta-
kyvyn omaavat
TyydyLtdvdn
toimintakyvyn omaavaL

')

I

I

0
a 1 1e 40 4O-/+9 50-64 lka

Kuviosta B k;iy ilmi, ett5 sairauksien keskimtiSratisess.i
fuvussa on eroa paitsi iein myos fyysisen toimintakyvyn
mukaan. Huonomman toimintakyvyn omaavat ovat ilmoittaneet
useampia sairauksia kuin paremman toimintakyvyn omaavat.
TyydyttdvAn toimintakyvyn omaaviffa on vahiten sairauksia.
Eniten niitei on yli 40-vuotiaiden ikdryhmissai nii1l.i ty6ky-
vyttoni-liH., joi<len fyysinen toimintakyky on erittdin huono.
Alle 40-vuotiailfa huonon toimintakyvyn omaavilla sairauk-
sien kesklmSSrd on hieman korkeampi kuin erittdin huonon

toimi.ntakyvyn omaavilla.

Taulukossa B on vev'rattu niiden el5kkeen hakijoiden osuuk-
sia fyysisen toimintakyvyn ja koetun 'Lerveydentilan mukai-
sissa ryl'rmissli, jotka ovat maininneet vdhint5Sn kaksi
tyokyvyttomyyteen vaikuttavaa sairautta. Prosenttiosuuk-
sista voi huomata fyysisen toimintakyvyn mukaisen vaihtelun
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1is;iksi sen, ettH terveytensei heikoksi tai erittdin heikoksi
arvioineet ovat ilmoittaneet useampia sairauksia kuin sen
paremmaksi arvioineet .

Taulukko B V;ihintaiSn kaksi tydkyvyttomyyteen vaikuttavaa
sairautta ilmoittaneiden osuudet fyysisen
toimintakyvyn ja koetun tenveydentilan mukai-
sissa ryhmissei (%)

rke Ryhmli

Id Ib aad IIb IIIa IIIb

Al-le 40 v
4O-49 v.
50-64 v.

20

R'

59

42

59

65

Etr

68

81

5t_

81

B6

31

69

72

33

45

7T

Ia Toimintakyky tyydyttiivS,
Ibnil

ffa il huono
IIb I il

IIIa rr er. huono
IIIb il il

koettu terveydentila tyydyttdv;irr tr heikkorr rr tyydyttiivdrr rr heikko!r rt tyydyttHviirr rt heikko

A1le 40-vuotiaiden ik5ryhmeissd terveytens;i heikoksi ar,vioin-
ei11a on suhteellisesti useammin vrihint;irin kaksi tydkyvytt6-
myyteen vaikuttavaa sairautta kuin sen tyydyttaiv;iksi arvioi-
neil1a riippumatta siit;i, millainen heid;in fyysinen toimin-
takykynsai on ( Ib , IIb, IIIb ) .

Koetun terveydentilan mukainen ero on 40-tt.9-vuotiailla
selvin erittHin huonon toimintakyvyn omaavien ryhmdssd.
Terveytensd heikoksi kokevat ovat ilmoittaneet 1is;isairauk-
sista 1;ihes kaksj. kertaa useammin kuin sen tyydyttaiv;iksi
kokevat, joil1a tHssH ik;iryhrn;issa on muita useammin vain
yksi tyokyvyttdmyyteen vaikuttava sairaus (IIla).

Vanhimmassa ik;iryhmeissd terveydentilan arvioinnin mukaiset
erot ovat selvHt. Terveytensa heikoksi tuntevilla cn
kaikissa toimintakykyryhmissa useampia sairauksia kuin
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pareflunan terveydentilan omaavifla. Erittain huonon fyysisen
toimintakyvyn omaavista y1i 50-vuotiaista tosin puolet on

varsin monisairaita r:lippumatta siit;i, millaiseksi he

kokevat tenveytensii.

4. 3.4. qlakautuminen ef;ikep;iait6ksen mukaan

TSssA luvussa tarkasteflaan, onko erilaisen eliikepSStoksen
saaneiden haastateltujen fyysisessli toimintakyvyss;i ja
terveydentilan kokemisessa todettavissa joitakin eroja, kun

elaikep;ieitoksestH on kulunut aikaa noin yhdestei neljHAn
vuotta. Taulukosta 9 k5y i1mi, miten tliyden tydkyvyttomyys-
e]5kkeen, osaeldkkeen ja eleikehakemukseensa hylkA5vAn
piiaitdksen saaneet iakautuvat ikaryhmittain fyysisen toimin-
takyvyn ja koetun terveydentilan perusteelfa muodostettui-
hin ryhmiin.

