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Tiivistelmii

Raija Gould: Mitii eliikehylkflyksen jfllkeen. Eltiketurvakeskus, T\rtkimuk-
sia 1995:4.

Yksildllisen varhaiselZikkeen hakemuksista hyllttiiin lZihes puolet. Tlissli
tutkimuksessa selvitettiin, mitd hylkflysptiiitdksen saaneille on mytihem-
min tapahtunut. Aineistossa olivat mukana vuonna 1988 ja alkuvuodes-
ta 1992 hylk[yksen saaneet palkansaajat, jotka eivtit kevtlZill[ 1993 viell
olleet tiiytttineet 65 vuotta. Osa tiedoista keriittiin postikyselyllZi, osa poi-
mittiin rekistereistii. Thtkimus osoitti, ettii yksildllisen varhaisel?ikkeen
hylktiyspiifltOksen saaneista valtaosa siirtyi pois ty6eliimAs6. Vuonna
1988 hylktiyksen saaneista oli viiden vuoden kuluttua 84 7o jollakin eliik-
keellfl. 1990-luvun talouslaman mydtfl hylk[yksen jiilkeinen eliikkeelle
siirtyminen kuitenkin hidastui, ja vaihtoehdoksi muodostui tydttdmyystur-
va. Vuonna 1992 hylkayksen saaneista oli vuotta mydhemmin puolet
tyrittdminfl. Vaikka tyOttdmyys tai uusi eliikkeelle hakeutuminen olivat
tavallisimpia hylkflyksen jtilkeisi[ vaihtoehtoj a, jonkin verran el2ikkeen
hylkiiiiminen kuitenkin pidensi hakijoiden tyiiss[oloaikaa.

Avainsanat: Yksil0llinen varhaisel?ike, eliikehylkiiys, el?ikkeelle siirtymi-
nen, tycittOmyys, ikZitintynyt tydntekijA.

Abstract

Raija Gould: What if the Pension Application is Denied. The Central
Pension Security Institute, Studies 1995:4.

Nearly half of the applications for early disability pension are denied.
The aim of the present study was to establish what happened to the
applicants after they had been denied a pension. The subjects of the
study comprised all employees who had been denied a pension in 1988

or at the beginning of 1992 and who had not attained age 65 in the spring
of 1993. The data was partly collected by mail questionnaires, partly
retrieved from the pension records. The study showed that the majority
of those having been denied an early disability pension exited the labour
market. 84 Vo of those who had been denied a pension in 1988 ended up
on some form of pension in five years' time. However, in the wake of the
economic depression of the 1990's the trend in retirement upon denial
declined, and reliance on unemployment benefits emerged as an alter-
native. Half of those having been denied the pension in 1992 were
unemployed one year later. Although unemployment or a new applica-
tion for pension were the altematives most commonly resorted to after de-
nial, the applicants, however, stayed on somewhat longer in working life
in consequence of the denial.

Key words: Early disability pension, pension denial, early retirement,
unemployment, aged employee.



Alkusanat

Tiimfl tutkimusraportti on osa Eltiketr.rrvakeskuksen varhaiseltiketutkimus-
ten sarjaa. Sarjan tutkimuksilla on haluttu selvittiiii varhaisen eliikkeelle
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vaihtoehtoja.
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I Johdanto

Yksi16llinen varhaiselike

Yksil0llinen varhaiseliike otettiin kiiytt66n tyoeliikejlrjestelmiin yksi-
tyisellfl puolella vuonna 1986. Julkisella puolella se tuli voimaan
heiniikuun alussa vuonna 1989. Tiimiin eliikemuodon tarkoituksena on
ollut ikfliintyneiden tydtaakan kevent2iminen ja yksilOllisten olosuh-
teiden huomioon ottaminen eliikkeelle siirtymisessZi. Samalla sen on
katsottu hyOdyttflv iin myO s tydnantaj ia l i s lite ss ?i?in j ou stavuutta henki -
ldstdpoliti ikkaan (El2ikeikiikomitean esitys... 1 9 8 3).

Yksilcil linen varhaisel iike on jos sain mfliirin lievennetyin kriteerein
ik[iintyneille tytintekij0ille mydnnettivl tytikyvyttdmyyselflkkeen laji.
Koska kysymyksessii on tydkyvytttimyyseliike, on eliikkeen saajalla
aina oltava sairaus, vika tai vamma, joka alentaa hiinen ty<i- ja an-
siokykyfltin. T)Okyvyn heikkenemistii arvioitaessa ol.etaan kuitenkin
sairauden lislksi huomioon mm. ikliintymiseen liittyviit tekij?it, am-
m atissaolon pitkfl-aikai suus, hakij al le tydstii aiheutunut rasittunei suus
ja kuluneisuus sekfl tydolosuhteet. Kokonaisarvion perusteella ratkais-
taan, onko hakijan tydkyky alentunut pysyv[sti siirrii mfliirin, ettei
hiinen kohtuudella voida edellytttH eniifl jatkavan ansiotydtiifln.

Yksi l0ll i selle varhai seliikkeel le si i rtym inen ei edel lytii varsinai sen
tydkyv yttdm yyselZikkeen tapaan v uoden mittai sta sai rau sptii v liraha-
kautta, vaan tiille eliikkeelle voi siirtyti suoraan tycieliim[st[. Yksil0l-
li sen v arhai sel2ikkeen m ydnt2im i sestii voi hakea ennakkopiiiitcistti vie-
l[ tydss?i ollessa. Ntiin hakija saa aikaa varautua eltikkeelle siirtymi-
seen, tai miklli ptititOs on hylkflflvii, tydsuhdetta ei tule katkaistua to-
teutumattomien eltikeodotusten perusteella. Tlcinteon lopettanut ha-
kija voi hakea suoraan lopullista p[6tdst[. Yksildllirsen varhaisel?ik-
keen saajalla tulee kuitenkin aina olla oikeus tydellkelakien mukai-
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seen ns. tulevaan aikaan, eli tydsuhteen pflittymisestii ei saa olla
kulunut vuotta pitempflfl aikaa. Tiitfl vuoden aikarajaa pidentZivZit kui-
tenkin esimerkiksi tydttdmyy sko rv aus- j a sairau sp2iiv Zirahaj aksot.

Yksil0llisen varhai sel2ikkeen alaikflraj a oli yksityisell ii puo lell a
aluksi 55 vuotta, mutta vuoma 1994 se korotettiin 58 vuoteen. Ik[-
rajan korottaminen koskee vuonna 1940 ja sen jiilkeen syntyneitti.

Varhainen eliikkeelle siirtyminen

VanhuuselZikeik[fl l2ihestyvistii suomalaisista valtaosa on el 2ikkeel I li.
Vuonna 1993 sai 55-64-vuotiaista 57 Vo jotakin eliikettii. Useimmat
heistli saivat el?ikettii tydkyvyn heikkenemisen perusteella joko varsi-
naisena tycikyvyttdmyyseliikkeenfl tai yksi16llisenti varhaiseliikkeenii.
(Tilasto Suomen el2ikkeensaajista 1993).

Toiveet varhaisesta, ellkkeen turvin tapahtuvasta tydn jlttiimises-
tii ovat yleisi2i myds vielti tyOmarkkinoilla olevilla ikiiiintyneill[ tydn-
tekijdillL Viime vuosien kyselytutkimusten mukaan noin puolet niist2i
55-64-vuotiaista suomalaisista, jotka eivlt vielti olleet eliikkeellti, olisi
halunnut siirtyii ellkkeelle (Gould ym. 1991 ja 1992, Gould 1994,
Piispa ja Huuhtanen 1993). Tydntekijdiden varhainen eltlkkeelle
siirtiiminen on ollut mycis yritysten intresseissii: tyrittrimyyseltikkeen
ja yksildllisen varhaisel?ikkeen kiiytttiminen yritysten henkilOstdpolitii-
kan viilineen2i ei ole ollut harvinaista (Jonninen ym. 1992).

Varhaiseen eliikkeelle siirtymiseen liittyy usein olennaisena osana
el[kkeelle siirtyj?in oma pyrkimys tyOel2imiistii poistumiseen. ElAk-
keelle siirtyminen muodostaa prosessin, jossa sekti tydeliimiistii pois
tydnttiviit ettii eliikkeelle vet[vtit tekij[t saavat ik[Zintyneen tyiinteki-
jtin harkitsemaan elilkkeelle hakeutumista. Viihitellen eliikeaikomukset
aktualisoituvat - tarjolla olevien mahdollisuuksien puitteissa - eliik-
keelle siirtymiseksi.

Eliikkeelle siirtyv2it ovat siten itse toimijoita, mutta samalla myds
toimenpiteiden kohteita, sill[ varhaiselZlkkeelle hakeutuminen on har-
voin yksinomaan eliikkeelle hakevan omista mielihaluista riippuva.
Varsinkin taloudellisesti ep2ivakaina aikoina oma valinta ja pakkotilan-
ne kietoutuvat varhaisessa eliikkeelle siirtymisessii toisiinsa, ja useim-
miten molemmat tekijAt ovat jollakin tavalla vaikuttamassa el?ikkeelle
siirtymiseen (Laczko ja Phillipson 1991). Varhainen eliikkeelle siir-
tyminen on siten samanaikaisesti sekfl yksildllisten toiveiden ettii
yritys- ja yhteisdtason pyrkimysten aikaansaannosta.

Ku lttuuri set tekij [t, yhtei skunnass a v al litsev at arvostukset, vaikut-
tavat yksitt?iisten ihmisten eliikeasenteisiin ja muovaavat nflin myds
itse eliikkeelle siirtymisprosessia. Yhteiskunnan arvomaailma ohjaa
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nlikemyksiZi siitfl mitkti tekij[t ovat hyviiksyttflviI varhaisen tytistfl
poistumisen perusteluja, ja samalla arvostukset vaikuttavat eliikkeel-
le ty<intiivien ja elflkkeelle vetfivien tekij<iiden keskiniiiseen painottu-
miseen (kuva 1).

Yksil<itasolla el iikkeelle tydntiivi?i tekij0iffi ovat esimrerkiksi tervey-
dentilan heikkeneminen ja tyotehtflvien liiallinen rasittavuus. Yhtei-
sOtasolla eliikkeelle tydnttiminen tapahtuu elinkeinorakenteen muutos-
ten ja tydmarkkinoiden vaatimusten kautta ja yritystasolla tuottavuu-
den tehostamiseen liittyvien henkildst0muutosten kautta. Varhaisel2ik-
keelle vettiviii tekijditti ovat vapaa-aikaan liittyvflt toive:et, esimerkiksi
ajatukset puolisoiden yhtiiaikaisesta eliikkeelle siirtymisestti. Instituu-
tioiden tasolla tyiielZim[st[ pois vetiiviinti tekijiinfl pidetflln ennen
kaikkea el2iketurvan houkuttelevuutta (Kohli ja Rein l99l).

Kuva l. Eliikkeelle siirtymiseen vaikuttavat tekijflt

Yksilon paatos / pakkotilanne

II
Jatkaa
tycissa

tai
tytittdmi-

nzi

Hakea
eliiketm

+

+

Eliikelaitoksen ratkaisu

MyOntd

Yhteiskunnan tila:
arvomaailma, ty6markkinat.

€ Tyrieliimli,
tyoolor

Tyokyky.
tyrihalu

Eliiketurva

Vaihto-
ehtoiset
tyrlstii

poistumisen
reitit

Hylkiiys
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Yksikillisen varhaiselflkkeen hylkiyspiiflttikset

Ikiiiintynyt tyrintekijl voi hakea eliikettii, mutta erityisesti sairausperus-
teisi ssa eliikemuodoissa oikeuden eliikkeeseen ratkaisee kuitenkin vii -
me kldessfl eliikelaitos. Yksil0llistl varhaiseltikett?i koskevissa hake-
muksissa ratkaisu on usein ollut kielteinen. Kuten kuvasta 2 ntkyy,
yksildl listen varhai sel2ikkeiden voimassaolon alkuvuosina, 1 980-luvun
lopulla, hylkflysten osuus oli 30 Voin tuntumassa. Vuonna 1994 ty6-
elZikejlrjestelmiin yksityisellii puolella yksildllisten varhaiselZikkeiden
ratkai su i sta 46 Vo oli hylkiiyksi Zi (Ty6el flkej flrj estelm iin til astol I inen
vuosikirja 1994, osa 1).

Kuva 2. Yksilcillisten varhaiseliikkeiden hylk[ysprosentti j a hakemis-
alttius vuosina 1986-1994

Hylkbysprosentti

Hakemisalttius

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 t994

Hylklysten suuri miiiirii kertoo eliikkeen hakijoiden ja eliikejiirjes-
telm?in niikemyseroista. Ik[?intyneet tyontekij [t haluaisivat eliikkeel-
le tai heidiin tyOnantajansa haluaisivat siirtAfl heidlt eliikkeelle huo-
mattavasti useammin kuin sairausperusteisten eltikkeiden kriteerit
antavat mydten.

Yksi lcil I isen varhaisel2ikkeen hylkiiysten mii?ir?i[ onkin sel itetty ha-
kijajoukon rakennetekijdillA. On mahdollista, ett6 erityisesti laman
aikana tyrieliimfln paineet tyOnt[vlt yksil0llisen varhaisel2lkkeen haki-
joiksi henkilditii, joiden tydssii pysymisen ongelmat ovat pZiZiasiassa

tydmarkkinallisia, eivltkii he siten tiiytii tZimiin eliikemuodon edellyt-
tflmifl tydkyvyn heikkenemisen kriteereitii. Samoin on mahdollista,
ettfl varhaisen el2ikkeelle siirtymisen yleistyminen siniinsii on muovan-
nut sek?i tydntekijdiden etti tyrinantaj ien niikemyksifl ikii?intyneiden

%
60

50
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tyrissii j atkamisen edellytyksistZi entist[ kielteisempii?in suuntaan, j a

siten kasvattanut sellaistenkin eltikkeen hakijoiden mtitiriiii, jotka ei-
v[t eltikekriteerien puitteisiin sovi. Lisiiksi kZiyt[ntii, jossa yksildlli-
selle varhaiseliikkeelle siinytiiiin suoraan tyristfl (tai tydttdmyydestii)
ilman edeltlviiti s ai rausv akuutuksen pZiiv ?irahakautta, m ahdol I i staa j o
hyvin varhaisessa tydkyvyn heikkenemisen vaiheessa tehtdvAt
hakemukset, j a saattaa siten lisiitii hylktiysten todenn2ik0isyyttA.

Yksil6llisen varhaiseliikkeen hakemisalttiuden pieneneminen sa-
manaikaisesti hylklysosuuden kasvun kanssa (kuva 2) ei kuitenkaan
anna tukea nfikemykselle hakijoiden muuttumisesta entistfl tyrikykyi-
semmiksi ja siten entistZi viihemm?in ffimAn eliikemuodon kriteerit
tiiytt2iviksi. Ilmeisesti lamalla, sekii hakijajoukkoa e,ttii ratkaisukfly-
*intdA muokkaavana tekijiinii, on kuitenkin vaikutusta hylk[ysten m[[-
riiiin, sillZi sairausperusteisten eliikkeiden hylkiiysten osuus kasvoi
mycis 1970-luvun loppuvuosien taloustaantuman aikana. Selityksinii
on esitetty sek[ taloudellisen ilmapiirin kiristymistti ettfl laman vai-
kutusta elflkkeen hakijajoukon rakenteeseen (Tydkyvyttcimyyden
arviointitoimikunnan mietintO 1982, Gould 1985).

Laman vaikutus sairausperusteisille eliikkeille hakeutumiseen on
kuitenkin eri toimialoilla erilaista. Sellaisilla toimialoilla, joilla
tydsuhteet yleensii ovat pysyviti ja tydttdmyys harvinaista, laman ai-
kana tydttdmiksi tai tydtt0myysuhan alaisiksi joutuneet hakeutuvat
herkiisti sairausperusteisille eliikkeille. Toisaalta ta.as aloilla, joilla
lyhyet tydttcimyysj aksot ovat hyviinkin taloudellisen suhdanteen aika-
na tavallisia, tydttdmyyteen on ikiiiinkuin totuttu, ja lamavuosinakin,
m ahdol I isesta tydkyv yn heikkenem isestii huol imatta, pysytell [?in her-
kemm in tydttdmyysturv an kuin sairausperusteisen toimeentul otu rv an
piirissl (Hytti 1993). Taloudellisten suhdanteiden vaikutus tydkyvyt-
tcim yyseliikkeiden alkavuuteen saattaa myOs pikemminkin oll a heij as-

tumaa tydllisyyden muutoksista kuin tycittdmyysasteen tasosta (HAnni-
k[inen 1988).

