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SAATTEEKSI

yksilollinen varhaisel.iike otettlln uutena elikemuotona kiiyt-
'toon vuoden 1986 alusta. KEisilli olevaan raporttlin on koottu
ensinmiisen voimassaolovuoden havaintoJa varhalseliikkeen haki-joista, ennakkopiitokslstai Ja eliikkeelle sLirtyneisti. Tledot
koskevat tyoelAkelakien TEL, LEL, YEL Ja UYEL perusteella eld-
kettEi hakeneita. Aineisto on keritty Eliketunrakeskuksen re-
kistereistii ja tyoeliikelaitoksllta.

Selvityksen ovat laatineet Ratja Gould ja Seppo Rinne. Tyo-
suhteiden kestoa Ja tyottonyyspiiviirahoJa koskevan aineiston
on tuottanut Jarl Kannisto. Pekka MellaiE on koodannut otan-
tatiedot ja osallistunut alnelston kiisitteJ.yyn.
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1
YKs I IJoIJI'INEN VENEAI 8E I'iXE

1.1
alouatava elitretlrij irJ estelni

Aikaisempaa Joustavampi elikkeelle siirtlminen tuli nahdolli-
seksi vuoden 1986 alusta. Silloln otettiin kiiyttoon kaksi
uutta elAkemuotoa, yksllollinen varhaLseliike ja varhennettu
vanhuuselike. Kolnas joustavan eltikejiirjestelmin muoto, osa-
aikaeldke, tuli kiiyttoon vuoden 1987 alussa.
Uudet elikemuodot perustuvat vuonna 1983 mletintonsii Jiittineeneliikeikiikomitean ehdotuksiin. Konitea katsoi, ettei kiintei,
65 vuoden eliikeikiiraja rlltttiviisti vastaa nykyisiti olosuhteitaja tarpeita. vanhenemiseen liittyvtit muutokset tapahtuvat yk-
silollisesti, eiki kaikille sopivaa yhteniiisti elikeikirajaa
niin voida osoittaa. Komitea esitti kilntein eliikeiiin JiirJes-telmdi tiydennettiviksi uusllla varhaiselikemuodoilla.
Jougtavan eliiketkiiJiirJestelyn uy6tti elikevakuutettu voi 60
vuotta tiiytettyiid,n itse valita elikkeelle silrtymisajankohdan
ottamalla vanhuuselikkeen varhennettuna; ttilloin eliike on kui-
tenkin pyslruisti alennettu. osa-aikaeldke nahdollistaa vihit-
tiisen tyosti luopumisen. osa-aikaelikkeen voi saada 60 vuot-
ta tiiytttinyt, kokoaikatyosti osa-aikatyohon silrtlruii tyonteki-jii tai yritttiJai. Yksilollinen varhaiseliike puolestaan on tyo-
kyvyttonyyseJ.ikkeen nuoto. Se laajentaa ikiitintyneiden tyonte-
kij oiden tyokyvyttonyyden mtiiirittelyi.
Yksilollinen varhaiseldke ja varhennettu vanhuuselike voidaan
myontii yksitylsen sektorin tyoeliikelakl-en (TEL, LEL, YEL ja
l,lYEL) seki kansanelikelain mukaan. osa-aikaeltike sisiiltyy
vain tyoelilkelakeihin.

L.2
Yt(si1611isen varhaiseliklreen kriteerit

Yksilollisen varhaiselikkeen kriteerit voidaan
ryhrniin. osa elikkeen saamisen ehdoista - iki,

jakaa kahteen
eldkeaikaisten
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ansiotulojen enimmaisntiiiri ja tyonteon lopettamisesta kulunutaika - voidaan rniiritellti tiismillisesti ja yksiselittelsesti.
Toinen kriteeriryhmi muodostuu harkinnanvaraisista, tyokyruyn
alenemisen arvioinnissa huomioon otettavista seikoista.
Yksilollisen varhaiselikkeen saamisen ehdot on lueteltu Tyon-tekijtiin elikelain 4 e S:n 1 momentissa. Siinii rniiiiritelliiiinensinnikin, ettii elAkkeen saajan tulee ol1a tiiyttinyt 55 vuot-ta. Toinen tismrillisesti rniiritelty edellytlrs on ansiotyonlopettaminen tai huomattava v6.hentiminen. Eltikkeelli ollessaansiotulot saavat olla keskimiiiirin korkeintaan 776 nk kuukau-dessa (vuoden 1987 indeksissii). Kolmantena ehtona on eliik-
kee11e siirtyninen suoraan tyoeldmistii. YksilolListi varhals-elikettii ei voida nyontii, Jos tyonteon lopettamisesta on ku-lunut vuotta pitempl aika. Tyottomyyspiivirahajaksot Ja opin-
tovapaa voivat kuitenkin pidentiiti tdtii niiiirialkaa.
KeskeLsin Ja sauralla eniten harkLnnanvaralsuutta siEiltivii yk-silolllsen varhaiselikkeen kriteeri on tyokyvyn aleneminen.LakitekstlssA ty6kyvyn alenemlnen mAArlteIIiAn siuraavasti:

il...55 vuotta tdyttdneeTTii tyontekijiiTTii on oikeus
saada tydkyvyttonyyseTd.kettd yksiTollisend. varhaise-
Tdkkeend, jos hdnen tydkykynsd, huomioon ottaen sai-ran)s, vika tai vamma, ikiiiintyniseen liittyviit teki-jdt, ammatissaoTon pitkiiaikaisuus, hd.nelle tyostiiajheutunut rasittunejsuus ja kuluneisuus sekd tyo-
o-Losuhteet, on pysyviisti sjjnd nddrin alentunut, @t-tei hdnen kohtuudeTTa voida edeTTyttiid. endd jatka-
van ansiotyotddn. rr

Lain soveltamisohjeissa (Eliiketurvakeskus 1985) on painotettu,
etti tyokyvyn aleneminen tulee arvioida sairauteen, ikAintlmi-seen, rasittuneisuuteen, tyossiioloaikaan ja tyoolosuhteistin
perustuvana kokonaisuutena. Sairautta ei niin korosteta eliik-
keen ensisijaisena perusteena samalla tavoin kuin perinteises-
si tyokyvyttonyyselikkeessi. Yksilollisessi varhaiselikkeessisairaudelle rinnasteisia tyokyvyrn alenemisen kriteerelti ovatikiinntyrnisesti ja rasittuneisuudesta aiheutuvat tyossi suorlu-tumisen vaikeudet. SoveltarnisohJelssa mainLtaan eslnerkkeinii
muun muuassa ikiintlmJ.seen ja tyon automaatioon liittlnrit on-gelnat seki tyon rasittavuuden aiheuttama'Ioppuunpalaminenr.
Anmatissaolon pitkiiaikaisuudelte ja tyoolosuhteitle ei laissaliioin ole haluttu antaa ttisrniilllsiii kriteereiti. Tyohistorl-
an ja tyoolosuhteiden nerkityksen anriointi on oaa elikkeen-
saannin edellytysten kokonaisharkintaa.
Yksilolllsessi varhaiseldkkeessA oleellista on nyos, etti ha-kijan jeilJelki olevaa tyokykyii verrataan hAnen oman tyonsiivaatinuksiin. Elikkeensaannin edellytyksiA arvl-oitaesea har-kitaan, voidaanko haklJan kohtuudella edellyttii Jatkavan en-
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tistri ansiotyotiin, kun taas tavanomaisessa tyokyvyttornyyse-
Iikkeessi harkitaan pystyyko hakija johonkln hiinel1e sopivaan,
saatavissa olevaan tyohon.

1.3
Yksi16l1isen varhaiselikkeen bakeminen

YksilolliseLle varhaiselikkeelLe siirrytAiin tavallisesti suo-
raan tyoelinAstii. Jotta tyontektJ6 saisi aLkaa varautua elik-
keelle Jiiiimiseen, tai hiin ei viArLn odotuksin katkaisisi tyo-
suhdettaan, on htinellii oikeus saada ennakkopiitos yksilollt-
sesti varhalselikkeestS. EnnakkopiitokseEti llnenee tiyttiiriko
tyontekiJii elikkeen saamLsen edellytykset, mikiti hiin Jattaaansiotyon. Myontelaeen ennakkopiiiitokseen liitetiin uryos ar-
vioLaskelma tulevan elikkeen suuruudesta.
Myonteinen ennakkopiitos on elikelaitoEta sitova kuuden kuu-
kauden aJan pAtitoksen talnvolmaLseksi tulosta. Myonteisen en-
nakkopiitoksen saaneen elikkeenhakijan tarvitsee elikkeelle
siirtyikseen ainoastaan ilnoittaa elAkelaitoksetle ansiotyon
lopettaurisesta.
Ennakkohakemusmenettely on tavallisln tapa sllrtyii yksllolli-
selle varhaieelAkkeelle, mutta eliikkeelll vol nyos s-iirtyn iI-man ennakkopiitostA. Tiilloin on yleensii kyse tavanomaiseen
tyoklnryttonyyselikehakemukseen perustuvasta yksilollisen var-
haiselikkeen nyontinisesti. Koska yksilolJ.inen varhaiselike
on tyokyvyttomyyselikkeen laji, voi elikelaitos ktisltelli ta-
vanomaisen tyokyvyttonyyselAkehakemuksen yksilollistii varhai-
selikettii koskevana, mikdli se katsoo, ettei elikkeenhakija
tiiytii vars inaisen tyokyvyttomyyselikkeen kriteereitii.
Seki ennakkopiAtokseen ettA lopulliseen pAit6kseen vol- hakea
muutoEta. Ensfunrnilnen valitusaste on elikelautakunta. senpiitoksestii vol edelleen vallttaa vakuutusoikeuteen.