Taulukko 9 Eri eliikepti5toksen saaneiden haastateltujen
jakautuminen fyysisen toimintakyvyn ja koetun
terveydentil-an mukaan (eo)

Ik;i j a
e1;ikepA.itds

Ryhm;i
rd Ib IIa IIb IIIa IIIb Yht

Afle 40 v.
T;iys i eliike
0sael-5ke
Hylk5ys

40-64 v.
Tdysi e15ke
0 s ae I;ike
Hylk;iys

30

34

46

l_7

1

9

f4
2t
1B

24

20

22

9

14
3

100
10 0

100

6

4

2

L2

B

fB

5

3

5

L+

6

2B

36

2l

100
100
t-00

33

5+

35

L7

15

L1

Ia ToimintakykY tYYdYttiiv5,
rb,rr

IIa il huonorrb ,' ,
IIIa " er. huono
rrrb r rr

koettu tenveYdentila
tt tl

il ll

il ll

Ill

It !l

tyydytteiv5
he ikko
tyydyttiivH
he ikko
tyydyttaiv;i
heikko
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Nuorempien hylkddv;in p;iaitdksen saaneiden terveydentila
n;iyttei5 kokonaisuudessaan jonkin verran paremmalta kuin
teiyden tai osaelSkkeen saajien. Vajaalla puolel1a alle
40-vuotiaista hylkiiyksen saaneista sek5 fyysinen toiminta-
kyky ett;i koettu tenveys on tyydyttSvd, kun taas tydkyvyt-
tdmyyseleikeleiisistE n;iin on vain kofmanneksella (fa) . T;imH
vastaa myos sitei kehityst;i, joka todettiin haastateltuSen
ter:veydentilassa ef Skkeen hakemisen j iilkeen. Hylk;iyksen
saaneil-la terveydentifa ol-i parantunut enemmlin kuin eldk-
keensaajilla (vr:t. l-uku 2).

A11e 40-vuotiaiden osael-eike1;iisten heikompi terveydentila
hylkeiyksen saaneisiin verrattuna ilmenee myds eritt;iin
huonon fyysisen toimintakyvyn ja mielestaiain heikon tenvey-
den omaavien korkeampana osuutena (IIIb). Samanlk;iisilld
teiyden el;ikkeen saajilla tyydytteivein fyysisen toimintakyvyn
omaavien, mutta tenveytens5 heikoksi arvioivien suhteelli-
nen m5dn6 on taas kaksi kertaa suurempi kuin hylk5yksen
saaneil-la tai osaelSkel-5isil-]a ( Ib ) .

Yf i 40-vuotiailla hylkdyksen saaneill-a on tyydyttriv;in
toimintakyvyn ja terveydentilan omaavien osuus hieman
korkeampi- kuin el-;ikkeensaaj i11a. 0saelaikel;iisissei on taas
muita enerunan huonon fyysisen toimintakyvyn omaavia, mutta
terveydentilansa tyydytteiveiksi arvioivia (IIa). Kokonaisuu-
dessaan eivdt erot kuitenkaan o1e kovin suur:et eri el;ikep;i;i-
toksen saaneiden v;ili115 t;issii ikairyhmissS.

Enemmistd yli 40-vuotiaista hyJ-k.i;ivain elSkepS5toksen saa-
neista samoin kuin osael,ikel5isistei ilmoitti terveydenti-
lansa huonontuneen eI;ikkeen hakemisen jeilkeen. Haastatte-
tuhetkinen terveydentila kuvastanee osittain t;it5 huonontu-
mista. T;irniin ik;iisistai osael;ikel;iisistri ja hylkAyksen
saaneista valtaosa on maatalousyrittAjiai, jotka ovat hake*
neet el-Skettei tuki- ja liikuntaelirrten sainauksien perus-
teel-la. Niiissd sairauksissa terveydentilan heikentyninen
ilmenee erityisesti rajoituksina fyysisess;i toimirrtaky-
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Tydkyvyttomyys on laaja kokonaisuus enifaisia toisiinsa
kytkeytyvia tekijoita. Yleinen tenveydentila ja fyysinen
toimintakyky muodostavat tiinketin osan tdstii kokonaisuu-
desta, mutta tyokyvyttomyytt;i ei arvioida yksinomaan niiden
perusteella. Pelkistiiein terveydel-Iiset seikat huomioonot-
taen ei tyokyvyttdmien ja muun vtieston v;ilill;i o1e jyrkk;i;i
eroa vanhemmissa ikiiryhmissti. Esim. 55-64-vuotiaasta
viiestostS, johon ikairyhmiian y1i puolet tyokyvyttomistd kuu-
1uu, 6B qo on pitkaaikaissairaita vuonna 1976 tehdyn terveys-
tutkimuksen mukaan (Kalimo ym. fgB2).
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5. LIViKKEIDEN JA ALKOHOLIN }A4YTTO

5. 1. Lei5kkeiden keiyttd

Tydkyvyttomyyselaikkeen hakijoilta kysyttiin, keiyttivaitko he
sainausvakuutuksen kokonaan kor:vaamia lsAkkeitai tai saieinnol--
lisesti rauhoittavia l;iiikkeite, unilaaikkeit;i tai siinkyla;ik-
keit;i. Vastausten mukaan ainoastaan yksi elSkkeen hakija
viidestai ei kaiyt5 ainakaan seieinnollisesti mita:in naiistai
-LaaKKeasta.

