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ESIPUHE

Ty6kyvyttdmyys toimeentuloturvaa edellyttiiv5n5 tapahtu-
mana on monella tavoin ongelmallinen. Ty6kyvyttdmyys-
el5kkeen mydnt5minen - tai hylkliliminen - on ennen muuta
ihmistii itse5iin koetelleen tapahtumaketjun piiEt6s. Ve-
hemmS,n ongelmallisia eiviit ole my6sk555n tydkyvytt6myy-
den yhteiskunnallrset vaikutukset.

Ty6kyvyttdmyys ymmiirretiiiin usein suppeasti Iiiiiketie-
teellisen5 tapahtumana, jota "sairaseldke"-nimitys ku-
vaa. Nyt julkaistava raportti "Tydkyvyttdmyys - eriva-
paus tydstE vai ty6tt6myydest5." avaa kuvan ty6kyvytt6-
myydestii lSiiketieteellistli laajempana yhteiskunnallise-
na prosessina.

El5keturvakeskus toivoo tEmin raportin avulla voivansa
auttaa p5Stdksenteki j6itti ja tutki joita l2ihestym5iin
ty6kyvytt6myyden ongelmia riittaven Iaajasta nEkdkul-
masta.

Tarve selvitttiti ty6kyvytt6myytte eldketurvan kohteena
syntyi 1970-luvuIIa tydkyvytt6mien miiiir5n kasvaessa
voimakkaasti. Yhteiskuntasuunnittelijoita on tydkyvyt-
tdmyys aina keskusteluttanut vaatimiensa suurehkojen
taloudellisten voimavarojen vuoksi. ElSketurvakeskus
halusi selventEii keskustelua tuottamalla empiiristE
tietoa tydkyvyttdmyyseliikettE hakeneiden elinolosuh-
teista. Viritettiin tutkimusprojekti "Ty6kyvyttdm5t
1970-luvulIa".

Nyt julkaistavan raportin my6tli tutkimusprojekti on
saatettu ptilitdkseen. Aikaisemmin on julkaistu seitse-
m5n osaraporttia. Ne k5sitteliv5t yksityisen puolen



tydkyvytt6myyseltikkeen hakijoiden koulutusta ja ammat-
titaustaa, perhesuhteita ja asumista, ty6tt6myytt5, tu-
1oja, terveydentilaa ja ansiotydtii eltikkeen hakemisen
jiilkeen. Saatu empiirinen materiaali suorastaan vel-
voitti tydkyvyttdmyyclen laajempaan, kdsitteelliseen
tarkasteluun, jota loppuraportti edustaa.

Loppuraportin on Iaatinut tutkija Raija Gould, jonka
osuus koko projektissa on ollut ratkaisevan tiirkeii.
Osaraporttien kirjoitt,ajia ovat my6s tutkija Raili
Hyrkkiinen ja tutkimussihteeri Timo JErvinen. Otantaan
liittyvistE tehtiivistd on vasLannut apulaisosastopdiil-
Iikk6 Leena Lietsala. Tietojen klisittelyss5 on keskei-
senH henkil6nd ollut tietojenkesittelysihteeri Liisa
Laitinen. Monet henkil6t ovat lis5ksi avustaneet tut-
kimuksen eri vaiheissa; erityisesti tutkimusapulaisten
Marja Heinosen, Katja H5liktin ja Pekka !4ellaisin ty6pa-
nos on ollut merkitt5vti. Tutkimushanketta on johtanut
osastopE5llikk6 Jussi Vanamo.

Heitti kaikkia kiit5n liimpim5sti.

llarkku Hdnninen
Suunnitteluj ohtaj a

Eliiketurvakeskus
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1. JOHDANTO

1. 1. Tutkimuksen tausta

Keisarilliset julistukset takasivat 1800-luvulla vaI-
tion virkamiehille ttiyden palkan tydkyvyttbmyyden koh-
datessa (Halonen & Jokelainen 1979 , 251. YleisenH, so-
siaaliturvaetuutena ty6kyvytt6myyselSke on Suomessa

kuitenkin vasta muutaman vuosikymmenen ik5inen.

Ensimmtiiset kansanel5kejiirjestelmlin mukaiset ty6kyvyt-
tdmyyselSkkeet maksettiin vuonna 1942 - tosin markka-
miitirliltii5n lShinnii symbolisina (NiemeIS 1982, 751 - ja
ensimmdiset lakisdiiteiset tydellikkeet yksityisen sekto-
rin palkansaajitle kaksikymment5 vuotta myohemmin- 1

Arkaisemmin ruotujiirjestelmdt, pitiijHnkierto, vaivais-
huutokaupat, kdyh5intalot ja ty6huoneet sekd vapaaeh-
toisista tydvaen apukassoista saatu tuki kattoivat ty6-
kyvytt6mdn sosiaaliturvan (Karisto ym. 1983, 225-239,
2'7 3-2771 .

Yleisten eliikejiirjestelmiemme syntyvaiheet liittyvtit
suomalaisen yhteiskunnan rakennemuutokseen. PaIkka-
ty6ISistyvHssS, kaupungistuvassa ja ikdrakenteeltaan
vanhenevassa yhteiskunnassa tarve vanhusvdest6n toi-
meentuloturvan jtirjest5miseen kasvoi. Samalla elin-
keino- ja anmattirakenteen muutokset loivat tuotannol-
liset ja yhteiskunnalliset edellytykset eltikepoliittis-

Palkansaajien eliiketait TEL ja LEL tulivat voimaan
1.7.L962. Merimiehiti koskeva eliikelaki I'{EL oli kui-
tenkin tullut voimaan jo aikaisemmin, 1.6.1956.
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ten kysymysten ratkaisupyrkimyksille (Niemel5 & Ruotsa-
Iainen 1983, 18-19). Vuoden 1922 k6yhiiinhoitolaissa ja
mydhemmin huoltoapulaissa esitetylle isdnndn tahi ty6n-
antajan elatusvelvollisuudelle oli ldydettSvii nykyai-
kaisempi, teollistuneelle yhteiskunnalle soveltuvampi
vaihtoehto (Kom.miet. 1960:A11, 11-13).

Tydkyvytt6myyseliikkeisiin yhteiskunnallinen murros vai-
kutti kahdella tavalIa. Ensinniikin nopea murros - aI-
kutuotannon supistuminen, teollisuuden ja palveluelin-
keinojen kasvu sekii tydel5m5n laadulliset muutokset
toi tyiikyvyttdmyyden entistii selkedmrnin esille (Gus-
tafsson ym. 1976, 34-35; Berglind 1978, LSi Siren 1979,
90). Toisaalta yhteiskunnalliseen muutokseen liittynyt
sosiaalipolitiikan kehitys, sosiaalivaltion synty (ks.
Karisto ym. 1983, 305), mahdollisti yh5 useamman henki-
16n siirtymisen ellikkeelle: palkansaajien elZikelakeja
(TEL ja LEL) seurasivat 1970-Iuvun alussa yrittdjien
eltikelait (YEL j a I4YEL) ja vuonna 1973 niiitti lake ja
laajennettiin liittiimlilIS osael5ke ty6kyvytt6myyseliike-
etuuksiin.

Tydkyvytt0myyseltikkeiden lukumdiirE kasvoi hyvin nopeas-
ti jdrjestelm5n laajetessa. 1960-Iuvun puoliviilissii
sai 4,5 t tydikhisest?i viiestdst5 tydkyvyttdmyyset5ket-
td, 1970-Iuvun puolivtilissli vastaava luku oli noin 8 ?
(Kansaneliikelaitoksen. . . 1984, 53) . Ty6eliike jiirjestel-
ru5n yksityisellii sekt.orilla saavutettiin alkavien ty6-
kyvytt6myyselSkkeiden lukumiiiir5n huippu vuonna 19732
silloin mydnnettiin yli 40 000 TEL-, LEL-, yEL- tai
MYEL-tydkyvyttdmyyseldkettii (ks. kuvio 1). Voimassa
olevien eliikkeiden m55rli eli eliikekanta o1i suurin
vuonna 1978. TEL-, LEL-, YEL- tai l,tyEL-ty6kyvyttijmyys-
ellikkeen saajia o1i siltoin yli 178 000 (Ty6eldkejdr-
jestelmiin... 1985, 2gl .
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Kuvio 1 TEL-, LEL-, YEL- ja MYEL-laitosten vuosittain
mydnt5mien ty6kyvyttdmyyselSkkeiden lukum66rti

I 000 elaketta

Kaikki

TEL ja LEL

MYEL
YEL

1962 -64 -66 -68 -70 -72 -',t4 -76 -78
Kuvio perustuu tycieliikelaitoksilta saatuihin tietoihin.

-80 -82 -84

Viime vuosikymmenen julkisessa keskustelussa ty6kyvyt-
t6myyselSkkeiden lukumEliriin nopea kasvu sai runsaasti
huomiota: huolta kannettiin sekii tydvoiman niukkuudesta
ettd sosiaalimenojen kasvusta. 1970-luvun alkupuolella
ennusteet ty6voimapulasta niiyttiv5t muuttuvan todelli-
siksi, ja vajaatydkykyisten kuntouttaminen ndhtiin tuo-
tantoellimlin toiminnalle tiirkelksi (Kaunisto a Kellokum-
pu 1976, 175) . Halukkuus elStttiii sosiaaliturvan avulla
niitii kansalaisia, joilIa o1i edes jonkinlaiset mahdol-
lisuudet tydllistyii, lakkasi (Mikko1a 1983, 521. Ty6-
voimapulan odotus muuttui kuitenkin 1970-luvun lopulla
mittavaksi joukkotydtttjmyydeksi, ja lama heijastui kas-
vavana huolestumisena sosiaalivaltion rahoituksesta:
esimerkiksi valtion tulo- ja menoarvioesityksiin vuo-
silra 1976 (s. 261, L977 (271 ja 1978 (241 on kirjattu
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maan hallituksen huoli ty6kyvyttdmyyseliikkeiden luku-
rndirdn kasvun aiheuttamasta elHkemenojen nopeasta 1i-
siilintymi sestS .

Tydkyvytt6myyseliikkeiden lukumdErti kSSntyi 1970-luvun
lopulla laskuun: uusien eltikehakemusten mtiiird vdheni,
ja samanaikaisesti hylklyspeetdsten osuus kasvoi. Kor-
keimmillaan uusien TEL-, LEL-, YEL- ja I'lYEl-ty6kyvytt6-
myyselSkehakemusten hylk5ysprosentti oIi vuonna L977 z

18,3 E.

Hakemusten vEheneminen ja hylkdysten osuuden lisiiiinty-
minen muuttivat my6s julkisen keskustelun luonnetta.
Tydkyvyttdmyyden m6iirittely nousi keskeiseksi kysymyk-
seksi. Pohdittiin ratkaisukliyt5nndn mahdollista kiris-
tymistH sek5 tyOeliikejiirjestelmdn ja kansanelSkejiirjes-
telmdn vdlisiS ristikkiiisiii eliikeratkaisuja (Suominen
1982, 20). Sosiaali- ja terveysministeri6 asetti Ty6-
kyvytt6myyden arviointitoimikunnan asiaa selvitt5miiiin.
MietinndssSSn toirnikunta esitti useita sisEIl6Ilisi5 ja
teknisiS uudistustoimenpiteitii ty6kyvytt6myyseldkerat-
kaisutoimintaan (Kom.miet. L982z2l .

Aivan viime vuosina tydkyvytt6myyselSkkeiden lukumtilir5
- sekS vuosittain alkavat eliikkeet ettd eliikekanta - on
taas hieman kasvanut; 1970-luvun huippuvuosien tasoon
lukumSSrli ei kuitenkaan ole kivunnut. Vuoden 1984 1o-
pussa 175 351 henkildii sai TEL-, LEL-, YEL- tai I'{YEL-
tydkyvyttdmyyselEkettii (Tydellike jiir jestelmdn. . . 1985,
60) . Kaikki eldkejHrjestelmiit - yksityinen ja julkinen
tydeliikejiirjestelmii sekH kansaneliikejErjestelmi - huo-
mioon ottaen oli Suomessa vuoden 1984 lopussa 262 962
tydkyvyttrimyysel6kelSistE (Tilasto Suomen... 1985, 251 .
Erityisen suuri merkitys tydkyvytttrmyysellikejlirjestel-
miillh on vanhimmissa ik5ryhmissii: kaikista 60-64-vuo-
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tiaista suomalaisista lShes 40 t saa elSkettii tydkyvyt-
t6myyden perusteella (mt. 35).

Ty6kyvyttdmyyselSkkeiden lukuisuus kertoo sairastavuu-
d,esta ja tydeliim5n ongelmista. SamaIIa se kertoo tydn,
erityisesti palkkatydn keskeisestti roolista yhteiskun-
nassamme. Ty6 on nykyihmisen ensisijainen toimeentulon
Iiihde, mutta modernissa yhteiskunnassa ty6 ei o1e ai-
noastaan taloudellinen vaan my6s sosiaalinen ja moraa-
tinen jiirjestysperiaate (Rahkonen 1984, 15). Weberin
(1980, alkup. 1904-1905) hahmottama protestanttinen
ty6n etiikka on yhd tunrristettavissa. Ty6h6n kykene-
mtittdmyys, ty6n instituutiosta irtautuminen on legiti-
moitava sek5 taloudellisesti ettH moraalisesti, ja te-
hhn tydkyvytt6myyseliike tarjoaa mahdollisuuden.

Tydkyvytt6myyselSkkeiden suuri miiiirti ei kuitenkaan hei-
jasta vain ty6n keskeisyytta; se on myds tulkittavissa
oireeksi tydn yhteiskunnallisen roolin haavoittuvuudes-
ta. Viinre vuosien yhteiskuntatieteellisessE keskuste-
lussa on tavan takaa noussut esiin kysymys ty6yhteis-
kunnan tuievaisuudesta: el5mmek6 historiallista murros-
td, ty6yhteiskunnan lopun aikojaal Monet ovat Andr6
Gorzin (1982, 32) tavoin valmiita uskomaan, ett6 "erds
aikakausi on loppumassa: se jolloin ihmistyd oli kaiken

Aho (1984, 2).91 huomauttaa, ett5 ty6yhteiskunnan krii-
sin kHsit.ett6 on tiettavasti ensimm5isen5 kdytt8nyt
Ralf Dahrendorf artikkelissaan rrlm Entschwinden der
Arbeitsgesellschaft" (1980) , vaikka asiallisesti samaa
keskustelua on k5yty jo aiemminkin. Suomessa ty6yh-
teiskunnan kriisistti ovat kirjoittaneet mm. Kasvio
(1983, L9841, Hongisto (1983), Aho (1984), Julkunen
(1984), Kosonen (1984a) ja Rahkonen (1984). Erityises-
ti sc;siaalipolitiikan suhdetta tydyhteiskunnan krii-
siin ovat tarkastelleet mm. Karisto (1984b), Lehtonen
(1984) ja Purola (1984).

1
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rikkauden liihde". Ja nekin, jotka pitlviit aikakauden
vaihtumista Irian dramaattisena tulkintana, ovat kui-
tenkin tunnistamassa mitb ruoninaisimpia ty6yhteiskunnan
kriisin merkkejti "ty6tt6myydest5 ekokatastrofin uhkaan
ja talouspolitiikan impotenssista protestanttisen etii-
kan eroosioou" (Aho 1984, 2l9l. Ndkyvimmin kriisin oi-
reet ilmenevht juuri tyEkyvytt6mien, ty6trdrrien ja mui-
oen tydhtjn osallistumattomien m5iirlissii: "sosiaaliturva-
jtirjestelm5n edustaman 'toisen talouden' varassa eI55
kasvava joukko kansalaisia, joil1a ei oIe asemaa varsi-
naisessa tafoudessa ja tydn instituutiossa" (PuroIa
1984, 36). Syrjiiytyminen ty6sth, jota esimerkiksi ty6-
kyvytt6myysellikelSistyminen edustaa, onkin tydyhteis-
kunnan kriisin mydtii muotoutumassa marginaali-ilmi6sth
olennaiseksi yhteiskunnalliseksi tekijEksi (mt. 371 .

1.2. Tutkimuspr o -l ekti kvvvttdmat 19 70-luvulla I

Ty6kyvytt6myyselakkeiden lukumiiliriin nopea kasvu 1970-
luvun alussa viritti tutkimustarpeita. Ty6kyvyt-
tdrnistd ja tydkyvyttdmyydestS tiedettiin kovin viih5n.
Tata tiedon puutetta pyrki osaltaan poistamaan Eliike-
turvakeskuksessa 1970-luvun lopulla suoritettu haastat-
telututkimus rTydkyvyttdmiit 1970-tuvulIar .

Tutkimusprojektin tavoitteena o1i selvitttiti, miten ty6-
kyvyttdmdt Suomessa elSvdt ja mink5,Iainen on niiden
henkilSiden tausta, jotka ptiityviit tydkyvyttdmyyseliik-
keen hakemJ-seen. Tutkimuksen ensisijainen tarkoitus
oli siten puhtaasti kuvaileva; pyrkimyksenii o1i hahmot-
taa ty6kyvytc6mdn muotokuvaa perhesuhteiden, asumisen,
koulutuksen, ty6n, taloudellisen tilanteen ja terveyden
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osalta. Kuvailevaankin liihestymistapaan sistiltyy kui-
tenkin implisiittisesti kausaalisuuden idea (Hirschi &

Selvirr 7973, 48-49). Vertaamalla tydkyvyttdmiS muuhun
vdest66n, vertaamalla hylk5yspiiiit6ksen saaneita ty6ky-
vyttiimyyselSkelliisiin ja tarkastelemalla eliikkeelle ha-
keutumiseen lohtaneita eliimdnvaiheita ltihestyttiin tut-
kimusprojektissa my6s syysuhteiden tarkastelua.

'Tydkyvytt6miit 1970-1uvu11a'-projektin tuloksia on jul-
kaistu seitsemdssH erillisessii osaraportissa (Gould
1980, L982, 1963; Hyrkktinen 1980, 1983; Jiirvinen 1982;
L:-etsala ym. 1980). KiisillE olevasta tutkimuksesta oIi
tarkoitus muodostua projektin kokoava loppuraportti.
osittain tiim5 tarkoitus onkin toteutunut: projektin
keskersimmtit empiiriset tulokset ldytyvat teman tutki-
muksen sivuilta. Osittain tutkimus on kuitenkin kasva-
nut ulcrs'Tydkyvytt6mdt 1970-Iuvullar-projektista, ir-
tautunut sen alkuperiiisestE empiirisen kuvauksen ties-
ta. Tutkimuksen kysymyksen asettelu on pitkElti muo-
toutunut projektin edetessa esille tulleista kiisitteel-
lisist5 ja usein hyvin perustavanlaatuisista ongelmis-
ta: jo rtse tydkyvyttdmyyden ktisite osoittautui huomat-
tavasti moniuloitteisemmaksi kuin alunperin oli odotet-
tu. Siten viimeistellessdiin haastattelu- ja tilastoai-
neistojen antamaa kuvaa ty6h6n kykenemlitt6myydestti, ka-
sil15 oleva tutkimus samalla suuntautuu yksil6llistti
eltikelSistymisprosessia laajemmin ty6kyvyttdmyyden si-
sii116n ja sen sosiaalipoliittisen roolin tarkasteluun.
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1.3. Tutkimuksen tavoitteet ia sisiilttj

- "Kun minii kiiytiin jotakin sanaa", sanoi Tyy-ris Tyllerd pilkallisesti, "se tarkoittaa juu-
ri sitii mit5 minii haluan - juuri eikli mel-
keintt.
- "tlutta kysymys on siitd", sanoi Liisa,
"voitko todella saada sanat tarkoittamaan eriasioita".
- "Ei, vaan kysymys on siitii, kuka mii5r55 japiitittli5", sanoi Tyyris Ty11er6. "Siind kaik-ki" (Carroll L974, 208).

Kuka mSSrtiii ja pii8ttiiS mitii ty6kyvytt6myydellS tarkoi-
tetaan? Hallinnollisena kEsitteen5 ty6kyvytt6myys on
miiiiritelty lakiteksteissii ja niiden sovellutuksissa.
Lakrtekstit eiv5t kuitenkaan pyri tarkastelemaan ty6ky-
vytt6myyden sisiilt6ii ja muotoutumista sellaisenaan;
niiden tehtiiviind on poimia tytikyvyttdmyyden ilmiasusta
sosiaalietuuksien perusteiksi soveltuvat kriteerit.

Hallinnolliseen ty6kyvytt6myyden kesitteeseen Iiitetliiin
kuitenkin helposti ontologisia piirteitii. El5kkeen pe-
rusteet saatetaan mielt?iti ty6hdn kykenem5ttdmyyden
syysuhterden kokonaisuudeksi: tydkyvyttdmyys samaiste-
taan esimerkiksi sairauteen. Tydkyvyttdmyyden halIin-
nollisen ja sistilldllisen k6sitteen toisiinsa kietoutu-
minen onkin hiimErtiinyt sek5 tutkimusta ette ty6kyvytt6-
myyspolitiikkaa. Nagi (1982, 8) luettelee viisi ty6ky-
vyttOmyyselEkekriteereihin liittyviiii ongelmaa, jotka
kaikki pohjautuvat juuri klisitteellisiin sekaannuksiin
ja ep5t5smEllisyyksiin: 1) sairauden ja tyUkyvytt6myy-
den sekoittaminen; 2) patologian, vamman ja vaurion ko-
rostuminen toimintakyvyn rajoituksia voimakkaammin ty6-
kyvytt6myyden arvioinnissai 3) ympiiristd- ja ammattite-
kijdiden toissijaisuus tydkyvyttdmyyden mElirittelyssd;
4) kykenem5tt6myys nEhdti ty6kykyisyys-ty6kyvytr6myys
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jatkuurona eikd dikotomiana; ja 5) kykenemtittomyys ottaa
huomioon esimerkiksi tyomarkkinatilanteesta aiheutuvia
ty6kyvytt6myysstatuksen muutoksia.

KiisilIS olevassa tutkimuksessa pyritlian selventtimaSn
tybkyvytt6myyden kiisitettli: sek5 ty6kyvyttdmyyden oIe-
musta sindnsd ettd ty6kyvytt0myyttii sosiaalietuuksien
perusteena. Tarkastelun kohteena on ensinn5kin ty6ky-
vyttiimyysprosessin kehittyminen syy-yhteyksiin painot-
tuvasta ty6h6n kykenemiitt6myydestii, tyi5markkinallisesta
haitasta , tarkoitushakuiseks i , j uridis-haI linnoI 1 iseks i
tydkyvyttdmyydeksi. Toisaalta tarkastelu kohdistuu jtt-
ri<lisen tytikyvyttdmyyskiisitteen historiallisuuteen, sen
yhteiskuntas idonnaisuuteen .

Tutkimuksen peruskysymyksen5 on ty6kyvyttdmyysprosessin
suunta: onko kyse yksil6n ongelman yhteiskurrnallistami-
sesta vai yhteiskunnallisen ongelman yksiltillistiimises-
te? Toisin sanoen pyrkimyksenli on selvittHS, mitkli
piirteet ty6kyvytt6myysprosessissa ovat pitkiiaikaissai-
rauden aiheuttaman ty6h6n kykenem5ttdmyyden legitimoi-
mista, erivapautta ty6stti , ja mitkE piirteet puolestaan
ovat ty6n puutteen tai sopimattomuuden medikalisoimis-
tEI , erivapautta ty6tt6myydestS. Selketin ky115-ei-vas-
tauksen ldytiiminen esitettyyn ongelmaan ei ole pyrki-
myksenli, vaan tarkoitus on ltihinn5 eritell6 kyseisiii
piirteitd sekii tydkyvytt6myyden k5sitteen analyysin et-
ta ty6kyvyttUmyysellikelSistymisprosessin kuvauksen
avulIa.

Esityksen alussa, Iuvussa 2' tydkyvyttdmyyttii tar-
kastellaan sen syysuhteista kEsin, sosiaalivakuutusjEr-
jestelmistii ja niiden piiiitdksist5 riippumattomana i1-
mi6nd (ks. Melkas 1980, 34). Tarkastelussa pohditaan
tydkyvyttdmyyden sisiilt65, sen suhdetta tydhdn ja sai-
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rauteen. TyOkyvyttdmyyden muotouturninen hahmotetaan
yksil6n ja hiinen ympiiristdnsii vSlisenii reaktioketjuna,
j;rtkuvana tydn ja toimintakyvyn toisiinsa peilautumise-
na.

Kolmannessa luvussa kiisitellShn tydkyvyttdmyysturvan
historiallista kehitystli kerjSliiispolitiikan vaiheista
sosiaalivakuutuksen aikakauteen. Katsauksessa tarkas-
tellaan kdyhiiinhoidollisen avustuskelpoinen-avustuskel-
voton- j aon heij astumista sosiaalivakuutusa j atteluun,
ty6n ja sosiaaliturvan toisiinsa kietoutumista ja eri-
vapauden ansaitsemista itsensH el5ttdmisen periaattees-
ta.

NeljEnnessH luvussa siirrytEiin tydkyvyttOmyysturvan
yleisemmlistS kehityksest5 yksityiskohtaisempaan juridi-
sen tydkyvyttiinryysktisitteen vaiheiden analysointiin.
Tarkastelussa palataan edellisten lukujen teemoihin:
selvitetiiEn tydkyyyttdmyyden syysuhteiden, ty6n ja ter-
veyden arvosisdlttijen sekii sosiaalivakuutuksen histo-
riallisen taustan ilmenemistH ty6kyvyttdmyysmii5ritte-
lyssA. Luvun sislitt6 jakautuu kolmeen aihepiiriin.
Aluksi k5sitellliiin tytikyvytt6myyden ammatillisuuden on-
gelmaa: missE m5iirin eliikkeen perusteena on edellytetty
kyvyttdmyytte 'tytih6n yleensS', missd miitirin omaanr €D-
tiseen ammattiin. Toisessa jaksossa pohditaan ty6ky-
vytt6myyden sairaussidonnaisuutta, sairauden, vian tai
vdrnman korostumista eltikkeen ensisijaisena perusteena.
Kolmas aihepiiri koskettaa ty6markkinaprosessien rooria
tydkyvytt6myysturvan muotoutumisessa: jaksossa selvite-
t55n tytin puutteen merkitystd ty6kyvyttdmyysm55ritte-
lyss5.

Raportin viidennessE luvussa palataan halrinnollisesta
tydkyvyttdmyyskHsitteestii takaisin tydkyvytt6myyden
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muotoutumiseen. Luvussa kuvataan ammatti- ia elinkei-
norakenteen muutoksia sek5 ty6voiman marginalisoitumis-
ta ja syrjdytymista aikaansaavia tytSmarkkinaprosesseja.
Tydellim5n muutosten ja toimintamekanismien tarkastelul-
la pyritliSn kuvaamaan ty6markkinallisen haitan synty-
mistE yhteis6llisestii ntikiikulmasta.

Ty6markkinallinen haitta muodostaa juridisen ty6kyvyt-
t6myysprosessin lehtdtilanteen. Luvussa 6 hahmotetaan
eliikkeelle siirtymistii tlillaiseen haittaan kohdistuvana
reaktioketjuna. Ensimtn6isessti jaksossa pohditaan eISk-
keelle siirtymiseen ja ellikkeellE pysymiseerr liittyviE,
sekii yksil6n omia ettti hallintokoneiston ptiiit6ksenteko-
vaiheita. Toisessa jaksossa selostetaan empiirisissE
tutkimuksissa raportoituja tuloksia tyokyvyttdmyyselSk-
keelle siirtymiseen vaikuttavista tekij6istti. Erityi-
sesti kiinnitetdiin huomiota havaintoihin tydmarkkiname-
kanismien roolista ellikelSistymisprosessissa. Luvun
viimeisess6 osassa pyrit5Sn kokoamaan edellisiin jak-
soihin perustuva, yhten5inen joskin yksinkertaistettu
kuva juridisen tydkyvyttdmyyden muotoutumisesta.

Seitsem5nness5 luvussa esitetEEn haastattelu- ja tilas-
toaineistoon perustuva esimerkinomainen kuvaus tydky-
vytttimyyselSkelAistymisestA. Empiirisen kuvauksen ei
ole tarkoitus toimia edellisten lukujen k5sitteellisten
pohdiskelujen todentajana, vaan sen suhde tutkimuksen
teoreettisempaan osaan on ltihinn5 demonstroiva. Ai-
neiston sallinrissa rajoissa tarkastellaan ty6n ja ty6t-
t6myyden, sairauden ja sosiaalisen tilanteen suhdetta
tydkyvytt6myyteen. Luku jakautuu neljEtin osaan. AIuk-
si tarkastellaan ty6markkinallisen haitan syntymist8,
sen jSlkeen ty6kyvytt6myysel5keratkaisua, ja kahdessa
viimeisessii jaksossa seurataan sekii hylkHys- ettti my6n-
tdpaet6ksen saaneiden tilannetta eliikeratkaisun jiil-
keen.
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Tutkimuksen lopuksi pyritEEn teoreettisten pohdintojerr,
ty6kyvytctimyysk5ytlinndn historiallisen tarkastelun ja
eliikeliirstymisen empiirisen kuvauksen tulokset kokoa-
maan vastauksiksi tai ainakin viitteiksi juridisen ty6-
kyvytt6myysprosessin suunnasta. Miten sairaus ja ty6
pairrottuvat tydkyvyttdmyyden legitimoitumisessa? Miten
yhterskuntapoliittrset funktiot ja yksiltillisten ris-
kien kerttaminen toteutuvat ty6kyvytt6myysturvassa?
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z TYdKYVYTTUI'{YYDEN S I SALTO

Ty6kyvyttdmyys-sana synnyttiiii mielikuvan sairaudesta,
eldkkeest6, sosiaaliturvan tarpeesta. SosiaaliIainsSS-
diinn6ssii ty6kyvyttdmyyskiisitteellli onkin terkea asema,
onhan toimeentulon turvaaminen sairauden, tydkyvytt6-
myyden ja vanhuuden varalta sosiaalipolitiikan keskei-
siii tavoitteita. Useista sosiaalivakuutuslaeista liiy-
tyy erityinen ty6kyvytt6myysmSSritelmii: esimerkiksi
ty6ntekijein eliikelain 45 alkaa sanoin "Oikeus saada
tyokyvytromyyseltiketti on ryontekijiilla..." ja vastaa-
vasti kansanel6kelain 225:n alku kuuluu "lydkyvytt6miin5
pi<letdtin tiit5 lakia sovellettaessa henkil65. . . ".1 Jo
Iakitekstien sanamuodoista n5kyy, ettii juridisten ty6-
kyvytt6myyssii5ddsten tehtiivlin5 on mliEritellli ne tilan-
teet, jolloin tydkyvyn aleneminen oikeuttaa eliikkeeseen
tai piiivSrahaan. Ty6kyvyn tai sen negaation, tydkyvyt-
t6myyden sisSltdti kokonaisuudessaan lakitekstit erv5t
sen sijaan pyri tiismentiimiilin. Tyokyvyttomyyskasitteen
tarkastelun aluksi onkin syytS siirt5ii juridiset mii5-
rittelyt hetkeksi syrjHlin ja ottaa liihtdkohdaksi ty6ky-
vytt6myyden kokonaisvaltaisempi hahmottaminen.

!4ika sitten on ty6kyvyttdmyyden sistitt6?
suhde sairauden ja ty6n kiisitteisiin?)etiologinen' tausta?

1

Mika on sen
I{ike on sen

Sosiaalivakuutuslakien tydkyvytt6myysmiiiiritelmien ver-tailusta ks. esim. Sundberg 1979 ja Tossavainen 1976.
Etiologia-termiS kiiytetiiiin tEssii laajassa merkitykses-sd: se ei viittaa vain tautien syntyoppiin vaan yleen-s,li syysuhteiden tarkasteluun (ks. von Wright 1963,
s6).

2
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Kirjaimellisesti ty6kyvytt6myys tarkoittaa kykenemattd-
myyttli tyOntekoon, kykenemiittbmyytta suoriutua ty6n
asettamista vaatimuksista. Ty6kyvyttomyyden kiisictee-
seen sistiltyy siten kaksi hyvin erilaista elementti5:
toisaalta kyvytt6myys eli yksil6n suorituskyvyn rajoit-
tuneisuus ja toisaalta tydtehtiivien laadulliset ja miiii-
rhlliset ominaisuudet, tydn kuormittavuus. Ty6kyvytt6-
myys ilmenee niiiden tekijdiden vElisenii ristiriitana:
ty6n vaatimusten summa (tai alla olevaa kuviota mukail-
Ien vaatimusten paino) ylittEE ty6ntekijlin toimintaky-
vyn-

Kuvio 2. Ty6kyvyttOmyys
ep6suhtana

vaatimusten ja edellytysten

Toimintakyky koostuu lukuisista eri osista: fyysiseen
toimintakykyyn srsiiltyviit esimerkiksi kiiveleminen ja
k5den koukistaminen, Iooginen ajattelu puolestaan on
esimerkki psyykkisen toimintakyvyn piirteist6. Toimin-
takyky lirttyy ennen kaikkea terveydentilaan ja ikdlin,

toimintakyky
toimintakyky

ammattitaito
muut tekijet

ike

psyykkinen
tiedolliset
taidolliset vaatiYKSILON

EDELLYTYKSET

TYON
VAATIMUKSET

TYOKYVYTTOMYYS
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joskirr sen yhteys my6s muihin yksiit5n ominaisuuksiin -
esimerkiksr persoonallisuuden rakenteeseen sekii hankit-
tuihin tietoihin ja taitoihin - on ilmeinen (Eskelinen
1970, L72i Nagi 1982, 18-19). Ty6kyvytt6myyttii tarkas-
teltaessa vain tydh6n IiittyvEllii suorituskyvy)-Iii on

merkitystii. Suorituskyvyn puute on mtiiiritelt5vissti
tyokyvyttomyyoeksi vain ty6n vaatimuksia vastaan pun-
niten. Tyd toimii niiin ty6kyvyttbmyyden ehtona: sama

suorituskyvyn rajoitus saattaa joissakin ty6tehttiviss.i
aiheuttaa tyOkyvyttdmyyttti ja toisissa ei.

Tydkyvytt6myyden etiologia mieIletA5n tavallisesti ky-
vytt6myyder. etiologiaksi. Biolli5ketieteellisesti miili-
ritelt5vd vika, puute, vamma tai tauti nlhdti5n ty6ky-
vyttbmyyden perimmliisenii syyn5 (Pope 1984, 589). Ty6-
kyvyttdmyyteen johtavan prosessin katsotaan tapahtuvan
yksil6n psykofyysisessd tilassa: h6nen terveydentilansa
ja toimintakykynsii heikkeneviit siinii miiiirin, ettei ty6-
tehtavrstd suoriutuminen ole mahdollista. Ty6kyvytt6-
myys voi kuitenkin syntyii myds toisin: yksildn psyko-
fyysinen tila pysyy vakiona, mutta ty6 muuttuu ja sen
uudet vaatimukset ylittavat yksil6n toimintakyvyn (Ivlel-
kas 1980, 33; Nagi 1982, 5; Matinvesi 1983, 16; Green-
wood 1984 , 595; Jiirvikoski 1984 , 53) . T5ll-aisessa ti-
lanteessa ty6kyvyttdmyyden aiheuttaja ei ole toiminta-
kyvyn muutos, vaan toiminnan kohteen eli ty6n muutos.
Toimintakyky asettuu nyt tydkyvytt6myyden ehdoksi: sa-
manlainen ty6n vaatimustason muutos saattaa toimintaky-
vystd riippuen aiheuttaa joillekin tydkyvytt6myyttS ja
toisille ei.

Ty6n ja toimintakyvyn toisiinsa peilautuminen hahmottaa
ty6kyvyttdmyyden muotoutumisen yksil6n ja yhteis6n vuo-
rovaikutukseksi. Se voi o1la yksil6n psykofyysinen
prosessi, toimintakyvyn muutos, joka heijastuu ty6n
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vaatimuksia vasten, tai se voi olla yhteisdllinen pro-
sessi, tydn muutos, joka puolestaan heijastuu yksildn
psykofyysistii tilaa vasten. Kummastakin liiht6kohdasta
ktisin ty6kyvytt6myys muotoutuu yksil6n ominaisuudeksi,
joka ei kuitenkaan voi todellistua ilman yhteisdllistii
mddretttiSn, ty6tii.

Iqutta mitli tyd on?

2.L. Ty6...

Nykysuomen sanakirja (1978, 118) kertoo, etta sanaa tyd
kiiytetiiSrr "tietoisesti jonkin teht5viin suorittamiseen
tdhttiiivlisti inhimillisen energian k5yt6stli". T5llainen
mAbritelmd on hyvin laaja, se kattaa paljon muutakin
kuin ansiotydksi kdsittiimdmme toiminnan. Konkreettisen
ty6prosessin ja tydkyvytt6myyden suhteen tarkastelussa
ei ansioty6n ja muun toiminnan raja kuitenkaan ole
oleellinen; tydn yhteiskunnallis-taloudellinen sis5ltd
nousee keskeiseksi vasta kun siirryt5Sn pohtimaan miten
ty6n abstrakti merkitys heijastuu tydkyvytt6myyteen.

Aloitetaan konkreetista tydstS.

Konkreettinen ty6prosessi muodostuu ihmisen tarkoitus-
perdisestii toiminnasta, tydn kohteesta ja ty6viilineistd
(l,larx L974, 169). Ihminen kiiytttiii tydprosessissa hen-
kil6kohtaista ty6voimaansa, ruumiillisia ja henkisiii
kykyjddn. SekS tyUprosessin airreelliset ettii ajatliset
ehdot objektiiviset tyoolot - vaikuttavat tytivoiman
jatkuvaan muuttumiseen. Vruutos eIi henkil6kohtaisen
tytivoiman uusintaminen ja kulutus ilmenev8t mm. ihmisen
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biologisissa ja fysiologisissa toiminnoissa, uusien
tretojen ja taitojen omaksumisessa, vanhenemisessa,
sairastumisessa ja tervehtymisessli (Aro 1976, 8-9).

Tydprosessin ja ty6olojen kokonaisuus muodostaa objek-
tiivisen, tydntekij?in ulkopuolelta vaikuttavan kuormi-
tuksen, joka koostuu erilaisista fyysisist5 ja psyykki-
sistli kuormitustekijtiistS. Objektiivinen kuormitus
muuntuu ja suodattuu ihmisorganismiin kuuluvien taji-
ja yksil6spesifisten ominaisuuksien viilityksellli sub-
jektiiviseksi kuormitukseksi. Subjektiivinen kuormitus
puolestaan mSSrHii ihmisen kr:keman rasituksen asteen ja
laadun. !,likaIi rasitus muodostuu niin suureksi, ettd
ihmisen sopeutumiskyky ylitettiiin, on seurauksena sai-
raus tai kuolema (mt. 13-20).

Tydn kuormitustekijdiden vaikutus ty6ntekijdiden ter-
veyteen orr askarruttanut nopeasti teknistyvdii yhteis-
kuntaanrme. Hyvin moderneja ajatuksia erilaisten ty6-
prosessien fyysisistd ja psyykkisistti haitoista l6ytyy
kuiterrkin jo esimerkiksi amerikkalaisen pappismiehen
Charles H. Brighamin (L976, alkup. 1875) yli sata vuot-
ta sitten kirjoittanasta raportista. l,lyds Suomessa il-
mestyi jo 1900-Iuvun alkuvuosina kokonainen sarja 15-
hinnd G.R. Snellmanin laatimia selvityksili eri teolli-
suuden haarojen terveyshaitoista ja tydperEisistti sai-
rauksista (ks. Karisto 1981, 64-671.

Tydperiiisiksi kutsutaan sellaisia sairauksia ja vammo-
ia, joiden synnyssS tydn kuormituksella on keskeinen
nrerkitys (Lahelma 1975, 5521 . Joidenkin sairauksien
tydperiiisyys on kiistatonta, esimerkiksi ty6tapaturmien
ja iikilListen myrkytysten. Usein tydper5isyys on kui-
tenkin vaikeasti todettavissa, koska sairaus tavalli-
simmin on useiden syiden ja syyketjujen aikaansaama.
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Samat sairaudet voivatkin ilmetii sekii tydn kuormituksen
seurauksena ett6 kokonaan ei-tydper5isinE.

Ty6periiisten sairauksien tarkastelussa ilmi6n (eli sai-
rauden) syyt ja ilmi6n ehdot helposti sekoittuvat. Aro
(1976, 27) katsoo, ettd on suorastaan "virheellistE ja
epatieteellistli pit56 esimerkiksi allergiataipumusta
allergisen kromi-ihottuman syynE tai rakenteellista
heikkosetk5isyytt?i syynli tydss5 tavan takaa kipeytyvliiin
selkii5n. Objektiivisen kuormituksen aiheuttama rasitus
riippuu tietenkin huomattavasti yksi16llisesti vaihte-
Ievasta dispositiosta ja konstituutiosta. l Kuormitus
on kuitenkin syy, dispositio ja konstituutio vain ehto-
ja. " Niiin jyrkkE toisiinsa kietoutuneiden syiden ja
ehtojen erotteleminen tuntuu keinotekoiselta, jopa
'virheelliseltii ja epetieteelliseltii'. Oleellista on
kuitenkin n5hdii, ettei konkreetti ty6prosessi ainoas-
taan rajaa tytikyvyttbmyyden ulkoisia olosuhteita, vaan
se voi tydperaisen sairauden v5lityksellli olla toimin-
takyvyn heikkenemisen ja edelleen ty6kyvytt6myyden
aiheuttaj a.

tunmattiin ja ammatista valikoituminen saattaa kuitenkin
huomattavasti mutkistaa tydn ja toimintakyvyn v5lisen
syyketjun havaitsenrista. Koskela (1982, 34-35) on seu-
raavan kaavion muodossa esittanyt olettanruksen, ettli
jossakin ammatissa vallitseva alhainen kuolleisuus
saattaa aiheutua terveydellisest5 valikoitumisesta, jo-
ka siirtii5 heikomman terveyden omaavia toisiin ammat-
teihin ja siten lis5ii niissE vallitsevaa kuolleisuutta.

Dispositio tarkoittaa sairastumisalttiutta. Konsti-tuutio tarkoittaa yksil6n tyypillisiii, suhteellisenpysyvi5 perittyjd ja eltimiin varrella "hankittuja" tai
"saatuja" fyysisiti ja psyykkisiti ominaisuuksia, jotka
miiiirtiSviit yksil6n kehitys- ja reaktiokyvyn rajat ja
erityispiirteet (Aro 1976, 15).

1
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Kuvio 3. Terveydellisen valikoitumisen kaavio

Terveydellinen valikoituminen

ammatissa ammattiin

terveys

huono terveys

vaikuttaa

huono terveys

kevyt kuormitus melko huono terveys

(L{hde: Koskela 1982, 35)

Koskelan kaavioon on helposti sijoitettavissa Pari ty6-
kyvyttbmyyteen liittyviiii esimerkkiE. Fyysisesti kuor-
mittavissa ammateissa, esimerkiksi maa- ja mets6talous-
tOissli tytrkyvyttdmyyselSkkeiden alkamistiheys on suuri
(Uudet ty6kyvyttdmyyseliikkeet... L979, 221 . Ilmeisesti
mahdollisuudet ammatin vaihtoon ovat vlih5iset ja ter-
veyciellinen valikoituminen tapahtuu suurelta osin koko-
naan arunateista pois. Palveluammattien ryhm8ss5 ty6ky-
vyttdmyysellikkeiden alkavuus on myds suuri. TEssE ta-
tr,auksessa syyksi on kuitenkin arveltu aikaisemman aruna-
tin kuormittavuutta, eIi terveydellist5 valikoitumista
fyysisesti raskaammista ammateista (Siren L9-t9, 87-88) .

Tyiin ja terveyden suhde voi siis olla kahdensuuntainen:
ty6prosessi voi vaikuttaa terveyteen (joko kuluttavasti
tai uusintavasti), ja terveys voi puolestaan ohjata
ty6prosessiin valikoitumista. Kummassakin tapauksessa
terveys niihdii5n muutoksille alttiina, tydprosessit sen
sijaan kukin lajissaan staattisina. Tydkyvyttdmyyden

raskas kuormitus

ty0ikaiset
ihmisetkeskitason

kuormitus
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tarkastelussa tydn muutos voi kuitenkin olta yhtii mer-
kitt5v5 ja ratkaiseva seikka kuin terveydentilan heik-
keneminen. Tydn kuormitustekij6iden muutos voi aiheut-
taa tytlkyvyttdmyyttd vaikka ty6ntekijlin psykofyysinen
tila pysyisikin ennallaan. Esimerkiksi kipuselkiiinen
tydmies saattaa suoriutua tEiysin tyydyttiivtisti jossakin
mH5rin kuormittavasta, mutta vaihtelevasta ja liikku-
mismahdollisuuksia antavasta tydstiiiin. Kun tyd automa-
tisoidaan, ja tydmiehen on asetuttava paikoilleen tois-
tuvia, samankaltaisia liikkeitii suorittamaan, ei sellin
toimintakyky ehkii riitlikii6n. Tydkyvytt6myyden syyksi
kirjataan kenties nivelrikko, mutta todetlisempi 'diag-
noosi' ilmeisesti olisi automaatio.

Yksitt5isten tydtehtdvien muutos saattaa laukaista ris-
tiriitatilanteen ty6n vaatimusten ja tydntekijAn toi-
mintakyvyn vli1i1I5. Laajemmat ammattirakenteen muutok-
set voivat vaikuttaa samalla tavalla. Esimerkiksi ky-
kyrakenne, jolla suoriudutaan vaivattomasti peltojen ja
Iehmien hoidosta, ei ehkts lijyddkatin sijaansa teollisuu-
desta tai palveluammateista (purola L91.l, 9).

Tuotantomenetelmien muutoksen huomioon ottaminen tuo
lisiid ulottuvuuksia tydn ja ty6kyvyttdmyyden v5liseen
suhteeseen. Edellii on jo todettu, ettti ty6 voi olla
tydkyvytttimyyden kehittymiselle sekti syy ettd ehto:
ty6kyvytt6myys ilmenee vain tiettyjen ty6olojen valLi-
tessa, ja toisaalta tydolot, ty6n kuormitustekijdt voi-
vat aiheuttaa patogeenista rasitusta, ty6kyvyn heikke-
nemist5. Ty6 voi nEin ol1a samalla kertaa sek5 syyket-
jun osanen ettii ty6kyvyttdmyyden ilmenemisen ehto.
I'lyds ty6prosessin muutoksen aikaansaamassa ty6kyvytt6-
myydessd ty6n merkitys ty6kyvyttdmyyden etiologisena
tekijdn6. samaistuu ty6n toimintakyvyrle asettamiin vaa-
timuksiin. THssti tapauksessa ty6kyvytt6myys-i1mi6n eh-
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to on kuitenkin ty6ntekijtin toimintakyky eik5 ty6n vaa-
timukset. Konkreetti ty6 voi siten olla tydkyvyttdmyy-
delle pelkiist5Sn syy, pelkdstliiin ehto tai sekS syy ettii
ehto.

Ty6kyvytt6myys on aina kyvytt6myytte konkreettiseen
tydprosessiin. Konkreetilla tydllii on kuitenkin myds

abstrakti, yhteiskunnallis-taloudellinen merkityksensd
Ty6 liittlili ihmisen yhteiskuntaan, samalla kun se itse
on yhteiskunnallisen mii6r6ytymisen alainen. Keijo Rah-
kosen (1983, 321 teesi valaisee ty6n merkityksen histo-
riallista erityissisiiltdti :

"l'loderni, nykyisin vallitseva kiisitys tytrsta
on historrallisesti erikoinen, ainutkertainen.
Se syntyi itse asiassa vasta uudella ajaIIa.
Sen perustana on ktisitys tytist5 arvoa Iuovana
toimintana, joka on samalla nimenomaan palkka-
tydtti. Mutta tiihiin kEsitykseen Iiittyy lisiik-
sj- moraalis-sosiaalinen merkitys ty6n siunauk-
sellisuudesta, mik5 tosin on maallistunut (Ju-
malan asemesta yhteiskunta kiitkee nykyisin
tydhdn siunauksensa). Ja ndmii kaksi merkitys-
ta - tydn taloudellinen ja moraalinen arvo -
ovat nykyisin toisiinsa ltihes erottamattomasti
yhteenkietoutuneet . rt

Taloudellis-moraalinen ty6 leimaa kaikkia nykyihmisten
eliimtinalueita - myds niiden, jotka tahtoen tai tahto-
mattaan ovat yhteiskunnallisen ty6n sivustakatsojia.
Toimeentulo, etujen puolustus, ajatusmuodot ja moraali,
arkieliim5n kulku ja elEim5n sisiilttj, sosialisaatio, sta-
tus ja arvostus, koulutusjErjestelm5 ja perhemuoto ovat
esimerkkejE yhteiskunnalliselle ty611e rakentuvista
asioista (Julkunen L984, 5-5). Moderni yhteiskunta on-
kin luonnehdittavissa'tyOyhteiskunnaksi', jonka insti-
tuutiot, ideologiat ja el?imtintavat jHsentyv5t ty6n mu-
kaan (esim. Aho 1984, 219-221; Kasvio 1984, 60; Rahko-
nen 1984, 16). Syrjtsytyminen ty6n instituutiosta, var-
sinaisesta taloudesta, merkitsee paljon enemmtin kuin
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vain sivullisuutta konkreettisessa ty6prosessissa. Se
merkitsee esimerkiksi syrjiiytymist5 talouseliimlin ja ta-
louspolitiikan vallanktiyt6n kanavista (Purola 1984, 37) .

Modernin yhteiskunnan jErjestysperiaate ei siis ole
vain ty6 konkreettisessa mielessii vaan ennen kaikkea
ty6 yhteiskunnallistuneessa muodossaan. "Emme elti yh-
teiskunnassa, jossa arvostettaisiin 'kiiyttdarvojen
tuottamista inhimillisiii tarpeita tyydyttiimiitin' tai
'ihmisen ja luonnon viilist5 ainesten vaihtoa' vaan
osallistumista yhteiskunnalliseen tydeIHm55.n,' (Aho
L984, 2201.

Osallistumisesta saatavat palkkiot voidaan jakaa kah-
teen ryhmS5n: ulkoisiin, etupii5ssli taloudellisiin palk-
kioihin ja sisdisiin palkkioihin, jotka liittyv5t ty6-
tehtaviste ja ty6rooleista saatavaan tyydytykseen.
Yleisesti oletetaan, ettii kapitalistinen tuotanto-orga-
nisaatio voi helpommin tarjota ulkoisia kuin sisdisi5
palkkioita (Korpi 1984, 78-791. Ty6n merkityksen onkin
katsottu viilineellistyneen: "ty6, joka entisyydess5 an-
toi eliimiinsisiill6n, merkitsee yhti enemm6n keinoa tyy-
dytt5ii vapaa-ajan tarpeet" (Ahponen & JiirvelH 1983,
2841. Toisaalta Tapani Alkulan (1984, 81) tutkimukses-
sa suomalaisten ty6h6n kohdistuvista odotuksista ',vas-
taajien on oIlut helppo 16yt55 tydlleen muutakin merki-
tystE kuin aineellisen toimeentulon turvaaminen. NeljE
vastaajaa viidestii haluaisi jatkaa tydntekoa ilman ta-
loudellista pakkoakin. " Tlillaiset ty6n ei-taloudelli-
set motiivit. ja ty6n kokeminen itseisarvoiseksi piilimiiii-
r5ksi eivtit kuitenkaan vlilttSmiittii kerro tuotanto-orga-
nisaation tarjoamista palkkioista, vaan ehkti pikemmin-
kin sosialisaation, kulttuurin arvojen ja normien si-
siiistiimisen tuloksesta (ks. Netti 1981, 721 . Ne kerto-
vat ennen kaikkea kEisityksest5, joka antaa kaikelle yh-
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teiskunnalliselle ty6IIe, joPa tiiysin vierasmaarliyty-
neelle palkkatyollekin moraalisen mielen (ks. Rahkonen

1983, 321 .

'Konkreetti ja abstrakti ty6 muodostavat ykseyden, jon-
ka aspektit eiviit voi vaikuttaa toisistaan irrallisina"
(Rantalaiho 1979, 39). Vaikka ty6kyvytt6myys kohdis-
tuukin aina konkreettiseen tydprosessiin, siihen hei-
jastuu samalla my6s ty6n yhteiskunnallinen sis5ltd.
Kykenemattdmyys suoriutua konkreettisesta tyotehtavastli
imee nEin itseensli tytin taloudellis-moraalisen arvon
miinusmerkkisenii, ellei tydn merkityst6 pyrit5 neutra-
Iisoimaan esimerkiksi sairauteen tai ikE6n perustuvin
erivapauspiitstUksin.

2.2. ...kyvyttdmyys

Tydkyvyttdmyyden vaakakuppeihin sijoittuvat ty6 ja ky-
vytt6myys. Ty6n painoarvoa pyrittiin edellisess6 jak-
sossa punnitsemaanr nYt siirrytliiin kyvytt6myyteen.

Eyysisen tai Psyykkisen toimintakyvyn rajoitukset ai-
heutuvat usein heikosta terveydentilasta, mutta ne voi-
vat oIIa my6s iiin, oppimattomuuden, luonteenpiirteiden,
el5miintilanteen tai muiden vastaavien seikkojen aiheut-
tamia. Tydkyvyttdmyys termi miellet56'n kuitenkin ta-
vallisesti terveydentilaan liittyvEksi; esimerkiksi
koulutuksen tai tyUkokemuksen puute sellaisenaan yleen-
sii rajataan sen ulkopuolelle (Haber & Smith 197L, 88).
Yksil6n kulttuuriset ja sosiaaliset ominaisuudet Ja
el8m5ntilanteen kokonaisuus vaikuttavat kuitenkin ter-
veydentilan ohelta ty6kyvyttdmyyden ilmenemiseen: moni-
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puolinen koulutus esimerkiksi IisEE valinnan mahdolli-
suuksia terveydellisesti sopivaan tydh6n hakeuduttaes-
si'..'Ei-sairauksien' itsenHist5 roolia toimintakyvyn
md5reenti pohditaan tarkemmin jakson lopussa (s 31); ra-
jankiiynti toimintakykyyn vaikuttavien terveydellisten
ja muiden seikkojen vtilil13 jee kuitenkin auttamatta
epiintitir5iseksi ja vallitsevista terveyden ja sairauden
kasitteistH riippuvaksi.

!'lite terveyden ja sairauden kesitteisiin sitten sis5l-
tyy? Luonnontieteelrinen sairauskiisite nHkee sairauden
yksil6n sisdisen psykofyysisen jlirjestelm5n hiiridnii.
sairaus saatetaan klisittd5 jopa t5ysin ontorogisesti
itsen5iseksi, sairaasta yksi16stii riippumattomaksi
olioksi. T6llainerl ontologinen sairausk5sitys "on yksi
ns. rSSketieteellisen marlin kurmakivist5 ja leijuu tii-
miin ptiiviin rdiiketieteellisen ajatterun taustalla, vaik-
ka suoraan kysyttiiess5 luultavasti jokainen l55ketie-
teen harjoittaja kiertiiisi jyrktisti siihen uskovansa"
(Vuori 1979, 255) . L5iiketieteen piiriss5 terveytta on
puolestaan pidetty sairauden jtiiinn6sluokkana, jolle on
tunnusomaista kaikkien sairaudesta kertovien oireiden
puuttuminen (Karisto 1984a, 57l .

