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1. JOHDANTO

1.1. TLITKIMUSPROJEKTI

Kdsillii oleva raportti on seitsemiis osa Etdketurvakeskuksen tutki-
musta'rTydkyvyttdmat 1970-ruvulla". KyseisessE tutkimusprojektissa
p],rite6n kuvaamaan lEihinnd tydkyvytt6mien erinolosuhteita ja taus-
taa vuoden 1977 lopu1I.a keriityn haastatteluaineiston sekli erilais-
ten rekisteritietojen avulra. Haastatelrut on poimittu vuosina
L97 4-7976 TEL-, LEL-, yEL- tai ltyEl-tydkyvytt6myysellikeratkaisun
saaneista.

Tutkimusprojektin aiemmin julkaistuissa osaraporteissa kEsitelliian
tytiklzvyttdmyyselHkkeen haki joiden koul-utusta j a ammattitaustaa,
perhesuhteita ja asumista, tulotasoa ja tulorakennetta, terveyden-
tilaa sekii tydttiimyyden ja tyokyvytttimyyden yhteyksiii. Lisiiksi
ensimrnH.isessii osaraportissa on seikkaperiiisesti selostettu tutkimus-
aineistoa.

Tiissd osaraportis sa tarkastel laan tyiikyvyttdmyyselHkettii hakeneiden
henki16iden ansioty6ntekoa eliikkeen hakemisen jiirkeen. servityksen
kohteena on liihinnii palkansaajina toimineiden eri TEL:n ja LEL:n
piiriin kuuluvien osaeldkeliiisten ja hylk5iiviin eliikepii5tdksen saa-
neiden ty6nteko. PSEasiallisena tarkasteluajankohtana on tutkimuk-
sen haastatteruhetken poikkileikkaustiranne eri vuoden 1.977 lo-
ka-marraskuu. Aikaa ellikkeen hakemisesta ja eliikeratkaisusta on
siten kulunut yhdestii neljii.iin vuoteen. Eliikeratkaisujen ja ty6ti-
lanteen seurantaa jatketaan rekisteritietojen avulla my6s 1.9g0-lu-
vun puolelle.
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1.2. TLITKI}4UKSEN TAUSTAA

1.2.1. Osael5ke jHr jestelmii

Ty6elakejiirj estelmdn elEike-etuuksiin liitettiin vuoden 1 973 alusta
osaeliikkeenii maksettava ty6kyvyttt5myyseliike. Osaeliikkeellii pyrit-
tiin lieventSmaiin aikaisemmin verrattain jyrkkSa tydkykyisyyden ja
tydkyvyttdmyyden viilistli rajaa.

osaeliikejSrjestelmlid pohtineen komitean mietinnbssd todetaan osa-
elHkkeen tarkoitukseksi lisiturvan antaminen se11aisi11e osaty6ky-
kyisille, joita ei voimassa olevien salinnosten mukaan o1e picettiivS'
tydkyvyttominii. r,isHksi mietinn6ssii esitetSSn, ett5. osaelSkkeen
avulIa voidaan eliikejEriestelms tehdii kuntouttanista sucsivammak-

si. Samoin katsottiin, ette osaetakejlriestelmsS. k:iytteen olisi
mahdolfista pliSstii eliiketason suhteen oikeampaan tulokseen tapauk-
sissa, joissa ansiotason heikentyninen tapahtuu portaittain pitem-
miin ajan kuluessa (Kom.miet . t912: B 47 , 2-5\ .

Osaeliikkeen edellytykseksi mdiiriteltiin ainakin vuoden jatkuva ty6-
kyvyn aleneminen vahintiiiin kahdella viidennekselld. Mikali ty6ky-
vyn aleneminen on kolme viidennestS t-ai enemmiin, maksetaan tiiysi
tydkyvytttimYY se 15ke .

Osaeliikkeen suuruus on puolet tiiydestli eliikkeest-ii. Ennen vuotta
L927 syntyneillii osaeliikkeen ja tliyden eliikkeen ero on kuitenkin
pienempi. vuonna 1926 syntyneilla osaeliike on 52 t tiiydestii ellik-
keest5, ja prosenttiosuus kohoaa vanhempiin ikSluokkiin siirryttiies-
sii siten, ettS vuonna 1919 tai sitS ennen slzntyneiIIS osaeliike on

66 I tdydestii ellikkeestd.

Samanaikaisesti osael5ke j d r j estelmiin k5yttti6noton my6tii muutetti in
myds tydelskelakien (TEL, LEL, YEL, MYEL) tydkyvyttiimyysm5AriteJ-
mii-ii. Uudessa m55ritelm6ss5 sosiaalistaloudelliset tekijdt tulevat
entistS. korostuneemmin esi1Ie.
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Aiemmassa lainsdiidlinn6ssii henkiltin ansiokykyii arvioitaessa otettiin
huomioon "ikd, ammattitaito ja muut seikat". Uudessa mdiiritelmdss5
henkildn ty6nteon edellytyksiii tarkastellaan "silmAllS pit5en hiinen
koulutustaan, aikaisempaa toimintaansa, ik5dnsii ja asumisolosuhtei-
taan sekd n5ihin verrattavia muita seikkoja". Uudessa ty6kyvytt6-
myysmli5ritelmtissii pyritdEn lisdksi ottamaan huomioon henkildn tosi-
asialliset ty6nsaantimahdollisuudet - puhutaanhan lakitekstissii
henkil6n kyvystii hankkia itselleen ansiotuloja saatavissa olevalla
ty611ii (rEL 4 S).

Tydnteon jatkumisen merkitystd osaelakeratkaisujen yhteydessii koros-
tettiin jo osaeliikelains5lidHnn6n valmistelutydssd. Komitean mietin-
ndssE todettiin, ettii mikEIi ty6tilaisuuksien puuttuminen katsotaan
pelkEstliiin tydtt6myysvakuutuksen korvausalueeseen kuuluvaksi, piiSdy-
tSiin ty6kyvytt6myysratkaisuissa helposti tuloksiin, jotka eiviit
lainkaan vastaa tosiolosuhteita. "Varsinkin osaeldkeratkaisuissa
voi esiinty5 taipumusta sellaisen ty6n huomioon ottamiseen, jota
hakijalla ei ole minkEiinlaisia realistisia mahdollisuuksia saada"
(Kom.miet. 1972: B 47, l0).

Periaatteessa osaeliikkeen saajat ovat siis edelleen tydssli olevia
henkil6it5, joiden ansiotaso on sairauden vuoksi alentunut. KSytiin-
n6n ratkaisutoiminnassa on kuitenkin k5ynyt niin, ett5 osael5ke
saatetaan my6nt55 jonkinlaisen kohtuusperiaatteen mukaisesti henki-
1611e, joka ei o1e ty6ssii, mutta joka ei n5ytii tiiyttiivSn tAyden
eliikkeen mydntdmiseksi vaadittuja sairautta koskevia edellytyksiE
(Karsikas 7982, 28-291 .

Myds eliikepli5t6sten muutoksenhakuasteet ovat kyseisen menettel-yn
hyvSksyneet. 1970-Iuvun loppupuolelta 16ytyy mm. useita Vakuutus-
oikeuden piiStdksiS, joissa ei tydssli olevan osaeliikelS"isen vaatimus
tiiyden elSkkeen my6ntdmisestii on hyliitty, tai vastaavastj- ei tyt5ssA
olevalle hylk5yspiiiitdksestdiin val ittaneelle henkil<i1 le on my6nnetty
vain osaelSke (esim. VO:n pliiit6,kset 10993 /76/880, 6987 /77 /1476,
605/78/14401.
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Ainakin sellaisissa tapauksissa, joissa hakemukseen tai valitukseen
Ii ittyy tydvoimaviranomai sen k ielteinen kii s itys ty6 1 1 i stlimisnahdol-
lisuuksista, lienee osaeliikeratkaisu tulkittava kannanotoksi tervey-
dentilan heikkenemisen asteesta eikli varsinaisesti ansiotulojen
hankkimiskyvyn alenemisesta kahdella vaan ei kolmella viidenneksel-
1ii (esim. VO:n paet6s 4469 /79 /7721 .

YIeensH markkam5ArAltlilin pieni osaeliike saattaa iattea vailla ty6tii
olevan ja samalla usein my6s vail1a ty6llistymismahdollisuuksia
olevan henkildn tukalaan taloudelliseen tilanteeseen. osaeldke ei
periaatteessa este samanaikaisen ty6ttdmyysturvan saamista' mutta
kiiytlinndssii on esimerkiksi ty6tt<imyyskorvauksen ja osaellikkeen yh-
distiiminen osoittautunut vaikeaksi (Mikkola 1979, 189-190, 235).

EdeIIii kuvatut osaeliikeratkaisuun ja tydnteon iatkum.iseen liittyviit
ongelmat korostuvat palkansaajilla, mutta my6s yrittdjien sairastu-
misen jiilkeisen tosiasiallisen ty6panoksen arviointi on usein hanka-
laa. Vaikeuksia on ilmennyt my6s pyrittEessii mdiirittelem55n tasoa,
johon ansiokyvyn alenemista tulisi verrata. Tytiktrvyn heiketessE
ansiot saattavat ajoittain suuresti vaihdella, tai hitaasti kehitty-
v5n sairauden yhteydessii alentua vlihitellen. OsaelHkkeen perusperi-
aatteisiin kuuluu kuj-tenkin, ettei vdhittAinen tytikyvyn alenemi.nen
vaikuttaisi heikentlivS.sti tulevan elSketurvan miidriiiin (Karsi-
kas 1982, 291.

1.2.2. Hylk5yspii5t6kset

1 9 70 -luvun alkuvuosina ty6kyvyttdmyysetAkkeiden 1 ukumdiirii kasvoi
nopeasti uusien tydeliikelakienl) ia osaeliikejdrjestelmlin voimaan-

1) Yrittlijien el5kelait YEL ja MYEI, tulivat voirnaan 1.1.1970.
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tulon mydtii. .ulkisessa keskustelussa pohdittiin eriikkeiden luku-
mddriin nopeata kasvua. My6s maan hallitus kiinnitti siihen huomio-
ta vuosien r976-1978 tulo- ja menoarvioiden perusteruissa (valtion
tulo- ja menoarvioesitys 1976, 26; 1977, 27i Lg7B, 241.

Uusien ellikehakemusten miiiirii alkoi kuitenkin 1970-tuvun puoliviilis-
sH l.askea ja samanaikaisesti hylkaysp6dt6sten osuus kasvoi. vuonna
1970 hyliittiin uusista TEL-, LEL-, yEL- ja MyEL-tydkyvyttdmyyser5ke-
hakemuksista 617 B, vuonna 1975 hylkiiysten osuus oli 13,3 t, ja
korkeimmillaan hylkliysprosentti oli vuonna 19772 lB,3 *. Te11a
hetkeI15. hylkiiysten osuus piiiitdksistii on noin 14 t.

Hakemusten viiheneminen ja hylkiil'sten osuuden lisdiintyminen siirsi-
viit iulkisen keskustelun elSkkeiden lukumiiiiriistli ratkaisukliytlinn6n
mahdorlisen kiristymisen pohdintaan. sAK pyysi sosiaari- ja ter-
veysministeridltli selvityst5 asiasta vuoden 1977 marraskuussa ja
edelleen vuonna 1979 lisliselvitystii hylkiiysten kasvusta ja tytjkyvyt-
tdmyyden arviointikiiytiinn6n kehityksestii. selvitystydtii koordinoi-
neen toimikunnan mietintd valmi-stui tammikuussa 19g2
(Kom.miet. ]-9B2:21 .

Hylkaysten mddr5n kasvua pyrittiin selittEmlian mm. "kylllistysrajan"
saavuttamiselra. Arvertiin. etta ty6kyvytt6mimmdn vliest6nosan siir-
ryttyii eriikkeelle tydeliike jiirjestelmiin voimaanturon mydtli, 1970-1u-
vun loppupuolen eliikkeenhakijajoukko oli jo tytikykyisempdd ja siten
hylkiiyspliSt6ksille arttiimpaa. Tydkyvyttornyyden arviointitoimikun-
nan mj-etinn6ssH samoin kuin aiemmissa tirastoselvityksissli todet-
tiin kuitenkin, etta hakemusten viihenemist5 ja hyrkdysten kasvua
voitiin vain osittain serittaa hakijajoukon rakennemuutoksirla
(Lietsala t982, 1,1 -15) .

TydkyvyttdmyyselSkkeiden hyrkliysprosentin kehitys noudattaa varsin
pitkElti ty6ttomyysasteen vuosittaista vaihtelua (kuvio l,). Hyl-
kayskehitys saattaakin osaltaan kuvastaa taloudellisten suhdantei-
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den vaikutusta sosiaaliturva-ajatteluun. .rulkinen keskustelu ty6ky-
vyttcimyyseliikkej-stli siivyttyi lama-ajan tiukentarnien talouCellisten
ajatusten my6tii, ja tlimii keskustelu lienee heijastunut sekS eliik-
keen hakijoiden ettii ratkaisijoiden nakemyksiin (ks. Hytti L978,
101; Ka11io, Pietilii 1979, 294i Aurela 1978, 84).

Kuvio L TEL-, LEL- ja YBl-laitosten ratkaj-semien uusien tydkyvyt-
t6myyseldkehakemusten hylkSlzsprosentti ja tyott6myysaste
vuosina 1971-1981

I
16

hylk?iys-[
r2

8

'.---- tYdttiJutYYsaste

-71 -72 -73 -7\ - -76 -77 -?8 -79 -80 -81

Kiisiteltiivflstli tydkyvytt6myyshakemuksesta pyydetii5n usein lisdsel-
vityksiii. Eldkelaitokset korostavat, etta "tiil16in ei mySskSan ole
unohdettu niitii selvityksiii, jotka antavat tietoa sosiaalisten seik-
kojen merkityksestii piiatoksenteon yhteydessii" (Kekki 1982, 731 .

My6s lausuntoja kirjoittavat liiiikSrit pitSviit tiiaketieteellisen
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toimintakyvyn ohella tiirkein5 useita tydeliimiiiin liittyviii seikko-
ja. Tydkyvyttomyyden arviointitoimikunnan teettamen liiSkAritutki-
muksen tuloksista k5y kuitenkin ilmi, ett5 ty6kyvytt6myyttii arvioi-
taessa sairauden lisdksi huomioon otettavista tekijdistii ty6nsaanti-
mahdollisuuksia piti v5hemmiin tiirke5ne 47 Z, tiirke5nii 44 t ja erit-
tEin tiirke8nii vain 9 8. Muita liiiikAreille lueteltuja sosiaalista-
loudellisia seikkoja piti t5rkeiinii tai eritt5in tArkelinii huomatta-
vasti useampi vastaajista: potilaan ikiiS 97 *, ty6n laatua 98 t,
ty6nantajan arviota 66 * ja potilaan omaa k6sj-tystli ty6kyvyst5Sn
77 * (Kom.miet. 1982t2, 86).

Saatavissa olevan ty6n kriteeri lieneekin o1lut vaj.keasti sovitetta-
vissa tycikyvyttdmyyselSkeratkaisuihin. Tydkyvytt6myyden arviointi-
toimikunta esittii5 jopa sanamtrodoltaan ttismiilleen samat epiiilyt
taipumuksesta epiirealistiseen ty6nsaannin huomioon ottamiseen kuin
kymmenen vuotta aikaisemmin mietintdnsd jlittiinyt ElekejErjestelyko-
mitea (ks. s. 3). Ratkaisuksi esitetliAn nyt tietynlaista normaali-
suusperiaatetta. "Ty6tS, johon elAkkeenhakijan vielii arvioidaan
pystyvan pitiisi o1la yleisesti saatavissa. sen sijaan ei voida
edellyttdli, ettii ty6paikka olisi juuri si11ii hetke115 avoinnarl
(Kom.miet. t98222, 103).

7.2.3. Tilastotietoja osaeliikkeistii ja hylkiiyksistSl)

Vuosittain myonnettyj en osaeliikkeiden lukumiiiirii vaihteli 1 970-Iuvul-
1a kolmen ja neljlintuhannen viiIillii. vuonna 1982 my6nnettj.in noin
2000 osaeliikettii, ja kyseisen vuoden lopussa oli voimassa noin
17 000 osae15kett5.

l") T5ssli jaksossa esitetyt luvut perustuvat TydelHkejlirjestelmen
tilastolliseen vuosikirjaan 1982 )a Eliiketurvakeskuksen julkaise-
mattomiin tilastoihin.
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Koko jiirjestelmEn voimassaoloajan osaelAkkeet ovat o1leet yrittii-
ji11a huomattavasti yleisempiii kuin palkansaajilla. Omassa yrityk-
sessH lienee helpompi kuin vieraan ty6ssli erilaisin ty6jdrjestelyin
k6yttdd jdlje1l5 olevaa ty6kykyd ja jatkaa tydntekoa sairastumisen
jiilkeen. Tydsuhteisten osaelEkelliisten pienen miiiirEin on my6s arvel-
tu johtuvan osa-aikatyiin viih5isyydesta tydmarkkinoilla, ja toisaal-
ta siitii, ettd osaeldkkeen edellyttiimiiii 40 t:n ansiotason laskua ei
saman ty6suhteen puitteissa ty6aikaa lyhentlimlittE voida kaikilla
aloilla toteuttaa (Karsikas 1982, 28) .