Sairausvakuutuksen kokonaan korvaamien l;iaikkeiden k5ytto ei
kuvasta pelkAstairin sairauden vaikeutta, vaan myds sen
knoonisuutta. Kokonaan korvattavuuden periaate koskee
nimittSin tiettyjei pitkaiaikaissairauksia, joista knooninen
verenpainetauti, syddmen toiminnan vajavuus ja sokenitauti
ovat yleisimpiti. Myos jakomielitaudin ja knoonisen keuhko-
astaman hoidossa kriytettaiv5t l-d;ikkeet korvataan kokonaisuu-
dessaan (Kokonaan korvattaviin laiSkkeisii-n oikeuttavat
sairaudet vuosina f96B-1979 ).

Lairikkeiden kiiytossii ilmenee tauti:ryhmittain selviri enoja,
kun taas ik;iryhmittSiset enoavuudet tautiryhmi5 e::ikseen
tarkastellen ovat suhteellisen pienet. Kuviossa 9 on
esitetty laiakkeiden kriytto tyokyvyttomyyden syyn mukaan.
Prosenttiosuudet kokonaan korvattavissa lliiikkeiss;i tankoit-
tavat kriyttrijien suhteellista mdrirtiai, kdyton tiheyttd ei
tiedusteltu. Muissa l-iitikkeissd sen sijaan osuudet tarkoit-
tavat self aisten haastateltuj en mriSr5ri, j otka kaiyttdv5t
l-5;ikkeit;i v.ihint;iein kaksi ker:taa viikossa.



Kuvio 9 Laakkeita kaiyttavien osuudet tydkyvyttdmyyden
syyn mukaan

7" 80 60 40 20 20 40 60 BOZ

Mlelenterv. hiiiriiit
Hermoston ja
aistimien taudit
Verenkiertoelinten
sairaudet
HengityselinLen
taudit
Tuki- ja'liikunta-
elinten sairaudet
Synnynniiiset
epdmuodostumat
Tapaturmat

Muut sairaudet

Kaikki. sairaudet

?o

Siirkyldakkeet
Uni lAdkkeeL

0

Nl = Kokonaan korvaLLavat lddkkeeL
ffi = Rauhoittavat ldiikkeet

Noin puolet ef iikkeen hakijoista keiytteid salrausvakuutuksen
kokonaan korvaamia laakkeita. Yleisimmin niitA kdvttdvat
verenkiertoelinten sairauksia, mielenterveyden haiiri6itH ja
hengityselinten tauteja sairastavat. Psykoosien perusteel-
la elSkettei hakeneiLla kokonaan ko::vattavien f;iaikkeiden
keiytto on kaksi kertaa yleisemp;i5 kuin neuroosela sairasta-
vilIa. Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien takia elSkett;i
hakeneet kaiyttSv5t tavall-ista vdhemm5n n5itA laakkeita,
nivefreumaa ja nivel-tulehduksia sairastavilla kdytto on

kuitenkin keskimtiiii:Hi stai yl eis emp;i5.
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Rauhoittavat faiaikkeet ja unil-;iaikkeet kuul-uvat ns. psyyken-
I;i;ikkeisiin. Niita kriytt;iviit suhteell_isesti eniten mielen*
terveyden htiinioitai sairastavat, joista kaksi kolmannesta
k;iytt;i;i v;ihint;iein kaksi kertaa viikossa rauhoittavia lai;ik-
keita ja runsas kolmannes unifiiikkeit;i.

Kansanel-dkelaitoksen tekem2in tutkimuksen mukaan 6 eo aikuis-
vtiestost.i keiytt.iti pdivitt;iin psyykenleakkeita. 0suus
nousee vanhemmassa vHestdssa, 45-54-vuotiaill-a se on B 14 eo

ja 55-6a-vuotiailla 12,2 eo. (Klaukka ja Riska). NAihin
osuuksiin vemattuna psyykenlieikkeiden kliytto nayttaa
olevan va::sin yleistai myds mui1la elAkkeen hakijoiffa kuin
miel-enterveyden h.iinioit;i sainastavilfa.

Ef ;ikkeen hakijoilta ei kysytty p.iivitt;iistA keiytt.:5,
mutta muista kuin mielenterveyden h;iirioitA sairastavista
kaiyttaiei 22 eo ?auhoittavia laiSkkeitei ja t2 eo unifiiiikkeita
v;ihinteirin kaksi kentaa viikossa. Suhteelf isesti muita
usemmin lS.ikkeitd kaiyttaiviit hermoston 1a aistimien tauteja
sek5 tapatunmien jailkitiloja sairastavat, joi1la kaiytto i;in
mukana myos lisA;intyy. Muil-la eleikkeen hakijoilla ei
todettu selvaa psyykenlStikkeiden kAyton 1is;irintymistei
vanhemmiten.

Sekd Ruotsissa ettii Norjassa tehdyissii tutkimuksissa on
kiinnltetty huomiota siihen, etta tyokyvyttdmit varsin
yleisesti kdyttiivait psyykenl.iakkeita (Bakka ym. 1974,
.Iartse11 ja Nondegren 1976). Psyykkisten ongelmien esiinty-
minen ei n5ytei rajoittuvan peJ-kiist55n miel-enterveyden
h;iir:i6it.i sairastaviin .