Huomattavasti biortiiiketieteellistii ajatterua moniulot-
teisempi ja laaja-alaisempi on l{aailman terveysjlirjes-
tdn mtiliritermEi, jonka mukaan "terveys ei ore vain sai-
rauden puuttumista, vaan tEydellisen fyysisen, psyykki-
sen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila". My6s sairaud,en
k5sitteelle l6ytyy biotddketieteen ylitt5viti turkinto-
ja. Erityisesti merkantilismin aikakaudella, ennen
ruonnontieteellisten keksint6jen my6tli tapahtunutta
'tieteerrisen rliliketieteent lapimurtoa sairauksien so-
siaaliseen taustaan kiinnitettiin runsaasti huomiota
(Karisto L979, 120) . Nykyisin, tartuntatautiongerman



25

muunnuttua pitkAaikaissairastavuuden ongelmaksi, psyko-
somatiikan tutkimuksen lisdEntyessh ja eliimiintapojen
terveydellisten vaikutusten kiinnostaessa yhH useampia
on biologista tautia laajempi sairauskEsitys jiilleen
saamassa jalansijaa (Karisto 1984a, 2-3; Purola L979,
1e) .

Elinson (1972, 488) Iuettelee viisi terveyden vastakoh-
taa: kuolema (death), tauti (disease), kyvytttSmyys (di-
sability), epiimukavuus (discomfort) ja tyytym5tt6myys
(dissatisfaction). Antti Karisto (1984a, 61) on hyvin-
voinnin ja sairauden ongelmaa tarkastellessaan si-
sHllyttfinyt sairauden kiisitteeseen kolme keskimmliistH
Elirrsonin antiterveyden muodoista. Kariston mukaan

"sairaus miitiritelliitin tilaksi, jossa ihminen on enemmdn
tai vEhemmiin kyvytdn suoriutumaan jokaptiivEisistii toi-
minnoista (disability) . Ttihlin kyvytt6myyteen liittyy
epdmukavuuden tuntemuksia, kun ihminen kokee itsensii
sairaaksi (discomfort). Ja yleens5 kyse on my6s josta-
kin l5iiketieteellisesti m5iiriteltdvissd olevasta tau-
dista (disease) . "

Karisto-Elinsonilaiset sairauden elementit ovat selke-
iisti esi115 my6s Tapani Purolan systeemiteoreettisessa
mallissa (ks. Purola L97L, 4-5i 1979, z]-l. Purolan
jaottelussa yksitd nShdtitin psykofyysisen jH,rjestelmtin,
sosiaalisten kytkent6jen ja nEit6 kontrolloivan ja sdE-
televdn tiedostusyksik6n kokonaisuutena. Tauti e1i
psykofyysisen jErjestelmdn h5iri6 aiheuttaa koko kolme-
elementtisen systeemin joutumisen hiiiri6tilaan. Sai-
raud.en klisite laajenee t5tl6in ihmisen sisEisen tauti-
tilan ja hlinen ulkoisten sosiaalisten kytkentdjensii vii-
liseksi hiiiri6ksi. Se voidaan jakaa neljii5n ulottuvuu-
teen: 1) tauti eli ihmisen sis6isen psykofyysisen jEr-
jestelmiin tiIa, 2l sis5isen tilan ja sosiaalisten kyt-
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kent6jen viilinen ristiriita, 3) subjektiivisesti koettu
tila ja 4) kokemuksen viritttim8t reaktiot.

Kuvio 4. Sairauden kdsitette meeritteve kaavio

Hoidon k{ytt0

l. Yksil6n psykofyysinen jflrjestelmn/sairaus luonnontieteellisenl
tilana

2. Yksilon sosiaaliset kytkennlt,/sairaus sosiaalisena tilana
3. Yksil0n tiedostus/sairaus koettuna tilana

Gehde: Purola 1971, 5)

Purolan malli painottaa taudin ja sairauden eroa.
"Sairauden ktisite sisliltliti taudin, mutta on sitH laa-
jempi. Taudin voidaan sanoa olevan sairauden liitiketie-
teellisesti tasmennetty osan (Karisto 1984a , 621. Tau-
tia laajempi, sosiaalista ja kokemuksellista ulottu-
vuutta korostava sairauskdsite onkin t5rketi pyritt5essli
liitt5miiiin terveydellisten haittojen tarkasteru muiden
sosiaalisten ilmi6iden yhteyteen (mt. 64).

Edellii kuvattuun sairausk6sitteist6dn sijoitettuna ty6-
kyvyttdmyys ilment6ii yksil6n sosiaalisten kytkentdjen
hiiiridt5, sairautta sosiaalisena tilana. Ty6kyvytt6-
myydessii korostuu n5in sairauden dysfunktionaalisuus
tai ehkii paremminkin tytikyvyssE korostuu terveyclen
funktionaalisuus, terveyden merkitys tyUkyvyn saavutta-
misen ja yllApitiimisen resurssina.

Yleinen
luonnon-
jlrjestelmI

Reaktiot

OsallistumisenYleinen
sosiaalinen
jArjestelml
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lrly6s l,laailman terveysjArjest6 on vuonna 1980 julkais-
tussa tautien seurausten luokittelussa ottanut voimak-
kaasti kantaa sairausktisitteen sosiaalisuuden puolesta.
WHO:n luokituksen liihtdkohtana on sairausr tai pi-
kemminkin liidketieteellinen tauti, yksil6n psykofyysi-
nen tila. Taudin ensiasteisena seurausvaikutuksena
nShdii6n vaurio, puutos tai poikkeavuus (impairmerrt) yk-
sil6n fyysisess5, psyykkisess5 tai anatomisessa raken-
teessa. T5llainen vaurio saattaa puolestaan aiheuttaa
toiminnanvajavuutta (disability) esimerkiksi rajoituk-
sia liikkumisessa, kommunikoinnissa, itsestd huolehti-
misessa ynrs. Kolmannen trlortaan seurausvaikutus, haitta
(handicap) kuvastaa epiisuhtaa yksil6n toimintamahdolli-
suuksien ja hiinen ympiirist6ns5 asettamien haasteiden
viiIiIlii (wHo 1980) .1

WHO:n luokituksessa tauti ja vaurio ovat yksinomaan
elimist6n tasolle sijoittuvia kHsitteit5. Vajaatoimin-
nassa on kyse yksil6n tasosta, ja haitta-k5sitteessli
liikutaan jo yhteisdlIise1l5 tasolla. Ty6kyvytt6myys
sijoittuu ketjun viimeiseen luokkaan, toiminnanvajavuu-
den seurauksiin. Siten analogisesti ede115 esitetyn
systeemiteoreettisen sairauskdsitteist6n kanssa mytrs

1WHO:n klisikirja perustuu olennaisesti englantilaisenPhilip Woodin tydlte (esim. Wood & Badley 1978). Ame-
rikkalainen sosiologi Saad Nagi (1965) on kuitenkinesitt5nyt. hyvin samankaltaisen, joskin terminologial-taan osittain poikkeavan analyysin sairauden seuraus-vaikutuksista. Nagi kutsuu prosessin errsimm5ist5 vai-hetta aktiiviseksi patologiaksi, toisena vaiheena onvauri.o (impairment), kolmantena toiminnanvajavuus(functional limitations), josta puolestaan edetE6n so-siaalisiin k5yttiiytymismuotoihin, toiminnassa ja roo-liteht5vissii ilneneviin rajoituksiin ja kyvyttdmyyteen(disability) .
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WHO:n luokituksessa ty6kyvytt6myys edustaa yksil6n
edellytysten ja ympiiristijn vaatimusten vSlistti risti-
riitaa.

Kuvio 5. WHO:n tautien seurauksien luokitus

tauti 

----, 
vaurio -J vajaatoiminta ----g haitta

sisiinen
tila

ulkoi- kohteellis-
tunut

sosiaalis-
tunutnen

(Liihde: WHO 1980, 30)

Vaikka kuviossa 5 esitetty ketju rtauti-vaurio-vajaa-
toimirrta-haitta' usein eteneekin selkelin lineaarisesti,
se voi my6s pysdhtyii mihin tahansa vaiheeseen. Vaurio
ei aina aiheuta toiminnan vajavuutta, eikE toiminnan
vajavuus viiltttimattd ole haitallista. Toisaalta vaurio
saattaa aiheuttaa sosiaalisen haitan my6s ilman vajaa-
toiminnan viilitystii. llainio esimerkki tlillaisesta yk-
sinomaan vauriosta, ei toiminnan vajavuudesta aiheutu-
vasta tytlkyvyttijmyydestti 16ytyy vuosisadan alun invali-
diteettivakuutuskomitean mietinndstii. Komitea referoi
Saksan sosiaalivakuutusjtirjestelmHli ja kertoo:

"Eriis 52-vuotias palvelijatar posenissa, joka
koko eliimiinsii ajan oli tydskennellyt maatalou-
dessa ja tehnyt vain raskaimpia t6ita, o1i iI-
keiilaatuisen nen5taudin vuoksi, joka levittisietamat6nta hajua ymplirilleen, sanottu irtipalveluksestaan saamatta mistliiin muualtakaanty6t5. Valtakunnan vakuutusvirasto hyviiksyitlissii tapauksessa vSlitysoikeuden p5iitdksen,jonka mukaan hakijalle my6nnettiin ty6kyvytt6-myyseliike. MydntEmisen perusteena oIi seseikka, ettd ne toimet, joihin hakija pystyi,
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viilttiimdttdmiisti saattoivat htinet lliheisiin
tekemisiin ty6nantajan ja muiden ty6miesten
kanssa, jotka eivlit kuitenkaan voineet sietti5
hEnen sairautensa aiheuttamaa hajua" (Kom.
miet. 1905:7d, 15) .

WHO:n tautien seurausten k5sikirja on hyvin laaja-alai-
nen: vaurioiden (impairments) luettelosta ldytyy esi-
merkiksi raajojen halvaantuminen ja sokeus, mutta my6s
kaljuuntuminen ja vliiiristynyt huumori. Vaurioiden luo-
kitus pyrkiikin kattamaan kaikki normaalin psykofyysi-
sen rakenteen poikkeavuudet ja kaksi seuraavaa tasoa
puolestaan ndist5 aiheutuvat vajaatoiminnot ja haitat.
Normaalisuuden k5site nousee luokituksen avainsanaksi:
kaikki kolme taudin seurausten tasoa miiSriiytyviit nor-
mei.sta poikkeavuutena. Normatiivisuus korostaa sairau-
den ja toimintakyvyttdmyyden kulttuurisidonnaista luon-
netta. Sek5 psykofyysisessE olemuksessa hyvtiksytyt
poikkeavuudet ett5 yksil66n kohdistuvat toiminnalliset
odotukset ovat sidoksissa yhteis6n arvorakenteeseen.
Ja vauriosta tai vajaatoiminnasta aiheutuvaa haittaa
arvioitaessa WHO:n kiisikirja kehottaa otramaan huomioon
yksildn itin, sukupuolen, sosiaalisen aseman ja kulttuu-
ritaustan (WHO 1980, 183). Toiminnanvajavuus, joka es-
tiiii ty6nteon, ei ntiin muodostu sosiaaliseksi haitaksi,
ty6kyvyttbmyydeksi, miklili yhteisOn normit eivtit ty6n-
tekoa edellytii.

Vaikka normatiivisuus voidaankin niihdii ty6kyvytt6myyden
(tai minkii tahansa WHO:n luokitukseen sijoittuvan hai-
tan) sosiaalisen luonteen heijastajana, sil15 on my6s
aivan piiinvastainen vaikutus. Ty6kyvytt6myyden niikemi-
nen normeista poikkeavuutena tuo korostetusti esille,
ettii kyse on joka tapauksessa yksildn poikkeavuudesta,
vaikka ttim5 poikkeavuus sindnsii aiheuttaisikin haitan
vain ympiiristddnsii suhteutettuna. Toisin sanoen, vaik-
ka ty6kyvyttdmyyttii ei pidettiiisik5hn pelktistSSn yksi-
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16n 'virheend' (ks. Kom.miet. 1982:35, 31), sen syysuh-
teet palautuvat kuitenkin yksil66n ei ympiiristd6n. Ym-

piiristd on 'normaali', yksi16, joka ei kykene t5yttii-
m55n sen normeja 'poikkeava'. Tydkyvytt6myyteen vai-
kuttamisessa keskeiseksi nousee t5llijin ihmisen sopeut-
taminen, ei niinkiiSn ymp8rist6n tehtSvSodotusten muut'
taminen ihmisten suorituskykyii vastaavaksi (vrt. Karis-
to 1984a, 75-761 .

WHO:n luokitusta tarkasteltaessa on kuitenkin syyt5 pi-
taa mielessd, ette se on nimenomaan luotu relevantin
informaation tuottamisviilineeksi tautien seurausvaiku-
tuksista - ei esimerkiksi ty6kyvyttdmyyden kokonaisval-
taisen ymmiirtlimisen kehikoksi. Tydkyvytt6myysprosessin
tarkastelu kaipaakin toisensuuntaista liihestymistapaa.
Sen sijaan ettii llihdet58n taudista ja tultaan tydkyvyt-
tiimyyteen, on syytti edetii takaperirr: otetaan tydhdn ky-
kenemdtt6myys lAhtijtilanteeksi ja puretaan taaksep5in
kiiyden niit5 vaiheita, joideq kautta ty6kyvyttdmyyteen
on p5iidytty. Niiin tarkasteltuna ty6kyvytt6myyden etio-
loginen ptilijuuri ei vlilttematta suuntaudu yksil6lliseen
psykofysiikkaan - tosin jokin juurihaara sinne aina
ulottunee. l4yds sosiaalisen jiirjestelmiin, ennen kaik-
kea ty6n muutokset ovat sijoitettavissa ty6kyvyttdmyy-
den syiksi - ei pelkiistiiEn normeiksi, joiden mukaan yk-
siltjn toimintakyvyn poikkeavuutta punnitaan. Eli Pauli
Niemeliin (1984) terminologiaa kEyttiien, miklili normit
asetettaisiin' ihmisjiirjestelmlin' eikii esimerkiksi ta-
lousjlirjestelm5n mukaan, ty6kyvyttOmyys olisi hahmotet-
tavissa my6s siten, ett5 yksil6n psykofyysistti olemusta
pidett5isiin Inormaalinar, mutta ty6tli'poikkeavana',
miktili se ei kykenisi sopeutumaan yksil6n edellytyk-
siin.
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Ty6n muutoksen aiheuttama tybkyvyttUmyys ei siis peri-
aatteessa edetlytii fyysisen tai psyykkisen vaurion
esiintymist5. Aila Jdrvikoski (1984, 42-45) on Hirsch-
feldin ja Behanin (1966) sekii Weinsteinin (1978) tar-
kasteluihin perustuen pohtinut my6s yleisemrnin, voi-
daanko tai tulisiko vajaakuntoisuutta tarkastella sai-
raudesta riippumattomana tai sairautta edelttivtinii il-
midnii. Hirschfeld ja Behan ovat tapaturmapotilaita tut-
kiessaan ldytiineet vajaakuntoisuusprosessista sairau-
teen liittymiittdmiin'ei-hyviiksytynr vaiheen ja sairau-
den laukaisenran'hyv6ksytyn' kyvytttimyyden. Ensiksi-
mainittu saattaa olla esimerkiksi persoonallisuud.en on-
gelmien ja vaikean el5mlintilanteen aiheuttama, joka
muuttuu hyviiksytyksi vasta tapaturman tai sairastumisen
jiilkeen. l4y6s Weinstein erittelee vajaakuntoisuuspro-
sessista ensimmiiiseksi kriisin kehittymisen vaiheen,
jonka aikana esimerkiksi tydssii tai perhetilanteessa
esiintyv5t stressitekijet voivat aiheuttaa tydkyvyn
alenemista.'selittltvdt' tapahtumat, tapaturma, sai'
rasl-uminen tai vastaava ilmaantuvat vasta jtilkeenptiin.

Jtirvikoski katsoo, etta edellti kuvatut havainnot sai-
rauteerl lrittymiitt6miistti vajaakuntoisuuden vaiheesta
tukevat kiiytiinndn ty6ssli usein esitetty5 klisitystS,
jonka mukaan toimintakyvyn rajoittumisen perusongelmat
l6ytyvdt monesti kokonaiseliimiintilanteen vaikeuksista
eivltkii l5iiketieteellisesti miiSritellyistH sairauksis-
ta. Toisaalta kyseiset havainnot liittyv6t n5kemykseen
sairauden sosiaalisesta ja psyykkisestE taustasta. Ne
sivuavat stressitutkimuksissa saatuja tuloksia, joiden
mukaan iikilliset elimdnmuutokset tai rasittavat eliim5n-
tilanteet (jotka stressitiLanteina saattavat aiheuttaa
v5lit6nt5 vajaakuntoisuutta) voivat altistaa somaatti-
selle tai psyykkiselle sairaudelle (ks. esim. I"lechanic
1968; Antonovsky 1980i Aro 1981; Htirktipli5 1982).
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Tamiin tutkimuksen problematiikan kannalta varsin kiin-
nostava sairaudesta riippumaton kyvytt6myyden etiologi-
nen malIi 16ytyy tydn muutosten ja eliimlintilanteen muu-

tosten yhtaikaisesta esiintymisestti. Ty6tt6mYYs, jolla
sindnsd ei-torvottuna elEmiirrtilanteena saattaa oIla
terveydellisiS haittavaikutuksia (ks. esim. Lahelma
1983), voi mahdollisesti myds ilman somaattisen tai
psyykkisen sairauden viilitystH vaikuttaa ty6kykyyn-
Tydel2imiiss5 tapahtuvien nopeiden tuotantotoiminnan ja
ammattirakenteen muutosten vuoksi ty6tt6m5n aikaisemmat
tydtehtavat saattavat huomattavasti muuttua tai jopa
kokonaan hdvit5. l'lahdollisesti avautuvista uusista
ty6tilaisuuksista ty6tdn ei ehkii pysty suoriutumaan
esimerkiksi viihiiisen koulutuksen, ammattitaidon rapis-
tumisen ja korkean iEn takia. !4y6s ty6ttdmyyden pit-
kittymisen mydtS yleistyviit asennoitumistavat - eris-
tiytyminen tybssSolevista ia aikaperspektiivin vihit-
tiiinen htiipyminen - merkitsevlit asenteellista estettli
nliiden henkildiden pa1uul1e ty6eltimiiiin (VShiitalo L982,
102) . NEin t5ysin ty6kykyisenS ty6tt6mSksi jc.rutunut
henkild saattaa tydtt6myyden jatkuessa havaitakin ole-
vansa ei ainoastaan ty6tli vailla vaan my6s ty6hdn kyke-
nemdtdn.

Haber ja Smith (1971, 88) katsovat, etta esimerkiksi
ikd, sukupuoli, koulutus ja muut yksil6n kulttuuriset
3a sosiaaliset m65reet edustavat suorituskyvylle ase-
tettavia odotuksia, eivlitkii varsinaisesti rajoituksia
tiitlaisten odotusten tiiytttimisessd. Edellii kuvatut
ty6ttdmyyden ja ty6n muutosten mahdolliset vaikutukset
kuitenkin osoittavat, ettti suorituskyvyn oletusarvot
muotoutuvat herkdsti ty6markkinallisen haitan mii5reiksi
ja edelleen ty6hdn kykenemattdmyyden syiksi. Erityi-
sesti tieto-taito-kornponentin merkitys sairaudesta
riippumattomana tydkyvyttdmyyden aiheuttajana kasvaa
yhteiskunnan tietokeskeistyessd.
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Tydkyvyttdmyyden muotoutumisesta on siis ldydettdvissH
t.erveyoentilan ohel1a koko joukko muitakin yksildllisi5
ominaisuuksia: ikti, hankitut tiedot ja taidot, uusien
tehtdvien omaksumiskyky, sopeutumiskyky ja asennoitu-
mistavat ovat nSist5 esimerkkejd. Lisdksi eliimiintilan-
teen kokonaisuus, erityisesti sen ei-toivotut muutokset
ja toisaalta yksil6n ulkopuolella, tuotantoel5mhssd ta-
pahtuva kehitys voivat aiheuttaa ty6kyvyttdmyyttii.
Systeeniteoreettinen tarkastelukehikko, joka ei irrota
yksil6n psykofysiikkaa sosiaalisesta jdrjestelmiist5
eikii sosiaalista jiirjestelmiiii yhteiskunnallisesta, eri-
tyisesti tuotannollisesta kontekstistaan, voi siten
parhaiten tavoittaa tydkyvyttdmyyden olemuksen.

2.3. Rooli, poikkeavan kd ttdytymisen muoto vai sosi-
aalinen ura?

Ede115 esitetty n5kemys ty6kyvytt6myyden monihaaraises-
ta etiologiasta, joka ei viiltt5mdttti aina suuntaudu yk-
si16n psykofyysiseen jErjestelmiiHn, ei kuitenkaan pyri
hahmottamaan ty6kyvytt6myyttii yhteis6n mii5reeksi. Ty6-
kyvyttdmyys nhhdiiSn yksil6n, tydkyvytt6m5n, yhteisdlli-
sesti mElirliytyneend ominaisuutena. Mutta mi115 tavoin
ty0kyvyttdmyyden sosiaalisuus muotoilee tydkyvytt6men
sosiaalisen olemuksen?

Saad Nagi (L982, 4l miilirittelee (ty6)kyvytt6myyden ,'ra-
joittuneisuudeksi tai estymiseksi sellaisista rooleista
ja teht5vist5 suoriutumisessa, joita yksi161t5 h8nen
sosiaalisessa ympiirist6ssiilin odotetaan". Eliot Freid-
sonin (1955, 721 mukaan ihminen mdtiritel-ldiin vammaisek-
si tai vajaakuntoiseksi, koska hlin poikkeaa siitli mitH
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h5n itse tai muut pittiviit normaalina tai sopivana. Ja
Peter Townsend (1979, 686-687 ) IdyttiS kyvytt6myyden k5-
sitteestd roolin rajoittumisen, sairaan roolin ja sai-
rauskliyttdytymisen sek5 sosiaalisen statuksen piirtei-
te. Sairaan rooli ja poikkeavuus ovatkin (ty6)kyvytt6-
myytt8 tutkivien sosiologien suosikkikiisitteitE. T5hdn
tulokseen tulivat Bynder ja New (1976, 461 analysoides-
saan noin sadan tutkijan n6kemyksid tiirkeimmistii (tyO)-
kyvytt6myyteen liittyvistd sosiologisista miiiireistti.

Poikkeavuuden kiisite tuli esille jo edellii WHO:n ktisi-
kirjan luokitusta tarkasteltaessa: kaikki tautien seu-
rausten tasot, vaurio, toiminnanvajavuus ja haitta miiS-
r5ytyvSt normeista poikkeavuutena (ks. s 291. Vaurion
ja usein my6s toiminnanvajavuuden tasolla normilla voi-
daan tarkoittaa esimerkiksi tilastollista normaalisuut-
ta tai jonkinlaista vertailukohteena olevaa ideaalimal-
lia (WHO 1980, 33) . Sosiaalisessa jHrjestelmiissd nor-
min kiisitteellii ei kuitenkaan viitata pelk5stliEn k5yt-
t5ytymisen samankaltaisuuteen tai yleisiin arvostuk-
siin, vaan normeilla tarkoitetaan "sosiaalisena painee-
na ilmenevi5 k5yttSytymissSiint6ja, joiden rikkomisesta
seuraa jonkinlainen rangaistusrr (Eskola L977, 170).
Normin klisitteestd v<.ridaan edelleen johtaa sosiaalisen
roolin kiisite: "sosiaalinen rooli on niiden odotusten
ja normien kokonaisuus, joita henkiltjijn kohdistetaan
siksi, ett6 h6n on jonkin erityisen sosiaalisen aseman
haltija" (mt. L74l . Poikkeava ktiytttiytyminen miitir5ytyy
puolestaan normien rikkomisena ja rooliodotuksista suo-
riutumattomuutena. Freidsonin (1965, 741 mukaan poik-
keavuus on ensinniikin suhteellista, se vaihtelee kult-
tuureittain ja aikakausittain. Toiseksi, siihen liit-
tyy leimaamisen ja leimautumisen prosessi. Ja kolman-
neksi, se luokitellaan yleens5 'sosiaaliseksi ongelmak-
si' ja siten sosiaalisen kontrollin kohteeksi.
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Poikkeavuuden tyypittelyssli kiiyttEytymisen motivaatiol-
la on keskeinen merkitys. Jos kiiyttiiytyminen on tie-
toista, tarkoituksellista, se luokitellaan hyvii-paha-
dinrensiolla, jos se taas on tahatonta ja outoa, kEyte-
tbiin sairaus-dimensiota (Mechanic 1958, 46). Poikkea-
van k5yttSytymisen kaksi pSSmuotoa, sairaus ja rikolli-
suus eroavat oleellisesti juuri vastuun mlitirittelyssii:
yksilbti voidaan pit?i5 syypti5nd rikokseen, mutta ei sa-
malla tavalla sairauteen (Aubert & llessinger 1958, L39i
Karist.o 1984a, 81) .1 Ty6kyvyttt5myys poikkeavan kliyt-
tiiytymisen uruotona sisiiltiiti sekE vastuulliselle hyvii-
paha-dimensiolle ettS vastuusta vaPautetulle sairaus-
dimensiolle sijoittuvia piirteitli: tydkyvyttdmyydessii
yhdistyvlit sairauden, riippuvuuden ja joutilaisuuden
moraaliset leimat (ks. Spicker 1984).

Tahallista poikkeavuutta pyritAiin kontrolloimaan ran-
kaisemalla, tahatonta hoitamalla. Talcott Parsonsin
hahmottama sairaan rooli lienee tunnetuin esimerkki
pc.rikkeavan k5yttiiytymisen saattamisesta sosiaalisen
kontrollin kohteeksi. Parsonsin (1951, 435-437 ) mukaan
sairas voi legitimoida poikkeavuutensa omaksumalla ti-
lap5isen sairaan roolin. T5hdn rooliin liittyy kaksi
oikeutta ja kaksi velvoitetta. Sairaan rooli vaPauttaa
sairaan ensinn5kin tavanomaisista sosiaalisista veI-

1 Juutalais-kristillisessA perinteessd my6s sairauteerr
liitettiin voimakkaita syyllisyyden tuntoja (Son-
tag 1978) . Vaikka sairaudesta ei eniiii puhuta synnin
patkkana, ollaan sairaus-dimensiollakin ilmeisesti pa-
Ieranrassa vastuun korostamisen suuntaan (Crawford L977 ,1980; ZoIa i978, 82-86; Karisto 1984a, 84). Esimer-
kiksi amerikkalainen terveyspotiitikko John Knowles
(19i7, 59) esittSS nAkemyksenti5n: 'l{ielestEni ajatusroikeudestar terveyteen tulisi korvata ajatuksella yk-
sil6n moraalisesta velvollisuudesta sdilytt5ti tervey-
tensStt.



36

voitteista - ainakin sellaisista, joiden katsotaan es-
thvdn paranemista. Toiseksi, sairas vapautuu my6s omaa
tilaansa koskevasta vastuust.t: hdnen ei odoteta 'ryh-
distliytyvdn' ja paranevan tahdon voimalla. Vapautus
velvollisuuksista ja vastuusta on kuitenkin ehdollinen.
Roolin legitimoituminen edellyttiiS, ett5 sairas kokee
tilansa ei-toivottuna ja haluaa parantua. Lisiiksi sai-
raan edellytet5iin etsivdn apua ammattimaiselt.a tervey-
oenhoitohenki16st6lta ja noudattavan saatuja hoito-oh-
j eita.

Parsonsilaisen sairaan roolin soveltaminen pitkdaikai-
seen kyvyttdmyyteen ja vajaakuntoisuuteen ei kuitenkaarn
ole ongelmatonta. Sairaan rooli edellyttSd pyrkimystii
paranemiseen, mutta kroonisessa sairaudessa tai kyvyt-
t6myydessii ihminen on pikemminkin pakotettu sopeutumaan
pysyv5Zin tilaan. Sairaan roolin on myds katsottu ra-
joittuvan l5hinnii somaattisiin hliiri6ihin; mitli enemmdn
sosiaalisia ja psyykkisiii piirteitti h6irititilassa on,
sitii vaikeanrmin sairaan roolin legitimointi, vapautus
tavanomaisista velvoitteista ja omaa tilaa koskevasta
vastuusta on saavutettavissa (Haber & Smith L971, 89;
SegalI L976, 163-1.67) . Parsonsilaisessa kiisitteist6ssH
vallitsee lisiiksi sosiaalisen ongelman yksi16llistiimi-
sen henkr: sairaan roolissa sopeutuminen katsotaan ni-
menomaan yksil6n ei yhteis6n asiaksi (vrt. s 29). Ka-
risto (1984a, 75) huomauttaakin, ettd ',vaikka parsons
hahmottaa sairauden puhtaasti sosiologisten muuttujien
suhteena, htin uskoo paranemisen voivan tap::,htua tliiike-
tieteellisin keinoin; talla kohtaa yhteiskuntatieteel-
linen sairausproblematiikka supistuu h6.neIlH IHEketie-
teeiliseksi tautiproblematiikaksi, )a sairaarr rooli
tdsmentyy pot:-J-aan rooliksi. " rTy6kyvyttdmen roolin'
rinnastaminen sellaisenaan parsonsilaiseen sairaan roo-
liin ottaa siten huomioon ainoastaan kyvytt6myyden;
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ristiriidan toinen puoli, tY6, jea kokonaan vaille dy-
naamista, tydkyytt6myysprosessia muokkaavaa Iuonnet-
taan.

RooIi-kiisitteen ktiytto antaa tyokyvyttomyydelle herkbs-
ti staatti-sen leiman. Kyvyttomyys on kuitenkin jatku-
vasti muuttuva ti1a, joskin sen 'arvo' aina m5iir5ytyy
tietyssii ajallisessa poikkileikkaustilanteessa vallit-
sevien olosuhteiden mukaan (Eskelinen 1970, 110; Nagi
Lg82, 5). Tydkyvyttdmyyden pystihtynyt tarkastelu, m55-

riityn tilan nakeminen 'Iopputuloksena' on siten aina
keinotekoista. Blaxter (1980) ehdottaakin kyvyttdmyy-
den tulkitsemista 'uraksi', ja my6s Haber ja Smith
(1971) kasitteellistaviit (ty6)kyvyttdmyyden roolin tai
poikkeavuuden sijasta sosiaaliseksi prosessiksi-

Sosiaalisen uran tai prosessin ktisite "antaa mahdolli-
suuden siirtya henkilokohtaisesta julkiseen, minlist2i
merkitseviiiin yhteis66n" (Goffman L969, 101). Prosessin
kiisite korostaa siterr ty6kyvyttdmyyttti jatkuvana reak-
troketjuna yksil6n sekli htintii ympdrdivHn luonnonjtirjes-
telmEn ja sosiaalisen jSrjestelmiin v51i116': se ottaa
huomioon sekd kyvyttdmyyden ett5 ty6n muutokset. Ty6-
kyvyttbmyyden hahmottuminen sosiaaliseksi prosessiksi
ei kurtenkaatt sulje pois parsonsilaisen sairaan roolin
keskeistd ajatusta ehdollisesta Iegitimoitumisesta,
sillti prosessin eteneminen ei ole riippuvainen vain
tydn ja kyvyttdmyyden kehitysvaiheista, vaan my6s sekS

yksrl6n ettti yhteiskunnan kontrollikoneiston valintame-
kanismeista. Ndiden valintamekanismien tarkastelu on

keskeisess5 asemassa my6hemmissd luvuissa, joissa siir-
rytiiiin juridisen ty6kyvytt6myysk5sitteist6n pariin.
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3. TYoKYVYTTUMYYS SOSIAALISENA RISKINA: VAMISHOIDOS-
TA SOSIAALIVAKUUTUKSEEN

Vakuutusteoriassa sosiaaliseksi riskiksi luetaan eri-
Iaiset rhenkil6vahingon vaarat' kuten ty6tt6myys, sai-
raus, tapaturma, tydkyvyttdmyys, vanhuus ja kuolema
(Pentiktiinen 1.979 , 6L, 821 . TSIlaisten riskitekij6iden
tasapainottamiseksi tai Iieventdmiseksi on kehitetty
erilaisia yksityisiii tai yhteiskunnallisia jHrjestefyjE
almuista sosiaalivakuutukseen.

Varhaiskeskiaj an eurooppalai sessa agraaritaloude ssa
perhe ja kylii tarjosivat maata viljeleviille v5estdlle
jonkiulaista sosiaalista turvallisuutta. Riskejii o1i
kuitenkin paljon: kadon, rydst6n, tilanherran vainon
tai invalidisoitumisen seurauksena oli usein kerjdltii-
seksi joutuminen. Huolimatta lahjananto- ja almuperin-
teestd kerjiildisten osa oli yleens5 nopea menehtyminen,
"he olivat talousjlirjestelmEn ulkopuotisia hylki6it5,
joille enintEdn kirkko kykeni tarjoamaan helpotusta
vaivaistaloissaanrr (Lehtonen 1983, 63). Toisen vuosi-
tuhannen alussa kirkon suhtautuminen kdyhiin alkoi saa-
da uusia muotoja: kdyhyys idealisoitui, ja kirkko kana-
voi itselleen hyviintekeviiisyyden monopolin (mt. 80-81) .

Weberin (1980, L32) mukaan "keskiaikainen etiikka ei
ollut vain sietlinyt kerjiilliistE, vaan suorastaan ihan-
noinut tete. Maailmallisiakin kerjdliiisiii pidettiin ja
arvostettiin vilistti periiti erityisenii stiStynii, koska
he antoivat omistaville tilaisuuden hyviin ttjihin almu-
jen muodossatt.

Uudelle ajalle siirryttliessd kOyhiiinhoito alkoi yhteis-
kunnallistua: kansallisvaltioiden ja kansallisen mark-
kinatalouden syntymisen my6t5 kdyhdinhoito muodostui
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kansalliseksi tehtliviiksi. Yhteiskunnallistuvan kdy-
hiiinhoidon keskeisenii motiivina ei ollut niinkiiSn sosi-
aalisten riskien kohtaamien yksil6iden ja ryhmien tur-
vaaminen, vaall ennen kaikkea jiirjestyneen yhteiskunnan
suojaaminen kdyhlin v8est6n muodostamalta piileviilt5 uh-
kalta (Hellsten 1981, 2421. !!y6s suhtautuminen k6yhyy-
teen muuttui. Protestanttinen etiikka ei arvostanut
almujen varassa eliimistti; kerjiitiminen oli hEpeiillist5,
ty6tttimyys laiskuutta. Ty6n moraalisen ja taloudelli-
sen arvostuksen my6td ero tydhdn kykenevien ja kykene-
niittdmien v5lillli alkoi saada lains5Sdlinn6ssd keskeisen
merkityksen. Englannin kuningatar Elisabethin kuuluisa
kdyhdinhoitolaki (the Poor Relief Act) vuodelta 1601
pyrki kdyhien tydllistdmiseen, vain tydh6n kykenemiittd-
mille tuli j5rjesttiti yll5pito. Ja jo 1-500-luvun lain-
sElid5nntistli ldytyy ankaria rangaistuksia ty6hdn kykene-
vEksi katsotulle tai muuten luvatta kerjlitiv5lle. Ty6-
kyvytdn sen sijaan saattoi saada viranomaisilta erityi-
sen kerjuuluvan - ilman lupaa kerjtiEmisest5 seurasi
ruoskiminen ja vankeus ja 'rikoksenr uusimisesta korvan
leikkaaminen tai jopa hirtttiminen (Kuusi & Kuusi 1948,
1,42i Lehtonen 1983, 104).

Jo edellii kuvatusta k6yhtinhoidon eurooppalaisesta
taustasta nousee esille kahden erilaisen n5kemyksen,
toisaalta moraalisen tai hunranitaarisen vastuun ja toi-
saalta yhteiskunnallisten, lShinnti taloudellisten pai-
neiden merkitys tydhdn kykenemiittdmien ja muiden puut-
teenalaisten turvaamisessa. Suomen 1800-luvun k6yhtiin-
hoitolaeista varhaisempi, vuoden 1852 vaivaishoitoase-
tus, edusti humanitaarista linjaa. Asetus perustui hy-
vin laajaan kdyhyyden kiisitteeseen: avustettavia olivat
sairaat, vanhukset, ty6kyvytt6nr6t, tydttdm5t ja tila-
piiisessii puutteessEi el5vtit. Asetus antoi k6yhilIe
laillisen oikeuden apuun ja samalla kunnille velvolli-
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suuden avun larjestSmiseen "ihmisarvoa Ioukkaamatta ja
vapautta riistiim5ttti" (Karisto ym. 1983, 231) . Nel jHn-
nesvuosisataa mydhemmin humanitaariset tavoitteet kui-
tenkin katosivat kdyhtiinhoidosta. Vuonna 1879 annetttt
asetus yleisestS vaivaishoidosta ei enti5 tuntenut laki-
miitir5istli oikeutta avustukseen, ja k6yhyyden k5site ka-
peni. Kuntien velvollisuudeksi jEi vain ty6kyvytt6mis-
ta ja turvattomista lapsista huolehtiminen. "IsiinnSt
ja tydnteettlijiit" velvoitettiin huolehtimaan "palkolIi-
sistaan sek5 muista maatilalle, sahalle, ruukille, kai-
vokselIe, vapriikille tahi hantv5rkille asetetuista
tydmiehista... niin ettd ne siI15 ajalla, jona ty6sopi-
mus kestdti, eiviit lankea vaivaishoidolle rasitukseksi"
(Asetus yleisestS vaivaishoidosta L879, 55) . Jo Eng-
lannin kuningatar Elisabethin ktiyhdinhoitolaista tun-
nistettava jako kelvollisiin (deserving) ja kelvotto-
miin (undeserving) k6yhiin oli asetuksessa selv5sti
esillli: ty6kykyisten oli tultava toimeen ilman yhteis-
kunnan apua.

Teollistuminen ja sen mydtE syntynyt raha- ja ansiota-
lous muokkasivat sosiaalisten riskien luonnetta. Per-
hetulosta siirryttiin henkil6kohtaiseen tuloon, palkka-
tyd sai hallitsevan aseman, tydvoiman liikkuvuus Ii-
sS5ntyi ja tydnantajan ja tytintekijlin suhde k5vi epti-
persoonalliseksi (HeIIsten 1.981, 242-243; Jiirvikoski
L984, 2Ol. Kdyhyyden ongelman luonne muuttui yleisestii
kerjliltiisyydestti tyOvlienkysymykseksi; vaivaishoidosta
siirryttiin sosiaalivakuutuksen aikakauteen.

Sosiaalivakuutuksen totex-ttamisessa Bismarckin Saksa
oli edelliikiivijlimaa: siellti siiiidettiin 188O-Iuvulla en-
simmdiset yleiset, pakolliset sosiaalivakuutuslait.
Suomessa sosiaalivakuutuksen tai yleisemmin tydvtien ky-
symyksen j5rjestelyyn kului vielii aikaa. Yrjd-Sakari
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Yrje,-Koskinen toteaakin vuonna 1874 ilmestyneessii ar-
tikkelissaan 'Ty6vdenseikka', ett5 "on aivan vdh5n syy-
td puhua ty6vtienseikasta meillii samassa merkityksess5
kuin Lbnsi-Euroopan sivistysmaissa .olojemme viat-
tomampi muoto, ainakin osittain, on seurauksena siitll,
ettii yhteiskunnallinen edistys meill5 on mydhdstyneem-
m5IIii kannalla kuin muualla" (Yrjd,-Koskinen 1975, 83) .
Htin oli kuitenkin vakuuttunut, ettd "nuo uudemmat rii-
taseikat ty6n ja pdtioman oikeasta viilist5 kerran
meillekin tulevat, ja tullessaan ne epiiilemdttd tuovat
mukaansa taisteluita, joita kenties ei kiiy veltteminen,
mutta joiden kiivautta olisi terveellinen jotenkin lie-
vitt6d" (mt. 57).

Suomessa syksyllii 1889 asetettu tydvaenvakuutuskomitea
ei tosin ainakaan eksplisiittisesti katsonut tehtSv5k-
seen tulevien taistelujen lievittiimisen. Se esitti
pyrkimyksekseen ennerr kaikkea vaivaishoitoa ja ty6nan-
tajain auttavaisuutta "runsaamman ja siveellisesti vii-
hemm6.n rankaisevan" avustus jiir jestelmen luomisen
(Kom.miet. 189225, 6). Komitea teki useita tilastolli-
sia selvityksi5 sekii laati yksityiskohtaiset ehdotukset
ty6ntekijEin sairas-, tapaturma- ja vanhuusvakuutukses-
ta (Kom.miet. 1891:10a, 189225, 189225a, 1892:1.0,
L892zl2l.

Sairaus-, tydkyvyttdmyys- ja vanhuusvakuutusta saatiin
kuitenkin od.ottaa vielE useita vuosikymmeni6, mutta
vaatimattomaan alkuun Suomen sosiaalivakuutuslainsliii-
ddnt6 joka tapauksessa tydvlienvakuutuskomitean ty6n tu-
loksena p5lisi. Vuonna 1895 annettiin I laki koskeva
tytinantajain vastuunalaisuutta tydntekijHti kohtaavasta
ruumiinvammasta'. TSmti laki kattoi vain joitakin, kes-
kimliiir5ist5 vaarallisemmiksi arvioituja tydaloja. Ty6-
kyvytt6myyden mliiirittelyssti tapaturmavakuutuslaki pi-
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tiiytyi saksalaismalliseen invaliditeettiprosentti-ajat-
teluun: tietyst5 ruumiinvamrnasta seurasi aina samansutl-
ruinen invaliditeettiaste.l Ttillainen, liihes yksin-
omaan liiiiketieteelliseen mHErittelyyn perustuva ajatte-
luroalIi on edelleenkin pohjana tapaturmavakuutuksessa.

Tapaturmavakuutuslain lisiiksi annettiin ty6v5envakuu-
tuskomitean ehdotusten perusteella vuonna 1897 'Keisa-
rillisen tlajesteetin Armollinen Asetus ty6ntekijEin
apukassoistar. TEIlaisten kassojen alkuper5 ulottuu
sangen kauas historiaan. Esimerkiksi Ruotsin ja Suomen
klisitydldisten ammattis5tinndissli vuosilta 1669 ja L720
siiiidettiin seuraavasti: r'Jos joku mestari, ilman omaa
syytiinsS, tulee perin kOyhdksi tai sairaaksi, niin saa-
koon Pormestarin ja Raadin luvalla apua Ammatti-Laati-
kosta, niin paljo kuin ammattikunta katsoo tarpeelli-
seksi ja Laatikosta saattaa riittae" (Kom.miet. 1891:
10a, 13). Tydvlien keskinSisten, vapaaehtoisten apukas-
sojen merkitys sosiaaliturvan antajana oli kuitenkin
varsin pieni, vielii 1930-luvulla apukassojen jiisenind
oli aIIe puolet teollisuustydntekijbistii (Karisto ym.
L983, 2771. Apukassolen antama turva sairauden, ty6ky-
vytt6myyden tai vanhuuden varalta ei murtanut tydpalkan

IJoulukuussa 1897 sStidetyissE invaliditeettiasteen mlid-
rEytymisperusteissa luokiteltiin kahden raajan tai mo-
lempien silmien taydellinen vioittuminen kokonaisinva-
liditeetiksi. Osittainen invaliditeetti m6Sriiytyi
erillisen taulukon mukaan: invaliditeettiaste esimer-
kiksi oikean peukalon menett5misest5 oli 20-35t, ja
koko siiliren menettiimisesta 50-70C. Aivan kaavamaises-
ti ei taulukkoa kehotettu soveltamaan, vaan "jos va-
hingoittuneen henkj-Itin ty6n laatuun tahi muihin asian-
haaroihin katsoen, ruumiinvamman vaikuttama tydkyvyn
v5hentyminen todistettavasti on suurempi tai pienempi
kuin mitii mainitussa S:ssli arvioimisen perusteeksi iI-
moitetaan, on invaliditeettiaste mH5r6ttdvii silmEllEpitden ty6kyvyn todellista vEhentymist6" (Julistus
niistli perusteista... 1897) .
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monopoliasemaa ty6viiestdn toimeentulon turvaajana.
nOsa ty6palkasta oli vain I sSSstetty' sellaista tilan-
netta ajatellen, ett8 ty6voiman myynti estyy v6liaikai-
sesti" (Lehtonen 1983, 179). Vasta valtiollinen so-
siaalivakuutus toi tydpalkan rinnalle toisen tydvoiman
uusintanisperustan (mt. ) .

Varsinaiseen sosiaalivakuutuksen aikakauteen Suomessa
siirryttiin vuonna 1937 s55detyn kansaneltikelaj,n my6t5.
Silloin ei kuitenkaan enSti ollut kysymys pelkEstliiin
tytSvdenvakuutuksesta vaan yleisest5 kansanvakuutukses-
ta. Kiiyt5nn6ss5 sosiaalivakuutus alkoi vaikuttaa toi-
sen maailmansodan jiilkeen. Sodan jiilkeiset vuodet
erottuvatkin sosiaalipolitiikan k?iSnnekohtana: valtion
vastuuta ryhoyttiin t5hdenttimiiiin ja sosiaalinen turva
alkoi hahnrottua kansalaisten perusoikeudeksi (Karisto
ym. 1983, 2991.

Sosiaaliturvan yhteiskunnallistuminen oli vSltt5m5t6n,
teollistumisen edellytyksistti johtuva muutos. Se tur-
vasi teollisuudelle ttirkelin tyijvoiman uusintamisen, ja
samalla integroidessaan ty6vtiest6ii yhteiskuntaan se
pyrki yhteiskuntarauhan sEilyttlimiseen (Kuusi 1931,
720i Sipilii L979, 55-61; Karisto ym. 1983, 2431. So-
siaalivakuutuksessa yhdistyiv5t siten k6yhiiinhoidon hu-
manitaarinen ja taloudellinen motiivi: sosiaalivakuu-
tuksen teht6v5n5 o1i suojella ty6vtiest6E teollistumisen
tuomilta riskeilt5 ja toisaalta suojella yhteiskuntaa
tyovaesttin muodostamalta riskiltii.

Sosiaalivakuutus, j oka pyrki sEilyttiimiiSn ty6voiman
"mahdollisimman t5ydellisenii mahdollisimman kauan" n6h-
tiin kansantalouden etujen mukaisena (Kuusi 1931, 715).
Ty6kyvytttimyys- ja vanhuusvakuutusta ei kuitenkaan kat-
sottu voitavan kansantaloudellisesti perustella; ntim5
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ryhnrdt olivat jo ty6voimansa menett5neet. Eino Kuusi
kirjoi-ttaakin, ettd "kaikkein taloudellisin vanhusten
kohtelutapa kieltdmiittti on se poisraivaamistapa, joka
kerrotaan erSSst5 Austraal-Aasian ihmissy6jiikansasta".
Kuusi kuitenkin jatkaa: "Sivistyskansa asettaa t5ssti
suhteessa toimintansa normiksi toiset lZihtdkohdat: so-
lidaarisuuden, kohtuullisuuden, jopa kiitollisuudenkin
ndkijkohdat" (mt. 716). Samanlainen taloudellisperus-
tainen ajattelu, jota kuitenkin pehmennet5En humanitaa-
risin kriteerein, n5kyy my6s Pekka Kuusen 50-luvun so-
siaalipolitiikassa: "Huomisen tydvoina on toki kasvuha-
kuisen yhteiskunnan pyrkimyksiii lEhemp5nii kuin eili-
rlen". tlutta kuitenkin, "sosiaalipolitiikan sekd liik-
keelle panevarra voimana, ettd my6s perimmtiisen5 kritee-
riorra on oleva tukea tarvitseva ihminen" (Kuusi 1963,
67-68).

Valtiollisesta sosiaalipolitiikasta "alkaa kehitys,
jossa palkkatydlSisen on mahdollista siirty5 joko vtili-
aikaisesti tai pysyviisti historiallisesti uuteen yh-
teiskunnalliseen asemaan sosiaalivaltion kansa-
Iaiseksi" (Lehtonen 1983, 1979-180; ks. my6s Erdsaari
L9791 . tieikki Lehtonen (1983 | 179) katsoo, ettii tEmii
periaatteellinen muutos "murtaa vuosisatoja kesttineen
jaon kelvollisiin ja kelvottomiin (deserved/undeserved)
k6yhiin laajentamalla kollektiivisen vastuun alueen
tuotantomuotoa ja herruusmuotoa vastaavaksi". Sosiaa-
livakuutukseen kytkeytyvH turvasuhteiden muutos ei kui-
tenkaan kokonaan h5vitd kelvollinen-kelvoton-jakoa; it-
se asiassa se vain siirtii5 tEmiin jaon kollektiivisen
vastuun alueen sisiipuolelle. Tydkyvyttdmien ja tydtt6-
mien vSlinen raja on sosiaalivakuutuksenkin aikakaudel-
la pyritty pittimiitin selkeiinii, ja tlimli jako on pit.k5tti
hei j astanut kdyhH inhoidoll ista kelvol I inen-kelvo-
ton-asetelmaa. Samalla sosiaalivakuutuksen kriteerit
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ovat asettaneet erilaisia kelpoisuusehtoja ty6voimansa
myynnissd vaikeuksiin joutuneille.

Samuel l,lerrcherin (1961 , 28-291 mukaan sosiaalivakuutuk-
sen soveltuvuus teollistumiskauden turvamuodoksi perus-
tui sen kykyyn yhteensovittaa toisaalta asemaan (sta-
tus), ennen kaikkea ty6v5enluokan jHsenyyteen, ja toi-
saalLa sopimukseen (contract) perustuvat turvasuhteet.
PeIkEstEHn ty6liiisstatukseen perustuva turvasuhde olisi
heijastanut sosiaaliseen asemaan liittyvlili alemmuutta,
ja samalla se olisi korostanut 'ansaitsematontal
oikeutta yhteiskunnan varallisuudesta. Statusoikeuk-
siin liittyv5 varmuus oli siten turvattava joutumatta
ristirirtaan ty6yhteiskunnan sopimusjhrjestelm5n kans-
sdr ja tlhiin juuri sosiaalivakuutus oli omiaan. So-
siaalivakuutus laajensi ansioty6h6n liittyvSn sopimus-
suhteen tapaturman, sairauden, vanhuuden, kuoleman ja
jopa ty6n puutteen riskeiltli turvaavaksi. Siihen si-
siiltyi samalla my6s voimakas statuselementti - yhteis-
kunnan takaama turva jEsenilleen tai ainakin ansiotyd-
hbn sitoutuneille jdsenilleen. VakuutusjSrjest.elmii
pyrki kuitenkin varmistamaarr, ettti statusoikeudet py-
syivtit sopimusoikeuksille alisteisina; pelko ty6viiest6n
halusta turvauEua ty6hdn kykenevinilkin yhteis6lliseen
apuun ei siten htivinnyt sosiaalipoliittisesta ajatte-
lusta srirryttS.essd kdyhiiinhoidosta sosiaalivakuutuk-
seen.

Erityisesti sairausvakuutuksessa ja tydkyvytt6myysva-
kuutuksessa katsottiin etuuksien viiSrinkiiytdn mahdolli-
suus suureksi. Kuusi (1931, 778) kirjoittaa, ettii juu-
ri tlillaisten traittojen vuoksi asetettiin Saksassa sai-
rausvakuutuksen hy6dyllisyys kansakunnan kokonaisuuden
kannalta kyseenalaiseksi. Sosiaalivakuutuksessa n5h-
tiin siten piilevdn moraalinen vaara, ellei jiirjestel-
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maA pystyttiiisi laatimaan "ottaen huomioon ihmisluon-
teen heikkoudet ja niistii varsinkin pyrkimykset liioi-
tella sairauden tuottamia hiiiri6itE siten, ettE todella
ty6kykyiset kayttavat sairausvakuutusta tuloldhteend"
(Palmen 1930, 364). Jo tapaturmavakuutuslakia (1895)
muotoiltaessa ep5iltiin, ettli I'saattaa vHhemrnin tunnol-
linen ty6ntekijii kielt5mlittd joutua kiusaukseen uhraa-
naan yhden sormen taikka tuottamaan itselleen jonkun
muun vamman piiSstbkseen siten nauttimaan miiiiriittyd vuo-
sikorkoa koko jd1jelle olevaksi elinajakseen"
(Xom.miet. 1892:10, l-2l . Myds sairauden teeskentely
nAhtiin helppona: "Esim. kuumetta voidaan teeskennell5
kuumemittaria naputtamalla, syddmen toimirrta saadaan
kovastr kiihtymii5n esim. Iiiallisella kahvinjuonnilla,
ja yleensii monetkin tautikuvat vordaan oppia liiSkiiri-
kirjoista" (PaImen 1930, 366). Sairauden ja ty6kyvyt-
tdmyyden otrella vSSrinkiiyt6ksen mahdollisuus ndhtiin
"sellaisenkin sosiaalivakuutuksen kuin ty6ttdmyysvakuu-
tuksen alalla - ja si115 se onkin erityisen houkuttele-
v6rr koska ty6tt6myys ei itsess5iin ole vastenmielistli,
vaan miktili se ei vastaavasti vdhennE tuloja, ennemmin
mieluistakin" (Kuusi 1931, 776-7771 .

Pelko ansaitsemattomista etuuksista ja samalla etuuk-
sien tydmoraalia heikenttiv5stii vaikutuksesta vahvisti
sekd sosiaalivakuutuksen sopimusluonnetta ette jakoa
avustuskelpoisiin ja -kelvottomiin. Tydmoraalin yIIS-
pittimiseksi n5htiin tiirketiksi sisiilIyttHE sosiaaliva-
kuutukseen ty6h6n yllytttiviti piirteitii - tavallisesti
ne olivat taloudellisia sanktioita: "Toimeentulon huo-
nontuminen on itse asiassa sanalla edullinen kiihoke
parantumishaiulletr (Palmen 1930, 367i ks. my6s l,lacarov
1970, 168-179) . Tlillainen ideologia heijasti Jeremy
Benthamin moraalifilosofiaa, joka oli juurruttanut eri-
tyisesti Englannin 1800-Iuvun k6yhEinhoitoon'oikeus
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vihemp&iin' -ajattelun (less eligibility) : kdyhbinapua
saavan oIi pysyttiivii huonommassa asemassa koko ty6v5es-
t66n, my6s kaikkein heikoimmin toimeentulevaan ty6nte-
kijhtin verrattuna (Spicker 1984, 11-12).

TyOn ja sosiaaliturvan toisiinsa kietoutuminen tavalla,
joka pyrkii tyUntiimHdn ihmiset ty6hdn ja rarrkaisemaan
rriitE, jotka eivEt ole tydssd perustuu David Macarovin
(1980, L2-J.3t 160-162) mukaan neljEEn olettamukseen.
Ensinniikin yhterskunta tarvitsee kaiken sen ty6n, jonka
sen jEsenet voivat tuottaa; toiseksi ty6suhteeseen pe-
rustuva tuotannon saavutusten jako on ainoa, jonka mo-
derni yhLeiskunta tunteei kolmanneksi ty6ssli kEynti orr
normaaliuden mitta; ja neljiinneksi tyd ndhdai5n moraali-
sena toimintana. Macarov ei itse pidii niiitli olettamuk-

..1sra pdtevrnd- ja nlikee niille perustuvan sosiaaliturvan
ndin varsin negatiivisessa valossa. "sosiaaliturva ei
o1e arnoastaan teollistumisen sivutuote, vaan joidenkin
ty6elSmiin epiioikeudenmukaisuuksien vastahakoinen tun-
nustaminen - epdoikeudenmukaisuuksien, jotka nShdiiSn
velttamattomiinii ja pieneni hintana tuottavuuden kasvus-
ta" (mt. 159). Hetzler (1981, 771 on edelleen proji-
soinuu tydsopimuksen epiioikeudenmukaisuutta terveyden
tasolle todetessaan, etta "koska monissa ammaE.eissa
terveys joutuu vuosien mittaan vaaralle alttiiksi,
t),6ntekijd on huomaamattaan myymdssd ei ainoastaan tyo-
voimaansa vaan my6s osan kyvystEiin nauttia ty6n ulko-
puolisesta eldmlistS.'r .