Taulukko 1. vuonna 1982 alkaneet osaeliikkeet

TEL LEL YEI, MYEI. yht
osaelSkkeiden
IukumiilirA 433 94 2.5L tt79 L957

osuus kaikista
v.1982 a1k.
tk-ellikkeistd ( t ) 5,6 3,6 27 ,0 39 r0 13,7

My6s ty6kyvyttdmyyselAkehakemusten hylkiiysprosentti on yrittH j i 114
korkeampi kuin palkansaajilla. Alhaisin hylkZiysprosentti on
LEL-aloiIla ja selvlisti korkein maatalousyrittAjien tydkyvytt6myys-
elAkehakemuksissa -

Taulukko 2. Uudet ty6kyvytt6myysellikehakemukset ja hy1k5ysp55tok-
set vuonna 1982

TEL LEL YEL I{YEL yht.
uusien tk-hake-
musten luku-
mli Erii 1009s 3t7t 1 171 3669 18106

hylkiiysten
lukumiiiird t?.82 356 168 7 44 2550

hylkiiys-
osuus (t ) L2,7 lL,2 14,3 20,3 14,l
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Taulukossa 3 verrataan sukupuolen, i5n ja tydkyvytt6myyden syyn
jakaumia hylkiiystapauksilla, osaelekeliiisillii ja tAyden ty6kyvytt6-
myyselSkkeen saajilla. Taulukkoon on koottu ainoastaan palkansaa-
jia eli TEL- ja LEl-laitosten ratkaisemia tapauksia koskevat tie-
dot, koska oheisessa raportj-ssa keskitytdiin juuri tiim5n ryhm5n tar-
kasteluun.

Taulukko 3. TEL- ja LEl-laitosten ratkaisemien ty6kyvyttdmyysta-
pausten sukupuoli-, ika- ja tk-syyjakauma (t)

vuonna 1982
hy15tyt1) alkaneet

osa- tiiydet
elAkkeet elAkkeet

sukupuoli
miehet
nai set
vht.

50,4
49 ,6

100

45,0
55r0

100

58 r6
4l ,4

100

ika
-34 v

35-44 v
45-54 v
55-54 v
vht.

20,L
22 15
34 ,8
22 t6

100

7rO
23 ,4
42,7
26,9

100

8r9
13r4
29,8
47 ,9

100

tk-syy
mielenterveyden
hiiiri6t 2L,5 16,1 L7 t4
verenkierto-
elinten sai-
raudet 9 ,2 14,4 2L,9

tuki- j
el. sai

a 1iik.
raudet 40 r5

28,8

100

( 1638 )

42 ,7

26,8

100

1527',)

31 ,1

29,6

100

(9844)

muut sairaudet
yht.

( lukumiiSrH )

1) Uusien hakemusten hylkAykset
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Edellti olevasta taulukosta niikyy, ette TEL-LEL-ryhmEn tHyden ellik-
keen saajista vain 41 t on naisia, kun taas hylk5ystapauksista nai-
sia on puolet ja osaeliikelAisist5 yIi puolet. LEL-alojen miesval-
taisuus vaikuttaa erityisesti tdyden ty6kyvyttdrnl,yseliikkeen saajien
sukupuolijakaumaan. TEl-ryhm5ssii ttiysi5 el5kkeit5 on vuonna 1982
alkanut naisilla ja miehilld yhtii paljon (3680 ja 3558), sen sijaan
LEl-ryhmessA tiiysiii eliikkeitE alkoi naisilla 391 ia miehillli 2115.
Alkaneista osaelSkkeistii Ty6elEkekassan (LEL) my6ntiimien el5kkeiden
osuus on pienempi, joten miesenemmist6n lraikutus ei ney TEL-LEL-ryh-
m5n yhteisjakaumassa. Vuonna 1982 alkaneista LEL-osaellikkeist5
my6nnettiin naisille 14 ja miehille 80; TEl-ryhmdssE puolestaan
naisille 276 3a miehille 157.

HylkEystapaukset ovat nuorempia kuin mydntiivdn eliikeratkaisun saa-
neet: alle 4S-vuotiaita on TEL- ja LEl-hylkiiystapauksista yli 40 t,
osaelSkeliiisistii noin 30 t ja t5yden elAkkeen saajista noin 20 t.

l,1y6s diagnoosijakaumat poikkeavat toisistaan eri ratkaisuryhmissii.
Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ovat hylk5ystapauksilla ja osa-
eliikeldisiltii yleisempiii kuin tiiyden eliikkeen saajilla, verenkierto-
elinten sairauksissa tilanne on pliinvastainen. Mielenterveyden
hiiiri6t ovat ty6kyvytt6myyden syynii harvinaisempia mydntdtapauk-
silla kuin hylkiiystapauksilla.

Tydkyvyttdmyyseliikkeen hakijoiden, sekd mydnt6- ettii hylkiiysp5iit6k-
sen saaneiden joukossa on viime vuosina tapahtunut joitakin raken-
teellisia muutoksia. Naisten osuus oli 1970-1uvun puolivlilissii
ratkaistuissa TEL- ja LEl-tydkyvytt6myyseliikkeissE hieman nykyistli
pienempi; erityisesti osael-iikeliiisryhm5ssii naisten osuus on kasva-
nut. IkSrakenne on my6s jonkin verran muuttunut: liihinn5 35-44-vuo-
tiaiden ikiiryhm5n osuus on kasvanut. DiagnoosiryhmistA tuki- ja
liikuntaelinten sairauksien ja mielenterveyden hiiiri6iden osuudet
olivat viime vuosikymmenellii nykyistA pienemmiit.
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Markkam5Sriiisesti osaeliikkeet pysytteleviit melko vaatimattomalla
tasolla. vuonna 1982 alkaneiden osael8kkeiden keskisuuruus oli
583 mk/kk. miehillii 818 mk/kk ja naisilla 384 mk/kk.

Taulukko 4. vuonna 1982 alkaneiden osaeliikkeiden markkamii5rEinen
jakauma (S) ja keskisuuruus (mk/kk)

elakkeen
suuruus
mk/kk

TEL LEL YEL MYEL yht.

- 199
200- 499
500- 999

1000-1499
1500-
yhteensii

2r2
L0 ,7
46 ,7
25 r7
14,8

100

6r7
12 r0
49 13
20,0
12,0

100

0r4
12 t8
41r8
23 ,7
2l t3

100

30 ,5
46,6
2!,5

1r3
0r0

100

22 rB
33,2
28 ,7
9r3
6r0

100

keskisuuruus
(mk/kk) 918 595 107 4 346 s83

Kaikkein pienempi5 ovat maatalousyrittiijien eldkkeet. Vuonna 1982
alkanei-sta MYEl-laitoksen eliikkeist5 l5hes kolmannes o1i suuruudel-
taan alle 200 mk/kk. Muiden yritt5jien el-Skkeet sen sijaan ovat
kaikkein suurimpia. YEl-laitosten vuonna 1982 alkaneista osaelek-
keistii y1i 20 t oli m5tirtilt5Sn 1 500 mk tai enemmen. Palkansaajien
osaeliikkeist5 liihes puolet sijoittuu viiliIle 500-999 mk/kk.

1.2.4. Vajaaty6kykyiset tydmarkkinoilla

Yllii olevan otsikon termi "vajaatydkykyinen" pohjautuu tiimiin rapor-
tin aineistoon. Ty6kyvyttdmyyseliikkeen hakijat - ovatpa he sitten
eliikkeen saaneet tahi ei - ovat kokeneet ty6kykynsE heikentyneen
siinE m52irin, ette elSkehakemus on niihty aiheelliseksi. Ty6kyvytt6-
myyden yhtelzdessii kysymys on siis juuri ty6ssd suoriutumisen vaikeu-
tumisesta, ei pelkiistiitin toimintakyvyn rajoittumisesta ylipdlins5.
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Miten vajaatydkyklzisyys sijoittuu muuhun sairaus- ja vammaisuuskii-
sitteist66n? Tarkastelu on syyta aloittaa invalidikEsitteestH,
joka yleistyi toisen maailmansodan jiilkeen erityisesti ty<ivoimapo-
liittisissa yhteyksissd (Kaunisto, Kellokumpu 1976, 8). Fabian
Langenskj-dldin johtaman invalidihuoltokomitean ( 1944-1 946 ) mdliritel-
miin mukaan "pelkkii vajavuus - liiiiketieteellisessH mie1essH. - ei
siis ole sama kuin invaliditeetti, vaan invaliditeetilla tarkoite-
taan vajavuuden aiheuttamia pysyviH haittoja" (Kom.miet. 1946:5,
21. Tiimd ajattelu johtaa suoraan nykyaikaisen vammaisuusk5sitteen
pariin. "Ongelma, joka tiiniiiin kohtaa ensin terveydenhuoltojiir jes-
telmiin, sitten sosiaalipoliittiset elimet ja lopulta koko yhteiskun-
nan, onkin sairauksien seuraukset - vammaisuus - eik5 sairaudet
itse" (Vilkkumaa 1981, 8).

YK:n varunaisten oikeuksien julistuksessa (1975) vammaisuus rndiiritel-
liiiinkin liihinn5 toiminnallisesti. "sana vammainen tarkoittaa jo-
kaista henkil6ii, joka fyysisten tai henkj.sten ominaisuuksiensa syn-
nynnliisen tai muun puutteellisuuden vuoksi on tliysin tai osittain
kykenemiiton omatoimisesti huolehtimaan normaaliin yksi1611iseen
jaltai sosiaaliseen elAm6.lin liittyvistli tarpeista. "

Vielii systemaattisemmin vammaisuuskiisitteist6 hahmottuu yksil6n ja
yhteis6n vuorovaj-kutukseksi Maailman terveysjlirjest6n sairauksien
seurausilmididen luokituksessa vuodelta 1980. TdmF.n luokituksen
mukaan sairauden ensiasteinen seurausvaikutus on vamma, puutos tai
poikkeavuus (impairment) yksildn fyysisessE, psyykkisess5 tai anato-
misessa rakenteessa. Tiillainen vanima saattaa puolestaan aiheuttaa
toiminnanvaj avuutta (disability), esimerkiksi ra joituksia 1 i j.kkumi-
sessa, kommunikoinnissa, itsestii huolehtimisessa yms. Kolmannen
portaan seurausvaikutus, haitta (handicap), kuvastaa epiisuhtaa ihmi-
sen toj-mintamahdollisuuksien ja hiinen ymplirist6nsS. asettamien haas-
teiden viiliIlii (International... 1980) .
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vajaaty6kykyisyys on siten erds toiminnanvajavuuden seuraus. se on
sairaudesta aiheutuva sosiaalinen haitta, joka estae tai vaikeuttaa
yksiloii tiiyttamiistii hiinen ty6ympiirist6nsd asettamia vaatimuk-. 1)sta .

oleelrista vajaaty6kykyisyyden tarkasterussa on niihdii, etta ty6kyky
ei riipu ainoastaan ihmisen ominaisuuksi-sta vaan my6s tydeliimiin
kehitystasosta. "sama1ra, kun kiinnitetliiin lis5Antyva5 huomiota
tyoterveyshuoltoon, ty6suojeluun ja varhaiskuntoutukseen, olisi
myds tydn sopeuttaminen ihmisen edelrytyksiii vastaavaksi saatava
yleisesti hyviiksytyksi periaatteeksi, joka jo tydpaikkojen ja tuo-
tantolaitosten suunnitteruvaiheessa otetaan huomioon" (Kaunisto,
Kellokumpu 1.976, LTl-l .

YK:n kansainvSlisen vammaisten vuoden (1981,) teema "tiiysi osallistu-
minen ja tasa-arvo" edellytti my6s tasa-arvoista mahdollisuutta
sijoittua tydeliimdiin. Tuoreen tutkimuksen mukaan kuitenkin vain
joka neljds tydkykyinen vammainen saa ty6td (Kuoto1a L9g3, 271 .
Tydhon sijoittumista siizitelevinii tekij6inH on mainittu tnm. ty6sopi-
mukset, ty6suojelu ja tydterveyshuorto, asenteet ja ennakkoluulot
sekd tydeldmiin rakenteelliset ja laadurliset muutokset. Ty6llisty-
miseen vaikuttaa myds eliikejiirjestelmd, erityisesti suurten ty6nan-
tajien el5kevastuu, jonka on katsottu aiheuttavan tydkyvytt6myysris_
ki1le arttiiden tydnhakijoiden syrjintaii (Kom.miet. 1982:35, 234i
Meatta 1981, 145-145; Tutkimus erityisjiirjestelyin.. . 1g76, 69l.

1) Tdssii. ei o1e kysymys varsinaisesti vajaatydkykyislzyden maarit-telystii, vaan vajaaty6kykyisyyskdsitteen iij6ittamisesta sairau-d9n ja tydn suhteeseen. vajaatydkykyisyys ioi aiheutua muusta-kin kuin sairaudesta, esim.-iasta lai s6iiaarisista rajoitteis-ta.
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TyomarkkinatilannelieneekuitenkinkeskeisintekijAvammaisten
ty6hdn sijoittumisessa. Tyiivoiman kysyntS sdAtelee pitkalti minkii-

laisialaadullisiavaatimuksiaty6voimalleasetetaan.wHo:nvam-
maisuusluokituksen terminologiaan mukauttaen void.aan sanoa, etta
yhteis6ssS.vallitsevaty6markkinatilanneasettaaehdot,jotkamiiii-
rittdvlit toiminnanvaj avuuden ty6llist'ymishaj-tan'

1970-luvun alkupuolella - jolloin mm. osaelakeierjestelmli tuotiin
ja muotoiltiin nykyinen ty6eliiketakien tytikyvyttdmyysmS5ritelmE -
elettiin tyovoimapulan odotuksessa tai ainakin arveltiin ty6voimas-

ta olevan tulevaisuudessa pikemminkin niukkuutta kuin ylitarjontaa
(Liinamaa 1g'15, 5l . vajaatyokykyisten kuntouttaminen nithtiin jopa

siirtoty6tiiistentuottamisenvaihtoehtona(Kaunisto,Kello-
kumpu 1g76, !751. foisin kuitenkin kiivi. TiiniiSn, ty6tt6myysluku-
jen oltua jo pitkaan korkealla esitetliEn hyvin pEinvastaisia tule-
vaisuuden kuvia: "Yhteiskunta ei tarvitse ty6ttdmien tydvoimaa'
Tavaroitajapalveluksiatuotetaankansantaloudessaenemmzinkuin
koskaan ennen, vaikka tosiasiassa 200 000 ty6t6nt5 on po.issa niiden
valmistuksesta" (Lampinen, Soininvaara 1980, L52l'

Ty6markkinoiden kiristyminen ilmenee ty6voiman marginalisoitumj'sten-
densseinii. "Kaikissa teollisuusmaissa on meneillAdn taaja ty6voi-
man seulontaprosessi, jonka lopputuloksena on tytivoiman jakautumj--

nen niihin, jotka ovat kykeneviii ty6skentelemiiiin kiristyvillS ty6-
markkinoilla ja niihin, jotka eiviit voi selviytyii kilpailusta ilman
yhteiskunnan tukea" (Rauhala L982 ' 2521 '

Tiillainen polarisoituminen voi ilmeta ty6markkinoilla pysyvien ja

niilta syrjSytyvien vii1il15 (ks. Kjaer 1978) ja toisaalta myiis ty6-
markkinoiden sis511ii. Ty6markkinoiden lohkoutumisen ajatukseen
pohjaavat teoriat ovatkin viime vuosina korostaneet eri vaest6ryh-
mj-en erilaista ty6markkinatilannetta. MarginaaliryhmSt jiiiivSt u1-

koisille (Doeringer, Piore 1975) tai toisen terminologian
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mukaan epespesifeille, jokamiehen ty6markkinoille (Lul.z, Sengenber-
ger 7974), joirla perinte5-nen kilpailuun perustuva talousmalli toi-
mii vankimmin, ja joilla tulevaisuuden niik6alat ovat epEvarmimmat.
Yritysten sistiiset ty6markkinat tai ammatillisiin laatuvaatimuksiin
perustuvat tyomarkkinat eiviit marginaaliryhmille avaudu (ks. ue1-
kas 1981 , 45-46).

Englantilainen tytilSistutkimus osoittaa, ettA tytivdestdn sisdisessii
stratifikaatiossa juuri terveydertdiin heikot ty6ntekijdt siirtolais-
ten ohe11a j5avdt selv6sti muita huonompaan asemaan (Blackburn,
Mann 1979 , 245-276). Tydllistyiikseen heikon toimintakyvyn omaavien
on tyydyttdvS ty6markkinoiden reunaosiin; ty6l1e ei voi asettaa
tavoj-tteita (Koopmans ym. 1976). Ainakin huonossa tyolrisyystitan-
teessa tyd on terveiden etuoikeus. Toimintakyvyltalin rajoittuneet
henki16t ovat viimeisiii, jotka otetaan tydh6n. ja ensimmaisili, jot-
ka irtisanotaan tydvoimaa supistettaessa (Acton 1981, 6).

VEeston kahtiajakautumiseen ja kasvavaan eriarvoistumiseen johta-
varre kehitykserle on viime vuosien keskusterussa pyritty loytiim6lin
vaihtoehtoisia kehitysmalleja. Toisenlaisen polarisoitumisen ma1-
Iin - vajaaty6kykyi-sten kannalta huomattavasti armeliaamman - tar-
joaa Gorzin utopia "duaristisesta yhteiskunnasta". Tassa utopiassa
polarisoituminen ei kohdistu vliest66n, vaan yhteiskunta kokonaisuu-
dessaan jakautuu kahteen sektoriin - urkoap5in mdiirliytyviin ty6n
alueeseen ja itsemiiliriiytyvddn "pehmeiidn" alueeseen - ja kaikki toi-
mivat molemmilla sektoreilta (Gorz l912l.

Vajaaty6kykyisyyden liiht6kohdista tarkastellen Gorzin visiota voi-
daan pitEii esimerkkinii ajattelusta, jossa kuntoutettavana tydnteki-
jdn sijasta onkin tyd (tai ehkii gorzilaisittain pikemminkin tytittd-
myys). Arkitodellisuutemme on kuitenkin Iihinnii ty6ntekij6iden
laadurriseen seulomiseen ja sopeuttamiseen painottunutta. urho
Rauhala ei liene ainoa, joka ndkee "jotakin tavattoman jakomielis-
tli" asetermassa, jossa osa yhteiskuntakoneistosta yrittaa viienvdki-
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sin karsia tyomarkkinoilta pois kaikki ne henkilot, jotka muodosta-

vat v5hliisenkin uhkan toiminnan kannattavuudelle, ja samaan aikaan
yhteiskunta rahoittaa toimintaa, jonka yksinomaisena tarkoituksena
on patauttaa "samaiset hiiiridtekijat" takaisin tuotantoon (Rauha-

1a 1982 , 2531.