Reseptittd saatavia seirkyleiaikkeitai koskevan tutkimuksen
mukaan niita ol-i kolmen edelteivHn kuukauden aikana kdytt;i.-
nyt r:unsas puolet 23-60-vuotiaista tutkituista. Useasti
viikossa niita kaytti 12 % kaikista tutkituista j a 23 e" yl_t
50-vuotiaista (Hemminki ja Mattila 1972).
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Eldkkeen hakijoitla siinkylaidkkeiden k;iyttd on yleisemp5;i
kuin em. tutkimuksessa todettu. Noin puolet k;iyttiiai niitai
v;ihintii;in kaksi kertaa viikossa. Muita useammin sairkylStik-
keitri keiytttiveit tuki-ja liikuntael-inten sairauksien, syn-
nynneiisten epdmuodostumien sek;i tapaturman aiheuttamien
vammojen perusteella el-;ikettei hakeneet. Viimeksi mainituil-
1a ja mielentenveyden htiiriditti sairastavil-l-a niiden kaiyttd
lisaitintyy i5n mukana.

Naisten ja miesten l-iiaikkeiden kdyttod on vernattu uselssa
tutkimuksissa. Yfeensd on todettu, ettS naiset kdyttiveit
kaikissa iktinyhmissd enemmdn lriiikkeitii kuin miehet. Trimiin

on todettu ainakin Suomessa johtuvan osittain siitii, ett5
pitkiaikaissairauksien esiintyminen on naisil-1a yleisempaiei
kuin miehilla (011i la Pietilii 1978).

Samoin tydkyvyttdmyyselaikkeen hakijoiden v51il1ei on 3oita-
kin sukupuolesta Sohtuvia er:o1a leiSkkeiden k;iytdssei-
Seui:aavassa asetelmassa on esitetty niiden miesten ja
naisten osuudet, 3otka keiyttaveit kokonaan korvattavia l-iiak-
keita tai viihintArin kaksi kentaa viikossa joko psyyken-
l;ieikkeitS tai s5rky1;i;ikkeitti :

laieikkeitei k;iyttaivien osuudet (e")

miehet naiset

kokonaan korvattavat
leiSkkeet
r:auho ittavat laiaikkeet
unilSSkkeet
s 5r:kyliiiikkeet

43
25

13
42

54

10

16
54

Naiset kayttaivait miehiii yleisemmin sairausvakuutuksen
kokonaan konvaamia l-SAkkeitai. Selvimmat enot todettiin
verenkientoelinten sekS tuki- ja liikuntaefinten sairauksia
samoin kuin hengityselinten tauteja sairastavilla' Myos
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sairkylS;ikkeita naiset keiytteivait kaikissa tautiryhmissri
miehiS enemmAn.

Naisten on yleensd todettu kriyttdvdn enemm5n psyykenlairikkei-
tai kuin miehet (Klaukka ja Riska). Tydkyvyttdmien vtilill-;i
ei o1e kuitenkaan paljon sukupuofesta johtuvia eroja.
Naisten miehi;i yleisempi rauhoittavien 15;ikkeiden keiytto on
havaittavissa fdhinnd neuroosien sekei joidenkin tuki- ja
liikuntaelinten sairauksien perusteella elSkett;i hakeneiffa.

Tarkasteftaessa kokonaan korvattavien lti.ikkeiden 1a s;irky-
l-;ilikkeiden k;i.ytossH. il-meneviti miesten ja naisten vdlisiS
enoja todettiin, etta vain yhden sairauden ilmoittaneiden
v;ilill-ri ei o1e sukupuolesta johtuvia eroja. Sita vastoin
useampia tyokyvyttdmyyteen vaikuttavia sairauksia ilrnoitta-
neet naiset kriytteiv;it n;iit;i friAkkeitA miehiai enernman.
Seuraavasta asetefmasta kaiy iImi, etta fisiisairauksien
esiintyminen l-is;i;i l-Aikkeiden k5yttoH myos miehilf;i:

teitikkeitei kiiyttaivien osuudet (eo)

ei Iis;isainauksia on lisasai::auksia
MNMN

kokonaan
korvattavat
1;i;ikkeet
s5rky1;ieikkeet

35

32

35

35

tro

60

47

47

Myos psyykenl-Saikkeita kayttdvdt useammin ne e1;ikkeen haki-
jat, 3oi11a on l-isHsairauksia. Muista kuin mielenterveyden
hAirioitei sainastavista yhden sairauden ilmoittaneista
kriyttSai l-3 eo rauhoittavia l-aiSkkeit;i )a 7 eo unil-eakkeita.
Lis;isairauksia maininneilla keiytto on kaksi kertaa yleisem-
piiei, e1i nauhoittavissa laiikkeissH. osuus on 26 % ja uni-
I aakkelssa L4 20 -
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Rauhoittavia, uni- tai slirkyltiSkkeitai kaiytt;ivi]t;i ef;ikkeen
hakijoilta kysyttiin, onko l5Skkeiden kei.ytto muuttunut
eliikkeen hakemisen j.i1keen. Vain noin joka kymmenes kunkin
l;iSkkeen kdytt5jist.i ilnoittaa kdyton vEhentyneen ja joka
kolmas sen lisiiaintyneen. L;i5kkeiden kiiytto on muita
enemmdn lisiiaintynyt nii115 el5kkeen hakijoitl-a, joiden
terveydentifa on efdkkeen hakemisen j;ilkeen huonontunut.
Srirkylaiaikkeiden kdyttd on lisdeintynyt eniten mielentenvey-
den hdirioita la tapaturmien jeilkitiloja sairastavilla,
uni- ja rauhoittavien liSkkeiden kiiyttd taas tuki- ja
fiikuntaelinten sairauksien perusteel-ta eleikettii hakeneilla.