Llikii l,lacarov jEd ajatuksineen yksin. Jo 1800-IuvulIaesitti Paul Lafargue (1982, alkup. 1880) teesinsd
'oikeudesta Iaiskuuteenr - Iaiskuus ei Lafarguella
merkrnnyt ei-ty6t5 vaan vapautusta modernin palkkaty6n
muodosta. Viime vuosina nur.. Andr6 Gorzin (1982b) hah-
motelmat tydyhteiskunnan tuonpuoleisista vaihtoehdois-ta ovat Suomessakin heriittiineet runsaasti keskustelua(ks. esim. Kosonen 1984b).

1



48

Sosiaalivakuutuksen sopimuksellinen luonne on sj.is voi-
mistunut ty6n moraalistaloudelliseen merkitykseen noja-
ten. Tyon instituutio ja siihen kytkeytyvti tavaratuo-
tarrto ovat kuitenkin vaikuttaneet my6s turvasuhteen
statusoikeuksien muotoutumiseen. Erityisesti muutos
tuotanrron korostamisesta kulutuksen korostamiseen
keyneslSisen talouspolitiikan mydtii kehitti turvasuh-
teen statuspiirteita. Tiiystyo}lisyyden teoria edellyt-
ti voimakasta tuotantoa ja tuotanto puolestaan kulutus-
ta. Kasvuhakuisen yhteiskunnan oli siten pyritt6vii
siiilyttdmdiin pait.si tydntekij0iden ty6voima my6s heid5n
kulutuskykynsii - kulutuskyvyn ylliipitdmisestti tuli ttir-
keii sosiaalipoliittinen rehtiivii (l,lencher 1961, 30) .

TSllainen sosiaalipolitiikan ja taloudellisen kasvun
kytkentd ndkyy selkeiisti Pekka Kuusen '60-luvun sosiaa-
ripolitiikassa'. Kuusi (1963, 59) katsoo, etta sosiaa-
lipolitiikan tehtiviinii on "mobilisoida jatkuvasti kaik-
ki mukaan taloudelliseen kasvupyrkimykseen". Ja edel-
leen: "Sosiaalipolitiikan tehtavena on teten lEhinnii
juuri epdaktirvin, tuotantotorminnan ulkopuolella ole-
van vdest.6n kuiutusmahdollisuuksien turvaaminen" (mt.
40). Taloudellisen kasvupyrkimyksen implikoina kulut-
tajan rooli yhdistyy tydkykyisillii ty6ntekijdn rooliin;
ty6hdn kykenemitt6miit ja muut tuotantotoiminnan ulko-
puolella olevat on sen sijaan kulutuskyvyn turvaamisek-
si ohjattava sosiaalivaltioperustaisen uusintamisen
pririin.

Sosiaalivakuutuksen synnyttiimiistE sosiaalivaltiokansa-
laisuudesta tdytyy siis sekti sopimukseen ettii statuk-
seen perustuvia turvasuhteen piirteitli - kummatkin, se-
ke sopimus- ettd statusoikeudet ovat kuitenkin tydn ja
tavaratuotannon rationaliteeteille alisteisia. Eri-
vapaus tydst5 ei ole sosiaalivakuutuksen my6tii automa-
tisoitunut, se on edelleen 'ansaittava' ty6yhteiskunnan
moraalistaloudellisia arvoja rikkomatta.
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Sairautta ja siita aiheutuvaa tydkyvyttdmyyttd on to-
tuttu pittimiiiin legitiimind tapana'ansaita' erivapaus
ty6stii. Ty6htin kykenemiittomyyderr yksil6llisen etiolo-
gian rinnalle on kuitenkin nousemassa vahvasti yhtei-
s6lliseen etiologiaan liittyviti piirteitii - heijastumia
tydyhteiskunnan kr ii s iytymi sestd . Ty6yhtei skunnan
ekspansio Iienee ehtymiissii, siIl5 " jos mihinkiiiin ty6n
uudelleen organisointiin liittyviin toimenpiteisiin ei
ryhdyt5, vS.henee ty6voiman kysynt5 paitsi ennestS5n su-
prstuneilla aloilIa myds palveluissa jotka tiihln asti
ovat vastaanottaneet tydvoimaa muilta aloilta" (Uusi-
talo 1983, 2541. rKuollutr korrety6 korvaa enenevdsti
eliivliS ihmistydtii, ja palkkatyern rakenteellisten ja
laadullisten muutosten mydtii tydvoiman myyntivaikeudet
ovat painottumassa yksitdllisistli yhteiskunnallisiin
tilanteisiin. Palkkatydhdn osallistumaton sosiaalival-
tiokansalainen onkin jattamassii ma::ginaalj.sen asemansa,
ja sosiaalivakuutus on saamassa yhli selvemmin yleisen
tulonjakomekanismin luonteen (Purola 1984, 36). Onko
tydkyvyttdmyyden rooli erityisen5 sosiaalisena riskin5,
'henkil6vahingon vaarana', siten sulautumassa yleiseen
tytimarkkinoi lta syr j iiytymi seen?

Toj.sinkin - ty6kyvytt6myyrlen ltiSketieteellista statusta
painottaen - kysymyksen voi asettaa. Laht6kohdaksi
otetaan nyt "terveyden kulttuurinen arvonnousu", joka
on tapahtunut samanaikaisesti tyoyhteiskunnan kehkeyty-
misen kanssa (Karisto 1984b, 87). Terveys on muotoutu-
nut yleiseksi hyvyyden mittapuuksi. li5rimmillSiin "hyvd
eliimii on pelkistetty terveysongelmaksi, ja terveys on
puolestaan paisutettu kdsittiimdiin kaiken, mikii eliimitssd
on hyv5b" (Crawford 1980, 381). Terveyden arvonnousu
n5kyy myds sosiaalisen kontrollin medikalisoitumisena.
l'ledrkalisaation kdsitteellii tarkoitetaan ', toisaalta
liiSketieteen ylivallan ulottamista mui1le eliim5n alu-
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eil-Ie kuin sairauteen (erityisesti poikkeavaan kiyttliy-
tymiseen), toisaalta suoranaisen terveyden tai sairau-
den leiman lydmistti yhii useampiin ilmi6ihin" (Vuori
1983, 791 . l4edikalisaatio voi vdhentiiS sosiaalisen on-
gelman moralisointia ja leimaamista sekli heijastaa sii-
hen 'tieteellistEr arvostusta. Toisaalta se antaa lEti-
ketieteelle monopolin sairauden normatiiviseen m55rit-
telyyn, vEhentliii yksildn vastuuta ja samalla myds sta-
tusta sekl - ehkii keskeisimptinii seurauksenaan - indivi-
dualisoi sosiaalisia ongelmia (Conrad & Schneider 1980,
246-252; Lindqvist 1984, 89-90). yksil-dllist2imisen ym-
piirille muotoutuu my6s kysymys tydkyvyttUmyyden roolis-
ta terveydellisen arvonnousun yhteiskunnassa: onko so-
siaalisen kontrollin medikalisoituminen sijoittamassa
ty6kyvytt6myyden yhteistillistii etiologiaa yksi16tlisen
etiologian kehikkoon?

Nliihin kysymyksiin palataan juridista ty6kyvytt6myys-
mStirittefya ja ty6markkinoilra syrjHytymistii tarkastel-
taessa.
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4 JURIDISEN TYOKYVYTTOMYYSKAS ITTEEN KEHITYS

Tytiyhteiskuntanme taloudellismoraalisten periaatteiden
mukaan "jokaisen tydhdn kykeneviin henkildn velvollisuus
on e1iitt55 itsensli ja Perheenser (Kom.miet. L89225,
771 . Juridinen tydkyvyttdmyysklisitteist6 kertoo, mill?i
perusteilla henki16lIe my6nnet5iin erivapaus itsensd
ellitt5misen velvollisuudesta, millli perusteilla h5net
Iuokitellaan tydh6n kykenerniittdmliksi. Tydkyvytt6myys-
kriteerit hei3astavat ntiin yhteiskunnan normistoai ne

toimivat osaltaan "sosiaalisen ktiyt5nn6n ideologisena
hallintakeilrona" (Sumner 1979, 267I .

l5ssti luvussa seurataan juridisen ty6kyvytt6myysm5Srit-
telyn vaiheita suomalaisen sosiaalivakuutuksen histori-
assa vuosisadan vaihteen komiteanmietinn6istli nykyisin
voimassa oleviin lakiteksteihin. Tarkastelussa kertau-
tuvat aiemmin esillti oIleet, sekd ty6kyvytt6myyden o1e-
mukseen ettti sosiaalisen riskin ktisitteeseen Iiittyv5t
teemat: mitli tyokyvyttomyyden etiologisia piirteitli ju-
ridisissa miiiiritelmissd korostetaan, miten k6yhiiinhoi-
dollinen kelvoton-kelvollirren asetelma ja ty6n ja ter-
veyden arvosisdl16t ndkyvtit ty6kyvytt6myyderr ktisittees-
s5.

Tarkastelu rakentuu kolmen keskeisen aihepiirin ympii-
riIle: 1) tydkyvyttdmyyden ammatillisuus, 2l ty6kyvyt-
tomyyden sairaussidonnaisuus ja 3) tydn Puute tydkyvyt-
tdmyyden syyn5. Aluksi esitet5iin kuiterrkin suppea kro-
nologinen katsaus ty6kyvyttiimyyslainstiiidSnndn vaihei-
siin ja erityisesti ty6ntekijtiin el5ke1ain (TEL) ty6ky-
vyttdmyy skEsitteen muotoutumiseen.
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4. 1. Tydvlienvakuutuksesta tydntekijdin elSkelakiin

4 . 1 . 1. El5kelainstilidhnn6n kehityksen pliiipiirteet

Yleinen, lakisiiSteinen ty6kyvytt6myysvakuutus saavuttaa
Suomessa kohta puolen vuosisadan i5n: kansanelikelaki
sSSdettiin vuonna L937. Pienen erityisryhmiin, valtion
virkamiesten elliketurva jiirjestettiin lakisSiiteiseksi
kuitenkin jo toistakymment5 vuotta aikaisemmin, vuonna

1
1924. ' Yksityisiin tydsuhteisiin tai yrittiijiitoimin-
taan perustuvat lakisEiiteiset eliikejErjestelmat ovat
sen sijaan vasta 1960- ja 1970-Iukujen tuotteita: ty6-
suhde-eliikelait TEL ja LEL tulivat voimaan L962 ja
yritt5jdeliikkeet YEL ja I"IYEL 1970.

Eliikevakuutuksen historia ulottuu Suomessakin kuitenkin
jo viime vuosisadan puolelle. Varhaisin sosiaalivakuu-
tusta kiisitellyt komitea, Lennart Gripenbergin johdotla
toiminut ty6viienvakuutuskomitea asetettiin syksylIS
1889. Komitean keskeisiii pohdinnan aiheita oli kysymys
sosiaalivakuutuksen pakollisuudesta. Komitean enernmistd
piiiityi vapaaehtoisen vakuutuksen kannalIe, viihemmistd
esitti oman ehdotuksensa pakollisesta sairaus- ja tapa-
turmavakuutuksesta (Kom.miet. 189225, 1892:10,1892 :l2l .

Seuraavan kerran sosiaalivakuutusta selvitettiin touko-
kuussa 1904 asetetussa invaliditeettivakuutuskomiteas-
sa. Komitea laati Tilastollisen p5Stoimiston tirehto-
1Valtion virkamiehille oIi maksettu elSkkeita kuitenkinjo paljon ennen lakisliSteisen elskejiirjestelm5n synty-mistii. Keisarilliset julistukset vuosilta t826 ja
1866 oikeuttivat nuhteettomasti palvelleen virkamiehen
el5kkeeseen, ja jo 1778 sliSdettiin, ett5 70 vuottatiiytt5nyt siviilivirkamies voi pyynndstti saada eronstiilytttien palkkansa (Louhelainen 1984, 70) .
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rin, tohtori August Hjeltin johdolla ehdotuksen Pysy-
viissd patkkaty6ssii olevien pakollisesta vakuutuksesta.
Komitean mietinntistS on my6s l6ydetttivissS ensimmtiiset
yksityiskohtaisemmat pohdiskelut ty6kyvytt6myyskEsit-
teen sisiiI16stE (Kom.miet. 1907:8) .

Invaliditeettivakuutuskomitean ehdotus jei kuitenkin
toteutumatta, ja vuonna 1917 aloitti uusi komitea tydn-
sii vakuutustarkastaja Onni Hallstenin johdolla. Tdmfi,

ensimrn5inen kolmesta sosiaalivakuutuskomitean nimelIS
kulkeneestd komiteasta ehdotti mietinn6ssti5n yleisen,
pakollisen sairaus- ja eliikevakuutuksen toteuttamista
(Kom.miet. 19212221. Tiim5kiiiin ehdotus ei vielii johta-
nut lain sdHtdmiseen.

Vuonna 1928 J.E. Sunilan hallitus antoi eduskunnalle
esiEyksen vanhuus- jar tydkyvytt6myysvakuutuslaiksi
(hall.es. no 61, L928 vp.). Samanaikaisesti oli edus-
kunnassa kdsitelttiv5nii Viiind Tannerin hallituksen edel-
Iisen8 vuonna antama sairausvakuutusta koskeva esitys
(hall.es. no 2, L927 vp.l. Esitysten etenemistii vai-
keutti suurten eduskuntapuolueiden keskindinen erimie-
lisyys vakuutusten tarkeysjerjestyksestli: sosiaalide-
mokraatit pitiviit sairausvakuutusta ensisijaisena, mut-
ta oikeisto suhtautui siihen pense5sti, ja maalaisliit-
to ajoi vanhuus- ja tydkyvytttlmyysvakuutusta (Mannio,
1967, 75-75, 9l-92; Karisto ym. 1983, 2761. Sivustatu-
kea esitysten raukeamiselle antoi myds LiiZikiiriliiton
esille tuoma pelko vakuutusavustusten viiiirinkaytoste
(ks. s 45-46). Sairausvakuutusesitys tulikin monien
vaiheiden jHlkeen hylStyksi, ja elSkevakuutusesitysta
eduskunta ei ehtinyt kasitellii loppuun ennen kuin se
tuli hajotetuksi vuonna 1929.

1930-luvun komiteatydskentely johti vihdoin kansanelS-
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keLain stidtdmiseen. Vuonna 1933 asetettu, esittelijli-
neuvos Niilo A. Mannion johtama apukassakomitea sai
tehtiiviikseen esitt6.5 suunnitelman vanhuus- ja tydkyvyt-
tdmyysvakuutuksen jtirjestiimiseksi (Kom.miet. 1935:1).
Vuonna 1935 valtiontalouskomitean sosiaalijaosto vah-
visti periaate-ehdotuksen eriikevakuutus j lir j estermiistii
(Kom.miet. 1935: 1) , ja jaoston jiisenistii koottu, my6s
Niilo A. Ir{annion johtama (toinen) sosiaalivakuutuskomi-
tea laati lakiehdotuksen kansanelSketaiksi (Kom.miet.
1935:11) . Suurelta osin vakuutusperiaatteelle perustu-
va laki hyviiksyttiin huhtikuussa 1937 ja se astui voi-
lnaan vuoden 1939 alusta.

KansanelSkerakia arvostertiin alkuvuosina monimutkaisen
ennakkoperintdmenettelyn takia. My6hemmin arvosteru
kohdistui ennen kaikkea kansanelHkevakuutuksen suoman
eliiketurvan riittinriitt6myyteen. My6s kansanelEkejtir-
jestelman rahastointi aiheutti arvostelua (Kom.miet.
1954:8,13-14; NiemelS L9B2,7S-761. Vuonna 1945 pe-
rustettiinkin jiilleen uusi komitea raatimaan esitystii
sosiaarivakuutus jHr jestelmen kehitttimiseksi. Tiimli
(kormas) sosiaarivakuutuskomitea laati edelleen Niiro
A. l'lanuion johdolla ehdotuksen kansanerdkejiirjestermdn
uudistamiseksi (Kom.miet. 1954r8) . EduskuntakSsittelyn
aikana ehdotukseen tehtiin runsaasti muutoksia ja mo-
nien vaiheiden jiirkeen uusi, tasaeliikelinjarre perustu-
va kansanel5kelaki hyvEksyttiin toukokuussa 1956.

Karrsanerdkejdrjestelmln rinnalle ryhdyttiin kehitt5miiiin
erillistii ansioihin suhteutettua eltike jHr jestermdii.
I'Ierimiehet saivat oman arlsioeliikejiirjestermtinsd vuonna
1956 ja samana vuorrna asetettiin komitea servittiimliiin
tydsuhteessa orevi.en eliikekysymystti. Teivo pentik5isen
eliikekomitea jiitti mietinttinsii elokuussa L96o (Kom.
miet. 1960:11) . Mietinndssiidn ',komitea ehdottaa, ettd
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huoltoapulerin 5 S:n mukainen tydnantajan elatusvelvol-
lisuus korvattaisiin kiinteiden eliikkeiden jtirjestel-
miillii siten, ettH ty6nantaja uuclella erilliseI15 lai1-
la, ty6ntekijtiin el5kelailla, velvoitettaisiin kustan-
tamaan ty6ntekij6illeen vanhuus- ja tydkyvyttdmyyselE-
ke... " (mt. 65) . Eliikekomitean ehdotuksen mukainen
tyonteki jain eliikelaki (TEL) slilidettiin eduskunta-
aiortteen perusteella vuonna 1961. Sekii TEL ett8 Iy-
hytaikarsissa ty6suhteissa olevien tydntekijEin eliike-
Iaki LEL astuivat voimaan 1.7.L962. Vuoden 1970 alusta
ty6elaketurva laajeni koskemaan myds yritt5jiS, ja
vuonna 1973 ty6kyvyttdmyyseltikejiirjestelmii5 uudistet-
tiin IrsiiiirniillS eliike-etuuksiin osaeltike.

4.L.2. TEL:n tydkyvytt6myyskdsite

Ty6suhteessa olevien henki16iden el&keturvaa suunnitel-
lut elAkekomitea pyrki ty6kyvytt6myyden kiisitteen suh-
teen yhtentiisyyteen kansaneliikelain kanssa ja ehdotti,
ettA oikeus TEL:n mukaiseen ty6kyvyttdmyyselSkkeeseen
<-rlisi tydntekijalla, joka sairauden, vian tai vamman
perusteelltr on oikeutettu saamaan kausanel5kettli (mt.
521 . Tiimi periaate sistiltyrkin tydntekijEin eliikela-
kiin sen tullessa vormaan vuonna 1962.

Jo seuraavana vuonna lakia kuitenkin muutettiin, ja
TEIL: n tydkyvyttdmyysmdiiritelmll irtautui kansaneliikelain
miiiiritelmiistii. Hallituksen esityksessd (no 72, 1963
vp. ) nruutoksen perusteluina esitettiin, ettE "ty6eltike-
jiirjestelmassi on pidettave tarkeana, ettli elake voi-
daan my6ntii& siitli ajankohdasta, jolloin ty6ntekijS
eliiketapahtuman johdosta lakkaa saamasta palkkaa. Sa-
moin on pyri-ttiivii edisttim55n ellikkeiden mydntdmistii i1-
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man viivytyksiii, jotta se aika, jonka ty6ntekijii ennen
eliikkeen maksamisen alkamista joutuu olemaan ilman tu-
Io1a, voitaisiin supistaa mahdollisimman lyhyeksi".
Ty6kyvytt6myysmAtirittelyn eriytt5mistli on kuitenkin
myds voimakkaasti kritisoitu lShinnti sen aiheuttamien
jArjestelmien vSlisterr ristikkdisten eliikeratkaisujen
vuoksi (Huunan-SeppAlii 1981, 2221 .

Nykyiseen muotoonsa TEL:n tydkyvytt6myysmiiliritelmti t5s-
mentyi vuonna 1973:

"Oikeus saad.r ty6kyvytt6myyseliikettii on ty6n-teki3aIIa, jonka tydkyvyn voidaan sairauden,vian tai vamrnan johdosta arvioida, kun otetaan
huomioon jo kulunut aika, olevan yhdenjaksoi-
sesti ainakin vuoden ajan alentunut vShintd5n
kahdella virdenneksellli. Ty6kyvyn alentumistaarvioitaessa otetaan huomioon ty6ntekijtiinjaljell5 oleva kyky hankkia itselleen ansiotu-loja saatavissa olevalla sellaisella ty61tE,jonka suorittamista voidaan hEneltE kohtuudel-la edellyttiiii si1mti115 pitden hdnen koulutus-taan, aikaisempaa toimintaansa, ikiitinsii ja
asumi.sol<.,suhteitaan sekii ndihrn verrattavia
muita seikkoja. Tydkyvyn vaihdellessa otetaan
huomioon vuotuinen ansior (TEL 4 S).

Oleellisin ero TEL:n uudessa tydkyvytt0myysm5tiritelmiis-
sli vuoden 1963 lakitekstiin verrattuna on sosiaalista-
loudellisten seikkojen korostuminen. Aiemmassa lain-
siiiidEnn6ssii henkil6n ansiokykyii arvioitaessa otettiin
huomioon "ika, ammattitaito ja muut seikattr. Nykyises-
sE miiEritelmiissE henkil6n tydnteon edellytyksiii tarkas-
tellaan koulutusta, aikaisempaa toimintaa, ikaa, asu-
misolosuhteita ja muita vastaavia seikkoja silmdlll pi-
tien. Lakitekstin sanamuoto on suora kb5nnds Ruotsin
eldkelaista, jonka mukaan tydkyvyttdmyyttii arvioitaessa
otetaan huomioon kyky hankkia ansioturoja serlaiserla
ty611e, "som motsvarar hans krafter och fiirdigheter och
som rrmligen kan begiiras av honom med h5nsyn till hans
utbildning och tidigare verksamhet samt Alder, bo-
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sattnr-ngsftjrhillanden och ddrmed jHmf6rliga omstandig-
heter" (Lag orn allmiin fdrslikring, 7 kap. 3 S) . Uutta,
ruotsalaismallista maarittely5 ehdottanut komitea kat-
soi sen aikaisempaa paremmin vastaavan ansiokyky-klisit-
teen sisiiltdE (Kom.miet. 19722B47 , 9-10) . Hermer Sund-
bergin kyseiselle el5kejlirjestelmiikomitealle laatimassa
nruistiossa huomauteraan lisiiksi, ett6 lakitekst.iS ruot-
salaismalliseksi muuttamalla "voidaan selvemmin tuoda
esille kansaneliikelain ja tybelSkelakien tyUkyvyttdmyy-
den mdiiritelmHn ero" (Sundberg 1971, 10). Tete maari-
telmien eriyttEmisti korostavaa perustelua ei eJ-iikejiir-
jestelmiikonritean mietinnbssS kuitenkaan esitetli.

TEL:n nykyrsestd tydkyvytttlmyysmiiSritelmtistd voidaan
erottaa kolme keskeiste piirretta. Ensinndkin, miiiiri-
telmE, on anmatillisesti suuntautunut;1 se ottaa huomi-
oon ty6ntekijhn koulutuksen ja aikaisemman toiminnan.
Toiseksi, ty6kyvytt6myys on aina sairauden seurausta.
Kyse on kuitenkir"r nimenomaan sellaisista sairauden seu-
rauksista, jotka heijastuvat ansaintakyvyn heikkenemi-
send - muilla toiminnallisilla rajoituksilla ei ole
merkitystii. Lishksi miiiiritelmiissii korostetaan, ettii
ansaintakyvyssd ndkyviit sairauden seuraukset voivat o1-
la my6s ammatillissosiaalisten seikkojen muovaamia.
Kolmanneksi, miiiiritermtissii pyritii5n ottamaan huomioon
tosiasialliset ty6nsaantimahdollisuudet - puhutaanhan
rakitekstj-ssli kyvystti hankkia arrsioturoja saatavissa
olevalla ty6llii.

1Ertiketurvakeskuksen laajassa tydkyvyttbmyyseliikkeitiikiisittelev5ssd yleiskirjeessii 120/1984) korostetaan,ettei TEL: n ty6kyvyttdmyysmiiiiritelm5 kuitenkaan olepuhtaasti ammatillinen. Ty6, jonka suorittanista voi-
daan kohtuudella edellyttZtii silmEIIE pitiien koulutus-tB, aikaisempaa toinintaa... voi poiketa aikaisemmasta
ammatista.
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Seuraavissa jaksoissa tarkastellaan liihemmin, minkd-
laisten vaiheiden kautta nykyiset k5sitykset ty6kyvyt-
i:dmyyden ammatti-, sairaus- ja ty6llisyyssidonnaisuu-
desta ovat muotoutuneet.

4.2. Yleinen vai ammatillinen ty6kyvytt6myys?

"Klytbnn6ssA ollaan epivarmoja siitii, kuinka paljon
olisi sallittava henkil6n ty6kykyii olevan jiiljellii sen
est:imatt5 ty6kyvyttdmyyseliikkeen mydnt5mist6" (Kom.

miet. L9722847, 3) . Eikd pelkSst5iin sallitun ty6kyvyn
m55rii vaan my6s sen flaatur on askarruttanut ty6kyvyt-
t6myyden miiiirittiijiii. Eli edellytt5dkd erivapaus it-
sensti eliittdmisen velvollisuudesta kykenemdtt6myyttii
kaikkeen ty6h6n, vai riitteak6 kykenemlitt6myys errtiseen
ty6he,n?

Tiiydellistii ty6h6n kykenem5ttdmyyttl ei ty6kyvyttdmyys-
elilkkeen saamiseksi ole misstiSn vaiheessa edellytetty.
Sallitun tybkyvyn mti5r5n ja erityisesti sen laadun eli
tydkyvyttdmyyden ammatillisuuden suhteen on kuitenkin
tapahtunut heilurimainen kehitys. Nykyisin voimassa
olevat tydkyvyttdmyysmdliritelmEt ovat ammatillisesti
painottuneita, vanha kansanel5kelaki perustui sen si-
jaan yleiselle tydkyvyttdmyyskiisitteelle. Vuosisadan
alkupuolen lakiehdotuksien mEdritelmEt olivat taas ny-
kyiseen tapaan pitkSlti ty6alaan sidottuja.

Varhaisin yksityiskohtaisempi ehdotus juridiseksi ty6-
kyvytt0myysmii5ritelmEksi ldytyy mietinn6stil, jonka in-
validiteett,ivakuutuskomitea alamaisimmasti antoi Keisa-
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rilliselle Majesteetille 5.5. 1908. l'lietinndn mukaan
rty6kyvyttdmaksi katsotaan vakuutettu siIloin,
kun hiinen tytikykyns5 on tydvoimain heikontumi-
sen tiihden alentunut niin, ett5 hiin sellaisel-
Ia ty6llli, jota h5nen voimiinsa ja kehityk-
seensd n5hden katsotaan voitavan hEneltE vaa-
tia, pystyy ansaitsemaan ainoastaan kolmannen
osan siitd mdtir5stE, jonka hiinen entisellti
tydalallaan toimiva, kyvylthdn h6neen verrat-
tava terve henkild ansaitsee si115 paikkakun-
nalla Suonressa, miss5 vakuutettu viimeksi vii-
den vuoden aikana on kauimmin oleskeIlut"
(Kom.miet. 1907:8, 291 .

Komitean mietinndssti korostetaan, ettli "voimien vdhi-
tellen riutuessa ja siis jo paljon ennenkin, kuin tsy6-
kyky on kokonaan loppunut, on vakuutuksen tarjooma apu
tarpeen. Senpii vuoksi on tarpeellista ja oikeuden mu-

kaista, etta eliike voidaan mydnt5ti jo silloinkin, kun
vakuutetun ty6voimat ja niist5 riippuvat ansiotulot
ovat viihentyneet siinii mtiiirin, ettii h6nen toimeentulon-
sa kEy vaikeaksi" (mt. 271. Bismarckilaista ajattelua
noudattaen komitea m5iiritteli oikeuden elSkkeeseen sytt-
tyvlin, jos vakuutetun ansaitsemiskyky on alentunut vli-
hintliiin kahdella kolmanneksella.

Invaliditeettivakuutuskomitean esittim5ii tytikyvyttBmyy-
den miiiiritelmiiii ei voida pitliti puhtaasti ammatillisena.
Komitea totesikin yleisperusteluissaan, ett5 nkun on
ratkarstava kysymys, onko vakuutettu pidettEv5 invali-
dina vai ei, tulee ottaa selkoa siitti, eik6 hiin voisi
hankkia elatustaan sellaisella uudella toimialalla, jo-
ka vordaan kohtuudella katsoa h5nelle soveltuvaksi,
huomioon ottaen hiinen terveydentilansa, siihenastisen
toimintansa, ammattivalmistuksensa ynnd muut sellaiset
asiaan vaikuttavat seikat" (mt. 28) . Kuitenkin mtiiiri-
telm5n edellyttiimii vertailu'entisellii ty6alallar toi-
mivaan henkil66n antaa sille voimakkaasti ty6alasidon-
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naisen luonteen. Komitean esitt5mtit esimerkitl Saksan
tydkyvytttimyyseliiketapauksista tukevat m),tjs pitk5tti
ty6aloittaista tulkintaa, joskin komitea muistuttaa,
etta Saksan "laki ei tunne ammattitytlkyvyttdmyyttii,
vaikka itsestStin on selv5, ett5 vakuutetun kehitykseen
ja aikaisempaan toimintaan on kiinnitettdv5 tarpeelli-
nen huomio" (Kom.miet. 1905:7d, 13).

!{y6s muissa kansanelEkelakia edelt5neissii rakiehdotuk-
sissa - sosiaalivakuutuskomitean mietinn6ssii vuodelta
1921 ja hallituksen esityksess5 vuodelta l92g - esite-
t35n samat periaatteet entisen tydalan ja ammattival-
mistuksen huomioon ottamisesta. NEissti lakiluonnoksis-
sa kaavailtiin kuitenkin jo yleistli, ei ainoastaan
palkkatydntekij6itti koskevaa vakuutusta, ja tEmE tulee
esi1le myds tydkyvyttdmyyden miilirittelyssii: vaadittu
kahden kormanneksen areneminen ty6kyvyssE esitettiin
arvioitavaksi parkkatydt5 tekevirrE ansioiden ja muirra
tydmEiiriin mukaan (Kom.miet . \92L222, 82, l46i hal1. es.
no 61 , L928 vp. ) . Ajatus vaihtoehtoisesti ansioihin
tai tydmiitirzi5n perustuvasta ty6kyvyn arvioinnista oli
per5isin Norjan lakiehdotuksesta vuodelta 1919. Ty6ky-
vyttdmyysmiiiiritermissli oltiin nain siirtym5ssii saksa-
laisktiiinntjksistti pohjoismaisille linjoille.

vuosisadan arun tydkyvyttdmyysmd6ritelmlit heijastivat
kuitenkin ainoastaan sosiaaripoliittista ajatterua, ei-
vilt kEytlinniin toimintaa. Ehdotukset eivlit saaneet
lainvoimaa, ja vapaaehtoiset apukassat ja k6yhiiinhoito

1Aiemmin sivuirra 28-29 esitetty posenilaisen palveli-jattaren tapaus on yksi komitean tiissii yhteydissE re-feroimista saksalaisista esimerkeist5.



61

sd.ilyivEtkin pitktilin keskeisinH ty6kyvytt.6myysturvan
antaj ina.

Vuonna 1935 istunut (toinen) sosiaalivakuutuskomitea
SAI
si.

vihdoin kansanvakuutusesityksensii myds toteutetuk-
Vuoden 1937 kansanelSkelaki katsoo, ett5

"vakuutettu tulee oikeutetuksi ty6kyvyttdmyys-ellikkeeseen, kun hiinen ty6kykynsii ruumiitlis-ten tai sielullisten voimien heikentymisen ta-kia on entisesttiiin alentunut siinii m5drin, et-tii h5net on katsottava pysyvtisti kykenem5tt6-
mtiksi huolehtimaan itsestSSn sellaisella ty6l-I5, joka vastaa hHnen voimiaan ja Xykyjii5n',(kansanellikelaki 1937, 25 S).

Poiketen varhaisempien komiteanmietint6jen esityksistli
kansanelSkelakiin otettiin yleinen, €i ammattiin tai
tyiialaan sidottu tydkyvyttdmyyden mii5ritelm5. Tete on
pidetty harkittuna, aikaisemmasta ajattelutavasta poik-
keavana ratkaisuna (Vilkkumaa 1981, 7). Hallituksen
esityksessti (no 25, 1936 vp.) yleisen tydkyvyttdmyyden
kiisitettti perusteltiin nEin: "Tydkyvytt6myyden mEiirit-
tely varsinkin henki16ihin niihden, jotka eiv5t o1e an-
siotyosser orr erinomaisen vaikea. Kansanvakuutuksessa
ei sen vuoksi voidakaan pitiili perusteena ammatilrista
ty6kyvyttdmyyttH". Samoin lakia 1aatinut komitea kat-
soi; ettti koska yksityiskohtainen mti5rEys viihintii5n
kahden kolmanneksen alenemisesta tydkyvyssE,saattaisi
kuitenkin tuotta.r vaikeuksia lain soveltamisessa muihin
henkil6ryhmiin (kuin palkansaajiin), on se jetetty ot-
tamatta esitykseen ja sen sijaan turvauduttu tytiky-
vyttdmyyden mliiiritelmsssE yleisempaEn muotoon, lahinna
seuraten Ruotsin lainstiZidAnt66,, (Kom.miet. 1935:11., 9) .
Edeltiijiins5, vuonna 1921 mietint6nsti j5tttineen sosiaa-
livakuutuskomitean ehdotusta, jossa muiden kuin palkka-
ty6t5 tekevien ty6kyvytt6myys arvioitaisiin tydmiitiriin -
ei siis ansioiden - vEhenemisen perusteella, ei vuoden
1935 konitea kommentoinut.
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Vaikka kansaneldkelain mliiiritelm5 poikkesikin aikaisem-
pien lakiehdotusten ntikemyksistii, se heijasti pitkiilti
vallinnutta k6yhliinhoidollista kiiytiint6ii. Vaivaishoi-
toasetustar (1879) ja sen my6hemmin korvannutta kbyhiiin-
hoitolakia (L922) voidaan pitti5 yleisen tydkyvytt6myys-
klisitteen hengen mukaisina. Vaivaishoitoasetuksen mu-
kaan avustuskelpoisia olivat vain kokonaan ty6h6n kyke-
nemett6mat: "Hoidon ja tarpeenmukaisen elatuksen saami-
seen on kunta velkapdli auttamaan alaiktiisiS, heikkomie-
lisii, raajarikkoisia sek5 pitkSllisempii5 tautia sai-
rastavia tahi vanhuuttansa heikkoja, jotka ovat toisen
holhousta vaiIIa" (Vaivaishoitoasetus 1879 25). Uusi
kdyh5inhoitolaki antoi my6s tyOkykyisille avustusoikeu-
den, mutta ttiIlaisille avustettaville laki asetti tiu-
kan ty6velvollisuuden. Kunnat perustivat tydlaitoksia
kdyhiiinapua saaville tybvelvollisille; rentist5 tydtd'
tuskin o1i monillekaan tarjolla. Laitosten ankarat
siitinn6t pyrkiv5t pittimiilin k6yh5inhoidon menot kurissa:
ehkliisemii5n halua k6yhtiinavun kiiytt5miseen (Karisto ym.
1983, 273-2741 .

Taloudelliset seikat saattoivat olla my6s vaikuttamassa
yleisen tybkyvyttdmyyden ktisitteen ktiytt66n ottoon.
Yleinen ty6kyvytt0myyskiisite on ammatillista tai ty6-
aloittaista k5sitettE ankarampi ja siten kustannuksil-
taan pienempi. Huoli sosiaalipoliittisten uudistusten
taloudelLisista toteuttamismahdollisuuksista oIi ai-
heuttanut kiivasta keskustelua jo stiiityvaltiop6ivien ja
erityisesti eduskuntauudistuksen aikoihin. Tilastolli-
sen p6litoimiston ylitireht66ri August Hjelt leimasi
vuonna l-907 Uuden Suomettaren kirjoituksessa sosiaali-
demokraattien vaatimukset v5hintS5n 350 markan vuotuis-
eliikkeestii tyOkyvytttjmille tai 55 vuotta tliytttineille
taloudellisista tosiseikoista piittaamattomaksi haihat-
teluksi (mt. 2571. Suoranaista mainintaa ty6kyvytt6-
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myysmaarittelyn kustannuksellisista vaikutuksista ei
vanhan kansaneltikelain valmisteluasiakirjoista kuiten-
kaarr 16ydy. Sen sijaan vuonna 1956 siiSdettyti uutta
kansanelskelakia - joka myds pitEytyi yleisen tydkyvyt-
tdmyyden kiisitteeseerr - valmistellut komitea totesi,
ettd "ty6kyvyttdmyyden mii5rittelyss5 ei ole syyt5 tehdti
muutoksia. TiiI16in voidaan my6s kustannuslaskelmissa
kiiyttlii nykyisest6 tilastosta saatuja tietoja" (Kom.

miet. 1954:8, 261. Kyseinen komitea olikin valmis te-
kemd5n tytikyvyttUmyyden mdtirittelyyn vain sellaisen 1i-
sdyksen, "jo11a ei ole merkitystii vakuutuksen kustan-
nusten kannalta" (mt.).

KansanelHkelain uudistamista ehdottanut komitea vetosi
ty6kyvytt6myyden mtiiirit,telyssli Kansainviilisen TydjEr-
jest6n hyviiksymtidn sosiaaliturvan minimitasoa koskevaan
sopimukseen (Convention Concerning Minimum Standards of
Social Security, L9521, jonka komitea katsoi edellyttii-
viin yleisen ty6kyvytt6myyden ktisitteen kiiyttda. Komi-
tean mielestii yleisen ty0kyvyttdmyyden kiisitteen mukaan

rrkatsotaan ty6kyvytt6myyden olevan olemassa,
kun asianomaisella on pysyvti ja niin vaikea
sairaus, vika tai vamma. ettii hiinen ei kohtuu-
della voicia vaatia elEtt5vdn itsediin entisella
ty6lliiiin eikii my6skAiin muul1a hlinelle sopivallaja htinen voimiaan, kykytidn ja arunattitaitoaan
vastaavalla ty0115, jota on saatavissa h5nen
sosiaalisessa ymp5rist6sstiEn, hHnen omassa e15-
mlinpiiriss55n" (Kom.miet. 1954:8, 261 .

Edellii esr-tettyii mtiiiritelmlia on kuitenkin vaikea tulki-
ta yleisen ty6kyvytt6myyskiisitteen hengen mukaiseksi:
se ei ole tEysin ammatillinen, mutta se ottaa kuitenkin
hyvin selviisti huomioon henkildn ty6taustan ja ammatti-
taidon. Kyseiseen tulkintaan vedoten komitea kuitenkin
katsoi, ettei uudessa lakitekstissii oIlut tarvetta
muuttaa vanhan kansanelSkelain yleistS ty6kyvyttdmyys-
miiliritelmSii (ks. s 61) .
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Vasta vuonna 1965 voimaan tullut lain muutos toi kan-
saneliikelain ty6kyvytttinryysmEEritelmiin lShemmiis amma-
ti1lista. Hallituksen esityksessli (no 113, 1964 vp.)
todettiin, ettii "tyokyvyttdmyytta arvosteltaessa olisi
kuitenkin kiirrnitettiiv5 enemmdn huomiota asianomaisen
mahdollisuuksiin suorittaa hdnen tavallista tydtaan tai
muuta hanelle sopivaa tydtii", ja viitattiin my6s ty6n-
tekijdin eltikelakiin, jonka ty6kyvyttdmyysmEiiritelmti
oIi muutettu ammatillispainotteisemmaksi vuonna 1963.
Mielenkiintoista on, ettii KEL:n uusi mti5ritetmii on mel-
ko tarkka kopio vuoden 1954 sosiaalivakuutuskomitean
esittamasta tulkintrasta (ks. s 63), jonka se katsoi
vastaavan silloista kansaneliikelain yleistii ty6kyvytt6-
ntyyden miiiiritelmli5. Vuoden 1965 lainmuutoksen jiilkeen
edellytettiin nimitttiin, ettii ty6kyvyt6n on

". . . kykenemdt6n tekemti5n tavallista ty6tti5ntai muuta siihen verrattavaa tydtd, mit5 onpidetttive ika, ammattitaito ja muut seikat
huomioon ottaen hlinelle sopivana ja kohtuulli-
sen toimeentulon turvaavana" (KEL 22 S).

Uusimpien lainmuutosten orr my6s katsottu jossain nrtilirin
alentaneen tydkyvytt6myyden kynnystii, muutenkin kuin
IShestymdlld ammatillista ty6kyvytt6myyden kHsitettii.
TydntekijEin elSkelain ty6kyvyttdmyysmAiiritelm5iin Iii-
tettiin vuonrra 1953 ja kansanelHkelakiin vuonna 19G5
kohtuurrisen toimeentulon turvaamista koskeva vaatirnus
- aikaisemmin riitti, ette pystyi el5tttsmiiiin itsens5.
Tdrnlin muutoksen on arveltu arentaneen aikaisemmissa
mliiiritelmrssS implisiittisesti mukana otlutta edelly-
tystii kahden kolmanneksen tydkyvyn menetyksest5 (Kom.
miet. 79722E47, 3) . Tydelskejlirjestelm5ssd tama 2/3-
kynnyksen aleneruinen tuotiin entiste selkelmmin julki
vuonna 1973, jolloin osaelSkeuudistuksen yhteydessii
ty6kyvytt6myysmiiSritelmtiii muutettiin. T5yden tyokyvyt-
t6myyselitkkeen saamiseksi edellytettiin nyt tydkyvyn
arenemista kormetra viidesosarra, osael5kkeeseen riitti
kahden viidesosan verran tydkyvyn menetystd.
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4. 3. Tv6kvvvtt6mvvden svv:' sairau s, vika tai vammar

Nykyisin voimassa olevissa juridisissa tydkyvyttdmyys-
miiiiritelmiss6 edellytetdiin monien sosiaalistaloudellis-
ten seikkojen kuten koulutuksen, aikaisemman toiminnan,
iiin ja asumisolosuhteiden huomioon ottamista (ks. TEL:n
mSSriteImH s 56). Kuitenkin "el6kevakuutuksessa tEh-
dennetdEn yleensli, ettii ty6kyvyttdmyyseliike rakentuu
sosiaaliselle tybkyvytt6myyden miitirittelylle, jolla on
I5liketj-eteellinen perusta. Vrimeksi mainitulla tarkoi-
tetaan, ettli tybkyvytttimyys oikeuttaa tydkyvyttdmyys-
ellikkeen saamiseen vairr jos se johtuu l5SketieteeIli-
sestli syystH" (Kom.miet. L972'.B47 , 8) .

Ty6kyvy'tt6myyden IStiketieteellisen perustan termirrolo-
ginen tdsmentyminen tapahtui kuitenkin varsin mydhiiSn.
Vasta uudessa, vuoden 1956 kansaneldkelaissa tuotiin
ensimmtiisen kerran eksplisiittisesti esiIle nlikemys,
ett5 tydkyvytt6myyoen syyn5 on oltava sairaus, vika tai
vanuna:

"Pysyviisti tydkyvytt6m5nti pi
sovellettaessa henkilijS, joka
tai vamman takia on pysyvtisti

t maan tses an vo].mlaan

det55n tEtS lakia
sairauden, vian

kykenemtitdn huo-
j a kykyE?in vas-

taavalla ty611ii" (KEL 1956, 22 S) .

Vanhoissa korniteanmietinntjissli ja vielE vuoden 1937
kansaneliikelaissa puhutaan varsin yleisesti voimien
heikkenernisestii. Esimerkiksi- vuoden 192L komiteanmie-
tinndstd ltiytyy seuraavankaltainen miiliritelmS:

". . .vakuutettu katsotaan ty6kyvytt6mEksi, jos
hdnen henkiset tai ruumiilliset voimansa syys-
tH tai toisesta ovat siinii mtiiirin vHhentyneet,
ette hdn en55 kykenee suorittamaan eninttiHn
kolmannen osan siiti tydstS, jonka toinen vas-
taavassa asemassa oleva henkild, tSysiss5 ty6-
voimissa oIlen, voi suorittaa" (Kom.miet.
L92\:22, 82) .
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Ty6kyvyttdmyyden syyn terminologiset vaiheet - yleisen
voimien heikkenemisen tHsmentyminen 1950-luvuIla sai-
rautta korostavaksi ja sen my6hempi laajeneminen sosi-
aalistaloudellisia seikkoja painottavaksi' houkuttele-
vat herklisti ty6kyvytt6myyden ammatillisuuskehityksen
kanssa analogiseen heiluriliikepiititelmii5n (ks. s 58) .

Ttillainen johtop55t6s, ty0kyvyttdmyysk5sitteen muuttu-
minen sosiaalisesta lliliketieteelliseen ja jiilleen ta-
kaisin sosiaaliseen suuntaan, olisi kuitenkin liian yk-
s ioikoinen.

Monet seikat puoltavat kiisitystS, ettl my6s vuosisadan
alun yhteiskunnassa ty6voimain heikkeneminen miellet-
tiin nimenomaan sairauden (joskaan ei viilttiimtittii bio-
logisen taudin) seuraukseksi. Invaliditeetti- ja tyij-
kyvyttdnryys-termejii k5ytettiin pitktilti synonyymeinS,
ja komiteat, jotka suunnittelivat sekti sairaus- ettti
tydkyvyttdmyysvakuutusta, katsoivat ty6kyvyttdmyysellik-
keen usein olevan sairausrahan jatke (esim. Kom.miet.
19212 22, 83). Tapaturmavakuutukseen jo viime vuosisa-
dalla iskostunut invaliditeettiprosenttiajattelul (ks.
s 4L-42) heijastui my6s ty6kyvyttdmyysm5iirittelyyn 1ii5-
ketieteellistiivdsti. Mm. eltikejiirjestelm5komitea kir-
joittaa tydkyvytttlmyyden lli5ketieteellistd syyt5 poh-
tiessaan, ettE "aikaisemmin oli vallalla mielipide, et-
tei liiZiketieteellistii syytS voi o1la olemassa, jollei
ns. liitiketieteellinen invaliditeetti oIe viihintiiEn
50 t" (Kom. miet. L9722P47, 8) .

1Vaikka liiiiketieteellisen invaliditeetin kEsitteen voi-daankin katsoa pohjautuvan bismarckilaiseen tapa-
turmavakuutusjiirjestelmii5n, sen esikuvat ldytyviit pal-jon kauempaa historiasta. Esimerkiksi keskiaikaisissapohjoismaisissa maakuntalaeissa on vastaavanlaisia
sHiinndksiii toiselle aiheutetun vamman korvaamisesta(Foldspang & Sabroe 1978).
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Kuitenkin, vaikka uuden kansanelZikelain mydt5 tapahtu-
nut terminologinen muutos tytikyvytt6myysmiiSritelmiissti
olisi pitktilti ollutkin vallitsevan ktiyttinn6n kirjaa-
mista (tai ulkomaisten lakitekstien tarkempaa kSantii-

1mistS-) , sillii on my6s sisiil16llinen merkityksensti, jo-
ka kytkeytyy ty6n ja sairauden muotojen kehitykseen.

Vuosisadan alun yhteiskunnassa ty6eliimtin vaatimukset
olivat homogeenisia: oleellista oli ennen kaikkea ruu-
miillinen voima ja sitkeys. Alrravitsemuksesta ja kul-
kutaudeista aiheutuva voimien ehtyminen tai fyysinen
vammaisuus oiivat puolestaan sairauden muodoista kes-
keisiii (ks. kuvio 6). Eri sairauksilla oli oma sSlin-
n6nmukainen kulkunsa, ja terveyden ja sairauden vdlinen
ero niihtiin jyrkktini (Strdm 1980, 441 . Ty6hiin kykene-
matt6myys oli siten hyvin konkreettista, n6kyvdE vai-
vaisuutta, joka helposti oli sijoitettavissa sairauden
seuraukseksi.

SiirryttEessd maatalousvaltaisesta yhteis6stii teollis-
tuneeseen ja edelleen informaatiokeskeiseen yhteiskun-
taan ty6n muodot muuttuvat. Pitkalle automatisoitu
teollisuustyd, palvelu- ja tietotyd asettavat ruumiil-
lisen voiman Iisiiksi ty6ntekijdlle monia muita, usein
tiirke5mpiSkin vaateita. Entiset ammatit katoavat, uusia
tulee tilalle. Teollinen tyd 'henkistyy', yksitoikkois-
tuu, vaatii ntippiiryyttli , joustavuutta, valppautta
(Asp A Peltonen 1980, 72-77) i tietoty6ssE puolestaan
ajatusvoimaa vaativat ty6t lisiiiintyvdt rutiinien kus-
tannuksella (Kortteinen 1985, 991 .

Esimerkiksi ILO:n toimeentuloturvaa koskevassa suosi-
tuksessa, johon kansanel6kelain uudistusta suunnitel-
Iut komitea mietinndssSSn viittaa (Kom.miet. 1954:8,
14) , m5iiritell5iin tydkyvyttdmyys n5in: "inability to
engage in any substantially gainful work by reason of
a chronic condition due to disease or iniury or
by reason of the loss of a member or function" (Income

1

Security Recommendation 1944, 5221 .
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Yhteiskunnan kehittyessS myds sairauden muodot muuttu-
vat. Keskeisiksi nousevat run. psyykkiset, psykosomaat-
tiset ja rappeuttavat sairaudet, joiden syntyper5 on
pitkSlti yhdistettevisse elinymptirist6n, elSmdntavan ja
tuotantotavan muutokseen (ks. Purola 1979, 19-20) .

Kuvio 6. liluuttuvat sairauden muodot

Psyykkiset hfliri6t (neuroosit,
sosiaalinen poikkeavuus)
MBD, opittu avuttomuus
Psykosomaattiset sairaudet
Sycipa
Myrkyt/saaste
Krooniscsti rappeuttavat
ja krooniset sairaudet

Ympiiristdssii
keskeistii:
psykososiaalinen

- kemiallinen

INFORMAATIO_
AUTOMAATIO

Psyykkiset hfliri6t
Krooniset ja rappeut-
tavat sairaudet
Syopa
Onnettomuudet
Saaste/myrkyt 1980

TEOLLISUUS

Heikot terveydenhoito-olot Ympiiristdssii
keskeistii:
fyysinen -kemiallinen

KULTTUURI.
EVOLUUTION
NOPEUS

Aliravitsemus
Infektiot
(kulkutaudit)

10000 E.Kr I 800

MAATALOUS

YmpdristOssA keskeistii:
biologinen - kemiallinen

- fyysinen
(Lehde: Frey 1983, 8)
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Sairauden kolmesta osa-alueesta, naturalistisestar so-
siaalisesta ja tajunnallisesta (Purola 1984, 741 kaksi
ensinmainittua olivat keskeisessd asemassa vuosisadan
alun ty6h6n kykenem5tt6myyden muotoutumisessa. Tiimiin

pHiviin yhteiskunnassa korostuu sairauden sosiaalis-ta-
junnallinen dimensio. Esimerkiksi tuki- ja Iiikunta-
elinten sairauksien aiheuttamassa kyvyttOmyydessii ei
kivun ja biologisen taudin yhteyttd useinkaan pystytii
osoittamaan (Sievers 1980). Sairauden tajunnallisen
elementin ohelIa kyvytt6myydessS painottuvat my6s kult-
tuur.iset resurssit, tieto-taito-komponentti: "riitteme-
tdn koulutus yhdessii erilaisten oppimisedellytysten
kanssa merkitsee darwinilaista'luonnollisen valinnan'
politiikkaa, jossa dynaamisimmat menestyvEt parhaiten
samalla kun rluonnollinen poistuma' pitiiH huolen muis-
ta" (Kortteinen 1985, 100). Ty6n muutokseen liittyvlin
kyvytt6myyden ilmeneminen on entistti varteenotettavampi
mahdollisuus.

Kyvyttdmyys suoriutua nykyaikaisen ty6eldmEn vaatimuk-
sista ei siten viilttEmiitt5 ole sairautta ainakaan bio-
liiiiketieteellisessl mielessS. Tiitti seikkaa on pohdittu
my6s j uridisen ty6kyvytt6myysmiiiirittelyn piirissii.
Esimerkiksi eISkej:irjestelm5komitean mietinndssA tode-
taan, ettti "nykyisessii yhteiskunnassa esiintyy monen-
laisia syitli ansiotason ja ansiomahdollisuuksien muu-
toksiin, joilla ei ole liiiiketieteellist5 pohjaa. Ta-
pahtuu talouselSmEn rakennemuutoksia, tydmenetelmien
muutoksia, eriiiden ammattien hiiviSmistS jne. " (Kom.

miet. L9722847, 9) . Juridinen ty6kyvytt6myysktisite on
kurtenkin haluttu tiukasti sitoa medisiiniseen perus-
taan: tydn muutokset ja yhteiskunnan kehityksen muka-
naan tuomat sosiaaliset hiiiri6t suodattuvat elEkkeen
perusteiksi vain laiiketieteellisten syysuhteiden viili-
tyksel lti.
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Sairauden erityisasemaa voidaan WHO:n tapaan perustella
ongelmien hallrttavuudella: sosiaalisen vajaakuntoisuu-
den kiisitteen liitt5minen piirteisiin, joilla ei o1e
suoranaista vaikutusta terveyteen, hiimdrttiii sek5 ter-
veyteen kuuluvien kokemusten tunnistamista etta myds
nriden hallintakeinoja (WHO 1980 , 341. Sairauden- ja
terveydenhuolto saattaakin toimia tehokkaana vajaakun-
toisuuden hallintakeinona ja samalla moraalisesta tuo-
miosta vapauttajana (Purola 1983, 61). !4edikalisoinnin
kiiiint6puoli, erityisesti sen taipumus sosiaalisten on-
gelmien individualisointiin, asettaa kuitenkin sekd te-
hokkuuden ett5 leimaamattomuuden vaakalaudalle.

Sosiaalisen kontrollin ldiiketieteellistymisessA on ha-
vaittavissa kaksi vastakkaista tendenssid. NiihdessSlin
tauteihin syyllisenii ihmisen !ulkopuoliset' luonnontie-
teelliset ilmi6t (kuten virukset ja bakteerit), medi-
siininen malli vapauttaa sairaan vastuusta. Sosiaali-
sen kontorollin medikalisoitumisen mydtE sairauteen
liittyvti vastuuvapaus laajenee myds sosiaalisiin ongel-
miin, mutta samanaikaisesti ongelmien yksi16llistyminen
vaikuttaa p5invastaisesti: syitii ja ratkaisuja etsitdiin
yksi16stli, ei sosiaalisesta jarjestelmdstii. Witliam
Ryan (1976, 7l on kutsunut tHtE prosessia 'uhrin syyt-
tiimiseksir (blaming the victim). Leima, joka merkitsee
'uhrin' on syntypertilttitin pikemminkin sosiaalinen kuin
geneettinen. I'lutta vaikka leima nlihdiiiin ympiiristdteki-
j6iden aikaansaamanar s€ sijoitetaan kuitenkin yksi-
166n, 'uhriin' .

Sairauden, vian tai vamman korostuminen hyvtiksytyn
ty6nteosta luopumisen ensisijaisena perusteena vaikut-
taa siten keskeisesti ty6kyvyttdmyyden ideologiaan.
Perustuessaan lSiiketieteelliseen tautiin juridinen ty6-
kyvytt6myys saa merkittiivdn'tieteetlisen' statukseni



7t

ltiiiketieteellisen prof ession tehokkuus j a arvostus
ulottuvat tyokyvyttbmyyteen kokonaisuudessaan, my6s sen

sosiaalistaloudellisiin piirteisiin (ks. conrad &

Schneider 1980, 248i Lindqvist 1984, 83-84). Samalla
kuitenkin sairauden erityisasema tydkyvytt6myyden syynii
suuntaa hoito- ja ehk5isytoimenpiteet ennen kaikkea yk-
sitdihin kohclistuviksi; monet ansiokykyyn vaikuttavat
yhteiskunnalliset syyt jdlivEt vEhemmSlle huomiolle.