Yksildllisten varhaisel[kkeiden - kuten varsinaisten tytikyvyttci-
myysel2ikkeidenkin - hylk2iysptifltdkset ovat yleisempiii naishakijoil-
la kuin mieshakijoilla ja samoin sit2i yleisempi2i mitti nuoremmista ha-
kijoista on kyse. Hylkiiysten painottuminen nuorimpiin hakijoihin
selittyy osaksi hakijoiden toimintakyvyn eroilla: vanhempien hakijoi-
den tydkyky on usein heikentynyt enemmiin kuin nuorempien. Toi-
saalta vanhempiin hakijoihin saatetaan soveltaa myds lievennettyjti
kriteereit2i, sillfl v2ihlisempikin tydkyvyn heikkeneminen voi korkeam -

paan ikit[n yhdistettynii tehdii tydmarkkinoil la toimimisen mahdotto-
maksi.

Naisten ja miesten erot ratkaisuk[ytiinnOss?i juontavat juurensa
sukupuolten fysio lo gisten, kulttuuri sten j a klyttlytym i seen liittyvien
erojen viilittymisestti eliikejflrjestelmiitin: eliikekriteerit tavoittavat
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helpommin miesten kuin naisten kokemusmaailman. Miehet ja nai-
set tydskenteleviit eri ammateissa, joilla on erilainen arvostus - nais-
ten tditA pidet[tin usein viihemmiin vaativina ja siten niistii oletetaan
suoriuduttavan heikommallakin toimintakyvyllti. Miesten ja naisten
tyypilliset sairaudet ja sairausklyttlytyminen ovat myOs erilaisia, ja
miehinen malli kity paremmin yksiin tydkyvyttdmyyskriteerien kanssa
(Naisten ja miesten tydkyvyttdmyys 1993).

Tirtkimuksen tarkoitus

Tiissii raportissa ei kuitenkaan ole tarkoitus selvittii2i miksi yksil0lli-
sen varhaiseltikkeen hakijoita hyliitiitin, vaan mit?i heille tapahtuu
hylkiiyksen jfllkeen. Jatkavatko he hylkflyspiiiitdksen jllkeen tydelt-
miissti ja unohtavat ajatukset varhaisesta elZikkeelle siirtymisestii, vai
etsiviitk0 he jonkin toisen reitin varhaiselle tydstli poistumiselle?

Ulkomaiset tutkimukset tydkyvyttdmyyselflkkeen hakemukseen
hylk2iyspfl[tdksen saanei den ty<im arkkina- asemasta tukev at niikem ys -
t?i vaihtoehtoisten ty0st6 poistumisreittien kflytOstii. Yhdysvalloissa
tehdyn tutkimuksen mukaan 45-64-vuotiaista tydkyvyttdmyysel2ike-
hylkflyksen saaneista miehistii oli muutaman vuoden kuluttua hylkiiyk-
sestii vajaa kolmasosa tydssli, kun samanaikaisesti koko vastaavan
ikZtisestii miespuolisesta vAestdst[ tyOssfl oli runsas kaksi kolmannesta
(Bound 1989). Samoin Norjassa havaittiin, ett2i 1990-luvun alussa
50-59-vuotiaista tydkyvyttcimyyseliikehakemukseen hylktiyksen
saaneista oli noin 30 % tydssfl kaksi vuotta hylkiiyksen jiilkeen. Muut
ol iv at sii rtyneet uuden hakemuksen j iilkeen tydkyvyttdmyysel iikkeel -
le tai saivat jotain muuta sosiaaliturvaetuutta (Andersen 1994).

Yksil0llinen varhaisellke poikkeaa kuitenkin varsinaisista tyciky-
vyttdmyyselflkkeistti mm. hakemuskiiytiinndn suhteen. Yksi16llisen
v arhai sel ilkkeen ennakkohakemu sm enette I yn yhten?i tarko i tuksena on
ollut est[ii tyrin ja elilketurvan v?iliin putoaminen. Ajatuksena on
ollut, ettii kun elZikkeestii haetaan ennakkop?i?itristii vielii tydssti ollessa,
tydnteko voi jatkua entisell2iZin miktili p2i2itris on kielteinen. Laman
mydtZi hakijoiden tilanne on kuitenkin muuttunut. YhZi useampi ha-
kijoista on tyOttOmiinZi tai tydttOmyys on uhkaamassa. Hylkiiys-
p?iiitdksen j2ilkeinen tyrissii jatkaminen ei siten ole lainkaan itsestiitin
selvtiii.

Tutkimuksessa on mukana sekl 1980-luvun lopulla paremman tyOl-
lisyyden aikana hyl[ttyjA ettfl 1990-luvun laman aikana hyliittyjfl.
Aikaperspektiivi antaa nflin mahdollisuuden paitsi seurata hylkiiyksen
s aaneiden tilanteen muuttumi sta m y6s tarkastel la yleisen taloudell isen
kehityksen vaikutuksia nflihin muutoksiin.
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Raportin alkuosassa, luvuissa 3 ja 4 tarkastellaan yleisesti yksil6l-
I i sen v arhai sel ?ikkeen hylklyspfliitdksen saaneiden hylkiiyks en j fllkei stl
tyrissii oloa, tydttdmyytti ja elflkkeelle siirtymistii. Luvussa 5 pohdi-
taan ammatin yhteyttii hylkiiyksen jllkeisiin vaiheisiin ja tarkastellaan
yksityiskohtaisemmin hylkflyksen j llkeistii tydss?i j atkam ista. Luvuss a
6 kuvataan hylklyksen saaneiden kokemuksia eliikkeen hakemisesta
sekii ensimmtiisellii kerralla ettii uudestaan el2ikettii haettaessa. Rapor-
tin loppupuolella, luvuissa 7 ja 8 tarkastellaan vielii hylklyksen saa-
nei den terveyskokemuksia j a taloudel li sta ti lannetta hylklyspliitOksen
jilkeisinfi vuosina.
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2. Thtkimusaineisto

Tutkimuksen aineisto muodostuu yksityisen puolen palkansaajien
tycieliikelakien TEL:n tai LEL:n piiriin kuuluvista, yksildllisen var-
haiseltikkeen hakemukseen hylkiiyspii?itdksen saaneista henkil6istZi.
Hylkiiysptiflt0ksistii on otettu huomioon vain harkinnanvaraiset hylkti-
ykset eli tapaukset, joissa hylklys perustuu siihen ettei hakijan tydky-
ky ole heikentynyt eliikelain edellyttiimiissii mii[rin.

Aineistossa on hylktiyksiZi kahdelta eri ajarrjaksolta. Ensimmiiisen
osan aineistoa muodostavat vuonna 1988 hylkiiyksen saaneet, ja toi-
nen osa aineistosta koostuu vuoden 1992 tammi-huhtikuussa hyl-
k2iyksen saaneista. Kummassakin tapauksessa aineistoon sijoittumi-
sen edellytyksenii oli, ett2i kysymyksess2i oli hakijan ensimmiinen
yksi16llisen varhaiseltikkeen hylkliys. Nlin kaikki tutkimukseen kuu-
luvat henkilcjt olivat tarkastelun alussa eliikkeelle siirtymisprosessin
suhteen samassa tilanteessa.

Hylk2iysajanjaksot valittiin siten, ettii aineistoon saatiin sekZi
useampia vuosia sitten hyltittyjii ettfl melko tuoreita hylk[yksifl. Var-
hemmin hylattyjA tutkimalla saadaan pitemmiin aikaviilin kuva hyl-
kiiyksen jiilkeisistfl eltimiinvaiheista. Uudemmat hylkflykset puolestaan
valottavat selkeiimmin hylkiiykseen liittyviI kokemuksia.

Vuosi 1988 valittiin varhaisemmaksi hylklysajankohdaksi useasta
syyst2i. Aikaisemmat vuodet, 1986 ja 1987 liittyvilt l?iheisesti yksi-
ldllisen varhaiselZikkeen voimaatuloon vuonna 1986. Vuosi 1989 olisi
puolestaan huono, koska silloin kesken vuoden voimaan tullut julki-
sen puolen yksilOl linen varhai sel Zike saattaisi sekoittaa hylkZiysasetel -
maa, ja sen jiilkeiset vuodet olisivat jo turhan myrihtiisiii.

Vuoden 1992 ensimmiiinen kolmannes valittiin uudempien hylkti-
ysten ajankohdaksi, koska aineistoon haluttiin mahdollisimman tuo-
reita hylk[ystapauksia, joille kuitenkin olisi jo kertynyt hiukan koke-
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musta hylklyksen jfllkeisestfl tytinteosta tai uudelleen eliikkeelle ha-
keutumisesta kyselyaj ankohtaan eli kevfliise en 7993 mennessf, .

Vuonna 1988 hylZityistii on otettu mukaan vuosina 1928-1933 syn-
tyneet. NAmA henkildt olivat vuonna 1988 tiiytt[neet silloisen yksi-
lOllisen varhaiselZikkeen al aikiiraj an, 55 vuotta, j a kyserlyaj ankohtana,
vuoden 1993 alussa he eivtit vielfl olleet vanhuuseliikeiissti. IkAkri-
teerit tZiytt[vistii vuoden 1988 hylk:iystapauksista jAteftiin vieli aineis-
ton ulkopuolelle aikaisemmin eltikett?i hakeneet tai sairiusperusteisella
eliikkeellii olleet. NAillA kriteereill2i aineistoon tuli kaikkiaan 1369
henkildii, jotka siis olivat TEL:n tai LEL:n piiriin kuuluvia, vuosina
1928-1933 syntyneitti ja vuonna 1988 ensimmiiisen yksiltillistfl var-
haiselZikettii koskevan hylklyksensii saaneita.

Vuoden 1992 tammi-huhtikuussa hylltyistii ovat mukana kaikki
TEL:n tai LEL:n piiriin kuuluneet ensimm2lisen hylk[yksenst saaneet,
eli 906 vuosina 1928-1937 syntynyttii henkikiii.

Aineisto keriittiin osittain Elaiketurvakeskuksen rekistereistd ja osit-
tain postikyselynii hylkflyspiiiitciksen saaneilta. Kyselylomakkeet
saateki rj eineen I 2ihetettiin tutkimusj oukkoon kuul uvi llle hu htikuuss a
1993. Niille, jotka eivZit vastanneet kolmen viikon kuluessa liihetet-
tiin uusi lomake, ja kestikuussa ltihetettiin vielii kolmas vastauspyyntd.
Vuoden 1988 aineistosta 80 Vo eli 1094 henkildl vastasi kyselyyn.
Vuoden 1992 aineistosta vastasi 89 Vo eli 808 henkilcifl.

Kuva 3. Tutkimusasetelma

1988 1989 1990 t99t 1992 1993 t994

1. aineisto
v. 1988
hyl[tyist[
(136e)

2. aineisto Kyse,ly
v.1992 (vastanneita
tammi- 1094 + 808)
huhtik.
hylityist?i
(e06)

Hylkiiyksen jilkeisen ajan rekisteriseuranta

Vastauskadon suuruus on vuoden 1988 aineistossa 2,0 7o ja vuoden
1992 aineistossa lt Va. Osa vastauskadosta - lZihirut?i vuoden 1988
aineistossa - selittyy kuolemantapauksilla: vuonna 1988 hylfltyist[
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yksi prosentti oli kuollut ennen kyselyajankohtaa. Sekti vuoden 1988
ettii vuoden 1992 aineistossa oli myds muutamia henkikiitii, joita ei
tavoitettu tuntemattoman osoitteen vuoksi. Pfl?iosa kadosta aiheutui
kui tenkin kyselylom akkeen pal auttam atta j flttflmi sestZi, tai lom akkeen
erittliin puutteellisesta t[yttiimisestii. Miehet j[ttiviit vastaamatta hiu-
kan useammin kuin naiset, ja samoin vanhemmilla hylk?iyspiiitdksen
saaneilla vastauskato on suurempi kuin nuoremmilla. Taulukosta I
voidaan kuitenkin havaita, ett[i kyselyn palauttaneiden aineisto vastaa
hyvin kaikkia kyseisinii ajankohtina hylZittyjti sekii sukupuolen, i6n
ettii vuodenvaihteen 1992/ 1993 eliiketilanteen mukaan.

Taulukko 1. Tutkimusaineisto eli TEL:n tai LEL:n piiriin kuuluvat
yksildl I i sen v arhai sel tikkeen hakemukseen hyl kiiyspflfl-
triksen saaneet, koko aineiston ja kyselyyn vastaffIeiden
vertailu

Vuonna 1988 hylityt
Koko Kyselyyn
aineisto vastanneet

%7o

Thmmi-huhtik. 1992 hylityt
Koko Kyselyyn
aineisto vastanneet

Vo%
Sukupuoli

Naiset
Miehet
Yhteensi

SynrymAvuosi
1928-30
t93t-33
1934-35
t936-37
Yhteenszi

Eliiketilanne
vuoden 1993 alussa

Eliikkeellii
Ei eliikkeellii
Kuollut
Yhteensd

Lukumiilir[

62
38

100

55
45

100

62
38

100

53
47

100

4
23
JJ
40

100

t6
84

t6
84

4
22
33
4t

100

5

95
0

100

906

100

78
22

I
100

t369

100

808

100

71
23

100

1094

5

95
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Edelll olevasta taulukosta nlikyy, ettii tutkimuksen aineistossa on

- kuten yksilcillisen varhaisel2ikkeen hylkflystapauksissa ylipiitins[ -
enemmiin naisia kuin miehiii, ja ikiijakauma on painottunut nuorem-
paan p[[h2in. Naisenemmist0, on kuitenkin jonkin verran pienempi
vuonna 1992 hyl:dtyill[ kuin vuonna 1988 hylklyksen saaneilla. T?imii
selittyy naisthakijoiden suhteellisen osuuden pienenemisellii ja miesten
ja naisten hylklysosuuksien kasvuvauhdin eroilla. Miesten ja naisten
hylk[ysosuuksien ero oli suurimmillaan 1980-luvun lopussa ja viell
vuonna 1990. Sen jiilkeen ero on hiukan kaventunut; miesten hyl-
kflysosuus on 199O-luvulla kasvanut nopeammin kuin naisten, joskin
se edelleen on selvtisti pienempi kuin naisten hylktiysosuus (Tyrielli-
kejlrjestelmiin tilastollinen vuosikirja 1994, osa I).

Taulukosta 1 niikyy myOs, ettfl vuoden 1992 loppuun mennessii
valtaosa vuonna 1988 hylklyksen saaneista oli kuitenkin ehtinyt jo
siirtyii eliikkeelle. Alkuvuonna 1992 hylltyistii oli vuoden lopussa
viisi prosenttia eliikkeellfl. El2ikkeelle siirtymist2i, tycissfl jatkamista
j a ty0tt0myyttl tarkastel I aan lZihemmin seuraavi ssa, tutkimustuloksi a
esitteleviss2[ luvuissa.
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3. Vuonna 1988 hylkiiyspiiiittiksen saaneet

Vuonna 1988 yksildllinen varhaisel?ike oli ollut voimassa kaksi vuotta.
Eliikettii haettiin runsaasti, ja hylk?iysten osuus oli noin 30 Vo. Hyl-
klysptititdkset painottuivat naisille ja hakijakunnan nuorimmille.
Vuonna 1988 hylZityistii palkansaajista 62 Vo oli naisia, ja 55-60-vuoti-
aista hylkflyksen saaneista kaksi kolmasosaa oli 55- tai 56-vuotiaita.