5.2. Alkoholin k;iYtto

Elaikkeen haki3oilta kysyttiin, miten usein he kiiytttiviit
alkoholia. Kysymys koski pelk;istliiin ktiytt6kerto j a, ei
juotula alkoholim;ianiei. Yhdeksi juomakeni:aksi katsottiin
siis miten pienen alkohol_imii;irrin nauttiminen tahansa ker-
ra11a.

Kysymys on sama kuin Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen
vdeston juomatapoja koskevassa tutkimuksessa vuonna 1976

esitetty (Simpuna 1978). N;iin voitiin venrata e1;ikkeen
hakijoiden antamia vastauksia vliestoa edustaviin lukuihin.
0n arveltu, etta haastattelussa paljastuu vain osa alkoho-
lin todellisesta kaytosta. TtimS sama ongelma on sekA

Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen haastateffuilta ettii
eliikkeen hakiloilta saaduissa vastauksissa. Taulukossa I
on veruattu elaketta hakerreitten miesten alkoholin kiiytdn
tiheytt;i miespuolista viiestoti edustaviin pr:osenttilukuihin.
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Taulukko 10. Miesten afkoholin k;iyton tiheys tyokyvytto-
mi115 j a koko v.iestdss;i ( eo )

AlkohoIin
kdyt6n
tiheys

20-29 v. 30-39 v. 40-49 v. 50-64 v.
ty6kyv. vHestd ty6kyv. vdest6 ty5kyv. vHest6 ty6kyv. vdest6

ral-vattaan

.l--2 kertaa
viikossa

f-2 ker.taa
kuukaudessa

Muutaman
kerr:an
vuodessa

1C 59 I8

.E 24 34

50 18

21 30

13 28

1 6

7

4

4 8

7

2 I 2 6

2l

43 13

aa aE

13 3l_

3l

26

22

Hanvemmin
kuin kernan
vuodessa

Ei l-ainkaan 18

YhteensH 100 100

2lI04 4

T9

]00 f00

19

100 l-00

5

24

100

13

100

7

Miesten jakaumista naikyy, ettd alkoholin kiiyton tiheys
eroaa el-iikkeen hakijoiffa kaikissa ikSryhmiss;i vdestostS.
S;irinnol-lisesti alkoholia keiytt;ivi5 on el.ikkeen hakijoissa
vdhemmtin ja raittiita vastaavasti enemman. Eri ikeiisist.i
e1;ikkeen hakijoista noin viidennes keiyttS;i alkoholia vii-
koittain: €o. juomatapojen tutkimuksen mukaan alle 50-vuo-
tiaista suomalaisista miehist;i y1i puolet 1a 50 vuotta
tSyttiineistri kol-mannes keiytteia yhtd usein alkoholia.

Raittiiden el-i ei lainkaan alkoholia k;iytt;ivien miesten
osuus on el-Skkeen hakijoilla korkeampi kr.rin vdestossti.
E1;ikettH hakeneista miehistii noin viidennes on t;iysin
::aittiita, vHestostri vain jokunen prosentti. Raittiiden
m;ietrd tosin yleisesti 1is;irintyy i5n mukana. El-;ikett;i
hakeneitten miesten harvaan alkoholin kriyttoon vaikuttanee
osittain se, ettd neljdsosa ilmoittaa sen vihentyneen
eleikkeen hakemisen j ailkeen.
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Naisten on yleisesti todettu kAyttAvdn vahemmAn alkoholia

kuin miehet. Sama koskee myds tydkyvyttomiai naisia'

ElSkett5 hakeneitten naisten alkoholin keiyttd on lisdksi

vShziisemptiA kuin naispuolisen vdestdn' T6mii k5y ilmi

taulukosta 11, jonka veiestoai edustavat vertailuluvut perus-

tuvat em. juomatapoien tukimukseen'

Taulukko II Naisten alkohotin kSYton
*iffa ia koko v5estdssA

tiheYs ty6kyvytto-
(eo)

AIkoholin
kliyt6n
t iheYs ty6kyv.

29 v. 30-39 v' 40-49 v'

"a."iO ty6kyv. vHest6 ty6kyv' v5est6
50-64 v.