1. ,l
ElelcksoB niiri

Yksllolllnen varhaleeltike on markkauiiiiriiltiiiin tayden tyokyvyt-
tonyyseliikkeen EuuruLnen. Eliiketti laskettaeEsa otetaan huo-
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mioon seka Jo ansaittu tyoelike etti se elikkeen midri,
ollsl karttunut, nlkill varhaiselikkeelle siirtyvi olisl
kanut tyotiin vanhuuEeliikeikiin astl.

j
j oka
at-

Yksllolliselli varhaiseliikkeellti oleva saa tavallisestl seki
tyoeliketti etti kansanelikettti. Tyoelikelaitosten Ja kansan-
eliikelaltoksen viiliselli neuvottelumenettelylli on ristikkiii-
set elikeptiiitokset pyritty estiniin. Julkisen sektorl-n elike-
lakeihln el sen sijaan sisilly yksilollisti varhaiselAkettii.
Tyontektji, jolJ.a on seki Julkisla etti yksityisiii tyosuhteita
saa niln yksilolltsen varhaiselikkeen val-n JAlkimniiisten tyo-
suhteiden osalta.
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2yxsrr.6LLrsEx vAREArsEr.irxEEN (wE) ENNAxxopiiiir6srii EAKENInT

Kuinka innokkaasti yksilollistii varhalseliketti on sen enEim-
miisen voimassaolovuoden aikana haettu? Minkilaieia elikkeen
hakijat ovat? Onko hakijajoukko vuoden mittaan muuttunut?
Naita kyslnuyksii tarkastellaan seuraavassa osLttaLn tilasto-
tietojen, osittain otosaineLston perusteella.
Otos kisittiiii noin 208 kaiklsta vuoden 1986 loppuun uennessd,virellle tulleieta yksllollisen varhaleelAkkeen ennakkopEiiitos-
hakemuksista (ks. lltte 1). otokseen slsiittyviit tiedot on ke-riitty elikelaitoksilta.
Hakemusten lukumiirin eamoin kuin hakUoiden f.in, sukupuolen
Ja elikelaln tarkastelu perustuu EliketurvakeEkukeen rekiste-reist6 keriittyihln tllastotletolhln. Kaikkl vuoden 1986 lop-
puun mennessi vireille tulleet hakemukset ovat tarkastelussa
mukana.

Asuinaluetta, arn'nattia, sivlilisiiiityii ja sairausvakuutuksen
pd.ivirahaa koskevat tiedot ovat otosaineistosta. Tyottonyyttti
on selvitetty seki otos- ettii reklsterlaLneistolla: tietotyottoninti tyonhakiJana olemisesta perustuu otokseen, tyotto-
myysavustuspiilviit puolestaan rekisterl ln.
Yksilollisen varhaLselikkeen haklJoiden niirii on pyrJ"tty rnyos
suhteuttamaan potentiaaliseen hakljajoukkoon. Vertailuaineis-
tona on kiiytetty joko 55-64-vuotiasta tyoeliikevakuutettua vi-estoi tai viestolaskentatietoihin perustuvaa amnatissa toimi-
vaa viestoi.

2.L
ElikehakemusteD lukunliri

Yksilollisiivarhaiseliikkeiti on haettu runsaasti. Vuoden
1986 loppuun mennessi oli tyoeltikelaitoksiin tullut noin 16500
yks i I oI I i sen varhai se1 Akkeen ennakkoptiitoshakemusta .

Ennakkopiitosti oli mahdollista hakea jo ennen lain voimaantu-
Ioa, vuoden 1985 puolella. Suurimmat hakemusmiiirdt ajoittui-
vatkin vuoden 1985 lopulle Ja vuoden 1985 ensinmiiselle kol-
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mannekselle. Kaikkein eniten hakenuksia tuli vireille tanni-
kuussa 1986: slIloin kirjattiin lihes 1900 yvE-hakemusta. Ke-
sikuukauslin mennessi uuslen hakemusten nAirA o11 selvisti vi-
hentynyt. Heini-elokuussa hakenuksia tuII noin 700
kuukaudessa ja syksylli hienan enemmin, noin 900 kuukaudessa.

Kuvio 1-.
Yk s i 7 o t 7 i sen varhaisel. dkkee n ennakkopddt6shakemukset v ire i 7 7e-
tulokuukauden mukaan

2000
1800

1 600
1400

1 200
1000

800
600
400
200

0 6E66E6E86666E66s55666066860606
(((((((((((((((
012123450769012,

VIREI LLE-TU LOKU U KAU SI

2.2
Sukupuoli ja ilri

Naiset ovat hakeneet yksilollisen varhaisel-ikkeen ennakkopii-
tosti enemnin kuin niehet. Vuoden 1986 loppuun rnennessi vi-
reille tulleista hakenuksista 93oo olL naisten Ja 72oo ml-esten
jittnniii (ks. liitetaulukko 1).



Nuorinmissa, s4-ss-vuotiaiden lkiluokissal niehlii oli hakijoi-na kuitenkin liihes yhtii palJon kuin naisia. Sen siJaan haki-jajoukon vanhironlsta lkdluokieta, 63-64-vuotiaista, naisia oliyIl kaksi kolmasosaa.

7

Kuvio 2.
3L. 72. 7986 mennessd yksildTTistii varhaiseliikettii hakeneet i6.nja sukupuolen mukaan

llichrl l{oisrtlk6
64-
63

62

6t
60

5S

58

57

56

-55

It00 1500 1200 900 e00 500 0

[lm

luokkiin kuuluvia oli suhteellLsen
luokkien osuus on kuitenkin kaiken

0 t00 e00 t00 tz00 t500 ll00
Lkm

Yksilollisen varhaiselikkeen hakijajoukko painottuu nuorinpiinikiryhmiin. vuonna 1986 kakst f6tnasosaa-hakijoista oti iI1e
6O-vuotiaita.
Aivan ensimmiisten hakijoiden joukossa myos vanhempiin ika-

parj
aikaa

on. Nuorempien ikii-
kasvanut. Vuoden

1985 lopulla hakenuksensa jittAneista 20t oli 54-55-vuotiaita.
Joulukuussa 1986 hakeneista timin iktiisiii oli jo a7t.
Hakijajoukon nuortuesEa on naisten enemmisto hienan kaventu-
nut. Vuoden 1985 Lopulla 59* hakijoista oli naisia. vuotta
nyohennin naisla o1i 54t.

YksiToTTisen varhaiseldkkeen aTaikdraja on 55 vuotta. En-
nakkopddt6std voi kuitenkin hakea jo aikaisemmin, S4-vuoti-
aana.

1
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Naisten ja nuorinpien elikkeeseen oikeutettujen suuri hakija-
ntiiirii et ielity 55-64-vuotiaiden viestorakenteella. Myos suh-
teutettuna tyoalakevakuutettuun vdestoon naisten ja nuorimpien
hakijoiden mi6ri on suuri (kuvio 3).
Kaikista niistti TEL-, LEL-, YEL- ja lifyEL-vakuutetuista, joilla
itin ja tyosuhteen voimassaolon perusteella o1i oikeus yksilol-
liseen varhaiselikkeeseen, 8,7* Jatti ennakkopiitoshakemuksen
vuoden 1985 loppuun mennessi. Naisilla hakenistiheys oli
Lo,2* ja niehilla 7,3t.
Viisivuotisikiryhnittiin tarkasteltuna hakemistiheys on melko
tasainen: S5-Sb-vuotiaista vakuutetuieta 8,6t ja 60-64-vuoti-
aista 8,8t on hakenut ykstlollisti varhaiseliikettii. AlIa ole-
vasta kuviosta kuitenkin havaitaan selvii ikivuosittaisia ero-
ja. Korkein hakenlstiheys on S5-vuotiailla ja alhaisin van-
huuselikeliin kynnykselli, 64-vuotiail1a.
Hakenl-Etiheyden tkiiryhrolttiinen val.htelu on rnlehLllii Ja nal-
sllla erilalnen. NaistDa hakemistiheys kasvaa S5-vuotiaista
53-vuotialsiin, niehllli kasvua on vain 6O-vuotiaisiln asti.
IlmeiEesti veteraanielikkeelle Eilrtlminen on vihentinyt van-
henpien mlesten hakeutunista yksilolllselle varhaiseLdkkeelle.

Kuvio 3.
37.72.1-986 mennessd yksi7677istii vathaiseliikettii hakeneiden
t-osuus ty6eldkevakuutetusta vdestdstii iiin ja sukupuoJen mu-
kaan

IKA

64 Miehet Noisel
65

62

61

60

59

58
57

56

15
7,

10 5 15
'/.

55

5 t0
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2.3
Elikelatl

Valtaosa yksilolliEen varhalselikkeen ennakkohakenuksista tu-lee EELlyEL-laitosten ratkaiEtavlksi. Viidesosa hakemuksista
on I'IYEL:n Ja vaJaa kynmenesosa LEL:n piiriin kuuluvia.

Taulukko L.
3 7. 72 . 7986 mennessd yksi-t6-l-ljstti varhaisekikettei hakeneet el.d-kelain mukaan

TEL/YEI, LEL tqYEL Kaikki

Miehet
llaiset
Kaikki

5065
6840

LL905

L723
243

7366

7027
2242
3269

72L5
9325

1_6540

suhteessa tyoeriikevakuutettuun viestoon yvE-ennakkopd.itoksen
hakenistiheys on korkein TELlyEL:n naisllla. uiehilla hake-nistlheys on korkein r,EL:n plirissii. Arhaisin:rrillaan hakenis-tiheys on MyEL-vakuutetuilli niehlllii.

Kuvio 4.
37.1-2.L986 raennessd yksi7677istii varhaiseleikettai hakeneident-osuus 55-64-vuotiaasta tydeldkevakuutetusta vdest6stii etiike-Tain mukaan

o,/o
11

10
I
I
7
6
5
4
J
2
1

0 MIEHET NAISET MIEHET NASET

2 LEL
merEr MlsEr

3 MYEL1 TELIYEL
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Ainakin osittain l{YEL-vakuutettujen alhaisempi hakenistiheysjohtunee maatalousyrittiijien erityiseliikkeistii. Maatilansa
luovuttava 55-54-vuotias vlljelijii voi miiiirityin edellytyksin
saada joko sukupolvenvaihdoseliketti tai luopumiseltikettii.
Naita luopunisjirjestelnin elikkeitti alkoi vuonna 1986 lihes
3500.

2.1
AIue

Kuviossa 5 esitetiiin yksilolllsen varhaiselikkeen hakijolden
jakautuminen liineittAin. Koska aluetleto perustuu otoEai-
neistoon, on kuvioon nerkltty nyos otoksen perusteella laEket-
tuJen eEtlmaattlen vaitrteluvill koko aineistossa. {lviiisilnpiirretyt janat osoittavat siten vi1i6, jolle ko. liinissA
asuvien osuus kaikista WE-hakiJoista sijolttuu 95*:n todenni-
koisyydelli.