4.4. Ty6n DUute tv6kvvvt irt eIvssE

Jo vuosisadan vaihteen ty6kyvytt6myysel5kesuunnitelmis-
sa pohdittiin "voidaanko ja missli olosuhteissa ty6n
puutteen perusteella anoa eliikettii" (Kom.miet. 1905 :

7d, 14). Vallitseva kdyh5inhoidon keytentd oli varsin
selke5: tydkykyisten oli tultava toimeen ilman yhteis-
kunnan apua. Tydtt6myyden ja ty6kyvytt6myyden v5linen
rajank5ynti heijastaakin pitkElti viime vuosisatojen
kerjEtHispolitiikasta periiisin olevaa jakoa avustuskel-
poisiin ja avustuskelvottomiin ktiyhiin.

MitS konkreettisemmin ty6n saatavuuteen suhtaudutaan,
sitii todennlik6isemmin Iievemmiitkin toiminnalliset ra-
joitukset ovat tulkittavissa tydkyvytt6myydeksi, ja si-
ta kiintetimmin amrnattirakenne ja ty6markkinatilanne
Iiittyv5t ty6kyvyttdmyysk5sitteeseen. EllikelainsiilidSn-
n6ssd on kuitenkin pyritty tekem5tin selv5 ero ty6tt6-
myyden ja tydkyvyttUmyyden viilillii. Tytikyvytt6myyden
arviointitoimikunta katsoo, ett5 "tydtt6myysturva on
periaatteessa pidettav5 eril155n ty6kyvytt6myysturvas-
ta" (Kom.miet. L98222, 102) . Ja vielii yksiselitteisem-
min asian esitti vuosisadan alun invaliditeettivakuu-
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tuskomitea Saksan tydkyvytt6myysvakuutuksen perustelui-
hin viitaten: "Ty6n saannin helppoudella tai vaikeudel-
la ei ole luonnollisesti mitEEn tekemistd ruumiillisen
tai henkisen ansaitsemiskyvyn kanssa. Lakiehdotuksen
tarkoituksena ei ole vakuuttaminen tyiittdmyyttH vaan
ty6kyvytt6myyttli vastaan" (Kom.miet. 1905: 7d, 1,4 ) .

My6s Eino Kuusi korosti sosiaalipolitiikka-kirjassaan
ty6ttt5myyden ja tydkyvyttbmyyden erottelua. HHn jakoi
kdyhyyden syyt kahtia: "Yksi16l1isi5 kByhyyden syit5
ovat sairaus, kivulloisuus, vanhuus, mutta niin muodoin
my6s laiskuus, huolettomuus, nautinnonhimo ja tuhlaa-
vaisuus, missE viimeksi mainituissa tapauksissa k6y-
hyytt5 on pidetttivti itse aiheutettuna... Ulkonaisia
k6yhyyden syitd taas ovat kaikki sellaiset yhteiskun-
nalliset ja luonnontapahtumat, jotka hdvitt5v5t omai-
suutta tahi supistavat tydmahdollisuuksia... " (Kuusi
1931, 952-953). K6yhyyden syitii oli Kuusen mukaan lak-
kaamatta pidettdvti silm5llii, "koska erilaisista syist5
johtuneen kdyhyyden poistaminen tai v5hent5minen vaatii
aivan erilaisia toimenpiteitE" (mt. 955). Juuri tar-
koituksenmukaisten toimenpiteiden jaottelussa jyrkkE
raja ty6ttdmyyden ja tydkyvyttdmyyden v51i1I5 tulee nti-
kyviin. Kuusi katsoi, ettd yksil6llisiin kdyhyyden
syihin kuten tydkyvyttdmyyteen voitiin vaikuttaa kansan
kulttuuritasoa kohottamalla, ulkonaisiin syihin, esi-
merkiksi tydtt6myyteen, taas kansantaloudellisin kei-
noin (mt. 955).

Varsin jyrkistli kannanotoista huolimatta tydmarkkinati-
lanteen huomioon ottamista ei kuitenkaan varhaisimmis-
sakaan tydkyvyttdmyysel6kesuunnitelmissa tdysin sivuu-
tettu. Invaliditeettivakuutuskomitea totesi, ettE
"poikkeustapauksissa voidaan ty6n puutetta kuitenkin
pit55 tydkyvyttdmyyden veroisena" (Kom.miet. 1905:7d,
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15). Poikkeustapauksella tarkoitettiin ty6n saannin
estymistii joidenkin sairauden tai vamman ominaisuuksien
vuoksi, vaikka henkild sairaudestaan huolimat.ta olisi-
kin viel5 tytjkykyinen. (Ks. esimerkki posenilaisen
palvelijattaren nenHtaudista s 28-291.

KansainvSlisen tytijHrjest6n toimeentuloturvaa koskevas-
sa sopimuksessa vuodelta 1944 - johon myds suomalaiset
sosiaalivakuutuskomiteat olivat hyvin perehtyneitH (ks.
s 67) - kurotaan ty6ttdmyyden ja tydkyvytt6myyden vE-
Iistii juopaa jo selketimmin yhteen. Sopimuksen ty6ky-
vyttdmyysmti5ritelmiissli edellytet55n, ett5 mikiili toi-
nrinnaltaan rajoittuneelle henkildlle ei voida lainkaan
osoittaa sopivaa tydtti, on hlinelle maksettava etZikettH.
MikeIi sopiva ammatti voidaan osoittaa, mutta tyOtii ei
ole heti saatavissa, on odotusajalta naksettava tila-
p5istii tyiikyvyttdmyys-, kuntoutus-, tai ty6ttdmyysavus-
tusta (Income Security Recommendation Lg44, 523)1.

Tydn puutteen kirjaaminen tydkyvytt6myyteen vaikutta-
vaksi tekijaksi hertitti enemm5n keskustelua suomalai-
sessa tyokyvytttimyysmAiirittelyssH vasta 1970-luvuIIa
Iiitetciiessii osaeldkejiirjestelmEE ty6eliikelakeihin.
Osae1iikkeeIlS pyrittiin lisEturvan antamiseen seIIai-
siIle osatydkykyisille, joita ei voimassa olleiden

1 "A handicapped person should be expected to engage inany occupation which may reasonably be indicated forhim, having regard to his remaining strength and abi-lity, his previous experience, and any ficitities fortraining available to him.
A person for whom such an occupation can be indicatedbut is not yet available, and a person following atraining course, should receive provisional- invaliditybenefit, training benefit or unemployment benefit, iihe is otherwise qualified for iL.
A persc.rn for whom no such occupation can be indicatedshould receive invalidity benefit" (Income Security
Recommendation 1944, 523) .
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sSdnntisten mukaan voitu pitdli ty6kyvyttdminE (Kom.miet.
19722847 , 2l . Osaeltikkeen edellytykseksi miiiiriteltiin
ainakin vuoden jatkuva tydkyvyn aleneminen v5hintii6n
kahdella viidenneksellii, kun taas tliyden tydkyvyttU-
myyseliikkeen saaminen edellytti ainakin kolmen viiden-
neksen menetyst5 tydkyvyssii. Pohtiessaan tydkyvyn ar-
vosteluperusteita osael8kejtirjestelmiili suunnitellut ko-
mitea totesi, ettH "arvioitaessa millaiseen ty6panok-
seen el5kkeenhakijan vielS on katsottava pystyv5n, oIi-
si kai jossakin miiiirin kiinnitettlivii huomiota hakijan
tosiasiallisiin ty6nsaantimahdollisuuksiin... Varsin-
kin osaelSkeratkaisussa voi esiintyti taipumustar sellai-
sen tydn huomioon ottamiseen, jota hakijalla ei ole
minkE5nlaisia realistisia mahdollisuuksia saada. Komi-
tea pitiid sen vuoksi aiheellisena lisiitii tydkyvyt'
tdmyyden mearitelmliSn vaatimuksen, ett5 sitii ty6t5, jo-
hon hakijan vielii arvioidaan pystyvtin, pit55 olla saa-
tavissa" (mt. 10). Tiim6 tEsmennys sisiiltyykin vuonna
1973 voimaan tulleeseen TEL:n uusittuun tydkyvyttdmyys-
m5iiriteImSSn (ks. s 55) .

Saatavissa olevan tydn kriteeri edellytt5ii, ettd "tydt-
tdmyydelld on ainakin jossain miiiirin mydnteiseen eliike-
ratkaisuun suuntaava vaikutus" (Sundberg L979, 32) .
Korkean tydttiimyyden vallitessa t5m5n kriteerin saama
uusi ulottuvuus on kuitenkin koettu ongelmalliseksi: on
pellittyr ettii ty6kyvytt6myysvakuutuksesta muodostuisi
erEEnlainen tydtt6myysvakuutus (mt.).

Vaikuttaakin siltii, ett5 tydllistymismahdollisuuksien
huomioon ottaminen ei kiiytlinnOn eltikeratkaisutoiminnas-
sa oIe ollut kovin keskeisellEi sijalla: tydtt6myysas-
teen ollessa korkeimmillaan 1970-luvun lopulIa myds
tydkyvytt6myyseltikehakemusten hylkiiysprosentti oIi suu-
rin.
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Kuvio 7. Ty6ttdmyysaste sekii TEL-, LEL-, ja YEL-Iaitos-
ten ratkaisemien uusien ty6kyvytt6myyseliikeha-
kemusten hylkiiysprosentti .
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t2 hylkiiys-90

,rrr" 

tt 
..., 2-..-e--- 

t,ottdm,Ysaste

4

t97t t975 1980 1984

(Liihteet: El8keturvakeskuksen tilastot ja Tydvoimakatsaus 3/ 1985)

Joskin hylkEysprosentin muutokset monilta osin selitty-
v5t esimerkiksi hakijajoukon rakennetekijdillel, saat-
taa hylkiiyskehitys heijastaa myds taloudellisten suh-
danteiden vaikutusta sosiaaliturva-ajatteluun. Kaksi
niikemystli ty6llisyystilanteen ja el5keratkaisuJen kyt-
kenniistA voidaan hahmottaa. Ensinniikin julkinen kes-
kustelu ty6kyvytt6myyseliikkeistti sEvyttyi lama-ajan
tiukentuneiden taloudellisten ajatusten mydt5, ja tHmE

keskustelu mahdollisesti heijastui elSkenormistoa ki-
ristSen sekd el5kkeen hakijoiden ett5 ratkaisijoiden
n5kemyksiin (Hytti L978, 1.01; Kallio & PietiIS L979,
294i Aurela L978, 84). Toisaalta on arveltu, ette

1Ty6kyvytt6myyseliikkeen hakijat olivat 1970-luvun 1o-pulla aikaisempaa nuorempia. On myds oletettu, ett6
keskimSiiriiisesti haki joiden fyysinen j a psyykkinen
toimintakyky oli aikaisempaa parempi, koska rsairain'
v8est6 siirtyi elSkkeelle ty6eliikelakien tullessa voi-
maan 1960-luvulla ja 1970-luvun alussa (Kom.miet.
L98222, 61-64) .
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normiston muutokset tapahtuivat jo 197O-luvun alussa
ty6voimapulan odotuksessa. Sitloin keskustelu eliikeiSn
alentamisesta lakkasi, kuntoutus nousi muotisanaksi ja
naisia aktivoitiin ty6nrarkkinoille. t"1y6s vajaakuntoi-
nen tytjvoima pyrittiin tydnt5mii5n tydmarkkinoille tai
ainakin pois ty6ttdmyysturvan piirist5 (Mikkola 1983,
52i Suomalainen kapitalismi 1979, 266l. . Tiillainen so-
siaaliturvajiirjestelmiin iskostunut tybhdn ajava nor-
misto ei ole mydhemmin, tydvoiman ylitarjonnan aikana
oleellisesti muuttunut, vaan se on jllinyt ellimiiiin vieIS
joukkoty6tt6myydenkin aikakaudella (Mikkola 1983, 521 .

Paitsi talouselS.mdn normistoa, heijastavat tydn puut-
teen ja ty6kyvytt6myyden kytkenndss6 esiintyviit ongel-
mat my6s sairauden ainutkertaisuutta legitiimin ty6stii
luopumisen perusteena. Kuten edellisess5 jaksossa ku-
vattiin, hyviiksytty tydkyvytt6myys edellyttiiii ennen
kaikkea riittiiviin'syyn' Idytymistti elSkkeen hakijasta
itsestiiiin - yhteiskunnalliset syyt ovat toissijaisia.
Siten ensisijaisesti ltitiketieteelliseen tautiin perus-
tuvassa tydkyvyttt5myysmiiSrittelyssd saatavissa olevan
tyiin kriteeri n8hd8iin helposti huonon ty6llisyystilan-
teen mukanaan tuomana v5ltt5mdtt6m6nd pahana, joka ei
aidosti kuulu ty6kyvytt6myyskSsitteen piiriin. Tydky-
vyttdmyys mielletiiSn tiill6in eptihistorialliseksi, ajal-
lisesta ja sosiaalisesta ympEristdstliiin irroitetuksi
yksi16lliseksi ominaisuudeksi. Laaketieteellinen tau-
ti, samoin kuin juridisen tydkyvytt6myyden mti6reinti
luetel1ut ik5, koulutus, aikaisempi toiminta ja asumis-
olosuhteet voidaan tiillaiseen individualisoituun kiisit-
teeseen liit.tea. Saatavissa oleva ty6 sijoittuu sen
sijaan aivan toiseen kiisiteympSrist6dn; sitd ei voi
mahduttaa yksil6n staattiseksi ominaisuudeksi hahmote-
tun ty6kyvyttdmyyden kehikkoon.
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Ajallinen ulottuvuus on koettu myds toisella tavalla
ongelmalliseksi tulkittaessa ty6n saatavuuden kritee-
ri5: ty6llisyystilanrre ndhd5iin muutoksille alttiiksi,
kun taas eliike jtir jestelyt koetaan varsin pysyviksi
(Eldkeikdtoimikunnan... 1983, 11) . Vuonna 1982 mietin-
t6nsii jiittEnyt tydkyvyttdmyyden arviointitoimikunta
pyrki tasapainottamaan ty6llisyystilanteen mahdollisen
vaihtelun ja eltikeratkaisujen pysyv5isluonteisuuden vd-
listli ristiriitaa. Korostaessaan ty6n saatavuuden mer-
kitystii toimikunta toisti jo kymmenen vuotta aikaisem-
min elSkejErjestelmekomitean rnietinnbssH (ks. s 74)
esitetyn huorestumisen taipumuksesta "sellaisen ty6n
huomioon ottamiseen, jota eliikkeenhakijalla ei o1e min-
kiiiinlaisia realistisia mahdollisuuksia saada,' (Kom.
miet. 198222, 103). Ratkaisuksi toimikunta esitti, €t-
tii ,ty6t5, johon elSkkeenhakijan vielE arvioidaan pys-
tyviin, pitaisi o1la yleens6 saatavissa. Sen sijaan ei
voida edellyttEii, ett5 ty6paikka olisi juuri sirlH het-
kellti avoinna" (mt. ) .

4.5. Tvokyvytt6myysm5Srit telvn ideoloqia

"Epailemattii tutee vakuutuslakia sovellettaes-sa olemaan vaikeimpia tehtiiviii miiiiriit5, mil-loin vakuutettu on tydkyvyrtdmaksi katsottava.Todellinen ellimE luo puheena oleval1a alallaniin monivaiheisia olosuhteita, ettei ole mah-dollista niit5 tyhjent5vdsti laissa k5sitell5"(Kom.miet. L92L222, 11) .

Tdmd kaksikymmentSluvun sosiaarivakuutuskomitean mie-
tint66n kirjattu ajatus ei vuosikymmenien kuluessa ole
vanhentunut; ehkli se on kahdeksankymmentHruvun yhteis-
kunnassa jopa todempi kuin kirjaamisensa aikoihin.
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'Todellinen eldm5' on muovannut sek8 sairauksien kirjoa
ettii yhteiskunnallisen tydn rakentretta ja muotoja.
Tyokyvytt6myyden maiirittely on pyrkinyt vastaamaan olo-
suhteiden monimuotoistumiseen rajaamalla reviirinsli
selkeiisti liiEketieteellisperusteiseksi, mutta hyviiksy-
m51I5 samalla medisiinisen klisitteist6nsti liitiinntiisik-
si eneneviissii mtitirin sosiaalistaloudellisia tekijditti.

Tyi5kyvyttdmyyden IAiiketieteellinen 15ht6kohta, sairau-
cien, vian tai vamman ensisijaisuus ty6stii luopumisen
perusteena turvaa ty6n taloudellismoraalista arvoa.
Erivapaus tydn normista on saavutettavissa vain sairau-
den kautta, ja sairaussiidonnaisuuteen puolestaan liit-
tyy parsonsilarsen sairaan roolin ehdollisen legiti-
moitumisen piirteit5 (ks. s 35-36). Sairaan rooliin
sisiiltyvli velvollisuuksista ja vastuusta vapautus edel-
lytttid sairauden ja setr seurauksen, ty6kyvyt.t6myyden,
kokemista ei-toivottuna tilana, ja samalla se edellyt-
tea yhteisty6tii terveydenhuoltohenki16st6n kanssa.
Ty6kyvytt6myyden ei-tavoiteltavuus korostaa ty6kyvyn
tavoiteltavuutta ja siten tydn itseisarvoista merkitys-
ta. Legitimoitumiseen iiittyvii yhteistydvelvoite Puo-
lestaan laajentaa sosiaalisen kontrollin medikalisoitu-
mista.

Sairaussidonnainen ty6kyvyttt5myyden kEsite korostaa
my6s ty6kyvyn terveyssidonnaisuutta ja siten terveyden
funktionaalista arvoa ty6kyvyn s5ilyttEjEnii. "Terveys
hahmotetaan ennen muuta kyvyksi tehde tydt5 - tybvoiman
kvalifikaatioksi - tai hieman viiljemmin, soPeutumiseksi
tydyhteiskunnan tavanomaisiin kdyttiiytymisodotuksiin"
(Karisto 1984b, 88). Ty6kyvyn heikkeneminen samaiste-
taan terveyclen heikkenemiseen, ja ndin tydkyvyttdmyyden
muotoutumisessa painottuu vain toinen etiologinen juu-
rihaara, yksil6n psykofyysisen tilan muutos. Yhteis-
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kunnallisen tydn rnuuLoksista kumpuava tydhiin kykenem5t-
t6myys jaa pitktilti sairaus-terveys-dimension ulottu-
mattomiin. Tdmdn luridisen tydkyvytE6myysmliErittelyn
lsiiketieteeIlinen reviirin rajaus ratkaiseekin "hyvin
olennaisesti serr, mitd yhteiskunnassanrme pidetSSn ty6-
kyvyttdmyytenii, tydtt6myyten5 tai ty6n vieroksuntana"
(PuroIa ]-9'11, 10) .

Juridiseen tydkyvyttdmyyskSsitteeseen sisSltyviit sosi-
aalistaloudelliset kriteerit pehmentavet tydkyvyttdmyy-
den lSiiketieteellisesti mS5riiytyvdii suhdetta ty6tt6myy-
teen ja ty6n vieroksuntaan. Jo kansaneLdkelain uudis-
tusta suunnitelleen komitean mitetinndssii tuodaan
erSSssii eriivdssii mielipiteessH esi1le, ettd ty6kyvyt-
tdmyyskdsite tulisi muotoilla siten, "ett5 my6s sosi-
aaliset tekijEt ja vanhuuden aiheuttama ty6kyvyttdmyys
entistH paremmin otettaisiin huomioon ty6kyvyttdmyys-
eliikkeiden mydntlimisessH" (Kom.miet. 1954:8, 86) . Ika
ja ammattitaito kirjattiin juridisiin mliSritelmiin ty6-
kyvytt6myyteen vaikuttavina tekijdinii kuitenkin vasta
1960-luvu1la: ty6ntekijiiin el5kelakiin vuonna 1963 ja
kansanelskelakiin vuonna 1965 tehdyissti muutoksissa.
Seuraavalla vuosikymmenellii ty6ellikelakien mEtiritelmiin
Iisiittiin viel5 koulutus, asumisolosuhteet sekS tydn
saatavilla o1o, ja 1980-IuvulIa sosiaalistaloudellisten
tekij6iden painoarvoa pyrittiin entisestS6n korostamaan
ty6kyvyttdmyyden arviointitoimikunnan kannanotoissa
(Kom. miet . 1982 z 2l .

KEyttinndn el-dkeratkaisutoiminnassa tydkyvytt6mdksi to-
teaminen perustuu kuitenkin yleensd lH5ketieteellisiin
seikkoihin. THmii kiiy ilmi esimerkiksi ty6kyvytt6myyden
arviointitormikunnan teett5m5stii ld5kHrikyselystii. Kun
1ii5k5rei1t5 tiedusteltiin, vaikuttiko heidtin viimeksi
kirjoittamassaan lausunnossa ty6kyvytt6myyden arvioin-
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tiin sairauden lisiiksi jokin ammatilliuen tai sosiaali-
nen serkka, 63 t vastasi kielteisesti (Savolainen 1983,
taul. 31). Myds osaelEkeratkaisuissa medisiinisten
syiden orr havart.tu nayttelevdn piiiiroolia. Periaattees-
sa osaeliikkeen saalat ovat edelleen tydssli olevia herr-
krlt-rit5, joiden ansiotaso on tydkyvyn heikkenemisen
vuoksi alentunut. Kiiyt5nndn ratkaisutoiminnassa on
kuitenkin ktiynyt niin, ettE, osael5ke on saatettu my6n-
taa jonkinlaisen IiiSketieteellisen kohtuusperiaatteen
mukaisesti henki16lle, joka ei oIe ty6ss5, mutta joka
ei niiyti tayttavan tdyden eldkkeen my6tdmiseksi vaadit-
tuja sairautEa koskevia edellytyksiti (Karsikas L9BZ,
28-291 .

EdelI5 mainittu ty6kyvytt6myyden arviointitoimikunnan
thU'kdrikysely osoittaa myds, et.t5 juridisen tyt-rkyvytt6-
myysarvioinnin ongelmat keskittyvdt juuri sosiaalista-
Ioudellisten seikko jen ynptirille. Nel jdsosa lhiikiireis-
tii pitr viimeisintii ty6kyvyrtdmyyden arviorntipotitas-
taan rajatapauksena; potilas ei ollut lausunnon anta-
neen lSdkiirin mielestii selvtisti ty6kyvyt6n. Tiillaisten
"rajatapausten korkeampaan osuuteen viimeisistli lausun-
noista niiyttiviit liittyviin juuri sellaiset seikat, joi-
hin tydkyvytt6nryyden kriteereitii on pulmallista sovel-
taa. Niita olivat ammatillisten ja sosiaalisten serk-
kojen korosturninen, potilaan ty6tt6myys ja pieni tytin
fyysinen rasittavuus" (Savolairren 1983 , 27I .

On helppo ymmtirtiiti, ettb l&iiikiirikunta tyijkyvyttdmyytta
arvioidessaan kokee pulmallisimmaksi ammatillisten ja
sosiaalisten seikkojen huomioon ottamisen - niiden mHH-
rittely ei sislilly lii5kirien omaan ammatilliseen kornpe-
tenssiin. Juridrsen tydkyvytt6myysmEiirittelyn sairaus-
sidonnaisuus ja siten ls8k5rikeskeisyys sijoittaa kui-
tenkin myus tyokyvytt6myyden sosiaalistaloudelriset
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krit.eerit pitktilti liiSketieteellisen profession huos-
taan.

Vaikeudet er-lliiiketieteellisten prirteiden sisHIlyttS-
misessA tyiikyvyttdmyyden arviointiin kuvastavat my6s
juridisen ty6kyvyttdmyysk5sitteerr jAhmeyttli. Fyysisten
voimien heikkeneminen ja ruunriillisesti raskaan tydrr
vaatj-nrukset rajasivat tydkyvytt6myyden sosiaalivakuu-
tuksen alkuaikoina, teollistumisen kaudella. NEmS kri-
teerit ovat edelleen ty6kyvytt6myyden romintar aluetta;
tyOkyvyttdmyyskiisitteen sopeuttaminen elSm5ntavan ja
tyorr nruotojen muutoksiin on ollut verkkarsta.

Ty6kyvyttdmyysktisitteen ideologian ja t],6kyvytt6myys-
turvan tehtavien kehittyminen onkin tapahtunut erilai-
sell-a nopeudella. Juridisen tydkyvl'ttdmyyskdsitteen
tarkastelu osoittaa, ettii ty6kyvytt6myyden mtiiirittely
on edelleen hyvin selkdsti sidoksissa riskj-teoreetti-
seen'henkiltjvahingon vaara' -ajatteluun. Tydkyvyttd-
myysturvan funktiot ovat kuitenkin laajentuneet yksi-
lo11isten riskien kattamisesta yhteiskuntapoliittisesti
osoitettujen tehtdvien hoitamiseen (purola 1984, 36).
Tydkyvytt6myysturva ei huolehti ainoastaan yksi16iden
sosiaalisesta turvallisuudestar s€ huolehtii my6s yh-
teiskunnallisesta selviytymisestli rakennemuutosten pai-
ner-ssil tarjoamalla hyviiksytyn syrjSytymiskanavan ty6-
voimasta poistuville.
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5. TYOMARKKINOILTA SYRJIiYTYMINEN

5. 1. Ty6eliimlin muutoksesta

Edellb on useaan otteeseerr viitattu viime vuosikymme-
rrien yhteiskunnalliseen muutokseen, erityisesti ty6n
muotojen muuttunriseen. Ty6kyvytt6myysprosessin ja
yleisenrmin tydmarkkinoilta syrjiiytymisen taustaksi on
joitakin muutoksen prirteitii syytti tarkastella hieman
liihemmin.

Ntikyvint5 yhteiskunnallinen murros on ollut elinkeino-
ja ammattirakenteessa. Maatalouden supistuminen, teol-
Iistuminen ja palveluelinkeinojen laajeneminen tapah-
tuivat Suomessa kymmeniti vuosia muita pohjoismaita jlil-
jessti, mutta sitSkin rajunrmalla nopeudella (kuvio 8) .
Vielii toisen maaillnansodan pE5ttyessl noin puolet Suo-
men ammatissa toimivasta vdestdstii tydskenteli maa- ja
metsEtaloudessa; 1970-luvun puoliviilissii alkutuotan-
nossa tydskentelevien osuus oIi enEiii 15 prosenttia.

Kuvio 8 Elinkeinorakenteen muutoksen nopeus: se aika-
viili jolloin maatalousvEest6n osuus ammatissa-
toimivasta vEestdst5 on pudonnut 50:std 1.5
prosenttrin

Suomi

Ruotsi

Norja

1880 1890 1900 l9l0 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 vuosi

(LAhde: Karisto ym. 1983, 75)
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Paitsi mytihiiinen ajoittuminen ja muutoksen noPeus Suo-
men elrnkeinorakenteen murroksessa oli erikoista my6s

teollisuuden ja palveluelinkeinojen yhtaikainen laaje-
neminen. Hitaamtrran rakennemuutoksen maissa kehitys on
yleensA ollut kaksiva-theinen: palvelusektorin kasvu on
tapahtunut vasta teollisuuden tybvoiman kasvun jo py-
s5hdyttyii. Suomessa siirryttiin sen sijaan tavallaan
suoraan agraarisesta yhteiskunnasta palveluelinkeinojen
yhteiskuntaan (Karisto ym. 1983, 80; Alestalo 1983,
104-106) .

Ty6voiman siirtyminen maataloudesta teollisuuteen ja
pa.Iveluelinkeinoihin merkitsi myds viiest6n nopeaa kau-
pungistumista. Kaupunkien ja kauppaloiden viikiluku Ii-
siiiintyi yli 1000 000 hengellli vuodesta 1960 vuoteen
L915, kun taas maalaiskuntien viikiluku viiheni 800 000
hengellii (STV 1980 taul. 8). Teollistumista ja kau-
pungistumista ei kuitenkaan voi tulkita yksinomaan ta-
louseldmdn ja alueellisetr rakenteen muutoksiksi, siI15
"siirtyminen maatalcrudesta kaupunkimaisiin elinkeinoi-
hin on lisEksi muuttanut ratkaisevasti ihmisten koko
eliimiinympilrist6n ja elinriintavan. Kokonaisuutena asia
on rriin merkittlivd, ettii se tarvitsee oman nimens5.
Suomalaisen yhteiskunnan sosiaalisen rakenteen muut.osta
toisen maailmansodan jiilkeen voidaan perustellusti kut-
sua suureksi muutoksi" (Demokratian rajat... 1977,
4781 . Suuren muuton nerkitys ei siten ole pelkEstliiin
miiiiriillinen: elinkeinorakenteen rnurrokseen Iiittyy voi-
makas kulttuurinen murros. Siirtyminen pientilalta
palkkatydh6n ja kaupungin asumalShiddn kohdistaa rank-
koja muutospaineita "er6isiin talonpoikaisiin perusar-
voihin - tydn itseniiisyyteen, patriarkaaliseen perhera-
kenteeseen ja perhettii laajempiin sosiaalisiin verkos-
toihin" (Kortteilren 1982, 117) .
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'Suuri muutto' - alkutuotannon raju supistuminen, kau-
pungistuminen ja kulttuurinen murros - on 1980-1uvu11e
siirrytttiessd pliiiosin tasaantunut (Karisto ym. 1983,
84). Tydeltimli on kuitenkin edelleen voimakkaassa muu-
tosprosessissa ennen kaikkea uuden tietotekniikan no-
pean leviiimisen ansioista.

Tilastokeskuksen laskelmien mukaan vuonna 1980 toimi
Suomessa runsaat 668 000 henkil65 informaatioammateis-
sa! tiedon tuottajina, tiedon kiisittelijdind, tiedon
jakajina ja teknisten tukitoimintotehtlivien suorittaji-
na. Vuodesta 1970 vuoteerr 1980 informaatioammateissa
toimivien lukum5iir5 kasvoi 200 000 herrkil6l12i ja osuus
koko ammatissa toimivasta v5estost5 kasvoi 22 prosen-
trsta 30 prosenttiin (Jeskanen-sundstr6m 1983, 3) .
Matti Kortteisen (1985) selvityksen mukaan tietoty6 on-
kin ainoa toimiala, jonka osuus on viime vuosi-
kymmenelli kasvanut.

Kuvio 9 Ammatissa toimivan
1960-1980

vdesttin kehitys vuosiria
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alkutuotanto
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t960 1970 r 980

(Kuvio perustuu Kortteisen (1985, 88) esirtemiin lukuihin)
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Amrnattirakenteen rnuutoksen lisiiksi uusi teknologia, tai
paremminkin uuden teknologian kiiytt6- ja sovellutustapa
muuttaa my6s ty6tehtiivien luonnetta, ammattitaitovaati-
muksia ja uralla etenemisen mahdollisuuksia (Koistinen
1983, 53). Sekd teollisuudessa ettE toimistotybssii
tehdyissE automaatiotutkimuksissa on todettu uuden tek-
nologian vaikuttavan rnm. tydn abstarktisuusasteen kas-
vuun, ty6n fyysisten vaatimusten v5henemiseen, mutta
samalla informaratiokuormituksen ja uudenlaisten rasi-
tusvaikutusten lisiiSntymiseen, ty6yhteis6n uudelleen
organisoitumiseen, yhteistoiminnan tarpeeseen, sis5l-
t66n ja merkitykseen sek5 tyi5prosessin valvontaan
(Huuhtanen ym. 1983, Heiskanen 1984, Koistinen 1984,
Korvajiirvi c Rantalaiho 1984) .

Kortteisen (1985, 95) mukaan tietotyd onkin kehittynyt
eri tavalla kuin teollinen palkkatyti. Ero nlikyy esi-
merkiksi siind, ettd uutta luovan inhimillisen ajatte-
lun osittarnirren ei yleensd ole taloudellisesti jiirkevtiti
eik5 edes mahdollista. Kortteinen katsoo, ettei tieto-
tylin kasvussa olekaan kysymys perinteisiin sektoreihin
rinnasLettavissa olevan uuden sektorin muodostumisesta,
vaan kokonaan uudentyyppisen tuotannon syntymisestE.
Samoin kuin esinetavaroiden tuotantoyksikiiiden kehitys
aikoinaan erosi nraatalousty6n kehityksestE, samoin
'tietotavaroiden' tuotantoyksik6t kehittyviit nyt eri
tavalla kuin teollinen ty6. "...teme johtuu siita, €t-
ta sekti niiden kehitystii ohjaavat taloudelliset raken-
teet ettli niissti harjoitettava konkreettinen ty6 ovat
erilaisia" (mt. 104) .

Kaikkein eniten keskustelua lienee kuitenkin aiheutta-
nut uuden teknologian vaikutus ty6llisyyteen. Automa-
tisoinnin my6td ihmisty6n tarve viihenee erityisesti
teollisuudessa ja toimistotydssS. Toisaalta informaa-
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tiosektorin laajeneminen avaa uusia tietotydtehtavia
tosin lShinn5 vain hyvirr koulutetuille, abstraktiin
ajatteluun kykeneville. Ennusteet tulevaisuuden ty61-
lisyydestli ovatkin epdvarmoja ja perustuvat usein puut-
teellisiin ja ristiriitaisiin tietoihin (Vuorinen 1985,
1). Palkkaty6n ekspansiota niistti lienee kuitenkin
turha etsiii.

Teknologiakomitea nlikee uuden teknologian ty6llisyys-
vaikutukset llihinnii neutraaleina (Kom.miet. 1980:55,
59-60), mutta esimerkiksi Uotila ja Uusitalo (1984,
27-28) ovat englantilaista Barron-Curnowin ennustetta
soveltaessaan ptiiityneet huomattavasti pessimistisemp5Sn
laskelmaan. Heid5n esitttinrEns6 arvion mukaan Suomessa
olisi vuonna 1995 yIi neljtinnesmiljoona mikroprosesso-
riteknologian takia tybtt6mtiksi jtiSnyttS, ja kaikkiaan
tydtt6miS olisi noin 400 000 - 500 000. Ulkomaisista
laskelmista kiiy myds ilmi, ettd uuden teknologian to-
teutetuneet ty6llisyysvaikutukset ovat olleet selvlisti
oclotettua kielteisempiii (Vuorinen 1985, 8) . Mikroelek-
troniikkaan perustuvaa uutta tekrriikkaa onkin verrattu
aikaisempiin, hdyrykoneen, sdhk6voiman, rautateiden la
polttomoottorin synnyttlimiin teknologisiin vallanku-
mouksiin. Niidenk5iin vaikutuksia ty6voimaan ei osattu
ennakoida; muutokset olivat kaikkia odotuksia mittavam-
pia (mt. 11).

Inhimilliserr ty6n painoarvo onkin radikaalisti muuttu-
massa: "ptidomavaltaistuvassa ja automatisoituvassa tuo-
tannossa ei enii5 ylipiiStiidn ole mahdollista teollistu-
misen aikaisempien vaiherden tapaan katsoa taloudelli-
sen arvon syntyviin ty6h6n osallistuvien tydpanoksesta,
vaan pikemminkin yhteisdllisesti kasautuneesta tiedosta
ja teknologiasta" (Uotila & Uusitalo 1984, L94l .
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5.2. Ty6mar kkinoiden lohkoutuminen

Edellh esitetyt ty6tt6myyserrnusteet kertovat ty6mark-
kinoiden toiminuan miiSriillisistii muutoksista. Tydmark-
kinoiden toiminnassa on kuitenkin havaittavissa myds

kasvavia laadullisia ristiriitoja, joista Pertti Kois-
tinen 1L982, 4-6) orr lueteIlut seuraavat kuusi esimerk-
kili:

- Tybntekij5t ovat sek5 irtisanomisien ettEi
sisSSnottojen yhteydessii joutuneet lis5iinty-
neen valikoinnin kohteeksi. Terveyden, tehok-
kuuden ja ammattitaidon ohella vaLikointi koh-
distuu enenevHssE m5lirin myt5s ty6ntekijtiiden
persoonallisuuteen ja sosiaalisiin ominaisuuk-
siin.
- Yritykset ovat suorittaneet ty6voiman uudel-
leen jtirjestelyjli, mitk5 ovat johtaneet tydn-
antaji11e epiimieluisan tydvoiman puhdistuk-
siin, ja sit5 kautta pitk6aikaisty6tttmyyteen
tai ty6ntekij6iden siirtiimiseen ty6markkinoi-
den ulkopuole1Ie.

- Yritysten sis5isten liikkuvuusvirtojen hi-
dastuminen kantahenkilOkunnan osalta ja ty6-
voiman vaihtuvuuden lisEiintyminen ns. sisdtin-
tuloammattien osalta, ovat johtaneet yritysten
s j-siiisen tydpaikkarakenteen polarisoitumiseen.
TiistE ovat joutuneet k5rsimti6n erityisesti
uudet tytintekij&t, tydeliimEdn pyrkivfit nuoret
sekE v5henrmEn'vetovoimaa' omaavat tydnteki-
i!:!JaL.

- Nuoret tyUntekijtit, jotka koulutukseensa ve-
doten etsivSt parempia ty6paikkoja, ajautuvat
helposti pysyv55n ty6netsinteProsessiin. Tel-
lainen lyhytaikaisten tydsuhteiden ja ty6tt6-
myyskausien vaihtelu antaa heille 'leiman',joka vaikeuttaa pysyviin tydsuhteen saamista.

- Amnattiyhdistysliikkeen pyrkimys stitidellii
ty6voiruan irtisanomista ja siirtelyli rationa-
lisointien yhteydess5 on kohdistunut eri as-
teisesti eri ammattiryhmiin.
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- Yritysten ty6voiman kiiytdn strategiaksi
nayttaa vahvistuneen pyrkimys luoda mahdolli-
simman vlihiin pysyviii tydpaikkoja.

Edellti luetellut esimerkit viittaavat tydmarkkinoiden
ep5homogeenisuuteen: yksien yteisten ty6markkinoiden
sijasta lLiytyy lukuisia erilaisia tydmarkkinoita, joi-
den viilinen liikkuvuus on rajoittunutta. Tydmarkkinoi-
den lohkoutumisteoriat pyrkivdt luokittelemaan pirstou-
tuneita osaty6markkinoita laajemmiksi, yhteiset tunto-
merkit ouraaviksi kokonaisuuksiksi. Lohkoutumisteoriat
korostavat tyUmarkkinoiden institutionaalisia ja so-
siaalisia piirteitS, ne kuvaarvat ty6markkinoiden sisiii-
sili jdykkyystekijditti ja yhteiskunnallisia prosesseja,
joiden kautta eri lohkoi1le valikoituminen tapahtuu
(Viihiitalo 1983, 15-16; Melkas 1981, 461 .

Tunnetuimpia lohkoutumisteorioita ovat ameri-kkalaisten
Doeringerin ja Pioren (1975) kaksoistydmarkkinateoria
ja saksalaisten Lutzin ja sengenbergerin kehittiim5 kol-
milohkoinen, ns. Miinchenin malti (Lovericlge & Mok lg7g,
115-120). KaksoistyiSmarkkinateoriassa (the dual labor
market theory) tydmarkkinat niihd5tin kahtiajakautuneina:
toisen lohkon muodostavat sisdiset eri ensisijaiset
ty6markkinat ja toisen ulkoiset eIi toissijaiset ty6-
markkinat. Sisiiisille tydmarkkinoille sijoittuvat pa-
remmirr palkatut, suositut ja pysyvtit tyUpaikat, ulkoi-
sille puolestaan matalapalkkaiset, ep5vakaat ja 'ep6-
miellyttdv6tr ty6t (Doeringer & piore L975, 70-71).

I"larginaariryhmiit, kuten kouluttamattomat, liian nuoret
tai liian vanhat, tyiirajoitteiset ja usein my6s naiset
(ks. Pyykkti & Sinisalo L982, 221 j5livtit ulkoisille ty6-
markkinoirre; sisiiisten ty6markkinoiden portit eiv5t
heille yleensd avaudu.
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Lutzin ja Sengenbergerin mallissa yhdistyvtit kaksois-
ty6markkinateorioiden piirteet koulutusta korostavaan
'inhimillinen pdlioma' -ajatteluun. Tyiimarkkinoiden in-
stitutionaalisten seikkojen Lis5ksi lohkoutumisen Pe-
rustana niihdhtin siten ty6voiman kvalifikaatioiden spe-
sifisl,yden aste. Lutz ja Sengenberger jakavat tydmark-
kinat kohneen lohkoon. Ensimmdisen lohkon muodostavat
erikoistumattomat osatydmarkkinat eli'jokamiehen ty6-
markkinatr. Ammattitaitoa ei tarvita ja ty6voima on
helposti vaihdettavissa. Toinen lohko muodostuu ammat-
tikohtaisista ty6markkinoista. Konekirjoittajat, sai-
raanhoitajat ja kirvesmiehet ovat esimerkkejii ammatti-
teiitoisista tydntekijoistS, joiden ammattitaito on hel-
posti siirrett5vissb yrityksestE toiseen. Kolmas loh-
ko, yrityskohtaiset ty6markkinat, sislilttiti myds ammat-
titaitoista tydvoimaa, mutta tiissli tapauksessa yrityk-
sen erityistarpeisiin muotoutunutta, eik5 se ole siir-
rettlivissi toiseen yritykseen (Haapola 1984, 6i Love-
ridge & Mok L979, 115-116) .

Kari VdhEtalon (1983, 25-281 mukaan sek5 valtiovalta
ettE suuryritykset ovat Suomessa perinteisesti toimi-
ueet voimakkaina sistiisin6 tai yrityskohtaisina ty6-
markkinoina. Paterrralistiset sis5iset ty6suhdejErjes-
teln5t ovat olleet tyypillisiii erityisesti useille pa-
peri-, metalli- tai tekstiiliteollisuuden hallitsemille
yhden tai muutaman suuren ty6paikan tehdasyhteisdille.
Suomen tybmarkkinarakenteelle on ollut tyypillistd my6s
laaja ulkoisten eli jokamiehen tydmarkkinoiden alue.

Metsiitydt, uitot, rakennusalan aputydt, satamien las-
tausty6t sek5 monet teollisuustydt erityisesti nais-
voittoisilla aloilla ovat tyypillisili rjokamiehent t6i-
te. Teknologisen muutosprosessin vaikutuksesta joka-
miehen ty6markkinoilla tapahtui kuitenkin romahdusmai-
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nen lasku 1960- ja 1970-tuvuilla. Samanaikaisesti ai-
kaisemrnin varsin suppeat ammattikohtaiset ty6markkinat
l;",ajenivat voimakkaasti. Julkinen valta pyrki mm. kou-
Iutuspolitiikan keinoin vahvistamaan ty6markkinoiden
amnrattikeskeisyyttE (ks. Suomalainen.. . L979, 307) .

Pertti Koistinen (1983) on Lutzin ja Sengenbergerin
maIIia mukaillen ryhmitellyt tydmarkkinoiden lohkoja
tydpaikan ominaisuuden ja tydvoiman rekrytointimallin
mukaan (kuvio 10). Koistisen mukaan se mitlaista ty6-
voiman rekrytointimallia yritykset soveltavat, riippuu
ty6markkinatilanteesta, ammattiyhdistysliikkeen rea-
gointitavasta, yhteiskunnan ty6llisyys-, ty6suhdeturva-
ja sosiaalilairrsliiid6nn6stli sekli suuressa mEtirin yrityk-
sen ominaisuuksista. Koistinen onkin erottanut omaksi
lohkokseen saneeraavan yrityksen tydmarkkinat. TliIlai-
sille tydmarkkinoille on tyypillist5

- uudelleenmuotoutuva ty6voiman k5yttd,
- siirtyminen tuotannon laajentumiseen nlihden
supistuvaan kantahenki16st66n,

- ep5varmuuden tuleminen yrityksen henkiltist6-
ryhmien sisiille ja yrityksen sisiiisten henki-I6stdristiriitojen kasvu sek5 ty6voiman margi-
nalisoituminen yrityksen sislillii eri henkilds-
t6ryhmissii,

- hierarkisen ty6organisaation uudelleenmuo-
toutumisen tarve sek5 osastojen ett5 ty6paik-kojen kesken,

- sistiSntuloammattien ryhm5n osuuden supistu-minen sekH ulkopuolisten tydvoimapalvelusten
lis5iintyvE ktiyttii (mt. 32) .

It{m. Elinkeinoeltimiin tutkimuslaitoksen tilastoihin vii-
taten Koistinen arvelee, ette rsaneeraus- ja rationali-
sointimallista' on muodostumassa erds keskeinen ma1li
sopeutua markkina- ja kilpailuolosuhteisiin (mt. 34;
ks. myes Haapola 1984, 7-8).
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Kuvio 10. Ty6markkinoiden eriytyminen ty6paikan omi-
naisuuden ja tydvoi-man rekrytointimallin mu-
kaan ryhmiteltynii

Vakaat tydpaikat

- 'hyviit' tydpaikat

- 'korkea' ammatti-
taidon tarve

Epiivakaat ty6paikat

- 'huonot'ty0paikat
- 'vihiiinen'ammatti-

taidon tarve

Ammattispesifit
tyomarkkinat

Yritysspesifit
tydmarkkinat

Eptivakaat
yritysspesifit
ty0markkinat

tieteellis-teknisen kehityksen
synnyttiimiit uudet
ammattitaitoryhmet

hyvin koulutettu
arn mattitydvoima

ruumiillisen ja henkisen
tyon sekaty6miehet

ammatilliset marginaali-
ryhmiit

vaikeasti tydhdn
sijoitettavat

suurten ja keskisuurten
yritysten perustydpaikkojen
tydvoima

yritysten erikoismiehet

suuryritysten marginaali-
ryhmAt, sisiiiintulo-
ammatit

osa-aikaty0ntekijat

virastotyOntekijat

saneeraavien, fuusioituvien
ja suuria rationalisointeja
toteuttavien yritysten

- osa perustyOpaikoista

- osa erikoisammatti-
taitoisesta ty6voimasta

saneeraavien, fuusioituvien
ja suuria rationalisointeja
toteuttavien yritysten

- irtisanottava perus-
henkil<lstO

- muutosvaiheessa
tydllistetty tilaplis-
ty0voima

- ikidntyvii tai muutoin
'sopeutumiskyvytt0miiksir
todettu henkil6std

(Lahde: Koistinen 1983, 36)
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Erityisesti saneeraavien ja rationalisoivien yritysten
ty6markkinat, mutta myds muut epdvakaat, jokamiehen
ty6markkinat ovat tydkyvyttiSmyystarkastelun kannalta
kiinnostavia: marginalisoituminen ja syrjtiytyminen ovat
niiille tydmarkkinalohkoille ominaisia. Ty6markkinapro-
sessien aikaansaamaa pysyv5ii tydmarkkinoilta syrjEyty-
mistti voidaan usein pit55 sosiaalisesti tuotettuna ty6-
kyvyttdmyytenli, sillii yhteiskunta leimaa syrjiiytyneet
tytieliim8n kannalta kliyttdkelvottomiksi (Vdhtitalo I983,
1621. Tydmarkkinoiden eriytymistendenssi tuokin ty6ky-
vytt6myyden muotoutumiseen kolmannen ulottuvuuden: yk-
sil6n psykofyysisen tilan heikkenemisen ja ty6n vaati-
mustason muutoksen lis5ksi tydkyvyttdmyyteen vaikutta-
vat ty6markkinoiden sistiiset prosessit. NAiden ty6ky-
vlttdmyyden ulottuvuuksien keskin5isiii suhteita hahmo-
tetaan seuraavassa syrjiiytymisprosessin tarkastelussa.

5. 3. Svrili Ym].Sprosess]-

Syrj tytymisk&site

Ruotsalaisessa ja tanskalaisessa tydttomyys- ja ty6ky-
vytt6myystutkimuksessa orr 1970-luvulta lShtien syrjEy-
tymisen ktisite saanut merkittEv5n aseman. Termin skan-
dinaavinen kieliasu - ruotsiksi rutslagning', tanskaksi
'utstddning' - kuvaa jo varsin hyvin sen sisiill6llistd
merkitystii.

SyrjEytymisprosessin kiisitteellinen m5iirittely ei kui-
tenkaan o1e aivan yksi-nkertaista. yleensii m5lirittelys-
sb onkin tiihdetty lopputuloksesta: on ktisitteellisesti
rajattu tydmarkkinoilta syrjiiytyneiden joukko, ja mEE-

5.3.1.
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ritetty syrjaytymiseksi ne prosessit, jotka johtavat
ttihtin lopputulokseen (Berg1ind L976, 87-88). Tti115 ta-
voin nriiiiriteltynl ty6markkinoilta syrjEytymisellii tar-
koitetaan sellaista kehitystti, jonka seurauksena joil-
Iakin yhteiskuntaryhmillii ei ole mahdollisuuksia saada
tai stiilyttE5 ansiotydtti avoimilla ty6markkinoilla
(Kjaer 1978, 9i Berglind c Lindquist 1972, 8).

Karsten Hillestrdm (L977, 28-30) on kritisoinut yllii
olevaa syrjHytymisen mdiiritelmiiti ja edellytttinyt, ettti
ollakseen syrjiiytynyt henkildn on oltava vailla tydtli
ja ty6nsaantimahdollisuuksia, mutta lisiiksi hHnen tulee
aktiivisesti etsiii ja haluta ty6te. TeIle tavoin miiE-
riteltynii syrjliytymisk5site kuitenkin liihestyy tydtt6-
myysklisitett5 ja menett5ii nEin kiiytt6arvonsa tytikyvyt-
t6myyden tarkastelussa. Seuraavassa pit5ydytS5nkin
laajempaan syrjEytymiskEsitteeseen, jonka suhdetta
tydtt6myyteen alla ofeva nelikenttii kuvaa.

Kuvio 11. Ty6tt6myys- ja syrjtiytymiskiisitteiden suhde

voi
saada tyota

ei voi
saada tyote

tilapeisesti tyotdn
ei syrjiiytynyt

tyOt0n
syrjAytynyt

ei tydton
ei syrjAytynyt

ei tyotdn
syrjaytynyt

(Lilhde: Berglind & Rundblad 1919, l2l)

Ty6ttermyys ja tydkyvyttdmyys menev5t syrjtiytymisklisit-
teistdssii osittain pE5llek5in. YIlE olevassa kuviossa
tytrkyvyttdm5t srjoi-ttuvat kent6n oikeanpuoleisrin eli
syrjiiytyneiden ruutuihin. Siten ty6tli haluavat, jotka

etsii (haluaa)
ty0ta

ei etsi
ty0te
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kuitenkaan eivlit voi sit5 saada (oikea yliiruutu), voi-
var temen kS.sitteist6rr nrukaan olla seke ty6tttjmie etta
tydkyvyttdmiti tai muulla tavoin tytJmarkkinoille kelpaa-
mattomia.

Keskeistii syrjtiytymisen kesitteessd on ty6nsaantimah-
dollisuuden puute, jota punnitaan sekli yksil6tason ettE
yhteisdtason ominaisuuksilla. Yksil6n terveys ja toi-
mintakyky sisSltyv5t syrjiiytymiskdsitteeseen, mutta ei-
viit liihtdkohtaisina kuten juridisessa tydkyvytt6myyskS-
sitteessii. Syrjtiyt,yminen onkin ntihtdvii laajempana ko-
konaisuutena, jonka piiriin tydkyvyttdmyys on sis511y-
tettiivissS.

5.3.2. Syrjiiytyminen ja ty6kyvyttdmyyden ulottuvuudet

Anders Kjaerin (1978) hahmottamassa tydmarkkinoilta
syrleytymisen mallissa operoidaan sekii taloudellis-yh-
teiskunnallisella, tuotannollisella ettd yksi16IliseIlti
tasolIa. Kullakin tasolla tydnsaantimahdollisuuksissa
erottuu kaksi puolta: kulumisaspekti (nedslidnings-
aspekt) ja ty6llisyysaspekti (beskaeftigelsesaspekt).
Tydllisyysaspektissa kiinnitetiiiin huomiota sellaisiin
tuotantoeliimiin vaatimuksiin ja tydntekijdiden ominai-
suuksiin, jotka vaikuttavat siihen, ettei henkild tie-
tyssii tybmarkkina- ja elinkeinorakennetilanteessa voi
saada ty6ti. Kulumisaspekti puolestaan kuvaa niit5
prosesseja, jotka ovat johtaneet ty6nsaantimahdolli-
suuksien puutteeseen (mt. 17).

Kjaerin mallissa yhteiskuntataso - taloudellinen raken-
rr€r valtiovalta ja erilaiset organisaatiot - rajaa tuo-
tannollisen ja yksil6llisen tason toimintamahdollisuu-
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det. Kansallinen ja kansainv5linen kilpailu vaatii
jatkuvaa pyrkimystii taloudelliseen kasvuun. Tlimb vai-
kuttaa teknologiseen kehitykseen ja erityisesti sen yh-
teiskunnalliseen k5yttdtapaan, josta puolestaan sen so-
siaaliset vaikutukset riippuvat (ks. Koistinen 1982,
13). Kilpailutalous vaikuttaa my6s yleisemmin tuotan-
toeldm5n normistoon. Lisdksi valtiovalta ja erilaiset
etujdrjestiit vaikuttavat tydvoiman kysynn5n tasoon ja
rakenteeseen sek6 myos ty0voiman tarjontaan mm. koulu-
tus-, ty6voima- j a sosiaalipoliittisin toimenpitein
(Kjaer 1978, 69-741.

Tuotantoeliimlin tasolla syrjaytymj-skehitykseen vaikutta-
vat sekh eri alojen viiliset rakennemuutokset ettd alo-
len ja yksittliisten tuotantolaitosten sisHiset muutok-
set. Ne vaikuttavat tydvoimarr kysynndn rakenteeseen ja
my0s yksittSisiirr ty6ntekij6ihin, heid5n kulumisproses-
siinsa (mt. 14-821.

Yksiltjtasolla Kjaer tarkoittaa kulumisella fyysisten ja
psyykkistel-r resurssien ehtymist5 nopeammin kuin'1uon-
nollinen', biologinen vanhenemisprosessi edellyttdisi.
Yksil6lliset ominaisuudet, kuten esimerkiksi ik5, suku-
puoli, terveydentila, sopeuturniskyky, yhteistydkyky ja
asennoitunrinen tydh6n sii5televiit yksildn kykyd vastus-
taa ty6n - nrahdollisesti my6s tytittOmyyden - kulutta-
vuutta. Ty6Ilisyysaspekti tulee yksi16iden kohdalla
esille sekd tyiihtin otossa ett5 irtisanomisessa: kummas-
sakin kiiytetti5rr perusteena tuottavuutta. Tuottavuuden
indikaattoreina puolestaan kdytetddn mm. koulutustasoa,
tyokokemusta, ikea, sukupuolta ja terveydentilaa (mt.
82-86l .

SyrjEytymisen tarkastelu saa sis6lltjtlistd ulottuvuut-
ta, kun se sijoitetaan ty6markkinoiden 1ohkoutumisteo-
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rioiden kehikkoon. SyrjEytymiskehityksen ilrtensivi-
teetti vaihtelee eri ty6markkinalohkoilla. Suurimman

'saaliinsa' syrjtiytymismekanismi kerE5 ep5vakailta jo-
kamiehen tydmarkkinoilta, erityisesti saneeraavien ja
rationalisoivien yritysten lohkolta. T5llaisilla'huo-
noil1a' tydmarkkinoilla perinteinen kilpailuun perustu-
va talousmalli toimii vankimmin, ja tulevaisuudenn5kd-
alat ovat ep6varmimmat. Lis5ksi tyiivoiman kvalifikaa-
tio on alhainen ja syrjiiytymismekanismin kulumisaspekti
korostaa sit5 entisestiiiin. Vakailla amnatti- tai yri-
tyskohtaisilla ty6markkinoilla kulumisaspekti ei ehkli
tule yht5 voimakkaasti esille, sen sijaan tydvoiman
laatuvaatimukset ovat korkeat.'Hyvtillti' tydmarkkina-
sektorilla syr jiiytymisnekanismin merkitys niikyykin
markkinoiden sulkeutumisena, sisEiinptiiisykynnyksen koho-
amisena.