ty6kyv. vdest6

2 0 I 0 1
Piiivittliin 0 I 1

I-2 kertaa
viikossa 5 29 5 L7 a l_I

19

29

4 36

l-2 kertaa
kuukaudessa 35 19 31 fl JZ 7

Muutaman
kerran
vuodessa 22 29 26 25 28 20

Hanvemmrn
kuin kernan
vuodessa

1 6 4 6 q
o 1 6

245401153
100 100 100 100 l-00

l8 64 J5
Ei lainkaan

YhteensE
100 100 100

Naisilla erot ovat vdestobn venrattuna viela suuremmat kuin

miehillai. Al-Ie 4O-vuotiaista suomalaisista naisista kolman-

nes kaytt;i5 alkoholia ainakin kerran viikossa' vanhemmista

naisista IO-20 eo:n vdl-i1la' Elakkeen hakijoista yhtA usein

alkoholia kdyttivizi on vain muutama' Raittiiden m55rA on

vastaavasti moninkertainen vliest66n vernattuna varsinkin

nuoremmis sa iktirYhmis sa '
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Noin prosentilfa kaikista el,kkeen hakijoista on rekisteniinmerkitty jokin ns. al_koholidiagnoosi kuten alkoholismi,alkoholipsykoosi tai maksan kovettuma pil;iasiallisena taitoisena tyokyvyttomyyden syyn;i. Suunnil_l-een saman verranol-i vuoden 1g77 voimassa or-leista tyokyvyttomyyseleikkeist;i
tapauksia, ioissa tyokyvytt.myys or-i aiheutunut afkoholinv;i;irinkaiyt6 st;i .

Alkoholin k;iyt6n tiheydess.i ei eltikkeen hakijoilla huomattusefviei tydkyvyttomyyden syystii johtuvia eroja. sen todet-tiin kuitenkin vaihtelevan koetun tenveyden mukaan si11;itavoin, ett' ter"veytens.i heikoksi anvioineissa on suhteel-lisesti enemmdn raittiita kuin sen tyydytt;iveksi kokevissa.
Samon eri r-ai;ikkeit;i k;iyttaivistS 0n suunempi osa naittiitakuin niiste, iotka eivrit ainakaan sai;innoll-isesti k;iytaikysytty j ri IHeikkeitai.
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6. T]]V]STELMA

TdssH osaraportissa on tarkasteftu tydkyvyttomyysel;ikkeen
hakijoiden sairauksia ja terveydentilaa haastattefuhetkel-
ld, jolfoin elSkkeen hakemisesta o1i kulunut aikaa yhdestd
nelj55n vuotta.

El;ikkeen hakijan tairkeimm.iksi ty6kyvyttdmyyden syyksi
ilmoittamaa sairautta verrattiin e1;iketapahtumarekisterin
f;iaik5rinlausuntoon perustuvaan sairaustietoon. 75 %:ssa
tapauksista el;ikkeen hakijan ilmoittama sairaus kuului
samaan tautiryhmSSn kuln rekisteriin merkitty tydkyvytto-
myyden syy. Kun lisrisairaudet otettiin mukaan vertailuun,
vastaavuus rekisterin sairaustiedon kanssa nousi per.iti
B5 %:iin.

Yfi kahdella kol-masosalla eflikkeen hakijoista on oman

ilmoituksen mukaan useampi kuin yksi tyokyvyttomyyteen
vaikuttava sairaus. Vanhemmat efdkkeen hakijat ilmoittivat
useampia sairauksia kuin nuoremmat ja naiset enemmdn kuin
miehet. Tyokyvyttomyyden pai;iasiallisesta syystei niippumat-
ta lisrisairaudet keskittyv5t verenkiertoelinten sekii tuki-
ja liikuntaefinten sairauksiin.

Terveydentilan kehityksessa todettiin joitakin irln mukaisia
eroja. A1Ie 40-vuotiaat el-iikkeen hakijat ilmoittivat
suhteellisesti useammin kuin t;itei vanhemmat tenveydentilan-
sa panantuneen eleikkeen hakemisen jd1keen. Hylk;ieivdn e1.i-
kep5Stoksen saaneista nuorista joka kofmannen terveydentila
on parantunut, taiyden tydkyvyttdmyysel;ikkeen ia osaeldk-
keen saalista noin joka viidennen. Yfi 4O-vuotiaista
el-Skkeen hakijoista vain harvat ifmoittivat parantumisesta,
yJ-i puolella terveydentila on omasta mielestd huonontunut
el-Skkeen hakemisen j;i1keen.

Tydkyvyttomien arviot terveydestiiiin haastatteluajankohtana
ovat samansuuntaisia niiden vastausten kanssa, 3oita he
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antoivat terveydentllansa kehityksest;i elaikkeen hakemisen
j51keen. Yleisesti ottaen al-le 40-vuotiaat arvioivat
terveytens5 paremmaksi kuin vanhemmat elrikkeen hakijat,
joista y1i puolet piti sita heikkona.

Terveyden kokeminen hyv;iksi tai huonoksi tuntuu suurella
osaffa eldkkeen hakijoista olevan yhteydessei fyysiseen
toimintakykyyn. Efdkkeen hakijan fyysinen toimintakyky
mai;iriteltiin sen mukaan, mlten hyvin htin selviytyi joista-
kin kantamiseen, liikkumiseen ja henkilokohtaisesta hygi-
eniasta huolehtimiseen liittyvist;i toiminnoista. Enemmisto
niistS, joiden toimintakyky arvioitiin tyydytt5v5ksi,
arvioi my6s terveytensd paremmaksi kuin huonomman toiminta-
kyvyn omaavat.