Kuvio 5.
wE-hakijat ja 55-64-vuotiaat ammatissa toinivat Tddneittiiin

LAANI
TruDENMAAN

TURL'N JA PORIN

HTMEEN

KYMEN

MIKKELIN

PO}U.-KAR.IALAN

KUOPION

KESKI-$.,OMEN

VAASAN

OULI.JN

LAPIN

T{AKIJAT
VAESTO

HAKUAT
vAEsro

HAKIJAT
VAESTO

HAKIJAT
vA610

IIAKIJAT
VAESTO

HAKUAT
vIESTO

IIAKUAT
vIEsro
TIAKI,IAT
vIEsro

HAKI,IAT
vAESTO

HAKIJAT
VTESTO

IIAKIJAT
VAESTO

o5nrl620

HAKIJAT=2,* :n otos vuoden L986 WE-hakemuksista.
vitEsTd =Vdestdlaskenta 7980.
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Vertailuaineistona on kuviossa 5 esitetty anmatissa toinivanvieston liiinijakauna. Vihiiiset erot yksilollisen varhaiselik-
keen hakijoiden ja vastaavan ikiisten amrnatissa toimlvien 1iiii,
nijakaunissa noudattavat tyokyvyttonyystiheyksissi havaittujaalueellisia eroja. Yksilollistii varhaiseltiketti on haettuIta- ja Pohjois-suomessa innokkaammin kuin etelAisemnissiosassa maata. Rannikkoseudulla eli Uudenmaan, Eurun Ja porin
seki Vaasan ld.ineissA asuu yksilollisen varhaiselikkeen haki-joista 46* ja vastaavan ik6isesti ammatissa toimivasta vies-tosti 5I8. Pohjois-Karjalan ja Oulun litineissii suhde on piin-
vastainen: YVE-hakijoista asuu tdlli alueella I3t ja amraatis-
sa toimivista 9t.
Erityisesti vanhenpien YVE-hakijoiden alueellinen Jakauma onkuitenkin vuoden nittaan muuttunut. Vuoden 1986 ensinntiiselltipuoliskolla eliketti hakeneista 6O-G4-vuotialsta I6t asui poh-jois-Karjalan, Oulun tai Lapin ltitinissii. Heinikuussa 1986 taisen JAlkeen hakeneista val.n 8t asul talla alueella.
Vanhempien YvE-hakljoiden vAhenemlnen lti- Ja pohjols-Suomen
alueelIa voi o1la seurausta alueen r'lipielikeliiistlmisestiir.
Vuoden 1985 lopulla alueen 5O-54-vuotiaasta viestosti jo 75to1i eltikkeelld. Yksilollisen varhaiselikkeen voimaantuloaodottaneiden jiilkeen uusia potentiaalisia eldkkeen hakijoitalienee talla alueella harvassa.

2.5
Annatti

Yksitollisti varhaiseliketti hakeneiden klnnnenen yleisinti an-nattininiketti ovat naatalousyrittaja, siivooja, nyyjd, auton-kuljettaja, kauppias, kirvesmies, pakkaaja, teollisuusonpeli-
)a, J.iikeyrityksen johtaja ja varastotyontekijEi. Myos keittii-jiii, tarjoilijoita, konttoristeja, metsureita, rakennustyomie-
hia, sdhkoasentajia ja metallimiehid on hakijoiden Joukossapalj on.

Kuviossa 6 verrataan yksi16l1isen varhal.selikkeen hakiJoidenja vastaavan ikdisen vdeston amrnattijakaumia. Vertailuvies-
tosti on poistettu julkisella sektorilla tyoskentelevit, jotta
se parenmin vastaisi yksityisen sektorin tyoeliikelakien perus-
teel1a yksilollisti varhaiseliiketti hakevia. Jonkin verran
virhetti vertailuun kuitenkin aiheutuu viestolukujen ajankoh-
dasta. Viestotiedot ovat vuodelta 1980, YVE-hakijoiden annat-
titiedot puolestaan vuodelta 1985 tai 1985.

2 Yksilollisot varhaiselekkeet vuonna 1986
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Kuvio 6.
WE-hakij oiden j a viieston anunattij akaunat

Naisef
AMMATTIRYHMA

O. TBKN., ?IEDE

1, HALI.KONTT.

Z KAI.JPALL TYO

& UAA-.METSAT.

5. KULJETUSTYO

8-?. TEOLL TYO

B. PALVELUTYO

AMMATTIRYHMA
O TEKN., TIEDE

1. HALL,KONTT.

2 KATJPALL. TYO

3 UAA-.METSAT,

5, KULJE'TUSIYO

8-?, TEOLL, TYO

E, PALVELUTYO

Miehet

I{AKUAT
vAEsro

HAKUAT
vTESTO

}TAKUAT
vAEsro

TTAKIJAT
vIEsr0
}IAKIJAT
vAEsro

}IAKUAT
vAEsf0

IIAKUAT
vAEsro

05

05

10t5?,?5303540,t550

TIAKIJAT
vtrEsro

TIAKUAT
vAEsro

}IAKUAT
vAEsro

TIAKUAT
vAESTO

HAKUAT
vlEsro
HAKUAT
vAEsro

}IAKUAT
vAEsr0

t015m?5303640{550

WE-HAKIJAT = 20* otos vuoden 7986 WE-hakemuksista. Jana
osoittaa vaihteluvdlin, jo77e ko. ammattiryhmdn osuus
koko ainejstosta sijoittuu 95*:n todenndk6isyydeTTd.

vitESTO = 55-64-vuotiaat yksityisen sektorin palkansaajat
vuoden 7980 veestolaskennan mukaan.
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Kuviosta 6 nikyy, ettii yksilollistii varhaiseliikettii hakeneiden
miesten annattijakauma on painottunut teollisuustyohon. YvEa
hakeneista miehLeti lihes puolet tekee teollisuus- tal raken-
nustyoti. Vastaavasti kalkista yksitylsen sektorin 55-64-vuo-
tiaista niehistii niille aLoille sijoittuu runsas kolmannes.
Myos autonkuljettajien ja kaupplaiden osuus on yksilollisti
varhaiseliiketti hakeneilla miehillii jonkin verran suurempi
kuin vertailuviestolla.
Naisilla ei Y\rE-hakiJoiden ja vertailuvieston arnmattijakaumis-
sa ole yhti selkeiti eroja kuin niehiLla. Palvelutoiti teke-
vii on yksllollisti varhaiseliiketti hakeneiden naisten joukos-
sa enernnin kuin vertailuviestossi. samansuuntainen ero, jos-
kin varsin pleni, on myos uryyntityossii ja teollisuustyossi.
Piinvastalnen ero - el1 annattiryhnin osuus on Y\rE-haklJollla
pienenpl kuin vertailuviestolla - nikyy selkeinrrin maatalous-
tyossi. l.laanvilJelijolta on yksllollisen varhaiselikkeen ha-
klJoiden Joukossa Euhteelllsesti vihenmin kuin vastaavan tkal-
seesi arnmatissa tolmivasEa vAest6ssi. Erltylsestl niehillii
ero on suuri: yksllolllsen varhalseldkkeen hakijoista alle
20*, sen siJaan vertailuviiestosti yli 30* siJoittuu maa- ja
mets italoustyon anmatt lryhroiiiin .

seuraavassa sllrryttiiinkin tarkaetelemaan yksinonaan palkansaa-
Jien annattlrakennetta, yrttttiJiit raJataan tarkastelun ulko-
puoleIle.
Yksllollisen varhaiselikkeen haklJoista on palkansaaJlksi niiii-
ritelty EEL:n tal LEIJ:n nukaLEen ennakkopiiitoksen saaneet.
Vertailuainelstona on yksltyisen sektorin 55-64-vuotlas Pa1-
kansaaJaviesto. Viiestotledot ovat vuodelta 1980.

PALKAI{8A}JAIIIIEILLA (kuvio 7) niikyvirnmat erot ovat siivous-
tyossii ja toirnistotyoss6. Yksiloltisen varhaiselikkeen hakl-
joista runsas 2Ot on tehnyt siivoustyoti, ja kaikista palkan-
saajanaisista puolestaan 15t. Toimistotyotii tehneitii yksiloi.-
llsen varhaiselikkeen hakiJoissa on sen sijaan selvisti vdhen-
nin kuin vertalluJoukossa.
Muut yksitttilset anmattiryhniit ovat varsin pleniEi, ja erotkin
Jiiiivit niln viitteelllsiksl. TarJoilutyoti, teollisuusonpelua
iakennus- Ja netalliteolllsuuden toitii seki farmasiatyoti teh-
neitii on yksllolllsen varhalsel6kkeen hakijoissa hLeman enem-
nAn kuLn vertailuviestossi.
Yksilolllsen varhaiseltikkeen ensfunrriiEen voimassaolovuoden ai-
kana on eliiketti hakenelden naisten amrnattirakenne jonkin ver-
ran muuttunut. Palveluammattien, erityisesti silvoustyon
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osuus on vahentynyt: kesikuun loppuun mennessi yksilollisti
varhaiselikettti hakenelsta palkansaajanaisista 21* o1i slivoo-jia, loppuvuonna hakeneista siivooJia o1i 13t. Teoll-isuus-
tyon, samoLn kuin toinisto- ja nyyntityon osuudet ovat sen si-jaan vuoden nittaan hiukan kasvaneet.

KUVLO /.
p"tXansaaj ina toinineiden WE-hakijoiden ja paTkansaajavdeston
annattij akaumat, NAISET

AMMATTMYHMT
FARMAS TERV.IT

MIru TEKN.TMT.

HALLINN. KONT'T.

MYYNTMYO

MAA- & METStrT.

K(ruETUSTYO

TEOLL, OMPELU

RAK. METALLIT,

VARASTO, PAKK.