Syrjliytymisen k5site on todettu erityisen kiiytt6kelpoi-
seksi prosessikuvauksessa (Lindquist 1975, 87l - se tuo
selke5sti esiIIe ajalliset ulottuvuudet. Kjaerin maI-
Iin kulumisaspekti on dynaaminen, jatkuva prosessi, sen
sijaan ty6llisyysaspektin tarkastelu on aina sidottu
tiettyyn hetkeen, tiettyyn tilaan. Kuitenkin myds
tydllisyysaspektin ehdot ovat kehittyviii, muuttuvia
suureita. Siten syrj5ytyminen muodostuu jatkuvaksi ku-
lumisprosessin vaikutusten testaamiseksi muuttuvassa
tuotantoellim5ssii, muuttuvassa sosiaalis-taloudellisessa
tilanteessa. Syrjiiytymisk5sitteen yhdist5minen ty6-
markkinoiden lohkoutumiseen tuo puolestaan esille syr-
jEytymisen ajan suhteen poikittaisen vaihtelun. Sama-
nakaan ajankohtana syrjtiytymismekanismin sistiltb ja
laajuus eivSt toteudu samanlaisina liipi koko tydmarkki-
narakenteen. Tuotantoalojen vlilisen rakennemuutoksen
ja yksittiiisten ty6tehtiivien kuormittavuuden rinnalla
korostuu siten alojen sis5isen ja yritysten sis5isen
rakenteen merkitys (ks. Kjaer L978, 74-821.
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Syrjiiytymismallin kulumis- ja ty6llisyysaspektit tule-
vat esilIe my6s ty6markkinoiden lohkoutumiseen liitty-
vdssd eliimSntavan ja identiteetin muotoutumisessa. Se-
kundaarin sektcirin ty6ntekij6iden on havaittu olevan
taipuvaisia omien kykyjensti ja suoritustensa aliarvioi-
miseen, sen sijaan primaarilla - ammatti- tai yritys-
kohtaisella - sektorilla tydskentelev5t luottavat ky-
kyihinsli ja ovat kunnianhimoisempia (Gordon 1972,
115-116) . Tyiimarkkinoiden rakenteiden sisiiistiimisen
katsotaankin merkitsevin sit5, ett8 ty6ntekijEt menet-
tiivat kykyns2i toimia muissa kuin oman tydmarkkinaloh-
konsa rakenteissa. PrimaaritydntekijHt menestyvtit vain
hierarkisesti rakentuneissa pitkiin perspektiivin tdis-
s5; sekundaarityUntekijiit taas eivdt voi primaarimark-
kinoiden vaatimuksia oppia (Melkas 1981, 521. Kulumis-
prosessin vastustuskyky muotoutuu nliiden havaintojen
mukaan pitkiilti tytimarkkinaidentiteetin pohjalta, ja
sanroin tydmarkkinaidentiteetti vaikuttaa ty6liisyys-
aspektiin Ieimaamalla tydntekijiin muiderr ty6markkina-
lohkoj en ulkopuoIelle.

l"lytis saksalaisen Martin Osterlandin (1981) ndkemykset
ty6n ja vapaa-ajan suhteesta viittaavat 'huonommilla'
tydmarkkinalohkoilla toimivien heikompaan kulumispro-
sessien vastustuskykyyn. Osterland viiittSS saksalai-
seen tutkrmukseen perustuen, ett5 ns. kompensaatiomalli
- "ne, jotka eiviit voi tyydyttiiti subjektiivista itsensti
toteuttamisen ja itsensii ilmaisemisen tarvetta ty6ss5,
pyrkivht kompensoimaan ty6n ulkopuolella sen, minkti tytj
ellimtinilmaisuna heilt5 kieIt5d." (mt. 421 - on vtiSrii.
Monj"puolinen vapaa-ajan kdytt6 liittyykin Osterlandin
mukaan haastavaan ja nronipuoliseen ty6hdn, sen sijaan
viihtin ammattitaitoa vaativa, usein yksipuolisesti kuor-
mittava ja vlihiin toimintanrahdollisuuksia tarjoava ty6
ntiyttiiS tukahduttavan my6s ty6ajan ulkopuolisia tarpei-
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ta ja vaatimuksia (nit. 43). Samasta aiheesta kirjoit-
tavat my6s Ahponen la J5rvelii (1983, 285) joensuulais-
ten tehdasty6liiisten eliimiintilannetta pohtiessaan:
"pHivSnpolttavin arkipiiiviin kysymys koskee ty6voiman
kiiyttd5: miten kamppailla teknologian ja ty6njaon yh-
teiskunrrallisen kliyttdtavan tuottamaa ty6n vdlineellis-
tymist5 ja turtumista vastaan, miten sii5styti ty6voiman
liikakulutukselta niin, ett5 voimia jAisi entistd tasa-
painoisemmtin ja eteenpdin vievZin elim5ntavan omaksumi-
seen ja yll5pitoon".

Syrjdytymismekanismien tarkastelussa onkin syyt5 muis-
taa, ettli kulumisprosessit eivet rajoitu vaj-n tydellimiin
vaikutuksiin. try6s muu eliimdnpiiri - sekin rakennemuu-
tosten my6td rajusti muuttuva - sekd kuluttaa ett5 an-
taa vastustuskykyS. Esimerkiksi sosiaalisen tuen mer-
kitys tye.hdn tai tydttomyyteen liittyviin paineen ter-
veyoellisten haittavaikutusten lievent5misessd on
useissa tutkimuksissa todettu tarkeaksi (Cobb 1974,
Gore 1978, LaRocco ym. 1980, Syrotuik & DrArcy 1984).
Keskittyminen tytieltimdn ongelmia aiheuttaviin mekanis-
meihin on kuitenkin viilttiimtitt5 jlitt5nyt syr jliytymis-
malleissa taka-alalle monia muita oleellisia tekijdit5
(Kjaer 1978, 179) . Tata voidaan pitiiS esimerkiksi
Kjaerirr mallin puutteena, mutta toisaalta helposti yk-
silij- ja tautikeskeiseksi muotoutuvan ty6kyvyttdmyys-
tarkastelun kannalta tuotantorakenteen vaikutusten voi-
makas pairrottamirren on tarkeAa.

Milta tavalla tydkyvyttdrnyyden ulottuvuudet, toiminta-
kyvyn muutos, ty6n muutos ja ty6markkinaprosessit sit-
ten ovat sijoitettavissa edellti hahmotettuun tydmarkki-
noilta syrjiiytymisen kehikkoon? Toinrintakyvyn heikke-
neminen on pitkdlti yhdistettiivissii kulumisprosessei-
hin. Kuluminen ei kuitenkaan ole identtinen kdsite
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biologisen sairauden kanssa, vaan sairaus ntilrdS5n syr-
jtiytymiskiisitteist6ssti lhhinnE kulumisprosessien vas-
tustuskykyyn liittyvtin5 tekijdnS. Toisaalta toiminta-
kyky ja sen taustalla mahdollisesti oleva sairaus ovat
myds tdrkeit8 tytillisyysaspektissa esille tulevia yksi-
16n tuottavuuden kriteereitii. Myds tydn muutokset voi-
daan niihdb sekti tydllisyys- ettii kulumisaspektin piir-
tein5. Ty6prosessi ja sen muutokset sS5telev5t kulu-
misvaikutuksia, ja samalla ne toimivat tietyssd ajaIIi-
sessa poikkileikkaustilanteessa tydllisyysaspektin eh-
toina. Tydmarkkinaprosessit taas puolestaan sii5telev5t
syrjEytymismekarrismin intensiivisyyttS : syrjSytymisten-
denssien voimakkuus vaihtelee eri tydmarkkinalohkoilla.

Syrj2iytymisnralli, erityisesti tyOmarkkinoiden lohkou-
tumiskehitykseen nivoutuneena korostaa yksi16n omien
valintamahdollisuuksien vdhiiisyyttti. Tybn kuluttavuus,
ja kuten edellii todettiin, tydtii mydtdillen mahdolli-
sesti my6s koko ellimEntapa mlilirdytyy tuotannollistalou-
deilisen kehitysvaiheen mukaan. Sekundaarilohk<.rrr ty6n-
tekijd ei omaehtoisesti pysty tydn kuluttavuutta tai
tydmarkkirraprosessien toimintaa s55telem55n, eivlitkS
primaaristen markkinoiden palkitsevammat ty6t o1e hdnen
valittavissaan. Joitakin kanavia tyontekijdille ja
erityisesti heidiin etujdrjestdilliiSn toki on tydn kuor-
mituksen ja tytjllisyysaspektin ehtojen s65telemiseksi.
Etujiirjest6jen vaatimukset eiviit kuitenkaan kohdistu
marginaalrtybvoimaan samassa miilirin kuin primaaritason
tydvoimaan (Kjaer ]-978t 85; Koistinen 1981, 34).

Puhtainunillaan syrjtiytyrniskehitys eteneekin yksi161le
valirrnanvaraa jdttdmlittii. Valintatilanteita saattaa
syntyd korkeintaan uuden statuksen etsimisessii: syr-
j 5ydyt5;ink6 ty6 Ett5mliks i , tydkyvytt6myy se liike Itiiseksi
vai kokonaar-i sosiaaliturvaetuuksien u1kopuolelle. Sil-
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Ioinkin valinta lienee pikemminkin hallinto-organi-
saatioiden kuin yksil6iden.

NHin'puhdasoppista' syrjEytyminen tuskin kuitenkaan
yleens5 on. Vaikka 'suuri valinta' - ty6 vai eltike,
tyi-i vai tybttdmyys - ei useinkaan ole kahden realisti-
sen mahdollisuuden v5liIlii punnittavissa, matkalle
ty6st5 tydkyvyttdmyyteen sijoittuu kuitenkin useita yk-
siltjn ornarl I psyykkisen oh jelman I kiisittelyti vaativia
tilanteita. Ihmisen kliytt.iiytymiseen vaikuttaa miten
hiin "arvioi tautisuuden merkityksen omassa tydssiitin ja
kuinka hEn arvioi tyi5n vaativuuden suhteessa omaan ko-
konaistydkykyynsE." (Raitasalo 1979, 55) - eIi pitkiitti
samaE tekijEt, joista ede115 on kdytetty nimityst5 vas-
tustuskyky )a joiden voidaankin katsoa tuovan valin-
taulottuvuutta syrjliytymiseen. "On luonnollista, ettd
sairauden ohel1a itse ty6 sekti eliike- ja sosiaaliturvan
taso vaikuttavat siihen, miten rpsyykkinen ohjelmar ke-
sittelee j a arvioi tiillaisen moniteki jEisen htiiri6ti,
Ianteen ja minkdlaisiin sopeutumisreaktioihin pyrit65nn
(mt. 55). Eriistii sopeutumisreaktiota, ty6kyvytt6myys-
ellikkeelle siirtymistE tarkastellaan seuraavassa jak-
sossa.
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6 TYOKYVYTTOMYYSELAKKEELLE SI IRTYMINEN

6. 1. Tvdkvvvttdmyyseltikeltiist vminen pli5t6sket'iuna

ty6kyvyttdmyyden muotoutumisessa keskeisiii tekij6itti
ovat yksil6n toimintakyky, ty6n vaatimukset ja ty6mark-
kinoiden toimintamekanismit, jotka enemmdn lai viihemm5n
yksildllist5 ja yhteisdllistti valinnan varaa jiitt5en
tuottavat osalle tydvoimasta vaikeuksia ty6ssii suoriu-
tumisessa. I'{ike1i vaikeudet aiheuttavat ty6nteon esty-
misen, erds mahdollisuus turvata toimeentulo ja legiti-
rnoida elSmiintilanne on hakeutua tydkyvytt6myyseliikkeel-
le. Eliikkeelle siirtyminen onkin ndhtAvissii tydkyvyt-
tdmyyden syysuhteisiin kohdistuvana reaktioketjuna, jo-
ka koostuu sek5 yksil6n omista ettti hallintokoneiston
pSStt5ksentekova ihe i s ta .

Tapani PuroIa on hahmottarrut tyiikyvytt6myyseliikeliiisty-
misen ketjuksi, Jossa voidaan erottaa seuraavat viisi
vaihetta:

"-todenniik6isyys, ett5 joku tai jotkut etiolo-
giset tekijHt aiheuttavat ihmisess5 liiiiketie-
teellisesti miitiritelt5vtin taudin tai vamman

- todenntik6isyys, ettd tauti tai vamma on tydn
asettamiin vaatimuksiin sellaisessa funktio-
naalisessa suhteessa, ett5 se muodostaa tydn-
teon haitan
- todenndk6isyys, ett5 haitta saa vakuutetun
pyrk imliiin tydkyvyttbmyy seLiikke e I Ie
- todennlikdisyys saada el5kehakemukseensa
my6nteinen p55t6s

- todenniik6isyys pysya elEkeliiisen5 el5keoi-
keuden saavutettuaanrr (Ptrrola L979, 24-251 .
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Purolan esittdrnli todennHk6isyyksien ketju on yhdistelma
tydkyvytt6myyden etiologiaa ja juridista p5iitdsproses-
sia. Ty6nteon haitan muodostumisessa on kyse ty6kyvyt-
t6myyden syistS, sen sijaan eldkkeen hakemisen ja saa-
misen todenn5kdisyys koostuu liihinn5 erilaisista valin-
tamahdollisuuksista ja valintatilanteissa tehdyistii
ratkaisuista. PelkdstiiAn syysuhteisiin Iiittyvan5 tar-
kasteluna ketju olisikin yksipuolinen. Se esittii5 ty6-
kyvyttomyyden lehtokohdaksi liiiiketieteellisen taudin
tai vanrman; ty6n ja tycJmarkkinaprosessien rooli ndkyy
ltihinnd ilmi6n ehtona, sairaudesta aiheutuvan haitan
todellistajana. HalIinnollisen, toimeentuloturvaa kos-
kevan piiiit6ksenteon kannalta esitetty todenn5kdisyyk-
sierr ketju on kuitenkin hyvin looginen. Ttilltjin myds
sairaus lar siihen liittyvii ty6markkinallinen haitta on
tulkittava ennen kaikkea ty6kyvytt6myyseldkkeen perus-
teeksi, ei niinkiitin ty6kyvyttOmyyden syyksi. Kuten ltr-
vussa 4 on esitetty, eliikekriteerien mukaan liiSketie-
teellinen tauti tai vanuna on tydkyvyttdmyyden v5ltt5m5-
tdn joskaan ei ainoa peruste. Sairauden on lisiiksi ai-
heutettava riittiivtin suuri tydkyvyn aleneminen - t51-
16in tarkasLeluun tulevat mukaan myds ty6ellimdn vaati-
mukset.

Ty6markkinallisen haitan synnyttemesse pdiit6sketjussa
ensrmmHisen valintatilanteen muodostaa elSkkeen hakemi-
nen. Kyse on pitkalti hakijan omasta piiStdksestii, jos-
kin aloite hakemuksen vireillepanosta saattaa tulla
my6s esimerkiksi lSiikiirin, tydnantajan tai omaisten ta-
holta. Tydmarkkinal-Iinen haitta saattaa my6s o1Ia niin
merkittiivli, ettei rnuita toimintamalleja kuin tydkyvyt-
t6myyseltikkeen hakeminen oIe harkittavissa. ttollanti-
lainen De Jong katsoo ty<.rkyvyttt-imyyselSkeliiistymistti
selittiivlssE mallissaan, ett5 "koettu vli1tt5m5tt6myys
sin5nsi suoraan ja ainutkertaisesti miiSriiti todenndktji-
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syyden, etta sairas tyUntekijE hakee ty6kyvyttdmyyselE-
kertd" (De Jong 1982, 5). Koettu viiltt5m5ttdmyys riip-
puu De Jongin mukaan sekA elSkelliistymishalukkuudesta
ettli objektiivisesta velttamatt6myydestti. Halukkuus
mEiirrttyy puolestaan tydvoimaan osallistumisen suhteel-
lisena houkuttelevuutena, jota ty6ntekijd arvioi rnm.

taloudell-isten niikymiens5, tydtyytyv5isyytensii ja ty6-
mahdollisuuksiensa perusteella (mt. 32-35). Objektii-
vinen viil-tt5m5tt6myys ei sen sijaan De Jongin mallissa
s:-s51lii Iainkaan ty6markkinallista komponenttia; se
liittyy yksinomaan ty6ntekijiin toimintakyvyn rajoituk-
siin (nrt. L5-221 . Kliinisesti arvioitavissa oleva ob-
jektiivirren viiltttimiitt6myys myds rndliriiii kuinka paljon
tilaa halukkuustekijiit koetun viiltt5m5ttdmyyden muotou-
tumisessa voivat saada. I.{ite v5hemrndn toimintakyky on
heikerrtynyt, sitH. suurempi on halukkuustekijdiden pai-
noarvo (nrt. 5-6) . Ty6markkinaprosesseihin liittyviin
objektiivisen vtilttiimlittdmyyden, joka De Jongin mallis-
ta puuttuu, voidaan olettaa toimivan samalla tavoin ha-
lukkuusteki j6iden s55teli j tinE.

PaatOs tyOkyvyttdmyyseliikkeen hakemisesta edellyttliii
Iiiikiirin puoleen kiiSntymistii, sillii el-iikehakemukseen on
liitettiiv5 lii5kErinlausunto hakijan terveydentilasta.
Ldikiirin suorittamaa, kliinisiin tutkimuksiin perustu-
vaa arviota kutsutaan usein kliiniseksi tai l5Sketie-
teelliseksi tydkyvytt6myydeksi (Raitasalo L979, 57 i
Rinne & liuunan-seppiilii 1979 , 181; Lahtela 1983, 7 4l .

Ternti on kuitenkin harhaanjohtava: kysymyksessE on pi-
kemminkin kliinisen toimintakyvyn tai kliinisen kyvyt-
tdmyyden arvio, sillii lSiikdrin tutkittavana on vain po-
tilas, ei koko se sosiaalinen ympErist6, joka tydkyvyt-
t6myyden mlitiritt5misess5 on tarpeen (ks. Lahtela 1.984,
2671. Ty0kyvyttdmyyden arviointitoimikunnan teettEmEn
thiiklirikyselyn mukaan 38 3 liiSkdreist6 haluaisikin jlit-
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tae pois lausunnostaan kannanoton tydkyvytt6myyteen ja
tyytyli kuvaamaan sairautta ja sen aiheuttamia toiminnan
rejoituksia (Vanamo 1983, 4).

Hakemukseen tarvittava l5iiklirinlausunto muodostaa juri-
disen tydkyvytt6myyspiiiitdsketjun toisen valintatilan-
teen. Edellti mainitusta laakarikyselysta kiiy ilmi, et-
ta vuonna 1980 johti 77 B lausuntopyynn6istE ltiiikdrin-
Iausunnon laatimiseen (Savolainen 1983, l2l i nruiden
osalta eliikkeelle hakeutuminen katkesi tai ainakin
siirtyi laiikiirin katsoessa lausunnon laatimisen aiheet-
tomatksi. Yli 50 t leakiireistli kertoi kuitenkin joskus,
tosin harvoin, kirjoittaneensa lausunnon omasta mieles-
tEiin ilman riittiiviii perusteita (Vanamo 1983, 5) . Lea-
klirien asiantuntemuksella ja asenteilla on siten suuri
vaikutus siihen, minkiilaisia eltikehakemuksia el5kelai-
tokset saavat kiisiteltiiviikseen (mt. 1) .

Kolmas valintatilanne, tai ehkii pikemminkin karsinta-
vaihe ty6kyvyttbmyyseliikkeelle siirtymisessii muodostuu
hakemuksen kEsittelystti eliikelaitoksessa. Esimerkiksi
uusista TEL-LEL-YEL-IvlYEL-ty6kyvyttdmyyseliikehakemuk-
sista on viime vuosina hyl5tty keskimiitirin 12-15 t
(Ty6elAke jiir jestelm5n. . . 1985, 34) . I'1y6s t5ssE valin-
tatilanteessa liitik5rikunnalla on tlirke8 asema. Vaikka
elSkelaitoksissa my6s juristit, matemaatikot ja sosiaa-
lialan koulutuksen saaneet henkil6t osallistuvat hake-
musten kiisittelyyn, vakuutuslSiiktirien rooli on kuiten-
kin tydkyvytt6myysratkaisuissa keskeinen (Kom.miet.
198222, 29-33) .

Saad Nagi (1965, 107-108) on huomauttanut ristiriidas-
td, johon erityisesti nuorempi eliikkeenhakija helposti
joutuu. Hakemusprosessi on usein pitk5, ja koko sen
ajan hakijan tErkein tehtiivii on tuoda esille kaikki



10s

mahdolliset'todisteet' toimintakyvyttomyydestliSn. Ha-
kemusvaiheen aikana hiinen toimintakykynsti saattaa edel-
leen heiketii, ja hlnen kiisityksensd omista mahdolli-
suuksistaan muuttua entistti negatiivisemmiksi ja kun-
toutuskielteisemmiksi. Kuitenkin samanaikaisesti kun
hakija toimeentuloturvan saamiseksi joutuu korostamaan
toiminnallisia rajoituksiaan, edellyttiiii kuntoutusor-
ganisaatio htinen pyrkivlin kyky jensli mahdollisimman
tarkkaan hyddyntiimiseen.

Juridinen, legitimoitu ty6kyvyttdmyys on teoriassa
riippuvainen vain kahdesta tekij6ryhmdstti: Iaista ja
yksililn tosiasiallisesta terveyden ja ty6n yhteensopi-
mattomuudesta. Kuitenkin kiiyttinn6ssii sek5 lain ettii
ty6-toimintakyky-ristiriidan tulkinnalla on t6rke8 roo-
li ty6kyvyttdmyyden legitimoitumisessa (l{iettinen 1979,
108) . Arviorntikiiytiinn6n ja lain tulkinnan merkitys
niikyy my6s edellii referoidussa De Jongin mallissa. Ky-
seisessH mallissa todenntikdisyys tulla ty6kyvyt-
t6myyselSkelliiseksi on kaksivaiheinen: se muodostuu
eliikkeen hakemisen todenn6k6isyydestii ja el5kkeen saa-
misen todennAktSisyydestS. JSlkimmliinen todenn5kdisyys
riippuu kliinisesti mE5ritellyn objektiivisen v5lttE-
mdttdmyyden 1 isiiks i ' otoII isuus ' -tekijdistii . I OtoIti-
suudella' tarkoitetaan sosiaalivakuutuslaitoksen, ty6n-
antajan ja omaisten nEkemystii tytrn jlittSmisen hyv5ksyt-
tiivyydestS. (De Jong L982, 241. Suomalaisessa eIEke-
ktiytEnn6ssli sek5 tydnantajan ett8 omaisten rooli liit-
tyy pikemminkin eliikkeen hakemiseen - De Jongin termi-
noJ.ogiassa halukkuustekij6ihin - sen sijaan sosiaaliva-
kuutuslaitoksen niikemys viime kiidess5 ratkaisee eltk-
keelle siirLymisen. Tapani purolan esimerkinomaisessa
luettelossa eliikkeen saamisen todenn5kdisyyteen vaikut-
tavista teki jilistli mainitaankin eltikelaitosten tapa
tulkita eliikkeen hakemisen syitii, tydkyvyttdmyysk5site
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ja sen tulkinta, tarve noudattaa toisen elSkelaitoksen
ratkaisuja ja eliikelaitoksiin kohdistuva ulkopuolinen
pa ine (Purola L979, 251 .

De Jong (1982, 251 perustelee tulkinnallisetr elementin
merkitystli ty6kyvyttomyysratkaisuissa Iaissa olevien
mbiiritelmien epdtdsmdllisyydellS. Lakitekstien sana-
muotojen ehdoton tasmallisyys tuskj.n onkaan mahdollis-
td, sill5 "ty6kyvyttdmyyttii ei koskaan piiSstii mittaa-
maan, parhaassa tapauksessa ehka arv:-oimaan kutakuinkin
yhEapitaviisti ja tarkoituksenmukaisesti" (Lahtela 1983,
77l. .

Arviointi sisiilttiS kuitenkin aina 'virheen' mahdolli-
suuden. Amerikkalaisessa tutkimuksessa pyrittiin tlil-
Iaisen virheen suuruutta ja suuntaa selvittiimSSn arvi-
oimalla tydkyvyttdmyyseliikkeen hakijat sekd sosiaaliva-
kuutuslaitoksen etta tutkimusta varten perustetun eril-
iisen ryhmiin toimesta. Tutkimuksen arviointiryhmtiiin
kuului ttiiiklireit5, psykologeja, sosiaalitydntekijdit5
ja ammattien ja tydeldmiin asiantuntijoita. Ryhm5 ar-
vioi etiikkeenhakijoiden ty6kyvyn kolmiluokkaisesti: ky-
kenee ty6h6n uormaaliolosuhteissa, kykenee tydhdn eri-
tyisjSrjestelyin, ei kykene ty6h6n. Vakuutuslaitoksen
arvio oli kaksiluokkainen: eltikehakenrus joko hyviiksyt-
tiin tai hyllittiin. Kun tutkimusryhmiin tekemd arvio
m5tiriteltiin'oikeaksir, havaittiin vakuutuslaitoksen
tehneen sekil hyviiksymis- ettli hylk5timisvirheitii. Liihes
30 t tutkimusryhmiin kokonaan ty6kykyisiksi arvioimista
hakijoista oli saanut el5kkeen, ja vastaavasti lShes
3O t ty6kyvyttdmiksi arvioiduista o1i jtidnyt vailIe
el5kettii (Nagi 1982, 9-10). !{y6s Hollannissa on raPor-
toitu vastaavanlaiseen rinnakkaisarviointiin perustuvia
tuloksia, joskin llihinnti hyviiksymisvirhettii kuvaavia.
Tydkyvyttdmyyseldkkeelle siirtymistii koskevassa empii-
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risesse tutkimuksessa todettiin, ettii ltiSklirin ja ty6-
asiantuntijan arvion mukaan 1-18 t1 tyOtcyvytt6myyseliik-
keelle siirtyvistii kykeni omaan, entiseen ty6h6ns5, ja
28-30 t1 kykeni nruuhun sopivaan tydh6n (Aarts & Emanuel
L984, 11) .

Edell5 kuvatut esirnerkit tydkyvyttdmyysarvioinnin tul-
kinnanvaraisuudesta eiv5t luonnollisestikaan o1e numee-
risesti siirrettlivissli Suomen olosuhteisiin. Sis5t161-
I:.stti vastaavuutta sen sijaan varmasti l6ytyy. Esimer-
kiksi tydkyvyttdmyyselSkkeiden hylkliysosuuden kehitys
antaa viitteitS, monien muiden tekijdiden ohella lain-
k5ytdn tulkinnallisten piirteiden vaikutuksesta tytiky-
vytt6myyselEkeratkaisuihin (ks. s 74-76l. tly6s Kun-
nallisen elSkelaitoksen tyi-lkyvytt6myyselSketutkimukses-
sa havaittiin tulkinnallisia muutoksia elAkkeiden rat-
kaisukliytiinndssii. Korkean hylkiiysprosentin kaudella,
1970-luvun lopulla, my6ntdpEiiit6s edellytti aikaisempaa
varmempaa, erityistutkimuksin selvitetty5 diagnoosia
(l'lunter ym. 1984, 137).

Ty6kyvyttdmyys, joka jo olemukseltaan on jatkuvaa, muu-
toksille altista ty6n ja toimintakyvyn toisiinsa pei-
Iautumista, ei koskaan voikaan olla yht5 eksakti eliike-
tapahtuma kuin esimerkiksi 65 vuoden i5n teyttAminen
(Suutarinen 1979 , 521. Siten tydkyvyttdmyyden arvioin-
nissa "eksakteista tieteistii on vain suhteellista apua
ptilipaiuon jiitidessE ihmisenH olemista koskevan ymmiirryk-
sen syvenemiseen" (LahteIa 1983, 78).

Tydkyvytttimyyseliike voidaan my6nt5ii joko toistaiseksi
tai miitir5ajaksi; vuonna 1984 mydnnetyistt TEL-LEL-YEL-

1 Tutkimuksessa on kiiytetty kahta eri arviointitapaa.
Pienempi luku koskee varovaisempaa arvioita, suurempi
vdhemnrdn varovaista arviota.
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I4YEL-ty6kyvytt6myyselAkkeistli mtitirEaikaisia oIi noin
neljdnnes (Ty6el5ke jiirjestelm6n. . . 1984, 63) . Ellikkeel-
ta takaisin tydkykyisen statukseen siirtymistli ei kui-
tenkaan tapahdu samassa suhteessa, siIIS suuri osa mli6-
riiaikaisista eliikkeistli jatkuu alkupertiisen pd5ttymis-
ajankohdan jSlkeen jatkopii5t6ksellli. Ty6kyvytt6myys-
elAkkeiden yleisimmtit pSSttymissyyt ovat vanhuusellik-
keelle siirtyminen tai kuolema; eliikkeensaajan tydkyvyn
palautuminen oli pliiittyrnissyyn5 alle 10 t:ssa vuonna
1984 pSsttyneist5 tydkyvyttdmyyselSkkeistli (mt. 621.
Ettikkeen lakkauttaminen on varsin poikkeuksellinen toi-
menpide, 3ohon eliikelaitos ilmeisesti ryhtyy vain hyvin
vankoin perustein (Eliketurvakeskuksen... 1984 , 691 .

Eliikkeen jatkuminen voidaankin ndhdii eliikkeelle siirty-
mistE koskevan piiiitdsprosessin kertautumisena, jossa
ellikkeellehakeutumisalttius muotoutuu eliikkeelliipysy-
mishalukkuudeksi - toisinaan ehkd eliiketottumukseksi
(ks. Larmola L982, 4) - ja juridiset ratkaisukriteerit
saavat rvarovaisemmanr painotuksen.

Sekii eliikkeen saamista ett5 eliikkeen jatkumista koske-
vissa juridisissa p?i5tdksiss5 on siten pitkElti kyse
siit5, miten tydkyvytttimyyden syyt muotoutuvat elSkkeen
perusteiksi hallinnollisten miiiiritelmien ja niiden tul-
kinnan viilityksell5. Todenn5k6isyys saada tai. pysya
eLiikkeell5 ei suoraan riipu tydkyvyttdmyyden etiologi-
sesta taustasta, vaan ennen kaikkea elSkeLaitosten ta-
vasta tulkita juridiseen tydkyvyttdmyysk6sitteist66n
nojautuen sairastumiseen, ty6markkinallisen haitan muo-
dostumiseen ja eliikkeelle hakeutumiseen vaikuttaneita
tekijditE. Kyse on siis suurelta osin "ihmisten ja or-
ganisaatioiden tavoitteista, toimenpiteistii ja toimin-
tanormeista, joita sdEdellli5n esim. lainsti?id5nn6l15 tai
hallinrrollisin ohjein ja sovellutuksin" (Puro1a 1979,
25) .
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6.2. Tutkimuksia iuridiseen tv6kvvvttdmvvteen vaikut-
tavista teki 6istii

TyOkyvytt6myyden ilmenemistd selvitt?ivlit tutkimukset
joutuvat ratkomaan lukuisten eri osatekij6iden vaiku-
tuksia. A1la oleva kuvio havainnollistaa empiiristen
tutkimusten kohtaamaa haastetta.

Kuvio 12 Tyiikyvy t. Etimyyden monimuo Eoisuuden v isuallsolnt i

TYOXYVYil ruUTO{SET
r tusrllud [tt TAsoILu

NUTO(SET ULLIfiTA frUTOrcEX VAIThUXS€T IISU ATVTOITU TYOXYXY >

LI ITTIION

SESTI

ILEIiEX (E.

IMTIL!ISEI XUXT@TUS.

l&fiIEX VXLISET JA
stslIsf,l Lltt(wlsut-

Iil JINJESTETYI

(Liihde: Lahtela 1983, 74a)
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Ty6kyvyt.ttimyyden monien osatekij6iden hallitseminen em-
piirisen tutkimuksen keinoin lienee vtihintiitinkin vai-
keaa; kokonaisvaltaista selvityst5 ty6kyvytttimyyseliike-
Itiistymisen vaiheista on tutkimusraporteista siten tur-
ha hakea. Useimmat empiiriset tutkimukset ovatkin kes-
kittyneet selvittiimdiin tydkyvyttdmyyselSkkeiden esiin-
tymisen alueellisia eroja (esim. Berglind. 1977, Knudsen
1975, Kolberg 1974,1977, Siren 1979), eliikkeiden luku-
miHriin ajallista vaihtelua (esim. Hedstrom 1980, Notko-
Ia 1980, Viadensj6 1983) tai el5kelHisten taustaa ja
elEmiintilannetta (esim. Gould 1980, L982, 1983, Hed-
strtim 1980, Hiibbe 1978, 1979, Hyrkkiinen 1980, 1983,
Jdrvinen 1982, llartini 1980, Olson-Frick 1977).

Tydkyvyttdmyyden alueellinen ja ajallinen vaihtelu sekti
eliikel5isten tausta ja nykyisyys ovat kuitenkin monin
tavoin toisiinsa kytkeytyviS. Erilaisten tutkimusase-
telmien sisiiltii lGytyykin siten hyvin samankaltaisia
nruuttujajoukkoja. Hans Berglind (1978, 10) on koonnut
ty6kyvytttjnr):ystutkimusten keskeisimmSt muuttujat vii-
deksi ryhmiiksi: 1) tydn saannin ja s5ilyttiimisen n5ky-
mHt, jotka liittyviit mm. tydvoiman kysynniin mtiiirSSn ja
rakenteeseen, tytin ehtoihin ja tydvoiman hintaan, 2l
kyky tehdd ty6tli, joka liittyy yksil6n ikiilin, tervey-
teerr, koulutukseen ym., 3) elSkejlirjestelmtin luonne ja
toiminta: muod<.,I1iset siiiinnbt, eliikkeiden my6ntEmistii
s5iiteleviit normit, informaatio eliikejtirjestelmEst5 ym.,
4l vaihtoehtoiset mahdollisuudet tukeen ja elatukseen,
jotka liittyvtit mm. perhetilanteeseen (sosiaalisiin
suhteisiin) ja vaihtoehtoisiin avustusmuotoihin, 5)
varhaista ellikkeelle siirtymistii koskevat asenteet,
jotka liittyv5t mm. aikaisenrpaan kokemukseen, sosiaali-
seen paineeseen ja tydhdn liittyviin asenteisiin. Ke-
siIlH olevan tutkimuksen kysymyksenasettelun kannalta
k:.innostavimpia ovat ensimm6isen ryhm5n muuttujat ja
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niiden suhde muihin elikkeelle siirtymiseen vaikutta-
vrin tekijOihin. Naita seikkoja pyrit55n seuraavassa
hahmottamaan joidenkin varsin erilaisista lSht6kohdista
muotoutuneiden tutkimustuLosten avu1Ia.

Kaikissa pohjoismaissa tehtiin 1970-1uvu1la selvityksiS
tydkyvytt6myyseltikke iden IukumliHrien a lueel I isista
eroista. Pekka Siren (1979) analysoi ISSneittiiisiii,
kuntamuodon mukaisia eroja Suomessa vuoden 1974 lopun
tilanteen mukaan. Selitttivlinii muuttujana analyysissli
oli suhteellirren, ikiivakioitu tydkyvytt6myyseliikkeen
saajien v5estoosuus; selittiivind muuttujina puolestaan
suhteelliset elliketulot, ty6tt6myysaste, muuttoliike,
ikiivakioitu kuolleisuus, miesten rkiivakioitu kuollei-
suus, elirrkeinorakenne, ammattirakenne ja ruotsinkieli-
sen vdesttjn osuus (mt. 95-96). Parhaiten tydkyvytt6-
myystiheyttii selitti suhteetlisten eteketulojen muuttu-
ja. Siren arveli, ettH kyseisen muuttujan selityskyky
saattaa perustua siiherr, etti tydkyvyttdmyyselSkkeen-
saayien v5est6osuus on korkea siellii, missd vtiest6n tu-
Iot ovat matalat. Sama.arr ty6kyvytt6myyselSkkeiden
alueellisen kasautumisen suuntaan kehitysalueille viit-
tasivat myds muut selityskykyiset tekijiit, muuttoliike,
korkea kuolleisuus, ty6ttdmyys ja korkea ammattitaidot-
toman ty6voiman osuus (mt. 86-87).

OIe Knudsen (1975) analysoi Tanskassa hyvin samanlaista
muuttujajoukkoa k5yttiien sekb voimassa olevien etra
vuosittain alkavien tydkyvytt6myyseltikkeiden alueelli-
sia eroja. Sekii voimassa olevien ettd alkavien eliik-
ke:.cien md5r5 riippui selvityksen mukaan alueen tulota-
sosta, kaupungistumisesta ja ty6tt6myysasteesta. (Voi-
mdssa olevien eliikkeiden analyysissii selitysaste oli
korkeampi. ) Knudsen katsoikin tulosten osoit.tavan, €t-
tH alueen amrnatti- ja tydrnarkkinarakenteella on keskei-
nen merkitys tydkyvytrijmyyden esiintymiselle (mt. 55).
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Vastaavanlaiseen johtop5iit6kseen piiiityi myds Hans Berg-
lind 1L977) Ruotsin alueellisia ty6kyvytt6myyselAke-
eroja tarkastellessaan: "Tytillisyystilanne (ty6ttdmyys)
valtaa dominoivan aseman selitysteki jiinii" (ntt. 83) .

Kuten Knudsen, my6s Berglind selitti analyysiss5iin seki
vuoden L974 lopussa voimassa olevan elSkekannan ett6
kyseisenii vuonna alkaneiden elJ,kkeiden alueellista
vaihtelua. Selitt5vrnii muuttujina oIi suhteellinen
eliketulo sekti joukko viiest6n demografista rakennetta
(mm. koulutus ja siviilisiiiity), tydmarkkina- ja elin-
keinorakennetta (mm. ty6tt6myysaste ja maataloudessa
ty6skentelevien osuus) ja terveydentilaa (mm. sarraus-
poissaolopiiivAt) kuvaavia muuttujia. Parhaiten alueeI-
lisia eroja selitti tydtttjnryysaste. My6s naimattomlen
osuus, sairausp6ivien lukumiiiirii, koulutustaso ja suh-
teellinen eliiketulo olivat varsr-n selityskykyisiii muut-
tulia (mt. 80).

Norjalaisessa kuntatason tietoihin perustuvassa KoI-
berg:-n ym. (L977 ) tutkimuksessa ei ty6rr,arkkinatilannet-
ta muiden edellti referoitujen tutkimusLen tapaan mitat-
tu tyiittbmyysasteella vaan ty6paikkojen miiSriillA yfi
15-vuotiasta asukasta kohden. Ty6markkinatilanne nousi
keskeiseksi ty6kyvytt6myyseliiketiheyden selitystekijak-
si vain Pohjois-Norjassa: sie115 Kolberg ym. tulkitsi-
vat ty6kyvyttdmyyseliikkeiden tormivan pitktilti ty6tt6-
myysturvan tapaan. Norjalaisesta tutkimuksesta l6ytyy
myds kiinnostava elinkeinorakenteeseen Iiittyvli tulos.
Alkutuotannon osuus kunnan elinkeinorakenteessa ei si-
nSnsi vaikuttanut tydkyvytttrmyyseliiketiheyteen. Sen
sijaan elinkeinorakenteen muutosnopeus vaikutti: kun-
nissa, joissa alkutuotannon supistuminen oli ollut no-
peaa, el5ketiheys oli korkeampi kuin tasaisemman kehi-
tyksen kunnissa (mt. 46).



113

Edellii referoidut tutkimustulokset antavcrt ty6kyvytt6-
myyseliikkeiden lukumiiliriin vaihtelusta melko yhtenevdn
kuvan: tydkyvyttdmyyseliikkeet kasautuvat kehitysalueil-
Ie. Erityisesti ty6ttomyyden rooli alueellisten erojen
selii:ta j iinii tulee selkeasti esille . Tydttdmyyden j a
t.y6kyvytt6myyden afueellisen riippuvuuden merkitys tyd-
kyvytt6myyseliikkeeLle siirtymisessii ei kuitenkaan ole
yksrselitteinen. Kyselnen riippuvuus saattaa osoittaa
tyt-ittdmien korkeampaa ty6kyvytt6myyseliikelhistymisalt-
t:'utt.r, tai se voi kertoa kireiin ty6markkinatrlanteen
aiheuttamasta vdhiten kilpailukykyisten syr3iiyttiimises-
tI, olivatpa he sitten ty6ttdmi5 tai ei (Berglind 1982,
55). On my6s mahdollista, ettii korkean ty6tt6myysas-
teen alueet ovat my6s viiesttin sairastavuuden ja toimin-
takyvyn suhteen poi-kkeavia, ja tyokyvyttomyystiheys si-
ten selittyisikin tekij6iIIa, jotka edellti esitetyissa
analyyserssii ovat varsin puutteellisesti edustettuina
(Wadensjd 1983, 18).

Alueellisiin tietoihin perustuvien analyysien tulkin-
nassa on kuitenkin muistettava, ettd kyse on nimenomaan
alueen tydkyvyttomyystiheydestii, ei yksitteisten henki-
Ii;riden todennSk6isyydestir saada ty6kyvyttdmyyseltike.
Joissakin yksildtason tietoihin perustuvissa tutkimuk-
sissa raportoitu tulos, jonka mukaan toimintakykyyn
iiittyviit tekijiit vaj-kuttavat elakelSistymiseen enenmen
kuin asuinalueen tytSmarkkinatilanne (Hedstrbn 1980, 50;
!',iaoens j6 1983, 19) , ei siten viiltt5miittti ole aluetason
tutkimustulosten kanssa ristiriidassa. Toimintakyvyn
korostuminen tydkyvyttdmyyselSkkeelle siirtymistti se-
littavana tekijHnti saattaa yksinkertaisesti kertoa, et-
tii ntyos korkean tydtt6myyderr alueilla toimintakyvyltEAn
heikentyneet elikeltiistyvdt muita todenndk6isemmin.
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Berglind (1982) on Iisiiksi huomauttanut erliiistii ty6tt6-
myyden ja tydkyvyttdmyystiheyden alueellisen yhteyden
havainnointiin liittyviista ongelmasta. "Jos ty6tttSmyys
eliikel5istetlilin pois, yhteys h5viiiai: kunnassa, jossa
tulevaisuudessa kaikki srirtyisiviit tytikyvytt6myyseliik-
keelle ei luultavasti esiintyisi lainkaan ty6tt6myytta
teknisess6 mieless5, koska ihmiset eiviit olisi riippu-
vaisra ty6tulosta" (mt. 56). !4yds Wadensjd (1983, 19),
joka Ruotsln tydkyvytt6myyseldkkeiden ajallista kehi-
tystd tarkastellessaan katsoo, ettei viime vuosikymme-
ni115 suhteellisen tasaisena pysyrryt ty6tt6myys voi se-
littaa ty6kyvyttdmyyseliikkeiden rropeaa kasvua, toteaa
mahdollisen samanaikaisuuden ongelman. Juuri runsas
tydkyvytt6myyseJ-bkkeelIe siirtyminen on saattanut oIla
eriis tydtttimyyttli alhaisena pit5nyt tekijii (ks. my6s
Bogen 1984, 37-38).

Ty6kyvytttimyysellikkeiden lukumiitirtin ajallista vaihtelua
selvitttivissd tutkimuksissa tydmarkkinaprosessien rooli
ei nousekaan samalla tavoin keskeiseksi selittiijtiksi
kuin poikkileikkaustietoihin perustuvissa alueellisissa
analyyseissli. Sekli suomalaiset ettd ruotsalaiset tut-
kimukset korostavat ennen kaikkea lain ja sen tulkinta-
ktiyt5nn6n muutosten merkitystd eliikkeiden lukumtiiir5n
kehityksessii.

Pekka Siren 11979) pyrki ajanjaksolle 1957-1975 kohdis-
tuvassa tutkimuksessaan "ldyt&miiiin ne keskeiset teki-
jHt, jotka olivat vaikuttaneet alkaneiden ty6kyvyll6-
myyseliiketapausten mtitirS5n ja siten viilillisesti seli-
tys tydkyvytt6myysellikkeensaa-lien Iukumtiiirlin nopeaarl
kasvuun Suomessa" (mt. 89). Selittlivind muuttujina Si-
ren kiiytti sairausvakuutuslain voimassaoloa, suhteel-
lista elSketasoa, tydtt6myysastetta, elinkeinorakennet-
td, muuttoliikettii, palkkojen ja sosiaaliturvamaksujen
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muutoksen osuutta tydvoimakustannuksista, eltikehakemus-
ten hylkliysprosenttia ja tytikyvytt6myysellikkeelle siir-
tymisen todenniikdisyyttd vuodella viiv5stettynii (mt.
97-98). Viimeksi mainitulla muuttujalla pyrittiin ar-
vioimaan muiden selittlivien muuttujien pitk5n aikavtlin
vaikutuksia. Analyysinsti tulosten perusteella Siren
piiiitteli, etta pysyv5isluonteisesti tydkyvytt6myyden
alkamistodenniikiiisyyden nousuun vaikuttavia tekijditH
ovat lainmuutosten Iis8ksi tydttbmyysasteen nousu,
elinkeinorakenteen muutos ja maaseudun muuttotappio.
Ly'hytaikaisesti alkamistodenniik6isyyteen puolestaan
vaikuttavat elSkkeiden suhteellisen tason, rakennemuu-
t<.rksen ja hylktiysosuuden muutokset sekii tulosopimusten
arkaansaama palkkaLiukuman muutos (mt. 90).

Sirenin selvitys kohdistui ty6kyvytt6myyseliikkeiden no-
pean kasvun aikaan, Veijo Notkola (1980) puolestaan
tutki ajanjaksoa, jolloin ty6kyvyttdmyyseliikkeiden kas-
vu alkoi tasaantua. Notkola kuvasi sek5 voimassa o1-
leiden ette vuosittain alkaneiden tydkyvyttUnyyseliik-
keiden lukumtiiirien kehitystii vuosina 1972-1978. Jakson
alussa ty6kyvytE.dmyyseliikkeiden alkavuus kasvoi, mutta
vuodesta 1974 ltihtien uusien elSkkeiden m5iirii vlheni.
Notkola pyrki selittiim5iin alkavuuden vihenemistii tutki-
malla sairastavuuden, sosiaalistaloudellisen tilanteen
(joka liihinnli rajoittuu ty6ttdmyyteen), eltikejErjestel-
min ja el5kekiiytiinndn muutoksia. Sairastavuutta koske-
van kohorttianalyysin perusteella Notkola pii5tteli, et-
tei brologisella sairastavuudella ole merkittdviiti roo-
Iia uusien ty6kyvytt6myysel2ikkeiden lukum5iir5n alenemi-
sessa, "tarkeempiii t5ytyy oIIa niiden muutosten, jotka
tapahtuivat suomalaisessa yhteiskunnassa tai ty6kyvyt-
tdmyysel5kekiiytinndssli vuosien 1975 ja L975 aikoihin"
(mt. 54). T5llaisiksi muutoksiksi Notkola hahmotti
tyUttdmyyden kasvun (mt. 59-60) ja tytlkyvyttdmyyselSk-
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kei.den my6ntdkiiytiinntin muutoksen: elSkehakemusten hyI-
k5ysosuuden kasvun (rnt. 60-63) .

Sirenin ja Notkolan selvityksistii ldytyy kiinnostava
vastakohtaisuus: ensin mainitussa tydttdmyyden kasvu
se1 ittiiii tydkyvytt6myyselEkkeel Ie s i irtymi stoden-
nSkbisyyden kasvua, jEtkinm5isessd se selittSti vastaa-
van todenn5kdisyyden alenemista. Joko tydtt6myyden ja
tydkyvyttdmyyseldkkeiden lukumiiSrlin keskin5isessH riip-
puvuudessa on tapahtunut muutos (Sirenin tarkastelu-
jakso on varhaisempi kuin Notkolan), tai ainakin toinen
esitetyistii riippuvuuksista on nlienn5inen.

Kuvio 13. Ty6tt6mien ja vuosittain alkaneiden
t6myyselitkkeiden (KELAn elSkkeet)
Srrenin (1979) ja Notkolan (1980)
sissli

ty6kyvyt-
IukumbiirS
selvityk-
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r 50flx)

100000
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40000
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ty6ttomat tyd-
voima tiedust elun
mukaan

tydkyvyttOmyyseliik keet,
Siren 1979

tydkyvyttOmyys-
eliikkeet,
Notkola 1980
(ei sisiillii miiiirii-
aikaisia elekkeita)

-57-58-60 -62 -64 -66 -68 -70 -12 _74 -76 _'t8

Yllh olevasta kuviosta ntikyy, ett5 Sirenin tutkimusjak-
solla (1957-19751 ty6ttdmyys pysyi suhteellisen tasai-
sena lukuunottamatta vuosien 1967-L9G9 terlvii huippua.
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Uusien ty6kyvytt6myyseliikkeiden lukum6liriin noPea kasvu
alkoi my6s 1960-luvun puoliviilist5; se tosrn jatkui
vielli 1970-luvun puolelle. Notkolan tutkimusjaksolla
1L972-1978) tyettdmyyden ja juridisen ty6kyvytt6myyden
kehitys on sen sijaan selvdsti ristikktiinen: ty6ttdmyy-
den kliintyessii kasvuun, alkavien eliikkeiden lukumiilirdt
kiiiintyv?it laskuun.

IIman huolellista, molemmat ajanjaksot kattavaa tutki-
musta ty6tttrmyys-tytjkyvyttdmyys-kehityksen muutosten
selitykset jdliviit olettamusten tasolle. ErSSnii arvelu-
na voidaan viitata mahdolliseen tydttbmyyden ja ty6ky-
vytttjmyyseliikkeiden toisiaan kompensoivaan vaikutukseen
(ks. s 114), joka saattaa vaihdella eri aikoina. Tel-
laiseen kompensaatiokehitykseen viittaa mm. tydkyvyttb-
myys- ja ty6tt6myysel5kkeiden ristikkliinen kehitys vii-
me vuosrna (ks. s 155). Edelliseen arveluun liittyen
on my6s rnahdollista, ettii 1960-IuvulIa ja 1970-Iuvun
alussa tydmarkkinoilta syrjiiytyminen kanavoitui erityi-
sen voimakkaasti ty6kyvytt6myyselSkkeisiin liihinn5
uusien eliikelakien sekd kansaneliikelain tydkyvytt6myys-
mdSrruelmdn muutosten vaikutuksesta; my6hemmin kanavoi-
tuminen on tapahtunut tasaisemmin eri tukimuotoihin.
ja vie15: tydkyvyttOmyyseldkkeiden ratkaisukiiyt5nn6n
muutokset, jotka saattavat heijastaa taloudellisten
suhdanteiden varkutuksia eri aikoina eri tavoin (ks. s

7 4-7 6l , voivat myds muovata eliikeliiistymistodenn5kdi-
syyttii. Onkin terkeee muistaa, etta tydttdmyyden ja
ty6kyvytt6myyseltikke iden keskinliises sh r i ippuvuude ssa
ei viilttlim5tt5 o1e lainkaan kyse tytitt6myyden vaikutuk-
sesta tyOkyvytt6myyden, tydmarkkinallisen haitan etio-
logiseen taustaan. Kyse on puhtaasti tydttdmyyden yh-
teydestli tydkyvytt6myyden juridiseen ilmenemiseen, jota
Iait ja niiden tulkinta stiiitelev8t.
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Laink5ytdn muutokset ntikyivEt suomalaisissa tutkimuk-
sissa tydkyvyttdmyyseliikelSistymistH setitt5viind teki-
jiinti. Ruotsalaisissa selvityksissii niiden merkitys on
tuotu vieltikin keskeisemmin esille.

Peter Hedstrdm analysoi vuosien 1968 ja 1974 elintaso-
tutkimuksista per5isin olevien yksil6tason tietoja
kdyttiien ty6kyvytt6myysellikeliiistymistodenniik6isyyden
muurosta Ruotsissa vuosista L969-1972 vuosiin t97S-
1978. SelittiivinS muuttujina olivat ikii ja sukupuoli,
henkildkohLainen ja alueellinen ty6tt6myys, tydsuhteen
varmuus, ty6n fyysinen rasittavuus ja joukko terveyden-
tilaa koskevia muuttujia. Analyysins5 tulosten perus-
tee1Ia Hedstrdm p55ttelee, ettei tydkyvytt6myyseliikkei-
den lukum2i6rlin kasvua 1970-luvul1a voida selitt5ii ter-
veydellisiii tai ty6markkinallisia ongelmia omaavien
henkildiden lukumSiir5n kasvulla, vaan yksildiden e15ke-
thistymisalttiudella, jonka Hedstr6m katsoo liittyv5n
eliikkeiden tasoon ja juridisten eldkekriteerien laajuu-
teen (Hedstrijm 19 80 , 7 4-7 6l .

Eskrl Wadensjdn aikasarja-analyysi kohdistui 60-64-vuo-
tiaiden ruotsalaisten miesten tydkyvytt6myyselEkeliiis-
tyrnrseen vuosina 1963-1980. Selittavine muuttuj ina
olivat elEket.aso, lakimuutokset ja henkitdkohtainen
ty6ttdmyystausta. l,ly6s Wadensj6n tulokset osoittivat,
ettti eriikelakien ja elliketason muutokset mtrodostavat
tErkeimmiin selityksen tutkitun ikliluokan eriikkeerle
siirtymisessS. Tydttdmyydeltii oli analyysissd sen si-
jaan vain viihliinen selitysarvo (Wadens j6 1993, 2Z-241 .
wadensj6 kuitenkin konrmentoi turoksiaan toteamarra, et-
tii "vaikka tydtt6myyden muutokset eivHt selit5 ty6ky-
vytt6myyseliikkeiden lukumiitirzin muutoksia, ei voida sur-
kea pois mahdollisuutta, ettii muut tydmarkkinatekijat,
jotka ehkd. suuremmassa mlidrin riittyv5t vanhempien hen-
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kil6iden tyiillistymisvaikeuksiin, saattaisivat oIla se-
lityskykyisili. Ttillaisia mahdollisia muuttu j ia ovat
avoimien tydpaikkojen 1ukumii5r5, irtisanomisten luku-
miihrii tai jokin rakennemuutoksen mittari" (mt. 251 .

Juridisen kiiyt5nndn nruutokset ovat loogisia selityksili
ty6kyvytt6myyselSkkeiden lukumii5rtin muutoksille, mutta
kuten Berglind (1979, 8) huomauttaa, ne eiv5t aina o1e
erityisen valaisevia. Joka tapauksessa ne herettAtat
lisdkysymyksen: eivlitk6 lain tai sen kdyt6n muutokset
ole itse asiassa heijastumia muista, perustavanlaatui-
semmista muutoksista yhteiskunnassa. THmE huomautus
sopii erityisen hyvin edellti referoituun Wadensjdn
(1983) tutkimukseen. Tutkimuksen tulos, Iainmuutosten
ensisi j aisuus tytikyvytt6myyseltikeliiistymistE selittiiv6-
nH tekijdnd on teknisesti t5ysin looginen. Sen sijaan
Wadensj6n havainto ty6markkinatilanteen viihtiisestd mer-
kityksestli tuntuu sisSlltjIlisesti niienniiiseltS, kun
otetaan huornioon, ett5 Wadensjdn tarkastelemat lainmuu-
tokset koskivat juuri ty6markkinallisten syiden entiste
selkeiimpiiS huomioon ottamista tydkyvyttdmyysellikekri-
teereissti.