Fyysinen toimintakyky on kysyttyjen toimintojen fuonteen
johdosta vahvasti yhteydessH tydkyvyttomyyden syyn;i olevaan
sairauteen. Eniten tyydyttav5n toimintakyvyn omaavia on
miefenterveyden h;iirioitd sairastavissa ja vdhiten taas
niissai tautiryhmissd, joissa rajoitukset fiikuntakyvyssH ja
joidenkin liikkeiden suorituskyvyssei kuuluvat suoranaisesti
taudin kuvaan kuten esim. tuki- ja liikuntaelinten sairauk-
sissa. Tyydytt5vdn toimintakyvyn omaavia on a1le 40-
vuotiaista puolet, vanhemmissa ikdryhmissd vdhemmAn.

Vanhemmilla eleikkeen hakijoilla ikai sairauden lis;iksi
heikent55 fyysist.i toimi.ntakykye.

Koetun terveydentilan ja fyysisen toimintakyvyn pohjal-ta
muodostettiin haastatteluhetkist;i terveydentilaa kuvaava
mittari, jonka avul-la tarkasteltiin tydkyvyttdmyyden syyn,
sairauksien lukumS5rtin sek5 e15kep;i5toksen mukaan ifmeneviS
erola haastate1lui1la. Ifmoitettujen sairauksien tarkaste-
lussa krivi esi11e, ettii tyydyttavain toimintakyvyn omaavilla
on yleensd v;ihemmain tyokyvyttomyyteen vaikuttavia sairauk-
sia kuin huonomman toimintakyvyn omaavilla. Lisdksi- saman-
l-aisen toimintakyvyn omaavista terveydentifansa tyydyttavak-
si arvioineet ovat ifmoittaneet vahemmiin sairauksia kuin
sen heikoksi tuntevat.
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Eri elaikepaiaitdksen saaneiden terveydentilasta todettiin,
ett;i al-1e 40-vuotiailla hylkdAvdn elakepdeitdksen saaneilla
o1i fyysisen toimintakyvyn ja koetun terveyden perusteella
arvioituna kokonaisuudessaan jonkin verran parempi tervey-
dentila kuin teiyden tai osaelEkkeen saajill-a. Sit.i vastoin
y1i 40-vuotiaat hylkaiyksen saaneet eivdt terveydentifal-taan
suuresti poikenneet eleikkeen saajista. T;imAn ikdisten hy1-
kdyksen saaneiden terveydentil-assa on el-aikkeen hakemisen
jSlkeen ilmennyt huonontumista yhtd yleisesti kuin eliikkeen
saaji11a. Tuki- ja liikuntaelinten sairauksissa, jotka
ovat hylk5yksen saaneiden yleisin tyokyvyttomyysperuste,
terveydentilan huonontuminen heijastuu erityisen herkdsti
juuri fyysisen toimintakyvyn rajoituksina.

Ef;ikkeen haki-joiden sairastavuus kuvastuu runsaassa laitikkei-
den kriytoss;i. Puol-et el-aikkeen haki joista ktiyttAii sairaus-
vakuutuksen kokonaan korvaamia lSaikkeita, Sotka ede11ytt5-
vdt vaikeaa ja pitkeaikaista sairautta. Psyykenl;iSkkeiden
kriytto vaikuttaa varsin yleiseltd myds muilla kuin varsinai-
sia miel-enterveyden htiirioitd sairastavifla.

Tydkyvyttomyysel.ikkeen hakijat k;iyttdv5t harvemmin afkohofia
kuin nruut suomaf aiset. S.i;innolf isi;i kdyttS j iai on tuntuvas-
ti vdhemm;in 3a vastaavasti raitiita enemmiin kuin vdestbssS.
Tyokyvytt6mien harvempaan alkoholin keiytt66n on kaiketi
monia syit8. Heikentynyt terveydentila vaikuttanee osaltaan
afkoholin kdytt66n viihent5vtisti. Varsin moni ifmoitti
vaihentzineensA al-kohof in kdyttod el;ikkeen hakemisen jailkeen.
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Liite I

FYYS]SEN TOIMINTAKYVYN JA KOETUN TERVEYDENTILAN MUKAISTEN
RYHMIEN MUODOSTUS

Terveydentilan tankastelua varten muodostettiin kuus:-
fyysisen toimintakyvyn luokitukseen ja te::veydentilan
anvioon perustuvaa ryhmaiai. Fyysinen toimintakyky numenoi-
tiin I-III ja terveydentilan arvioifl-e annettiin symbolit a
ja b. Ryhmien symbolit 1a niiden rakenne ifmenev5t seuraa-
vasta asetel-masta. Suluissa olevat pnosenttiluvut kertovat
ryhmrin suuruuden koko aineistosta.

Fyys inen
toimintakyky

Koettu terveydentila
a

Melko hyvii
Tyydytteivei
Vaikea sanoa

b
Melko heikko
Erittain heikko

I Tyydyttdvei Ryhmei

II Huono rr

III Eritt5in huono tr

fa (15 e")

Ila ( 27 eo)

IIIa (4 e")

rb (6 %)

rrb ( 32 %)

rrrb ( 16 e")

Ryhmri
il

r

Haastatellut, jotka eivait osanneet mSSritefl-ai terveydenti-
laansa, on sijoitettu samaan ryhmiiiin sen mel-ko hyvtiksi tai
tyydytt;iviiksi arvioineiden kanssa, koska he toimintakyvyl-
tiiein vastasivat enemmin neiit;i kuin terveydentilansa hei-
koksi arvioineita.