MUU TEOLL TYO

TARJOILU

SIIVOUS

MTru PALVE-U

}IAKUAT
VTESIO

HAKIJAT
viESTO

HAKUAT
VAESTO

}TAKTIAT
VAESTO

TIAKIJAT
vAEsro

}IAKIJAT
vIEsro

TIAKUAT
VTESTO

0 6 6

WE-HAKI,TAT = 20* otos wtonna L986 ratkaistuista TEL:n tai
LEL:n nukaisista hakemuksista. Jana osoittaa vaihteTu-
vd7in, jo77e ko. ammattiryhndn osuus koko aineistosta
s ij oittuu 9 5t : n todenndkoisyydeTTii.

viiESTo = 55-64-vuotiaat yksityisen sektorin palkansaajat
vuoden 1-980 veest5Taskennan mukaan.

TTAKUAT
VAESTO

EAKUA?
VAESTO

IIAKIJAT
VAESTO

TIAKIJAT
VIESTO

HAKIJAT
VIESTO

HAKUAT
vAEsro

l5!o
z
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PAITKAIIaALTAIiIE8rEN annattuakaumat esitetiiiin kuviossa 8. HaI-
lLnnollista tyotti ja palvelutyoti (Itihinnii vartiointla Ja
kiinteiston hoitoa) tehneitii on yksilollisen varhaiselikkeen
hakijoissa vihenmin kuin vertailuviestossi ja mets6-, kuIJg-
tus- tai rakennustyoti tehneitii on puolestaan enernmin. Myos
sihkoasentajta ja trukin- tal nosturLnkulJettaJla (koneenkiiyt-
to) on YvE-Lakijolssa hieman enemmin kuin vertailuviestossi.

Kuvio 8.
Palkansaaj ina toinineiden WB-hakiioiden J a palkansaaj avdest6n
annattij akaumat, nIEEEl

AMMATTtrIYHMA
TEKN. & T[ET.T.

HALLTNNOLL.TYO

MYYNTITYO

METSATYO

MAATALOUSTYO

AUTONKUrJETI.'S

MUU LIIKENNET.

KONEP. METALLIT

STHKOTYO

PUUTYO, RAKENN

NONEEX'IK"VAR.T.

MUU TEOLL.TYO

PALVELUTYO

TIAKIJAT
VAESTO

}IAKIJAT
vIEST0

IIAKIJAT
VAESTO

IIAKIJAT
VAESTO

TIAKUAT
VIESTO

IIAKUAT
vIEsro
HAKUAT
VAESIO

HAKUAT
vAEsrd

HAKIJAT
vAEsro

HAKUAT
VTES'TT}

HAKUAT
VAESTO

HAKIJAT
vAEsm

HAKUAT
vAEsto

0 l5l0
z

m 6

WE-IIAKIJAT = 2O* otos vttoana 7986 ratkaistuista TEL:n tai
LEL,n mukaisista hakemuksista. Jana osoittaa vaihtelu-
vdlin, jo77e ko. ammattityhndn osuus koko aineistosta
sij oittuu 95* : n todenndkiisyydeTTii.

vi\ESTo = 55-64-vuotiaat yksityisen sektorin paTkansaajat
vuoden L980 vdestiTaskennan mukaan.
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Erot.Petsatygl ja kuljetustyon oEuuksisea yvEii hakenellla Jakaikilla parkansaajaniehirri ovat serkeinmit nuorenmassa iki-ryhmd,ssi. Rakennustyon osuudessa havaittu ero on sen siJaanselkein vanhemmassa ikiryhnissi. 60-64-vuotiaista yksiroliis-ta varhal-seriikettti hakeneista parkansaaJaniehistii 2zt on teh-nyt tyotii puuteolrisuudessa tai rakennusalalra; vertailuvies-tossi vastaava osuus on l8t.
vuoden 1986 aikana on yksilollisti varhaisertikettd hakeneidenpalkansaajaniesten annattirakenne hieman muuttunut. Teolli-suustyon osuus on kasvanut ja pienenpien amnattiryhnien osuu-det vastaavasti supistuneet. selkein vuoden nittain tapahtu-nut muutos on kuitenkin rakennusalan sisiinen. Alkuvuonnaelikettd hakeneista rakennusalan niehisti suurin osa oli am-mattitaitoisia tyontekijoitii, erilaisia aputoiti tekeviti orivajaa 15*. Loppuvuonna rakennusalan aputyolniesten osuus olikasvanut 35t:iin Ja amrnattitaitoisten tyontekiJoid.en osuusvastaavasti pienentynyt.

vnrrtii.riir (nuut kuin maatalousyrlttajat) hakevat yksirolristiivarhaiseltikettii hienan keskiniiriiisti useanmin. iuoden 1986aikana ratkaistuista yksirorrlsen varhaiselikkeen ennakko-priiitoshakemuksista ttt kuulul yEL:n pilriin. vastaavan ikai-sesti tyoeltikevakuutetusta viestosti yrittiijiai ori vuoden 1985lopussa 9*.
Yksilollistai varhalserikettd hakeneista yrittajiinaisista ylpuolet on kauppiaita ja runsas klmmenesosa partLri-kanpaajial{iehistii kauppiaita on kormasosa ja toinen k-orrnannes on- auf,oilij oita.

L

2.6
rycittcinyys

Yksilollisti varhaiseriketti hakeneiden tyottonyydesti saad.aantietoa seki erikehakemusromakeilta etta Erak6turvakeEkuksenrekistereista. Hakemuslonakkelsiin perustuvat tyottonyystle-dot koskevat seuraavassa otosaineistoa, rekister-itiedol-kaik-kia hakijoita.
Elikehakemuslomakkeella tiedustelraan onko hakija olrut vii-neksi kuluneiden kahden vuoden aikana tyottorniini tyonnartJani.Kaikista YvE-hakljoista 10t on vastannut xysynyks3en nyoitei-sesti.
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Taulukko 2.
Elekkeen hakemista edeltdneiden kahden vuoden ajkana ty5ttonii-
nd tylnhakijana olleiden t-osuus WE-hakijoista (20* otos)

TEL/YEL I'EL IIYEL xaikki

14iehet
55-59v.
6O-64v.

l{aiset
55-59v.
60-64v.

Kaikki

40
28

70
4

50
33

7
4

22
9

1_5
9

7 38

7
7

I

L0
4

L0

Edella olevassa tautukossa niikyviit tyottoniini ol-leiden pro-
senttiosuudet sukupuoli-, ikai- ja l-akiryhrnittiin. Nuorenmat
ovat olleet tyottomini useanmin kuin vanhernmat. Eniten tyot-
tOrnana olLeita on ss-sg-vuotiaLden LEL-tyontekijoiden joukos-
sa. MYEL:n mlehet ovat myos olleet paljon tyottontinti; monet
heistii tekevit naataloustyon ohetla LEL:n pliriln kuuluvia
toita.
Onko tyottoniini olleiden YVE-hakijoiden osuus .koko vastaavan
ikiiiseLn tyovoinaan verrattuna suuri vai pieni?. Tarkkaa ver-
iaifufufoa ii ote saatavissa, mutta vuoden 1985 tyottonyystie-
dot viittaavat sJ.ihen, etta YVE-hakiJoiden tyottonyys 9n oLlut
ieskintiiiriiiEtii vdhiiisinpiiii. Vuoden rggs aitcana oli niuittiin
15t koko ss-G4-vuotiaasta tyovoimasta tyottoninii tyonhakijoi-
na 1. yVE-hakijoilla tyottorndnii tyonhakijoina olleiden osuus,
iO*, t "ttaa kaf,den vuo-den jakson (lahinna vuodet 1984 ja 19991ji '"" silti pienernpi kuin-koko vieston vastaava osuus yhdeltii
vuodelta.
Myos Elaketurlakeskuksen rekistereistii kerityt tyottonyy:Pai-
virahatiedot tukevat kiisitysti yksilollisen varhaiselikkeen
niifjoiaen keskinidriiistii viihaisemniistii tyottomyydesti. TEL:n
[ii-iiir" mukaisen ennakkopiitoksen saaneista yksilollisen
viifraisefikkeen hakijoista 9i sai vuoden 1985 aikana ansioon
suhteutettua tyottoiyyspiivirahaa. Kaikista TEL:n tal LEL:n

L
55-64-vuotiaiden tyottonien ty6nhakijoiden Tukumddrd vuonna
tgBS = 35 OOO (Lonnberg t9b6,27): 55-64-vuo_tias tyovoina
iuoden t9B4 lopusia 276 O-OO - tyott6nyyseldkeTdiseX 46 000 =
230 000.



18

pilriin kuuruvista 55-64-vuotiaista, vuonna t9g5 tyosuhteessaolleista, 13* sai kyseisend vuonna tyottomyyspriiviirihaa.
vertailuviestoksi on tdssd yhteydessi varittu vuonna 1985 tyo-suhteessa olreet, koska uryos yksirollisen varhaiselikkeen fra-kijoista vartaosa ori vieli vuonna 1985 tyosuhteessa. pitka-aikaistyot!<igiit, joilra vuonna 1985 ei oitut tyosuhdetta, ei-vit niin slsiilly tarkasteluun.
Taulukosta 3 kiiy kuitenkin ilni, etti yksirollisen varhaise-likkeen hakiJat.ovat olreet keskimiiirai;ta vihemndn tyottoniniivain TEL:n piirissi. LEL:n piirissi tyottonyyspiivirahaa saa-neita.. on .yksilolrisen varhaiEeltikke-en trai<ii-oiaen i-uxossaenenrnin kuin vertalluviestossd.