Tutkimukset ty6kyvyttdmyyseliikelEisten taustasta osoit-
tavatkin, ette tydmarkkinallisilla syrjtiytymisproses-
seilla on sijansa tydkyvytt6myyden muotoutumisessa.
Ty6kyvytt6myyseliikelEisten ty6historian on havaittu
usein sijoittuvan supistuville ammattialoille (Berglind
& Tuneva1l 1979, 6-7 i Siren L979, 87-88) , tydkyvyttB-
myyselEkelSisillt on usein henkildkohtaisia ty6ttbmyys-
kokemuksia (Gould L982, 34; Hedstr6m 1.980, 51; Savolai-
nen 1983, 17), ja tydkyvyttdmyyseliikel5isten alhainen
koulutustaso viittaa ty6markkinalliseen marginalisoitu-
misalttiuteen (Gould 1.980, 15-23; Htlbbe 1978 , 4L-44i
OIson-Frick 1977, L25-L261 .
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Hyvin kiinnostavalla tavalla syrjEytymismekanismien
vaikutusta tydkyvytt6myyseliikelliistymiseen ovat tutki-
rr6,€t hollantilaiset Leo Aarts ja Han Emanuel (1984) .

He pyrkivdt selvittamean minktilainen rooli yrityksilld
on ty6kyvytt6myyselSkkeelle johtavassa prosessissa.
Tutkimuksen aineisto koostui 750 yrityksen otoksestai
kussakin yrityksessE oli ainakin 50 tydntekijaa. Yri-
tysten ty6kyvyttdmyyseliikkeiden alkavuutta pyrittiin
selitttimiiSn suurella joukolla muuttujia, jotka sis5l-
lUllisesti jaettiin kolmeen ryhm5lin.'Ty6kyvyttdmyys-
muuttujiksi' luokiteltiin ty6n fyysiner, ja psyykkinen
rasittavuus, ympliristdtekijiit, yli SO-vuotiaiderr ty6n-
tekijtriden osuus, ty6tehtiivien mukauttamiskliytiintd,
henkilOstdpolitiikka, tydterveyshuolto, ty6ntekij6iden
konsultointikiiyttintd , yhteydenpito sairasloma la is i in
sekii palkkatas<.r. Toisen ryhmiin muodostivat kolme ky'
synt6muuttu j aa: yrityksen 'vahvuus' , ty6voiman m5liriin
muutokset ja osastojen sulkeminen. Kolmas ryhmti koos-
tui taustamuuttujista: yrityksen omat varhaiselSkejiir-
jestelmat, koulutustaso, naistydntekij6iden osuus ja
yrityksen koko (mt. 20-251.

Tutkimuksen tulokset osoittivat, ettE mite suurempi
ty6voiman vdheneminen ja mitti enemrntin yritys o1i sulke-
nut osastojaan tai yksikdit5iin, sit8 korkeampi oli ty6-
kyvytt6myyseliikkeiden alkavuus yrityksessti. Tydkyvyt-
tdmyysryhmlitin luokitelluista muuttu j ista parhaiten
eliikkeiden alkavuutta selitti yli 50-vuotiaiden ty6nte-
kijdiden osuus, jonka tutkijat katsoivat ilmaisevan
tytin rasituksen alhaista sietokykyE. Odotetusti my6s
tytin rasittavuus, erityisesti psyykkinen rasittavuus
osoittautui selityskykyiseksi muuttujaksi. My6s neu-
vottelukiiytiintd ja tydterveyshuolto vaikuttivat merkit-
sevHsti eliikkeiden alkavuuteen. YrityksissE, joissa
tydntekij6iden kanssa neuvoteltiin sEiinndllisesti tuo-
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tannon jErjestelyistii, elHkkeiden alkavuus oli alhai-
nen. Ty6terveyshuolto puolestaan vaikutti piiinvastai-
sesti: mit5 laajempi terveyd,enhuolto site suurempi
eliikkeiden alkavuus. Taustamuuttujat olivat kaikki
selityskykyisiS. Selviisti muita paremmin el5kkeiden
alkavuutta kuitenkin selitti koulutustaso: alhainen
koulutustaso merkitsi korkeaa eltikeliiisten m5liriiE.
Vastoin tutkijoiden odotuksia, yrityksissS, joissa oli
omia varhaisel5kejHrjestelyjii, oli my6s korkeampi ty6-
kyvyttdmyyselSkealkavuus. Tutkijat arvelivat, ettii
erityisesti sellaiset yritykset, jotka kokevat tarvetta
irtisanomisiin, ovat ottaneet kliytt66n omia varhaiselti-
kejiirjestelmiai sama irtisanomistarve tulee sitten
esilIe my6s yrityksen tydkyvyttdmyyseltikkeiden alkavuu-
dessa (mt. 25-30).

EdeIlii referoitu Aartsin ja Emanuelin tutkimus tukee
varsin selkeiisti k5sitystii tyilmarkkinaprosessien merki-
tykseste ty6kyvyttdmyyseliikkeelle siirtymisess5. Tut-
kimuksen korkean ty6kyvytt6myysellikealkavuuden yrityk-
set voitaneeu luokitella kuviossa L0 (s 91) esitetty5
kaaviota kiiyttlien saneeraavien j a rationalisointe j a
suorittavien yritysten tydmarkkinalohkolle. Yritysten
henkildkunnan alhainen koulutustaso, tydvoiman m5iir5n
aleneminen ja ikE5ntyneemm5n tydvoiman suuri osuus
viittaavat Iistiksi epHvakaiden, vtihEistd ammattitaitoa
vaativien tydpaikkojen korostumiseen yritysten sisEII6.
TiillaisilIe ty6markkinoille tyypillinen marginalisoitu-
mis- ja syrjEytymisprosessien intensiivisyys johtaa
mikAli juridinen ktiytiint6 sen sallii - runsaaseen ty6-
kyvyttdmyysellikkeelle siirtymiseen.
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6.3. Yhteenveto tvdkvvvtt6mvvse l5kkee I Ie siirtvmisen
vaiheista

Tydkyvytt6myyselskeISistymiseen johtavan ketjun kolme
keskeist5 vaihetta ovat tydmarkkinallisen 'haitan' muo-
dostuminen, tydkyvyttiinryyselSkkeen hakeminen sek5 eliik-
keelle siirtyminen. Seuraavalla sivulla olevaan ku-
vioon 14 on yhteenvedonomaisesti koottu joitakin tiimiin
ketjun eri vaiheisiin vaikuttavia tekij6ita.

Tydmarkkinallinen haitta voi syntyli toimintakyvyn heik-
kenemisen, ty6n vaatintusten muuttumisen tai syrjayty-
mrstE kiihottavien tydmarkkinamekanismien seurauksena.
TydntekijA saattaa n5iden prosessien vaikutuksesta jou-
tua marginaaliseen asemaan ty6markkinoilla; my6s sai-
raslomien jaltai ty6tt6myysjaksojen Iistilintyminen on
todennekdistii. Ty6ntekijiille alkaa kerdiintyii rei-ty61-
lis tettiivyy denr piirteitS.

van Praag ja timanuel (1983) ovat kiiyttiineet ei-ty6llis-
tettiivyyden (non-employability) termiii osoittamaan, et-
t5 tydvoiman kysynn5n kannalta ty6tt6myyden ja ty6ky-
vytt6myyden erottamisella ei ole merkitystti. Puhtaasti
taloudellisesti tarkastellen t5rke5d on ainoastaan s€r
voidaanko tydntekija tydllistiia kannattavasti, eli onko
ty6ntekijdn tuottavuuden ja h5nen ty6voimakustannusten-
sa suhde - tydvoimatehokkuus - riitttiv5n suuri. Ty6-
voimatehokkuus voi laskea tydvoimakustannusten kohoami-
sen, tuotantohintojen alenemisen tai esimerkiksi ikti5n-
tymisest?i tai sairaudesta aiheutuvan ty6ntekijEn tuot-
tavuuden vahenemisen takia. TydntekijEn ty6voimatehok-
kuuden alanemisen syy ei kuitenkaan ty6voiman kysynntin
ntikdkulmasta ole oleellinen; tydvoimatehokkuuden lasku
johtaa aina irtisanomistarpeen kasvuun.
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Kuvio 14. Juridisen ty6kyvytt6myyden muotoutuminen
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(Kuvio noudattaa pitkiilti purolan (1979,25) esittimflfl kaaviota
tyOkyvyttdmyyself,kkeensaajien mildr{fl n vaikuttavista tekijOiste.)
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TydntekijEn niik6kulmasta ei-ty6llistett5vyyden etiolo-
gialla sen sijaan on merkitystE: se muokkaa h5nen ntike-
mysttiSn ty6kyvyttdmyysellikkeelle hakeutumisesta. Ty6n-
tekij5n oma arvio tydmarkkinallisen haitan laadusta ja
laajuudesta onkin yleens5 eltikkeen hakemisptiStdksen en-
sisijaisena perusteena. TEmE arvio ei kuitenkaan Pe-
rustu vain subjektiiviseen tulkintaan ty6nteon jatka-
mismahdollisuuksista, vaan siihen vaikuttavat my6s esi-
merkiksi l5tikiirin, omaisten ja ty6nantajan klisitykset
ty6h6n kykenemlitt6myydestti. Kuten aienrmin (s 103-104)
todettiin, Ili5kiirin nlikemyksell5 on keskeinen rooli
ty6kyvytt6myyselSkkeelle hakeutumisessa: mikiili lStik5ri
katsoo hakemukseen tarvittavan lausunnon kirjoittamisen
aiheettomaksi, on eliikkeen hakeminen turhaa.

Ty6ntekijSn sosiaalinen ymptirist6 muovaa my6s k5sityst6
el5kkeen'houkuttelevuudesta'. !,lita suurempi paine it-
sensE eliitt5miseen vallitsee ja mitli leimaavanunaksi so-
siaalietuuksien varassa elSminen koetaan, sit5 v5hemm5n
eliikeliiistyminen houkuttelee (ks. Olson-Frick 1977 ,
1741. Eltikkeen'vetovoimaan' vaikuttavat luonnollises-
ti myds puhtaasti taloudelliset nlik6kohdat ja asenteet.

Ty6kyvytt6myyseliikkeen hakeminen on erSs keino ratkais-
ta tydn ja toimintakyvyn viilinen ristiriita. Tarvit-
seeko ja halutaanko tlitii keinoa kEytt85, riippuu pal-
jolti muista mahdollisista tavoista minimoida syntynyt-
tA tydmarkkinallista haittaa. Terveydenhuollon, kun-
toutuksen ja koulutuksen keinoin voidaan vaikuttaa toi-
mintakyvyn tasoon ja erilaisin ty6jdrjestelyin puoles-
taan ty6n vaatimusten laatuun ja nrEiiriiSn. l{y6s ty6-
markkinaprosessien syrjEytymistE aiheuttavat mekanismit
ovat laajoin yhteiskuntapoliittisin toimenpitein siiS-
delt&viss5. Kaikki nEmH keinot ovat luonnollisesti
my6s keinoja ehk5istli, ei vain hoitaa syntynyttti ty6-
markkirrallista haittaa.
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Piilitbs ty6kyvytttimyyseliikkeen hakemisesta ei ole yksin-
omaan valinta ansiotulojen ja sosiaaliturvan vti1il15,
se on my6s valinta eri sosiaaliturvamuotojen vEIilI5.
Pyrkiikd ty6ntekijii tybkyvyttdmyyselSkkeelle riippuu
siten myds muiden, vaihtoehtoisten toimeentuloturvamuo-
tojen olemassaolosta (ks. Berglind L982, 60-62). Ta-
vallisimmin valinta tapahtuu tydtt6myysturvan ja eri
elEkemuotojen viili1lii. Paitsi taloudeltiset tekijtit,
valintaan vaikuttaa nryds ty6ntekij5n klisitys eri tuki-
muotojen rsaavutettavuudestar. Siten juridiset tydky-
vytt6myyskriteerit ja niiden tulkinta heijastuvat my6s
eltikkeelle hakeutumisalttiuteen.

Lopullinen ratkaisu tyt kyvyttdmyyseliikkeelle siirtymi-
sestH ei kuitenkaan ole tydntekijEn itsensti teht5vissH,
se riippuu ellikelaitoksen pAlitdksestii. T5mtin p5iit6ksen
eliikelaitos pyrkii perustamaan objektiiviseen, ennen
kaikkea ltiiikiirintodistuksiin perustuvaan arvioon haki-
jan toimintakyvyn ja tydmahdoltisuuksien vastaavuudes-

1sa.^ Tydmarkkinallisen haitan, ei-tydllistettlivyyden,
etiologia suodattuu juridiseen arviointiin eliikekritee-
rien ja niiden tulkinnan v5tityksell5. Juridisen ty6-
kyvyttdmyysktsitteen ja ratkaisuk5ytlinn6n muotoutumi-
seen puolestaan vaikuttavat elllkektiyt5nt66n kohdistuvat
yhteiskunnalliset odotukset. NEmA odotukset heijasta-
vat yhteiskunnan yleisi5 ty6tli ja toimeentuloa koskevia
normeja, mutta my6s tilapiiisemmiit tydmarkkinaprosessien
vaikutukset saattavat asettaa ulkopuolisia paineita
e1iikek8ytHnn6Ile.

Kari Lahtela (1983, 11) tosin huomauttaa, ettE er5sty6kyvyn arvioinnin olennaisimmista virheltihteist5 ons€r ettii "kielt5ydytE5n uskomasta, ett5 nimenomaansubjektiivinen on objektiivista, kun kyse on ihmisenmahdollisuuksista jatkaa tydntekoatr .

1
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Tydkyvytt0nyyselSkkeellti pysymisessii kertautuvat ellik-
keen hakemiseen ja eldkkeelle siirtymiseen Iiittyvet
teki jtit. Elakkeellliolokokemus s5vyttliii eliikeliiisen
omaa valintaosuutta ja varovaisuus tilanteen muuttami-
sessa puolestaan eliikelaitoksen ratkaisukiiyt6ntdS.
Ty6markkinaprosessien merkitys nEiden ratkaisujen taus-
talla tuskin ainakaan v5henee ellikkeellEolon pitkit-
tyessS.

Tiivist5en voidaan todeta, ettH ty6markkinallisen hai-
tan syntymisessii sekii yksildn ominaisuuksilla, ty6n
vaatimuksilla ettE tydmarkkinamekanismien toiminnalla
on t6rketi rooli. Joskin yksildllinen kulumistendens-
sien vastustuskyky s55telee haitan intensiivisyyttii,
syrjEytymisprosessi saattaa edet5 ty6ntekij5lle valin-
nan varaa j5ttlim5tta. Tydmarkkinalliseen haittaan rea-
goiminen, mahdollinen tydkyvytt6myyseliikkeen hakeminen
sisdltiiii jo enemm5n valintatilanteen piirteitS; tosin
realistisia vaihtoehtoja ei aina ole enemp5S kuin yksi.
Varsinainen elSkkeelle siirtyminen on taas puolestaan
el5kkeen hakijan ulottumattomissa oleva, lain ja sen
tulkinnan s55telemii valinta. Eltikkeen hakemisessa ja
juridisessa eliikeratkaisussa ty6markkinaprosesseilla
onkin vain viilillinen rooli sekli hakemisalttiuden ett5
ratkaisukiiytiinn6n mahdollisena stiEtelijEnt.
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i. TYOKYVYTTOMYYSELAKELAISTYMISEN PIIRTEITA HAASTAT.
TELU- JA TILASTOTIEDOIN KUVATTUNA

7.l. Empi irinen tutkimusasetelma

7.1.1. Tutkimusaineisto

Seuraavassa esitettevan empiirisen eltikeliiistymisku-
vauksen haastatteluaineistol koostuu Eliiketurvakeskuk-
sen vuodet 1977 lopulIa keriiiimist5 ty6kyvytt6myyseliike-
liiisten ja eltikehakemukseensa hylkiyspSiit6ksen saanei-
den haastatteluista. Aineiston perusjoukon muodostivat
vuosina L974-1976 TEL-, LEL-, YEL- tai }TYEl-tydkyvyttd-
myysel5keratkaisun saaneet. Perusjoukosta poimittiin
ositettua satunnaisotantaa kayttaen 3232 henkil6n ndy-
te, josta saatiin haastatelluksi 2592 henkil6a. Kato-
osuudeksi muodostui .siten noin 20 t. Vertailu Eliike-
turvakeskuksen rekisteritietoihin osoitti, ettei kadon
vaikutus aineiston edustavuuteen ole merkittava (Liet-
sala ym. 1980, 19).

Haastatteluaineisto sisEIttiE tietoja ty6kyvytt6myysels-
ketta hakeneiden terveydentilasta, ty6historiasta ja
ty6nteosta eliikkeen hakemisen jiilkeen, perhesuhteista,
koulutuksesta, asuinolosuhteista, taloudellisesta ti-
Ianteesta, toiminrrasta ja kanssak5ymisest5 sekii e15k-

Otantaa, aineiston edustavuutta sekii haastattelujensuorittamista 3a luotettavuutta on yksityiskohtaisem-
min selostettu rTy6kyvytt6nr5t 1970-luvullar-tutkimuk-
sen ensimmdisessd osaraportissa: Lietsala ym. 1980.

1
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keen hakemisesta. l Haastattelemalla ker5ttyjen tieto-
jen lisH,ksi kdytettiivissH on ollut aineistoon kuuluvien
henkildiden ja heid5n puolisoidensa verotustiedot vuo-
delta 1977 sek6 KansanelSkelaitoksen ja Elliketurvakes-
kuksen rekisteritietoja. Rekisteritietojen perusteella
haastateltujen ty6- ja elaketilannetta on voitu seurata
myds haastatteluajankohdan jiilkeen.

Kuvauksessa on keytetty myds toista, yksinomaan El5ke-
turvakeskuksen rekistererstii poimittua aineistoa.2 ta*e
rekisteriaineisto kasittdii yIi 1 000 000 henkil6n ty6t-
t6myysavustus- ja ty6,kyvyttdmyyseliiketiedot. Aineisto
koostuu kahdesta ryhm5stii: tydkyvytt6mistii, joita ai-
neistoon sisiiltyy 15 980 , j a vertailuryhmtistli, jonka
suuruus on 1 164 850 henkil6li. Ensimm5iseen ryhm5tin
kuuluvat ovat hakeneet tydkyvytt6myysel5kettii vuosien
L977-197 8 aikana, vertailuryhmiitin kuuluvat eiv5t lain-
kaan. Tydttdmyystietoja on kummankin ryhm5n osalta ke-
riitty vuosilta 1972-L975.

Iiaastatteluaineiston ja rekisteriaineiston lis5ksi joi-
takin empiirisessd kuvauksessa esitettliviii tietoja on
saatu myds suoraan ElEketurvakeskuksen tilastoista.

7 .L.2. Tutkimusasetelma

Haastattelu- ja rekisteritietoihin perustuvassa ty6ky-
vyttdmyysel5kelSistyrnisen kuvauksessa pyritiiSn tarkas-

1Haastattelulomake on kokonaisuudessaan esitetty rapor-
tin Lietsala ym. 1980 liitteenS.
Rekisteriaineiston rakennetta on tarkemmin selostettu
raportissa GouId 1982 (s 27-30).

2
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telemaan tydn ja kyvyttdmyyden, yhteis6llisen ja yksi-
ItiIl.r-sen painottumista tydkyvytt6myyden legitimoi-
tumisessa. Kuvauksessa etsit5lin ellikkeen haki joiden
kokemuksista k6sin esimerkkejii sekii ty6kyvyttdmyyspro-
sessin medisiinisistii ette sosiaalisista piirteistii.

Haastatteluihin perustuva tutkimusasetelma kattaa neljti
jaksoa: 1) eliikkeen hakemista edeltiinyt aika, 2) eISk-
keen hakemisen ja ratkaisun ajankohta, 3) poikkileik-
kaustilanne pian eltikkeen hakemisen jElkeen sekd 4)
hieman my6hempi viiden vuoden seurantajakso (kuvio 15).
Erilliseen rekisteriaineistoon perustuva tytitt6-
myys-tytikyvytt6myysselvitys puolestaan sisliltliS eltike-
tiedot ratkaisuajankohdalta 11977 tai 1978) sek5 ty6r-
tdmyystiedot viideltti eliikkeen hakemista edeltaneeltii
vuodelta.

Kuvio 15. Empiirisen kuvauksen ajallinen asetelma

1972 1973 1974 1975 1916 1977 1978 1979 1980 l98t 1982

I
I
I

.,1

HAASTAT-
TELUAI-
NEISTO

REKISTERI-
AINEISTO

aika ennen
eliikkeen
hakemista

elflkkeen
hakeminen

haas-
tatte-
lut

I
I
I
I
I

rekisteritietoihin
perustuva seuranta-
jakso

tydttOmyysavustustiedot elSkkeen
hakeminen

Tutkimusasetelma, joka koostuu sek6 ajallisesta poikki-
leikkaus- ettd pitkittdistarkastelusta, antaa mahdolli-
suuden liittae kuvailevaan lShestymistapaan my6s syy-
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suhteiden tarkastelua. Liiht6kohta on kuitenkirr - kuten
Iuvun otsikossa kerrotaan - ty6kyvyttdmyysprosessin
vaiheiden deskriptiivinen tarkastelu, mutta ketjun eri
osasten keskin5isten riippuvuuksien havainnointi antaa
kuvaukselle myds kausaalista vivahdetta. Varsinaisesta
syy-seuraus-olettamusten todentamisesta ei kuitenkaan
oIe kyse. TydkyvytttimyyseltikelSistymisen selittlimisen
sijasta pyrit5iin vaikutusyhteyksien ynrmErtdviiiin kuvauk-
seen (ks. Karisto 1.984a, 100-102) .

Kuvaus aloitetaan tydmarkkinallisen haitan muodostumi-
sesta eli eliikkeen hakemista edeltiineistd vaiheista.
Tydntekijlin toimintakykyti sekii ty6n ja tydmarkkinapro-
sessien roolia tarkastellaan haastattelutietojen ja
osittain my6s rekisteritietojen perusteella. Toiminta-
kykyS kuvataan ikee, koulutusta ja terveydentilaa kos-
kevilla muuttujilla. TydelSmiin muutosten ja mahdollis-
ten marginalisoitumis- ja syrjiiytymisprosessien vaiku-
tusta selvitetiiiin aikaisempien ammattien ja henkil6koh-
taisten ty6tt6myysjaksojen avulla. Toimintakykymuuttu-
jat kuvaavat my6s kyky5 vastustaa erilaisten kulumis-
prosessien vaikutusta; vastustuskykyi pyritEiin lisiiksi
hahmottamaan sosiaalisen tuen, perhesuhteiden tarkaste-
Iulla.

Kuvauksen toinen jakso koostuu el5kkeen hakemiseen ja
elSkeratkaisuun liittyvistli p8titdstilanteista. Tutki-
muksen haastatteluaineistossa ty6markkinallinen haitta
on aina johtanut tybkyvytt6myyseltikkeen hakemiseen.
tluiden, vaihtoehtoisten toimeentuloturvamuotojen merki-
tystii voidaan kuitenkin selvittliii tilastotietoja k5yt-
tden. EltikkeeIIe hakeutumista koskevaa p5iitdstilannetta
kuvataan eltikkeen hakemisen ehdottajaa koskevalla muut-
tujalla, ja juridiseen el5keratkaisuun (tdysi eldke,
c.rsaeltike, hylkliys) liittyviii piirteite analysoidaan
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erilaisten tydkyvytttrmyyden etiologisten tekijdiden
avulla. llinkiilaisia havaintoja voidaan tehdii esimer-
kiksi i5n, sairauden laadun, sairaushistorian, tydn ja
tydttdmyyden suodattumisesta tydkyvytt6myysellikkeen Pe-
rusteiksi?

Kuvauksen kolmannessa vaiheessa tarkastellaan tilannet-
ta muutaman vuoden kuluttua eliikkeen hakemisesta eli
tutkimuksen haastatteluajankohtana. EltikkeeIle hakeu-
tumisen jiilkeinen terveydentila, ty6ssdk8ynti ja osit-
tain mySs taloudellinen tilanne antavat joitakin viit-
teitd tehtyjen eliikeratkaisujen osuvuudesta. Erityi-
sesti hylkdystapauksilla ja osaeltikeliiisillii haastatte-
luajankohta voidaan kuitenkin tulkita my6s tytikyvyttU-
myysprosessin alkuvaiheiden kertautumisena. Siten ter-
veydentila ja ansioty6 toimivat heillE my6s tydmarkki-
nallisen haitan muotoutumista kuvaavina muuttujina.
Jaksossa 7.4. tarkastellaan lisiiksi lyhyesti haastatel-
tujen asumista ja vapaa-aikaa. NEmE muuttujat - kuten
muutkin haastatteluajankohdan tiedot - kuvaavat ainakin
osittain elHkeliiistymisen seurauksia. Haastatteluajan-
kohdan tilanteen voidaankin olettaa indikoivan sekli
tydeltimliiin siirtymismahdollisuuksia ett5 ellikkeellE py-
symismotivaatiota.

Kuvauksen viimeisessii jaksossa siirrytiitin ajassa viel5
jonkin verran eteenpiiin, ja tarkastellaan l6hinnli osa-
eliikeliiisten ja hylktiystapausten eliikestatuksen ja ty6-
tilanteen muutoksia haastatteluajankohdan jiilkeen, vuo-
sina L978-L982. Seuranta voidaan tulkita edellisen
jakson tavoin toisaalta el5keratkaisujen arviointina,
toisaalta tydmarkkinallisen haitan etiologian kertautu-
misen tarkasteluna.
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7.2. Tydmarkkinallis haitan muodostuminen

7.2.1. Toimintakyky

Tydntekijiin toimintakyky5 ja sen heikkenemistii tarkas-
tellaan seuraavassa ikii5, koulutusta ja terveydentilaa
koskevilla muuttujilla. N5mti muuttujat kertovat paitsi
yksilt5ilisen kyvytt6myyden taustasta, my6s marginali-
soitumistendensseist5, ty6markkinallisen huono-osaisuu-
den syntymisest6.

Ik5iintyminen saattaa merkitE rluonnollistar toimintak v-
vyn alenemista ja siten haittaa tydeldmtiss6 suoriutumi-
sessa. Heikkenevli tydkyky ja kireii tybtahti muodosta-
vatkin vanhemmilla tydntekijOillE vaikeasti yhteensovi-
tettavan ongelman (ks. Liihteinen 1975, 68-69). Pitke-
aikaissairaudet lis8Sntyviit iiin my6tli (Kalimo ym. L984,
63-641, ja vanhojen on my6s todettu olevan nuoria her-
kempiii esimerkiksi kuumuudelle, melulle, huonolle va-
l"aistukselle ja ilmastoinnin puutteille (Zdravomyslov
ym. L970, 258) . Terveys-sairaus-dimensiolle sijoittu-
vien suorituskyvyn piirteiden lis5ksi myds tydeliim5n
muutosten vaatima sopeutumiskyky ja koulutustaso voivat
asettaa ikAdntyviin tydntekijiin nuorempia heikompaan
ty6markkinalliseen asemaan. Liihteisen (1975, 4-10) mu-
kaan tydmarkkinamekanismien vanhoja tydntekijOita syr-
jivlit tendenssit muodostavatkin tydeliimlin keskeisimmdn
ik5iintymiseen Iiittyv5n ongelman: iEn lisiiiintyessE mah-
dollisuudet saada tai vaihtaa ty6t5 viiheneviit (ks. my6s
Haapola L984, 119).

Tate taustaa vasten ei ole ylllittZiv5it, ettti itin kas-
vaessa tydkyvytt6myyselSkkeen hakeminen yleistyy.
Eliikkeen hakijoiden iktijakaunra on tosin 1970-luvun aI-
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kupuolelta hieman nuorentunut, mutta edelleen puolet
uusista ty6eliikelakien mukaista tyokyvyttomyyselEkettii
hakevista on t8yttiinyt 55 vuotta. AlIe 3S-vuotiaiden
osuus tyokyvyttomyyselskkeen hakijoista oli vuonna 1984

ainoastaan 7 t (Lietsala & Seile 1985) .

Haastatteluaineiston ik5jakauma vastaa edeIIE kuvattua
elikkeen hakijoiden jakaumaa; onhan perusjoukkona vuo-
sina 1974-75 tydkyvytt6myyselEkettii hakeneet. Haastat-
teluajankohtana, muutamaa vuotta eltikkeen hakemiserr
jElkeen haastateltujen iktijakauma niiytti seuraavalta:

- alle 4O-vuotiaita I t
- A}-A9-vuotiaita 16 t
- 50-64-vuotiaita 75 Z

Koulutustason j a ty6kyvyttdmyyseltikeliiistymisen vElitlii
on monissa tutkimuksissa havaittu selketi yhteys: mitii
enemmSn koulutusta sitii pienempi ty6kyvytt6myysriski
(A1lan L976, 23-24; li0bbe 1978, 4L-44; Olson-Frick
L97-t, 126) . Koulutuksen ja tydkyvyttdmyyden suhde v6-
littyy ty6n kautta - "koulunktiynti ilnraisee yhteiskun-
DEISS&rrurr€ eritttiin keskeisesti, miten paljon yksil6II5
on kykyjd sosiaaliseen vaihtoon" (Laitinen 1974, L25l .
Ammatillisen valikoitumisen seurauksena alhainen koulu-
tustaso ja raskas ruumiillinen ty6 liittyv5t yleensii
toisiinsa. SamaIIa koulutuksen v6h5isyys 1is55 margi-
nalisoitumisalttiutta ja rajoittaa mahdollisuuksia ty6n
vaihdon ja ammatillisen kuntoutuksen keinoin minimoida
heikentyneen terveyden vaikutuksia.

Tlimiin tutkimuksen haastatelluista valtaosa, yIi 90 t ei
ole saanut muuta peruskoulutusta kuin kansakoulun.
Ikiryhmitt5inen vertailu v5est66n osoittaa el5kkeen ha-
kijoiden koulutustason selv5sti viiestdn keskimSSrEist5
koulutustasoa alhaisemmaksi (taulukko 1). Paitsi pe-
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ruskoulutusta, tytrkyvytt6myyseliikkeen haki joi1la on
my6s viihemmiin ammatillista koulutusta kuin ammatissa
toimivilla keskimiiiirin (Gould 1980, 20-231 .

Taulukko 1 Yo-tutkinnon tai keskikoulun suorittaneiden
osuus (t)

1Ka
25-34v 35-44v 45-54v 55-64v

tk-e1dkkeen hakljat
koko vdestd

15

34

4

t2
6

i0
7

20

(VAestdlukuJen L2ihde: VHestiilaskenta 1970, osa VII A, taulu 2)

Sairaus, jonka aiheuttaman haitan perusteella ty6kyvyt-
tdmyyseltikettii haetaan, sijoittuu kaikkein useimrnin tu-
ki- ja liikuntaelinten sairauksien ryhmii5n. Kolmas-
osassa vuoden 1984 uusista elSkehakemuksista perusteena
oIi tlimii sairausryhm5. Toiseksi suurin ryhmti oIi ve-
renkiertoelinten sairaudet, ja kolmannella titalla oli-
vat mielenterveyden hiiiri6t. Nuorimmilla el5kkeen ha-
kijoilla mielenterveyden hiiiri6t ovat kuitenkin kaik-
kein yleisin ty6kyvyttdmyyden peruste: vuonna 1984 puo-
let alle 3S-vuotiaiden elAkehakemuksista perustui mie-
Ienterveyssyihin (Lietsala & Seile 1985). Useimmiten
tydkyvyn heikkeneminen johtuu kuitenkin monien eri sai-
rauksien yhteisvaikutuksesta. Haastatelluista eliikkeen
hakijoist.a 71 3 katsoi ainakin kahden eri sairauden ai-
heuttaneen toimintakyvyn alenemista.

Terveyden heikkeneminen ty6kyvyttdmyyttii aiheuttavaksi
on tavallisesti vienyt pitklin ajan. Haastatellut ker-
toivat kokeneensa ensimmiiisiS oireita sairaudestaan
keskimlibrin kahdeksan vuotta ennen elEikkeen hakemista.
Sairauden puhkeaminen ei kuitenkaan aina merkitse vdli-



13s

t6nte tydkyvyn heikkenemistS. Kuviosta 16 niikyy, ett5
sairauden on koettu haittaavan ty6ntekoa vasta useampia
vuosia ilmenemisens5 jtilkeen.

Kuvio 15 Eliikkeen hakemista edelt5nyt heikent
tyOkyvyn aika ja koko sairausajan kestoja sukupuoliryhmittHin

miehet
-34 v (n

35-49 v (n
50-64 v (n

-34 v
35-49 v
50-64 v

yneen
ikx-

1921t
283)
870)

naiset
(n = I 13)
(n:220)
(n = 834)

llt0987
x
sairauden
alkaminen

543 vuotta

a
ty0kyvytt0myys-
ellkkeen hake-
minen

6

I
ty0kyvyn
heikkenemisen
alkaminen

Tydkyvyn koetusta heikkenemisest5 el5kkeelIe hakeutumi-
seen kulunut aika on seke miehill5 ettii naisilla yhte
pitka: ikiiryhmiist5 riippuen keskimtiirin 3-6 vuotta.
Sairauden kokonaiskesto on sen sijaan naisilla jonkin
verran pitempi kuin miehille. Mikeli ero ei ole muis-
tivirheiden aiheuttama, se lienee tulkittavissa siten,
ettii naisten terveydentila saa heiket5 pidemmSll-e ennen
kuin he kokevat sen tydntekoa haittaavaksi, tai naiset

Sulkeissa olevat luvut ilmoittavat haastateltujen pai-
nottamattoman lukumiiSrEn ko. ryhmesse. Aineiston ana-Iysoinnissa on ktytetty otantasuhteissa painotettuja
lukuj a.

t
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tunnistavat oireensa varhaisemmassa vaiheessa kuin mie-
het.

Tydkyvyn heikkenemisen jiilkeinen tydssEoloaika on my6s
selvbsti sid<.rksissa amnattialaan. lvlaatalousty6tti teh-
neet samoin kuin muutkin itsen5iset yrittlijlit ovat
ty6skennelleet tydkyvyn heikkenemisen jSlkeen kauemmin
kuin palkansaajat.

Kuvio 17. heikentyneenja yritrejille

tuki- ia liikuntaelinten sairauksien
vuoksi elikettd hakeneet:

ElEkkeen hakemista edeltiinyt
tydkyvyn aika palkansaajilla
ika- ja sairausryhmittEin

-tl9-vuotiaat

50-64-vuotiaat

(n = 210)
(n: 159)
(n = 235)
(n=229)

muiden sairauksien vuoksi elfiket-
tii hakeneet

49-vuotiaat (n = 574)
(n = 339)

(n = 395)
(n = 361)50-64-vuotiaat

876

t------l

5432
palkansaajat
yrittajat

I 0 vuotta

Kaikkein kauimmin - keskim6tirin yhdeks6n vuotta - on
terveydentilan heikkeneminen haitannut ty6ntekoa van-
hemmilla, tukielinten sairauksien vuoksi eltikettti hake-
neilla maanviljelijEmiehill5. TEmE havainto sopii hy-
vin siihen kuvaan, joka viljelijiivaest6n terveydenti-
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lasta on useiden muiden tutkimusten perusteella muodos-
tunut. llaanviljelijiiviiestdllii on todettu olevan enem-
mlin pitkEaikaissairauksia kuin muilIa vastaavan ik5i-
si115, ja sairaudet koetaan yleensE ty6ntekoa haittaa-
viksi (Aromaa L979, 265-268; Nyman & Puro1a 1972,
45-52; Vuori 1981, 5-71.

l4aanviljelij6iden muita 1>itempi sairausaika ennen elSk-
keen hakemista saattaa myds oIIa seurausta siit5, ettE
tiIaIIe ei l6ydy jatkajaa, ja eltikkeelle vet5ytymistii
pyrittiiin siksi siirtiimEilin (ks. Niemi 1983, 101-102) .
Toisaalta itsentiisessli ty6ss6 lienee mahdollista eri-
laisin jErjestelyin jatkaa tydntekoa heikentyneellS
toimintakyvyllS pitempiiiin kuin usein varsin pakkotahti-
sessa pa1kkaty6ssS.

Edellii todettiin, ettB toimintakyvyn heikkeneminen on
usein rronen eri sairauden yhteisvaikutusta. Kuviosta
18 n5kyy, ett5 monisairailla henkil6ilIA ty6kyvytt6-
myysprosessi on edennyt muita hitaammin.

Kuvio l.8 . ElSkkeen hakemista edelttinyt heikentyneen
ty6kyvyn aika sairauksien lukum5Er8n mukaan

-49-vuotiaat
l-saliaus (n = 5aS)
2 sairautta (n=422)
3 sairautta (n= 195)
4 sairautta (n=81)

50-64-vuotiaat
I sairaus (n = 290)
2 sairautta (n=448)
3 sairautta (n = 308)
4 sairautta (n= 174)

9 8 7 6 5 4 3 2 I Ovuotta
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l,lonisairaat henkiltit ovat my6s muita useammin olleet
sairaslonrilla ty6stii elSkkeen hakemista edeltEneinli
vuosina. Kun v5litt6m6sti eltikkeen hakemiseen liitty-
viili sairaslomaa ei oteta huomioon, puolet alle 50-vuo-
tiaista ryksitautrsistar haastatelluista raportoi aina-
kin kuukauden mittaisesta sairaslomasta neIj6n elSkett5
edelt5neen vuoden aikanai monisairailla vastaava osuus
oli 70 t.

Ruotsalaisessa tutkimuksessa on esitetty n5kemys sai-
rausprosessista, joka saattaa hyvin kuvata joidenkin
monisairaiden eliikkeen hakijoiden taustaa. Kyseisen
tutkimuksen liiht6kohtana oli olettamus, ett6 henkildt,
jorIIa on esimerkiksi ty6ongelmia tai sosiaalisia on-
gelmia, ovat enenev5sti poissa ty6st5 erilaisten oire-
diagnoosien perusteella. Vtihitellen sairausjaksot kui-
tenkin pitenevlit - mm. siksi ettei l55ketieteellirren
apu riitli perusongelman hoitamiseen - ja diagnoosit
muuttuvat eritellymmiksi, mikd mahdollistaa ty6kyvytt6-
myyseliikkeen hakemisen (Eriksson & Lagerdahl 1982, 8).
TyOn tai muun elEm5npi.irin ongelmat muotoutuvat siten
hitaasti kasautuvan ty6kyvyttdmyyden mydtti medisiini-
siksi, syrjEytymisprosessin kulumisaspektia ja vastus-
tuskyvyn heikkenemist5 korostaviksi.

7.2.2. tydtausta

El6kkeen hakemista edeltEnyt ammatti si joittuu yleens5
viihiin koulutusta vaativille ja raskaina pidetyille am-
mattialoille. Ammatissa toimivaan vHest66n verrattuna
t1'dkyvyttdmyyseliikettii hakeneilla miehillE korostuu ra-
kennusty6n, metalli- ja puuteollisen ty6n, varastoty6n
sekii metstitytin osuus. Naisilla puolestaan maatalous-
ty6n, siivoustydn, rakennus- ja aputydn sek5 teollisen
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ty6n osuus on eliikkeen hakijoilla suurempi kuin amma-
tissa tormivilla (Gould 1980, 31). Maatalousty6 ei
kuitenkaan Etel5-Suomessa ole ollut elSkett5 hakevilla
naisilla yleisemp8ii kuin amrnatissa toimivilla. Sen si-
jaan Itii-Suomessa ero on suuri: 35-49-vuotiaista eI5-
ketta hakevista naisista puolet on tehnyt maataloustyd-
tli ja vastaavasti ammatissa toimivista neljiisosa (mt.
371 .

ElSkkeen hakijoiden anrmattirakenteen ominaispiirteet
selittyvtit osittain ty6n rasittavuudella, joka toisaal-
ta kuluttaa suorituskykyii ja toisaalta asettaa sille
korkeat vaatimukset. Kaikkiaan 80 t haastatelluista
mainitsikin eltikkeen hakemista edeltiineessE ammatissaan
olleen joitarkin h5nen oman terveyderrtilansa kannalta
haitallisia tekij6itS. Eniten haastatellut toivat
esille ty6n Iaatuun, l5hinnii sen kuormittavuuteen Iiit-
tyviii seikkoja: 'sama raskas Iiike' , I seisomatydr ,

'nosteleminen rasitti selkEtir r 'kiirer ovat tyypillisi5
esimerkke j ii.

Ammattien erilainen rasittavuus ja erilainen vaatimus-
taso heijastunevat my6s kuviossa 1,9 esitettyihin ammat-
tiryhmittEisiin sairausjakaumiin. Suuri osa sairaus-am-
matti-yhdistelmistS on varsin odotettuja. Fyysist5
ponnistelua vaativissa tehtEvissti tai esimerkiksi jat-
kuvassa seisomaty6ss6, kuten naisten myyntity6n ryhmEs-
sii, tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ovat yleisimpili
eliikehakemusten perusteita. rValkokaulusammateissa,
taas korostuu psyykkisten sairauksien osuus. yleisest5
Iinjasta poikkeava tulos ldytyy kuitenkin naisten teks-
tiilitydn kohdalta. YIi neljlisosalla t6hiin ammattiryh-
miilin kuuluneista elSkkeen hakijoista perusteena on mie-
lenterveyden hliiri6t. Viitanneeko havainto automaation
vaikutuksiin? Onhan tekstiilityO, erityisesti vaiheom-
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pelu naisten t6istti pisimmiille automatisoiduimpia ja
sen seurauksena pakkotahtista ja psyykkisesti raskasta
(Kauppinerr-Toropainen ym. 1983, 421 .

Kuvio 19. Eliikkeen perusteena olevan sairauden jakauma
eri anrmattiryhmiss5

MIEHET

tekn. ja hallinn. tyO

myynti- ja palvelutY0

kuljetustyd

rakennustyo

metalli- ja koneteoll.

puu- ja paperiteoll.

muu teollinen tYO

varasto- ja kuormaustyd

metsaty0

maataloustyd

kaikki

0r02030ll05060708090 100 yo

I00 9o

NAISET

hallinto, terv.huolto ym.

toimistotekninen tyo

myyntity0

palveluty0

siivoustyo

rakennus- ja aputyd

tekstiiliteollinen tyd

muu teollinen tyd

maataloustyO

kaikki
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(n:94)
(n = 145)

(n = 9a)

(n=273)

(n = 129)

(n = 62)

(n = 80)

(n=72'1

(n = 93)

(n:322)
(n = l38l)

(n = 36)

(n=71)
(n = 108)

(n= 137)

(n = 133)

(n = 56)

(n=77)
(n= ll5)
(n =463)
(n= l2ll)

lffi! mielenterveyden hdiri0t
n verenkiertoelinten sairaudet

tuki- ja liikuntaelinten
sairaudet
muut sairaudet
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Ty6kyvytt6myyselbkkeen hakijoiden ammattijakauma ei
kuiterrkaan kerro vain tytin kuluttavuudesta tai sen
asettamista vaatimuksista, se kertoo myds tydmarkkina-
mekanismien toiminnasta eri ammattialoilla. Runsas
tydkyvyttdmyyseliikkeelle siirtyminen maa- ja metstity<is-
te on luettavissa viime vuosi-kymmenien nopean ammatti-
rakenteen murroksen jiilkivaiheisiin. Elinkeinohaaran
nopeasti supistuessa tydkyvylttilin heikentyneet henkil6t
jEiviit vaille mahdollisuuksia uusista ty6teht5vistli
kilpailtaessa - etenkin kun uusiin ty6tehtiiviin oIi
runsaasti nuorta tydvoimaa tarjolla. Tydmarkkinoiden
lohk<;utumiskehitys puolestaan selittti8 osaltaan sii-
voustydn, varastotydn sekti rakennus- ja aputydn koros-
tumista eltikkeen hakijoiden arunattijakaumassa. Kysei-
set ammattiryhm5t lienevlit tyypillisiS epdvakaalle, jo-
kamiehen tytimarkkinalohkolle sijoittuvia aloja, ja syr-
jiiytymistendenssit ovat siten rriill5 voimakkaita. On
myds todenndkdistii, ett5 esimerkiksi metalli- ja puun-
jalostusteollisuuden voimakkaat rationalisointipaineet
1960- ja 1970-lukujen vaihteessa (Koistinen 1983, 11)
ovat mydtSvaikuttaneet nSiden ammattiryhmien suhteelli-
sen suureen osuuteen tyUkyvyttdmyyseltikkeen hakijoilla.

istoria on useimmilla tybkyvyttdmyyseliikkeen haki-
joilla pitkii. Valtaosa haastatelluista on aloittanut
s5Snntillisen ansiotydnteorr alle 20-vuotiaana, monet jo
alle LS-vuotiaina (Gould 1980, 51).

Noin 70 t:IIa eliikkeen hakijoista tydhistoria koostuu
useammasta kuin yhdestd ammattialasta. Ammatin vaihto-
ja on eniten Etelii-Suomessa asuvilla 35-49-vuotiailla
(mt. 55). Vaikka tydhistoria ei aina olekaan ammatil-
Iisesti yhtenliinen, useimmilla el5kkeen hakijoilla on
kuitenkin takanaan yksi pitk5 ammattijakso. pisimmlin
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.rmmattijakson keskimsSr5inen kesto oli alle 5O-vuo-
tiailla 15 vuotta ja 50 vuotta tiiyttiineille 28 vuotta.

Ammatillinen Iirkkuvuus vaihtelee amroattiryhmittEin.
viljefijdiden ja muiden itseniiisten yritt5jien sekii pi-
temm6n koulutuksen saaneiden palkansaajien ty6tausta on
hyvin vakaa. Ammatin vaihdot ovat olleet IShinnE alan
sisiiiseen urakehitykseen liit.tyvili tai esimerkiksi maa-
ja metsAtydn vuorottelua (mt. 55-57). Tydkyvyttdmyys-
eliikkeelle n8ist5 anrmattiryhmist5 on hakeuduttu keski-
mSliriiistii vanhempina, usein vasta hyvin liihellti van-
huuselskeikAii (mt. 251 .

tly6s maataloustydhdn liittyvii, mutta v5hemm5n vakaa
tydhistoriamalli lbytyy Ite-Suomen kehitysalueilta.
Kehitysalueiden miehiLlii maataloustyb on yleisin ty6-
eliimiiSn tuloammatti, ja tavallisesti myds kestoltaan
pitkSaikaisin. Elakkeelle on kuitenkin hakeuduttu
muista t6istE: pienviljelijiistii on ennen tydkyvyttd-
myyttii ehtinyt tulla rakennusty6lEinen ja usein myds

kokonaan tyotdn (mt. 78 , ks. myds Huunan-Seppfilii
L976, 2551 .

Kuvio 20. Esimerkki ittisuomalaisen tydkyvyttbmyyselEk-
keen hakijan ty6taustasta
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Kehrtysalueiden ketjua'pienvilje1ijii-rakennustyt lei-
nen-ty6t6n-ty6kyvyt6n' muistuttaa ruuhka-suomen alueel-
la palveluarunatteihin pdlittyvii ty6historiamalli. TiiIIe
tsiirtymiianmattiketjuller on tyypillist6 ammatin vaihto
viihiin ennen eliikkeelle hakeutumista, usein ty6kyvyn jo
alkaessa heiketti. Tavallisimpia'siirtymiiammattejar
ovat palvelutydt sekd miehillii varastotyii ja naisilla
siivousty6. Ntiissli ammateissa ennen eliikkeen hakemista
tydskennelleistii varsin suuri osa on ollut kyseisess8
ty6ssii korkeintaan kaksi vuotta. Aikaisempi anrmatti on
yleensd ollut rakeunustydtE, teoltista ty6te ja naisil-
Ia Iisliksi palvelutydtii, lShinnZt suurtaloustydta
(GouId 1980, 57-65).

Sairauden alkaminen ja tytikyvyn koettu heikkeneminen
ovat usein edelt5neet palvelu-, siivous- ja varastoty6-
h6n siirtymistE. Kaikista'siirtymtiammattiryhm5iin'
kuuluvista yli 20 t ja korkeintaan kaksi vuotta kysei-
sissii ammateissa tydskennelleistii pitk5lti yli puolet
kertoo terveytensli heikenneen tydntekoa haittaavasti jo
ennen viimeistli amnratinvaihtoa.

Kuvio 21. Kaksi esimerkkitapausta' siirtymtiammattiryh-
miilin' sijoittuvien tydkyvytttimyyseltikkeen ha-
kijoiden tydtaustasta
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Ede115 hahmotetuista tydhistoriatyypeistti suurimman
ryhm5n muodostaa yritttijien ja ammatEitydntekij6iden
vakaa tydhistoriamalli: yli puolet koko haastattelu-
aineistosta sijoittuu tiihiin ryhmiilin. Siirtymaamrnatti-
ryhmtilin kuuluvien osuus koko haastatteluaineistosta on
va j aa nel jlinnes . Kuitenkin, mikiili pit5ydytEdn vain
hyvin lyhytkestoisissa palvelu-, siivous- ja varasto-
tydjaksoissa, vain viitisen prosenttia aineistosta mah-
tuu tiihiirr ryhmdEn. I l4aanvil jeli j ii-rakennusty6lei-
nen-tydt6n'-ketjuun sijoittuvia piirteita 16ytyy noin
kymmenelt5 prosentilta haastatelluista. Muiden, niiihin
kolmeen tyyppiryhmSSn kuulumattomien haastateltujen
tydtaustassa teolliset almatit ja rakennusty6 ovat kes-
keisel15 sijalla; osittaista p5iillekkEisyyttii edel15
kuvattuihin ryhmiin on runsaasti.

Kuinka paljon tydkyvyttdmyyselSkkeen hakijoiden tydhis-
toriatyypit poikkeavat muun samanikiiisen vEestijn taus-
tasta, ja kuinka paljon niihin nivoutuneet tydmarkkina-
prosessit ovat ty6kyvyttdmyyden syntyyn vaikuttaneet,
er tiim5n tutkimuksen aineistosta ole selvitettiivissS.
Joitakin viitteit5 aineisto kuitenkin tarjoaa. Esimer-
kiksr tavallisimmat siirtymtiammatit, varasto-, siivous-
ja aputyd ovat tyypillisid I jokamiehenr ty6rnarkkinaloh-
kon tOite, alttiita marginalisoitumisprosesseiile.
Niiden suurempi osuus eliikkeen hakijoilla kuin ammatis-
sa toimivalla vdestdllE (ks. s 138) kuvastaa tydmarkki-
namekanismien syrjEyttdmistend,enssien merkityst[ ty6ky-
vltt6myyden muotoutumisessa.

Siirtymeammattiryhmii ja toisaalta kehitysalueiden vil-
jelijlivtiestd voidaan my6s niihd5 'suuren muuton' (ks.
s 83) heijastumina. Viljelijiiviiestd on muuton supistu-
vassa piiiissii, palvelualoille siirtyneet taas toisessa
SSrilaidassa. l,lonet siirtymiianunateissa tydskennelleet
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ellikkeen hakijat ovatkin henkil6kohtaisesti kokeneet
sekii ammatillisen etth alueellisen muuton kaupungistu-
misen nry6tti.

Tvdttdmvvs on kdytettlivissii olevista muuttujista sel-
keimmin ty6markkinamekanismien vaikutuksia kuvaava.
Paitsi edeI15 esitetyssS'maanviljelijS-rakennusty6lai-
nen-ty6tdn-'-ketjussa, tydtt6myys on ollut yleist5 my6s
muiden elHkkeen hakijoiden ty6taustassa. Tutkimuksessa
haastatelluista palkansaajina toimineista miehiste 24 C

ja naisista 15 t o1i ollut tydttbmiinti tyokyvytttjmyys-
eltikkeen hakenrista edeltlineiden neljiin vuoden aikana
e1i 1970-Iuvun alkupuo1ella. Ottaen huomioon kyseisen
ajankohdan suhteellisen alhaisen ty6ttdmyysasteen -
vuosina 1970-1974 ty6ttdmiti oli noin 1,5-2,5 3 tydvoi-
masta - Iuvut vaikuttavat varsin korkeilta.

Tydkyvytttjmien ja muun vdest6n tydttdmyystietojen ver-
tailemiseksi poimittiin rekistereistS erillinen aineis-
to (ks. s 128). Rekisteriaineiston avulla tarkastel-
tiin vuosina 1977-1978 tydkyvyttdmyysellikettii hakenei-
den ja muun tytitaustaltaan samankaltaisen v5est6n tydt-
tdmyysavustustietoja vuosilta L97 2-197 6.

Rekisteriaineistoon perustuvassa kuviossa 22 esitetiiiin
vertailun tulokset erikseen TEL- ja LEL-ryhmissS.
Erottelu on tarpeen, koska LEL-ryhmiissS, eIi rakennus-,
metsli-, maatalous- ja satama-aloilIa tydtt6myys on huo-
mattavasti yleisempti5 kuin TEL:n piirissE. Kuviosta
niikyy, ett5 kaikkina tarkasteluvuosina ty6kyvyttdmyys-
eliikkeen haki joiden joukossa on ty6tttimyysavustusta
saaneita suhteellisesti enemmHn kuin muussa vtiestdssS.
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Kuvio 22. Ty6ttdmyysavustusta
osuus eri vuosina.
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Rekisteriselvitys osoitti lisiiksi, ettd tydkyvytt6myys-
elSkkeen hakijoiden joukossa ei tyiitt6m6nii olleita oIe
ainoastaan enemm,lin kuin muussa vEest6ss6, vaan myds
ty6tt6myyd.en kesto on ollut heillli pitempi kuin vertai-
1uryhm6115.

Taulukko 2 Ty6tt6myysavustuspEivien keskimiiErE vuosina
L972-1976 avustusta saaneilla (ikdvakioitu)

TEL-tydntekU et
nlehet nalset

LEL-ty6ntektj et
rnlehet nalset

vuosina L97 7-1978 tyttkyvyt-
tdnyyselHkettH hakeneet

vertalluryhmE

107

81

143

t22

r66

r45

383

34t

(Perustuu ETII: n reklsterLtletoihin)

EdeIleen selvityksest6 k5y itmi, ett5 suhteessa vertai-
luvZiest66n sekE tydttdmyyden esiintyminen ettii sen kes-
to korostuvat voimakkaimmin nuorimmilla ty6kyvytt6myys-
eliikkeen hakijoilla. Vaikka avustusptiivien lukumH5r5
kasvaa ilin my6tii, erot elSkkeen hakijoiden ja vertailu-
v5estdn vdlilIE ovat suurimmat kaikkein nuorimmassa
ik5ryhmiissii (Gould L982, 48-51) .

Entii minktilaisten mekanismien kautta tydtt6myyden voi-
daan katsoa vaikuttavan tydkyvytt6myyselSkkeelle hakeu-
tumiseen? Osittain kysymyksessd lienee ty6ttdmyyden ja
toimintakyvyn kaksisuuntainen vuorovaikutus. Tydtt6-
myystilanne saattaa erilaisten vtilitt5vien mekanismien
kautta (ks. Lahelma & Ivlannila 1984) edesauttaa toimin-
takyvyn heikkenemistti aina eliikkeelle hakeutumisvaihee-
seen. Toisaalta toimintakyvyll5 on merkityst5 jo tydt-
t6maksi valikoitumisessa. Yritysten ty6markkinakiiytdn-
td asettaa ehtoja tyontekijtin toimintakyvylle: mm. huo-
no terveys, alhainen koulutus ja korkea ikE lisiiliviit
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ty6tt6rn5ksi joutumisen ja ty6ttdmyyden pitkittymisen
todennlik6isyyttii (Sinf ield 1968, Viihiitalo 1982) . osit-
tain kyse voi my6s o11a tytimarkkinaprosessien ja sosi-
aaliturvan vuorovaikutuksesta. Ty6markkinoilta syrjSy-
tyneerr on jollakin tavalla pyritttiva turvaamaan toi-
meentulonsa ja legitimoimaan tilanteensa; mikZili riit-
tiiv5sti medisiinistS'syytlir lirytyy, ty6kyvytt6myyselii-
ke on varteenotettava vaihtoehto.