Ty6eliimliss5 tapahtuneet laadulliset muutokset, esimerkiksi automaa-

tion nopea lisiiSntyminen eivSt niiytii toimineen "kuntouttavasti".
vamnaisten ty6h6nsi j oituspalveluj en kysynt.l, on noussut viimeisen
kymmenen vuoden aikana li5,hes kaksinkertaiseksi, sen sijaan ty6h6n
sijoitettujen lukumliSra on tasaisesti laskenut 1970-luvun alkupuo-
1elta liihtien. Selitykseksi on mainittu, ettli avoimille ty6markki-
noille ilman valtion tukea tapahtuva tyflllist[minen on vaikeutunut
(Kom.miet. ]-979 z8 , 2l .

Ty6n merkitystii yksit6ii yhteiskuntaan jAsent5vdnli voimana pidetiilin
tiirkeiina (ks. Niitti L98L, 74; Wilenius 1981, 20) . Ty6n puutteen,
ty6tt6myyden vaarana on nlihty tiimlin jiisentymisen hiimiirtyminen (Jyr-
kiimii 1983, 415). Monia hiimmentiiviii kysymyksiS voidaan kuitenkin
esittaa tySn merkityksesta. onko yhteiskuntamme organisoitavissa
ilman ty6n valtaa? Onko yhteiskunnallisesti hy6dylliseen ty6h6n
sislillytettavissii my6s tuottamaton, omaehtoinen tyo? onko ty6 1o-
pulta siunaus vai kirous? - Mita niimd kysymykset merkitsevet vajaa-
tyokykyiselle? onko vajaatytikykyisellii oikeus vai velvollisuus
tyoh6n? onko hdnellii oikeus vai velvollisuus joutilaisuuteen ja
mink5laiseen ioutilaisuuteen?

Tal1e hetke115 vajaatydkykyisellS on kaksi holhoojaa. Oikeutta
ty6h6n siiatelee tydvoimapolitiikka, oikeutta taloudellisesti turvat-
tuun joutilaisuuteen sosiaaliturvapolitiikka. Mikii on vajaatyoky-
kyisen oma sSstelyvara? Ja entdpa jos holhoojat eivlit o1e yksimie-
li siA?

onko vajaatyokykyisen turvatuin oikeus oikeus tydtttimyyteen?
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1.3. OSARAPORTIN TAVOITTEET

Tiissd osaraportissa selvi.tetiidn tydkyvyttdmyyseliikettE hakeneiden
eli jossain miiiirin vajaatydkykyisten henkil6iden ansiotydtirannetta
eltikkeen hakemisen jHrkeen. Tarkasteru kohdistuu ptiaasiassa haas-
tatteruajankohtaan, mutta rekisteritietojen avurra sitE jatketaan
my6s 1980-Iuvun puolel1e.

Tarkasterun kohteeksi on varittu osaerikelaiset ja hyrkdystapauk-
set. Tiiysimiidriiisen ty6kyvytt6myyseldkkeen saajat on ldhes koko-
naan jiitetty selvityksen ulkopuole1le, koska heiddn ansaintakykynsii
on vahentynyt siints miiarin (vdhintiirin kolme viidesosaa) , etteiviit
he yleensii o1e eniiii rainkaan mukana ty6elamiissii. sen sijaan hyr-
kSyspliiit6ksen saaneet ja osatyOkyvytt6myyseliikeldiset on eldkerat-
kaisua tehtiiessa katsottu ederreen ansioty6h6n kykeneviksi.

Toinen tutkimuskohteen rajaus riittyy ammattiasemaan. Joskin osa-
el5kkeet ja tydkyvyttdmyyshylkiiykset ovat yrittejilla (yEL, MYEL)yleisempia kuin palkansaajilla (TEL, LEL), pitdydytiien raportissa
ainoastaan palkansaajien ty6nteon tarkasterussa. Tama johtuu ennen
kaikkea ansiotytikiisitteen erilaisuudesta omaa ja vieraan ty6td teke_vien vii1illli. palkkaty6 mielret5dn hyvin yksiseritteisesti ansio-
tydksi, sen sijaan omaa tydtii tekevirlii, erityisesti maataloudessa
tydskentelevilrli naisirla raja kotity6n ja ansioty6n vtirirla on
liukuvampi. Tiihdn seikkaan ei haastatteluissa paneuduttu riitteven
yksityiskohtaisesti, ja niinpd yrittdjillli ansiotyontekoa koskevat
vastaukset ovat sisiill6ltiiiin varsin heterogeenisiii, eikd niiden
tarkempi analyysi siten ole mahdollista.

osaraportin tavoitteena on ensinniikin selvittae miss5 mtilirin aiem_
mi-n palkansaajina toimineet osaeriiketiiiset ja hyrk5yspiiiit6ksen saa-
neet tekevlit ansiotyiitri ty6kyvytt6myyseriikkeen hakemisen jiilkeen.
osaelakkeiden suhteen tdta tarkastelua voidaan pitkdlti pitda jHr_
jesterman toimivuuden arviointina - onhan eliikkeen ja ansiotydn
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yhdistaminen osaelakkeen perustavoitteita. Eliikejiirjestelmdn ohel-
Ia my6s ty6eliimSn jiirjestelyn toimivuus on kyseessii va-iaatyokykyis-
ten ansiotYdn tarkastelussa.

Raportin toj-sena tavcitteena on selvittaii liihemmin minkiilaiset piir-

teet luonnehtivat ansiotydtli tekevien vajaatytikykyisten ryhmiiii -
mitentydss5kiiyviitjaeitydssSkliyviitpoikk'eavattoisistaan.
Vertailussa kiinnitetSiin huomiota yleisiin ty6n saantij'n ja tyossS

pysyttiiytymiseenlj-ittyviintekij6ihinkutenkoulutukseen,ammatti-
taustaanjatySlJ.isyystilanteeseensekSlis5ksitydkyvyttdmyyselzik-
keenhakijoilteoteellj-siinterveydentilaanliittyviinseikkoihin.

Kolmas osa-alue Iiittyy ty6halukkuuteen' Pyrkimyksend on selvittea
miten ty6eliimlista pois jaSneet osaeliikeliiiset ja hylkaystapaukset
kokevat oman tydkykynsii ja ty6halukkuutensa'

Raportin viimeisessii jaksossa seurataan tytSssli kiiyntiii ia elaketi-
Ianteenmuutoksj-aainavuoteenlgS2.seurannantavoitteenaonlii-
hinnli selvittiiS ennakoiko ansiotyotilanne tulevia eliikeratkaisuja,
ovatko ty6elzimiistli pois jiiiineet osaelakeliiiset ja hylkiiystapaukset
mydhempien vuosien tiiyden eliikkeen saajia'
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1 .4 . TUTKIMUSAII{EISTO

Tutkimusaineisto on kerStty haastattelemalla vuoden 1977 1opu1la.
Haastattelutietoja on Iisliksi tiiydennetty Eliiketurvakeskuksen rekis-
tereistZi saatavilla tiedoilla sekli vuoden 1977 verotustiedoilla.

Tutkimuksen otos on poimittu vuosina 1974-1976 TEL-, LEL-, YEL- tai
MYEl-ty6kyvytt6myyseliikepii5tdksen saaneista. Otannassa perusjoukko
jaettiin kolmeen osajoukkoon: tiiydet tycikyvyttdmyysellikkeet, osa-
elSkkeet ja hyliityt eliikehakemukset. Osajoukot ositettiin lisiiksi
ilin ja eliikelain mukaan. Lopulliseen otokseen sisiiltyi yhteensii
3232 henkildii, kato-osuudeksi muodostui keskimS5rin ZO g1).

Tutkimusaineisto kiisittiiii kaikkiaan 2592 henki16a, 1381 miest5 ja
121L naista. HaastatteluhetkellZi heist5 sai tiiyttli ty6kyvyttomyys-
eliikettii 1619 henkil6ii, osaeliikettii sai 588 henkil6li ja 385 henki-
I6n eliikehakemus o1i hyllitty. uylk5ystapauksiksi on luokiteltu
aj-noastaan hylkiiyksinii pysyneet tapaukset, eli sellaiset vuosina
7974-L976 hylk5yspdiit6ksen saaneet, jotka eivdt ainakaan haastatte-
luajankohtaan mennessii ole saaneet mydnteistti elZikepliiit6std mahdol-
liseen uusintahakemukseensa tai valitusteitse.

TAssA raportissa on p5liasiallisesti tarkastelun kohteena vain osa
edellii kuvatusta aineistosta: TEL ja LEL osaelSkeliiiset ja hylkliys-
pii5toksen saaneet. TAllaisia henkiloitd sisSltyy tutkimusaineis-
toon yhteensA 454, osaelSkeliiisiii 271 1a hylkiiystapauksia 183.

1) Otantaa, aineiston rakennetta ja edustavuutta on tarkemmin
selitetty tutkimuksen ensimmiiisessli osaraportissa (Liet-
sala ym. 1980).



20

Aineisto on tarkastelussa jaettu tavallisimmin kahteen ik5luok-
kaan: aIIe 45-vuotiaisiin ja 45-54-vuotiaisiin. Haastateltujen
lukumdiiriit niiissii ryhmissii ovat seuraavat:

TEL+LEL osaeldkel
TEL+LEL nyfXayfset

alle 45 v.
L47

93

45-64 v
L24

90

yht
271
183

Haastatelluista TEL ja LEL osaeltikelHisistA on naisia 124 ja mie-
hie 147. Hylkliystapauksista naisia on 100 ja miehiii 83.

Ede115 esitetyt luvut ovat haastateltujen painottamattomia lukumZiii-
riii. Raportin tulokset perustuvat kuitenkin otantasuhteissa paino-
tettuun aineistoon. Painotettujen lukujen kiiytdn vuoksi taulukois-
sa ei ole esitetty prosenttiosuuksien ohelIa absoluuttisia ).ukuja.

Aineiston suhteellj-sen pieni lukumAArli ja hieman keskim5iiriiistA
suurempi kato-osuus asettavat tarkastelulle rajoituksia. TEL ja
LEL osaelakeliiisil16 ja TEL hylkiiyksill5 kato-osuus on noin 25 t,
sen sijaan jo otoksessa erittiiin pienessii, vain 40 henkil6n suurui-
sessa LEL hylkdysten ryhmS.ssii kato on liihes 40 prosenttia, eik5
kyseistii ryhmiiii niiin ollen voida erikseen tarkastella.

Mikali haastattelukato tai otanta ovat vaikuttaneet tutkimuksen
tuloksiin, vinoutuminen on todennEkdisemmin tapahtunut siten, etta
esitetyt tydssiiolo-osuudet- ovat suurempia kuin todellisuudessa.
EnsinnHkin otoksesta on jiitetty pois henkil6t, joiIIe ei vHest6re-
kisterikeskuksesta l6ytynyt osoitetta ja joista monet lienev2it asun-
nottomia ja my6s tydtt6miA. Toiseksi kato:osuus on suurin I,EL-
aloilla, joissa ty6ttdmylzs on keskimii5rZiist5 yleisemp5ii. Kol-mannek-
si sosiaalisen huono-osaisuuden, jollai.sena tv6tt-dmyyttli ainakin
arkiajattelun mukaan voidaan pitda, on todett-u J.iittyviin tutkimuska-
toon (Rantalaiho 1968, 29}. .
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2. ANSIOTYON YLEISYYS

Tiissii jaksossa tarkastellaan ansiotydn yleisyyttH TEL ja LEL osa-
eliike15.isi11li sekii hylkiiyspAlitdksen saaneilla. Vertailun vuoksi
esitetiiiin tyosslikiiyvien osuudet myds samojen eliikelakien piiriin
kuuluvilla tiiyttii tydkyvytt6myyseliikettii saavilla.

Ansiotydllii ei seuraavassa tarkoiteta pelkAst5iin tiiysipiiiviiistli
palkkatydtii, ansioty6ksi on luettu my6s osa-aikainen tai tilapdinen
tv6.

Tiedot ansiotydstti perustuvat haastateltujen omaan ilmoitukseen.
Ty6ssiiolotietoja ori kuitenkin mahdollista verrata ETK:n ty6suhdere-
kisterin tietoihin ja haastatteluvuoden verotustietoihin. Molemmat
vertailut antoivat luotettavan kuvan haastattelutiedoista.

2.L. ANSIOTYO ERI ELAKEPIiATOSRYHMTSSA

Tdyden tydkyvyttdmyyselZikkeen saajat ovat tyiimarkkinoilta syrjiiyty-
neitii, heid6n ei odoteta endd tekeviin ansiotydtti. viihiiiset ansiot
ellikejzirjestelmii toki sa1lii; ederrytetaiinhZin ty6kyvyttdmyysmiiiiri-
telmiissd viihintiidn kolmen viidesosan ansiokyvyn alenemista, ei vElt-
tAmiittli totaalista tydkyvyttdmyyttii.

TEmiin tutkimusaineiston tiiyden el5kkeen saajat kdytt5ytyvlit tdysin
odotetusti: vain 3 t tekee e15kkee1I5 ollessaan jotain ansioty6tii
(taulukko 5). Ty6 on yleens5 tilap6.istE, osa-aikaista tai esimer-
kiksi avustavan perheenjiisenen tydtii yrityksessli.

OsaeliikelHisten ja hylkiiystapausten ty6ssdkiiyntiii ei sen sijaan
voida pit55 jHrjestelmAlle asetettujen odotusten mukaisena. Neista
ryhmistli vain vajaa puolet on tytissA haastatteluajankohtana - kui-
tenkin eltikeratkaisun mukaan kaikki ovat ainakin osittain tydkykyi-
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sia. Vajaatyokykyisten yleisen tyomarkkinatilanteen huomioon ot-
taen tulos ei tosin ole yllSttdvii.

Osael2ikeliiisten tyossiiolossa on lis5.ksi havaittavissa selv5 TEL- ja
LEL-alojen viilinen ero: LEL-alojen eli metsii,- maatalous-, raken-
nus- ja satama-alojen osaeliikeliiisistii vain runsas neljSnnes on

tydssii, TEl-ryhmiissli tyossd olevia on yli puolet.

Taulukko 5 Ty6ssdkiiyvi-en osuus laki- ja ratkaisuryhmittdin (E)

taysl
elAke

osa- hylKays
el5ke

1)

1) ryhmiin koko <20

Osaeliikkeet voivat alkaa joko suoraan osaellikkeenii tai siten, ettii
alunperin tiiytenZi mydnnetty tydkyvyttomyyseliike mydhemmin muutetaan
osaelakkeeksi. Tiimlin selvityksen osaellikeaineistosta osaelZikkeend
alkaneita on valtaosa, 69 8, ia aluksi tiiyttii eliiketta saaneita
31 t. Ryhmat poikkeavat toisistaan tytiss6kS.ynnin suhteen. Haastat-
teluajankohtana tydsslikiiyviS on koko ajan osaeliikettli saaneista
52 I ja tliydeltii eliikkeeltS osaeliikkeelle siirtyneista jonkin ver-
ran vihemmiin, 34 t. Tulos on yltiittiivii, koska tliydeltii eliikkeel-tli
osaeliikkeelle siirtymi sen olettaisi merkitsevdn kuntoutumisproses-
sia, ansiotulojen hankkimiskyvyn lisiiiintymista, ja siten suurempaa

ty6h6n osallistumista.

LEl-hylkAyspiiiitdksen saaneiden ty6eliimiiiin osallistumista on tarkas-
teltu my6s Tytieliikekassan seurantatutkimuksessa. Kysei-sen tutki-
muksen tulokset vastaavat t5ysin taulukossa 5 esitettyjd lukuja.
Tydeliikekassalta vuosina 1975 ja 1977 hylkSaviin LEl-tydkyvyttdmyys-
etiikeplilit6ksen saaneiden kolmivuotinen seuranta osoitti, etta vajaa
puolet hylkSyksinii pysyneistii (e1i seurantajaksona ei vanhuus-,

TEL
LEL
vht.

3
2
3

55
28
A7

47
(41 )
46
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tydttdmyys- tai tydkyvyttdmyyseliikkeelle siirtyneistli) oli seuranta-
jakson 1opulIa ty6ssii (Nygren 1981,15).

Ty6eliikekassan osaeliikkeitii koskevassa selvityksessii todettiin puo-
lestaan, ettd osaeliikeaikana tydssAolleita o1i 48 ? (Nygren 1982,
251. Luku on selv6sti suurempi kuin taulukossa 5 esitetty ty6ssii-
kiiyvien LEL-osaeliikelSisten osuus. Ero selittyy tutkimusasetelmien
eroilla. Ty6ellikekassan selvityksessd tarkastellaan tydss5oloa
koko osaeldkeaikana; tSssd raportissa sen sijaan tarkastellaan tiet-
tyd poikkileikkausti lannetta, haastatteluaj ankohdan ty6ssiikiiyntili.
LEL-tyi)suhteille tyypillinen lyhytaikaisuus alentaa siten poikki-
1e ikkau starka ste 1un tyo s sH.kiiyvi en mAlirii5 .

Tanskalaisessa 1970-Iuvun puolivSliin ajoittuvassa ty6kyvyttdmyys-
tutkimuksessa todettiin my6s osaeliikelSisten ja hylkliystapausten
v5hdinen osallistuminen tydeliimiiSn. Tutkimuksessa tarkasteltiin
vuonna 1971 tyokyvytt6myysel5kepiiiitdksen saaneiden tydssiikiiyntiS
viisi vuotta myohemmin. AIinta tai keskimmiiistli elSkettiil) =..-
vista miehistii o1i seurantajakson 1opuI1a tydssii vain 22 * ja hy1-
ktiysp5S.tdksen saaneista miehistd tydssii oIi 43 8. Naisilla ty6e15-
miilin osallistumlnen on vielii viihdisempitii, mikii kuitenkin osittain
selj-ttyy koti2iitien sisiiltymisellli aineistoon. Tutkimuksessa onkin
tultu siihen johtop5iit6kseen, ettii joko osaeliikelSisillli ja hylk5ys-
tapauksilla ei todellisuudessa kuj-tenkaan o1e tydkyky5 j:itjellli,
tai ettd ty6kyvyn hyddyntiimiseen ei vallitsevan ammatirakenteen
pui-tteissa o1e mahdollisuuksia (HUbbe 1979, 108).