Tilanne vuonna 1993

Valtaosa vuonna I 9 8 8 yksi I 0l li sen varhaisel Zikkeen hylkiiyspti[tdksen
saaneista oli viiden vuoden kuluttua eli kyselyajankohtaan mennessf,
siirtynyt elZikkeelle. Liihes puolet oli uusien hakemusten tai valitus-
ten kautta siirtynyt yksildlliselle varhaiseliikkeelle. Myds tydttrimyys-
eliikkeel le j a varsinaisel le tydkyvyttOmyysel?ikkeelle sii rtyneiti oli
melko paljon (taulukko 2).

Naisten el?ikehakemuksia hyllt[iin enemmiin kuin miesten. Vuonna
1988 hylklyspiiiitdksen saaneiden naisten ja miesten mydhemmiissti
el?ikkeelle siirtymisessl ei kuitenkaan juuri ollut eroa. Viiden vuoden
kuluttua hylklyspt[tOksestii naiset ja miehet olivat jokseenkin yhtfl
paljon eliikkeellfl, tyrissti tai tydttOm?infl. Miehet olivat tosin hiukan
naisia enemmin siirtyneet sairausperusteisille ellikkeille, naiset puo-
lestaan tydttdmyyseliikkeelle tai joko varhennettuna tai alennetussa
eliikei 2issii alkaneel le vanhuusel 2ikkeell e.

IkZiryhmitt[iset erot olivat selkeifii: mitfl vanhemmista henkikiistii
oli kyse, sitii useammat olivat viiden vuoden seuranta-aikana siirty-
neet eliikkeelle. Iiin mukainen ero niikyi erityisesti tydtt<imyysturvas-
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sa. Tldtt0myyseltikkeen alaikiiraja on 60 vuotta. Niinpii vuoden 1993
aikana 60 vuotta tflytt?ineistii kaikki eivfit olleet saavuttaneet kyseis-
tA ikAA vielfl kyselyajankohtana, eivfltkii nliin olleet tydttdmyyseliikkee-
seen oikeutettuja. 60-vuotiaista viidesosa oli tydttdmiinfl, monet il-
meisesti odottamassa tyrittdmyysel2ikkeeseen vaadittavan i2in tai tydt-
tdmyyspZiiviirahakauden tiiyttymistli. 6 1-vuotiailla tai sitii vanhem-
milla sen sijaan tydttdmyyseltikelfiisten osuus oli suuri ja muuten tycit-
tdmiinA olevien osuus varsin pieni. Vanhuuseliikkeelle, useimmiten
alennetussa elZikeiZiss?i alkaneelle, tai varhennetulle vanhuusel2ikkeelle
siirtyneit[ oli myds enemmiin vanhempien tutkittavien joukossa.

Taulukko 2. Vuonna 1988 yksikillisen varhaiseliikkeen hylkiiysp[?i-
tciksen saaneiden tilanne vuonna 1993

Sukupuoli
Naiset Miehet

%o 7o

Ikii v. 1993
60v 61v 62-64v
%7oVo

Kaikki

Vo

TK-eliike
YVE
TT-eliike
VE tai VAVE
(Eliikkeellii
yhteenst)

Tydssli
TyOu6miina

Yhteensi
Lukumliiirii

(83) (83) (72)

T2
45
22
4

61
1110

L4
47
20

2

100
412

t3
48
10

1

t4
45
26

2

(87)

11

44
30

8

(e3)

t3
46
2t
4

(84)

6
10

100
t094

100
682

r00
4t5

8
20

100
316

100
363

4
-1

l
6

TK-eliike = Varsinainen ty0kyvyttdmyyseliike
YVE = Yksikillinen varhaiseliike
TT-eliike = Tytitt6myysel2ike
VE = Vanhuuseliike
VAVE = Varhennettu vanhuusekike

Iiin vaikutus ja erityisesti juuri tydttdmyyseliikkeen alaikiirajan mer-
kitys el2ikkeelle siirtyneiden osuuteen nlkyy selviisti kuvasta 4, jos-
sa hylktiysptiiitdksen saaneita on tarkasteltu syntymlivuosittain. Noin
60 Vo hylkayspdfltdksen saaneista on siirtynyt ellkkeelle ennen 60
vuoden ik[[, ja sen jtilkeen eliikkeelle siirtyneiden osuus kasvaa no-
peasti 80 Vo:iin ja ylikin. Vuoden 1994 puoliviliin menness6 - jol-
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loin nuorimmatkin vuonna 1988 hyliityistii olivat jo tflyttiineet 60
vuoden i[n - ellkkeelle siirtyneiden osuus on eri ikflisillfl jokseenkin
sama, 85-95 Vo.

Kuva 4. Eliikkeellti olevien osuus vuosina 1989-1994 (kunkin vuo-
den puoliv?ilissii) vuonna 1 9 8 8 yksi l0l lisen varhai sel 2ikkeen
hylklysp[iitOksen saaneista syntymiivuosittain

Vo

100

80

60

40

20

0

--4-/,
,'"::::':-"

) # ?#*:""''

.i#""

1989 1990 t99t
G - -. 1928-30 syntyneet
G....-a 1931 syntyneet
X-----X 1932 syntyneet
D..-!.-..{ 1933 syntyneet

1992 1993 1994

Eliikkeelle siirtyminen, tytitttimyys ja tytissfl jatkaminen vuosi-
na 1988-1993

Eliikkeelle siirtyminen on kasvanut tasaisesti koko viiden vuoden seu-
ranta-ajan, ja tydssfl jatkaminen vastaavasti v[hentynyt (kuva 5).
Ty0tt0mien lukumli2ir2i on pysynyt koko ajan jokseenkin samana,
mutta ty6ff6mien osuus niistfl jotka eivlt ole el?ikkeellii on sen sijaan
voimakkaasti kasvanut, ilmeisesti yleisen tydllisyystilanteen hei-
kentymisen mydt[.

Kuvasta 5 niikyy, ettii jo vuoden kuluttua ensimmflisest?i yksildlli-
sen varhaiseltlkkeen hylkflyksest?i neljiisosa oli ehtinyt eltikkeelle.
Valtaosa heistfl oli uusinut eliikehakemuksensa - t[ll[ kertaa parem-
malla menestyksellfl - ja siirtynyt yksilOlliselle varhaiseliikkeelle.
Joukossa on myds jokunen varsinaiselle tydkyvyttdmyyselZikkeelle tai
tyOttOmyysellikkeelle siirtynyt. Vuosien mittaan n[ille muille ellk-
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keille siirtyneiden osuus hiukan kasvaa, mutta useimmat yksi16llisen
v arhai sel iikkeen hylkflyksen j iilkeen el iikkeel Ie si i rtyneet ov at kuiten-
kin siirtyneet nimenomaan tiille kyseiselle elZikkeelle.

Kuva 5. Vuonna 1988 yksil0llisen varhaisel2ikkeen hakemukseen
hylkiiyspiititdksen saaneiden, silloin 55-60-vuotiaiden pal-
kansaajien tilanne vuosina 1988-1993

7o

100

80

60

40

20

0
1988 1989 1990 r99r 1992 t993

Vuonna 1988 ensimmiiisen yksildllisen varhaiseliikkeen hylkiiyk-
sensd saaneet ovat keskimfl2irin kahden vuoden ja kahden kuukauden
kuluttua siirtyneet el2ikkeelle. Yksil6lliselle varhaisel?ikkeelle p[2ity-
neill2i aika ensimmiiisesti hylktiyksestti eliikkeen alkamiseen on kaik-
kein lyhin, vuosi ja viisi kuukautta. Hitaimmin elZikkeelle siirtymi-
nen on puolestaan edennyt tydttdmyyseliikkeelle p5[tyneill[. Heilli
yksildlli sen v arhaiseltikkeen hylkflyksen j a eltikkeen alkami sen vtilinen
aika on keskimii2irin kolme vuotta ja kahdeksan kuukautta; ffistii ajasta
suuri osa on tydttdmyyspiiivtirahapflivi2i.

Useimm il I a hylkiiyksen j Zilkeen el 2ikkeel le sii rtynei I I 2i on takanaan
vain yksi hylkiiys, toisella yritt2imdllA elIkkeelle siirtyminen on jo on-
nistunut. Viidesosa on kuitenkin saanut kaksi tai useampiakin hyl-
kiyksiZi ennen mytinteistii eliikepZiZitdstti. Useampia hylklyksiii on var-
sinkin tyrittdmyyseliikkeelle p?ifltyneill2i; heistii kolmasosalla ty0ttci-
myyseliikkeelle siirtymistA edeltAa ainakin kaksi yksilcillisen varhais-
el [kkeen tai tydkyvyttcimyyseliikkeen hylkliystii.

Hylklysten lukumiiiir[ I i s iiA myd s eliikkeell e siirtymisprosessin kestoa.
Yhden hylklyksen jiilkeen el2ikkeelle siirtyneillti kului hiukan alle kaksi
vuotta ensimmliisestii hylkZiyksestii el?ikkeen alkamiseen, kaksi tai useam-
pia hylkiiyksiii saaneilla aikaa kului liihes kolme vuotta.

Eliikkeelli

Tydtt6mana

Sairaslomalla

Tydssii
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Vaikka eliikkeelle siirtymiseen 198O-luvun lopulla kuluikin ensim-
mflisestti hylkiiyksestti laskettuna keskimii[rin runsas kaksi vuotta,
tyOsstioloaika hylktiyksen jiilkeen jAi kuitenkin paljon lyhyemm?iksi.
Vuonna I 98 8 ensimmilisen yksildllisen varhaiseliikkeen hylkZiyksen
saaneet olivat hylktiyksen jllkeen tydssti keskimii2irin puolitoista vuot-
ta. Viiden vuoden aikana heille kertyi lislksi yhdeksZin tydttdmyys-
kuukautta, neljii sairaslomakuukautta ja l2ihes kaksi ja puoli vuotta
eliikkeellii oloa.

Taulukko 3. Vuonna 1988 yksildllisen varhaiselflkkeen hylkiiys-
pii2itdksen saaneiden tyci-, sairasloma-, tycittcimyys- ja
el2ikekuukaudet vuosina 1988-l 993

Tilanne
vuonna 1993

TvO
kk

Sairasloma Ty0tt6myys Eliike Yhteenszi
kkkkkkkk

TK-eliikkeelll
YVE:llii
Ty6ttrimyyseliikk.
Muulla eliikkeelli
Tydssii
Ty6tt6mzina

r0
11

t9
28
54
32

38
43
18
28

10
4
I
2
2
3

28

2
2

22
2
4

25

9

60
60
60
60
60
60

60Kaikki t9 4

Hylkflyksen j iil keen eliikkeel le sii rtyneet o I ivat tyciss?i keskim tiiirin
1 3 kuukautta. Sairausperusteisille el?ikkeille siirtyneillI tydssiioloai-
kaa kertyi kaikkein viihiten, vajaa vuosi, tycittcimyyseliikkeelle siirty-
neillZi puolitoista vuotta ja muille eliikkeille siirtyneillii yli kaksi
vuotta (taulukko 3).

Pari ainei stosta poimittua tapausesimerkkiii hav ainnol li staa yksildl -
lisen varhaiseliikkeen hylk[yksen saaneiden tyd- ja ellketilanteen
kehittymistii.

Ensimm[inen esimerkkitapaus (kuva 6) on teollisuustyritl tehnyt
nainen, joka alkuvuodesta 1988 oli sairaslomalla useamman kuukau-
den. Hiin haki yksikillistii varhaiselZikettf,, mutta hakemus hyllttiin
kesiikuussa 1 98 8. Samanaikaisesti hZtnen tytisuhteens a piiiittyi j a h2in
oli tydttdmiinii noin vuoden verran. Vuoden 1989 puoliv?iliss[ h2in sai
uudelleen tycitfl, tosin eri ammatissa kuin hiinen aikaisempi tydns[.
T!6suhde kesti toista vuotta. Vuoden 1990 lopulla h2in oli taas tydtt6-
miinti. Ttim[ tydttdmyysjakso muuttui vuoden 1991 lopulla tydtt6-
myyseliikkeeksi naisen t2iytt[ess[ 60 vuotta.
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Toinen esimerkkitapaus (kuva 6) on teknistd tydt[ tehnyt mies,
joka vuoden 1988 alkupuolella oli osittain ty<ittdmiina osittain sairas-
lomalla. Htinen yksildllisen varhaiseltikkeen hakemuksensa hyltittiin
kestilll 1988. Loppuvuodesta hiin tytillistyi uudelleen entistii ammatti-
aan vastaavaan tydhdn. Vuonna 1989 hiinellfl oli pari kuukauden mit-
taista sairaslomaa ja vuonna 1990 sairaslomat lis[tintyivflt. Htin haki
uudelleen yksildllistii varhaiselZikettii, sai mytinteisen piiiitciksen, ja
eliike alkoi vuoden 1990 puolivilissii.

Kuva 6. Kaksi esimerkkitapausta vuonna 1988 yksildllisen varhais-
el2ikkeen hylkflyspfllt0ksen saaneista

Yksil0llisen varhais-
eliikkeen hylkiiys

Esimerkki 1

Esimerkki 2.

!Tytissa flsai'as- l-lryot- ffi ry,itt. ffivve,ttalomalla tcimiinii eliikk

EdellI kuvatuissa esimerkkitapauksissa, samoin kuin hylkflyspflti-
tcjksen saaneilla ylipiiiinsti, ammattialalla ja ellikehakemuksen perus-
teena olleella sairaudella on merkitystii hylklyksen jiilkeiselle tydssli
j atkamiselle, ty0ttdmyydelle ja eliikkeelle siirtymiselle. Niiitti asioi-
ta tarkastellaan lZihemmin luvuissa 5 ja 7.

Hylkiiyksen saaneiden ja muiden samanikflisten ellkkeelle
siirtymisen vertailu

IkiiZintyneet tyOntekijiit siirtyviit ylipfl?ins[ runsaasti erilaisille varhais-
el2ikkeille. Onko hylk?iysp2iZitdksen saanei den k?iyttiiytyminen tiiss?i
suhteessa siis lainkaan poikkeavaa? Varhaiseltiketutkimussarjan toi-
sesta se lvityksestii, ikliintyneiden palkans aaj ien seuranta- ainei sto sta
(ks. Gould L994), on poimittavissa vertailutietoja. Jotta molemmis-

88 1989 1990 1991 1992 t993
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ta aineistoista saataisiin i2ilt[Zin ja tycitaustaltaan samankaltaiset ryh-
mf,t, on vertailuun otettu mukaan vuosina 1928-33 syntyneet ja alku-
vuodesta 1990 tydss[ olleet palkansaajat. Kuten taulukosta 4 ntikyy,
ntimii kriteerit t[yttiivist[ ja lisflksi vuonna 1988 yksiltillisen var-
haiseliikkeen hylklyksen saaneista 70 Vo oli vuonna 1993 ellkkeellii.
Vastaavat ik[- ja tydssiiolokriteerit tliyttiivistii muista palkansaajista
(vertailuaineisto) siirtyi saman ajan kuluessa eliikkeelle hieman alle
puolet, 47 Vo. Kerran varhaiseliikehakemuksen tehneillii, vaikkakin
siihen ensi yrittiimiillii hylkii[viin ptizitdksen saaneilla, on siis selvlis-
ti keskimii2iriiistii suurempi todenn?ikdisyys varhaiseen eliikkeelle siir-
tymiseen.

Taulukko 4. Vuonna I 98 8 yksildllisen varhaiseltikkeen hylkiiyspiiti-
tiiksen saaneiden ja muiden samanikiiisten tilanne vuon-
na 1993 (vuosina 1928-33 syntyneet, alkuvuodesta
1990 tydssfl olleet palkansaajat)

Tilanne vuonna 1993 V. 1988 hylltyt
Vo

Vertailuaineisto
7a

TK-eliike
TT-eliike
VE tai VAVE
@liikkeelll yhteensii)

TyOssi
TyOrtomiina

Yhteensii
Lukumii.drl

11

t9
31
22

JJ
75
4

(70)

18
t4
15

(47)

100
609

100
360

Vertailutiedot ovat ikiiiinty neiden ty0ntekij0iden seurantatutkim uk sesta (Gould
1994)

Taulukon 4 vertailu kertoo myds vielii tyOmarkkinoilla olevien
runsaasta tydttdmyydestZi. Nii st[ hylklysplltoksen saaneista, jotka ei-
vflt ole el[kkeellZi, tydttdmien osuus on perAti 63 Va. Vertailuaineis-
tossa vastaava osuus on 42 Vo. Eliikkeelle pyrkineiden tyOmarkkina-
asema vaikuttaa niiin oleellisesti heikommalta kuin muiden ikiiiinty-
neiden palkansaajien.
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4. Vuonna 1992 hylkiiyspiflttiksen saaneet

Vuonna 1992 yksilcillisen varhaisel2lkkeen hakemusten hylkiiysosuus
oli tuntuvasti kasvanut 1980-luvun loppupuolen lukemista. Kun hyl-
kiiysosuus vuonna 1988 oli 29 7o, oli se vuonna L992 jo 43 %. I,in
ja sukupuolen mukaiset erot kuitenkin sflilyivtit: nuoremmat saivat
enemmiin hylk?iyspflfltdksi?i kuin vanhemmat hakijat, ja samoin nais-
ten hakemuksia hyltittiin enemmiin kuin miesten. Vuoden 1992 alku-
puolella hylkflysplltOksen saaneista 55-64-vuotiaista palkansaajista
80 Vo oli alle 60-vuotiaita ja 55 Vo oli naisia.