Haastatteluaineiston ty6tt6myystietojen avuIla tarkas-
teltiin tydtt6myyden ja toimintakyvyn suhdetta. Aineis-
tg jaettiin alueen ammatin i5n ja koulutuksen Perus-
teeIla korkean ja matalan tydtt6myysasteen ryhmiinl.
Viiteryhmlin ty6tt6myystilanne toimi nEin tarkastelussa
tydttOmyyden ja toimintakyvyn suhteen vSlittiiv5n5 meka-
nismina.

tlolenrmista edellii kuvatuista tyottdmyyden ja toiminta-
kyvyn vaikutussuunnista l6ytyi viitteit5. Alhaisemman
tydtt6myysasteen ryhmiss5 ty6ttom5nE oIIeilIe eliikkeen
hakijoille oli ominaista keskimaiiriiistii lyhyempi, usein
ty6ttUmyyden aikana tai sen jiilkeen alkanut ja taval-
lista yleisemmin mielenterveyden hliiri6ihin liittyvii
sairastavuus. N6iden ryhmien kohdalla tydttdmyyden ja

1 Tydttdmyyttii tarkasteltiin eliikkeen hakemista edeltii-
neiden nelj5n vuoden ajalta. Naisilla alhaisin tydt-
tdmane olleiden osuus, 5 t, oli Etel5-Suomessa hallin-
nollista tai terveydenhuoltotydt5, myyntity6t5, palve-
lutyote, siivoustyotii tai tekstiiliteollista tytita
tehneillii; korkein, 61 t, oti pohjoisemmassa Suomessa
rakennus- ja aputydtS tehneill&. Myds miehillS kor-
kein tydtt6mtinii olleiden osuus , 66 \, l6ytyi Poh-
jois-Suomen rakennusty6ntekijtiiden ryhmtistii; alhaisin
7 \, puolestaan Etel5-Suomen 40 vuotta tliyttlineiden
hallinnollista, teknistli, teollista tai palvelualojen
tyt5tii tehneillii, l4y6s eteliiisen Suomen ammattikoulu-
tetuilla kuljetus-, rakennus- ja metsEty6miehillti
ty6tt6m5nd olleiden osuus oli alhainen, 12 t
(Gould L982, 74-771 .
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toimintakyvyn suhteen tulkinta kallistuu tytittdmyysti-
Ianteen kuluttavuuden suuntaan. Sen sijaan korkeamrnan
tytittdmyysasteen ryhmissli eliikkeen hakijoiden ty6tt6-
myystausta liittyi pitkliiin, hitaasti kehittyneeseen,
moniongelmaiseen sairaushistoriaan. NiiissE ryhmissH
ty6tt6myys olisi ilmeisesti tulkittavissa llihinnii va-
jaakuntoisuuden aiheuttaman heikon kilpailukyvyn seu-
raukseksi, syrjEytymisprosessin tydllisyysaspektia ko-
rostavaksi (GouId L982, 81-87) .

Usein tydtttimyyden ja toimintakyvyn sekii toisaalta
tydttdmyyden ja e1Ekkeelle hakeutumisen vaikutusyhtey-
det ovat samarraikaisia. Erityisesti ty6tt6myyden pit-
kittyess5 syyt ja seuraukset eivtit enliii ole toisistaan
erotettavissa: tytjtt6myyden seuraukset muuttuvat tydt-
ti.rmyyden pitkittymisen syiksi, ja prosessi etenee kohti
pysyviiii ty6markkinoilta syrjtiytymistii, mikii usein mer-
kitsee juuri ty6kyvyttdmyyselEkkeelle siirtymistE.

7.2.3. Perhesuhteet

Perhesuhteiden rooli ty6kyvytt6myysprosessissa voi olla
ainakin kolmenlainen: siviilisEiidyn ja toirnintakyvyn
vdIilIS voi olla 'etiologinen' yhteys, perhesuhteet
vorvat toimia ty6markkinalliseen haittaan kohdistuvan
vastustuskyvyn siiiitelijEnS, ja perhesuhteet saattavat
vaikuttaa elEkkeelle hakeutumisalttiuteen. Viimeksi
mainittu n5kdkohta, vaikka se kokonaisuuden siiityttli-
miseksi k5sitellEtinkin ttimlin jakson puitteissa, kuuluu
jo itse asiassa seuraavaan, eliikkeen hakemista ja rat-
kaisua kiisittelevdiin jaksoon.

Tytikyvytt6myyseltikettii hakeneiden ja ammatissa toimivan
vHestdn siviilisESdyn vertailu osoittaa, ettE etenkin
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nuoremmissa ikaryhmiss5 eldkettli hakeneiden joukossa on
suhteellisesti enemmiin eronneita. Lis&ksi ty6kyvytt6-
myyseliikett5 hakeneet miehet ovat ammatissa toimivaan
vliest66n ndhden tavallista useammin naimattomia.

Kuvio 23. Tydkyvyt.tdmyyseltikettd hakeneiden
sa toimivan viiest6n siviilis5iity
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haastatteluaineiston mukaan

ATV =ammatissa toimiva vdesto (lrhde: Asunto- ja
elinkeinotutkimus 1975, taulu 218)

N5mii tutkimuksen haastatteluaineistoon perustuvat ha-
vainnot ovat samankaltaisia kuin muissa pohjoismaisissa
tutkimuksissa esitetyt (OIson-Frick L977, l2l-L22i
Hiibbe L978, 40-421 . Sen sijaan suomalaisessa kansan-
elSkeaineistoon perustuvassa tutkimuksessa, jossa sel-
vitettiin tuki- ja Iiikuntaelinten vaivojen aiheuttamaa
ty6kyvytt6myyttii, ei havaittu eroja tytikyvytt6mien ja
muun v5estdn siviilist5dyss5 (Melkas 1980, 67-68).

Tydkyvytt6myyden ja siviilisSSdyn etiologinen selitys
vtilittynee ei-toivottujen el5miinmuutosten ja yksiniiis-



151

tymisen kautta: sairastavuus- ja kuolleisuuslukujen on
todettu olevan leskillti, eronneilla ja naimattomilla
korkeampia kuin naimisissa olevilla (Fenwick & Barresi
1981; Gove 1973; Koskenvuo & Kaprio 1980; Parkes ym.
1969). Kuviosta 23 nHkyy, ettE naimattomien siviili-
sSstyryhnr5 on kuitenkin vain ty6kyvyttumillE miehilld
suhteellisesti suurempi kuin viiest6ssS; naisilla ero on
p5invastainen. Etiologinen selitys saattaa tOytyli joko
yksiniiisyyden ongelmien korostumisesta juuri miehillti
(Taipale 1982, 208-209) tai toisaalta avioelSmEn mies-
ten terveytta suojaavasta, mutta naisten terveyttii ku-
Iuttavasta vaikutuksesta (Karisto 1984a, 138-139) .

El5rntintilanteen muutoksen tai yksinliisyyden aiheuttamat
ongelmat ilmenevdt herkimmin psyykkisinli hEiri6in5.
Tiihiin viittaa myds siviilisli5dyn ja tytrkyvytt6myys-
diagnoosin tarkastelu. AIle 50-vuotiaista naimisissa
olevista noin 15 8, eronneista tai leskistii runsas 20 t
ja naimattomista noin 40 t haki el5kett&i mielentervey-
den hEiri6iden perusteella.

Siviilisti5dyn merkitys tydkyvyttdmyyden taustatekijEnii
saattaa liittyii myiis el5kkeen hakemisalttiuteen. On

esimerkiksi arveltu, ettE yksin5iset hakevat elEkettti
herkemmin, koska he ovat sosiaalisesti eristyneempiS,
ja heillti on siten vtihemmtin mahdollisuuksia saada on-
gelmatilanteessa tukea muualta kuin viranomaisilta
(Berglind L977, 70). Perheenhuoltovelvollisuuden puut-
tuminen saattaa my6s v5hentiiS sek5 taloudellista ettE
psykologista tarvetta pysyttEyty5 tydsst (De Jong L982,
241 . l,lelkaksen (1980, 111) tuf i- ja Iiikuntaelinten
sairauksien tutkimus ei kuitenkaan tue kEsitystti yksi-
ndisten herkemmist5 el5kkeelIe hakeutumisesta: ei-avio-
Iiitossa olevat ty6kyvytt6myyselEkettE hakeneet miehet
olivat vaikeanmin sairaita kuin avioliitossa olevat.
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Kiinnostavia perhesuhteiderr ja ty6kyvyttdmyyden valisia
yhteyksiS l6ytyi elSkkeenhakija-avioparien tarkastelus-
t*. Haastateltujen joukkoon kuului kymmenen avioparia.
Luku vaikutti suurelta, mutta Eltiketurvakeskuksen re-
kistereist5 tehty selvitys osoitti, ett5 mikeli jompi-
kumpi puolisoista hakee tai on ty6kyvyttdmyyselSkkeel-
ld, my6s toisen puolison ty6kyvyttbmyystodennEk6isyys
on tavanomaista suurempi (Lietsala 1980).

Aineistoon kuuluvien aviopuolisoiden ty6- ja terveys-
taustojen vertailu toi esille kolme mahdollista seli-
tysmallia samanaikaiselle eltikkeelle hakeutumiselle.

Ensimrn5inen olettamus koskee maatalousyritt5jiii; ai-
neiston kymrnenestti avioparista viisi kuului viljelijE-
viiest66n. Terveydentilasta kerrottujen tietojen perus-
teella vaikuttaa siltti, ettH maanviljelijEpuolisot ovat
hakeneets elSkett5 siinti vaiheessa, kun kummankin ty6ky-
ky on jossain m5Arin heikennyt. MaanviljelijSaviopari
on muodostanut tydyksikdn, joka on kokonaisuudessaan
tullut tydkyvyttomeksi, kun terveemmiin tyopanos ei eniia
ole riitt5nyt korvaamaan toisen puuttuvaa tydkykyH.

Kuvio 24. Esinerkki maanviljelij5avioparin tydkyvytt6-
myystaustasta

1960 -6j -70 -75O =sairauden alkaminen

I =lerveyden heikkcneminen tyOntckoa haittaavasti

t =tyOkyvytldmyyselrke hylkeys

-E0
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Toinen iImi6, joka n8kyy varsin selvEsti useissa ai-
neistoon sisSltyneissE tapauksissa, on jonkinlainen
terveydentilan treikkenemisen ketjureaktio. Toisen puo-
Iison likillinen sairaus tai tapaturma on saattanut vai-
kuttaa toisen puolison kroonisen sairauden voimakkaa-
seen pahenemiseen tai sairauden puhkeamiseen, tahi pit-
k5iin sairastaneilla aviopareilla toisen terveydentilan
heikentyessii toinen seuraa per5ssS. Alla oleva esi-
merkki kuvaa juuri tiillaista puolisoiden terveydentilan
vuorovaikutusta.

Kuvio 25. Esimerkki palkansaaja-avioparin ty6kyvytt6-
myystaustasttr

t960 -65 -70 -75
O =sairauden alkaminen

X =terveyden heikkeneminen tydntekoa haittaavasti

-80

Ko1mas kytkentil puolisoiden samanaikaisessa ellikkeelle
hakeutumisessa liittyy tiedonkulkuun tai tiedontasoon.
EtEkkeen hakemiseen liittyv5t muodollisuudet ja eltike-
kriteerit tulevat tutuiksi puolison hakiessa eliikettE,
ja tSmii saattaa toimia virikkeenii omalle ty6kyvyttd-
myyselSkkeen hakemiselle.

koneenhoitajana tk-el{ke

helottajana tk-eldke*
G x-

sokeritauti

kosydpA
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7.3. Eliikkeen hakeminen ja el5keratkaisu

7.3.1. Ty6tt6myyseliike vaihtoehtona?

ilohtaako ty6markkinallisen haitan muodostuminen ty6ky-
vytt6myyseliikkeen hakemiseen vai ei, riippuu monista
yksildltisistti ja yhteiskunnallisista tekij6ist5. ErSs
vaLintaan vaikuttava seikka on vaihtoehtoisten toimeen-
tuloturvamuotoj en olemassaolo.

Vanhimmilla tydntekijdille on vuodesta 1971 alkaen oI-
lut mahdollisuus siirty6 pitkliaikaisen tytitt6myyden
jlilkeen ty6tt6myyselSkkeelIe. Tydtt6myyselEketta voi
saada 50 vuotta t5ytttnyt henkild, joka on saanut tydt-
t6myysavustusta tai -korvausta 200 pEivtilt5 viimeisen
60 viikon aikana. Viime vuosina tydttdmyysel5kkeen
ik5rajaa on kuitenkin vuosittain tilaptiisesti laskettu
siten, ettE vuosina 1978 1a L979 58-vuotiaat ja vuo-
desta 1980 liihtien 55-vuotiaat ja sitii vanhemrnat ovat
voineet saada tytittOmyyseliikkeen. Suuruudeltaan ty6t-
tdmyyseliike mdiirliytyy samoin kuin tydkyvytt6myyselEke.

Ty6tt6myyselSkkeiden lukum5iirE on viime vuosina kasva-
nut tavattoman nopeasti. Vuoden 1975 lopussa TEL-LEL-
YEL-MYEL-ty6tt6myyseliikelEisiii oli noin 1300, vuoden
1980 lopussa noin 14 000 ja vuoden 1984 lopussa jo yli
43 000 (Ty6el5kejErjestelm5n... 1985 , 281 .

Tydkyvyttdmyyoen arviointitoimikunta katsoi, ettH.
"tydtt6myyselHkkeiden vaikutus tydkyvyttdmyyselakkeissE
tapahtuneeseen kehitykseen ei voi olla kovin suuri,
vaikkakin tytittdmyyseliikejHrjestelm5 neyttae jonkin
verran v5hent5neen tydkyvyttdmyyselAkehakemuksia 55-64-
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vuotiaiden ikeryhm5ss5" (Kom.miet. 1982t2, 721. EISke-
lEisten vSestdosuuksien vertailu antaa kuitenkin viit-
teita ndiden kahden eliikemuodon vaihtoehtoisuudesta,
keskinEisestE korvaavuudesta.

Taulukko 3 Ty6kyvyttdmyys- ja ty6ttbmyyselSkkeel16
olevien osuus ty6elSkevakuutetusta vEes-t6stE vuosina 1978-1983 (t)

TEL-, LEL-, YEL-
ty6kyvyttUmyys-
el5kkee11ii

tai l,lYEL-
ty6ttiimyys-
eIiikkeellS

55-59-vuotiaat
L978
L97 9
1980
19 81
L982
1983

50-64-vuotiaat
1978
L97 9
1980
19E1
1982
1983

24 ,3
24rL
23 ,6
22,9
2L,8
2l,L

0r4
1r0
3r2
4r0
5r4
715

2
3
4
5
6
8

3
6
6
4
5
7

38r9
38r4
37 ,6
36 ,5
35,2
34,4

(Liihde: ETK:n tilastot)

Yllti olevasta taulukosta nekyy, etta ty6ttdmyyselake-
liiisten viiestdosuus on viime vuosina kasvanut, sen si-
jaan tydkyvyttdmyysel6kel€iisten osuus vastaavissa ike-
ryhmissd on laskenut. Yritysten onkin arveltu kliytt5-
vEn juuri ty6tt6myyseltskettii tehokkaana sanee-
rauskeinona (esim. Pyykkdnen 1983). Tydtt0myyseliike on
yli 300 tydntekijEn yrityksille taloudellisesti ty6ky-
vytt6myyselEkettE edullisempi vaihtoehto, koska siihen
ei liity samanlaista suurty6nantajan omavastuuta
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kuin tydkyvytt6myyseliikkeeseen (ks. Hiinniktiinen 1979) .
Lisliksi tyUtt6myyseliike on 'yksisetitteisempi' , sen
saaminen ei edellytii tydkyvytt6myysarvioinnin kaltaista
harkinnanvaraista ratkaisuprosessia.

Miketi tydttUmyyselEkettii (tai muita varhaiselEkkeitii)
ei olisi, olisiko ty6kyvytt6myyselEkkeen hakeminen o1-
lut vastaavasti yleisempd5, vai olisivatko nykyiset
tyOt.ttimyyselSkelSiset pysyneet esimerkiksi tytittdmyys-
korvauksen piirissli? Tiih6n kysymykseen ei tilastojen
perusteella voida vastata; joitakin viitteit5 16ytyy
kuitenkin ty6tt6myys-tydkyvytt6myys-selvityksen rekis-
teriaineistos ta.

Taulukko 4. Vuosien L972-L97 5 tydtt6myysavustusp5ivien
lukumEiir5 avustusta saanutta kohden (TEL-
tydnteki jiit)

1ke
20-29 30-39 40-49 50-59 60-64 v

nlehet
vuosina 1977-1978 ck-
eleketce hakeneet

verEalluryhob
(vert. ryhn?i llman
tytitt6oyysel?ike1. )

nalset
vuoslna 1977-1978 tk-
e16kettE hakeneet

vertalluryhnB
(vert. ryhn5 lloan
tyiit ctioyysel?ike 1. )

100 106 I l0

64 70 8s

t22

105

r89

148

85

r59

(e8)

t47

96

122

112

138

118

154

283

( 153)

(Perustuu ETK:n reklsterltletolhln)

YIIa oleva taulukko kertoo, ettd avustusptiivien luku-
mEErE on ty6kyvytt6nryysel5kkeen hakijoilla vertailu-
v5est6ii suurempi kaikissa muissa paitsi 50-54-vuotiai-
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den ryhm5ssii. Tiih5n ikdryhmdEn siirryttEessli vertailu-
vliest6n avustuspiiivien m&lirii kasvaa jyrk5sti, sen si-
jaan eliikkeen hakijoilla avustusptiivien m65r5 laskee.
Vertailuv5esttjn korkeat avustusptiivien lukumiiEr5t se-
littyviit suurelta osin tydttdmyyseliikelEisten sijoittu-
misella t5hEn ryhmdiin. On ilmeistti, ette nuoremmissa
ik8ryhmissH vastaavan ty6ttOnryystaustan omaavat henki-
I6t ovat herkemmin sijoittuneet tydkyvyttdmyysel5kkeen
hakijoiden joukkoon. Vanhimmassa ik5ryhmtissii, jossa
tydttdmyysel5ke on mahdollinen, he sen sijaan ovat ha-
keneet juuri ty6tt6myysel6kett5 eivtitkS ty6kyvyttdnyys-
eliikettS.

7 .3.2. Ellikeratkaisu

Juridisessa elEikeratkaisussa tydmarkkinallisen haitan
etiologiset piirteet muotoutuvat eldkelakien ty6kyvyt-
t6myyskriteerien tulkinnan ohjaamina tydkyvytt6myys-
eliikkeen perusteiksi. Seuraavassa tarkastellaan joita-
kin edellisiss6 jaksoissa kuvattuja ty6markkinallisen
haitan piirteitS eliikeratkaisun nHk6kuImasta. Varsi-
naiseen elEkepS5t6sten selitt5miseen aineisto on kui-
tenkin liian rajoittunut; monet ratkaisuajankohdan kes-
keiset ty6- ja toimintakykymuuttujat puuttuvat aineis-
tosta.

El5kkeen ha sen ehdottaia liittyy lShinnli el5kkeelle
hakeutumisp5titdkseen, ei niink5Hn el5kelaitoksen rat-
kaisuun. Se kuitenkin korreloi vahvasti tehdyn eliike-
ratkaisun kanssa, joten sen k8sitteleminen tEissii yhtey-
dessii on paikallaan.
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Kaksi kolmasosaa haastatelluista kertoi ltiakiirin ehdot-
taneen tydkyvyttdmyysel5kkeen lrakemista, noin 15 t haki
omasta aloitteestaan ja loput KansanelSkelaitoksen,
tydnantajan, sosiaaliviranomaisen tai tuttavien ehdo-
tuksesta. Vanhemmat henkiltit ilmoittivat eliikkeen ha-
kemisen ehdottajaksi- I55k5rin hieman useammin kuin nuo-
ret, sen sijaan miehillii ja naisilla ei ellikehakemuksen
aloitteentekijEn suhteen ole eroa.

Kun el5kkeen hakijat rytunitelltiiin saadun eliikeratkaisun
mukaan, havaitaan, etta my6nt6p5Et6ksen saaneet ovat
hakeneet et2iketth lii?ik5rin ehdotuksesta useammin kuin
hylkiiyspiiiitbksen saaneet. omasta aloitteesta hakeminen
taas vaihtelee pEinvastoin: hylkdystapaukset ovat muita
useammin tehneet itse aloitteen eltikkeelle siirtymisek-

"i.1 onkin luonnollista, ettii 1?i5k5rin n5kemys on Ia-
hempiin5 juridista ty6kyvyttdmyysk6sitystii kuin hakijan
oma arvio. Perustuuhan juridinen tydkyvyttbmyysm5iirit-
tely pitkiilti sairauden liiiiketieteelliseen arviointiin.

Kuvio 25. Niiden henkildiden osuus, jotka ovat mainin-
neet el5kkeen hakemisen ehdottajaksi leeke-
rin tai itsensE.

eltkkeen hakemisen ehdottaja:

laeknri itse

tlysi el.
1n = 207)
osael6ke
(n = 193)

hylkiys
(n= 158)

9080706050403020100 0 l0 20 3O tlo

IHaastatellut saattoivat ilmoittaa useampia aloitteen-
tekij6it6, joten yhden ehdottajaryhmiin kasvu ei auto-
rraattisesti merkitse pienempliE osuutta toiselle ehdot-
tajaryhm5lle.
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Lliiikiirin ehdotuksen ja oman aloitteen lisdrksi Kansan-
eltikelaitoksen taholta tullut ehdotus ty6eldkkeen hake-
miseksi vaihteli ratkaisuryhmittiiin: esimerkiksi a1le
40-vuotiaista my6nt6p55t6ksen saaneista vajaa 10 t o1i
hakenut eliikettti KELAn aloitteesta, hylktsyspii5t6ksen
saaneilla vastaava osuus oli 24 Z.

Useimmat KELAn ehdotuksesta eldkettii hakeneista ja hyl-
k5ysp5iitbksen saaneista kuul-uvat niin sanottuun ristik-
kiiisten eliikepiiiitdstapausten ryhmEiin. Tiittaisia henki-
16ite, joilla oli samanaikaisesti kansanel6kejHrjestel-
mlistli my6nttivti ja ty6eliikejlirjestelmiistii hylkH5vd elti-
kepdiitds tai ptiinvastoin, arvioitiin olevan vuoden l-979
lopussa noin 10 000 henkildli (Kom.miet. !98222, 65).
Vuonna 1983 k5ynnistynyt ty6kyvytt6myyseliikeratkaisujen
ennakkoilmoitus- ja neuvottelumenettely pyrkii nykyisin
estdmdiin ristikkaiset peatokset (Luoma 1993) .

Eliikelaki on keskeinen ratkaisua siilitelevii teki j t.
Tydkyvytt6myysmdiiritelmii on kaikissa yksityisen sekto-
rin ty6elSkelaeissa (TEL, LEL, yEL, MYEL) identtinen,
mutta turkinnalliset painotukset saattavat vaihdetra
eri lakien piiriin kuuluvien v5estdryhmien erityistar-
peiden mukaan. Esimerkiksi osaeliikeratkaisut ovat
yritt5jilld huomattavasti yleisempid kuin palkansaajil-
la:

TEL LEL YEL MYEL kalkkl
osaelHkkeldeu osuus kalklsta
vuonna 1984 alkanelsta Eytiky-
vy t ttioyyseliikkelstii (%) 3,8 5,2 24,7 39,6 9,7
(Tyiiel5kejHrjesrelmHn... 1985, 29)
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omassa yrityksessti lienee helpompi kuin vieraan ty6ssEi
erilaisin ty6jErjestelyin k5ytttiS jSIjeIle olevaa ty6-
kykyH ja jatkaa ty6ntekoa sairastumisen jElkeen. Ty6-
suhteisten osaelSkeliiisten pienen mliSrtin on my6s arvel-
tu johtuvan osa-aikaty6n vEhEisyydest5 ty6markkinoilla,
ja toisaalta siitii, ett6 osaeltikkeen edeIlytt5mliE
40 t:n ansiotason laskua ei saman ty6suhteen puitteissa
tydaikaa lyhent5m5ttli voida kaikitla aIoi1la toteuttaa
(Karsikas 1982, 281 .

Maatalousyritttij iIIti my6s ty6kyvyttdmyyseltikehakemusten
hylktiysprosentti on korkeampi kuin palkansaajilla ja
muilla yritte j iIIii:

TEL LEL YEL IIYEL kalkkl
uuslen tyiikyvytctimyyselH-
kehakemusten bylkiiys-Z
vuonna 1984 11,8 10,0 11,7 16,9 L2,2

(TytielEkeJhrJeetelmdn... 1985, 34)

Ike on ty6eliikelakien tydkyvyttdmyysmiiiiritelm5n mukaan
otettava huomioon arvioitaessa elHkkeen hakijan jefjel-
Ie olevaa tydkykyti. Nuorten korkea hylkdysprosentti
osoittanee, ettii kyseist5 lainkohtaa ei tulkita ainoas-
taan iiikktiiden el6kekriteereitti lievent5vtisti vaan myds
nuorempien el5kekriteereitii tiukentavasti:

-34v 35-44v 45-54v 55-64v kalkkl
uuslen tyiikyvyt ciimyyse16-
kebakeousten hylkiiys-Z
vuonna 1984 22,7 19, 3

1985, 63)(Tyiiel?ikej iirj es telm5n. . .

16,3 6,5 L2,2
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Sukupuoli ei sis511 y juridisen tydkyvyttdmyysmiiiiritel-
m5n kriteereihin. Hylk5ysprosentti on kuitenkin nai-
silla korkeampi kuin miehillE:

mLehet nalseE kalkki
uusien cytikyvyttiimyys-
eldkehakemusCen hylk?iys-Z
vuonna 1984 LO,2 14,8 L2,2

(Llersala e saile 1985)

Hakevatko naiset ty6kyvytt6myyseliikettii herkernmin kuin
miehet ja ovat, siten my6s alttiimpia hylkiiyspdtitdksil-
le? Vai ovatko naisten eliikehakemukset vaikeamrnin so-
vitettavissa vallitseviin tydkyvytt6myyskriteereihin?
YksiselitteisiS vastauksia tuskin 16ytyy, mutta joita-
kin olettamuksia voidaan esittliii.

Kiisitystti naisten miehiii herkemmiist5 el5kkeelle hakeu-
tumisesta puoltaa normatiivinen nSkemys: tydn jattami-
nen on naisille kulttuurisesti hyvtiksytttivtimptiii kuin
miehille (vrt. Nathanson 7975, 57) . Tydkyvytt6myys-
elEkkeelliikin naisella on jdljellii toinen ty6ns5, koti-
ty6, eik5 palkkatydtti vailla oleminen ole samalla ta-
valla leimaavaa kuin miehelle (de Jong L982, 291 . Toi-
saalta naisten herkempi eltikkeelle hakeutuminen tuntuu
kuitenkin epiitodennHkdiseltS., koska naisia on tydkyvyt-
tdmyyselSkkeen hakijoina suhteellisesti vShemmlin kuin
miehili.

!4y6s ty6n ja terveyden arviointi saattaa naisten e15-
kehakemuksissa tuottaa erityisongelmia. Vaikka naisten
ty6sstikiiynti on yleistti - Iiihes puolet tydvoimasta on
naisia - he tydskerrtelev5t eri aloilla ja eri ammateis-
sa kuj-n miehet. Tydmarkkinat ovat selv6sti jakautuneet
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naisten ja miesten tdihin (Anttalainen 1980). Onkin
oletettu, ettd naisten ammattien puutteellinen tuntemus
tai niiden v5htiinen arvostus saattavat joissakin ta-
pauksissa aiheuttaa liian positiivisia ansiokykyarvioi-
ta ja siten herkemmin tybkyvyttdmyysel5kehytk5yksiS
(Kokkonen 1984). On my6s esitetty, ett5 naisen sai-
rauksia pidet5Sn herkemmin psykosomaattisina, miehen
sairauksia taas herkemmin biologispertiisinH (Clarke
1984, 641 , ja nliin juridisen ty6kyvyttdmyysmiitirittelyn
tautikeskeisyys paremmin sopisi miesten sairastavuus-
mal1iin.

Sairaus, johon ty6kyvytt6myyseliikehakemuksen lStik5rin-
lausunnossa viitataan on ilmeisesti kaikkein keskeisin
ratkaisuperuste. Pelkk5 taudin diagnoosi ei viel5 ko-
vin paljoa sairaudesta kerro - kuitenkin jo tautiryh-
mittiiin tarkasteltuna ratkaisukEytiinndssE nEkyy selviii

.1erola :

nrie 1en-
Cerv.
hiilrlti t

ve ren-
kLerto-
ellnten
salr.

tukl- Jallikuota
ellncen
sair.

muut
sa 1r.

kalkki

uusien tytikyvycEtimyys-
eliikehakemueten hy1-
kiiys-Z vuonna 1984 14,2 519 15,3 12,0 L2,2

(Lietsala & Salle 1985)

Tautifyhmitt5isten hylkiiysprosenttien erot pysyvEt sa-
Inansuuntaisina my6s iktivakioituja lukuja kliytettliessE.
Ikdvakioitu hylkEysosuus on mielenterveydenhtiiri6iden
ryhm5ssii 1.1r7 t, verenkiertoelinten sairauksissa 6,7 Ija tukielinten sairauksissa 16,9 t.

1
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Verenkiertoelinten sairauksiin perustuva elEkehakemus
johtaa eliikkeen mydntiimiseen huomattavasti muita tau-
tiryhmid herkemrnin. Verenkiertoelinten sairauksien
toimintakyvylle asettamat rajoitukset lienev6tkin suh-
teellisen yksiselitteisesti arvioitavia. Toisaalta
on myds esitetty olettamuksia, ettii lSlik5rikunta olisi
erityisesti'herkistynytr n5kem55n syddnsairauden vai-
keasti invalidisoivana ja tydhdn paluun estiivEn5 (Pie-
tita 1976, 246; Siltanen 1975, 671 .

I"lielenterveyden hdirididen ja tuki- ja liikuntaelinten
sairauksien ryhmissii el5kkeen hakijan subjektiiviseen
sairaudentuntoon ja elSkeratkaisijan objektiivisiin
l6yd6ksiin perustamat tydkykyarviot eiv5t sen sijaan
yht5 usein kiiy yksiin. Mielenterveyden htiiri6iss5
rmittaaminenr onkin kovin vaikeaa, mutta myds tukielin-
ten sairauksissa, erityisesti sel6n vaivoissa on usein
epiiselviiii missii mEiirin kipu on bioliitiketieteellinen iI-
mi6, missd m?ilirin taas on kyse selkdii kuormittavasta
aineettomasta taakasta (Huittinen 1982, 39-40).

My6s sairaushistoria antaa joitakin viitteitii ratkaisu-
k5ytiinn6stS. Tutkimuksen haastatteluaineiston vanhem-
mista, ainakin kolme sairautta maininneista eliikkeenha-
kijoista hieman keskimti5rSist5 useampi on saanut hyl-
kliyspSdt6ksen. Samansuuntainen tulos 16ytyy my6s Kun-
naI I i sen e ltikelai toksen ty6kyvyttdmyy seliiketutk imuk s es-
ta (Munter ym. 1984, 22-231. Havainto saattaa kertoa
arviointiongelmista, joita syntyy, kun mikiiSn sairaus
yksin ei alenna tydkykyd el5kekriteertien edellyttlimiis-
sE mtitirin. Eliikeratkaisua vaikeuttaa tE116in kokonais-
tilanteen ntikemyksen puuttuminen, potilaan viipaloitu-
minen usealle eri erikoisalalle (Kokkonen L984, 1).
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Ammattirvhmitt5in hylk5ysten ja myds osaelEkeratkaisu-
jen osuus niikyy alla olevasta kuviosta, joka koskee
palkansaajina toimineita el5kkeenhakijoita.

Kuvio 27. Osaeliikeltiisten ja hylk5yspiiSt6ksen saanei-
den osuus ty6kyvyttUmyyseltikettli hakeneista
arunattiryhmittiiin (TEL ja LEL)

Naiset osaelikkeet hylklykset

605 t0 l5 20 25 9o

hallinto, terv.huolto,
roimistotyd (n = 82)

myyntityd (n = 80)

palvelutyo (n=ll5)
siivous- ja rak.tyO (n = l8l)
tekstiiliteoll.tyo (n = 70)

muu teollinen tyd (n=lll)
kaikki (n = 662)

Miehet osaelfikkeet

50
hylkiykset

5 t0 t5 20 25 olo

tekninen, hallinnollincn,
myynti- ja palvelutyo (n = 16l )
rakennustyo (n = 223)

metalli- ja koneteoll. (n = I l3)
puuteollinen tyd (n =58)
muu teollinen tyd (n=65)
varasto- ja kuormaustyo (n =
muut ammattiryhmet (n = I l9)

kaikki (n = 807)
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Palkansaajina toimineilla naisilla sekii hylkEyspAet6k-
set ettii osaeltikkeet ovat yleisimpiii myyntitydn, hal-
linnon, terveydenhuollon ja toimistotydn piiriin kuulu-
vissa ammateissa. Miehillii hytk5yksili on eniten 'muun
teollisen tydnr ryhmlissS. T6mti ammattiryhm5 on ikEra-
kenteeltaan suhteellisen nuori ja teollisuustydnteki-
jtiist5 parhaiten koulutettu. Ryhmiiss5 'muut ammatitr
on my6s runsaasti hylk6yksi6. Tiim5 ryhmti sistilt5ii mm.

kulj etusty6n.

Rakennustydtii tehneillii miehillii hylk5ykset ovat keski-
miiiiriiistli harvinaisempia. Aivan erityisesti huomiota
kiinnitttiii kuitenkin varasto- ja kuormausty6n ryhmii:
kukaan t5hiin ammattiryhmiitin kuuluneista haastatelluista
ei ole saanut tydkyvytt6myysel5kehakemukseensa hylkiiS-
vdii ptiiit6st6. Varastoty6ste eliikkeelle hakeutuneet
ovat usein tehneet pisimm5n ty6jaksonsa muilla aloilla,
varastoty6hdn on siirrytty vasta terveyden jo alkaessa
heiket5 (ks. s 143). Hylk5ystapausten puuttuminen Iie-
nee osoitus siitli, ettd tytikyky on todella kulutettu
vlihiin, ja el5ke on ainoa vaihtoehto - myds ratkaisi-
joiden mielestd.

Vaikka siirtymiiammattiketju nEytt66kin varsin hyvin so-
pivan juridisiin elSkekriteereihin, korostuu my6nt6p5E-
t6ksen saaneilla kuitenkin pitk6 ja vakaa ty6tausta.
Palkansaajaryhmiissii eli TEL-LEL-lakien piiriin kuulu-
villa havaitaan, ettli hylkiiyspSSt6ksen saaneiden eltik-
keen hakijoiden piiiiasiallinen ammatti on kestoltaan
keskimAiirin kolme vuotta lyhyempi kuin my6nt6p5titdksen
saaneilla. Vain yksi suhteellisen lyhyt ammattijakso
tai lyhyiden ammattijaksojen sarja on hylk5ystapauksil-
la, erityisesti naisilla, yleisempdli kuin mydnt6pEat6k-
sen saaneilla. AlIe S0-vuotiaista, palkansaajina toi-
mineista, hylk8yspiiSt6ksen saaneista naisista 45 t ker-
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toi pisimmdn ammattijaksonsa kesttineen korkeintaan vii-
si vuotta; my6ntdp55tiiksen saaneilla vastaava osuus on
noin 25 t.

Hylk5ystapausten epiivakaampi ty6tausta saattaa kuvastaa
'sosiaalisesti tuotetunr, kyvytt6myyden (ks. VEhEta-
1o 1983, L62l soveltumattomuutta eltikelainsSEidlinntjn
kriteereihin. Tydkyvytt6myysturvan moraalinen ansait-
seminen, legitimoidun erivapauden saavuttaminen on tytS-
eldmiilin ldyhemmin sitoutuneelle vaikeaa.

Ty6tt6myystausta ei systemaattisesti ennakoi tietyn-
laista el5keratkaisua. Rekisteriselvitys osoitti, ettii
TEL-a1oi Ila ty6kyvyttdmyyseliikkeen hy lktsyspHiitdksen
saaneet olivat mydntdtapauksia useammin olleet tydtt6-
m5nii el5kkeen hakemista edelt5vinE vuosina. LEL-aIoil-
la tilanne sen sijaan oIi pEinvastainen (Gould 1982,
40-441. Ilmeisesti tydtttimyys painottuu eri tavoin
TEL- ja LEL-alojen ty6kyvytt6myyselZikkeiden ratkaisu-
kiiyttinn6ssli, mahdollisesti alojen erilaisen ty6llisyys-
tilanteen vuoksi. Ty6ttOmyyden keskimiiiiriiinen kesto
oIi kuitenkin sekii TEL- ettii LEL-aIoilla hylkliysptititdk-
sen saaneilla pitempi kuin my6ntdpEtitbksen saaneilla
(mt. 54-5il .

Edellii kuvatut elSkeratkaisuihin liittyvdt piirteet
kertovat juridisten ty6kyvyttdmyyskriteerien tulkinnas-
ta. Ratkaisuissa havaitut ryhmien viiliset erot saatta-
vat luonnollisesti selittyH ryhmien vSlisellli 'objek-
tiivisenr tyBkyvyttdmyyden vaihtelulla. Todenn5k6isem-
min ne kuitenkin kertovat tydmarkkinallisen haitan va-
likoivasta suodattumisesta juridisiin tulkintoihin: ek-
sakti liiiiketieteellisyys painottuu sosiaalista ulot-
tuvuutta voimakkaammin.
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7.4. Tilanne elEkeratkaisun jiilkeen

ElSmlintilanne haastatteluajankohtana, 1-3 vuotta elEk-
keen hakemisen jiilkeen, kertoo el5keratkaisun osuvuu-
desta ja elSkeltiistymisen tai hylk5yspSStdksen seurauk-
sista. Tehtyii el5keratkaisua pyritii5n seuraavassa'ar-
vioimaanr vertaamalla hylk5ys- ja my6nt6pltitdksen saa-
neiden ty6- ja terveystilannetta haastatteluajankohta-
na. Eliikeratkaisun jiilkeistH el6m5ntilannetta kuvataan
my6s yleisemmin haastateltujen tyytyvtiisyyskokemusten
valossa, asumisen, kanssak5ymisen ja taloudellisen ti-
lanteen piirteitii hahmottaen.

7.4.L. Terveydentila

Kaikki tydkyvyttdmyyseliikettE hakeneet ovat ainakin
elEkettd hakiessaan olleet jollakin tavoin sairaita.
Kaikki ovat olleet lSiiketieteellisissii tutkimuksissa,
kaikilla on jokin ldSklirin diagnosoima tauti. TEssE
tutkimuksessa ei eliikettE hakeneiden haastatteluhetkis-
tE terveydentilaa ole kuitenkaan pyritty selvittiim55n
objektiivisesti mitattavin liiiiketieteellisin keinoin,
vaan tarkastelu kohdistuu terveyden ja toimintakyvyn
sub jektiiviseen kokemiseen.

LiiiiketieteessE ulkoisesti mitattua on totuttu pit5mEEn
todempana kuin kysyttyS, koettua ja havaittua. Subjek-
tiivisesti koettu samaistetaan helposti kuviteltuun
(Rimpelli L982, 2OL-2021. Kuitenkin "koettu terveys,
oireet ja tuntemukset ovat ihmisen eIHmSn laadun ja
psyykkisen hyvinvoinnin kannalta tarkeite ft5arittaji5,
jotka eiviit redusoidu biologiseksi taudiksi, vaan hei-
jastavat biologisen, psyykkisen ja sosiaalisen komplek-
sista keskinEisyhteyttE ihmisessE" (Aro L982, 210).
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Viimeaikaiset tutkimukset kertovat my6s, ettS itse ar-
vioitu ja lii5k6rin toteama terveydentila yleensE vas-
taavat hyvin toisiaan (Aromaa ym. 1984). Samoin on ha-
vaittu, ett5 koettu, subjektiivisesti arvioitu ty6kyky
osuu yleens6 varsin hyvin yksiin kliinis-l5iiketieteel-
lisesti m5Sritetyn tyii- ja toimintakyvyn kanssa (Eske-
linen 1.985, Takala 1984) .

Koettua terveyttii selvitettiin tiedustelemalla haasta-
teltujen suoriutumista erilaisista jokaptiviiisistii toi-
minnoista sekii kysymdl15 yleistli, omaa terveyttE koske-
vaa arviota. Tiillaiseen yleisarvioon sulautuvat leake-
riltti saadut sairaustied<.rt, arkieliimEsst koettu toimin-
takyky ja koetut oireet. Terveyden tulkintaan vaikut-
taa mytis se, mit6 kunkin ikliisellS henkiltillS on totut-
tu pittmS6n tavanomaisena, normaalina terveydentilana
(Cytna L982, 2521. Terveysarvion suhteuttaminen omaan
viiteryhmiiSn saattaa heijastua eri elSkeratkaisuryhmien
v61i115: hylk5ysp55tdksen saaneet suhteuttavat terveys-
kSsityksensii ehkd herkimmin tydss5 k5yviin ik8toverei-
hinsa, el5kkeell5 olevien tulkinta sisHltiiS mahdolli-
sesti n5kemyksen ty6kyvyttdm5Ile normaalina pidetystE
terveydentilasta.

Ittinkti suuntaisia muutoksia haastateltujen terveydenti-
lassa on ty6kyvytt6myyseliikkeen hakemisen jiilkeen ta-
pahtunut? Yli puolet haastatelluista kertoi terveyden-
tilansa huonontuneen, l<ol.nrasosa katsoi sen pysyneen en-
nallaan, ja noin klmmenen prosenttia koki terveydenti-
Iansa kohentuneeu el8kkeen hakemisen jEilkeen. Nuorem-
mat turrsivat terveydentilansa kehittyneen positiivisem-
min kuin vanhemmat.
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Koettu terveydentilan kehitys elEkkeen hake-
misen jlilkeen eri eL5keptiiitdksen saaneilla

Kuvio 28.

-39-vuotiaat

tlysi elflke

osaelAke

hylkeys

40-64-vuotiaat

tiiysi elflke

osaellke

hylkflys

'.'.'.';. . .-IQtltltilrrililutu /,/ /,/ / /,/ / ,/
.'.'.'.'.'.'t{ilcfic{E6tilEt{6./ /,/ ./,/,/ ./

0 20 40 60 80 100 9o

(n=347)

(n* 172)

(n = 100)

(n= 1276)

(n = 414)

(n = 279)

lfi) 9o

EE t.rr.y, parantunut

ffil ei muutosta

@ terueys heikentynyt

HylkdyspEEt0ksen saaneet nuoret, alle 40-vuotiaat ovat
kaikkein useirunin kertoneet terveydentilansa parantu-
neen. TEmE voitaneen tulkita siten, ette sairaus ei
o1e ollut kovin pitktsaikainen tai kuntoutus sekli mah-
dorlisesti tyiSssii tapahtuneet muutokset - tydtehtEvien
keventdminen, ty6n vaihto - ovat edesauttaneet tervey-
den suotuisaa kehitystH.

Vanhemmassa ikliryhmiissE terveydentilan kehitys on sen
sijaan ollut jotakuinkin sanranlainen sekti my6nt6- ette
hylkiiyspii5tdkseu "..rr"ill.: useimmilla terveys on hei-
kentynyt, vain hyvin harvoilla parantunut. Ilmeisesti
kyse on paitsi sairauden aiheuttamasta terveyden heik-
kenemisestii, my6s iiin mukanaan tuomasta raihrrastumises-
ta.
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OsaelEkeltiisillii ei terveyden kehitys ole ollut suotui-
sampaa kuin t5yden eliikkeen saajil1a, pikemminkin p5in-
vasioin. Tulos on jossain miiiirin ylliittiiv5, koska voi-
si olettaa, ettE juuri osaelskkeelIe siirtyminen lyhen-
nettyine tydaikoineen tai kevennettyine tdineen olisi
vaikuttamassa terveyden kehityksen positiiviseen tul-
kintaan. Ruotsissa tehdysst osael5ketEistutkimuksessa
saatiinkin juuri tiimdn tyyppinen tulos: osaellikel5isil-
Iii tervel,s heikkeni hitaammin kuin varsinaisilla tydky-
vyttdmyyseltikeliiisitl5 ja my6s selvdsti hitaammin kuin
ty6ssli kiiyvillli ei-eliikeliiisillS (Crona 1981, 12-13,
271 .L

Haastatteluajankohtaan sijoittuva terveysarvio noudat-
taa samoja piirteit5 kuin k5sitys terveydentilan kehi-
tykseste elEkkeen hakemisen jiilkeen: nuoret hylkliyspEli-
t6ksen saaneet kokevat terveydentilansa paremmaksi kuin
muut haastatellut (kuvio 29).

Kuviossa 29 kiinnittSS huomiota vanhemman ikiiryhmlin
hylkbys- ja my6ntdtapausten koetun terveydentilan sa-
mankaltaisuus. Tame saattaa osittain selitty5 aiemmin
mainiturlla viiteryhmien eroilla: hylkEysptsStdksen saa-
neet suhteuttavat terveysarvionsa herkemmin tydkykyi-
seen vtiest66n, eltikkeellti olevat taas omaan viiteryh-
miiiinsE. Ehke kattavampi selitys kuitenkin on s€r

lRuotsalaisen tutkimuksen tutokset eiv5t ole suoraan
verrattavissa tiih5n tutkimukseen, koska ruotsalainen
osaelskejErjestelm5 (delpension) poikkeaa selvEsti
meid5n osaelHkkeen6 maksettavasta tydkyvyttdmyyselIk-
keestEmme. Ruotsin osaelEkejErjestelmiissH maksetaan
eliikett5 50-5 -vuotiaalle palkansaajalle tai itsenHi-
selle yrittEjiille, joka on viihentEnyt tybaikaansa m55-
riittyjen normien mukaan; varsinainen ty6kyvyn heikke-
nenrinen ei sen sijaan o1e osaelSkkeen saamisen edelly-
tyksenii.
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ettei vanhempien hylk5yspiiiitOksen saaneiden subjektii-
visesti koetussa terveydentilassa todellakaan ole mai-
nittavaa eroa el5kkeell?i olevien terveydentilaan ntih-
den. Ellikepliiitds olisi ttmdn olettamuksen mukaan teh-
ty ilmeisesti laeketieteellisten l6yd6sten vaikeusas-
teen ja ehk5 myds ammatillis-sosiaatisten seikkojen
perusteella.

Kuvio 2 Eri el5kepliiitdksen saaneiden arvio omastaterveyderrti Iasta haastattelua j ankohtana
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Koetun terveyden pieni vaihtelu vanhemmassa ikliryhm5ssti
tuntuu mybs luontevalta, kun asiaa katsotaan laajemnin,
koko vdestdn n5k6kulmasta. Kaikista Suomen 55-5 -vuo-
tiaista lShes 70 S:lla ja 45-54-vuotiaista 45 t:Ila on
jokin pitkliaikaissairaus (Kalimo ym. 19820 63). IImei-
sesti l5hempiinti vanhuusel5keik56 olevien tydkyvyttd-
myyselSkkeen hakijoiden sairastavuus ei kovin dramaat-
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tisesti poikkea koko ikiiluokan sairastavuudesta, eivSt-
ka erot mydnt6- ja hylkiiysp52itdksen saaneiden vtiIiIIE
siten voi olla kovin suuria.

Paitsi yleistt arviota terveydentilasta haastatelluilta
kysyttiin nrytis miten he suoriutuvat tavallisesta kEve-
Iystli, portarssa klivelemisestii, linja-autoon tai junaan
nousemisesta, painavan kassin kantamisesta, pukeutumi-
sesta ja riisuutumisesta, Peseytymisestii ja wc:ssE kliy-
misest?i. Joka kymmenes haastatelluista kertoi selviy-
t.yvEnsE hyvin kaikista kysytyist5 toiminnoista; suurim-
malle osalle ainakin kantaminen ja portaissa kiively
tuottavat kuitenkin vaikeuksia. Hylk5ysp5litdksen saa-
neet suoriutuvat eri toiminnoista hieman paremmin kuin
elSkkeeIlti olevat. Selvimmin toimintakyky kuitenkin
vaihtelee iAn mukaan: esimerkiksi tavallinen ktively
tuottaa vaikeuksia liihes 70 t:1Ie 50 vuotta t5ytt5neis-
tii ja vajaalle 40 t:1Ie alle 4O-vuotiaista (Hyrkk5nen
L983, 221. Suuri osa nuorista haastatelluista k5rsii-
kin psyykkisten sairauksien vuoksi pikemminkirr sosiaa-
lisista liikkumisongelmista.

Koetun terveyden ja toimintakyvyn suhteen hylk5yspS5-
t6ksen saaneet ja ty6kyvytttimyysel8kkeell6 olevat eivtit
nSytii suuresti poikkeavan toisistaan. Sen sijaan 'Iee-
ketieteellisempi' sairausindikaattori, sairausvakuutus-
Iain perusteella kokonaan korvattavien lSEkkeiden k8yt-
t6, erottelee varsin selvlisti hylkEys- ja mydnt6tapauk-
set.

IlmaisliiEkkeisiin oikeuttavia vaikeita ja pitkiiaikaisia
sairauksia on kaikkiaan 47: krooninen verenpainetauti,
sokeritauti, reumaattinen niveltulehdus, krooninen
keuhkoastma ja jakomielitauti ovat erEitii esimerkkejti.
Vuonna 1977 11,6 t:lla ty6ikAisestli viiest6stli oli jokin
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ilmaislhlikesairaus (Kokonaan korvattaviin... 1980, 26l.
Tiim5n tutkimuksen haastatelluista yli puolet kEyttliS
sairausvakuutuksen kokonaan korvaamia ltiiikkeitii. Ja
kuten aIla olevasta kuviosta niikyy, ilmaisllitikkeiden
kdyttd vaihtelee juridisen ty6kyvyttdmyysasteen mukaan:
tiiyden elSkkeen saajat k5yttiivtit ilmaisttitikkeitii useam-
min kuin osaelH,keliiiset ja hylkSystapaukset. Ttim5 ha-
vainto tukee kiisitystd eliikeratkaisun ja hakemuksen pe-
rusteena olevan taudin objektiivisen vaikeusasteen sel-
keiist5 yhteydest5.

Kuv o 30. IlmaislStikkeitii ktiyttlivien osuus kolmessa
y1eisimm6ss6. tautiryhmiissd eliikeratkaisun mu-
kaan jaoteltuna
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Varsin mierenkiintoinen havainto riittyy irmaisrE6kkei-
den kdytdn eroihin miehill5 ja naisilla. Koko aineis-
tossa naiset kdyttiiviit ilmaisl5Skkeit6 hieman useammin
kuin miehet, mutta korostuneesti ero tulee esille hy1-
kliysryhm6ssH: hylk5yspiiiitdksen saaneista naisista 40 t
ja miehiste 21 B kiiyttiiS ilmaisl8iikkeitd. Olisiko tu-
los tulkittavissa siten, ettd naisilla sairauden objek-
tiivisen vaikeusasteen kriteerit ovat el6keratkaisuissa
korkeamrnat kuin miehillii?
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7.4.2. Ansiotyo

Ennen ty6kyvytttlmyyselskkeen hakemista palkansaajina
toimineiden henki16iden ansioty6tilanne niiyttiia haas-
tatteluaj ankohtana seuraavalta :

anslotytissd olevlen osuus
teysl e16ke

3',/"
osaelSke

47 7"

hylkEys
46u

TSyden ty6kyvytt6myyseliikkeen saaminen merkitsee legi-
timoitua erivapautta itsensii eltitt5misen velvollisuu-
desta; eltikelliisen ei odoteta enlili tekeviin ansioty6t?i.
Ttim5n tutkimukseu tByden eliikkeen saajat k5yttiiytyv5t-
kin odotusten mukaisesti, vain 3 t tekee el5kkeellli o1-
lessaan jotain ansioty6tii, ja silloinkin ty6 on yleensti
tiJ.apEist5, osa-aikaista tai esimerkiksi avustavan per-
heenjlisenen tydtii yrityksessS.

OsaelSkeliiisten ja hylk5ystapausten ty6sstikEyntiS kos-
kevia havaintoja ei sen sijaan voida pit55 elSkekritee-
rien perusteella syntyvien odotusten mukaisina. Neista
ryhmistti vain vajaa puolet on tytissS haastatteluajan-
kohtana - kuitenkin ellikeratkaisun mukaan kaikki ovat
ainakin osittain tyokykyisia.

Ilmeisesti osaeliikel5isill5 ja hylk5ysp8iitdksen saa-
neilla ei todellisuudessa kuitenkaan ole jiiljelIS riit-
tavesti ty6kykyS, tai ty6kyvyn hy6dynt8minen ei vallit-
sevassa tydmarkkinatilanteessa ole mahdollista (vrt.
Htibbe L979, 108) . Ty6rajoitteisten tydhdnsijoittumista
koskevat tiedot viittaavatkin siihen, ett6 tydel6m5 on
j85m5ssti yhii enernmEn terveiden ja hyvtkuntoisten ke-
siin. 1.970-luvun alkupuoleIla joka kolmas tyBrajoit-
teinen ty6nhakija voitiin sijoittaa tydhOn, 1970-1uvun
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Iopussa vain noin viidesosa ty6rajoitteisista sai tydtii
(Kolari & Kuotola 1984, L761. TydeISmEn rakenteellis-
ten ja laadullisten muutosten sekii ty6markkinamekanis-
mien toiminnan lis6ksi on ty6rajoitteisten tydhdn si-
joittumista siititelevin5 tekijdinii tuotu esille mm. ty6-
sopimukset, tydsuojelu ja tytSterveyshuolto sekii asen-
teet ja ennakkoluulot. Myds tydeliikejlirjestelmlin piir-
teiden, IShinnI suurty6nantajien eliikevastuun on kat-
sottu aiheuttavan ty6kyvytt6myysriskille alttiiden
ty6nhakijoiden syrjinttiE (Kom.miet. 1982:35, 234; M55t-
ta 1981, 145-146; Tutkimus erityisjlirjestelyin... L975,
6e).

Tydrajoitteisterr ty6h6n sijoittumisen on todettu vai-
keutuvan iHn kasvaessa (Haapola 1.984, 119; Kolari &

Kuotolar 1984, L75l . TEmEn tutkimuksen osaellikelliisill6
3a hylkdysplititdksen saaneilla ei ik5 kuitenkaan n5ytE
olevan ty6esteend ratkaiseva: i8n karttuminen pikemmin-
kin parantaa tydh6n osallistumista (Gould 1983, 261.
Koska ikliti pidetiiiin varsin tErke5n5 tekijdnd tydkyvyt-
t6myysratkaisuissar on mahdollista, ettd vanhempien
ikiiryhmien osael6keI5isi115 ja hylk5ysptiStdksen saa-
neilla on todellisuudessa enemmEn toimintakyky5 jeljel-
la kuin nuorempien ikiiryhmien vastaavan elSkeptiiitdksen
saaneilla.

HylkhysptiStdksen saaneista miehet ovat useammin tydssa
kuin naiset. Osael5kelEisillli sukupuolten vSlinen ero
on melko pieni, mutta p5invastainen (mt. 251. Naisten
korkeampi ty6sstikiiyvien osuus juuri osael6kelliisryhmtis-
sii kuvastanee osa-aikaty6n yleisyyttii perinteisillii
naisten ammattialoilla.