1) Tanskan tyokyvyttdmyysellikkeet on jaettu kolmeen eri suuruus-
luokkaan. Korkein tyokyvytt6myyseliike maksetaan vakuutetulle,
-ioka on t5ysin tydkyvyt6n tai iolla on j51je112i vain merkitykse-
tdn osa tyokyvystli. Keskimm2iinen eliike maksetaan vakuutetulle,
jota ei voida pit55 tiiysin tydkyvytttirnlinA, mutta jonka tytikyky
on kuitenkin alentunul- 2/3, ja alin eliike vakuutetulle, jonka
ty6kyky on alentunut vlihintliiin puo1el1a mutta all-e 2/3 (Janhunen
1981, 89).
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2.2. A}ISIOTYO RATKAISUVUOSITTAIN

Tutkimusaineistoon kuuluu vuosina L974, 1975 1a L976 ratkaistuja
eliiketapauksia. Ty6ssH olevien mliSrli vaihtelee ratkaisuvuoden mu-
kaan. Taulukosta 6 nAkyy, ettA tarkastelujakson lopulla, vuonna
1976 osael5keratkaisun taj- hylk5ysp5iit6ksen saaneet ovat vdhemmlin
tydssii kuin aiemmin ratkaistut. Erityisesti osaelSkettii saavilla
miehil15 ero on suuri: vuonna 1975 ratkaistuista yksj- neljdsosa,
kun taas aikaisemmin, vuonna 1974 ratkaistuista kolme neljiisosaa
oli tyossii vuoden 1977 lopu1la.

Taulukko 5. Ty6ssiikliyvien osuus ratkaisuvuosittain (t)

ratkaisuvuosi osaelSke hylktsys

t97 4
197 5
197 6

61
42
40

53
57
35

OsaeliikkeissA tydssiikliyvien osuuden muutos heijastanee edellii 1u-
vussa L.2.1,. selostettua osaeliikekiiytAnndn kehitystii: osaelSkkeitii
on alettu mydntli5 puhtaasti terveydentilan heikkenemisen, ei niin-
kiiSn ansiotulojen hankkimiskyvyn alenemisen perusteella. Siten
ty6nteon jatkuminen on menettiinyt merkitystiiSn osaeliikkeen kritee-
rinii.

Vammaisten ihmisten osallistuminen tydelSmiiiin on enemmiin suhdanteis-
ta riippuvaista kuin viiestdn keskimS,Srin (Miilitta 1981 , 1441 . Edel-
lii esitetyt ty6ssSolevien osuudet eri vuosina ratkaistuista ty6ky-
vyttdmyyseliiketapauksista kiiyviitkin varsin selviisti yksiin kyseis-
ten vuosien ty6llisyystilanteen kanssa. Vuonna 1974 ty6tt6myysaste
oli 1970-luvun alhaisin, vuonna 7976 se oli jo hyviiii vauhtia kipua-
massa vuosikymmenen huippulukemiin.
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On ajateltavissa, ett5 parempina tytillisyysaikoina tydhdn sijouttu-
neista vajaaty6kykyisistS. suuri osa on pystynyt ty6paikkansa sEilyt-
timA5n, sen sijaan kireiimm6n tydllisyystilanteen aj_kana ty6kykyiiAn
menetteneet ovat herkenrrnin jalineet vai1le tydtii. Ty6ttdmyyden kas-
vun rnydtii tydhonpSiisyn kynnys on noussut, ty6nantajien ty6voimalle
asettamat vaatimukset ovat kasva.neet (pitkliaikaistyott6myyden...
1980, 1-4).

On myds mahdollista, ettEi tydttdmyyden lisE5ntyessli ty6td vai11a
olevat henkildt ovat tavallista herkemmin pyrkineet turvaamaan toi-
meentulonsa eliikejdrjestelyin; eliikettii on haettu tyopaikan vasti-
neena (Koivusalo 1978, 941 . Tilastojen osoittama ty6ttdmyyden ja
ty6kyvytt6myysel5kkeiden ristikkiiinen kehitys ei kuitenkaan tue
olettamusta avoimen tydtt6myysti lanteen aiheuttamasta eliikepainees-
ta (Gou1d 1983).

osittain ty6ssiiolon erot saattavat serittyii my6s ellikeratkai_susta
kuluneen ajan pituudella, llihinnli tuona aikana tapahtuneirra muutok-
silla hakijan toimintakyvyssH. Erityisesti hyrkiiystapausten osalta
voidaan arverla, ettti kuntoutuneita ja eliikehakuisuudesta luopunei-
ta on aikaisemmin ratkaistuissa enemmztn kuin vasta 15hel1H haastat-
teluajankohtaa hylkaysplilitdksen saaneista.

2.3. ANS]OTYO IKA- JA SUKUPUOLIRYHMITTAIN

Koko vaestdssii tydvoimaosuudet ovat korkeampia miehillii kuin naisil-
1a ja korkeimmillaan nuorempien ja keski-ikEisten ryhmissd, liihinn5
30-44-vuotiail1a. Kyseisissli ik5-ryhmissa my6s tydllisten osuus
ty6voimasta on suurin - tytitttimyysaste on korkein aivan nuorilla ja
55 vuotta tliyttlineillii (Ty6voimakatsaus l9B3:2, 30 ja 51,).

OsaeliikelSisillii ja hylkAyspiiiitdksen saaneilla tydelSmdiin osallistu-
minen ei yhtii selkedsti vaihtete i5n tai sukupuolen mukaan. Hyl-
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kiiysryhmlissii miehet ovat useammi-n tyossli kuin naiset; osaeliikeliii-
sittii tilanne on painvastainen, joskin erot ovat pienemmat. Nais-
ten korkeampi tyossHkS.yvien osuus osaeliikelliisryhmlissii kuvastanee
osa-aikatydn yleisyyttli juuri perinteisilla naisten ammattialoilla.

Taulukko 7. Tydssiikayvien osuus ikii- ja sukupuoliryhmittain (t)

ika osaelSke
miehet naiset

hylkiiys
miehet naiset

-44 v
45-64 v
yht.

38
48
44

42
54
50

52
58
55

42
33
37

Vanhempiin ikliryhmiin kuuluvat osaeliikeliiiset ovat useammin ty6ssli
kuin nuoremmat, samoin hylkiiysryhmiin miehillii ty6ss:ikiiyvien osuus

on korkeampi vanhemmilta. HylkiiysptiStoksen saaneista naisista sen

sijaan vanhimmat ovat v2ihiten ty6ssii: 55 vuotta tiiyttiineistii vain
neljAsosa on ty6ssii.

IkH ei kiisiteltdvAssii aineistossa n5ytli olevan ty6esteenE ratkaise-
va. Joissakin varhaisemmissa vajaaty6kykyisyyteen Iiittyvissa tut-
kimuksissa korostetaan nuorempien henki16iden hyviii mahdollisuuksia
tydhon sijoittumisessa (Poutiainen 1971, 9) , useimmiten tulokset
ovat kuitenkin iiin suhteen neutraaleja. Pitkiiaikaisen paj-viirahan
saajien kuntoutumista selvittiivdssA tutkimuksessa todettiin iiin
olevan ty6voimaan kuulumisen keskeisin selittiijS, mutta ty6voimaan
kuuluvien tydhtin sijoittumisessa si115 ei ole merkitystii (Laiti-
nen 1974, 98). Kuntoutustutkimusasiakkaista on my6s todettu, etta
tyoelSmiiiin tdhtlilivii suositus on annettu nuoremmille asiakkaille
selv5sti useammin kuin vanhemmille, mutta suosituksen toteutuminen
ei sen sijaan ole endii iiistS riippuvainen (viilimiiki 1978, 27i ks.
myos Miikinen 1982, 34-36). EdeIleen vaiaakuntoisten ty6h6n sijoit-
tumista seurattaessa on havaittu, ettii ty6paikan ldydyttyd
', yl i - ik5 i sten " tyosuhtee sta muodostuu keskimAiirii i stii pitk5aikai sem-
pi (Lehto, Ruuska 1972, 331 .
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Eriis selitys sille, etta kdsitelt5vAss5 aineistossa i5n karttumi,nen
n5yttAii pikemminkin parantavan ty6h6n osallistumista, saattaa l6y-
tyii eliikeratkaisuista. Iklili pidetiiSn varsin tiirke5nli lli2iketieteel-
Iisten seikkojen ohella huomioon otettavana tekijiinS. ty6kyvyttbmyys-
ratkaisuissa ja siten on mahdollista, ettH. vanhempien ikiiryhmien
osaelEikelSisillii ja hyldtyillii on parempi toimintakyky kuin nuorem-
pien ikiiryhmj-en vastaavan eliikepii5t6ksen saaneilla.
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3 TYUSSAKAYVIEN JA EI-TYOSSAKAYVIEN VERTATLUA

Noin puolet aiemmin palkansaajina toimineista osaellikelSj.sistli ia
hylkiiyspiiSt6ksen saaneista jatkaa ty6skentelyHEn. Miten tyontekoa
jatkavat poikkeavat niistli, jotka eiv5t ole tyossZi? Onko tydssiikSy-
villii joitakin ominaisuuksia, jotka saavat heidiit intensiivj-semmin
hakeutumaan tydhdn jaltai tydnantajat herkemmin tyollistlrmSSn hei-
det? Niiihin kysymyksiin etsit5lin vastauksia seuraavilla sivui11a.

Asetelma on yksinkertainen, mutta "vaarallinen". Ensinniikin on
syytli korostaa, ettii kysymyksessii on ryhmien kuvailu. Tydss2ioloon
vaikuttavien syysuhteiden selvitys jiiH. l2ihinnli viitteelliseksi.
Kuitenkin tulokset voidaan helposti tulkita siten, ettH voimista-
ma1la niitli seikkoja, joiden havaitaan dominoivan tytisslikb'yvien
ryhmdssH, pystytAan va j aatydkykyisten tyollisyystilannetta oikopdii-
tii parantamaan. Tiimii ei o1e pelkAstlilin virheellinen kiisitys tutki-
musasetelmasta, vaan myds si.s511611inen harha. on muistettava,
ettii vajaaty6kykyisyys siniinsli m2i2ir5.ytyy ty6n asettamien ehtojen
mukaan, sekii tydn laadullisten vaateiden ettS tyiitehtS.vien ja tyti-
paikkojen lukumiiSr5n mukaan. Siten yksipuolisesti tyontekij6iden
ominaisuuksiin vaikuttamalla pystytiidn korkelntaan sdiitelemSSn ket-
kd syrjHytyvlit ja ketkii eiv5.t, syrjliytyvien mddrdn si5telyyn tarvi-
taan ty6n uudelleenjErjestelyS.

Ominaisuudet, joiden suhteen tlz6sslikiiyvi;i;a ei-ty6sslik"'i,yviii verra-
taan ovat kuitenkin tavalla tai toisella tyrimarkkinastatukseen si-
dottuja. Siviilj.sddty, koulutus, ammatti, tydhistoria, terveyden-
tila ja mahdollisen elSkkeen suuruus saattavat lisiit5 tai vdhentdd
kilpai lukykyl tyiimarkkinoilla tai vaikuttaa tytil listyrnlspyrkimyk-
siin. Ainoana varsinaisesti tydel2imlin muutosta kuvaavana tekl jiinii
tarkastellaan tlz6historian yhteydessE tydtehtdvien keventiimiseen
1 iittyneitli toimenpiteitti .
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3.1. SIVIILIS^TUITY

Tydkyvytttimyyselrikel6isten tai eliikettii hakeneiden joukossa on ta_val-1ista enemmrn erorrneita etenkin nuoremmissa ikiiryhmissd. Lisiik-si tydkyvyttdmyyseliikettti hakeneet miehet ovat ammatissa toimi.vaan
vaestddn verrattuna tavarlista useammin naimattomia (Hyrkkiinen
1980, 3-5) . My6s ty6tttrmilli korostuvat samat siviirisdF.tyryhmat.
syksyllF' 7977 ori koko 15-64-vuotiaasta ty6voimasta 35 * naimatto-
mia, eronneita tai reski5, kun taas tydttdmistii niiihin ryhmiin kuu-1ui 64 t (Tydvoimatutkimus 1977, 531. Samoin helsinkilii.isid pitkd_aikaistydttdmiii koskevassa tutkimuksessa havai-ttiin eronneiden ja
naimattomien osuus erittdin suureksi: 7i z tutkltuista henkiltiist5
sijoittui nEihin siviilisiilityryhmiin (r,aherma, Mannira 19g1,
46-471.

verrattaessa tydssEkiiyvia ja ei-ty6ssHkliyviii vajaaty6kykyisid havai_taan etenkin miehirld ede11E kuvatun kaftaisia eroja siviilisd5ty_
j akaumissa.

Taulukko 8 S ivi i. I i sii5. ty j akauma ,set (8) osaellikelHiset ja hylkiiystapauk_

eron- eski nai--
maton

vht.sissa nut
miehet
ty6ssA
ei tydssii

81
54

10
15

0
4

9
28

100
100

naiset
ty6ssli
ei tydssii

50
63

17
10

11
13

72
1.4

100
100

Ty6ssdkayvlit miehet ovat ei-tydss5kiiyviii useammin naimisissa.
Eronneita, leskid ja naimattomia on puolestaan enemmdn ei-ty6ssiikdy-vien ryhmiissd. Erot ovat suurimmat nuoremmirra, a1le 45-vuotiailla
miehi1l5: ty6ssiikiiyvistii g1 I on naimisissa, ei-ty6ssdkayvista vain38 r.
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Naisilla siviitisiiiidyn mukaiset erot ovat huomattavasti
ja jossain mtiiirin pdinvastaiset' Toisin kuin miehillli'
naisia on enemmtin ty6ssdolevien ryhmdssA'

pienemm5t
eronneita

TyossiiolonjasiviilisSiidynliittymist5toisiinsaontulkittumm.
tydnhakemisenintensiteetinjatoisaaltatydnantajainharjoittaman
valintamenettelyn vaihtelulla perheellisten j a perheett6mien v5 1il-

la(sd6ski1981,81-82;Poutiainen1971,9).Tlimiisaattaahyvinkin
selittiiiinaimisissaolevienmiestenjaeronneiden,useinyksinhuol-
tajiksijSAneicennaistenSuuremmanosuudenty6ssHkE.yvienryhmSs-
sH. yksiniiisten miesten pieni osuus ty6ssdkdyvien ryhmzissli saattaa

puolestaan kytkeyty5 sosiaaliseen irrallisuuteen' johon usein liit-

tyyalttiuttalyhyisiintydsuhteisiin(l'ehto'Ruuskal912'361'

3.2. KOULUTUS

Koulutuksenpositiivistavaikutustaniinvammaistenkuinmuidenkin
ty6llistymisessdonuseinkorostettu.,.KoulunkSyntiilmaiseeyh-
teiskunnassamme eritt6in keskeisesti' miten paljon yksi16115 on

kykyjd sosiaaliseen vaihtoon" (Laitinen 1974' t25l '

Aivansuoraviivaistakoulutuksenvaikutustuskinkuitenkaanon.
Va j aakuntoisten ty6h6n si j oittumista kartoittavassa tutkimuksessa

on todettu, ettei koulutus ole yleisesti hyvdn ty6ssli suoriutumisen

viilttamaton eikii riittiivii ehto, mutta eriiissii ryhmiss:i sillii on

voimakasyhteysmenestymiseen(Lehto'Ruuska1972'641'Edelleen
onarveltu,ettakoulutustasonyleinenkohoaminenmuuttaakoulutet-
tujen ja tariolta olevien ty6paikkojen suhdetta; muut ty6llistymi-
seenvaikuttavatkriteeritnousevatkoulutustakeskeisemmiksi(t-eh-
to, Ruuska 1912, 37; Zdravomyslov ym' 1970' 2991'

Ty6kyvytt6mienkoulutustasoonkokoviiest66nnlihdenalhainen(Gould
1980,15-23).KoulutustaonkinpidettyerAdniitydkyvyttdmilimuusta
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vaestoste parhaiten erotterevana sosioekonomisena tekijanH (pus-
ka ym. 1979, 53).

Alla orevasta taulukosta ntikyy, ettii osaeliikeliiisten ja hytkiiysta-
pausten kokonaisuudessaan varsin arhainen kourutustaso korostuu
ei-tydssiikSyviJ-lii. sekii peruskoulutuksen ette ammattikourutuksen
suhteen erot ovat selkeammiit osaerEkeriiisilrii: ty6ssdkiiyvilld on
selviisti enemmiin kourutusta kuin ei-ty6ssHkiiyvilr5. Fyysisen tai
psyykkisen toiminnanvajauksen listin5 heikko kourutustaso on ilmei-
sesti entisestdlin pienentdnyt mahdollisuuksia sijoittua tydmarkki-
noilla.

Taulukko 9. Koulutustaso

keskikoulun
tai yo-tutk.
suoritt. (t)

ammatillista
koulutusta
saaneet (t)

osaeliike
tydssA
ei ty6ssd

L7 35
21,4

hylktiys
ty6s siiei tydssii

72 35
317

3.3. TyO

3.3.1. El5kkeen hakemista edeltiinyt ammatti

Kourutukseen liiheisessii yhteydess5 ovat ammatti ja ty6n laatu.
Koulutus vaikuttaa ammattiin valikoj_tumiseen ja toisaarta kourutus
luo mahdollisuuksia arnmatin vaihtoon.

osaeliikelliisten ja hylkliystapausten, kuten ylipiilinsli koko ty6kyvyt-
tdmyyseliikkeen hakijajoukon ammattijakauma on painottunut suhteerli-
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sen vahan koulutusta vaativiin, raskaisiin ruumiillisiin tyotehtii-
viin (Gould 1980 , 24-381. Tarkasteltaessa viimeisen ellikkeelle
siirtymistii tai elakkeen hakemj-sta edeltiineen ammatin jakaumia ha-

vaitaan joitakin selvia eroja hylkaystapausten ja osaelakeliiisten
vHliIl-ii (ks. liitetaulukko) .