RyhmiiSn Ia kuul-uvien fyysisen toimintakyvyn ja terveydenti-
lakeisityksen voi katsoa vastaavan toisiaan, samoin ryhmiis-
s;i IIIb. Enemmisto huonon toimintakyvyn omaavista on

a::vioinut myos terveytensd heikoksi tai erittain heikoksi
ja kuuluu n5in ol-len ryhmiiain IIb.

Ryhmiss;i Ib, IIa ja IIIa fyysinen toimintakyky ja tervey-
dentilan arviointi poikkeavat toisistaan si11ai tavafla
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maeritel-tynai kuin t;issti tutkimuksessa on tehty. Tyydyttei-
vain ja eritt;iin huonon toimintakyvyn omaavista vrihemmistd
kuul-uu ndihin nyhmiin. Sen silaan neljasosa haastatelluis-
ta on huonosta fyysisest.i toimintakyvystri;in huolimatta
arvioinut terveytens;i yleisesti katsoen tyydytt;ivdksi.

Kaikkien haastateftujen keski-ikd on 53,8 vuotta. Toimin-
takyvylt;irin ja terveydentifaltaan polkkeavien ryhmien
keskimSSriiisessS iSss;i on jonkin veuran eroa) kuten seulraa-
vista fuvuista voi todeta. Miesten ja naisten keskim5;irdi-
nen ikri ryhmiss;i on seullaava:

Ryhmd

Ld

Ib
IIa
rrb

fIla
IIIb

KeskimriSrHinen ikH vuosissa
Miehet Naiset Kaikki
4816 5013 4914
4B,B 52)4 5015
54,7 55,4 55,1-
53,6 55,2 54,4
53,1 55rB 54,6
54,4 56,3 55,+

KeskimeiSrdinen ik5 on ryhmiss2i Ia ja fb alhaisempi kuin
muissa ryhmissS. Teimei johtuu siitei, ette i:yhmiit on muo-
dostettu fyysisen toimintakyvyn pohjalta ja tyydyttdv;in
toimintakyvyn omaavia on eniten nuorimpaan alle 40-vuotiai-
den ikAryhmii;in kuuluvissa haastatel-l-uis sa. Neil1e haastatel--
1uilfa yleisin tyokyvytt6myyden syy ovat mielenterveyden
h5iridt, joi-ta sairastavien fyysinen toimintakyky suurim-
malta osin f uoki-tef tiin tyydyttaiv;iksi.
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Liite 2

HAASTATTELULOMAKKEEN TERVEYDENTILAA KOSKEVAT KYSYMYKSET

Haastattelulomake kokonaisuudessaan on julkaistu osarapon-
tissa f rtTutkimusaineistott. Tenveydentilaa koskevat kysy-
mykset on numeroitu samoin kuin haastattelulomakkeessa.

18. Mika sainaus tai vamma Teidein kohdalfanne oli tiinkein
syy tydkyvyttdmyyseliikkeen hakemiseen?

22. Onko Teillei joitakin muita tyokyvyttomyyteen vaikutta-
via sairauksia tai vammoja?

24. Minkailainen tenveytenne on nykyisin?
1 Melko hyvd
2 Tyydytt;ivei
3 Vaikea sanoa
4 Me1ko heikko
5 Erittain heikko

25. Onko tenveydentilassanne tapahtunut muutosta sen jH1-
keen kun hai-tte tydkyvyttomyyseltikett;i?

26. Kaiyt;itteko joitakin sellaisia laakkeita, jotka sair"aus-
vakuutus konvaa Tei11e kokonaisuudessaan?

27. Mit;i seuraavista lSdkkeist;i kriytdtte viihinteiiin kaksi
kentaa viikossa?

S;irky leieikke it 5
Unil;itikkeitri
Rauhoittavia 1;iHkkeitei

28. Onko sdrkylaieikkeiden / uniliidkkeiden / rahoittavien
lSdkkeiden keiyttdnne lisddntynyt, vithentynyt vai pysy-
nyt ennallaan eldkkeen hakemisen j;iJ-keen?
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29. Miten usein kiiyteitte alkoholia?
1 Paiivitteiin
2 Kerran pani viikossa
3 Kenran, pari kuukaudessa
4 Muutaman kerran vuodessa
5 Hanvemmin kuin kernan vuodessa
6 Ei lainkaan

30. Onko alkoholin kiiyt5ss;inne tapahtunut jotakin muutosta
eleikkeen hakemisen jHtkeen?

31. Miten selviydytte terveydentilanne puolesta seunaa-
vista . ..
Tavallisesta kdvelystii
Pontais sa k;ivelemisestii
Linja-autoon tai junaan nousemisesta
Painavan kassin kantamisesta
Pukeutumisesta ja niisuutumisesta
Peseytymisesta
WC: ssd kiiymisestli

Vastatkaa kortin vaihtoehtojen avu11a.
1 Vaivattomasti
2 Tuottaa vaikeuksia
3 Vain toisen avustamana
4 Ei selviydy lainkaan
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