Minkiilaisia muita eroja ty6sslik5yvien ja ei-ty6ssiikiiy-
vien v51i1lii voidaan havaita? Koska aihetta on kEsi-
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telty varsin seikkaperiiisesti jo julkaistussa raportis-
sa (Gould 1983), esitet6iin seuraavassa vain luettelon-
onraisesti piirteita, jotka luonnehtivat tydel5miissd mu-
kana olevia osael5keliiisiii ja hylk6ystapauksia:
- Ty6ssEktiyvien siviilisiiSty viittaa perheenhuoltovel-
vollisuuteen: miehet ovat naimisissa, naiset keskim5ii-
r5istii useanmin eronneita.
- Ty6sstik6yvillti, etenkin osaelSkeliiisillti, koulutusta-
so on parempi kuin ei-tydss5ktiyvillli.
- Tytlssbkiiyvien aikaisempi, el5kkeen hakemista edeltii-
nyt ammatti kuuluu usein palveluamrnattien ryhmiilin.
!4ahdolliset ammatinvaihdot eliikeratkaisun jSlkeen ovat
tavallisimmin tapahtuneet palvelualoille.
- Ty6ssiikdyvien ty6historia on vakaampi, ja ty6tt6myys-
kokemuksia on vtihemm5n kuin ei-ty6ss5k5yviItii.
- Ty6ssiikliyvien tytitehtavid on kevennetty jo ennaltaeh-
kiiisev5sti useammin kuin ei-ty6ssiikiiyvien.
- Tytissiik5yv&t hylkEystapaukset sairastavat ei-tydssS-
kiiyviii harvemmin nrielenterveyden hdiriditii. Osaeliike-
liiisill5 eroa ei esiinny.
- Ty6sslikiiyvien terveydentila on eltikeratkaisun jtilkeen
harvemmin huonontunut, ja haastatteluajankohtana kHsi-
tys omasta terveydestE on parempi kuin ei-ty6sslikEyvil-
14.

EdelIS esitetyt vertailutiedot osoittavat, ettii monet
sellaiset seikat, jotka erottavat tybkyvytttimyyselSk-
keenhakijoita muusta v5estdst6, korostuvat juuri ei-
ty6ss5kiiyviIlS osael5keIEisillS ja hylktiystapauksilla.
He muodostavatkin eriiiinlaisen v5liinputoajajoukon: ty6-
kyvytt6myys ei riita tdyden tydkyvytt6myyseliikkeen
saantiin, ty6kyky taas ei yllii kireiin ty6markkinatilan-
teen aikana tydvoimalle asetettuihin vaatimuksiin.
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'l . 4.3. Tyytyvliisyys eliimlintilanteeseerr

olisi mahdollisuus uj-da semmoisessa pai-
missii ei olisi liian syvti5. "

(Tyt5kyvyt6n haastateltu)

ttKun
kassa,

Onko tydkyvytt6myysel5keltiistyminen onni vai onnetto-
muus, onko se vapautta tydsta vai ty6n j5tttimisen pak-
koa, onko se yksiniiistii joutilaisuutta vai aikaa elii-
mdlle, onko se k6yhyytt5 vai turvattua hyvinvointia?
Tiillaiset kysymykset - joskin liian mahtavia suoraan
vastattaviksi - risteilevdt tiim5n jakson taustalla.

Ty6kyvyttdmyyseliike on ennen kaikkea taloudellisen toi-
meentulorr turvaaja, mutta ty6kyvyttdmyys sin5nsH ei
kuitenkaan ole "vain terveys- tai toimeentulo-ongelma,
vaan se liittyy my6s sellaisiin hyvinvoinnin osakompo-
nentteihin, joista voi kdyttii5 nimityst5'yhteisyyssuh-
teetr ja 'itsensd toteuttamisen muodot"' (Purola 1979,
261 . Tytikyvyttdmyyseliikeliiistymisen on n5hty johtavan
taloudellisen tilanteen heikkenemj.seen, sosiaaliseen
eristSytyneisyyteen, leimautumiseen ja itseniiisyyden
tunteen vdhenemiseen (Be'rglind 1,977 , 85; Lind6n &

Ktill6n 1975, 20-23). Toisaalta eliikel5istyminen on
my6s niihty seurauksiltaan positiivisena tai ainakin
neutraalina: trtydkyvyttdmyysel5kelSistyminen ei ole
suuri vaara ihmisten eliim5lle, niin kuin usein julki-
sessa keskustelussa vaitetaen" (Hedstr6m 1980, 113).

Tybkyvytt6myyseliikelSistymisen seurauksia on kuitenkin
vaikea erottaa eliiketilanteen taustalla olevan ty6mark-
kinallisen haitan vaikutuksista. El5kkeelle siirtymi-
seen saattaa liittyti samanaikaisesti sek5 joutumisen
ettli pAEsemisen tunteita, ja eliikelliistymiskokemusten
arvioinnissa toiveet ja todellisuus kietoutuvat herktis-
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ti toisiinsa. Kun tdmiin tutkimuksen haastatelluilta
kysyttiin pitivtitk6 he - riippumatta todellisesta eIE-
ketilanteestaan - omalIa kohdallaan parhaimpana ratkai-
suna tliyttii ty6kyvytt6myyseliikettii, osaelEketta osa-ai-
katydhdn yhdistettynii vai sopivaa kokop5ivlitytitd ilman
elSkettii, suurin osa valitsi joko vallitsevan tilan-
teensa tai astetta eliikelSistyneemmdn vaihtoehdon. Osa

vastaajista kuitenkin irrottautui ty6markkinallisen
haitan aikaansaamista realiteeteista ja esitti parhaak-
si vaihtoehdoksi tyOkykyisyyden ja ty6n. Eli, mikiili
tilannetta tarkastellaan jo muodostuneesta ty6htin kyke-
nemiittdmyydestii klisin, eliikeliiistyminen painottunee
mydnteisesti. Jos taas otetaan liiht6tilanteeksi tyti-
markkinaltisen haitan kehittyminen, korostuvat syrjHy-
tymisen negatiivisemmin v5rittyneet piirteet.

Tarkemrnin yleistti elSmlintilanteeseen suhtautumista ei
tutkimuksen haastatteluaineiston avu1la pyrittyklitin
selvittemean. Taloudellinen tilanne, asumistaso sekii
ty6- ja toimintatoiveet kertovat kuitenkin joitakin
piirteitE eltimiintilanteen kokemisesta.

"Raha ratkaisee, siitii on kaikki kiinni", vastasi kes-
ki-ikiiinen haastateltava ajanviettotoiveita kysytt5es-
sli. Suuria rahamtiiiri6 ei keskivertotytikyvytt6mHllS
kuitenkaan ole kSytettEviss5lin. Vuonna 1984 oli keski-
m5Srliinen TEL-, LEL-, YEL- tai !,1YEl-ty6kyvyttdmyyselSke
L 347 mk/kk (Ty6eliikejHrjestelm8n... 1985, 50), ja ko-
konaiseliike eli ty6eltike + kansanelSke oli yksityisen
sektorin ty6kyvytt6myyse Itike ltiis i11ii keskimS5rin
2 390 mk/kk (ETK;n ja KELA:n rekisteritiedot).

Tutkimuksessa haastateltujen ty6kyvyttOmyyselSkettii ha-
keneiden henkildiden verotettavat tulot olivat vuonna
1977 keskimli5rin puolta pienemnt6t kuin kaikilla tulon-
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saajilla (Jlirvinen L982, 9-10) . Tulotason heikkeneminen
alkaa ilmeisesti usein jo ennen eliikkeelle siirtymistS.
Eltiketurvakeskuksen'palkansaajien ansiokehitys' -tut-
kimuksessa havaittiin, ettE tyduran loppupuolen ansio-
kehitys on ty6kyvytt6millii selv5sti hitaampaa kuin van-
huusel5keik5iin asti tydssii pysyneillti (Laesvuori &

Lunclqvist 1983, 61) . Niinpii ei olekaan yll5ttiivliS, €t-
ta myirs hylktiyspiiSt6ksen saaneiden - joista monet ovat
potentiaalisia ty6kyvyttdmyysellikeltiisiE - tulotaso on
varsin alhainen.

Verotettavat tulot ovat kuitenkin huono mittari el5ke-
liiisten tulotasolle, sillti kansanel5ke, jota noin 80 t
haastatelluista sai, ei vielii vuonrra 1977 ollut veron-
alarsta tuloa. Kuviossa 31 tarkastellaankin kokonais-
nettotuloja eli valtionveronalaisia tuloja, joista on
ensin v5hennetty verot ja sitten lisiitty kansanel8ke
tar rintamasotilaseliike (ks. Jiirvinen 1982, 5).

Kuvio 31.

elxketilanne v.-77

laysi eleke (n= l0l5)
ereglels

tydssil (n = 126)

ei tydssa (n = 145)

kaikki (n = 271 )

Ul!{Ls
tydssd (n = 82)

ei tydsse (n = l0l)
kaikki (n= I83)

0 5 000 l0 000 15 m0 20 000 25 000 mk

'l-Vuoden 1985 tasoon indeksoituna kuviossa
markkamSSriit suurenisivat kaksinkertaisiksi
deksin suhde vuodesta 1977 vuoteen
1088/544=21.

Viimeksi palkansaajina toimineiden haastatel-
tujen keskim5tig5iset kokonaisnettotulot vuon-
na 1977 (mk/v) r

esitetyt
(TEL in-

1985 on
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EdeIIS olevasta kuviosta havaitaan, ettei tiiyden eliik-
keen, osaeliikkeen tai hylkEyspii5tdksen saaneiden netto-
tuloissa oIe suuria eroja. Osaeliikeltiis- ja hylkiiys-
ryhmien srsEIIii tulot eiv5t kuitenkaan jakaudu tasai-
sesti. Selviisti korkeimmat nettotulot on ty6ssdkiiyvil-
lfi osaeltikelliisillii ja alhaisirunat ei-ty6ss5ktiyviI15
hylkiiyspii5tdksen saaneilla .

Haastateltujen suhtautumista taloudelliseen tilantee-
seensa voidaan pitiiS nrelko neutraalina, siIIE noin 45 t
kertoo olevansa ainakirr melko tyytyviiisiii, ja saman
verran ld,ytyy tyytymdttdmiii. Loput kymmenisen prosent-
tia eiviit osanneet sanoa mielipidett5iin. TEiyden ty6ky-
vytt6myyseliikkeen saajat ovat taloudelliseen toimeentu-
loonsa hieman tyyvyv5isempiii kuin osaeldkelSiset ja
hylkiiystapaukset. Viimeksi mainituilla myds muut kuin
tydelliketulot vaikuttavat voimakkaasti tyytyvdisyyden
kokemiseen: tyytyviiisimpiii ovat palkkatuloja saavat ja
tyytymtitt6mimpiii sellaiset henkiI6t, joilla tydeltike-
jErjestelmSstli on korkeintaan osael5ke, eikd samanai-
kaisesti palkkatuloja eik5 kansanelSkettti.

Kuvio 32. Palkansaajina toimineiden osaeliikelEisten ja
hylkliystapausten tyytyv5isyys taloudelliseen
toimeentuloon

tiiysi eliike

osaeliike

hylkflys

0

ffi!, erittain tyytyveinen

[iTiTl melko tyytyveinen

@ vaikea sanoa

melko tyytymaton

erittain tyytymat0n

(n: l0l2)

(n:269)

(n = l8l)

50

l:!!g,

100 9o
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Ty6ssEkiiynti nEytti edellti esitetyn tarkastelun perus-
teeIIa korreloivan selvH'sti taloudelliseen tyytyviiisyy-
teen. Ty6ssiiktiyviS ei haastateltujen joukossa kuiten-
ka.rn ole paljon (ks. s 171), mutta olisiko hei115 siitli
huolimatta halua tai kyky5 ansiotydh6n?

Ei-tydssdkiiyviltd haastateltavilta tiedusteltiin, pys-
tyisivtitkti he mielesttiSn tekem5Sn jotakin ansiotydt5.
Valtaosa piti itseliSn kokonaan ty6kyvyttdminE, mutta
kuten kuviosta 33 nHkyy, kaikista eliikeratkaisuryhmist8
ldytyy nry6s joukko ei-tydss5kiiyviii, jotka kuitenkin ko-
kevat itsensE osittain tydh6n kykeneviksi.

Kuvio 33.

0

Tyt5ss5kiiynti ja koettu t
toimineilla haastatellui

50

ydkyky palkansaajina
1la

l0O olo

(n=951)

(n = 261)

(n = 176)

tiiysi el6ke

osaeliike

hylklys

[m = tyossa

l:ffiil _ ei tycissii, mutta jossain mdtirin
[:::::::::::::::l - tydh6n kykenevii

NS _ ei tyossa, eika lainkaan tydhdnN\\l kykenevii

Ty6kykyisinli itseSiin pitiivdt olivat my6s ty6h6n haluk-
kaita. Suurin osa toivoi jonkinlaista osa-aikatydtEi.
Kokopiiiv5ty6tii haluavia l6ytyi ltihinnE hylk5ysptiiit6ksen
tai osaeliikkeen saaneiden miesten joukosta. Suurin osa
tyi.ih6rr haluavista esitti ttirkeimmiiksi syyksi taloudel-
lisen tilanLeen. lluut kertoivat haluavansa ty6h6n le-

I il
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hinnd ajankuluksi ja mielenterveyden vuoksi. l,lyt5s van-
kasti protestanttiseen ty6netiikkaan ankkuroituneita
vastauksia l6ytyi: ty6td haluttiin, koska ty6tH kuuluu
tehdii (Gould 1983, 54-56) .

Asumistaso kertoo eldmiin ulkoisista puitteista. Ty6ky-
vyttdmyyden ja el6kel5istymisen seurauksista se tuskin
kuitenkaan kertoo; liihinnd se kuvaa pienituloisten ja
ikiiAntyneiden yleist5 asumisen tasoa. Haastateltujen
asunnot ovatkin varustetasoltaan vaatimattomampia kuin
koko maan asunnot keskim55rin. Ityvin varustetuissa
asunnoissa, joissa on viemdri, vesijohto, keskus- tai
s5hkdl5mmitys sekii kylpyhuone tai suihku, asuu haasta-
telluista alle puolet, kun taas koko viiest6st5 kaksi
kolmasosaa:

hyvin varustetuissa
asunnoissa asuvia (t)

kaupungit maalaiskunnat koko maa

haastatellut 59 27 48

koko vaestOl 72 44 62

Perheett6m5t haastatellut, erityisesti yksinaiset mie-
het asuvat kaikkein puutteeltisimmin varustetui.ssa
asunnoissa; vesijohto ja viemiiri ovat monille heistii
saavuttamatonta ylellisyyttS. Liittyneekd tEmH havainto
viime vuosisadalle ulottuvaan piirteeseen jEttiiii yksi-
ntsinen mies - naimaton tai eronnut - yhteiskunnan tuki-
toimenpiteiden, esimerkiksi kunnallisten asuntojen jaon
u1kopuolelle (Taipale L982, 2261 ?

Haastatelluista henki16istE 12 I asui yksin. Eniten,
24 t yksin asuvia l6ytyi kaupunkien 50 vuotta taytte-
neiden naisten joukosta. Yksin asuminen saattaa olla

1Asunto- ja elinkeinotutkimus 1975, taulu 704
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harkittu ja toivottu asumismuoto, rnutta monelle toimin-
takyvylt55n heikentyneelle se voi my6s merkitli arkielli-
miin vaikeutumista tai yksinliisyyden tunteen korostumis-
ta. "Puuttuu se joku, joka ltihtisi ulos taluttamaan,
kun yksin ei uskalla l5hte5", kuten erds haastateltu
asian ilmaisi.

Harrastukset ja muu toiminnallisuus onkin monilla haas-
tatelluilla viihentynyt. Suuri osa, noin 55 t haasta-
telluista kertoi sairauden rajoittaneen harrastuksia,
ulkoilua, kylliilyt, matkustelua, erilaisissa tilaisuuk-
sissa kiiynrist5 ym. Ilmeisesti toiminnan rajoittuminen
usein koetaan viilttamattdmaksi, silla vain neljEsosa
haastatelluista kertoi kaipaavansa lis55 toimintaa ja
ajankulua. Kaivatuimpia toimintamuotoja tuntuivat ole-
van erilaiset retket, matkat ja kerhot. nOlisi jotain
kerhoja, ei vaan tansseja jonkun asian hyviiksi. Teh-
tiiisiin jotain, tai katseltaisiin vanhoja filmejS. Tai
olisi vaikka ompelukerhoja, joissa ohjaaja opastaisi ja
sovittalsi, ettii olisi v6h8n taloudellistakin hydtyti."
llonet eivSt kuitenkaan osanneet tarkemmin eritell5 toi-
veitaan: 'mit5 tahansa yhteisi5 vaivaisten tilaisuuk-
sia" kaipaa er5s haastateltu.

Usein toiveista kuultaa 15pi yksiniiisyys, seuran puute:
"olisi toisilla edes viih5n aikaa enempin. Toivotaan
"yst6vi5, jotka klivisiviit tervehtim6ssS' tai, "ett5 en-
tiset tydkaverit klivisiv6t ja pit8isivlit yhteyttttr.
Aiti haluaisi tavata poikaansa useammin, leskimies kai-
paa uutta vaimoa, ja eriiiille yksinEiselle riitt6isi,
kun saisi koiran seuraksi.

Yksiniiisyyden ja toimettomuuden yleistliminen tydkyvyt-
tdmien el5mlintilanteen piirteeksi ei nEiden esimerkkien
perusteella kuitenkaan ole oikeutettua; sosiaaliseen
eliim5linsii tyytyvEiset tuskin toiveistaan kertoivat.
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7 .5. Ty6- ia eliiketilanteen seuranta

Eliiketurvakeskuksen rekistereihin merkittyjen ty6suhde-
ja elSketietojen avulla voitiin haastateltujen vaiheita
seurata viel5 haastatteluajankohdasta eteenpSin. THssE
jaksossa tarkastellaankin eliiketilanteen ja ty6ssiik5yn-
nin muutoksia aina vuoteen 1982. Kiinnostuksen kohtee-
na ovat osaelEkelsiset ja hylkiiysp5litdksen saaneetli
ttiyden eltikkeen saajilla sek5 el5ke- ettE tydmuutokset
ovat v5hliisiii.

SamalIa tavoin kuin haastatteluajankohdan elSm5ntilan-
teen tarkastelu, my6s ty6- ia eltiketietojen muutosten
seuranta kertoo toisaalta elSkeratkaisun osuvuudesta ja
toisaalta ty6kyvyttdmyysprosessin kertautumisesta.
Osae1tikel5isille ja hytktiystapauksille seurantajakso ei
ole vain aikaisemman el5keratkaisun jlilkeist5 aikaa,
vaan samalla my6s tydmarkkinallisen haitan kehittymisen
ja sen mahdollisen tydkyvytt6myyseliikkeeksi legitimoi-
tumisen aikaa.

1 Seurantatietojen yleistett5vyydessE on joitakin rajoi-
tuksia. Kuten aiemmin on jo esitetty, aineistoon kuu-
luvat osaeldkeliiiset ja hytk5ystapaukset ovat saaneet
eliikepiiEtdksensii vuosina L974-L976. Kaikki ovat myds
siiilytt5neet" €lekestatuksensa vuoteen 1977 : hylk5ysta-
paukset eiviit oIe ennen haastatteluajankohtaa siirty-
neet eltikkeelle, eikE osaeL5kelSisten elEke ole pEtit-
tynyt.
Seurannan l5ht6tilanteessa tutkittavilla on siten ta-
kanaan joko muutaman vuoden eltikeaika tahi yksi tai
useampia hylkiiykseen pii6ttyneitd eltikehakemuksia.
Kaikkien tiettynii ajankohtana ratkaistujen ty6kyvytt6-
myystapausten seuranta sistiltliisi jonkin verran enem-
miin piiSttyneita elSkkeitii ja toisaalta hylkdyksen jEI-
keen nry6nt6pii5tdksen saaneita.
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Mita haastatteluajankohdan, vuoden 1977 jAlkeen on ta-
pahtunut? Ovatko osael5keliiiset pysyneet edelleen osa-
eliikeliiisind ja hylk5yspSlitdksen saarleet poissa tydky-
vyttilmyyseltikkeeltti? Onko ty6ssiik6ynti IisSentynyt vai
vtihentynyt? Ennakoiko haastatteluajankohdan tydtilanne
tai koettu terveydentila mydhempia ettikeratkaisuja?

7.5. 1. Eliiketilanteen kehitys

Vuonna 1977 osaeLiikkeellS olLeista valtaosa, 70 t, saa
osaeliikett5 edelleen vuonna 19821. L5hes nel jiisosa
osaelEkelEisistE on vuoteen L982 mennessli siirtynyt
tiiydelle eliikkeelle: vanhemmat henkiltit useammin kuin
nuoremmat. l{uiIla el5ke on kokonaan p5iittynyt.

Kaikkein useimmin osaelHke on muuttunut tiiydeksi eldk-
keeksi alunperin mielenterveyden h5irididen perusteella
osaeliikkeen saaneilla. yli 40 I tellaisista psyykkis-
ten syiden vuoksi osittain ty6kyvyttdmistti on tutkimuk-
sen seurantavuosien aikana saanut tiiyden tytikyvyttd-
myyselSkkeen.

Vuonna 1977 hylktiysryhrntsSn kuuluneista runsaalle nel-
j5sosalle on mydnnetty tydkyvyttdmyyselEke vuoteen 1982
mennessS, yIi 50-vuotiaista 34 t:1Ie ja nuoremmista
21 t:11e. Vanhemmassa ikiiryhm6ssd on my6s 16 $ ty6tt6-
myys-, luopumis- tai sukupolvenvaihdosel5kkeelle siir-
tyneitts.

Haastateltujen oma terveysarvio nEyttHE jossain mEiirin
ennakoivan tulevaa el5ketilannetta. Kuviosta 34 ndkyy,

Seurantajakson aikana kuolleet tai vanhuusel5kkeellesiirtyneet on jiitetty tarkastelun ulkopuolelte.
1
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ette vuonna L977 terveydentilansa heikoksi kokeneet
ovat siirtyneet hylkliysryhm5st5 el5kkeelle tai osael6k-
keeltii tSydeIle elakkeelIe useamrnin kuin terveytensli
vShintiihn tyydyttiivirksi arvioineet. Tiimiin havainuon
voidaan tulkita ensinn5kin kertovan eliikkeen hakemises-
ta: terveytens5 heikoksi kokeneilla el5kkeelle hakeutu-
misen intensiteetti otr suurempi kuin parempikuntoisil-
Ia, ja eliikel5istyminen on siten todenn5k6isempliii.
Toisaalta - ja ehk6 elskejErjestelmEn kannalta v5hemmlin

itsest5tin selv5sti - kyseinen havainto antaa my6s viit-
teite subjektiivisen terveysarvion herkkyydesta, koetun
todel lisuudesta.

Kuvio 34. Vuoden 1977 terveysarvion yhteys my6hempii5n
eliiketi lanteeseen

vuonna 1977

osael[ke ja
hyvd terveys

huono terveys

hylkeys ja
hyve terveys

(n=229)

(n = 264)

(n= 157)

(n= 167)
huono lerveys

050
teysi cleke vuonna 1982

osaeltrke vuonna 1982

ei TEL-LEL-YEL-MYEL-ty0kyvyttdmyyseldkettl vuonna 1982

t00 9o

mffi
Entli mikii merkitys osaeliikelSisten ja hylkEystapausten
ty6sstikliynnillh on tulevalle eL5ketilanteelle? Aiemmin
todettiin, ettA noin puolet palkansaajina toimineista
osael6kelSisistli ja hylkliystapauksista oli haastattelu-
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ajankohtana ty6ssti. Kuviosta 35 n5kyy, ett5 vuonna
L977 ansiotydssii olleet osaeliikeltiiset ovat siirtyneet
harvemmin t5ydelle eliikkeelle ja hieman useammin koko-
naan pois eliikkeeltti kuin ei-ty6ss5ktiyvlit osaelSkelti-
set. Hylk5ysryhmAssti ero on samansuuntainen, mutta
erittiiin pieni.

Kuvio 35. Vuoden 1977 ansiotydsstik8ynnin yhteys my6-
hempiiiin eltiketilanteeseen palkansaajina toi-mineilla henkil6iIIS

vuonna 1977

osaeliike ja
tyOssA (n=ll6)

ei tydsse (n = 135)

hylklys ja
tyOsse (n=77)

(n = 96)ei tydssfl

050
tdysi el6ke vuonna 1982

osaelllke vuonna 1982

ei TEL-LEL-YEL-MYEL-tydkyvyttdmyyselflkettii vuonna 1982

100 9o
ffi

Le.Ivffi
Kaikkein useimmin t8ydeIIe tytikyvytt6myyseliikkeelle
ovat siirtyneet ne aiemmin palkansaajina toimineet osa-
ellikeliiiset, jotka t5yttiiv5t molemmat ede1l6 esitetyt
kriteerit: haastatteluajankohtana heikoksi koettu ter-
veys eikli ansiotydtli. Tiillaisista osaeliikelliisistS
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runsas 40 t siirtyi tliydelle eltikkeelle seurantavuosien
arkana. Jos tarkasteluun lis5t55n viele ike, korostu-
vat erot 'hyviin' ia 'huonon' ennusteen viilill5 entises-
tiilin:

vuoteen 1982 mennessii
t5ydelle ellikkeelle
siirtyneit5 (C)

vuonna 1977 osael5ke ja
- huono terveys, ei tY6tti
- tyydytt6vii terveYs, ansiotYd

-44 v. 45-64 v.
32 48
0 23

Yllli olevista luvuista saa vaikutelman ty6kyvytt6myys-
jlirjestelmtin jiiykkyydestS. Ryhm5ssii'osaelEke - huono
terveys - ei tydtli' olivat subjektiiviset edellytykset
t5ycleIle ty6kyvytt6myyselSkkeelle ilmeisesti. olemassa
jo haastatteluajankohtana; elEikejArjestelmEn kriteerien
mukainen, objektiivisesti arvioitava'tiiysir tydkyvyt-
tdmyys on kuitenkin syntynyt vasta my6hemmin. Toisaal-
ta osaeltike neyttea o1leen erittiiin osuva ratkaisu
niille aIle 45-vuotiaille, jotka kokivat terveytens5
ainakin tyydyttiivSksi ja joilla oIi tydpaikka. Yksi-
kiiiln heiste ei seurantavuosien aikana siirtynyt tliydel-
Ie tydkyvyttbmyyseltikkeel le .

7.5.2. Tydsslik5ynnin muutokset

Palkansaajina toimineista osael5keliiisist5 ja hylk5ys-
p55t6ksen saaneista puolet oli ty6ssli haastatteluajan-
kohtana. Vuonna 1982 tydssikiiyvi5 oli eniii kolmannes.

Suuri osa tyiielilmast5 poistumisista selittyy seuranta-
vuosien aikana mydnnetyll5 teydellii ty6kyvyttdmyyselEk-
keeIlEi. Kuitenkin, jos tarkastelukohteeksi valitaan
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vain ne henkilot, jotka pysyrvit koko seurantajakson
ajan osaelEkelSisinii tai hylk5ystapauksina, havaitaan,
ettii my6s heillii ty6ssiikiiynti on v5hentynyt. Vuonna
1977 ty6sst olleista ja koko ajan osael5kkeellli pysy-
neist8 kolmasosa on jtiEnyt pois ty6std vuoteen 1982
menness6. Vastaavasti hylkiiyksinti pysyneist5 ja seu-
rantajakson alussa tydssii olleista neljiisosa on lopet-
tanut tydnteon. Ty6eltimSst5 poistuminen on ollut sek5
osael5kelEisillE etta hylk8ystapauksilla yJ.eisempS5
vanhemmissa ik5ryhmissti.

Kuvio 36. Ty6sstikliyvien osuus eri vuosina koko seuran-
tajakson ajan gsaeliikkeellii tai hylktiysryh-
mhss8 pysyneist5-, ennen el5kkeen hakemista
palkansaaj ina toimineista
ty6sse
kdyvil

olo

'o. .... . ... .. ..... .1

50

45

0 hylklystapauksina
' pysyneet (n = I40)

35

30

osaellkkeell!
pysyneet (n= 149)

vuosl0

-77 -78 -79 -E0 -8r -82

Aiemmin on todettu, ett6 osael5kel5isist5 ja hylkEys-
tapauksista vajaa puolet oli tydss5 haastatteluajan-
kohtana vuoden 1.977 lopulla. Kuviossa 35 tarkastel-
laan kuitenkin vain osaeltikkeellli tai hylkiiysryhm5ssEpysyneit8, ja heilI5 ty6ss6kiiynti haastatteluajankoh-
tana oli keskimtiiiriiistE yleisempli8.

1
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EdeIlli oleva kuvio kertoo varsin karua kieItH vajaaty6-
kykyistelr tytillisyystilanteesta. Jo seurannan lahtdti-
Ianteessa rnonet ovat poissa tytielamdstli, mutta vuosien
kuluessa yhti useampi putoaa pois tytimarkkinoilta. Ty6-
ellinriist5 poistumisen intensiivisyys n6ytt5ii jossain
miiSrin heijastavan yleisen ty6Ilisyystilanteen vaihte-
Iua. Tydtt6myysaste oli korkeimmillaan seurantajakson
alkuvuosina, aleni sitten hieman, kunnes khlintyi taas
uuteen nousuun vuonna 1981. OsaelSkel5isten ja hyl-
k5ysryhmiidn kuuluvien v5hiiisempi ty6ellim5stii poistumi-
nen ajoittuu juuri tasaisemman ty6Ilisyystilanteen
aikaan; korkean tai kasvavan ty6tt6myyden vuosina ty6s-
sdkiiyvien m55r5 on laskenut nopeimmin.

Kuvj-orr 36 havainnollistama kehitys kertonee sekli ty6ky-
vyn viihittiiisest5 heikkenemisestti ettii ty6markkinapro-
ses sien syr j HyttHmismekani smeista. " ToimintakyvylttiSn
heikentyneet ovat viimeisiS, jotka otetaan tydhdn, ja
ensimmiiisiii, jotka irtisanotaan tydvoimaa supistettaes-
sa" (Acton 198L, 51). TEIIaisen seulonnan tuloksena
yha useampi vajaaty6kykyinen saa ei-ty6llistettEvEn
leimerrr: tuotantoelSm5n kannalta he ovat loppuunkulutet-
tua tydvoimaa. Ilkka Haapolan (1984) haastattelemat
ik5iintyneet ty6ra3oitteiset tydnhakijat sopivatkin
erinomaisesti edel15 hahmotettuun kuvaan hylkEystapaus-
ten ja osael5kelEisten ty6tilanteesta. Useimmilla Haa-
polan haastattelemilla ik5hntyneillii ty6rajoitteisilla
eliikehakemus oli vireill5 tai suunnitteilla. Tydpaik-
kansa he olivat menettiineet pitk5n palveluskauden jHI-
keen joko tuotannollisista tai terveydellisist5 syistii.
Tydmarkkinoilla ei ollut heille en5ii k5ytt6E toisaalta
ty6kyvyn heikkenemisen vuoksi ja toisaalta teknologisen
kehityksen ja automaation aiheuttaman ammattitaidon
osittaisen vanhenemisen vuoksi (mt. 162-166) .
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OsaelSkeltiisten ja hylkEyspiitit6ksen saaneiden elSm5nti-
lanteen kehitys eltikeptiiit6ksen jElkeen on monissa suh-
teissa identtilen t5yden ty6kyvytt6myyselSkkeen saajien
eliikkeen hakemista edeltiineiden vaiheiden kanssa. Ty6-
kyky heikkenee asteittain, tydmarkkinamekanismien mar-
ginalisoitumis- ja syrjEytt.limistendenssit vahvistuvat,
ty6markkinallinen haitta muuttuu entrst5 ilmeisemmliksi,
ja tydssakaynti alkaa o1la vuosien mittaan yhli harvi-
naisempaa. llmeisesti selketin l5ilketieteellisen niiytdn
puuttuminen pitii5 kuitenkin monet jo tydeliimiist5 syr-
jiiytyneet varsin pitk6iin t5yden tydkyvytttimyysturvan
ulkopuolella.
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8. YHTEENVETO

"sosiaalipoliittiset ongelmat niiyttevat kehit-
tyviin teella pulmallj.siksi osaltaan siksi, €t-
ta t5miinpiiivliset ktisityksemme sosiaalipoli-
tiikasta ovat yleensd periiisin eilisestii yh-
teiskunnasta" (Kuusi 1953r35) .

KtisilIS olevassa tutkimuksessa on seurattu juridisen
ty6kyvyttdmyysktisitteen muotoutumista eilisen yhteis-
kunnasta nykypiiiviiSn. Tarkastelussa on pyritty havain-
nollistamaan ty6n ja sairauclen keskinEiistii painottumis-
ta viime vuosikymmenien ty6kyvyttbmyyskiiytiinndssii ja
samalla etsimliSn yhteiskunnallisen kehityksen, ty6n ja
sairauden muotojen muutoksen asettamia haasteita huomi-
sen tydkyvytt6myyskiisitteelle.

Tutkj.muksen empiirisessH osassa on hahmotettu tydkyvyt-
t6myysel&keliiistymisen vaiheita elSkkeen hakijoiden ko-
kemuksista k5sin. Empiirinen kuvaus perustuu haastat-
telu- ja rekisteritietoihin. Haastatellut, 2592 henki-
16a, poimittiin perusjoukosta, jonka muodostivat TEL-,
LEL-, YEL- tai l4YEL-tydkyvyttdmyyselEkeratkaisun vuosi-
na 1974-1976 saaneet.

MrtS ty6kyvytt6myys on? Ty6hdn kykenem5tt6myys ilmenee
tydn vaatimusten ja tydntekijdn toimintakyvyn valisenii
ristiriitana. Ty6n ja toimintakyvyn toisiinsa peilautu-
minen hahmottaa tydkyvyttdmyyden muotoutumisen yksil6n
ja yhteisdn vuorovaikutukseksi, yksi161lisen toiminta-
kyvyn ja yhteis6llisen ty6eliimiin vtiliseksi suhteeksi.
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Ty6kyvytL6myyden syy voi siten painottua joko toiminta-
kyvyn heikkenemisen, ty6n vaatimusten muutoksen tai
vreI6 kolmannen tekijEn, syrjSytymistii kiihottavien
ty6markkinamekanismien suuntaan. Usein vaikutukset ovat
samanaikaisia.

Tydkyvyttdmyysprosessin ensimmiiisessd vaiheessa, ty6-
markkinallisen haitan rnuodostumisessa, ty6kyvyrt6myys
hahmottuu vielii lakiteksteistii ja niiden tulkinnoista
riippumattomana ilmi6nii. Juridiseksi klisitteeksi, so-
siaalietuuksien perusteeksi tydkyvyttdmyys muuttuu vas-
ta hallinnollisten ptiilt6ksentekovaiheiden kautta.

Ty6markkinallisena harttana tydkyvytt6myys sulautuu
merkitykseltii5n ei-t;,r6tlistettiivyyteen; sen syysuhteet
ovat ty6voiman kysynn5n kannalta toisarvoisia. Ty6voi-
mansa tarjoajalle tydmarkkinallisen haitan syysuhteet
muodostavat syrjaytymisen kokemuksellisen perustan, )o-
ka ohjaa sek6 konkreettisiin toimenpiteisiin suuntautu-
mista ettli syrjiiytymisidentiteetin muodostumista. Sai-
rauden vuoksi tydhdn kykenemdtttjmlille ty6stii syrjiiyty-
misen legitimoituminen merk:.nnee vapauttamista, ty6n
puutteen tai muuttumisen takia tarpeettomaksi k5yneelle
ehkd pikemminkin vastentahtoista syrjEytttimistEi (ks.
HeikkiIS 19821.

Ty6kyvyttbmyyseliikeliiistyminen onkin n5ht5vissti tydky-
vyttdmyyden syysuhteisiin, tydmarkkinalliseen haittaan
kohdistuvana reaktioketjuna, jonka keskeiset valintati-
Ianteet muodostuvat eliikkeelle hakeutumisesta, hakemuk-
seen Iiittyv5stii lE6kdrinlausunnosta ja elSkelaitoksen
ptititdksestii (ks. kuvio 14 s L231 .



194

Tydmarkkinallisen haitan muodostuminen. Tydkyvytt6-
myyseJ-likelSistymisen empiiriset havainnot kertovat
luonnollisesti terveyden heikkenemisen ja ikiitintymisen
merkityksestE ty6hi5n kykenemiittdmyyden muotoutumisessa.
Kovin harvoin tydkyvyttdmyys kuitenkin aiheutui yhdestti
selke5stli taudista; valtaosalla haastatteluista oli ai-
nakin kaksi toimintakyvyn heikkenemiseen vaikuttanutta
sairautta, jotka tavallisesti olivat haitanneet ty6nte-
koa jo useita vuosia ennen el5kkeen hakemista. I"lite
useampia sairauksia henki16llti oli, sitE hitaammin ty6-
kyvytt6myysprosessi oIi edennyt tydkyvyn koetusta heik-
kenemisestd juridiseen tydkyvytt6myyspdiitdkseen. Tqii-
hUn bqhenemiittiimqqden dain-auahomponentiata ei aiit
niinhiiiin hono,stu tihiLLinen tznveqden heihheneminen vaan
hida,s lzuluminen, toimintabqvqn viihitttiinen ehtqminen,

Paitsi sairaudesta ja itist5 tutkimuksen empiiriset tu-
Iokset kertovat my6s ty6n, tyBttdmyyden, koulutuksen ja
sosiaalisten suhteiden roolista tydkyvyttOmyyden kehit-
tymisessii.

Kouluvuosia haastatelluilla oli hyvin v5h5n. Kqvqtt.ii-
mqqden tieto -taito-bomponentin, oAaamattomuuden metLlzi-
tAr tqiimanbhinat-l-iaena haittana onhin iLmeinen. Eika
sen merkitys ainakaan o1e viihenemiissii, si115 nhuono-

osaisuus niin sanotussa tietoyhteiskunnassa merkitsee
paitsi rahan usein nimenomaan kulttuurisen ja sosiaali-
sen pdSoman puutetta, k6mpelyytt5 sosiaalisessa kilpai-
lussa..." (Karisto 1985, L241.

Tydvuosia haastatelluilla sen sijaan oli runsaasti.
Piiliasiallinen ammatti sijoittui tavallisirunin raskaina
pidetyille aloille: maa- ja mets6ty6h6n, rakennuksille,
teollisuuteen. Ty6n kuormittavuus onkin tydkyvytt6-
myyseliikettii hakeneiden tydtaustan keskeisin yhteinen
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nimittdjii, mutta my6s piirteit5 ammattirakenteen muu-
tosten ja tydmarkkinamekanismien toiminnan vaikutuksis-
ta on l6ydet.tiivissii.

Supistuneet elinkeinohaarat, pitk5lIe rationalisoidut
amnattialat ja ep5vakailler' jokamiehen' ty6markkinoil-
Ie sijoittuvat ty6t kuten siivous-, varasto- ja aputyd
olivat yleisiii. Viimeksi mainittuihin tehtiiviin oli
usein siirrytty vdhtin ennen eliikkeen hakemista tydkyvyn
jo heikennyttyS. TqijhuvqttdmqqaprLo6e^6in viihittiiinen
eteneminen eL titen boahe ainoa,sta.an Aalnautta, mqit
tq ii eLd.miLAL A tapahtuu atteittaidta manglnaliao itunid t a.

l.lonet haastatelluista olivat myds kokeneet ty6n puut-
teen: ty6ttdmyyttii esiintyi tydkyvyttdmyyseliikkeen ha-
kijoiden ty6taustassa useammin ja pitempdiin kuin muulLa
vtiestdllii. Eihii aqnjiiqtqminen tqii,stii o.ina niittiinqt,
mq'od perll.LeettA 

^A)LiAAtulneitd. 
oLi hzahlmtiiiniiiatd enzm-

miin. Kaksinkertaisesti syrjHytyneet ovat Jorma Sipil5n
(1985, 73) mukaan yhteiskuntamme ulkopuolisimpia: 'Ny-
ky-yhteiskunnassa tyd ja perhe ovat ihmisten vSlisen
yhteisyyden tarkeimmiit instituutiot. Ne ovat myds t5r-
keimm?it siteet yhteiskuntaan: pahimmin syrjtiytyneitli
ovat siis ne, joilla ei ole tydtE eik5 perhettti. tr

Tydkyvytt6myyden legitimoituminen. Ty6h6n kykenemdtt6-
myys on legitimoitavissa hallinnollisella p52it6ksellti.
ElSkepiidt6ksessti tydkyvyttdmyyden etiologiset piirteet
muotoutuvat juridisen eliikeoikeuden perusteiksi. Pe-
rusteiden painoarvoon vaikuttavat paitsi lakitekstit
my6s niiden tulkinta, johon puolestaan yhteiskunnan
eltikejtirjestelm5lle asettamat odotukset heijastuvat.
Legitimoituuko ty6markkinallinen haitta juridiseksi



196

ty6kyvytt.dmyydeksi, riippuu siten paitsi ty6n ja toi-
mintakyvyn ristiriidasta my6s ihmisten ja organisaati-
<.riden tavoitteista ja toimintanormeista (Puro1a 1979,
261 .

Sairauden ensisi'iaisuus t v6kvvvtt6mvvskri tee rrna- Ela-
kejiirjestelmien nykyiset tytikyvyttdmyyskriteerit koros-
tavat sairauden ensisijaisuutta elEike-etuuksien perus-
teena . Varhai s immis sa sosiaalivakuutussuunnite Imi ssa
tosin puhuttiin ty6kyvytt6myydestE yleisenE ruumiillis-
ten tai henkisten voimien ehtymisenS; vasta vuoden 1956
kansaneliikelaissa tuotiin eksplisiittisesti esiIle sai-
rauclen, vian tai vamman v5lttdm5tt6myys tydkyvyttdmyy-
den perusteena.

Viime vuosien tydkyvytt6myyskriteerien muutoksissa ja
tulkinnoissa on sairauden ohella painotettu my6s tydky-
vytt6myyden sosiaalisuutta. Ty6kyvytt6myysmiiiirittelyn
voidaankin katsoa vastanneen yhteiskunnallisen tydn ja
sairauden kirjon monimuotoistumiseen rajautumalla sel-
ketin lSSketieteellisesti, mutta ulottamalla samalla me-
disiinisperusteisen kriteeristtinsE enenev6ssii miiiirin
my6s sosiaalistaloudelliselle alueelle. Ty6n muutokset
ja ty6markkinamekaniSmien vaikutukset suodattuvat elEk-
keen perusteiksi kuitenkin vain Iiiiiketieteellisten syy-
suhteiden viilityksellE. Junidinen tqiitzgv qttdmqqdmiirirtit-
tel-q huvaata.a ntiin,soaiaal-ia en hontnoLLin medilzaLi,soi-
tumi,s ta, Ltiii"hetieteelLi,s en qlivallan Laa! enemitta muiL-
Le eLiimiinalueille huin taittauteen.

Sairauden
erivapaus

korostuminen ensisijaisena keinona saavuttaa
ty6n normista heijastaa kdyhiiinhoidollista
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avustuskelvoton-avustuskelpoinen-ajatteltra. TEmd jako
ei sosiaalivakuutusjHrjestelmien kehittymisen mydt6 oIe
h5vinnyt - erj-vapaus itsensd eltittiimisen periaatteesta
on edelleen ansaittava tydyhteiskunnan taloudellismo-
raalisia arvoja rikkomatta.

Tydkyvyttdmyyden 'ansaittavuus' tuli usein esille tut-
kimuksen haastattelutilanteissa. Tydkyvyttdmet kertoi-
vat nrielellSlin ja seikkaperEisesti sairauksistaan ja
ty6historiastaan painottaen n5in sekii tehtyii tydtE ettE
menetetty5 terveyttii erivapauden legitimoijina. Saman-
kaltaisesta havainnosta raportoi Cato Wadel (1973, 33)
ty6ttdmien eliim6ntilannetta analysoidessaan. H5n to-
teaa, ettei tydtt6men kertomuksia entiseste ty6staAn
tule pitiia pelklisttiSn osoituksena siita, ette hiin ar-
vostaa ty6t5, vaan mytis keinona ylllipitti5 ty6n antamaa
arvostusta.

Tyiikyvyttdmyysmiiiirittelyn ideologisia piirteitH l6ytyy
myds elEkeratkaisuun liittyvistii empiirisistii tuloksis-
ta. Tutkimuksen havaintojen mukaan hylkdyspiiiit6kset
olivat nuorilla yleisempiii kuin vanhoilla, ja naisilla
yleisenrpiii kuin miehillA. Hylk5yspiiiitds osui useammin
omasta aloitteestaan kuin lliiiklirin kehotuksesta eliiket-
tli hakeneille, ja useammin monisairaille kuin yhtli tau-
tia sairastaville. Hylk6yspliiit6kset olivat yleisimpi5
mielenterveyden hiiirididen ja tukielinten sairauksien
perusteella elSkettti hakeneilla - molemmissa tautiryh-
miss5 korostuu objektiivisen mittaamisen vaikeus. Ja
trylkiiyspiiSt6kset Iiittyivat myds herkemmin lyhyeen ja
katkonaiseen kuin pitkiiSn ja vakaaseen tydtaustaan.

NHmd havainnot kertovat, ett5 eliikekriteerit ovat tiu-
kemmat nuorille kuin vanhoille ja soveltuvat ilmeisesti
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miesten sairastavuuden ja tydeldmtin muotoihin paremrnirr
kuin naisten. Mutta ennen haitzhea ne lzentovat teLheiin
LiiiihetieteelLidtlqden ja tunnol-Li,sen tqtiu,Lan metLhitqb-
A eL tA fu ii lz q v q ttri m q q a eL tihb e en m q ii ntiim ia z,s a d., eniv ap a.ud en
ana altt emit et d a ,

Ld5ketieteellisen ulottuvuuden painottumista eldkerat-
kaisuissa kuvastaa my6s haastateltujen terveys ja ty6-
tilanne el5kkeen hakemisen jiilkeen. Omakohtainen sai-
rauden kokeminen ei juurikaan erotellut mydnt6- ja hyl-
kdyspSStdksen saaneita. Nuorimmat hylkaystapaukset to-
sin arvioivat terveytensii ja toimintakykyns5 hieman po-
sitiivisemmin kuin vastaavan ikiiiset el5kelEiset, mutta
vanhimmassa ik5ryhm5ssE tilanne oli jopa pSinvastainen.
Lii5ketieteellisempi sairausindikaattori, sairausvakuu-
tuslain perusteella kokonaan korvattavien lsEkkeiden
ktiyttd, sen sijaan erotteli varsin selviisti hylk5ys- ja
mydntdtapaukset. Kussakin tautiryhmiissii ttiyden eISk-
keen saajat kdyttivtit ilmaisl5Skkeit5 eniten, osaelSke-
liiiset toiseksi eniten ja hy1k5yspSStdksen saaneet v5-
hiten.

Ty6n puute tv6kvvvt t6myysm5tiritte lvs sE . Tutkimuksen
enrpiiriset havainnot kertovat, ettei tydstti syrjdytymi-
nen ollut totaalista vain tiiyden el5kkeen saajiIIe.
!!y6s aiemmin palkansaajina toimineista osaeldkelliisistii
ja hylkiiystapauksista puolet oIi vailIa ansioty6tt
eltikkeen hakemisen jiilkeen. Ilmeisesti tarvittavan
liiiiketieteelrisen niiytdn puuttuessa tydmarkkinallisesti
painottuneet syysuhteet eivlit riittiineet tydkyvytt6myy-
den legitrmoitumiseen.
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Kolnrasosa ei-tydssiikiiyvistii osaelSkelliisistii ja hyI-
kiiysp52itdksen saaneista olisi halunnut jatkaa ainakin
osa-aikaista tydtti. Tydst5 irtautuminen ei heille o1-
lut vapauttamista vaan syrjtiytttimistS. Tybmahdolli-
suuksia ei kuitenkaan juuri ol1ut tarjolla: viiden vuo-
den seuranta-aikana sek5 osaelSkelEis- ettii hylkiiysryh-
miss5 ty6ss5k5yvien osuus jatkuvasti aleni.

Ty6n puutteen sislillyttliminen tydkyvytttlmyyskriteerei-
hin onkin askarruttanut lainlaatijoita jo vuosisadan
vaihteen komiteoista l5htien. Ty6ttdmyys- ja ty6kyvyt-
t6myysturva on pyritty pit6m5lin tiukasti erillliSn -
tSssfi rajank5ynnissH k6yhHinhoidollisen kelvoton-kel-
vollinen-jaon perinteet nlikyviit selkeimmillElin. Tydn
puute ja tydhdn kykenemStt6myys kietoutuvat toisiinsa
kuitenkin niin monin tavoin, ettei sosiaalivakuutus o1e
voinut tlitti kytkentiiS tEysin sivuuttaa. Poikkeusta-
pauksissa ty6n puutetta pidettiin kykenemEttdmyyden ve-
roisena jo vuosisadan alkupuolen suunnitelmissa, ja
viime vuosikymmenellS ty6n saatavuus kirjattiin juridi-
siin tydkyvyttdmyysmiitiritelmiin. Itsenliistii roolia
Ly6n saatavuuden kriteerillE ei tydkyvyttEmyyslainsiiH-
diinn6ssE kuitenkaan oIe; tytin saatavuus pyritli8n otta-
maan huomioon tydkyvyttdmyyden ehtona, sairausperustei-
sen ty6markkinallisen haitan ilmenemisen sE8telijtinS.

ElSkehakemukseensa hylk5ysp6lit6ksen saaneiden heikko
tytillisyystilanne osoittaa, ett5 tt1iin puute on oLLut
vaibeatti aijoitettavid,sa pitbiilti qbaiLdn oninaiauu-
dehai ltaltmotetun junidiaen tqdlzgvqttdmqqden biiaittee-
Aeen. Tosin LEL-aloi1Ia eliikkeen hakijan ty6tt6myys-
tausta vaikutti mydnt6piiiitdksen suuntaisesti, mutta
TEL-laitosten ratkaisemissa tapauksissa hylkiiys-
pE5tdksen saaneet olivat olleet tydttdminli useammin
kuin my6nt6pEiit6ksen saaneet. Listiksi hylkEysp5titdksen
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saaneilla ty6tt6myysjaksot olivat olleet pitempiii kuin
my6nt6ptiiittjksen saaneilla.

Tydtt6myyden ja ty6kyvyttllmyyden yhteyksistH kertoo
my6s niihin kytkeytyvien eliikemuotojen toisiaan kompen-
soiva kehitys. Iktiiintyneemmillli tydmarkkinoilta syr-
jAytyneillii on ty6kyvyttdmyysel5kkeen sijasta mahdolli-
suus hakeutua taloudellisesti samanarvoiselle ty6tt0-
myyseltikkeelle. Ty6ttdmyyseliikkeen'suosio' on viime
vuosina rajusti listiSntynyt, ja ty6ttdmyysel5keltiisten
vEest6osuuden kasvaessa on tytrkyvytt6myysel6kelliisten
osuus laskenut. Nuoremmilla tydmarkkinoilta syrjEyty-
neil15 ei vastaavaa ep5medisiinist5 tukimuotoa ole.
onkin arveltu, ettli sosiaaliturvajErjestelm5 saattaa
niiin'pakottaa' heit6 sairaan rooliin syrj8ytymistilan-
teen legitimoimiseksi (Karisto 1984b; Berglind L976,
e0).

Huomisen haasteet. Tydkyvytt6myyden juridiset, yksi-
1611is-medisiinisesti painottuneet kriteerit korostavat
erivapautta ty6st5. Juridiset tydkyvytt6myyskriteerit
ovat sosiaalivakuutuksen syntyvaiheiden perinteiden mu-
kaisesti vahvasti ankkuroituneet'henkiltivahingon vaa-
ra' -ajatteluun: ty6kyvytt6myyden perusteita etsitSSn
yksil6istli, eik5 yhteiskunnallisilla prosesseilla o1e
itseniiist5 roolia. Tydkyvytt6myys nEhdiiHn yksi161lise-
D5, terveyteen liittyvEn5 riskin5, jonka kohdatessa
erivapaus tydstts on saavutettavissa.

Tydkyvyttdmyyden empiirinen tarkastelu kuitenkin osoit-
ti, ettd ty6kyvyttdmyysturvan piiriin suodattuvat my6s
monet yhteiskunnallisesti painottuneet syysuhteet.
Tytikyvyttdmyysturvan funktiot ovatkin tydyhteiskunnan



20t

kehittymisen mydtli kasvaneet ulos yksiltillisesti m5liri-
telthvistli ty6voiman uusintamistarpeista. Tydkyvytt6-
myysvakuutus hoitaa rakennemuutosten seurauksia ja nah-
dollistaa tuotannollisen kehityksen sukupolvittaista
vaihtuvuutta nopeammin. "Ty6kyvytt6myysvakuutus on kul-
kenut pitkiin matkan ylllitt5viin lyhyessH ajassa - vaati-
mattomasta, joskin terkeeste sosiaalisesta reformista -
koko yhteiskunnan keskeisen poliittisen, taloudellisen
ja sosiaalisen kiinnostuksen alueeIle" (Bogen 1984, 3).

Yhteiskunnallinen kiinnostus ty6kyvytt6myysvakuutukseen
kohdistuu ennen kaikkea sen toimintaan tydn uusjaon to-
teuttajana: tyOkyvyttdmyysvakuutus voi toimia tydmark-
kinallisesti sopimattoman ty6voiman syrjliyttlijEnii.
T qiihqv qtti)mqqtvahuutuha en qltteidtzunnaLlinen me,Lhitq6 on
niiin muuttuma.SAa. Tq'ctatti vapautt.amiden ohelLe on nou-
AemasAa tqdttiinqqdedtii vapauttaminen, mibii nqhgi,sen
btiteenidtijn valliteaaa me.)Llzittee tgdn puutteen tai ten
a o pimattomuuden medihal-ia o inia ta.

Tydkyvyttdmyysturvan kriteerien sidonnaisuus yksi1611i-
siin riskeihin ja sen funktioiden yhteiskunnallisempi
painottuminen asettavat haasteita tydkyvyttdmyysturvan
kehittymiselle. Joiltakin osin nEihin haasteisiin vas-
taa vuoden 1.985 alussa voimaan tuleva yksil61linen var-
haisel5ke. Ttim5 uusi tydkyvytt6myyselskemuoto ei nykyi-
seen tapaan korosta sairauden ensisijaisuutta elSkkeen
perusteena, joskin sairaus on erEEnE tekijEnE vaikutta-
massa arvioon hakijan kyvystli ja mahdoltisuuksista seI-
viytyii tydss55n. Yksil6llinen varhaiseliike merkitsee
tydkyvytt6myyskEsitteen muutoksia kuitenkin vain tydss5
olevilIe ja 55 vuotta taytteneille henki16i1Ie.

Jotta ty6kyvyttdmyyden ty6markkinallinen ulottuvuus tai
tieto-taito-komponentti voisivat nykyisen kriteerist6n
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puitteissa saada sairaudesta riippumattoman roolin,
olisi ne itse luokiteltava sairaudeksi. T5lIainen kii-
s:i-tys ei nyky-yhteiskunnassa olekaan kovin vieras; sekli
koulutuksen puute ett5 ty6tt6myys ntihd5iin helposti yk-
sil6llisin5 epEontristumisina (Karisto L985, L27i Vehe-
talo L982, 99). Yhteiskunnallisten ongelmien yksil6l-
IistSminen, sairaudeksi identifioiminen tuskin kuiten-
kaan palvelee niiden 'uhreiksir joutuneita. Leimaamat-
tomampaa ja hoitotoimenpiteet yhteiskunnallisemmin
suuntaavaa olisi viihenttiS sairauden painoarvoa ja hy-
v5ksyti sosiaalisesti ja tajunnallisesti painottuneet
tydmarkkinallisen haitan syysuhteet sellaisenaan so-
siaalietuuksien perusteiksi. Olisiko tHllaisen jtr-
jestelm5n vaarana kuitenkin muodostua negatiivisesti
v5rittyneeksi syrjEytt5misrahaksi, yhteiskunnallisen
kahtiajaon ilmentiijEksi (ks. Sipi15 1985, 1.16) ?

Antti Karisto (1985, 127 ) perii8nkuuluttaa sosiaalisuun-
nittelulta keinoja eriarvoisuuden, polarisoitumisen ja
syrjEytymisen lievittiimiseksi. Ldytyv5tk6 keinot, vai
ovatko osaamattomuus, kulttuurisen pEtevyyden puute ja
tarpeettomuus tuotannossa huomispiiiviin yhteiskunnan
keskeiset tytikyvytt6myyskriteerit?
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