Teotliset ammatit ovat yleisempiii hylkliysryhmS'ssai kuin osaelEikkeel-
te siirtyneill?i:

ennen elakkeen hakemista teollista ty6t2i tehneitii (t)

miehet naiset

Toimistoty6 ja myyntityo ovat puolestaan yleisempiH osaeliikelSis-
ryhm5n naisilla:

enneneltikkeenhakemistatoimistoteknistiity6t5
tai mYYntitY6tii tehneitA (t)

naiset

osaeliike
hylkiiys

22
42

15
22

35
2'7

osaelSke
hylkiiys

osaeliikkeelle siirtyneillii miehilla rakennusty6 on ollut yleisem-
pAii kuin hylkiiyspiiiit6ksen saaneilla:

ennen eliikkeen hakemista rakennustydt5
tehneite (t)

miehet

osaellike 38
hYlkdYs 14

Kun ammatti j akaumia tarkastel laan haastatteluai ankohdan tytSssiiolon

mukaan, havaitaan edelleen joitakin eroja (ks' liitetaulukko) '
Ty6e12imlist5 pois jSaneiden, osaeliikkeellii olevien miesten eliikettii
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edeltdnyt ammatti sijoittuu liihes puolella rakennusty6n ryhmiiHn.
Ty6ssdkliyvien osaelttkettii saavien miesten aikaisemman ammatin jakau-
massa korostuvat liihinnii palveluammatit:

osaellikett6 saavista miehistii ennen eltikkeen
hakemista

rakennus-
tydtd
tehneitA
(r)

tekn. tydt5,
myynti- tai
palveluty6tli
tehneitii ( t )

33
8

osael5kel5isnaisilla tyossE olevien aikaisempi ammatti sijoittuu
vielii keskitetymmin palveluaIoille :

osaeltikettd saavista naisista ennen elakkeen hakemista toimis-to-, terv.huolto-, myynti- tai palveluty6tii tehneite (t)

ty6sslikS.yviit
ei-tydssdkEyvdt

29
46

tydssiikEyviit
e i-ty6s siikEyvlit

67
45

Hylkiiysryhmiis sd tydss5kiiyvien j a ei -ty6ssdkiiyvien erlikeratkaisua
edeltiiviiss5 ammatissa ei ole yhtd selkeitli eroja kuin osaelEkeldi-
sillE (liitetaulukko). Osaeldke lieneekin toimivuudeltaan ty6-
kyvytt6myysratkaj-suista selkeimmin ammattiin sidottu. Kuten tuon-
nempana kohdassa 3.3.3. tullaan esittHm5tin, nopeasti kasvavilla ja
osa-ai-katy6tii suosivilla aloi1Ia osaeliikkeen ja ty6n yhdi-st5minen
vaikuttaa helpoimmalta.

3.3.2. Ty6historia

Ty6h6n palaavan vajaatydkykyisen tydhistorian on todettu olevan
suhteellisen vakaan. Tyosuhteet ovat ol1eet pitk5aikaisia ja ty6t-
tdmyyskokemukset vdhiiisili (Safilios-Rotschild lg7O, 23L-2371 . Ty6-
suhteen vakinaisuus osoittautui my6s parhaaksi selitt5jEksi pitkE-
aikaisen p6ivlirahan saajien ty6h6n sijoittumisessa (Laitinen 1g74,
88-103).
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Onko ty6ss6 olevilla osael5kel5isil1li ja hylkiiyspiiiit6ksen saaneilla
poikkeuksellisen suotuisa ty6historia? Tlitii tarkastellaan seuraa-
vassa ammatissa pysyvyyden, tydtt6myystaustan ja ty6tehtSvien muu-

tosten avulIa.

Ammatissa pysyvyys

Useilla ty6kyvyttdmyyseliikkeen hakijoilla ty6historia koostuu eri
ammattialoille kuuluvista ty6jaksoista. Ellikkeen hakemista edelt5-
nyt ammattijakso on yleensii varsin pitkS lukuunottamatta miesten
varastotydta ja naisten siivous- seka rakennus- ja aputy6tS (Gould

1980, 54-59) .

Taulukon 10 mukaan osaelakeleisten ja hylkayspliatdksen saaneiden
ty6ss5o1o nSyttiiS liittyv5.n aikaisemman ammattijakson pi.tuuteen.
Ty6ssiikiiyvistii varsin harvat ovat toimineet viimeisessa ammatissaan
alle kolme vuotta, ja yli 10 vuotta ammatissaan pysyneita on ty6ss5-
kayvistli yli puolet jopa kaksi kolmasosaa. Hylkaysryhmiin naisilla
viimeisen ammattijakson kesto on kuitenkin suhteellj-sen lyhyt sekii
tydssiikiiyvill5 ettli ei-ty6ssiiktiyvillli: yli 10 vuotta samalla ammat-

tialalla toimineita on vain noin 20 E kummassakln ryhmiissti.

Taulukko 10. ElSkkeen hakemista edeltEneen ammattijakson
keston jakauma (8)

anrmatt].laKson p ituus
-2 3-s 6-10 11-

(v.,
yht.

osaeleke
miehet, ty6

ei ty6
11
10

15
l2

67
64

100
100

13
33

24
L1

60
23

100
100

15
30

59
l-8

100
100

iset, ty6ssE
ei ty6ssli

s58
sA L4

3

s
s

na
33

hylkliys
mi.ehet,

ei
naiset,

ei

ty6ss!i
tydssE

tydssii
ty6ssii

t2
27

14
25

29
41,

25
18

28
2L

18
20

100
100
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Ty6nteon loppuminen on haastatteluajankohtana ei-tyi5ssiik5yvil16
osael5ke1liisil15 liittynyt tavallisesti juuri elSkkeelIe siirtymi-
seen. Noin 80 t:1la viimeinen ellikettii edelt5nyt ty6suhde on piiSt-
tynyt aikaisintaan elSkkeen alkamisvuotta edeltlineenii kalenterivuo-
tena. Vain kuudella aineistoon sisiiltyvSllii osaeliikeliiisellS ty6n-
teon loppumisen ja eliikkeen alkamisen vEliin jliti yli kolme vuotta.

HylkliyspEdt6ksen saaneilla elZikkeen hakemista edeltAneen ty6n loppu-
misvuodesta eliikeratkaisuun kulunut aika on sen sijaan pitempi.
Eliikehakemuksen yhteydess5 tydnteon lopettaneita on ei-ty6ss5kiiyvis-
tii hylkliystapauksista vajaa 60 8, muut ovat jiiiineet ty6eliimAstii
pois yleensEi kaksi tai kolme vuotta ennen eldkkeen hakemista. Mo-
net pitkiitin tydst5 poissa olleet hylkiiystapaukset ovat kuitenkin
niitii, joille tiissd tarkasteltu, vuosille 1974-7975 sijoittuva hy1-
kiiyspliiitds ei o1e ensimmEinen - tydnteon loppuminen on usein liitty-
nyt jo aikaisempaan eliikkeelle hakeutumiseen.

Tydttdmyys

Tutkimusprojektin neljdnnessii osaraportissa todettiin ty6ttdmyyden
olevan keskimiiiiriiistE y Iei sempiiii tydkyvytt6myyselSkkeen haki j oiden
ty6historiassa. Lisiiksi on havaittu, etta ty6ttdmyysaste ja ty6ky-
vyttdmyystiheys ovat korkeimmillaan samoilla alueilla ja samoissa
ammattiryhmissE (Gou1d ]-982, 14, 33-39).

A1la olevasta taulukosta nEkyy, etta osaelekeleisten ja hylk5ysta-
pausten ty6tt6myystausta on yhteydessE haastatteluajankohdan ty6ssE-
oloon. I{ylkdysryhmdn naisia lukuunottamatta haastatteluhetkellS
ty6ssiikliyvat ovat mui-ta harvemmin kokeneet tydttdmyyttii elSkkeen
hakemista edeltiineiden neljEn vuoden aikana.



36

Taulukko 11. ElEkkeen hakemista edeltiineiden ne1
aikana ty6tt6mdnii olleiden osuus (S

5n vuodenl
)

osaeliike
miehet naiset

hylkliys
miehet naiset

tyossii
ei tydssE

23
32

9
L7

I
22

t4
9

Ty6tehtlivien keventiiminen

Ty6kyvyttcimyyselSkettii hakeneille esitettiin tutkimuksen haastatte-
lussa kysymys: "Jarjestettiinkd TeilIe tydpaikassanne ennen kuin
haitte ty6kyvyttdmyyselSkettd uusia mahdollisuuksia jatkaa ansio-
ty6ntekoa joko siirtlimiillii Teidiit kevyempiin tai terveydentilanne
kannal-ta sopivampiin ty6tehtlivi-j-n, tydaikaan liittyvin jErjestelyin
tai jonkin muun toimenpiteen avulla?" KysymyksessA kartoitetaan
liihinnii tydkyvytt6myyttd ennalta ehk5iseviH ty6n muutoksia. Elak-
keelIe siirtymisen jSlkeiset ty6tehtHviin kohdistuneet toimenpiteet
eivi{t tule esiIIe, ja siten erityisesti osael5keIEisillii seuraavan
taulukon luvut ovat "liian" pienid. Vasta osael5keratkaisun yhtey-
dessA tapahtuneet ty6aikamuutokset ym. eiv5t ainakaan kokonaisuudes-
saan sisdlly lukuihin.

Taulukko 12. Niiden henkiloiden osuus, joiden ty6tehtlivi5 keven-
nettiin ennen eliikkeen hakemista (t)

osae
miehet

hylkAys
naiset miehet naiset

e

tyc,
ei

s sii
tydssli

26 48
13

26 t7
139 6

Vastaukset tyt5tehtEvien keventdmistS. koskevaan kysymykseen antavat
kuitenkin - puutteineenkin - varsin selkeAn kuvan. Kovin harvalla
tydstii pois jSSneeIlii on takanaan tyon keventlimiseen tiihdEnneitii
toimenpiteita. Tydssii olevien, erityisesti osaeliikeliiisnaisten
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ty6nantajat ovat sen sijaan olleet varmiimpia my6s ty6n sopeuttami-
seen

3.3.3. Ammatin vaihdot ellikeratkaisun jiilkeen

Jaksossa 3.3.1- tarkastertiin osaelHkeliiisten ja hylkiiyspii5t6ksen
saaneiden ammattijakaumia ennen eliikkeen hakemista. Er.Ekeratkaisua
edeltiivien ja site seuraavien ammattijakaumien vertailu kertoo kui-tenkin, etteivat kaikki tydss5k5yviit oIe jatkaneet entistii ty6tiiiin.

Taulukko 1 2 Ty6ssdk5yvien ammattijakauma ennen ja jAlkeen eliike_ratkaisun (t)

osae e v sennen jeIk.
elEkeratk. ennen ja1k.

ellikeratk.
miehet

tekn., myynti-ja palvelutyd
teollinen ty6
rakennustyd
muut ammati-t
yht.

34
25
30
11

100

52
16
18
T4

100

19
46
10
25

100

36
36

2
26

L00
naiset

ha1linn. ja
toimistotyd
myynti- ja
palveluty6
teollinen ty6
muut ammatit
vht.

25 25 9 22

42
11
22

100

42
11
22

100

38
26
27

100

35
16
27

100

Taulukossa 13 esitetyt ammattiryhmiijakaumat ennen ja jiirkeen erEke_ratkai-sun ovat osaeldkkeelra orevilla naisilla aivan identtiset.Liihes 90 t ty6ssd olevista osaeliikeldisnai-sista onkin jatkanut en_tistii ammattiaan- Muissa tarkasteluissa ryhmissii aikai_semman ty6njatkaminen ei ole aivan yhtii yleiste, noin 70 I ty.sse orevistahylk5ystapauksista ja osaeilikerEismiehistii on pysynyt eldkkeen hake_mista edeltdneessd ammatissaan.
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Kuviossa2la3tarkastellaanldhemminosaeltikelSistenelSkeratkai-
sunjElkeistiitydssiioloajaammatinvaihtoaaikaiSemman,elakettii
edettiineen ammatin mukaan ryhmiteltynli'

Kuvio 2. Osaeliikkeellli olevien miesten ty6ssHkiiynti

I
100 tyt5ssd uudessa

ammatissa
tyijss?i entisessS
ammatissa

50 ei tytissd

0

elSkett?i edelt?inYt ammattirYhmd

2=
?-

4=

teknillinen ja hallinnollinen tyii 'myynti- ja PaIveIutYti
teollinen tYtj ja kaivostYtj
rakennustYti
muut ammattirYhm?it

Kuviosta ndkyy, ettA hallinnon' teknillisen ty6n ja palveluty6n

piirissiitydskennelleistiimiehistiikolmeneljasosaaonty6ssdosa-
elskkeellsollessaan,sensijaanmuissaammattiryhmiss5tyontekoa
jatkaneita on huomattavasti viihemm6n' Tekniikan ja palvelutyOn

ryhm5ssd liihes kaikki ty6ssd olevat ovat my6s jatkaneet entisessli

ammatissaan.Muissaryhmiss5arunatinvaihdotovatylei.sempiii,ja
melkeinpoikkeuksettaonkysepalveluammatteihinsiirtymisesta.
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EsimerkkejE tSllaisista osael5kkeel1e siirtymisen yhteydesse tapah-
tuvista ammatinvaihdoista ovat mm. seuraavat: maalarista talonmie-
heksi, hitsaajasta vahtimestariksj. ja valimoty6ntekijEstii vartiomie-
heksi.

Kuvio 3. OsaeliikkeellS olevien naisten tydss5kiiynti

t
100 tytiss2i uudessa

ammatissa

tytjssd entisessd
ammatissa

50
ei tyussH

0
1234

elSkettd edeltdnyt ammattiryhmH
l=
2=
3=
4=

hal1into, terv. huolto ja toimistotyii
myynti- ja palvelutyti
siivous-, rakennus- ja aputyij
teollinen tyu

Ede115 todettiin, ettii osaellikkeellii olevil1a naisilla ammatin
vaihtoja on v5h5n. Yllii olevasta kuviosta niikyy, ette hallinnon,
terveydenhuollon ja toimistoty6n piiristA osaelakkeelle siirtyneis-
tii naisista y1i 50 B on edelleen tydssii. ja kaikki jatkavat aikai-
serunissa ammateissaan. Myynti- ja palvelutytitd tehneistd edelleen
tydssi olevia on suunnilleen saman verrani muutama henkil6 on kui-
tenkin vaihtanut ammattia siivousty6h6n tai teolliseen tydh6n.
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Aikaisemmin teollista ty6t5, rakennusty6tH tai siivoustydtA tehneis-
tli ty6ntekoa jatkaneita on huomattavasti viihemm5n, aIle 40 t. Tyd-
tli vaihtaneilla siirtyminen on tapahtunut rakennustyijstA siivoustyd-
h6n tai teollisuudesta palveluty6hdn.

Kuopion lii5nin vammaisten tydhdnsijoittumista kartoittavassa selvi-
tyksessii on vammaisten arunattijakaumien ja tarkastelukuntien elin-
keinorakenteen vertailuun perustuen esitetty kysymys, "ovatko lii-
ke-e15mii ja palvelusektori aloja, joille vammaiset eivlit jostakin
syysta hakeudu tai eiviit sijoitu" (Kom.miet. 1982:35:2, 1O91. Sa-
moin erityis jArjestelyin ty6llistettyjii vai aakuntoisia havaittiin
1 97 0 -luvun puoliviilissii tehdyssii tutkimuksessa olevan keskimiiAriiis-
t5 enemm5n teollisuudessa, kaupan ja muun palvelutoiminnan jiiSdessA
keskitason alapuolelle (Tutkimus erityisjiirjestelyin,.. l9'76,
34-3s ) .

Tiimiin tutkimuksen tutokset nliyttliviit tliysin pEinvastaisilta: iuuri
palvelusektorilla vajaatyokykyisten tyossii pysytti{ytyminen tai ty6-
hdn sijoittuminen vaikuttaa parhaalta.

Tutkimustulosten poikkeavuus saattaa selittyii tutkimusasetelmien
eroi1la. Tiissii tutkimuksessa on kyse eliikkeelle hakeutumiseen pdd-
tyneistii vajaatydkykyisistii, kahdessa edellii mainitussa sen sijaan
ylipiiAnsii vammaisista, mahdollisesti hyvin tydkykyisistSkin vammai-
sista. Ehkdpii nopeasti automatisoituva teollisuusty6 on aluetta,
jossa menestyminen edellyttEE tydkykyisyyttii niin vammaisilta kuin
muittakin. Alentuneisiinkaan ansioihin ei vajaalla tydkyvyllE ole
usein mahdolli-suutta.

Pehmeiimmdn palvelusektorin kyvykkyys vajaatydkykyisten ja erityjses-
ti osaellikelAisten sijoittamisessa sen sijaan vaikuttaa loogisel-
ta. Se lienee seurausta sekii ty6n laadun ja tytiaikojen joustavuu-
desta ettii ty6paikkojen lukumdlirlin kasvusta. Palvelukset ovat
ainoa elinkeinoryhmd, jossa tyt5llisten lukum5Srli kasvoi koko
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1970-luvun ajan (Ty6voimakatsaus 1980: 3-4, 13). Supistuvilla
a1oi11a kilpailu tydmarkkinoilla on kireiimpi ja vajaaty6kykyisten
ty6llistymismahdollisuudet sj-ten pienemmat.

3 .4. ASUINALUE

Alueellinen tarkastelu liittyy liiheisesti ede115 esitettyyn tydtaus-
tan kuvailuun. Alueen elinkeinorakenne ja sen tarjoamat ty6mahdol-
1 j-suudet siiitelevS-t pitkiilti vaj aaty6kykyisen ty61 listymi stii.