Taulukko 3.
TE_Lrn tai LEL:n -piiriin kuuluvien, vuonna Tggs ty\ttonwspzii-varahaa saaneidbn E-osuus wa-haxijoista ja xalkista'tubiia7985 yksityisen sektorin tyosuhteissa- olleisLa

Miehet
55-59 60-64

IVaiset
55-59 60-64

TEL
wE-hakijat 7kaikki tyosuhteiset L7

LEL
WE-hakijat
kaikki tyisuhteiset

3
I I

L4

28
25

2
70

38
3L

30
24

25
1_6

Yksilolllsen varhaiselikkeen hakiJoiden tyottonyyskaudet ovateeki TErJ:n etta. LEI,3n piirissii olreet kEskinaiiiilst:i lyhyea-pll.. _Tanli nak]ry.taurukoita 4, jossa tarkasterlaan tyotiairnaorleiden keskimiiriiistd.avustuspiiivien rukumiirii. E;ityi;a;:ti .TEr,:n piirlin.kuutuvilra tyottoroini orreilta yvE-haiij"iiia
tyottonyysrahapiivien rukumiiiiii on huomattavasti pienenpi tcuinvertaIluviiestoLlii.
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Taulukko 4.
Tyott6nyyspdivd.rahaa saaneiden keskinid.rdinen
7ukum6.6.rd vuonna 7985

arrustuspd ivien

14iehet
55-59 60-64

ffaiset
55-59 60-64

TEL
WE-hakijat
kaikki tyosuhteiset

LEL
wE-hakijat
kaikki tydsuhteiset

28
L05

68
L1_5

36
60

36
L03

86
1_02

37
1_1_4

47
6L

L03
LL2

2.7
Eairausvakuutut(seD piiviraha

Varsinaista tyokyvyttonyyseliiketti edeltiii yleensi vuoden mit-tainen sairausvakuutuksen ptiiviirahaJakso. -yksilolliseen var-haiseliikkeeseen ei sen siJain lilty iaLrausvakuutuksen piiivi-rahan ensislJalEuutta; elike alkaa tavallisestl heti tlosuh-teen piirittlmista Eeuraavan kuukauden alusta.
otosaineiston nukaan kolmasosa yksilolrisen varhaiserd.kkeenhakijoista on hakemuslomakkeella ilnoittanut saaneensa tai ai-nakin hakeneensa sairausvakuutuslain mukaista piiivirahaa vii-neksi kuluneiden kahden vuoden aikana. TodelliLuudessa ptiivii-
rahaa saaneita lienee kuitenkin enemmin, sillti lyhyernmissisairausjaksoissa, tyonantajan maksaessa sairausajin-palkkaasuoritetaan sairausvakuutuslain nukainen korvaus tyonantajaf-Ie, eiki hakija ehki niiin huomaa kyseistii korvausta saaneensa.

Miehet ja naiset ovat ilmoittaneet saaneensa sairausvakuutus-lain mulaista p€iivirahaa Jokseenkin yhtii usein. Sen sijaanikdryhmittiin pAivirahatiedoissa on vihin eroa. alle so-vuo-tiaista 35t Ja 50-64-vuotiaista 28t kertoo saaneensa tai hake-
neensa sairauspdivirahaa.
Sairausvakuutuksen piivirahaa saaneiden osuus vaihtelee uryoseldkelaeittain. Eniten piiviirahaa saaneita tai hakeneita on
LEL:n piiriin kuuluvien Joukossa: noin 4Ot. TELIyEL:n ja



20

MYEL:n piiriln kuuluvista noln 3ot on saanut tai hakenut pat-
virahaa.
Yksilollisen varhaiselikkeen hakiJoiden sairauspiivirahakau-
sien pltuutta ei oIe systenaattisestl selvitetty. Hakemus-
asiakirjojen selailu antaa kuitenkin vaikutelnan, etti elik-
keen hakemista edeltivlen vuosl-en piiivirahakaudet ovat olleet
yleensi varsin lyhyitii.
Kansanelikelal-toksen sairausvakuutustilastoihin verraten voi-
daan arvLoida, ettii yksilolllsen varhaiselikkeen saaJat eiviit
sairauspilvirahakausien suhteen suurestikaan poikkea muista
sarnanikilsisti. KELAn tilastojen mukaan 55-64-vuotiaita pai-
virahaa saaneita oIl vuonna 1985 lihes 66000. Eli koko
55-64-vuotlaiden ikiiryhnista I3t sai sairauspilvirahaa vuoden
1985 alkana (Ikti- Ja ammattltllastot 1985).

Jos pilvirahan saaJat Euhteutetaan koko vAeston slJaeta amma-
tiEEa tolmlvaan v6estoon (95t piilvtirahan saaJista o11 vuonna
1985 arnmatissa toJ-mivia, mt.), prosenttiosuus kohoaa liihelle
kolneakynnentA. Timi on varsl-n liiheIlii edellii esitettyii wE-
hakljoiden sairauspiivirahatietoa: kolnasosa hakijoista on
saanut tai hakenut sairauspiivirahaa elikkeen hakenista edel-
tineiden kahden vuoden aikana.

2.4
slvitlisiety

Yksilollisen varhaisetikkeen hakijoista kolme neljisosaa on
naimisissa. TauLukosta 5 nAkyy, etti naimisissa olevia on
WE-hakijoiden joukossa jonkin verran enemmin kuin koko
55-54-vuotiaassa vdestossi.
Aikaisemmissa selvityksissii on todettu, etti nyos 55-6a-vuoti-
aat varsinaista tyokyvyttonyyseliiketti saavat ovat useammin
naimisissa kuin rnut vastaavan ikiiinen viesto. Yksilollisen
varhaiselikkeen hakijoista poiketen tinin iktiisten tyokyvytto-
myyselikeliisten joukossa on kuitenkin nyos eronneita niehiii
ja naj.sleskii enemmin kuin koko vdestossi (Hyrkktinen 1980,
3-5).
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Taulukko 5.
wB-hakijoiden ja 55-64-vuotiaan vdeston sl.viltiseiiityJakau-
ma

MiehetWE veesto**
![aisetWE veesto8t

AvioLiitossa
Eronnut
Ireski
Naimaton

82
6
3
9

700

78
7
4

77

70
I

73
9

67
I

20
77

Yhteensd. 700 700 700

WE = 20* otos vuoden 7986 WE-hakemuksista
Vdesto = vdestd vuonna 7984
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3
yxg r r.6LLr gEN vAnEAr sE r.iixKEEN ENNAxxopiiircixsnr

3.1
Piittisten lukuniiri

Yksilollisen varhaiselikkeen ennakkohakemuksia tuli vuoden
1986 loppuun mennessi noin 16500. Ennakkopiititoksiii annettiin
vuoden 1986 aikana hiernan yll 13000. Niiistii 9000 oli uryontei-siii pddtoksii ja runsaat 4000 hylkAyksiii (liitetaulukko 2).
Hylkiiyspiiiitokelstii 3900 perustui harkinnanvaraisiin sylhln.
HakiJan ei katsottu tiiyttrivain ty6kyvyn alenemiselle asetettujasairauteen, ikiiiintymiseen, rasittuneJ.suuteen, tyossioloaikaanja tyoolosuhteisiin liittyviii kriteereitii. Loput, noin 250hylktiystii perustuJ-vat eldkeoikeuden puuttumiseen muista kuintyokyvyn alenemiseen liittyvisti syistti. Tavallisirnnin kysy-
myksessi oll ns. tulevan ajan oikeuden puuttuminen, elI haki-jan viineisen tyoelikelakien mukaisen tyo- tai yrittiijiisuhteen
piirittlanisestS oli kulunut vuotta pitenpi aika.

3.2
Yksil6llisen varhaiselikkeea euuakkopiit<iksen (YVE)
vytttinyyselikepiittiksen (Tx) saaneiden vertailu

ja ty6ky-

VarsinaLsia tyokyvyttomyyseliikkelti
aikana 55-54-vuotiaiden ikiryhnissd
kuin yksilollisii varhaiselikkeitii,
vassa tarkastellaan miten nimi kaksi
sistaan.

ratkaistiin vuoden 1985
j okseenkin yhti paJ.J on

e1i liihes 13000. Seuraa-joukkoa poikkeavat toi-

Vertailtavana ovat siis elikepditoksen saaneet. Yhta hyvin
voitaisiin kuitenkin putrua hakijoiden vertailusta, sillii paa-
toksen saaneet poikkeavat hakiJotsta alnoastaan ajallisestl:
kaikki vuoden 1985 aikana eliketti hakeneet eivit vieli vuoden
loppuun mennessi olleet saaneet piiitostd.
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SurUPUoLI Ja rrii. Taulukosta 5 ntikyy, etti 55-64-vuotiaista
tyokyvyttonyyselikepiiiitoksen saaneista niehii ja naisia on
yhtii paljon, sen sijaan YVE-joukko on naisenemmistoinen.

Taulukko 6.
vuonna 1-986 WB-ennakkopddti5ksen ja 55-64-vuotiaiden TK-pee-
t6ksen saaneiden sukupuoT ij akaunat

W8-ennakkop.
I

TK-piiiitos
*

r{iehie
I{aisia
Yhteensd

43
57

700

50
50

100

Myos ikiijakauna on TK-piiiitoksen saaneilla tasaisempi kuin
Yt/E-piitoksen saanelLla. Ikiijakunien erot niktrvtit alla o1e-
vasta kuvlosta. TK-piiiitoksen Eiaaneita on varsin tasaj.sesti
kaLkkissa lkiiluokklssa, kun taas YvE-piiiitoksen saaneet paJ.not-
tuvat nuorenpiin ikiil-uokkiin.

Kuvio 9.
vuonna 7986 Wg-ennakkopddtaksen ja TK-peetcjksen saaneiden Iu-
kumddrdt ikiiryhnittiiin

IKA

61 YVE TK

6

62

6t
6

59

7

5

5

5

5

2 00 2000 r 0t 00 500 0 500 1000 150020002500
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EliixEr.eKr. seuraavasaa taulukossa verrataan YvE-piiiitoksen Ja
TK-paatoksen saaneiden lakiJakaumia.

Naisilla jakaunat eroavat toisistaan liihinnii lukumddriisesti
pienen LEl-ryhnin osalta. WE-tapauksissa on r,nL:n piiritn
kuuluvia vihernmin kuln vastaavan iktiisissi TK-tapauksissa.

Miehillii selkelnmit erot laklJakaunissa ovat TEL:n Ja LEL:n
kohdaIla. YVE-piitoksen saaneet kuuluvat usearnmin TEL:n ja
harvemmin LEL:n piirlin kuln TK-paatoksen saaneet. Hieman
eroa on nyos yrittiiJien kohdalla: maatalousyrittiiJiii on WE-
tapauksissa vihemmin ja muita yrlttiiJiii enemmin kuin TK-ta-
pauksissa.