Tilanne hylklyksen jiilkeen

Vuorma 1992 tydllisyystilanne oli huono ja se niikyi mycis yksilOlli-
sen varhaiselZikkeen hakijajoukossa. Vuonn a 1992 hylfltyistfl yksildl-
lisen varhaiseliikkeen hakijoista 23 Vo oli el?ikettii hakiessaan tyOttd-
mdnd, 9 Vo oli pitklaikaisella sairaslomalla ja 68 Vo oli tyiissii. Vuo-
den kuluttua hylkiiyspZiZitdksen saamisesta tydttQmyys niikyi entistii
selvempiinii. Vuoden 1992 alklpuolella hyl[tyistii oli keviitillii 1993
tydttdmtinli liihes puolet eli 48 %, ja tydssZi jatkavia oli vain 34 Vo

(taulukko 5). Naiset jatkoivat tyrissii miehi?i enemmiin; miehet olivat
jlflneet enemmdn tyrittdmiksi ja siirtyneet myds hiukan naisia enem-
miin eliikkeelle. Tydssii jatkamisessa ei ollut ik[ryhmittilsiZi eroja,
mutta sen sijaan nuoremmat olivat enemmfln tydttciminti ja vanhem-
mat puolestaan enemm2in el[kkeellfl.

Useimmat vuoden kuluessa hylklyspflfltdksestii eliikkeelle siirtyneet
p[fltyivflt yksildlliselle varhaisel2ikkeelle, 60 vuotta tAyffAneet myds
tyOttdmyyseliikkeelle. Osa siirtyi eltikkeelle tehtyfiZin uuden elZikeha-
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kemuksen, osa sai valitusteitse mycinteisen p?iZitdksen. Ensimm[iseen
v al i tusasteeseen, El iikel autakuntaan valittaneita ol i hiukan al le puol et
kaikista vuonna 1992 yksildllisen varhaiselSkkeen hylkiiyksen saa-
neista. Eltikelautakuntaan valittaneista 9 Vo oli yksilOllisellfl var-
hai se I tikkeell 2i vuoden ku luttua ensimm Zii sest2i hyl kiiykse stii. Kaikki -
aan vuoden kuluessa yksildlliselle varhaiselilkkeelle siirtyneista 60 Vo

oli valituksen tehneitfl.

Taulukko 5. Vuonna 1992 yksildllisen varhaiseliikkeen hylkflysptiii-
tdksen saaneiden tilanne vuonna 1993

Sukupuoli
Naiset Miehet

Vo Va

Ikii v. 1993
5660v 61-65v

Vo Vo

Kaikki

7o

TK-eliike
YVE
TT:eliike
(Eliikkeellii yht.)

TyOssii
TyOrrOmiina
Sairaslomalla

Yhteensd
Lukumii.iirii

100
t24

100
808

2
6
1

(e)

34
52

5

100
684

30
28

2

1

7
J

11)

40
44

5

4
8
4

(16)

26
53

5

3
t9
18

(40)

2
8
3

13)

34
48

5

100
442

100
366

Vuoden 1 992 alkupuolella hylkiiyspIAkiksen sa:meista palkansaajis-
ta 13 Vo siirtyi siis vuoden kuluessa hylk2iysp2iltdksestii el2ikkeelle.
Monilla oli kuitenkin valitus- tai uusi hakemusprosessi kesken.
Kahden vuoden kuluttua hylkflyksestii tilanne ntiyttikin jo toisenlaisel-
ta: kevilillii 1994 kolmasosa vuonna 1992 hylltyistl oli eliikkeelll
(kuva 7).

Kuvassa 7 on myds nuolien avulla havainnollistettu keskeisimm[t
siirtym[suunnat. HylkZiysajankohtana tyrittdmiinii olleet siirtyiviit vuo-
den kuluessa eliikkeelle tai olivat edelleen tyrittcimin2i. Samoin
sairaslomalla olleet siirtyivlt joko el?ikkeelle tai tyottomiksi. Tldhdn
palaaminen oli erittiiin harvinaista hylkflysaj ankohtana tyrittdmflnfl
olleilla, ja sairaslomalla olleistakin vain muutama palasi takaisin ty6-
hdn. Hylkiiysajankohtana tydssii olleista valtaosa joko jatkoi tydssii
tai jai tycittcimlksi, pienempi osa siirtyi el?ikkeelle tai sairaslomalle.
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Kuva 7. Vuonna 1992 yksilOllisen varhaisel2ikkeen hylkZiysp[[tdksen
saaneiden tilanne vuosina 1992-1994

Vo

100
Eliikkeell6

80

60

40

20

Tyjit!6-
mana

Sairas-
lomalla

-t1r 
elaKKeella

Tyossd

1992 1993 1994 1)

1)
Vuoden 1994 tiedot perustuvat rekisteriin, joka ei anna mahdollisuutta
erotella ei el2ikkeellii olevia tyOtt0miin, sairaslomalla oleviin ja tydssa
oleviin

Vuosien 1988 ja 1992 hylknysten vertailu

Verrattuna vuoden 1988 hylkflyksiin myOhemmin, vuoma 1992 hyl-
kiiyksen sailleet eliikeltiistyviit selviisti hitaammin. TAmA niikyy taulu-
kosta 6, jossa on verrattu vuosina 1988 tai 1992 hylklyksen saanei-
den tilannetta sekti yhden ettZi kahden vuoden kuluttua hylkiiyksen
saamisesta. Vertailussa ovat mukana henkildt, jotka olivat hylk2iys-
aj ankohtana 55-60-vuotiaita.

Vuonna I 988 hyliityt ovat siirtyneet sairausperusteisille el[kkeille
selviisti nopeammin kuin vuonna 1992 ensimmiiisen hylklyksensi
saaneet. Kahden vuoden kuluttua hylktiyksestd vuonna 1988 hyl[tyis-
tii kolmasosa ja vuonna 1992 hyliityistfl runsas kymmenesosa oli
yksil6llisellii varhaiselZikkeellii. Laman aikana, vuonna 1992 hyliityilld.
on puolestaan hylkiiyksen j iilkeisinii vuosina tycittcimyys huomattavasti
tavallisempaa kuin aikaisemmin, vuonna 1988, eliikkeelle hakeutumis-
prosessinsa aloittaneil la.

Hylkflyksen jilkeinen tilanne on selvtisti sidoksissa ajankohtaan.
Hakemi salttiudessa, hylklysten osuudessa, hakij aj oukon rakenteessa j a
tydllisyystilanteessa on viimeisten vuosien aikana tapahtunut muutok-
sia, jotka vaikuttavat hylkiiyspiifltciksen jiilkeisen tilanteen kehittymi-
seen.

0
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Taulukko 6. Tilanne hylklyksen j2ilkeen vuonna 1988 ja 1992 yksi-
l6llisen varhaisel2ikkeen hylkiiyspiiiitdksen saaneilla
(hylkliysaj ankohtana 55-60-vuotiaat)

Eliike- ja
tyOtilanne

Vuosi hylkiiyksen jiilkeen

1988 1992
hyl[tyt hyliityt

Vo Vo

Kaksi vuotta hylkiiyksen
jiilkeen

1988 1992
hyliityt hyliityt

Vo Vo

TK-eliike
YVE
TT:eliike
Muu eliike
(Eliikkeellii yht.)

Tydssii
Tyorrdmiina
Sairaslomalla

Yhteens:i
Lukumiiiirii

47
t6
tz

35
t4
6

.,)

2t
I
0

2
6
2
1

11(

34
50

5

100
742

7
34

3

I
(4s)

4
13
10
2

(2e)(2s)

1)

100
tog4

r00
1094

7l

100
742

1) Ti"dot perustuvat rekisteriin, joka ei anna mahdollisuutta erotella niitii jot-
ka eivlit ole eliikkeella ryofiOmiin, sairaslomalla oleviin ja tytissii oleviin.

Vaikka hylkflyspiifltdksen saaneil I a on keskimtiiiriiistii suurempi to-
denniikdisyys varhai seen el Zikkeel le sii rtym iseen, heidiinkin el Zike-

lliistymisensii noudattaa yleisiZi trendej[. 1990-luvulla ty0tt0myyseliik-
keelle siirtyminen on kasvanut, ja yksil<illiselle varhaisel[kkeelle ja
v arsinaiselle tydkyv yttdmyysel2ikkeelle siirtyminen on v iihentynyt.
NamA muutokset n?ikyvZit myds hylklystapausten kohdalla. Hylkiiys-
p?iZitdksen saaneiden tyOtttimyyden kasvu noudattaa samoin yleist[
laman aikaista suuntaa. Tydttdmyyttfl on lisiiksi kasvattanut sairaus-
perusteisille eliikkeille siirtymisen hidastuminen, joka laman aikana ei
ole korvautunut tycissii pysymisenti vaim on kanavoitunut nimenomaan
tydttdmyydeksi.
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5. Ansiotyti

Ammatti ja hylknyksen jllkeinen tilanne

Sekii el 2ikkeell e si i rtym inen ettii tydtldmyys v ai htel ev at ammateittai n.
Ty0kyvyttcimyyseliikkeelle ja yksilcilliselle varhaiseliikkeelle siirrytfliin
keskimtilirin enemmf,n raskaan ruumiillisen tydn ammateista. Esimer-
kiksi rakennustycissii ja monilla teollisuuden aloilla tydkyvyttdmyys-
riski on suuri. Samat toimialat ovat olleet myds herkimpiii ty0ttO-
myydelle. Toimihenkil6valtaisilla aloilla, joissa sekii tydkyvyttdmyys-
ett6 tydttdmyysriski on ollut alhaisin, on taas usein mahdollisuus
siirtyli vanhuuseliikkeelle jo alle 65 vuoden i[ssii.

Ik[iintyneiden palkansaajien seurantatutkimuksen (Gould I 994) mu-
kaan teollisuudessa tydskennelleet varhaiseliikeik[iset naiset ovat siir-
tyneet keskimii2irZiistii enemmiin sairausperusteisille eltikkeille. Teks-
tiiliteollisuuden naiset ovat kuitenkin poikkeus; he ovat jiiineet kes-
kimiiiiriiist2i enemmdn tydttdmiksi ja siirtyneet edelleen tydttdmyys-
eliikkeelle, sen sijaan sairausperusteisille eliikkeille siirtyneitii ei hei-
dtin joukossaan ole yhtti paljon kuin muilla teollisuuden aloilla. Ra-
hoitus- ja vakuutusalan naistoimihenkildt ovat myds siirtyneet run-
saasti eliikkeelle. Heille ovat tyypillisiii sekii sairausperusteiset elAk-
keet ettfl alennetussa elZlkeitissti alkaneet vanhuuseliikkeet. Viimeksi-
mainituista osa on erilaisia saneerausten ja fuusioiden yhteydess2i
i ktitintynei lle tydntekij ciil le tarj ottuj a el 2ikepakettej a.

Ikliintyneistii palkansaaj amiehist[ eniten eliikkeelle siirtyneit[ on
kaupallista tyritii tehneiden joukossa. My0s rakennustydstii, palve-
lutyristfl ja kuljetustydstti ovat miehet siirtyneet el2ikkeelle hiukan kes-
kimiitiriiistii enemmdn. Rakennusalan miehet taas olivat selv[sti muita
ammattiryhmiii enemmtin tydttriminfl (Gould 1994).

Mycis hylk[ysp[At0sten osuus vaihtelee ammattiryhmiftAin. Vuo-
den I 986 yksilOllisen varhaiselilkkeen hylklyksiii koskevassa selvityk-
sessii havaittiin hylk[ysosuuden kyseisenii vuonna olleen korkein
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naisilla myyntityOn ryhmAss[ ja miehillI hallinnollisen ja toimistotek-
nisen tyOn ryhmiissii (Gould & Rinne 1987).

Tiimiin tutkimuksen asetelma ei kuitenkaan ole suunnattu hylkiiys-
osuuks ien eroj en tarkasteluun, vaan hylkflyksen j iilkeisen elZim 2intil an-
teen selvittlimiseen. Taulukoissa 7 ja 8 tarkastellaan vuonna 1988
hylkiiyspiiiitriksen saaneiden mydhemptifl tyd- ja eliiketilannetta am-
mattiryhmittflin. Sekti naisten ettii miesten ammatit on jaettu seitse-
miiiin ryhmiiiin. Ryhmil muodostettaessa on kiinnitetty huomiota
niiden sis?iiseen rakenteeseen ja tapausten lukumii[rii[n. Ryhmiit ei-
viit ole naisilla ja miehillii samat, koska naisten ja miesten yleisimmiit
ammatit poikkeavat kokonaan toisistaan.

Taulukko 7. Vuonna I 98 8 yksildllisen varhaiseltikkeen hylkiiyspiiii-
tdksen saaneiden naisten tilanne vuonna 1993 ammat-
tiryhmittliin

Tilanne v. 1993 Ammatti elzikettii hakiessa vuonna 1988
TEH RAH TST KAU TEV MTE PAL

7o Vo Vo Vo Vo Vo Vo

TK-eliike tai YVE
Ty0ttdmyyseliike
Jokin muu eldke
Tydssi
Tyorromzina

Yhteens6
Lukumii.iirii

52
2l

9
11

7

55
t9
6
8

t2

66
15
9
3

9

6465
8

L9
4
4

45
34

I
4

t6

100
86

56
26

J
7
8

2t
1

6
8

100
32

100
26

100
89

100
t46

r00
t57

100
t3t

TEH = tekninen, hallinnollinen, terveydenhuollon ja sosiaalialan ty6
RAH = rahoitus- ja vakuutusalan ty0
TST = muu toimistotyd
KAU = kaupallinen tyd
TEV = tekstiili- ja vaatetusalan ty6
MTE = muu teollinen tyo, maa- ja meBataloustyo
PAL = palvelutyri

Yksildllisen varhaiseltikkeen hylktiysp2iZitdksen saaneiden naisten tilanne
nZiyttii?i ammattiryhmitttiin tarkastelftura noudattavan samaa linjaa kuin yli-
pliiinsfl ik[2intyneiden naisten tyri- ja eliikekiytttiytyminen. Kaksi toisis-
taan selkeiisti poikkeavaa ryhmiii ovat rahoitus- ja vakuutusalalla (RAH)
tyciskennelleet ja toisaalta tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa (TEV)
tydskennelleet naiset (taulukko 7). Rahoitus- ja vakuutusalan naistoimi-
henkilOt ovat hylkflyksen jiilkeen pii5tyneet sairausperusteisille el?ikkeil-
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le tai varhain alkaneelle vanhuuseliikkeelle, tydttcimi[ tai tyOttdmyysel[-
keliiisil heidiin joukossaan on viihiin. Tekstiili- ja vaatetusala]la tilanne
on piiinvastainen: yksilcillisen varhaiseliikkeen hylkiiyksen saaneista nai-
sista puolet on viiden vuoden kuluttua hylkiiysptiiitOksestii tyrittriminti tai
tydtldmyyseliikkeell2i, sairausperusteisille eliikkeille siirtyneitii on sen
sijaan keskimiiiir?iist2i viihemmiin. Niiiden kahden ammaffiryhmiin ero on
myris tilastollisesti merkitsevii; vaikka ryhm[t ovat pieni2i, erot hylkflyk-
sen jtilkeisessii tilanteessa eiv2it siis selity pelkflll[ sattuma]la.