Haastatteluajankohtana, vuoden 1977 neljAnnellii neljiinneksellii koko
maan tydtt6myysaste o1i 6,5 t. Parhai-n ty6llisyystilanne o1i HeI-
singin ja Vaasan tydvoimapiireissE, kummassakin tydtt6myysaste jiii
a1le 5 t:n. Korkeimmillaan ty6tt6myysaste o1i Jyvdskyllin, Joen-
suun, Kajaanin ja Rovaniemen ty6voimapiireiss5: tydvoimasta oli
ty6tt6miind yli 10 t, Kajaanissa perdti 13,5 t. Muissa ty6voimapii-
reissii ty6ttdmyysaste vaihteli 5,4 8:n ja 8,5 t:n vlilitlii (Tydvoima-
katsaus t978:.4, 521 .

Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa 14 verrataan ty6ssEkiiyvien
ja ei-ty6ssdk5yvien haastateltujen asuj-nkuntien sijaintia eri tyo-
voimapiirien alueiIIa. Tydvoimapiirit on ryhmitelty ty6tt6myysas-
teen mukaan.
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Taulukko 14. Asuinalue (t)

Helsinki
Vaasa

- - -t-yAn-oii-e pii i-i*-
Turku Jyviiskylli yht.
Tampere Joensuu
Kouvola Kajaani
Mikkeli Rovaniemi
Kuopio
Oulu

miehet
osaeliike

ty6ssli
ei ty6ssii

hylkAys
ty6ssli
ei tydssii

35
36

47
47

18
17

100
100

30
28

48
46

22
26

100
100

naiset
osaellike

ty6ssii
ei ty6ssli

64
33

32
63

4
4

100
100

hylkdys
ty6ssii
ei ty6ssii

49
27

4l
53

10
20

100
100

Tydssiikiiyvdt ja ei-ty6ssdkliyvAt miehet jakautuvat suunnilleen sa-
moin eri tydvoimapiirien alueiIIe. Naisilla jakaumat sen sijaan
poikkeavat. Tydss5kiiyvistli asuu parhaalla ty611isyysa1uee1la, He1-
singin ja Vaasan ty6voimapiireissE liihes kaksi kertaa niin moni
kuin ei-ty6s siikSyvistti .

KELA:n selvityksen mukaan ammatillista koulutusta kuntoutuksena
saaneet ovat kokeneet tydllistymisvaikeutensa iohtuneen useammin
ammattialalla vallitsevasta ty6tt6myydest5 kuin kotipaikkakunnalla
vallitsevasta yleisest5 tydttomyydestli (Ustman 1.979, 2421 . Alueit-
taisten tietojen ja aiemmin taulukossa 11 esitettyjen omakohtaisten
ty6ttdmyystietojen perusteella, voi-daan piiiitellii, ettli my6s tEimiin

tutkimuksen vaj aaty6kykyisillS miehilIS ammattialoittainen ty61 li-
syystilanne on alueen yleistii ty6llisyyttii tiirkedmpi. Itraisten ty6s-
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sSkiiynti ndyttiiE sen sijaan olevan sidoksissa my6s alueelliseen
tydttdmyyteen. TEmE saattaa oIla seurausta naisten marginaaliase-
masta, joka pit5ii heidlit poi-ssa ammatillisten laatuvaatimusten ty6-
markkinoilta (ks. s. L4).

3.5. TERVEYS

3.5.1.. Ty6kyvyttdmyyden syynii oleva sairaus

Tarkasteltaessa ty6h6n sijoittumista toimintakyvyn heikkenemisen
aiheuttaneen sairauden perusteella on useissa tutkimuksissa todettu
mielenterveyden hdiri6itE sairastavien olevan erityisen huonossa
asemassa (Kaunisto, Kellokumpu 1976, 97-99; Kom.miet. 198223522,
57; Lehto, Ruuska L972, 33; Miikinen 1982, 371. Toisenlaisiakin
tuloksia on saatu. Pj"tkliaikaisen pdiviirahan saajien tydvoimasta
poistumisosuus on pieni juuri mielisairauksien ryhm2iss5, tosin tu-
los ilmeisesti osittain selittyy i6n ja diagnoosiryhmien korrelaa-
tio11a (Laitinen 1974,64 ja 98). Tanskalaisessa tutkimuksessa
todettiin puolestaan psyykkisten sairauksien vuoksi eliikettii hake-
neiden ol1een el5kkeen hakemisen jlilkeen ansiotydss5 yhtii usein
kuin muihinkin tautiryhmiin sijoittuvien (H0bbe L979, 951 .

Tam5n tutkimuksen aineistossa tydsslikiiyvlit osaelEkeliiiset eiviit
diagnoosijakaumaltaan juuri poikkea ei-ty6ss5ktiyvist5. Mielenter-
veyden hiiiri6iden osuus tydkyvytt6myyden syyn5 on ty6sslikiiyvillti
pikemminkin suurempi kuin ei-ty6ssdkiiyvillS. Hylkiiysryhmtissii tilan-
ne on toisenlainen: mielenterveyden hSiri6iden osuus on suurempi
ei-tydssiikiiyvil15. Suurimmillaan ero on nuorerunassa ikiiryhmiissii:
aIle 45-vuotiaista ty6ssHkdyvistd hytkliystapauksista 15 t:IIa on
diagnoosina mielenterveyden heiri6t, ei-ty6ssSkdyvistd vastaavasti
30 B:11a.
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Taulukko 15. Diagnoosijakauma (t)

osaeliike
ty6s sii
on ei

hylk5ys
ty6ssiion ei

mielenterv. hdiri6t
verenkiertoel. sair.
tuki- ja 1iik.eI. sair.
muut sairaudet

10
17
4t
31

7
l4
41
37

15
16
33
35

23
10
31
35

vht. 100 100 100 100

Miehillii, sek5 osaeldkelSisillii ettd erityisesti hylkAyspSSt6ksen
saaneilla, ty6ssiikiiyvien ja ei-tydsslikiiyvien diagnoosijakaumat poik-
keavat toisj-staan myds verenkiertoelinten sairauksien osalta. Tyds-
siikiiyvistii hylkiiysryhmAn miehisLa 2l t on hakenut tydkyvyttdmyyselii-
kettii verenklertoelinten sairauksien perusteella, sen sijaan
e1-ty6ssdkiiyvistS vain 3 E. Selitys l6ytynee kyseiseen tautiryh-
mii5n liittyneestS terveydentilan kehityksestii. Verenkieltoelinten
sairauksien perusteella osaeliikkeell2i olevia kuului tutkimuksen
otokseen alunperin enemmiin. Ilaastatteluajankohtaan mennessii kuiten-
kin monet ehtivlit siirtyii t5ydelle e15kkeelle (Lietsala ym. 1980,
L7-18). JiiIjelle jdiineet verenkiertoelj.nten sairauksien ryhm5iin
kuuluvat osael5kelSiset saattavat siten olla tavallj-sta hyviikuntoi-
sempia. T5hiin viittaa myds se, ettd kyseisestE tautiryhmiistii 16y-
tyi keskimiiliriiistd enemmEn niit5, jotka ovat kokeneet terveytens5
kohentuneen eliikkeen hakemisen jlilkeen (Hyrkklinen 1983, 15-16).

3.5.2. Koettu terveydentila

Kuntoutustutkj.musasiakkaiden tydhdn paluuta selvitettliessii on kun-
toutuksen aikaisten subjektiivisten oireiden muutoksella todettu
olevan tZirked merkitys ammatillisen suosituksen toteutumisessa (Va-
limiiki 1978, 40-41). My6s tiissii tutkimuksessa vaikuttaa si1te,
ettli elAkkeelle hakeutumisen jlilkeinen terveydentilan subjektiivi-
nen kokeminen on vahvasti yhteydessA ty6nteon jatkumiseen.
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Taulukko 15. Koettu terveydentiran muutos eliikkeen hakemisen
jdlkeen (r)

paran-
tunut

terveydentila
ei muu- huonon- yht.
tosta tunut

osaeliike
ty6ssii
ei tydssii

8 48
35

44
52

1.0 0

1001,2

hylkiiys
ty6ssd
ei tydssti

29

13
35
40

35
47

100
100

Terveydentilaltaan huonontunei-ta on enemm5n ei-ty6ssEkSyvien ryh-
mass5. osaerdkelliisten joukossa sekli ty6ntekoa jatkavista ettii
ei-ty6ssiikiiyvist5 on hyvin pieni osa kokenut terveydentiransa kohen-
tuneen, tavallisempi vaihtoehto ty6ssdkdyvilldkin on terveydentilan
ennallaan pysyminen. HylkdysryhmHn tydssiiolevat ovat sen sijaan
varsin usein raportoineet my6s terveydentilan parantumisesta.

Haastatteluhetkellii terveydentilansa hyvliksi tai ainakin tyydyttii-
viiksi kokeneita on my6s selvasti enemmdn ty6ssiikiiyvien joukossa
(taulukko 17).
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Taulukko 17. Terveydenti lansa
koskevien osuus

hyvEksi tai tYYdYttiivdksi
(r)

-ike
-44 v. 45-64 v. Yht.

osaelSkkeet
ty6ssli
ei tydssli

hylkAykset
ty6ssli
ei tydssii

64
39

54
29

57
33

64
47

47
23

55
34

Edellii olevassa taulukossa esitetty tulos lienee tulkittavissa
kahdella taval1a. Joko ty6ssakiiyviit ovat pystyneet sailyttamaan
tydnsE tai sijoittumaan uusiin tehtSviin kohtuullisen terveydenti-
lansa ansiosta, tai he kokevat terveytensS muj-ta positiivisemmin
juuri siksi, ettii ovat edelleen ty6el5m5ss5 mukana'

Puhtaasti subj ektiiviseen kiisitykseen perustuvan terveydenti la-ar-
vion lisliksi tutkimuksessa selvitettiin my6s kantamiseen, liikkumi-
seen ja itsestii huolehtimiseen liittyvliS fyysistd toimintakykya.
Fyysinen toimintakyky luokiteltiin tyydyttiivaksi silloin, kun vai-
keuksia esiintyy l[hinnii kantamisessa, huonoksi, kun my6s liikkumi-
nen tuottaa vaikeuksia, ja erittSin huonoksi, kun vaikeuksia esiin-
tyy 1is6.ksi itsestA huolehtimisessa.

FyysisestS toimintakyvysta ja terveydentila-arviosta muodostettij-n
edelleen kuusiluokkainen yhteismittari. Ensimmiiiseen luokkaan (1a)

sijoittuvat ne, joiden fyysinen toimintakyky on tyydyttava ia ter-
veydentila hyvd tai tyydyttiivii. Kuudenteen luokkaan (3b) sijoittu-
vat puolestaan erittain huonon toimintakyvyn omaavat, jotka lisiiksi
kokevat terveytensS heikoksi. Muut tapaukset j55vAt n2iiden liari-
luokkien vliliin (ks. Hyrkklinen 1983 , 54-551 .
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Taulukko 18. Eyysinen toimintakyky ja terveydentila (B)

Ia lb 2a 2b 3a 3b yht.
osael-Ake

ty6ssd
ei ty6ssii

27
12

10 26
18

27
28

5 5 1003 11 1007

hylkdys
ty6 s sii
ei tydssH

36
25

9 20 31 04100
1 11 10013 9 42

1a toimintakyky tyyd
I

., terveydentila tyyd.
" heikko1b

2a
2b
3a
3b

huono,
tr

er. huono,
il

tr

I

r
tr

tyyd.
heikko
tvyd.
heikko

Ei-tydssiikiiyvdt kasautuvat ryhmiiiin 2b, lota karakterisoivat huono
toimintakyky ja heikko terveydentira-arvio. Ty6ssdkdyvistii sijoit-
tuu sen sijaan merko suuri osa "parhaaseen" eli tyydytt5viin toimin-
takyvyn ja terveydentilan ryhm5iin.

selkei-mmin toimintakyky-terveydentilaerot riittyvet ty6eldmiissa
oloon nuorilla osaeldkettd saavilla miehillA:

1a 1b 2a 2b 3a 3b yht.
alle 45-vuotiaat osa-
ellikettii saavat miehet

ty6ssA
ei ty6ss5

68 2
8

t2
l7

L6
31

20100
I 24 100t2

3.6. KUNTOUTUSHALUKKUUS

Yksil6n toimintakyvyn parantamiseen tdhtliiiviiii kuntoutustoimintaa
organisoidaan sosiaalihallinnon, vakuutuslaitosten, KansanelHkelai-
toksen ja tydvoimahallinnon tahoilta. Tarjolra olevat toimenpi-teet
ja palvelut jakautuvat lsiikinn2illiseen kuntoutukseen, tutkimuspalve-
luihin, ammatilliseen kuntoutukseen ja sosiaalisj-in tukitoimenpitei-
siin (Tydkyvyn. .. 1976, 11"9-L4O).
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Ty6eliikelakien mukaan ty6kyvyttdmyyden estEmiseksi tai ty6- ja an-
siokyvyn parantamiseksi voidaan ty6ntekijiille antaa l6iikintAhuol-
toa, koulutusta ja ty6huoltoa (TEL 4 S). Kuntoutukseen liihettiimi-
sestii paE-ttlid etakelaitos, eliikkeen hakiia ei voi itse vaatia kun-
toutustoimenpite i tli .

Tavallislmmin kuntoutus kohdistuu nuoriin henkil6ihin. Erityisesti
ammatillisten kuntoutusmahdollisuuksien on katsottu selviisti heikke-
nevlin potilaan ollessa y1i 45-vuotias (KaI1io, Pietilii L979, 2951 .

Tiimiin tutkimuksen aineistossa kuntoutushalukkuutta on sekd ty6ssii-
kiiyvitlS ettii tydetlimiist6 pois jiiiineillii.

Taulukko 19. Kuntoutukseen halukkaiden osuus (t)

-44 v
ika

45-54 v. vht
osaelSke

ty6ssE
ei ty6ssii

hylkAys
ty6ssii
ei ty6ssli

36
54

21
35

25
44

34
64

28
22

31
4L

Nuorimmat ei-tydssAkSyvlit hylkiiystapaukset ovat kaikkein halukkaim-
pia osallistumaan kuntoutustoimenpiteisiin. Heistii kaksi kolmas-
osaa haluaisi kuntoutusta. Toivomuslistan k5rjessA ovat ammatifli-
set, lahinn5 koulutukseen liittyvdt kuntoutustoimenpiteet. Tosin
varsin monet vastaajista eivlit tarkemmin eritelleet kuntoutustoivei-
densa sisli1t65.

Henkilot, jotka eivdt kiiy ty6ssli eiviitkS halua kuntoutusta, i1moit--
tivat haluttomuutensa syyksi tavallisimmin heikon terveydentilan
tai korkean i5n.
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3.7. TALOUDELLINEN TILANNE

seuraavassa tarkastelraan tytissdkEyvien ja ei-tydssiikiiyvien talou_
dellista tilannetta pal-kkatulojen, tydel6kkeen ja kansanerdkkeen
osalta. Tarkoituksena ei niinkiiEn o1e verrata kliytettdvissA ole-
vien tulojen miitirii8, kuin selvitt5ii miten ty6ssEolevat ja ei-ty6ssE-
olevat poikkeavat toisistaan eri tul0lajien saannin osarta.

Palkkatuloja ori vuoden 1977 verotustietojen mukaan ennen er5kkeen
hakemista palkansaajina toimineista osaerHkersisist5 58 t:1la ja
hylkliystapauksista 56 t:lra. palkkatuloja saaneilra turojen keski-
suuruus vuonna L977 0Lj- osaeliikeltsisryhmassii 12 100 mk/v ja hylkSys_
ryhm6ssd 19 200 mk/v (.riirvinen 1982, g3-84) .

Palkkatuloja esiintyi vuonna 1977 my6s noin netj6sosarla niist5
osaelSkelEiisistd ja hylkayspiiatoksen saaneista, jotka eivdt haastat-
teluajankohtana olreet ty6ss5. Kuten seuraavasta taulukosta n&kyy,palkkatulot ovat kuitenkin olleet tydeldmEstii pois j56neirl5 erityi-
sen vtihiiisiii; tydsuhteet ovat o1leet tilap5isiii ja lyhytaikaisi.a.

Taulukko 20. Vuonna 1977 .palkkatuloja saaneiden tulojen keski_suuruus (mk/v)

osaelaJ<e hylkeys
tv6
ei

ssA
ty6ssE

19 639
4 208

2L 770
7 758

Ty6sslikdyvat osaeliikerH iset vaikuttavat my6s parempiosaisilta ty6-
elSkkeen markkamE5riin suhteen. Erityisesti miehillr ero on suuri:
tydss5k5yvien keskimiiEriiinen kuukausierEike on kaksi kertaa niin
suuri kuin ei-ty6ssiikliyvien.
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Taulukko 21. Ty6eliikkeen (ETK-elake) keskisuuruus vuoden 1977
Iopulla (mk/kk)

osaelaJ(e
miehet naiset

tydssa
ei ty6ssii

t4
54

4
34

Kansaneliikelaki ei tunne osaeliikejlirjestelmliii, ioten tydeliikepuo-
lelta osaelakkeen saajat ovat kansaneliikelain mukaan olosuhteista

881
418

495
343

Ty6ellikekassan LEL-osaelakelaisten tarkastelussa on saatu samankal-

tainen tu1os. osaelakeaikana ty6sslikziyneitii oli eniten niiden jou-
kossa, joiden osaeliike oIi vuonna 1980 500-999 mk kuukaudessa.
(LEL-aI0iIIa keskimliiirainen osaelSke vuonna 1980 01i 751 mk/kk) '
Pienemmiin eliikkeensaaiat ja toisaalta suurimman, y1i 1 000 mk:n

kuukausieliikkeen saajat olivat harvemmin osallistuneet ty6elamlilin
(Nygren 1982, 271 . TEimSn tutkimuksen aineistossa ty6ssSk2iynti ja
elSkkeen suuruus olivat kuitenkin tiiysin lineaarisessa yhteydesse:

:::: 
=""r.mpi eliike site todenniikoisempdii tvtieliimaiin osallistumi-

TyossSolevien suurempi eliike kuvastanee sekS ty6historian pituutta
ette ammatillista "parempiosaisuutta". Paremmin palkatuissa tehtii-
vissii on ollut enemmSn toimintakyvyn heiketessii tarvittavaa jousta-
vuutta.