Taulukko 7.
vuonna 1986 wB-ennakkopeetoksen ja 55-64-vuotiaiden TK-piiii-
toksen saaneiden Takij akaunat

14iehet
WE TK

tt
Ifaiset

WE TK
8*

TEI,
I,EL
YEL
MYEL

56
77
74
73

45
25
72
L8

65
2
I

25

63
I
6

23

Yhteensd 700 100 700 1-00

TY6URAN KEgTo. EliiketurvakeEkuksen tyosuhderekisteriin on
kirJattu TEL:n Ja LEL:n nukalset tyosuhteet vuodesta 1961 lah-
tien. Aikaisennat tyosuhteet on rekisteroity vain niktili ne
olj.vat voinasEa 8.7.1961. Vuonna 1986 elakepiitoksen saaneil-
le voidaan tyouran kesto laskea niln vuosilta 1962-1985. Las-
kelmassa huonioon otetun tyouran enimnAispituus on tiilloin 24
vuotta.
Taulukossa 8 verrataan TK- Ja wE-ptiitoksen saaneiden palkan-
saajien tyouria. Taulukossa ovat mukana sellaiset henkilot,
jolffa rekisteritietoJen mukaan oli vain yksitylsen sektorin
tyosuhteita. Jutkisen sektorin tyosuhteiden kestoa rekiste-
rLstti ei saada, ja siksi seki julkisella etti yksityisellti
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puolella tyoskennelleet, noin 20t TK- tal yvE-piitoksen saa-neista on jiitetty taulukosta pois.
Aivan tisniillisiii taulukosEa esitetyt Jakaunat eivit o1e. Re-kisteristi, LaEkettuun tyouran pltuuteen saattaa slsiiltyii Joi-takin .tyouraa pidentiivli piillekkiiisyyksiii Ja tolsaalta myOsjoitakin tyouraa lyhentiivii puuttelta.

Taulukko 8.
Vuonna 7986 WE-ennakkopd.dtdksen ja 55-64-vuotiaiden
tcjksen saaneiden ty6uran kesto vuosina 1962-lg|s

TK-piiii-

Laki ja
tyouran
kesto

Miehet lfaiset
WE TK1 WE TK1t8 t t

TEL
-9v

1-0-74v
L5-79v
20-

LEIr
-9v

70-74v
75-79v
20-

o
2
9

89

(
(
(
(

2
3

72
83

6
5

72
77

)
)
)
)

2
1_7
27
60

77
76
22
45

(8(ls
(24(s3

( 38)
( 27)
( 27)
( 73)

59
22
72

7

)
)
)
)

yht. 700 7oo (700) 700 7OO (7OO)

t8
32
27
2i

4
I

28
60

( e)( 7i)( 2e)( 4e)

22
L5
24
39

yht 700 700 (700) 700 L00 (700)

1_

Sul,keissa oleva jakauma sjseiJ,teiri vain tdysitehoi-
seen TK-ef dkkeeseen oikeutetut.

vksilollistii varhaiselikettii hakevien tyourat ovat erittdinpitkiii. TEL:n niehet ovat valtaosaltaan olleet tyossi koko
tarkasteluaJanJakson, Ja nyos nuissa ryhnlssi alle to vuodentyourat ovat harvlnaisla. Vrihlten tyovuosJ.a on Lri:L:n naisll-Ia. Heillii tyosuhteet ovat usein olleet kauslluontelsia.
Taulukosta 8 kiy nyos ilnl, ettA tyouran kesto on yksiloltistii
varhaiselikettii hakevilla pitenpi kul-n varsinaista tyoklnnytto-nyyseliketti hakevilla. Ero siiilyy nyos - tosln selviisti pie-
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nempana - vaikka TK-tapauksista otettaisiin mukaan vain ttiysi-
tehoiseen elikkeeseen oikeutetut, eII ne, joiden tyokyvytto-
nyys on alkanut vuoden sisiillii tyosuhteen piiiittynLsesti (tau-
Iukon 8 sulkeissa oleva jakauna).

TEL:n pilrissti TK- Ja YVE-tapausten vilinen ero tyovuosien
miirissi on selkeinpi kuin LEL:n piirissi.

TAUuRvrIltii. YksilolllEen varhalselikkeen hakemuksissa ylei-
sinnin mainittuJa sairauksia ovat tukl- ja lLlkuntaelinten
vaivat. KaLkkiaan 58t:lla ykEllolliEen varhalselikkeen ennak-
kopiitoksen saaneista tiirkein tyokykyii alentanut sairaus kuu-
luu tuki- ja liikuntaelinten tautiryhniiin. Toisella eijalla
ovat verenklertoelLnten sairaudet. TAhiin tautiryhniitin sijoit-
tuu 19t YvE-tapauksista. Hengityselinten sairauksien oEuus on
5t, mlelenterveyden hiiiri6iden 4t Ja nuiden tautiryhnlen oeuu-
det vieli pieneurpii (liitetaulukko 3).

Kuvio Lo.
Vuonna L986 WE-ennakkopddt6ksen
toksen saanejden sairausjakaumat

j a 55-64-vuotiaiden TK-piiii-

DIAGN.RYHMA
KASVAIMil-

MIELENTERV.HAIR TK

VERENKIERTOEL.S TK

TK

HENGIrySEL.SAIR

TUKI_JA LIIK.EL.

TAPATURMAT

MUUT SAIRAUDEI

TK

TK

TK

TK

0 '1 0 20 30 40 50 60
o,

Edellii olevassa kuviossa on verrattu YVE- ja TK-ptiiitoksen saa-
neiden tautiryhnii. Tuki- ja liikuntaelinten sairauksia on

2
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enemman YVE-tapauksilJ.a, verenkiertoelinten sairauksia puoles-
taan TK-ryhniissi.
Pienemmiss6 sairausryhroissi eroa on kasvainten, mielentervey-
den hiilrloiden Ja tapaturnien kohdalla. Niiden tautiryhnien
osuus on tyoklvyttomyyselAkeliiisilli suurenpi kuln YVE-piitok-
sen saaneilLa. TautiryhnA'kasvaimetr puuttuu YVE-tapauksilta
ldhes kokonaani sen osuua on alLe yhden prosentin. Myos tapa-
turmaisesti vanmautuneita on hyvln vihdn: puolitoista prosent-
tia YvE-piitoksen saaneista sijoittuu tiihiin ryhniin.
Vaikuttaa nyos silti, etti yksilollisen varhaiselikkeen haki-
Joilla on enemmin eri tautLryhrnien llevlii sairauksia Ja tyoky-
vyttonyyseldkkeen hakijoilla puolestaan vaikeampia tauteja.
EsinerkiksL mielenterveyden hiiirioiden ryhmdssa YvE-taPauksil-
la on enemurin neurooseja Ja vihern:nin psykooseJa kuin TK-ta-
pauksilla:

WE
t

skitsofrenia, vakava mieliala-
hiiiri) tai psykoosi

neuroosi
muut mieTenterveyden hdiri5t
yhteensd 700 1_00

Vastaavasti verenkiertoelinten sairauksien ryhmissa YvE-paa-
toksen saaneilla on diagnoosina useammLn verenpainetauti Ja
harvemmin iskeerninen sydinsairaus kuin TK-piitoksen saaneilla:

WE
t

kohonnut verenpaine tai veren-
painetauti

iskeernjne n syddns ajraus
muut verenkiertoelinten sairaudet
yhteensd L00 L00

TK
*

1_ 1_

79
1_0

33
45
22

TK
t

41_
33
25

L0
57
33

IkAryhnittiiisiti eroja ei WE-paiitoksen saaneiden sairausjakau-
mlssl o1e. ALle 60-vuotiaiden ja sitii vanhempien sairausja-
kaumat ovat lihes samanlaiset.

Sen sijaan miesten ja naisten tautijakaurnat poikkeavat jonkln
verran toisistaan. Tuki- ja liikuntaelinten sairauksia on
enemmAn naisilla ja verenkiertoelinten Eairauksia puolestaan
enemmin miehlllii.

3 Yksilollisot varhalselekkeet yuonna 1986



Taulukosta 9
pausten viil11Ii

Taulukko 9.
Vuonna 7986 WE-ennakko
t6ksen saaneiden miesten

2A

ettA tautiJakaunien erot TK- ja YvE-ta-niehillii ja naisilla samansuuntaisia,

piiiitdksen j a 55-64-vuotiaiden TK-pdd-ja naisten sairausjakaumat

nikyy,
ovat

mutta erot ovat nlehllli selkeinpiii kuin naisllla.

14iehet
WE TK

tt
tfaiset

WE TK
tt

Kasvaimet
Itl le Tenterveyden h{ir ldt
Verenkiertoel. sairaudet
Hengitysel,inten taudjt
Tuki- ja Tiikuntaelinten

sairaudet
Tapaturmat yn.
Ituut tautiryhniit
Yhteensd

7
4

22
6

52
2

73

36
5

70

700 700

1_

4
16

4

52
3

10

700 700

5
6

3L
7

4
I

1_9
4

63
7

1_7

l,lyos annattlryhnlen v€iLillii on yksilollistEi varhaiselEikettii
hakevlen tautiJakaumissa Joitakin eroJa.

ttE-piiiitoksen saaneilla niehlllii verenklertoellnten sairaudet
ovat yleislnpli kulJetustyon ryhmissii. Kuljetustyotii tehneis-tii niehista 41*:lIa tyokyky on alentunut verenkierotelinten
sairauksien vuoksi; vastaava osuus kaikista ltE-niehisti on
22*.

Dlielentenreyden hiiirlot ovat puolestaan ylelslnpii toLnisto-
tyostii Ja hallinnolllsesta tyosti yksllollisti varhaiselikettii
hakeneilla: 

mierenterveyden hdiri6iden osuus

miehet: halTinnollinen
kaikki ammatit

naiset; toinistoty6
kaikki ammatit

tyo L3*
4t

798
4*
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Tuki- ja lllkuntaellnten sairauksia on eniten raskasta ruu-
niillisfa tyotii tehneilli. Naisilla tuki- ja liikuntaelinten
sairaukslen oeiuus on monien teollisuusalojen Y\rE-hakijoilla
pitktiltt ylt 75t, Ja maataloustyotii tehnelllii l6hes 70*. Kal-
iciffa YvElnaisllla tiiniin sairausryhmin osuus on 63t.

l,Iiehilla tukl- Ja lilkuntaelinten sairauksia on runsaasti ra-
kennus- ja nefsiityossi eeki puu- ja netalliteoll-isuudessa
tyoskentelevillA. Myos siihkoasentaJilla Br?1. sairalsrY@ln
o-suus on suuri. Uii.den amnattialoJen Yt/E-hakijoista kahdelLa
kolmasosalla - Ja vastaavasti kalkista wE-nlehisti.puolella -
tuklelinten vaivat ovat tirkein tyokyi alentanut sairaus.