Tekstiili- ja vaatetusala on 1980-luvun lopulta liihtien voimakkaasti
supistunut, niinp?i t2imiin alan tycintekijciiden osuus on vuoden 1992
aineistossa pienempi kuin vuoden 1988 aineistossa. Hylklysp[fltcik-
sen jiilkeinen tilanne nlyttffi kuitenkin stiilyneen ennallaan. Vuonna
1992 yksil6llisen varhaiselZikkeen hylkflyksen saaneista tekstiili- ja
vaatetusalan naisista oli vuoden kuluttua ty0ttriminZi liihes 70 Vo, kun
vastaava tydttcimien osuus muilla aloilla oli noin 40 Vo.

Rahoitus- ja vakuutusalan naisten listiksi myOs teollisuudessa (teks-
tiiliteollisuutta lukuunottamatta) sekti hallinnon ja terveys- ja sosiaalitlin
tehtiivissti tyciskennelleist[ hylkiiysptititciksen saaneista naisista kaksi
kolmasosaa on ptiiitynyt sairausperusteisille elZikkeille. TYdssii jatkavia
taas on eniten toimistotyotli tehneiden naisten ryhmiiss[.

Taulukko 8. Vuonna 1988 yksildllisen varhaisel?ikkeen hylkflysptiti-
tOksen saaneiden miesten tilanne vuonna 1993 ammat-
tiryhmittiiin

Tilanne v. 1993 Ammatti eliikettli hakiessa vuonna 1988
TEH KAU RAK MET PUU MTE PAL
Vo Vo Vo 7o Vo Vo Vo

TK-eliike tai YVE
Ty0tttimyyseliike
Jokin muu eliike
Tydssii
TydttdmAna

Yhteensii
Lukumiiiirii

r00
38

55
24

J
5

t3

100
39

100
66

59
28

-5
8

6l
l8
4
5

t2

100
t02

67
15

4
t4

29
51

100
4t

100
50

100
7l

68
t4
4
6
8

60
22

l0
8

5
5I

TEH = tekninen ja hallinnollinen tyti
KAU = kaupallinen tyr)
RAK = rakennustyri
MET = metalliteollinen tyo
PUU = puu- ja paperiteollinen ty6
MTE = muu teollinen ty6, maa- ja metsahloustyo
PAL = palvelu- ja kuljetustyd
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Yksi ki ll i sen varhai sel [kkeen hylklyspiifltdksen j ilkeisen ti I anteen
ammattiryhmittiiiset erot miehillii n?ikyv?it taulukossa 8. Vuonna 1988
hylktiyksen saaneet kuljetustycin, palvelutydn ja metalliteollisen tydn
miehet ovat viiden vuoden kuluessa ptitityneet muita useammin sai-
rausperusteisille el2ikkeille. Tydttdmyyseliikkeel le p[fltyneit[ taas on
eniten puu- j a paperiteol lisuudessa j a rakennusal al la tydskennellei den
joukossa. Tydssii jatkavia miehil on eniten muun teollisuuden ryh-
mdss6, joka siis sistilt&i muun kuin metalli- sekZi puu- ja paperiteol-
lisuuden.

Varhaisen tydmarkkinoilta poi stumisen reitit niiyttiiviit niiin eri
ammattialoilla poikkeavan melko lailla toisistaan. Vertailua tosin vai-
keuttaa monien ammattiryhmien pieni koko tutkimusaineistossa.
Joillakin aloilla sairausperusteiset eliikemuodot ovat vallitseva reitti,
joskin hylkliyspflfltds saattaa t2itti reittifl jonkin verran hidastaa. Toi-
silla aloilla varhaisen tycistti poistumisen ja vanhuuseliikkeen vlliin
jaava aika taas tavallisimmin sijoittuu tydtttimyysturvan ja ty0tto-
myyseliikkeen piiriin mahdollisesta sairausperusteiselle eliikkeelle
pyrkimisestti huolimatta.

Tyrissii jatkaneet

Pieni joukko,6 To, vuorula 1988 hylklyspiiiittiksen saaneista oli tydssti
vielii viiden vuoden kuluttua hylkiiyksestii. Vuonna 1992 hyl-
kiiysp[iitdksen saaneista puolestaan kolmasosa jatkoi tydssti vuoden
kuluttua hylk[yksestfl. Keitii niimii henkilOt ovat, jotka huolimatta
el iikehakemukseen asti j ohtanei sta el iikkeel I e si i rtymisaikeistaan ov at
kuitenkin pitk?iln pysyneet tydel2imflssii?

Edellii on jo todettu, ettd hylk?iyksen jiilkeen tyOssii jatkaneet ovat
nuorempi a kuin yksil 6l lisen v arhai seliikkeen hylktiysplfltdksen saaneet
keskimiiiirin. Vuoden 1992 aineistossa on eroa mycis naisten ja mies-
ten v2ilillti: naiset ovat miehifl enemmf,n jatkaneet hylkiiyksen jiilkeen
tycissA, miehet ovat siirtyneet enemmtin ellikkeelle tai tyottomiksi.

Ammattiryhmiin suhteen tydssZi jatkavat, varsinkaan miehet, eiv2it
kovin paljoa eroa muista hylklyspiiZitdksen saaneista. Naisilla on
ty0ssti jatkamisen suhteen yksi selvflsti muista poikkeava ammattiryh-
mii: tydss?i jatkaminen hylklysplflt0ksen j?ilkeen on tekstiili- ja vaate-
tusteolli suudes s a muita ammatti ryhmi 2i v iihiii sempiiii.

Tydn piirteiden tarkempi analyysi ei mydskliin irlna hylk[yksen
jilkeen tydss[ jatkaneista kovin paljon muista hylklyksen saaneista
poikkeavaa kuvaa. Esimerkiksi tydn rasittavuudessa, kiireisyydessti,
yksitoikkoisuudessa, automaation kiiytrissii, pakkotahtisuudessa tai tyO-
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tehtilvien nopeassa muuttumisessa ei ole juuri minkiiZinlaisia eroja
tydssfl jatkaneiden ja muiden hylk[yksen saaneiden vllillii. Tydn
piirteiden samankaltaisuus liittyy kaikille hylkliyspii2itriksen saaneille
yhteiseen taustaan: kaikki hylkZiyksen saaneet, myris tyrissii jatkavat,
ovat hakeneet varhaisel2ikett[. Verrattuna muihin iktitintyneisiin pal-
kansaaj iin el iikehylklyksen s aaneet mui stuttav atkin tyrin pi i rtei lt[iin
selviisti enemmf,n elflkkeelle siirtyneitti tai eliikkeelle haluavia kuin
tydn jatkamiseen motivoituneita tydntekijdit[ (ks. Gould 1994, 35).

Ainoat selke2imm[t tyrin piirteisiin liittyvflt erot ldytyvtit urakka-
palkkauksesta, tapaturmavaarasta j a tycin kiinnostavuudesta. Hylkflys-
piititciksen jiilkeen tyrissii jatkaneilla sek?i urakkapalkkaus ettii tydhdn
I iittyv I tapatunnav aara oliv at harvinaisempia kuin hylktiyksen j iilkeen
elZikkeelle tai tydttdmtiksi siirtyneilll. Yll[ttiivtiti kyllti, mycis tydn
kiinnostavuus oli tyrissii jatkaneilla hiukan vtihtiisempiiii kuin muilla.
Taim A saaffaa kertoa tyOssii j atkamisen vastentahtoisuudesta: eltikkeelle
hakeutumisen yhteydessii on jo asennoiduttu tyristii irtautumiseen.

Monet kokivatkin hylkiiyksen jiilkeisen tydnteon hankalaksi.
Vuonna 1992 hylkiiyksen saaneista ja hylkfiyksen jiilkeen ainakin
vuoden tydssti jatkaneista runsas kolmasosa sanoi tycinteon tuntuneen
aikaisempaa vaikeamm alta tai vastenmielisemmtiltti. Erityisesti nai -
set kokivat hylk[yksen jiilkeisen tyrinteon vaikeaksi.

Useimmat tycissI jatkaneet olivat pysyneet entisess[ tyciss[iin.
Vuonna 1992 hylkiiysp?iiitdksen saaneista ja sen jilkeen tydssii jatka-
neista vajaa kymmenesosa oli vaihtanut ammattia tai tyripaikkaa, ja
viidesosalla oli tydtehtiivissti tapahtunut muutoksia. Vuonna 1988
hylktiysplltdksen saaneista ja ainakin viisi vuotta tydss2i jatkaneista
runsas I0 Vo oli sellaisia, joilla ammatti oli niiiden vuosien kuluessa
muuttunut.

Valtaosa vuonna 1988 hylkAyksen saaneista ja viiden vuoden ku-
luttua tyciss2i olleista oli ollut tydss[ koko hylk2iyksen jZilkeisen ajan.
Nelj iisosal I a ol i kuitenkin tydtldmyysj aksoj a lZihinnfl hylkZiysvuonna j a
sitii seuraavana vuotena. Monilla oli ollut myris sairaslomajaksoja
hylk2iyksen jiilkeisinii vuosina, mutta niim[ jaksot olivat yleensZi kor-
keintaan kuukauden mittaisia.

Huol im atta pitktistiiki n tyci rupeam asta ensi mm iiisen hyl kiiykseen
p5fltyneen el2ikehakemuksen jilkeen, useimmat hylk[yksen jiilkeen
tycissii jatkaneet olivat kuitenkin edelleen selvlsti varhaiseen eliikkeel-
le siirtymiseen suuntautuneita. Kun tycissi jatkaneilta kysyttiin oli-
sivatko he mieluummin halunneet olla ansioty<iss?i vai elflkkeellZi,
valtaosa valitsi eltikkeen (taulukko 9). Ilman hylkiiystaustaa oleviin
iktiZintyneisiin palkansaajiin verrattuna ero on suuri: heist[ liihes nel-
j 2ikymmentii prosentti a valitsi ty<iss ii j atkami sen.
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Taulukko 9. Ty6- tai elAkehalukkuus vuonna 1993 tytiss2i olleilla
yksi I 0l I isen varhai sel iikkeen hyl k[yspiiiitciksen saanei I -
la ja muilla samanik[isillii

Valitsisiko nyt ty0n
vai eldkkeen

Vuonna 1988
hyliityt

Vo

Vuonna 1992
hylityt

Vo

Vertailu-
aineisto

7o

Jatkaisi tycisst
Siirtyisi el2ikkeelle
Ei osaa sanoa

Yhteensi
Lukumii?irt

13
78

9

4
92
4

39
51
10

100
70

100
262

100
399

Vertailutiedot ovat ikiiiintyneiden ty<intekijdiden seurantatutkimuksesta (Gould
1994)

Vaikuttaa siis siltii, ettii kun ikii2intynyt palkansaaja on kerran as-
tunut varhaiseliikeuralle, hiin mycis tiill[ uralla pysyy. Eli vaikka
ensimmiiinen eliikehakemus on pZi2itynyt hylk[ykseen, ja tydnteko
jatkuu, ajatusta varhaisesta eliikkeelle siirtymisestfl ei hyltitfl. Yksi-
I 0 I I i sen v arhaisel iikkeen hylktiyspaAtdksen s aanei den el iike aj atuksi a

tarkastellaan liihemmin seuraavassa luvussa.
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6. Hylkiiyspiiittiksen saaneiden elflkeajatukset

Bliikehalun syyt

TyiieliimiistZi irtautuminen ja varhainen el[kkeelle siirtyminen on
prosessi, jonka alkuvaiheessa elflkehalua perustellaan monilla erilai-
silla tydhcin, tydttrimyyteen, ikiiiin, terveyteen ja vapaa-aikaan liitty-
villii syillL Prosessin edetessii varsinaiseen varhaiseliikkeelle siirty-
mistilanteeseen terveyden heikkeneminen alkaa dominoida, ja muiden
syiden merkitys el[kehalun perusteluna viihenee (Gould 1994).

Yksi lcill i sen v arhaiseliikkeen hylkiiyksen s aaneet mui stuttav at elij-
kehalun perusteluiltaan, erityisesti sairauden merkityksen korostami-
sessa, enemmf,n jo eltikkeelle siirtyneitli kuin niit2i, jotka vasta ovat
harkitsemassa el2ikkeelle hakeutumista (kuva 8). Vuonna 1988 hy-
Itittyjen osalta ttimii on luonnollista: heist?ihiin suurin osa oli jo ehti-
nyt siirtyfl eltikkeelle kyselyajankohtaan, keviitiseen 1993 mennessti.
Kuitenkin myds kevZidlla 1992 hyllityillli, jotka varhaisen eliikkeelle
hakeutumisen syitfl tiedusteltaessa kuuluivat vielI pti2iasiassa tydvoi-
maan, heikentynyt terveys nousi keskeiseksi eliikehalun perusteluksi
samalla tavoin kuin jo varhaiselilkkeelle siirtyneill[.

Heikentyneen terveyden korostuminen sekii hylfltyillii eff 2i eltikkeel -
lii olevilla kertoo eltikkeen subjektiivisten kokemusten yhdenmu-
kaisuudesta eltkkeelle hakeuduttaessa. Vaikka yksil6llisen var-
haisel?ikkeen hylklyspii2it6ksen saaneilla eltikkeelle siirtymisprosessi
on hidastunut hylklyksen vuoksi, he ovat kuitenkin edenneet eltikkeen
hakemisen harkitsemisessa yhtZi pitkiille kuin mydnteisen pZiiitdksenkin
saaneet. He ovat jiittZineet eliikehakemuksen, jonka keskeisenii kritee-
rinti on terveyden heikkenemisen vaikutus tydkykyyn.

Terveyden heikkenemisen ohella myris tyrin rasittavuus nousee
hylkiiyspliitciksen saaneilla t2irkeiiksi eliikehalun syyksi. Hylkiiyksen
saaneet ovat korostaneet tydn fyysistii tai henkistZi rasiffavuutta selvtis-
ti yleisemmin kuin vertailuaineiston eliikkeellZi olevat. Erityisesti hyl-
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kiiyksen jllkeen tytissii jatkaneet naiset ovat perustelleet eliikehaluaan
juuri ty<ihdn liittyvillii rasitustekijtiillA. ElAkkeelle hakeutumisen epii-
onnistumisella on varmasti ollut tZihiin vaikutusta. Tydnteon jatkami-
nen el2ikkeelle hakeutumispyrkimyksistfl huolimatta on saattanut tun-
tua erityisen rasittavalta, ja koska elZi.kehalun syitii tiedusteltiin hyl-
ktiyksen jiilkeen, niim2i kokemukset ovat heijastuneet vastauksiin.

Kuva 8. Eliikehalun syyt yksildlli sen varhaisellikkeen hylklysplfltdk-
sen saaneilla ja muilla samanik[isillti

Hylkiiy spiiiit0ksen saaneet:
Vuonna 1988 hylltyt Vuonna 1992 hylatyt

Huono terYeys

Tyrin rasittavuus

Riitt[visti tehty

Taloudelliset syyt

Perhe ja vapaa-aika

Arvostuksen puute

TyOttomyys

Vaikeutuu tulevaisuud.

O 20 40 60 80 100V, 0 20 40 60 80 l0O%

Vertailuaineisto:
Eliikkeen hakemista Varhaiseliikkeelld olevat
harkitsevat

Huono terveys

Ty0n rasittavuus

Riittavasti tehty

Taloudelliset syyt

Perhe ja vapaa-aika

Arvostuksen puute

Tydttdmyys

Vaikeutuu tulevaisuud.

O 20 40 60 80 100% 0 20 40 60 80 1007o

40

[!illllt

-

TE

I



Hylknysp[fltrikseen suhtautuminen

Vuorma 1992 hylkliyspZiZit0ksen saaneilta kysyttiin, olivatko he yksil6l-
listii varhaisel?ikettii hakiessaan varautuneet mahdolliseen hylktiys-
ptititdkseen. Vaikka julkisten tiedotusvllineiden kautta yksi16llisen
varhaisel?ikkeen hakemusten korkea hylkiiysprosentti oli varmasti
useimmille hakijoille tuttu asia, moni koki omalle kohdalle osuneen
hylkZiyksen kuitenkin ylltitttivtinti. Kuten taulukosta 10 niikyy, runsas
40 Vo hylkayksen saaneista oli uskonut varmasti ellkkeen mydnt?imi-
seen.