Ty6elakkeen miiiira korreloi positiivisesti ty6ss5 kdyntiin, kansan-

eliike on sen sijaan yleisempi tydeliim5stli pois jliiineillii'

Taulukko 22 Kansanel5kelain mukaista tydkyvytttirnyyselSkett?i saa-
vien osuus (*)

osae nyr ys

ty6ssd
ei tydssli
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riippuen joko tSysin tydkyvytt6miii tai tiiysin ty6kykyisid. Koko-
naan ristikkdiset pli5tdkset, toisesta jArjestelmlistA hylkAys, toi-
sesta tiiysi ellike, ovat ongelmal1i".*pi.1). Toisen jlirjestelmdn
my6nt6piiiit6s mli5rittelee henkil6n ty6kyvytt6miiksi, ja siten esimer-
kiksi tydvoimahallinnon toimenpiteiden ulottumattomiin. Vajaaksi
j55va eliiketurva, puuttuvat ansiotulot ja puuttuva tydtt6myysturva
muodostavat kuitenkin heikon perustan toimeentulolle.

Kansaneliikkeen voimakas korostuminen ei-tydssiikdyvillii on tulkitta-
vissa kahdella tavalla. Joko kansaneliikkeen saanti on todella osoi-
tus tydeliimlissa riittiimattdmdst5 tyokyvystS, tai kansanel5ke kohen-
taa toimeentuloa siind ma5rin, etta tydhdn hakeutumisen intensiteet-
ti alenee. Kansaneliikkeiden markkamliiiriit ovat kuitenkin varsin
pieniii (oheiseen tarkasteluun sisiiltyvilIS kansaneliikett5 saavilla
keskimiiSriiinen kansanel5ke oli vuonna 1977 431 mk/kk), joten heik-
koon toimintakykyyn liittyv5 tulkinta tuntuu todenn5k6isemmdltii.

1) Tilastoliihtei-den ja erillisselvitysten perusteella on arvioi-tu, etta vuoden 1979 lopussa eri elSkejdrjestelmien piirissii
o1i yhteensd noin 10 000 henkiloli, joi11a oli samanaikaisesti
voimassa toisesta eliikejHrjestelmsst6 mydntiivii ja toisesta hyJ_-
kiiEvii p5iit6s. NliistE henki16istii noin kahdella kolmasosalla
o1i ty6eliikejiirjestelmiistii t5_ysi tydkyvyttomyyseliike, mutta
kansanelSkejdrjestelmlistd. hylkiiiivii p5iit6s. Vastaavasti noin
kolmannes voimassa olleista eriSvistii ratkaisuista sisiilsi mydn-
n6n kansaneliikejiirjestelmiistti, mutta hylk5Aviin pZiiitoksen tydelii-kejdrjestelmiistii (Kom.miet. 798222, 65) .

Vuoden 1983 huhtikuun alusta kliynnistyi ty6eliikelaitosten ja
KansanelSkelaitoksen vli1i1I5 tydkyvytt6myysratkaisuj en ennakko-ilnoitus- ja neuvottelumenettely, jonka tavoitteena on estEiiristikkiiiset piiiitdkset (Suominen 1983) .
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3.8. TIIVISTELMA VERTAILUSTA

TiivistelmlinS ty6sslikdyvien j a ei-ty6ss$kiiyvien vertailusta esite-
tt5n seuraavassa lyhyt luettelonomainen katsaus niist5 seikoista,
jotka luonnehtivat varsin huonon ty6llisyystilanteen aikana vajaa-
tydkykyisyydest5lin huolimatta ty6ellim5ssli mukana olevia'

- Ty6ssakiiyvien osaeldkelaisten ja tyokyvyttdmyyshylkiiyksen saanei-
den siviilisiiiity viittaa huoltovelvollisuuteen: miehet ovat naimi-
sissa, naiset keskimiiiir5ist6 useammin eronneita.

- Ty6ssiik5yvill5, etenkin osael-SkelEiisilla, koulutustaso on parem-

pi kuin ei-tY6ssdk6YvilI5.

- Ty6ssakiiyvien aikaisempi, elakkeen hakemista edeltlinyt ammatti
kuuluu usein Palveluammattien ryhmEdn. Mahdolliset ammatin vaihdot
eliikeratkaisun jiilkeen ovat tavallisimmin my$s tapahtuneet palvelu-
a1oi11e.

- TyossSkSyvien tydhistoria on vakaampi ia tyottdmyyskokemuksia on

vehemman kuin ei-tydss5kEyvill5.

- Ty$ss5kiiyvien ty$teht5vili on kevennetty jo ennalta ehkiiisev5sti
useammin kuin ei-ty6ssSkliyvien.

- Tydssiikliyviit naiset asuvat hyviin ty6llisyystilanteen alueella
usearnmin kuin ei-ty6ssiikSyviit. Miehil15 kyseistii eroa ei nay.

- Ty6ssiikayvSt hylkiiystapaukset sairastavat ei-ty6ssakEyviii harvem-

min mietenterveyden h{iri6itd. OsaelAkelliisillS eroa ei esiinny.

- Tyosslikiiyvien terveydentila on elEkeratkaisun iStkeen harvemmin

huonontunut, ja haastatteluajankohtana kesitys omasta terveydest{
on parempi kuin ei-ty6ssiikdyvillii.
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- Ty6ssiikliyvien osaeldkelAisten ty6ellike on suurempi kuin ei-ty6s-
siikliyvillii.

- Ty6sslikiiyviit saavat harvemmin kansanelakelain mukaista tyokyvyt-
t6myyseliikett5 kuin ei-tydssiikiiyvAt.
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4. TYOHALUKKUUS

1g70-luvun a1kupuote1la, tydvoiman niukkuuden odotuksessa vajaaty6-
kykyisten jEljelld oleva ty6kapasiteetti kiinnosti mahdollisen ty6-
voimatarpeen vajauksen tyydyttlijiinli (Kaunisto, Kellokumpu 1975,
175). Talla hetkellii ty6voimareservien kartoittaminen ei tunnu
mieIekkaatta, vaan kiinnostus vajaatyokykyisten ty6halukkuuteen
perustuu lShinnli tasa-arvo-ajatteluun. Mikali vajaakuntoisilla on

ty6kykyd j51jeIIa, onko hlinellli tasa-arvoiset mahdollisuudet sen
yhteiskunnalliseen hy6dyntZimiseen? Toisaalta, onko vajaatydkykyis-
ten tyohalukkuudessa kyse ty6n haluamisesta vai taloudellisen tur-
vallisuuden tarpeesta?

Osaeliikeliiisten hylkiiyspii|t6ksen saaneiden ohe11a tlissii jaksossa
tarkastellaan my6s tiiyden ty6kyvytt6myyseliikkeen saajia. Huolimat-
ta "todellisen" tydkyvyttdmiin lej-masta ty6 saattaa heillekin merki-
te muuta kuin vain aikaisempien el2imiinvaiheiden symbolia.

Tutkimuksessa tiedusteltiin henki16iltii, jotka eivdt haastatteluhet-
ke11ii kiiyneet ty6ssii, pystyisivS.tk6 he tekemSan jotain ansioty6tS.
Ty6kykyarvio perustuu siten haastateltujen omaan ndkeml'kseen. Kysy-
myksessd ei my6skiiAn edellytetty kokop5iviityon vaatimaa ty6kyky5,
vaan osittainen, mahdollisesti kevennettyihin tehtiiviin riittiivii
toimintakyky luettiin mukaan. Tydkyky onkin seuraavassa llihes
identtinen ty6halukkuuden kanssa: ty6hdn kykenevinii itseliiin pitliv2it
ilmoittivat myds haluavansa ty6tii.

Seuraavalla sivulla olevassa kuviossa verrataan tliyden ellikkeen,
osaelSkkeen ja hylkdyspA5tdksen saaneiden tyossA kiiyntiS ia tydkyky-
arviota haastatteluajankohtana.
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Kuvio 4 Ty6ssA kiiynti ja koettu ty6kyky

0 50 100 z

taysi eldke

osaeldke

hylkiiys

m tyijssd
ei tytjsse, mutta
t ytihcin kykenevd
ei tyiissii, eikd
kykenevd

jossain mtiSrin

lainkaan ryijhijn

Pieni osa, noin 15 ? tiiyden eliikkeen saajista on ty6ss5 tai pitdii
itse:i:in jossain mii5rin tyokykyisenH. osaellikkeen ja hyrkliysp55tok-
sen saaneiden joukossa tydssekiiyvili tai tydkykyisina itselilin pite-
via on enemman. osaeliikeliiisten ja hylkiiyspliiit6ksen saaneiden vd-
rille ei kuitenkaan o1e havaittavissa eroa ty6kykyisyyden kokemises-

Tyokykyarvio ei osaeliikelliisillS vaihtele idn mukaan. sen sijaan
t5yden elEkkeen tai hylkiiysp6dtoksen saaneista nuoremmat kokevat
ty6kykynsd paremmaksi kuin vanhemmat. Lisaksi hylkliysryhmiissti mie-
het arvioivat naisia useammin pystyv5ns5 vield tekemliiin jotain an-
siotydtA.

Tutkj,muksessa ei selvitetty kokevatko ty6ssiikiiyviit itsensii todelta
riitt5vdn ty6kykyisiksj-, vai onko tydssdolon syynli tiihinnii taloudel-
linen tarve. Ei-ty6ssakiiyvien tydkykyarviot osoittavat kuitenkin,
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ette ainakin ty6hdn pyrkimisen suuntaan tydhalukkuus ja vallitseva
tilanne ovat ristiriidassa. Alentuneeseen tydkykyyn sopivaa ty6tii
ei halukkaille o1e 16ytynyt.

Ei-ty6ssiikdyvistli, mutta tydh6n haluavista suurin osa toivoo jonkin-
Iaista osa-aikatydtii. Naiset haluavat kokopiiiviitydtti harvemmin
kuin miehet ja t5yden ty6kyvytt6myysel5kkeen saajat harvemmin kuin
osaeliikelliiset tai hylkiiystapaukset.

Taulukko 23. Kokopiiivtitydtii haluavien osuus ei-ty6ss5kliyvistli (t)

miehet naiset lrht.
taysi elake
osaelEke
hylkiiys

Valtaosa ty6h6n haluavista esitti tlirkeimmdksi syyksi taloudelli-
sen tilanteen:

taloudellisesta syyst5 ty6h6n haluavia ei-ty6sslikiiy-
vistii, jossain mdiirin ty6kykyisistli

26
51
5't

9
L7
40

19
35
49

tdyden eliikkeen saajista
osaellikkeen saajista
hylkHystapauksista

53 r
59 r
69 r

Muut ilmoittivat haluavansa tydhdn l5hinn5 ajankuluksi tai mielen-
terveyden vuoksi. My6s vankasti protestanttiseen tydetiikkaamme
ankkuroituneita vastauksia ldytyi: ty6h6n haluttiin, koska tytit5
kuuluu tehdli.

Konkreettisesti vuoden 1977 aikana joko omalta paikkakunnalta tai
muualta ty6td etsineit6 on ty6h6n haluavista osaeldkelHisistE 40 t
ja hylkdystapauksista yli 50 t. Nuoremmat raportoivat tydnhausta
useammin kuin vanhat, samoin miehet useammj-n kuin naiset.
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Ne ty6h6n halukkaat, jotka eiviit o1e tyotii etsineet, voidaan luoki-
te11a piilotydttdmiksi. Tiillaisia piiroty6ttdmiii - tydvoimaan kuu-
lumattomj.a, jotka sekti haluaisivat ettii voisivat o11a ty6ssii, mutta
eivH.t oIe etsineet tydtii - arvioitiin tilastokeskuksen tydvoimatut-
kimuksen mukaan olevan vuonna L9z7 noin 73 oo0. Kuten k5silld ore-
van tutkimuksen ty6h6n halukkaista, my6s kaikista piilotydttdmistii
enemmistd halusi osa-aikaty6td (Ty6voimatutkimus 1977, lg).
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5 TYO- JA ELAKETILANTEEN MUUTOK SET VUODEN ].977 JALKEEN

Edellisissii luvuissa on tarkasteltu ty6ssiikiyntiii haastatteluajan-
kohtana e1i vuoden 1977 lopulIa. Rekisteriin merkittyjen ty6suhde-
ja elaketietojen avulla tilannetta voidaan seurata my6herunilt:ikin
vuosilta.

seurantajakson aluksi on kuitenkin syytii muistuttaa rajoituksista
aineiston yleistettdvyydessii. Tarkastelussa mukana olevat osaelSke-
lEiset ja hylkiiystapaukset ovat saaneet eldkepalitdksensd vuosina
Lg74-7976, e1i 1-4 vuotta ennen haastatteluajankohtaa. Kaikki tut-
kimuksessa mukana olevat ovat my6s siiilyttaneet elZikestatuksensa
vuoteen 1977. Hylkiiystapaukset eiviit ole ennen haastatteluajankoh-
taa siirtyneet elakkeeIle, eikii eliikkeellii olevien eliike ole piiiitty-
nyt.

seurannan liiht6tilanteessa tutkittavilla on siten takanaan joko

muutaman vuoden eliikeaika tahi muutarnan vuoden aikana yksi tai
useampia hylkSykseen piiiityneitii elSkehakemuksia. Kaikkien tiettynii
ajankohtana ratkaistujen tydkyvyttdmyystapausten seuranta sisSltiii-
si jonkin verran enemman paattyneitd elakkeita ja hylkSyksen jiil-
keen my6nt6Pdlit6ksen saaneita.

Mit:i vuoden 1977 jSlkeen on tapahtunut? ovatko osaeliikelHiset pysy-

neet edelleen osaeliikelaisinli ja hylkiiystapaukset poissa tytikyvytt6-
myyseliikkeeltii? onko ty6ssliktsynti lisiiiintynyt vai vahentynyt?
Ennakoiko haastatteluaj ankohdan ty6tilanne tulevia el2ikeratkai-
suja? TSIlaisiin kysymyksj-in pyritliSn seuraavassa loytiimiiiin joita-
kin vastauksia.

vuoteen 1982 mennessS tarkastetujoukosta on kuollut L5 henki165.
Suhteetlisina osuuksina tiim5 merkitsee osael5kelSisistii 5 t ja hyt-
kliystapauksista 1 t. VanhuuselEkkeelle siirtyneitd on osaeliikelliis-
ryhmiisa 3 t ja hylkiiysryhmsssZi 4 t. NSmii henkildt on seuraavassa
jiitetty tarkastelun ulkopuolelle.
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Raportin alkupuolella - taulukossa 5 - esitettiiin ty6ssiikiiyvien
osuus haastatteluajankohtana. Taulukosta niikyy, ettii osael5keliii-
sistd k5vi vuonna 1977 ansiotydsse 47 *. Vuoteen 1982 menness6
ty6ssiikiiyvien osuus on kuitenkin laskenut 32 t:iin. Aivan samoin
on tydssekdyvien osuus laskenut hylkiiysryhmiissii: 46 *:sta 32 t:iin.

Ty6ss5kiiyvien joukko on lisiiksi muuttunut. Puolet vuonna 1977 tyiis-
sEkiiyneistli on jtiiinyt pois ty6eliimEstd, ja viidesosa niistd, jotka
eivat vuonna 1977 k5yneet ty6ssii, on palannut ty6eliimeen.

Tydeliimdiin palaaminen tai ty6std pois jiiSminen on todenniikdisesti
yhteydessd eliiketilanteen muutoksiin. Eliiketilanne ei kaikilla
osaelakeraisilrS tai hylkdystapauksilra ole siiilynyt ennarraan koko
seuranta-aikaa. AlIa olevasta taulukosta kiiy i1mi, etttl vuoden
1,977 osaeldkelEisista 40 t:1la ja hylkAystapauksista 20 t:lIa on
vuoteen 1982 mennessH tapahtunut muutoksia tyOkyvytt6myysellikerat-
kaisun suhteen.

Taulukko 24. Vuoden 1977 osaeliikeliiisten
ketil-anne vuonna 1982 (t)

ja hylkiiystapausten e15-

vuonna 1977
voimassa ollut
elEkeratkaisu

vuonna 1982
osa- ei e15- yht.
el5ke kett5

tiiysi
eliike

osaeliike
hylk5ys

28
T7

L2
79

100
100

50
4

Seuraavassa kuviossa eldkkeellliolon vaiheita tarkastellaan haastat-
teluajankohdan ty6ssiiolon mukaan. vuonna 1977 osaetiikkeell5 olleet
sek6, kyseisenii vuonna hylkliysryhmdiin kuuluneet on jaettu kahtia
vuoden 1977 ansioty6tilanteen perusteella.
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Kuvio 5. Eltiketilanne vuosina 1978, 1980 ja 1982

osaeldke vuonna 1977 hylkeys vuonna 1977

z r9ta l98o 1982 1982
r00

50

0

r00

50

0

TE T E T E TETETE

T = tyb,ssa vuonna 1977

= ei ty6ssd vuonna 1977E

_ ei ETK-tydkyvyttdmyyselSkettd vuosina
- 1978, 1980 tai 1982

= osaeleke vuosina 1978,1980 tai 1982

= Edysi eldke vuosina 1978, 1980 tai 1982

Kuviosta 5 niikyy, ettS vuonna t977 ty6ss|kliyneistli osaelSkelSisis-
td tliydelle elakkeelle siirtyneitii on viihemm5n kuin ei-tydssiik5ynei-
den ryhm5ssS, ja vastaavasti el5ke on pliiittynyt ty6ssEkiiyneillli
hieman useammin kuin ei-tydssiikAyneillii.