SairausJakaumlssa on eroJa myos eri lakl-en pliriin kuuluvilla.
Selkeiuiin erot nikyviit Luft: Ja lllkuntaelinten sairauksien
kohdalla. Kuten Jo-arnnattlryhnlttilsistA eroista voldaan.P??-
te116, tuklellnsalrauksla on enlten LEL:n Ja I'[YEL!n piiriin
kuuluvlIla YVE-hakiJ o11la.

Taulukko 7o.
Tuki- ja Tiikuntaelinten sairauksien t-osuus vuonna 7986
ennakk-opiidtlksen j a TK-piiiit6ksen saaneilTa

wE-

tliehet
WE TK

Ifaiset
WE TK

rEL
LEL
YEL
MYEL

Kaikki

48
63
48
57

35
40
35
33

63
67
59
65

52
52
50
5L

52 36 63 52

Edellisesta taulukosta nikyy, etta WE-tapauksilla tuki-
liikuntaellnten sairauksien osuus valhtelee Iaktryhnittti
enemmin kuin TK-tapauksilla. Yr/E- ja TK-ryhmlen viliset sa
rauserot ovatkin suurlmmillaan LEL:n Ja MYEL:n pliriin kuul
vi1la.

Ja
1n

u-
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3.3
Ennakkopiitcisten hylkiysosuuden vaihtelu

Vuonna 1986 hylittiin yksilollisen varhaiseldkkeen ennakkopdd-
toshakenuksista 308. Tissi luvussa ovat mukana vain harkin-nanvaraiset hylkiykset, eli tapaukset, joissa hakijan ei olekatsottu tiiyttdvdn tyoklruyn alenemiselle asetettuja kriteerei-ti (ks. s 22). Aivan ensiuuniisini ratkaisukuukauslna hy1k6.ys-prosentti oli jonkin verran alhaisempi, mutta kevidsti 1986ldhtien kolmasosa hakenuksista on hy16tty.
Tavanomaisiin tyoklvyttonyyseldkepiiiitoksiin varrattuna yksi-lo1listen varhalselikkeiden hylkiysprosenttl on korkea. tuon-na 19 8 6 hyltittiin 55-64-vuotlaiden tyok]rvyttornyyseldkehakemuk-sista vaLn 7t. RatkalsuJa verrattaessa on kuitenkin muistet-tava, ettti yksilollisen varhaiselikkeen piititokset annetaan en-
nakkohakemuksiin, tyokyvyttomyyselikepditokset lopullisiin ha-kemuksiin. Yksilollistii varhaiseliikettii hakevat ovat elikettihakiessaan yleensi vield tiiviisti tyoeldniissi mukana, tyoky-
vyttomyyselikkeen hakiJat ovat sen sijaan olleet jo piternpiin
sairausvakuutuksen piivirahalla.
SeuraavaBsa tarkastellaan ykstlollisten varhaiselikkelden hyl-kiysosuuden vaihtelua eri hakiJaryhnissi. Kovln paljoa rat-kaisuissa kiiytettyJen kriteerien painotuksesta el rekisteri-tiedoin kuitenkaan ole selvitettivissi. Monet tyokykyarvioonkeskeisesti vaikuttavat tekijit, esinerkiksi toidrintakyvyn
heikkenemisen aste ja tyon vaatimustaso, jtiivit tarkastelun
ulkopuo1elle.
Yksittiisten rnuuttujlen korostuminen tarkastelussa ei rnyos teeoikeutta ratkaisujen kokonaisvaltaisuudelle. Yksiloltisen
varhaiselakkeen ratkaisut pyritiiiin tekemAdn hakijan terveyden-
tilaan, ikiintymiseen, rasittuneisuuteen, tyoolosuhteisiin ja
tyossioloaikaan perustuvana kokonaisharkintana, ei eri teki-joiden toisistaan irralllsina arvioina.

rKi ja AUKUPUOIJI. Jo tavanomaisten tyokyvyttornyyselikkeiden
ratkaisuktiytiinnosti on havaittu, etti naisten hakemuksia hylii-
tiin enemmiin kuin miesten ja nuorenpien hakenuksia enennin
kuin vanhenpien. Samat erot nikyvdt yksilollisten varhais-
eliikkeiden ennakkoptiiitoks issii .
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Hylkaysprosentti on nal-siI1a korkeampi kuin niehlllri:
W E - ennakko piiiit5 s t e n hy 7k 6,y s - t

llaiset 3 5*
tliehet 242

Ja hylkiiyspiitokset ovat yleisenpii nuoremmilla kuin vanhem-nilla elikkeen hakijoilla:
W E -ennakkopd.dtos ten hy 7kd.y s - *

55-5g-vuotiaat 38*
60-6 -vuotiaat 77*

Erityisen selvisti yksiloll isten varhaiselikkeiden hylkiiyspriii-tosten osuuden ikiiluokittainen vaihtelu nikyy kuviossa II.Seki niehil16 ettii naisilla hylkiiysprosentti pienenee tasai-sesti vanhempiin ikiluokkiin siirryttaessa. Niisitla hylkAys-prosentti pienenee nuorimpien 558:sta vanhinpien lO*:iin-Janiehilli vastaavasti 398:sta 2t:iin.

Kuvio 1-1-.
WE-ennakkopddtosten hylkdys-t vuonna J_?BG id.n
mukaan

ja sukupuolen

IKA

64 Miehel Noisel
63

62

61

60

59

58
57

56

60
"//o

55

50 40 30 20 10 0 10 20 50 40 50 60
/o
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Er,iixELArI. Tavanomaisissa tyokyvyttonyysratkaisuissa hytktiys-
prosentti on korkein t[yEL:n Ja alhaisin LEL:n piiriin kuulu-
viffa. Myos yksilollisten varhaiselAkkeiden ennakkopiitoksis-
si LEL:n hylkiiysprosenttl on selv6sti alhaisin, I8t. Muissa
kolmessa lakiryhnissi (TEL, YEIJ, I{YEL) hylkiiysprosentti on Ii-
hellii kolneaklmnenti: 

wr-ennakkopdet*sten hyrkdys-*
TET,
LEL
YEL
ItYEL

33*
L8*
27*
30t

Kuviosta L2 nikyy, etti LEL:n hylkiiysprosentti on erityisen
alhainen kuitenkin vaLn miehilla. Alle 60-vuotiailla naisllla
LEL:n hylktiysprosenttl on Jokseenkin samansuuruinen kuin muis-
sa lakiryhnLssi, Ja 60 vuotta tiiyttiineill6 naisilla se on kes-
kiniiiiriiisti korkeampi.

Kuvio L2.
WE-ennakkopddtosten hylkdys-t vuonna L986 elekeTaeittain

}r{iehel 60 61-V
No i s e I

TEL

LEL

YEL

l,lYEL

55 9-V

TEL

LEL

YEL

MYEL

10 0 10 20 30 40 5050 10 30 20 o/
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TAuTrRyEtti. Hylkaysten osuus vaihtelee tautiryhnrittiiin. Ku-
viosta 13 nikyy, etti niehillti eri sairausryhrniin sijoittuvien
hylkiiysprosentit vaihtelevat 6t:sta yIi 40t:iin, Ja naisilla
158:sta lihes sot:iin. Useimmat tautiryhnit ovat kuitenkin
Iukumiiiirtiisesti erittiiin pieniti (ks. liitetaulukko 3) ; val.tao-
sa tapauksista sijoittuu tuki- ja liikuntaelinten sairauksien
ryhniin.

Kuvio L3.
wE- ennakkopeetdsten hy Tkiiy s- t vuonna I 9 I 6 taut i ryhnj tttiin

Miehel No i s e t
IARIUNIA-JA I.OIST

KASVA ITIET

UIIP IER. JA A INEINV
IIIELIT{TERV.HIIR

ltERr.JA AISI lI.S
vERENI(. Et lll. sA I n

I{ENG IIYSEI. . TAUD IT

RUUANSUL . Et I II. SA I R

IHO JA IHONAT.KUD

TUI( I-JA T I IK. EL

SYI{NYNN. EPTIIUOD

TA PAI U RIIA T

OIREET

040J020 10 01020 5040 50
o/

Kaikkein korkein hylkiysprosentti on naisilla tautiryhnissi no
XvI, joka sisiilt66 oireita Ja epiittiydellisesti mtiiiriteltyJti
tapauksia. Tihiin ryhniiin kuuluvista naisista puolet on saanut
trylkiiyspiiAtoksen. Myos oirediagnoosin eaaneilla niehillii hyJ.-
kiysprosentti on keskiniiriiistii korkeampJ..

Sekii rniehtllii ettii naisllla hytkiiysprosentti on korkea urnpie-
ritys- Ja aineenvalhduntasairaukEien seki ruuansulatusellnis-
ton-sairiuksien ryhnissti. Naisllla llsiiksi tartunta- ja lois-
tautien seki verenkiertoellnten sairauksien ryhnissi hylktiys-
ten osuus on lihes 408. Viimeksi nainitul-ssa tautiryhnissi
niesten hylkiiysprosentit ovat kuitenkin keskintidrilstii alhai-
senpia.

v,
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Miesten ja naisten v6riset erot hylkiysten osuuksl-ssa ovatkinsuurinmillaan juurl tartuntatautien ja verenkiertoerinten sai-rauksien ryhnissi. Osittain tind selittyy tautiryhrnien sisiii-sirrri Jakaunllla. Verenkiertoelinten saliaudet ovat nlehirltiusein iskeenlsii sydinsairauksia, sen sijaan naisllla nyos ve-renpainetaudit ovat yleisii. Verenpainetautien ryhrniisii hyl-kiysprosentti on 46t, kun sen muissa verenklertoelinten sli-rauksissa on vain I8t.
Kaikkeln arhaLsL'nmat hylkiysprosentit ovat niehirlii kasvaintentautiryhnissii Ja naisilla synnynniisten vikojen ryhniissi.
r1uliryhnittiiisiii lukuja tarkasteltaessa on kuitenkin syytiipitii mie1essi, etti useinnilla elikkeen hakijoilla on moniaeri sairauksia Ja vaivoja. !,Iika niiistii kirjalaan tiirkeinrutiksi
tyokyvyttomyyden perusteena olevaksl sairaudeksi, saattaa olIanelko sattumanvaraista. Toisaalta on rnyos joitakin selkeiti
d119nooseJa, Jotka monien oirelden Joukosta herkiisti poimitaantilastoihin nerkitttivlksl. Eslnerkiksi salrauskuvi, Johonvaikeanmin niiriteltdvLen valvojen ohella sisriltyy soierltau-tJ-, tulee lihes.polkkeuksetta kirjatuksi umpierills- ja ai-neenvaihduntasalrauksien pidryhniin. Tautiiyhmiin-kork6a hyl-kiysprosentti saattaakin niin kertoa siihen sisdltyvien noii-oireisten, liiiketleteellisesti tismentlmiittonien Laudinkuvienniitiristii.