Naiset olivat olleet elAkemahdollisuuksiensa suhteen epflileviimpil
kuin miehet. Niiihin eplilyihin saattoi heijastua tieto naisten miehi2i
korkeammasta tydkyvyttdmyysel tikehakemusten hylkiiysprosentista.

Hylk2iyksen saaneiden joukossa oli myds joitakuita (6 Vo), jotka it-
sekin olivat pitiineet hylktiyspfliitcist?i omalla kohdallaan hyvin toden-
niikciisenii. Heillfl oli ilmeisesti melko selketi kuva omasta tydkyvyn
heikkenemisen asteestaan ja sen riittiimiittcimyydest2i eliikekriteereihin
niihden. N[istii eliikkeen hakijoista ei kovin moni perustellut eliike-
haluaan terveydentiIan heikkenemisell2i; tavallisempia perusteluja oli-
vat tydtttimyys tai sen uhka ja tyOn rasittavuus. Tiissti joukossa oli
myds useita sellaisia, jotka kertoivat hakeneensa yksil<illistfl varhais-
eliikettii tydnantajan kehotuksesta.

Taulukko 10. Vuonna 1992 yksil0llisen varhaiseliikkeen hylktiysplfl-
tdksen saaneiden oma niikemys el[kkeen saamisen
mahdollisuuksista

Miehet Naiset Kaikki
Vo%Vo

Piti hylkiiyspiiatdsrii kohdallaan
hyvin todenniik6isenii

Piti hylkiiystii mahdollisena,
mutta iweli saavansa elzikkeen

Ei ollut varautunut hylkiiykseen,
uskoi saavansa eldkkeen

Ei osaa sanoa

Yhteenszi
Lukumiiiirt

6

43

48

66

51

37

48

42

100
808

5J 6

r00
442

100
366
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Tydkyv yttdmyyseliikkeiden ratkaisutoimintaa on usein moiti ttu sii -
tii, ettei ptiiitdksi[ - erityisesti kielteisi[ pflZitdksiii - perustella niin
selkeZisti, ettfl pZi[tdksen saaja ymmiirtiiisi mihin ratkaisu perustuu.
Tiihiin asiaan on elZikelaitoksissa kiinnitetty erityistti huomiota, mut-
ta ainakin vielii vuonna 1992 annettujen yksildllisten varhaiseliikkei-
den hylk[yspiiiitristen perustelut jiiivflt usein saajilleen epZlselviksi.
Noin puolet (48 Vo) vuonna 1992 hylkayksen saaneista ilmoitti, ettei
ymmiirtiinyt el iikep[iitciksestii m i hi n hylktiys perustui.

Uudelleen hakeminen

Edell?i, luvussa 3 k2ivi ilmi, ettii valtaosa vuonna 1988 yksilOllisen var-
haiseliikkeen hylk[yksen saaneista siirtyi kuitenkin muutarnan vuoden
kuluessa joko valituksen tai uuden hakemuksen kautta jollekin
varhaisel?ikkeelle. Myris vuonna 1992 hylklyksen saaneet olivat va-
kaasti aikeissa siirtyfl el[kkeelle ennen vanhuusel?ikeikiiii, vaikka hyl-
kiiysp[[tcis titZi siirtymistii olikin hidastanut.

Ltihes puolet vuonna 1992 hylkdyspZiZitciksen saaneista kertoi teh-
neensf, valituksen Eltikelautakuntaan. Hylktiysten jiilkeisten vuosien
tarkastelu osoittaa, ettA valituksen tehneet ovat siirtyneet selviisti
muita enemmf,n yksildlliselle varhaiseliikkeelle, mutta vastaavasti
v ?ihemm iin tydttdm yysel iikkeel le, j oten kokonaisuudessaan hei d[n
el?ikkeelle siirtymisensti ei ole muita runsaampaa.

Vuoden 1992 alkupuolella hylklyksen saaneista oli kevti[llii 1993
runsas l0 Vo eldlkeellZi, liihes puolet oli valittanut hylkiiyspiiiitrikses-
t[ tai tehnyt uuden elZikehakemuksen ja neljiisosa oli aikeissa hakea
eltikett[ uudelleen. Kymmenisen prosenttia tiistii joukosta oli sellai-
sia, jotka sanoivat etteiviit ole harkinneet eliikkeen hakemista uudel-
leen, ja suunnilleen saman velran oli niit2i, jotka eiviit osanneet sanoa,
mit?i aikovat elzikkeelle siirtymisen suhteen tehdii. E1[kkeelle siirty-
misen intensiteettiti kuvaa se, ettii niistilkin, jotka vuonna 1993 sanoi-
vat etteivAt aio hakea eltikettii uudelleen, kuitenkin liihes viidesosa oli
kevfltillii 1994 jollakin varhaiseltikkeellfl.

Uuden eltikehakemuksen tehneet kertoivat yleensii saaneensa jolta-
kin taholta neuvoja, ohjeita, tukea tai apua uutta hakemusta varten.
Neuvoja antaneena tahona mainittiin useimmiten hoitava lflZikiiri ja
Kansanel iikelaitos. Ellkehakemuksen teossa avustaneiden luettelos sa
ntikyy myds selviisti naisten ja miesten kulttuurinen ero: naiset olivat
miehiii useammin saaneet uutta elZikehakemusta varten apua omaisil-
ta ja tuttavilta, miehet puolestaan naisia useammin tyOpaikalta.
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Taulukko 11. Vuonna 1992 yksilcillisen varhaisel2ikkeen hylklysplfl-
tdksen saaneille uutta ellikehakemusta varten ohjeita,
apua ja tukea antaneet tahot (kultakin taholta ohjeita
saaneiden %-osuus)

Ohjeiden
antaja

Tilanne kaksi vuotta hylkiiyksen jiilkeen eli vuonna 1994
TK YVE Muu el. Ei eliikettii Kaikki

Laikari 66
Sos.ty6ntekija 3
Ty0paikka 9
Omaiset 9
Eliikelaitos 16
KELA 53
Tiedotus viil. 6
Muu taho 6
Ei ohjeita 6

3t
4

Taulukosta 11 niikyy, ettii ne jotka ovat mycihemmin siirtyneet
sairausperusteisille eliikkeille ovat muita enemmdn saaneet ohjeita hoi-
tavalta lAiikAriltA. Varsinaiselle tycikyvyttcimyyselZikkeelle siirtyneis-
tA monet ovat saaneet myds opastusta eliikelaitoksista, erityisesti Kan-
saneliikelaitoksesta. TUimA on luonnollista, sillii KELA maksaa tydky-
vyttcimyyseliikettti edeltiiviin sairausvakuutuksen piiiviirahan.

Yksil0llisel 1e varhaiselflkkeel le siirtynei ll2i uutta eliikehakemusta
varten ohjeita, apua ja tukea antaneiden hajonta on suuri. Monet
heistii ovat saaneet neuvoja hoitavan lZiZikflrin, KELAn ja muiden
eliikelaitosten lisZiksi sosiaalitydntekijdiltii, tyiipaikalta sekil omaisil-
ta ja tuttavilta. T[m[ kuvannee yksiliillisen varhaiseliikkeen erityi-
syytt[ varsinaiseen tydkyvyttrimyyselfikkeeseen niihden: yksi16llinen
v arhai sel ?ikkeen hakemi sprosessi I i ittyy laaj asti ik[?intyneiden tydnte-
kijciiden eri eliimiinalueisiin, eikii terveyden heikkenemisen erityisase-
m a ole yhtii merkittiivZi kuin varsinaisess a ty<ikyvyttdmyysel Zikkeessd.

Ylipiiiinsti neuvojen saaminen uutta el2ikehakemusta varten on ol-
lut tavallisempaa niillii, joilla tiim?i uusi el2ikehakemus on myds joh-
tanut eliikkeelle siirtymiseen (taulukko 11). Kysymyksessti lienee jon-
kinlainen kehii. Erityisesti sairausperusteisille el2ikkeille johtavan
uuden hakemuksen tekoa on ilmeisesti eniten tuettu - ainakin hoita-
van lliiklrin taholta - juuri niissti tapauksissa, joissa todenn[kriisyys
el?ikkeen mydntiimiseen on kasvanut aikaisemman hylklyspflZitdksen
j?ilkeen. Toisaalta ne jotka ovat saaneet erilaista tukea ja apua eliike-
hakemustaan varten ovat ehkii pystyneet paremmin tuomaan esille

59
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t7
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32
8
5
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10
2
6
7
9

36
5

11

25 37

26
3

8
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4

49
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7
5

43



myOnteiseen eliikeratkaisuun vaikuttavia seikkoja, tai he ovat pysty-
neet paremmin valitsemaan hakemuksensa kohteeksi sellaisen eliike-
muodon, j onka kriteerit ovat vastanneet heidiin eliimiintilannettaan.

Mik[ saisi jatkamaan tytissfl

Vaikka yksildllisen varhaisel2ikkeen hylktiysp[titdksen saaneet niiyttii-
v iit olev an v akaasti v arhaiseen el tikkeel le si i rtym i seen suuntautunei ta,
kuitenkin useimmat heistti olivat joillakin edellytyksin valmiita siirt[-
mfliin eliikkeelle hakeutumista tuonnemmaksi. Vuonna 1992 hylkiiyk-
sen saaneista ja eltikettii uudelleen hakeneista tai hakemista harkitse-
vista kaksi kolmasosaa mainitsi kyselyss[ jonkin seikan, joka olisi
s&anut heidflt luopumaan eliikeaikomuksista.

Kaikkein useimmin esille tuotu tydn jatkamisen motivoiva seikka
oli tycin muuttaminen sopivammaksi. Kolmasosa hylkiiyksen j?ilkeen
el2ikkeelle aikovista sanoi, ettii elZikkeelle siirtymist?i voisi lyklti jos
tyooloja parannettaisiin, tyotehtiivifl kevennettiiisiin tai tydaikaa lyhen-
nettZiisiin. Turvattu tydn jatkuminen ja terveytt?i edistiivii kuntoutus
mainittiin mycis usein seikkoina, jotka saisivat eliikkeelle hakeutumi-
sen siirtymiiitn mydhemmiiksi.

Kuva 9. MikZi saisi varhaiselAkkeelle aikovia siirtZimAAn el2ikkeelle
hakeutumi sta tuonnemmaksi

Tycin keventiminen

Kuntoutus

Turvattu ty6n jatkuminen
Parempi palkka tai

suurempi elzike

Vaikutusmahd. ja arvost.
lisiiiintyminen

Koulutus

0 10 20 30 40 50Vo

I Vuonn a 1992 hytkiiyspii2it6ksen saaneet

@ Vertailuaineisto, eli eliikkeen hakemista
ensimmiiistzi kertaa harkinneet (Gould 1994)

I
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Kuvasta 9 ntikyy ett[ vertailuaineistolla eli eliikkeen hakemista
ensimmZiistii kertaa harkitsevilla taloudelliset kannustimet - joskin
vasta varsin suuret - motivoivat tydssfl jatkamiseen. Ikiiiintyneiden
tycintekijriiden seurantatutkimuksen mukaan yli 40 Vo varhaista elak-
keelle hakeutumista suunnittelevista olisi " ollut halukas heittiimiiln
eliikeajatukset pois mielest2i2in ja jatkamaan tydntekoa, mikiili he oli-
sivat saaneet paremman palkan tai olisivat tydssii jatkamalla ansain-
neet suuremman el?ikkeen (Gould L994). HylkZiysp2i2it0ksen saaneet,
joiden eliikkeelle siirtymisprosessi oli siis jo kerran konkretisoitunut
elZikehakemukseen asti, olivat kuitenkin epiiilevZimpiti taloudellisten
houkuttimien suhteen. Heistti vain 17 Vo zrvali, ett[ palkan tai tule-
van eliikkeen korotus toimisi tydssii jatkamisen houkuttimena.

Osa-aikaeliike vaihtoehtona

Osa-aikaeliike, joka on ollut kZiytdssi 1980-luvun loppupuolelta, ei ole
saanut kovin suurta suosiota ikliintyneiden tydntekijOiden keskuudes-
sa. Vuoden 1993 lopussa oli yksityisellZi puolella vain 328 osa-
aikael2ikelflistti. Vuonna 1994 toteutetut muutokset, mm. alaikflrajan
laskeminen 60 vuodesta 58 vuoteen, lisiisiviit kuitenkin ttimiin eliike-
muodon ktiyttciii, ja vuoden 1994 lopussa yksityisen puolen osa-
aikaeliikel flisten lukumii[rfl o li kasvanut 1 2 84 henkeen (T]6el2ikej iirjes -
telmiin tilastollinen vuosikirja 1994, osa I).

Osa-aikaeliikettfl on viime aikoina pyritty markkinoimaan eliike-
muotona, joka on edullinen niin tycintekijciille, tydnantajille kuin
kansantaloudellekin. Sen on katsottu olevan hyvii vaihtoehto esimer-
kiksi sellaisissa tilanteissa, joissa uupumus ja tyrihdn vlisyminen ei-
viit ole sen asteisia, eftA ne riittiisivlt tydkyvyttcimyyselZikkeen tai
yksildllisen varhaiseliikkeen perusteiksi (Takala L994). Olisikin luon-
tevaa ajatella, ettii kun yksildlliselle varhaiselZikkeelle siirtyminen on
tdrmiinnyt el2ikehakemuksen hylk2i2imiseen, voisi vaihtoehtona tulla
kysymykseen juuri osa-aikaelZike.

Hyl klyspiifltciksen saanei I le kerrotti in kyselylomakkeel la, ettii osa-
aikaeltike tarkoittaa lyhennettyti tydaikaa yhdistettynli osaeld,kkeeseen,
ja kysyttiin olisivatko he omalta kohdaltaan kiinnostuneita tiillaises-
ta j[rjestelystii. Kiinnostus oli kuitenkin v[h[ist[; vain 7 Vo vuonfil,
1 992 yksi kill i sen varhaisel iikkeen hylkflysp[Zitdksen saanei sta palkan-
saajista suhtautui mycinteisesti osa-aikael?ikemahdollisuuteen, valtaosa
ei ollut kiinnostunut tiillaisesta vaihtoehdosta.
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Kuva 10. Vuonn a 1992 yksildllisen varhaiseliikkeen hylkiiyspl[trik-
sen saaneiden halukkuus osa-aikaeliikkeelle

Tilanne vuonna 1993

TK tai YVE

Muu ellike

Tyrissii

Tydtt6miini

Sairaslomalla

0 20 40 60

Ei osaa
sanoa

80 100 %

lHaluaisi fI ffi si haluaisi
OSE:lle OSE:lle

Kuvasta l0 n2ikyy, ett?i kaikkein mydnteisimmin osa-aikaeliikkee-
seen suhtautuivat kyselyajankohtana ty6ss?i olleet. Heill[ oli mycis
muita realistisemmat mahdollisuudet tiimiin vaihtoehdon toteuttami-
seen, sillii osa-aikaeliike edellytt[ii aina tytinteon jatkumista, vaikka-
kin tyriaikaa lyhenttien. Kyselyajankohtana pitk[aikaisella sairaslomal-
Ia olleista kukaan ei halunnut osa-aikaeliikkeelle, ja sairausperusteisille
elZikkeille siirtyneiden suhtautuminen oli llihes yhtii kielteinen. Ilmei-
sesti he katsoivat, ettei heidiin tytikykynsii eniiii olisi riittzinyt edes osa-

aikaiseen tyOhdn.
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7. Terveys hylkiiyksen jiilkeisini vuosina

Sairausryhmfl

Yksilcillinen varhaisel2ike on tydkyvyttdmyysel?ike, joten sen perusteena
on aina sairaus vika tai varnma. Yksildllisessii varhaiseliikkeessii pyritiiiin
kuitenkin kokonaisvaltaiseen ratkaisuun, joten yksittiiisten eliikkeen perus-
teena olevien diagnoosien merkitys on htiilyv[. On ylipiiiinsii hiukan ar-
veluttav aa j akaa yksi 16l li sen v arhai seliikkeen hakemuksia sairausryhmi in,
sillii tiillainen jaottelu on viiistZimtittii jossain miiiirin keinotekoista. Varsin-
kin hylktiystapauksissa sairauden kuva saattaa olla epiimtiiirdinen, ja sil-
loin selkein diagnoosi valitaan yleensii rekistereihin kirjattavaksi.