Uylkiiysryhmiis sd ty6 s slikiiyneiden j a e i-ty6 s siikiiyneiden vii l inen ero
on liihes oLematon. Ty6ss5k5yneiden ryhmdssii eliikkeelle siirtyminen
on tosin tapahtunut jonkin verran hitaammin.

t....-..'.t

E1:*i:n,
,J:::ii:t-i.:l
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Tydtt6myyselekkeelle siirtyneitli on osaelskeIdisryhmlissii ainoastaan
yksi, hylkiiysryhm5ssr sen sijaan useampi saa ty6ttdmyyseliikettii.
Kaikista vuonna 1977 ty6ssSkiiyneistii hylkliystapauksista 5 g ja
ei-tydss5kiiyneisti 7 t on vuoteen 1982 mennessH siirtynyt ty6tt6-
myyseliikkeelle. (Kuviossa 5 tydttdmyyseliikettii saavat sisiirtyvdt
luokkaan "ei tytjkyvytt6rnyyseliikett5-") . Ty6tt6myyseltikkeeseen oikeu_
tetusta ikiiryhm5std , viihintiidn 55-vuot j_aista, kyseistii eliikettd sai
vuonna 1982 alunperin hylkdysryhmiilin kuuluneista 2r *. 55 vuotta
tdyttiineiden ikHryhmii on kuitenkin varsin pieni, joten lukumii5rEi-
sesti tyiittdmyyseliikkeetle siirtyneitii ei ore paljon, vain seitse-
mdn henki16li.

Tdydelle eliikkeelle siirtyneet, vuonna 1977 osaeriikkeella tai hyl-
kAystapauksena o1leet ovat paria poikkeusta lukuunottamatta jEdneet
kokonaan pois ty6el2im5stii. vastaavasti suurin osa niistii, joiden
osaeriike on pliiittynyt, jatkaa tai on parannut ansioty6h6n.

osaelSkeriiisten j a hylkliystapausten ty6ssiikiiynnin viiheneminen vuo-
desta 1977 vuoteen 1982 (ks. s. 61) ei kuitenkaan serity pelkiistiiiin
eriiketilanteen muutoksilra. Ty6sslikiiyvien osuus on laskenut myos
koko seurantajakson ajan osaeldkkeerl5 olreirra sekii hylkaysryhmiis-
sii pysyne j-11ii.
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Kuvio 6. Vuosina 1977-1982 tydssiikiiyneiden osuus koko seurantajak-
son ajan osaeliikkeellii olleista sekti hylkS.ysryhmiissli pysy-
neistii (* )

tycissii
kiiyviti

/"

50

45

4U hylkdystapauksina
pysyneet

35
osaeliikkeellii
pysyneet

30

0 vuosl
77 78 79 80 81 82

Kuviosta niikyy, etta tydsslikiiyvien mdiirii on osaeliikkeellii pysyneil-
lii laskenut kutakuinkin tasaisesti koko seurantajakson ajan. Hy1-
kdystapauksena koko seurantajakson pysyneil15, ty6ss5kiiynnin suunta
on my6s aleneva, joskin vdhemmiin tasaisesti.

1970-tuvun lopun erittAin huono tydllisyystilanne lienee vaikutta-
nut tydssiik?iyvien osuuden nopeaan laskuun jakson alkupuole11a.
Vastaavasti viime aikoina jiilleen voimakkasti kasvanut tydtt6myys
selittlinee vuosien 1981 ja 1982 vAlisen jyrkemmiin laskun.

Osaeldkekiiytiintd on alunperin luotu helpottamaan pitemmiin ajan ku-
luessa portaittain tapahtuvaa tydkyvyn laskua (ks. s. 2). Tydkyvyn
aleneminen ei vAlttdmAttli pysiihdy osaellikeratkaisuun, joten tydss2i-
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kEynnin vlihenemisen taustalla on ty61-lisyystilanteen muutosten li-
sdksi ndhtiivti myds mahdollinen tydkyvyttdmyyden risiilintyminen.

Tiivist5en voidaan todeta, ettli tyossdkdynti ellikkeen hakemisen
jiilkeen jossain miilirin ennakoi tulevaa kehitystli. Ty6ssiikayvistii
osael2ikkeen tai hylkdyspii6t6ksen saaneista siirtyy vlihemmiin myohem-
pinii vuosina tliydelle el5kkeelle ja toisaalta pysyy tai siirtyy
enemmdn pois e12ikkee1tii. Ty6ssiikiiynnin vAheneminen ei kuitenkaan
selity yksinomaan eliiketilanteen muutoksilla. Heikko ty6lrisyysti-
lanne sekd osaelzikeriiisten ja useiden hyrkiiystapaustenki_n ty6kyvyn
jatkuva, vdhittiiinen heikkeneminen pienentiivdt aikaa mydden ty6ssH-
kAyvien joukkoa.
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6. YHTEENVETO

Raportissa on tarkasteltu palkansaajina tydskennelleiden osaeliike-
liiisten ja tyokyvyttdmyyseliikehakemukseensa hylkiiysplilit6ksen saanei-
den henkildiden ty6ssiikiiyntiii ellikkeen hakemj-sen jElkeen.

sekti osaelake etta hylkliyspaiitds ovat kannanottoja henkilrin tytiky-
vystli. Kummassakin ratkaisussa tyokykyii katsotaan vielii olevan
jiiljeIla.

Raportissaesitetyttuloksetosoittavatkuitenkin,ettajaljellS
olevan tydkyvyn hyddyntiiminen kliytzinn6ssli on vaikeaa: vajaa puolet
osaelakelaisistii ja hylkaystapauksista on tydssli tutkimuksen haas-

tatteluajankohtana, vuoden 1977 lopulla'

Tydhdn halukkaita ja ainakin jossain mdiirin itsea2in ty6kykyisinli
pitaviii on kuitenkin enemmiin: runsas kolmannes ei-tytissiikliyvistli
osaellikkeen tai hylkayspaSt6ksen saaneista haluaisi tytitli. valta-
osa erityisesti naisista toivoo osa-aikatydtli. Ansiotytihdn pyrkimi-
sen taustalla on tavallisimmin taloudeltinen tarve, ioskin tydn
mielenterveydellinen merkitys nakyy my6s annetuissa vastauksissa'

Vajaatydkykyisten ty6llistymisen vaikeudet voidaan hahmottaa kahden

ajatuskehikon, tyomarkkinoiden lohkoutumisen ja ty6markkinoilta
syrjiiytymisenl) yhdisterm5nii. Ensinniikin tydmarkkinoiden lohkou-
tumisteorioiden perusteella on ajateltavissa, ettS vajaatydkykyi-
set, usein monine muine tlzdmarkkinoilla negatiivisiksi luokiteltui-
ne ominaisuuksineen, jiiiivlit erityisen herkiisti ei-ammattitaitoa
vaativille, epavakaille jokamiehen tlzdrnarkkinoille. Ty6eliimSstH

1) Tydmarkkinoilta syrjiiytymistii on tarkasteltu seikkaperliisemmin
tlninna ruotsalaiiten- jl tanskalaisten liihteiden perusteella
tutkimuksen neljiinnessli osaraportissa (Gould 1982', 20-241 '
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syrjaytymisen mekanismi toimii puolestaan tehokkaimmin juuri tlil-
laisirra epiivarmoilla, perinteisen kilpailuun perustuvan talousmal-
1in markkinoilla. Tuottavuus on perusteena sekii tyohdn otossa etta
irtj-sanomisessa, ja tuottavuuden kriteereind k5ytetdlin mm. koulutus-
tasoa, ikaa, sukupuolta ja terveydentilaa.

Tyossiik5yvien ja ei-ty6ssHkdyvien vajaatydkykyisten vertailu osoit-
ti, ettii ty6ss5k5yvi115 useat tuottavuuden kriteerit ovat positiivi-
semmin painottuneita. Samalla vastustuskyky ty6n (ja my6s mahdol-
listen tyt5ttdmyysjaksojen) kul-uttavuudelle on parempi ja ty6h6nha-
keutumisen intensiteetti korkeampi. perheenhuortovervollisuus,
enemmdn koulutusta, vakaampi ja usein palvelualoille sijoittuva
tydtausta, parempi ktisitys terveydentilasta, ja harvemmj-n kansan-
ellikkeenii my6nnetty tytikyvytt6myyseliike ovat seikkoja, jotka koros-
tuvat ty6sslikdyvil15..

oreellista on kuitenkin n5hdii vajaaty6kykyisyys yksir6n ominaisuuk-
sien ja tydymp5ristdn haasteiden vastaamattomuutena. Mitii kire5mpi
tydmarkkinatilanne, sit5 korkeammat ovat tydvoimalle asetettavat
laatuvaatimukset. Tydllisyystilanteen merkitys n5kyykin useissa
raportissa esitetyissa tuloksissa. Ensinniikin parempi-na tytilrisyys-
aikoina ratkaistuista tapauksista useammat ovat tydssA. Toiseksi,
ty6ssdk5yvillA on vdhemm5n omakohtaisia tydtt6myyskokemuksia kuin
ei-tydssiikayvillii ja lisaksi tytiss5k5yvEt naiset asuvat tavallista
useammin hyvan ty6ltisyystilanteen alueel1a. Kormanneksi, seuranta-
tiedot vuosirta 1978-1982 osoittavat, ettii ty6ssdkEynti on vlihenty-
nyt ty6llisyystilanteen heikkenemisen mydtii.

Ainoa varsinaisesti tlzon muutoksen merkitystii mittaava kysymys ohei-
sessa tutkimuksessa liittyi tydtehtlivien keventamiseen ennen elak-
keen hakemista. Ty6n sopeuttaminen niiyttdli tuottaneen tuloksia:
tydssiik5yvi-en tydnantajat ovat ol1eet valmiimpia ty6kyvytt6myyttA
ennartaehkiiiseviin, lahinnd ty6ajan lyhentlimiseen kohdistuneisiin
muutoksiin.
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Tutkimuksessa havaittiin edelleen, etta ty6ssakliynti ennakoi jos-
sain mddrin mydhempiii elAkeratkaisuja. Joko pitkHaikainen tydt5
vailta oleminen on rnydhemmissii eliikeratkaisuissa luettu elAkkeen
mydntiimistd puoltavaksi tekijiiksi, tai ej--tydssiikayvien ty6kyky on

todella ratkaisevasti ty6sslikayvien tydkykyii alhaisempi tahi nopeam-

min heikkenevA.

Koko seurantajakson ajan osaellikkeellS olleiden ja vastaavasti hy1-
kiiysryhmiissii pysyneiden ty6eliimliSn osallistumisen vS.heneminen vuosi
vuodelta viittaa syrjiiytymiskehityksen voimistumiseen. Osael6keliii-
sen tai hylkiiyspliiitdksen saaneen tydkyvyn vahittliinen heikkenemi-
nen, tuottavuuden lasku, johtaa entistii korostuneempaan marginaali-
asemaan ja entistE eplitodennlikoisempdSn ty6e1amiiss5 pysyttiiytymi-
seen.

I"larginalisoituminen ei kaikin osin naytli olevan eliikejiirjestelyin
hallittavissa. Osaeliikejdrjestelmli ei ole pystynyt jlirin tehokkaas-
ti yhdistdmiiSn palkansaajitla tyotli ja eliiketta, ja ty6kyvyttdmyys-
hylkliys on usein portti ty6ttdmyyteen.

JHrjestelmen puutteet eivdt kuitenkaan liity yksinomaan e15'kepoli-
tiikkaan. Tanskalaisessa 1960-luvu1Ie sijoittuvassa fyysisesti
vammautuneiden asemaa selvittdvasse tutkimuksessa havaittiin, ettii
fyysinen vamma tuottaa vaikeuksia ty6elAmiissE pysymisesse, mutta
miklili vammainen pystyy vammastaan huolimatta siiilytt5miiiin ty6nsii
h6nen ansiotulonsa ovat t5ysin normaalit. osittainen ty6kyvyn hy6-
dyntdminen alentunej-ne ansioineen ei n5ytii toteutuvan tydmarkkinoil-
la (Andersen 1966, 761.

Ilmeisesti tydeliimli ei sitten 1960-Iuvun o1e muuttunut ainakaan
vajaata tydkykyd suosivammaksi. Ellikejiirjestelmdn puutteet onkin
niihtiivA tAtii taustaa vasten. EtAkejiirjestelmii voi mahdollistaa
taloudellisesti turvatun joutilaisuuden, mutta osittaisen joutilai-
suuden ja ty6n yhdistlimiseen sen keinot eiviit riit5. Sosiaaliturva-
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politiikka voi. siiaderlii syrjEytyvien joukon rakennetta ja kanavoitu-
mista eri tukimuotojen piiriin; syrjiiytyvien joukon supistamiseen
tarvitaan kuitenkin tydeliimlin kuntouttamista, ty6n uudelleen jaka-
mista ja laadullista muuttamista.
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Liite 1

Liitetaulukko Ammattijakauma (8)

ammatti ennen
eliikkeen hakemista

osaelSke hylkdys
vuonna 1977
ty6ssA ei yht.

vuonna 1977
tyossii ei yht.

miehet

teknillinen ja hal-
linnollinen ty6
myynti- ja palveluty6
kulj etustyd
rakennusty6
kaivosty6
metall-i- ja kone-
teoJ-1. tyo
puu- ja paperi-
teol 1 . ty6
muu teollinen ty6
varasto- ja kuormaustyd
metsiityd
maatalousty6
yhteensH

16
t-1

3
29

2
6
4

46
1

6
1L

4
38

1

I
11
15
10

6

7
16

2
19

0

8
13

9
t4

3

10 t2 t2 18 1_4 I7
3

12
5
2
2

100

2
4

l2
7
3

100

2
o

9
5
3

100

13
15

10
L2

t2
13

4
100

13
6

100

6
5

100

nai set

hallinto, terveyden-
huolto yms.
toimistotekninen ty6
myyntity6
palvelutyd
sii-vousty6
rakennus- ja aputy6
tekstiiliteoll. tyd
muu teollinen ty6
maatal-ousty6
yhteensd

6
1B
24
17
16

3
72
L1
13
23
13

1
1,2

6
15
20
15
t9
10

)
7

20
18
t7

6
13
13

3
100

4
12
T4
19
19

8
7

13
4

100

4
10
l7
t9
18

7
9

13
3

100

6
5
6

100 100

6
9

100
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Lii-te 2

HAASTATTELULOII,IAKKEEN KYSYMYK SET

Haastattelulomake on kokonaisuudessaan esitetty liitteen5 tutkimuk-
sen ensimmliisessii osaraportissa "Ty6kyvyttdmiit 1970-Iuvu11a". Seu-
raavassa luetellaan vain kZisillA olevassa osaraportissa kZi.ytetyt
haastattelukysymykset. Kysymykset on numeroitu samoin kuin haastat-
telulomakkeessa.

Oletteko...
1 Naimisissa
2 Avoliitossa
3 Asumuserossa
4 Eronnut
5 Leski
6 Naimaton

MikE on pohjakoulutuksenne?
1 Kansakoulu tai vastaava
2 Keskikoulu
3 Ylioppilastutkinto

MikH on jatkokoulutuksenne?
1 Ei jatkokoulutusta
2 AlIe 4 kk:n ammattikurssi
3 V5hintiiiin 4 kk:n ammattikurssi
4 Tutki-nto ammatillisessa koulussa
5 Tutkinto opistotasoisessa koulussa
6 Tutkinto korkeakoulussa tai yliopistossa
7 Jokin muu kurssi tai tutkinto, mikii?
8 Ei osaa sanoa

2

7
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24. Minkiilainen terveytenne on nykyisin
1 Melko hyvii
2 Tyydyttiivii
3 VAIKEA SANOA

4 Melko heikko
5 ErittHin heikko

25. Onko terveydentilassanne tapahtunut muutosta sen
jAlkeen kun haitte tydkyvyttdmyyselAkett5?
0 Ei muutosta
1 Tapahtunut paranemista
2 Tapahtunut huonontumista
3 Eos

31. Miten serviydytte terveydentiranne puolesta seuraavista
Taval lisesta kiivelystii
Portaissa kiivelemisestii
Linja-autoon tai junaan nousemisesta
Painavan kassin kantamisesta
Pukeutumisesta ja riisuutumisesta
Peseytymisestli
WC : s sa kiiymi sest5

Vastaus vaihtoehdot:
1 Vaivattomasti
2 Tuottaa vaikeuksia
3 Vain toisen avustamana
4 Ei selviydy lainkaan
8 Eos
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K]rsymykset 35-37 kysyttiin erikseen kustakin yli vuoden kestdnees-
tii ammatista seke lisiiksi viimeisestli ammatista vaikka se ei olisi-
kaan kestdnyt y1i vuotta.

35. I,tikii oli teidiin ensimmiiinen (toinen, kolmas. . . ) y1i vuoden
kestlinyt ammattinne tai mitti tydtd teitte silloin?

36. Missd tai minkiilaisissa tyopaikoissa te teitte tEtH ty6tii?

37 . ltistii vuodesta mihin te teitte tiitii tydtii?

41 . Missii ty6ssii. olitte viimeksi ennen tydkyvyttdmyyseliikkeen
hakemista?

51. Montako kuukautta olitte poissa ty6stli viimeisen 4 vuoden
aikana ennen eliikkeen hakemi-sta ty6ttomyyden vuoksi?

56. Jos teiIle nyt tarjottaisiin mahdollisuus, olisitteko halukas
osall-istumaan tei11e sopivaan uuteen ammattiin tlihtlilivAiin kou-
lutukseen tai muihin ty6kykynne palauttamiseksi tarkoitettui-
hin kuntoutustoimenPiteisiin?

57. Minklilaisiin toimenpiteisiin?

58. Mist5 syystA ette haluaisi?

59. Pystyisittekd tiillii hetkellii tekemlian jotakin ansioty6tii?
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50 MinkSlaisen tyoajan puitteissa haluaisitte t!i1Ili hetkellii
tehdii ansioty6tS?
1 Kokopiiiv5ty6
2 Osap5ivdty6
3 l4uu osa-aikaty6 (esim. lyhyt tydviikko)
4 Muunlainen ty6aika, millainen?
O EN HALUAIST ANSIOTYOTA
8 Eos

51. Mist5 syystii haluaisitte ansioty6h6n?

63. Oletteko viimeisen vuoden aikana etsinyt tydtii...
Omalta pa j-kkakunnalta
Muul-ta paikkakunnalta
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