S am oin kuin varsinai si s sa tyrikyv yttdm yysel tikkei s sii hyl k[ysp[2i-
tdkset ovat kuitenkin yksildllisissii varhaisel2ikkeisstikin tavallista ylei-
sempiti joissakin sairausryhmissii. Tillaisia sairausryhmiii ovat esi-
merkiksi aineenv aihduntasai raudet j a tuki- j a li ikuntaelinten sai raudet.
Pitkilti yli puolet yksil6llisen varhaiseliikkeen hylkiiystapauksista si-
joittuukin tuki- ja liikuntaelinten sairauksien ryhm[iin (ETK:n tilastot).

Tiimln tutkimuksen kahdessa aineistossa - vuosina 1988 tai 1992
hylk[ysp[Zitciksen saaneilla - tyrikyvyn heikkenemisen perusteena
olleen sairauden jakaumissa on jonkin verran eroja. Tuki- ja liikun-
taelinten sairauksien osuus on myrihemmiissii aineistossa hiukan pie-
nempi : vuonna 1 98 8 yksikillisen varhaiseliikkeen hylkflyspflltdksen
saaneista palkansaajista 62 %:lla tyokyvyn heikkenemisen tiirkeim-
miiksi syyksi oli kirjattu jokin tuki- ja liikuntaelinten sairaus, vuon-
na 1992 hyl[tyillfl vastaava osuus oli 58 7o. My0s verenkiertoelinten
sairauksien osuus on viihiin pienentynyt: vuonna 1988 se oli 12 Vo, ja
vuonna 1992 enaa 9 %. Selkeimmin vuosien 1988 ja 1992 vdlilld,
kasvanut tautiryhml on p2i2iluokka 16, joka sisiiltffi oireita ja ep[t[y-
dellisesti ml2iriteltyjfl tapauksia. Vuonna 1988 niiden osuus oli 2 Vo,

mutta vuonna 1992 se oli 8 Vo kaikista palkansaajien yksildllisen var-
haisel[kkeen hakemusten hylkiiyksistfi.
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Epiimii[rtiisempien diagnoosien kasvu tydkyvyttcimyyden syynii
kertoo hakijajoukon rakenteellisista muutoksista: selkelsti mii2iriteltti-
vlin sairauden sijasta hakemuksessa painottuvat entistii enemm?in
muut, usein tycieltlmiin epZivarmuuteen liittyviit tekij iit.

Hylk[yspiiiitdksen saaneiden mydhemmtit vaiheet eiv?it kovin pal-
joa eriydy tycikyvyn heikkenemisen perusteena olevan sairauden
mukaan. Kun katsotaan vuonna 1988 ensimmiiisen hylk[yksen saa-
neita ja heidiin silloista sairausryhm2iiinsii, on eltikkeelle siirtyneiden
osuus viiden vuoden kuluttua hylklyksestti jokseenkin sama kaikissa
suurimmissa tautiluokissa. Vuonna 1992 hylkaysptititdksen saaneilla
sen sijaan on jonkin verran sairausryhmittiiisiii eroja ellikkeelle siirty-
misessii. Vuoden 1994 kevadseen menness2i elZlkkeelle siirtyneitZi on
vuonna 1992 hyldtyistii silloisen sairausdiagnoosin mukaan luokitel-
tuina tuki- ja liikuntaelinten sairauksien ryhmiissii 28 Vo, veren-
kiertoelinten sairauksien ryhmiiss ti 39 Vo, mielenterveyden sairauksi-
en ryhm2issZi samoin 39 Vo, ja oireiden ja epflmii[r[isten sairauksien
ryhm?issti 24 Va.

Hylk[yspiifltdksen saaneil I a, mutta myOhemmin sairausperusteisell e

el iikkeelle siirtyneilll el2ikehakemuksen diagnoosi saattaa matkan var-
rella muuttua. Vuonna 1988 ensimmiiisen hylkflyksen saaneista ja
mydhemmin sairausperusteiselle elZikkeelle siirtyneistii 27 Vo:lla ty6-
kyvyttcimyyden syyksi ilmoitettu sairaus sijoittui my0nteiseen ptititdk-
seen j ohtaneessa hakemuksessa eri tautiryhm ti2in kuin aikaisemm assa,

hylkflykseen piiiityneessii hakemuksessa.
Eniten diagnoosit ovat muuttuneet, jos tydkyvyn heikkenemisen

syynA pidetty sairaus on alunperin sijoittunut sellaisiin tautiluokkiin
kuin hermoston ja aistimien sairaudet, ruuansulatuselinten sairaudet tai
oi reet j a epiitflydell i sesti m ?i2iritel lyt tapaukset.

Tavallisin muutos on kuitenkin ollut somaattisiin sairauksiin, eri-
tyisesti tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin kuuluvan diagnoosin muut-
tuminen mielenterveyden h?iiri0ksi. Ttimli nlikyy erityisesti naisilla.
Vuonna I 98 8 yksikillisen varhaiseliikkeen hylkflyspiiiitdksen saaneiden
joukossa oli 76 naista, jotka myOhemmin siirtyiv[t eliikkeelle mielen-
terveyden h[irididen perusteella. Heistti kuitenkin vain 30:llti oli
mycis ensimmf,isess[, hylklykseen pZitityneessfl hakemuksessa tyciky-
vyn heikkenemisen syynii mielenterveyden h[iriti (taulukko 12).

On mahdollista ettZi mielenterveyden h2iirididen lisiliintyminen
kuvaa el2ikkeelle siirtymisprosessin rasittavuutta, eli elZikkeen hakijoi-
den psyykkisen terveyden rakoilemista hylklysten mydtZi. Toisaalta
tiimtikin kehitys saattaa kerto a l iihinnfl sairauskuv an epiim fllriii syydes-
ffi, siit[ miten selkeiin sairausperusteen puuttuessa elZikehakemuksen
taustalla olevat tydn ja tycittcimyyden paineet nostavat viihitellen
psyykkiset ongelmat etusijalle.
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Taulukko 12. Tldkyvytt0myysdiagnoosin muuttuminen vuonna 1988
yks i I <i I I i sen v arhai s el tikkeen h yl ktiyspiiiitriks en s aanei I -
la naisilla (lukum[[r[)

TK-syy vuoden 1988
hylkiiyksessii

TK-syy mycihemmzissa myont0piiakiksesszi

Mielent. Verenk. Tuki- Muut Yhteensii
hiiiri0t sair. ja liik. sair.

Mielenterveyden hiiiriOt
Verenkiertoelin ten sairaudet
Tuki- ja liikuntael. sairaudet
Muut sairaudet

Yhteensii

30
-5

31
10

L9
12
4

2
2

t4
31

76 35

J
9

206
10

228 49

35
35

263
55

388

Oma arvio terveydentilasta

YksilOllistii varhaiseliikettii hakiessaan hylkiiyspiiitdksen saaneet haki-
jat ovat itse kokeneet terveytensl heikenneen tydkykyii alentavasti,
vaikka eliikelaitos ei olekaan katsonut tydkyvyn heikentyneen el2ikkeen
saamiseen oikeuttavassa mAarin. HylkflyspflZitiiksen saaneilta kysyttiin
heid[n omaa arviotaan terveydentilastaan kevZi2illZi 1993, jolloin hyl-
k[yksestZi oli jo kulunut aikaa ja monet seikat olivat edelleen muokan-
neet heidiin terveyskokemuksiaan.

Vuonna 1 9 8 8 hyl iityi stii valtaosa oli kyselyaj ankohtana el iikkee I I 2i,

vuoffra 1992 hylatyt taas piilosin tyrissli tai tydttdmtin[. Terveyden-
tila-arviot olivat kummallakin ryhmtillZi kuitenkin hyvin samanlaiset.
Vain muutama prosentti vastaajista arvioi oman terveydentilansa erit-
tZiin hyviiksi tai melko hyvflksi. Valtaosa, noin 90 %, piti terveytt[iin
kohtalaisena tai huonona.

Hylk[yksen jiilkeinen tilanne - eliikkeelle siirtyminen, ty0ssii jat-
kaminen tai tydttomiiksi jiitiminen - ei merkittllvflsti eriytttinyt terve-
ydentila-arvioita: hylkliyspfliitcikseh saaneet arvioivat terveydentilansa
jokseenkin yhtti huonoksi riippumatta siitii mikii heidiin ty6- tai elZi-
ketilanteensa oli arviointihetkellii. Hiukan muita positiivisemmin
terveydentilaansa suhtautuivat muille kuin sairausperusteisille eltikkeil-
le siirtyneet. Huonoimmaksi terveytensii arvioivat puolestaan sellai-
set vuonna 1992 hyldtyt, jotka kyselyajankohtana olivat tyrissii tai
tycittciminii (kuva 11).
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Kuva 11. Vuosina 1988 ja 1992 yksilcillisen varhaiseliikkeen hyl-
kflysp[iitciksen saaneiden j a samanikflisten ilman hylkiiys-
taustaa olevien oma arvio terveydentilasta vuonna 1993

Terveysarvio:
Erittiin hyvii

Melko hyvli

Kohtalainen

Melko huono

Erittein huono
1988 hylatyt 1992 hyliityt Vertailuaineisto

ITfJ"' nY*: nrv<issa ffiP#t
Tilanne vuonna 1993

Kuvassa l l on yksildllisen varhaisellkkeen hylk2iyksen saaneiden
terveydentila-arvioita verrattu sam anikZiisten, mutta i lman hylkliystaus-
taa olevien arvioihin (ks. Gould 1994). TldkyvyttdmyyseltikkeellI tai
yksil6llisellti varhaiseliikkeell2i olevilla terveydentila-arvio on saman-
lainen hylkiiystaustasta riippumatta: he arvioivat terveytensA keskimiii-
rin kohtalaisen ja melko huonon viilille. Muilta osin hylkiiyspiiiittiksen
saaneet kokevat terveytensii selviisti vertailuvtiestciii huonommaksi :

kaikki hylk2iyspii[tdksen saaneet - huolimatta siitii olivatko he tyds-
sii, tydtt<im?in2i vai eliikkeellfl - muistuttavatkin terveysarvioissaan
sairausperusteisille el2ikkeille siirtyneitii. Subjektiivinen niikemys ter-
veydentilasta on siten jokseenkin samanlainen kaikilla yksildllist2i var-
haisel?ikettii hakeneilla, sekti niillli joille elZike on mycinnetty ettfl niillti
joiden hakemus on hyliitty.

Terveyden muutos ja mieliala

Ikfl[ntyneiden tydntekij0iden seurantatutkimuksessa havaittiin, ettii
koettu terveydentila heikkeni muutaman vuoden kuluessa eniten niil-
lii, jotka huolimatta eliikkeelle siirtymishalukkuudestaan jatkoivat ty0s-
sii tai olivat tydttdmin[. Elflkkeelle siirtyneillI terveysarviot pysyivlt
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jokseenkin ennallaan (Gould 1994). Sama asia nlkyy my6,s vuonna
1992 hylkayspZi2it0ksen saaneilla. Kun heiltti vuoden kuluttua hylkfl-
yksestii tiedusteltiin kokivatko he terveydentilansa muuttuneen hyl-
kiiyksen jllkeen paremmaksi, huonommaksi vai pysyneen ennallaan,
valtaosa arvioi terveytensli heikentyneen. Kaikkein vZihiten huonon-
tumista oli kuitenkin tapahtunut niillZi, jotka hylkiiyksestii kuluneen
vuoden aikana olivat ehtineet siirtyl elZikkeelle (kuva 12). Eliikkeel-
le siirtyminen niiytti siis suojaavan terveyden voimakkaalta heikkene-
miseltii, tydssZi jatkaminen tai tyrittOmlksi jflZiminen koettiin kulutta-
vampana.

Kuva 1.2. Vuonn a 1992 yksilcillisen varhaiselilkkeen hylk[ysp?ifltdk-
sen saaneiden terveydentilan ja mielialan muutos hylk2iyk-
sen jiilkeen.

Muuttunut
paremmaksi ! Terreys

ffi uietiata

Ei muutosta

Muuttunut
huonommaksi

Elak-
keellii

Tydss[ Tydtt6-
miini

Tilanne vuonna 1993

Sairas-
lomalla

Kuvasta 12 niikyy my0s, ettii vuonna 1992 hyldtyistii ainoastaan
eltikkeelle siirtyneet kokivat mielialansa hylkZiyksen jilkeen hiukan
kohentuneen, muut ryhm?it, tydss[ jatkavat, ty0ttcim2iksi jflZineet ja pit-
kiiaikaisell a s ai raslom al I a olev at arvioivat kaikki miel ialansa muuttu -
neen huonommaksi hylkZiyksen jdlkeisenfl vuotena.

Hylkflysp[[tdksen saaneiden hyvinvoinnin tunnetta selvitettiin
myris 12-osaisella kysymyssarjalla (Goldbergin kehittlmfl General
Health Questionnaire, ks. Lahelma 1989), joka mittasi nimenomaan
kyselyajankohdan mieli alaa, ei pitklaikaista tai pysyv2iisluonteista
henkistii hyvinvointia. T[m[ mittari sisiilsi mm. sellaisia kysymyk-
siii kuin "oletteko viime aikoina pystynyt keskittymZif,n tehttviinne",
"oletteko viime aikoina valvonut paljon huolien takia", "oletteko vii-

51



me aikoina kyennyt nauttimaan tavalIisista plivittZiisistf, toimistanne"
ja "oletteko viime aikoina tuntenut olevaffie jatkuvasti ylirasittunut".
Vastaukset pisteytettiin siten, ettii mitii korkeampi pistem?iiiril, sitii
huonompi ja masentuneempi mieliala.

Kuvassa 13 on esitetty vuonna 1992 hyldttyjen mielialapistemii?i-
r2it vuosi hylkiiyksen jllkeen tehdyn kyselyn perusteella. Sairaslomal-
la olevien varsin pieni joukko koki tilanteensa kaikkein huonoimmak-
si. Heidiin mielialansa oli todenniikciisesti pitkilti sairaustilanteen
mAArifiiim[. Toiseksi huonoimman tuloksen saivat ne, jotka vielii
kuuluivat tyrivoimaan, olivat joko tydss?i tai tydtldminil. Parhaimman
mielialapistemiitlriin sen sijaan kerflsivlt ne, jotka olivat onnistuneet
p2iiisem iiiin eltikkeel I e.

Kuva 13. Mieliala vuonna 1993 vuotta aikaisemmin yksiltillisen var-
hai sel iikkeen hylkiiyspZititdksen saanei I I a

Tilanne vuonna 1993

Tycissii

Sairaslomalla

TyOttOmAna

ElZikkeelli
0

Hyvii Huono
Mieliala

N?iyttffi siis vahvasti silta, ett[ sen j[lkeen kun ikfliintyneet tyiin-
tekijZit ovat suuntautuneet varhaiseen elZikkeelle siirtymiseen, he eiviit
ole tyytyviiisi2i muihin ratkaisuihin. Tiissti vaiheessa sekii tydssZi jat-
kaminen ettzi tyottomiiksi j?iiiminen ovat molemmat pettymysta aiheut-
tavia ratkaisuja.

246810t2
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8. Thloudellinen toimeentulo hylkiiyksen jiilkeen

Tuloliihteet hylkiiyksen jiilkeen

Yksildllisen varhaisel2ikkeen ennakkohakemusmenettelyn yhtenii tarkoituk-
sena on ollut est2ifi tydsuhteen katkeaminen ja ansiotulojen loppuminen
siinii tapauksessa, ettd eliikettii ei mycinnett?iisikii2in. Varsinkaan laman ai-
kana tiim?i ajatus ei kuitenkaan ole aina toteutunut, monilla yksildllisen
varhaiseliikkeen hakijoilla tydsuhde on p2i2ittynyt jo ennen el2ikkeen hake-
mista. Tiim2in tutkimuksen mukaan hylkiiyspiiiitOksen jtilkeinen ansio-
tycinteko on pikemminkin poikkeus kuin stiiintO, joten jokin muu kuin
palkka tliytyy useimmilla hylkZiyksen saaneilla olla toimeentulon liihtee-
nii.

Kuten luvussa 3 todettiin, valtaosa vuonna 1988 yksildllisen var-
haisellkkeen saaneista oli vuonna 1993 jo ehtinyt siirty2i eliikkeelle,
joten elZiketulot muodostivat tiirkeiin osan heid[n toimeentuloaan.
Vajaa puolet vuonna 1988 hyliityistii kertoi saaneensa vuosien 1988-
1993 aikana myds sairauspiiiviirahaa, ja saman verran oli niitii, jotka
olivat saaneet tyOttdmyysptiiviirahaa. Toimeentulotukeen oli kyseisi-
nd vuosina joutunut turvautumaan 3 Vo vuonna 1988 hylkiiyksen saa-
neista. Eniten toimeentulotukea saaneita (6 Vo) oli niiden joukossa,
jotka vuonna t993 eiv2it olleet tydssii eiviitkfl elZikkeellii.

Hylkflyspiiiit0ksen saaneilta tiedusteltiin myOs tarkemmin mistii hei-
diin viimeaikaiset tulona olivat koostuneet. Vuonna 1988 hyliityiltfl
kysyttiin vuoden 1993 alkupuolen tulolajeja, ja vuonna 1992hyliityiltii
kysyttiin hylkiiyksen jfllkeisifl, eli noin vuoden 1992 ploliviilist[ vuo-
den 1993 puoliviiliin ulottuvan jakson tulomuotoja. Kuten taulukos-
ta 13 niikyy, tulomuotojen painottumisessa kertautuu jo aiemmin esi-
tetty tilanne: vuonna 1988 hylltyt olivat vuonna 1993 piiiisiitintdises-
ti eliikkeellii ja vuonna 1992 hyliityt tycittcimiinii tai tydssii.
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Taulukko 13. Eri tulolajit yksildllisen varhaiseliikkeen hylkiyspli-
ttiksen saaneilla

V. 1988 hyhtyistii
ko. tulolajia vuonna
1993 saaneet (Vo)

V. 1992 hyldtyistii ko.
tulolajia hylkiiyksen
jiilk. vuonna samteet (Vo)

Ansiotulot
Eliiketulot
Sairauspiiivliraha
Ty0ttdm yy spiiiviiraha
Eroraha
Toimeentulotuki
Puolison tms. tuki

9
83
2

r5
1

1

18

46
6

t9
54
24

I
18

Useimmat vuonna 1992 hyl'dtyistii saivat hylklyksen jllkeen joko
ansiotuloja, sairauspiiiviirahaa tai tydttiimyyspiiiviirahaa. Monet olivat
hylklyksen jtilkeisen vuoden aikana ehtineet saada useampiakin nlis-
tZi tulolajeista. My0s eliikkeelle siirtyneet olivat yleens?i hylkiiyspZi[-
tciksen ja uuden, mydnteisen eltikepiiiitciksen viilisenii aikana saaneet
joko sairaus- tai tycittdmyysptiiviirahaa. Pari prosenttia vuonna 1992

hyl[tyist[ oli kuitenkin sellaisia, jotka hylkfiyksen jiilkeen eiv[t olleet
saaneet sen enemptlii palkkaa kuin p?iiv2irahojakaan. Heistii useimmat
olivat saaneet toimeentulotukea tai he olivat turvautuneet puolison tai
muiden perheenj[senten taloudelliseen apuun.

Toimeentulo verrattuna muihin samanikiiisiin

Taloudellista tilannetta selvitettiin sekA ffissl kyselyss?i eftA samaan ai-
kaan suo ritetuss a ik[iintyneiden tydntekij 6iden seurantatutkimuksess a

(Gould 1994) kysymiilll vastaajan ja hiinen mahdollisen puolisonsa
yhteenlaskettuja, kuukaudessa kiiteen jZilviI nettotuloja. Tulok?isite
vastaa jotakuinkin k?iytetttivissii olevan tulon k?isiteffA ja antaa likim[[-
riiisen kuvan toimeentulon tasosta. Koska tulotiedot perustuvat kyse-
lyyn, on niihin suhtauduttava varauksella. Esitetyn kysymyksen kar-
kea taso - valittavana oli kaikkiaan kymmenen tuloluokkaa alle 3000
mk:sta yli 20 000 mk:aan - raiaa myris pois mahdollisuuden tarkkoi-
hin vertailuihin.

Taulukossa 14 verrataan vuonna 1992 hylkayksen saaneiden ja
muiden samanik?iisten kuukausituloja vuonna 1993. Vertailussa ovat
mukana vuonna 1993 tytiss?i tai tytittOmiinii olleet. Ellkkeelle siirty-
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neet on jfltetty pois, koska heidiin lukum?iilriinsii jliii useimmissa su-
kupuolen ja siviilisZiZidyn mukaan jaotelluissa ryhmissli hyvin pieneksi.

Yksinflisiii, tydttcimflnfl olevia miehiii lukuunottamatta kaikissa
siviilisiiZidyn ja tycissiiolon mukaan jaotelluissa ryhmissfl hylktiys-
pfl2itdksen saaneiden tulot ovat pienemmiit kuin vertailuaineistoon
kuuluvien tulot. TAmA saattaa kertoa hylktiyksen jiilkeisistii taloudel-
lisista vaikeuksista: ltihes puolet tydssti jatkavista ja noin 90 Vo tydt-
t0min?i olevista kertoi taloudellisen tilanteensa huonontuneen hylkii-
yksen j?ilkeen. Toisaalta kyse saattaa myds olla siittl, ett[ yksil0llis-
tii varhaiseliikettti hakeneilla, vaikkakin hylk?iyksen saaneilla, on jo
ennen eltikkeelle hakeutumista pienemmAt tulot kuin muilla saman-
ikflisillfl (ks. Gould 1994, 44).

Taulukko 14. Vuorma 1992 yksikillisen varhaiselZikkeen hylk[ysp[[-
tdksen saaneiden ja muiden samanikiiisten keskim2iii-
riiiset nettotulot kuukaudessa vuonna 1993 (puolisoilla
yhteenlasketut tulot), mk&k

Vastaajan tilanne
vuonna 1993

Avio- tai avoparit
Puoliso Puoliso
tydssi ei tyossa

Yksiniiiset henkilOt
Naiset Miehet

Tyrissii
1992 hylatyt
Vertailuaineisto

Tyrittrimiinii
1992 hyl'jttyt
Vertailuaineisto

9900
11700

8100
9000

8700
9000

@00
6700

s000
5700

3600
4000

6200
6700

4200
3900

Vertailutiedot ovat ikli2intyneiden tyOntekijOiden seurantatutkimuksesta (Gould
r994)

Vain harv at hylkiiyspfl2itdksen saaneet olivat tyytyv [isi ii tal oudel I i -
seen toimeentuloonsa. Kaikkein tyytymiittrimimpifl olivat tydtt0miit;
heistti noin puolet arvioi taloudellisen tilanteensa melko huonoksi tai
erittflin huonoksi, ja loput pitivtit sitii kohtalaisena. T]ytyviiisimpiii
olivat puolestaan el2ikkeelle siirtyneet tai tyOssii jatkavat, joista noin
nelj tisosa piti taloudellista tilannettaan huonona, kymmenisen prosent-
tia hyvtinfl ja loput kohtalaisena. Vertailuaineistoon kuuluvien arviot
omasta taloudellisesta tilanteestaan olivat hyvin samanlaisia.
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9. Yhteenveto

Thtkimuksessa selvitettiin yksildllisen varhaiseliikkeen hylkflyspflflttik-
sen saaneiden el2imiintilanteen kehittymistii hylkflyksen jiilkeen. Tu-
lokset osoittivat, ettti useimmat hylkiiyksen saaneet siirtyvflt joko
tydttdmiksi tai uuden hakemuksen jlilkeen elZikkeelle; tydssii jatkami-
nen on harvinaisempaa.

Useamman vuoden aikaperspektiivillI katsottuna, hylk[ysp[flt0ksen
saaminen niyttffi vain jonkin verran hidastavan varhaiselle elZikkeel-
le siirtymistii, mutta ei estii sitZi. Vuonna 1988 yksildllisen var-
haisel[kkeen hylkiiyspiiiitriksen saaneista ja silloin korkeintaan 60-
vuotiaista oli viiden vuoden kuluttua 84 Va jollakin elZikkeell[.
Useimmat olivat juuri yksil6llisellI varhaisel2ikkeell2i, eli elZikkeell2i,
jota he alunperinkin olivat hakeneet. Myds varsinaiselle tydkyvyttO-
myyseliikkeelle ja tydttdmyyselflkkeelle siirtyneitii oli melko paljon.

Ensimmflisellfl yritt?imiillii, vuonna 1 98 8 yksildllisen varhaiseliik-
keen hakemukseensa hylkflyspfl2itdksen saaneet siirtyiv[t eltikkeelle
keskim[iirin runsaan kahden vuoden kuluttua. Laman myritii hyl-
kiiyksen jiilkeinen eliikkeelle siirtyminen on kuitenkin hidastunut.
Vuonna I 992 ensimmiiiseen elZikehakemukseensa hylk?iyspiititciksen
saaneista oli kahden vuoden kuluttua eltikkeell2i vajaa kolmannes, kun
ennen lamaa, vuonna 1988 hylltyist[ oli vastaavasti kahden vuoden
kuluttua el2ikkeellZi ltihes puolet.

ElZikkeelle siirtymisprosessi on siis laman aikana pitkittynyt, ja
korvaavaksi tyriel?imlstii poistumisen reitiksi on usein muodostunut
tydttcimyysturva. Vuonna 1992 hylkdyksen saaneista yksiltillisen var-
haiselflkkeen hakijoista neljZisosa oli tycittdmlnfl jo eliikettZi hakies-
saan, ja vuoden kuluttua hylkiiyksest[ puolet heistii oli tyrittdminii.

Vaikka yksildllisen varhaiselZikkeen hylktyksen j iilkeen useimmat
joka tapauksessa siirtyv[t ellikkeelle tai jiiiiviit tyOttOmiksi, jonkin
verran hylkflyspltitds kuitenkin pidenttiti hakijoiden tydssZioloaikaa.
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Vuonna 1 98 8 hylk[yksen saaneista yksildllisen varhaiseliikkeen haki-
joista 6 Vo oli tyOss?i vielti viiden vuoden kuluttua hylkiiyksest[, ja
keskimiiirin tyOnteko oli jatkunut puolitoista vuotta hylklyksen jil-
keen.

Kovin motivoitunutta tAmA fdssii jatkaminen ei kuitenkaan ollut.
Liihes kaikki tydssti jatkaneet halusivat mieluummin elflkkeelle ja
moni lla oli takanaan useampiakin konkreettisia elZikkeelle sii rtymisyri -
tyksi[i. Myds hylklyspii2itdksen saaneiden oma arvio terveydentilas-
ta samoin kuin heid2in niikemyksensti el2ikkeelle hakeutumiseen vaikut-
taneista syistii identifioivat heid[t selviisti lZihemmfls jo varhaiseliik-
keelle siirtyneitZi kuin tydn jatkamiseen motivoituneita ikiitintyneitZi
palkansaajia.

Vaikuttaakin silt[, ettii kun ikiiiintynyt tydntekijfl on kerran astunut
varhaisen tydstA poistumisen uralle, hin myOs ttillii uralla pysyy.
Vaikka elZikehakemus pii2ityisi ensimmiiisellii kerralla hylkZiykseen,
hakijan oma kokemusmaailma on kuitenkin jo samalla tavoin tyOstfi
irtautumiseen suuntautunut kuin mydnteisen elZikepiiiit<iksenkin saa-
neilla. Hylk[ys merkitsee niiin lZihinnti eliikkeelle siirtymisprosessin
hidastumista, mutta ei vllttiimlittA tydst[ poistumisen oleellista lyk-
kliytymistii. El?ikejlrjestelmii voi siten toimia portinvartij ana omille
poistumisreiteilleen, mutta sen mahdollisuudet motivoida tycissI jat-
kamiseen ov at v lihiii set. Tydeliim iiss[ pysyttiiv [t toimenpiteet o lisi kin
suururattav a palj on v arhaisempaan vaiheeseen, aikaan j olloin el tikkeel -
le siirtymisffi ei vielA ole edes vakavasti harkittu.

Varhaisen tydel2imiistfi poistumisen hillitsemisen suhteen esiintyy
kuitenkin pessimistisyyttii. On esitetty, ettii nyky-yhteiskunnassa ei-
viit tydmarkkinat kaipaa ikiiintyneitii, eivltk?i ikiitintyneet tydmark-
kinoita (Jacobs ja Rein 1994). Nyt varhaisel2ikeitissii olevia pidetliin
tydssZi pysymisen suhteen menetettynii sukupolvena. Koska ikiiiinty-
neiden halukkuus tycistfl poi stumi seen perustuu heidiin kokemuksi ins a
koko tyOhistorian ajalta, ei ole lainkaan selviiti, efta muutokset tyd-
oloissa eniiii muuttaisivat heidiin asennoitumistaan varhaiseen tyOstii
poistumiseen. TydelZimiin mydnteisten muutosten merkitys suuntau-
tuukin tulevaisuuteen: niiden avulla pystyttZiiin luomaan nuoremmille
tycintekijriille visioita tydn jatkamisen mahdollisuuksista aina van-
huuselZikeikiiiin asti j a estimii?in uusien menetettyjen sukupolvien
muodostuminen (Kasvio 1994, Klosse L994).

Poistumisreittien tiukka valvonta, esimerkiksi elZikehakemusten
hylkiiiiminen, ei siis viilttiimiittii v2ihennii varhaista tyristii poistumis-
ta, vaan ainoastaan kanavoi sen vaihtoehtoisille reiteille. Tlmiin tut-
kimuksen tulosten mukaan yksildllinen varhaiseltike ja tydttdmyys
toimivat pitkiilti vaihtoehtoisina poistumisreitteinti. Varhaisen tydstl
poistumisen institutionaaliset jflrjestelm[t on alunperin kehitetty eril-
li sten ri skien kuten tydttiimyyden j a ty<ikyvytt6myyden turvaamiseksi,

57



ja ne pyrkivlit erottelemaan tydmarkkinallisiin syihin ja terveydellisiin
syihin perustuvan poistumisen omille reiteilleen. Sek[ yritysten ettii
yksitttiisten tydntekijdiden n?lkrikulmasta niiitii syit?i on kuitenkin usein
vaikea erotella; ne kietoutuvat tiiviisti toisiinsa sekfl yritysten hen-
ki ldstOstrategioi ssa ettii tyOntekij diden arkiptiivln kokemuksi ssa.

Tl0ttrimyyden merkitys on laman mydtfl kasvanut sekfl hylk[ysp[[-
tOksen j ilkei sen[ vaihtoehton a ettd el tikehakemuksen taustal I a oleva-
na syynii. Tiimfl selittffi elZikkeiden hylk2iysosuuden kasvua: sai-
rausperusteisissa eliikkeissii halutaan pit[ii kiinni juuri sairaudesta
el?ikkeen mydntiimisen perusteena. Samalla se kertoo kuitenkin myds
siitfl miten varhaisen tyOstl poistumisen keskeisten reittien, tydttci-
myyden ja tydkyvyttOmyyden taustalla olevat ongelmat liittyvlt sa-
maan kokonaisuuteen, ikiilntyneiden tydntekijdiden ja tydmark-
kinoiden yhteensopim attomuuteen.
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Yksilo!!isen varhaiseldkkeen hake-
muksista hyldtddn IShes puolet. Mi-
td hylkdyspddtoksen saaneille eldk-
keenhakijoille sen jdlkeen tapah-
tuu? Jatkavatko he ansiotyossii vai
siirtyvdtko he eldkehylkdyksestd
huolimatta pois tyoeldmdstd?

Ndihin kysymyksiin vastataan ttis-
sd tutkimuksessa, jossa kuvataan
yksilollisen varhaiseltikkeen hyl-
kdyspddtoksen saaneiden palkan-
saajien myohempid vaiheita.
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