TyouRAN xEgro. Kiytettdvissi orevista tiedolsta tyouran kestollittyy selkelnnin lakitekstissi esitettyihin tyokyvyn alene-misen arvioinnissa huomioon otettavitn rriteer6irrinl Ederly-tetiinhiin yksllorrisen varhaiserikkeen saajalta pitkiii ja tai-sipainoista tyohistoriaa.
Kuviossa L4 esitetdin hylktiysprosentin vaihtelu vuosien1962-1985 tyouran keston mukaan. Tyourat on jaettu aIIe 15vuotta Ja sitii kauemmin kestineisiin. - Kuviossa ovat nukanavain ne, joiden tyoura sijolttuu kokonaisuudessaan yksityisel-Ie sektorl.lle. Julkisella puolella tyoskennelleet on tloura-tletoJen puutteellisuuden vuoksi Jiitetly pois.

5uy19s!? 14 nikyy, ettEi hylkiysten osuus on suurempi nlillaihakijoilla, joiden tyoura on lyhyt.
Kuten aienmln tyouran kestoja tarkastertaessa havaittiin, var-taosarla YVE-hakijoista on kuitenkin takanaan runsaasti tyo-vuosia (ks. s 25). TEL:n niehistii 98*, TEL:n naisista B7t ja
LEL:n niehisti 88t stjoittuu kuviossa t4 pltemmAn tyouran ryf,-miin. Tyouran lyhyys on siten ndissi ryhrnissi t<ovin harvoinesillii oleva YVE-ratkaisujen arviointikriteeri.
LEL-ryhniin naisilla.tyourat elvdt sen sijaan oIe yhtd. pitkiti.Puolella LEL:n naispuolisista yvE-hakijolsta on-atte fS tyo-



35

vuotta. Lyhyt ja katkonainen tyoura lLeneekl"n nerkittivi te-
ktje LEL:n naisten kesklniiiirilstii korkearnmassa yksitollisten
varhaiselikkeiden hyJ.kiiysprosentissa .

Kuvio 1-4.
WE-ennakkopiiiitdsten hylkiiys-* vuonna 7986 ty5uran keston
kaan (TEL ja I'EL)

Ty0vuosio Miehel T Noisel

mu-

L

-11 v

t5- v

-14 V

15- V

L L

60 50 10 J0 20 r0 01050 00 20 ,l

Edellii kuvatut iin, sukupuolen, elikelain, tautiluokan ja tyo-
uran keston nukaan ryhrnitellyt hylkiiysosuudet perustuivat
kaikkien vuoden 1985 YvE-ennakkopAAtosten rekisteritietoihin.
Otosaineiston perusteella voidaan hyliittyJen osuutta tarkas-
telta vieli ammatin, ltiAnin ja siviilisiiddyn sek6 sen mukaan,
onko hakija saanut hakemusta edeltiivien kahden vuoden aikana
sairausvakuutuslain mukaista pAiviirahaa ja onko hin ollut tind
aikana tyottomiinii tyonhakijana.
otokseen kuuluvista olL vuoden toppuun mennessi saanut yksi-
lollisen varhal-selikkeen ennakkopAAtoksen 2474 hakijaa. Heis-
ta hykittyJii oli 31t, miehisti 24* )a naisista 36t. otoksen
hylkiiysosuudet vastaavat niin varsin hyvin koko aineistosta
Iaskettuja hylkiiysprosentteja (niehilln 24t, naisilla 35t ja
yhteensi 30t).
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Otoksen koko on monissa ammatti-, liini-, siviilisiiity-, yn.
ryhmissi hyvin pieni. Kuvioissa 15-19 onkin otoksesta lasket-tujen hylkiiysprosenttien listiksi esitetty niiden todennikoinenvaihteluvili koko perusjoukossa. Kapealla janalla on uerkittyalue, jolla otoksesta lasketun estinaatin perusteella anrioi-
daan perusjoukon hylkiysprosentin olevan 95t:n todennikoisyy-
del-1ti.

Aul{.ATTIRyEI,ti. MaatalousvAeston ja nuiden yritteijien yVE-hake-
musten hylkiysprosentit tulivat esille jo edelld lakikohtai-
sessa tarkastelussa (ks . e 32). Kuviossa 15 onkln esitettyainoastaan pal-kansaajina toinineiden eli TEL:n tai LEL:n pii-
riin kuuluneiden YvE-hakiJoiden ammattiryhnittiiiset hylktiys-prosentit.

Kuvio L5.
TEL:n ja LEL:n mukaisten WB-ennakkopddtosten hyTkdys-t rruonna
7986 ammattiryhnittein (zot, otos)

Noisel
IITDI,TEKN
HALL, KONII

MYYNT ITYO
MAATAL.TYO

TEOLL.TYO
S I IVOUSTYO

MUU PALVELU

I IEDE, TEKN.
HALL, KONTT.

MYYNI I IYO
MEISATYO

KULJETUSTYO
lt,lETALL I-PUUT

I,lUU TtOLL.

Miehet

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
6/
/o

Miehilli selvisti alhaisin hylkiysten osuus, I0!8, on metsityo-ti tehneilla YvE-hakijoilla. Vielii alhaisenpi hylkiysprosent-ti on tosin sihkoasentajilla, jotka kuvion 15 luokituksessa
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sisiiJ.tyviit netalliteollisen, puuteollisen ja rakennustyon ryh-
niin. otokseen kuuluvista 38 sihkoasentajasta vain kolrne on
saanut hyJ.kiiviin pAdtoksen.

Korkei.n hylkiiysprosentti, noin 308, on miehitlii hallinnollisen
tyon, tculjetuslyon ja muun teollisen tyon ryhmissi. Jiilkim-
mliseen ryhniiin kuuluvat mn. pakkaus-, kuormaus- ja varasto-
tyo, joissa kaikissa hylkiysprosentti on yIi 30t.

Naisilla alhaisin hylkiiysprosentti
ryhnissi. Tiihtin ryhrniin sijoittuvis
tlrjoilijat ovat saaneet harvoin
Otokseen kuuluvista 38 tarjoilijasta

,2ta
58, on muun palvelutYon
amrrateista erityisesti
lkiitiviii WE-piiitoksiti.
isi on hyliitty.

hy
v1

Korkeln arnmattiryhnittiiinen hylkiiysprosentti naisllla on myyn-
tityossii. Myyjien YVE-hakemuksista on yli a0* hyliitty.

diiixr. seuraavasta kuvlosta niiklrutit YvE-hylktiyspidt6sten
osuudet eri liineissi. Korkein hylktiysprosentti on Lapin lid-
nissi ja alhaisin rannikkoseudutla, erityisesti Turun ja Porin
liiiinissti.

Kuvio 1-6.
W9-ennakkopiiiitosten hylkiiys-* vuonna 1986
otos )

Tddneittdin (2ot

LAAN I

Uudenmoon

Turun io Porin
Homeen

Kymen

Mikkelin
P o h i . -K o r i o I o n

Kuopion
Keski-Suomen

Vooson
0u lun
Lopin

10 20 30 40 50
o/
/o

0
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Eri liinien YvE-hakijolden lkiijakauma jossain rniirin selittiiiihylkiysprosentin alueelllsta vaLhtelua. Korkeamnan hylkaiys-prosentin ldineissi nuorempia hakijoita on enemmin kuin alhai-
senman hylkiysprosentin l5.ineissi. AIle 60-vuotiaita yksilol-
lisen varhaiselikkeen hakljoita on Lapin liinissd 75* ja Kuo-pion liinissi 72t, sen sijaan Turun ja Porin, Uudenrnaan, Hi-meen ja Vaasan liineissii alle 60-vuotiaita hakijoita on vainnoin 6ot.

SIvIILrsiiiTy. Siviilisiidyn nukaiset ryhmit ovat hyvin erikokoisia. Eronneita, leskii ja nainattomia on vdhin, valtaosa
YVE-hakiJoLsta on naLmisissa. Pienissi ryhmissi otoksestalasketun hylkiysprosentin todennikoinen vaihteluvili on suuri
Ja Johtopiitosten teko Elten ep6varmaa.

Valkuttaa kuitenkln silti, ettEi hylkiysprosenttl valhtelee el-vllIlsii:ityryhnlttiiin erl tavoin nletrllll Ja nalsllla. lrlehil-li korkeln hylkiiyeprosentti on eronneiden ryhmAssi, naiElllapuolestaan aviollitossa olevLen ryhniissii.

Kuvio 77.
W E-ennakkopiiiit6sten hy Tkiiy s - * vuonna 7 9 I 6 s iv i i I i s d.iityryhnit-tein (2ot otos)

l"liehet Na iset
Naimisissa
Er onnut

Lesk i

Na i maton

50
/o

40 30 20 10 0 l0 20 30 40 50,/
/o

SATRAU8VAf,UUIU8LAIN trUX.Brr{EN piilviiRtrA. Kuviosta 18 nikyy,etti sairausvakuutuslain mukaista piiivirahaa kahden eliikkeen
hakemista edeltineen vuoden aLkana saaneilla yVE-ennakkopii-
tosten hylkiysprosenttl on hieman alhaisempi kuin niil1ii, jot-
ka elvi.t ole saaneet sv-piivirahaa.
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Kuvio 1-8.
WE-ennakkopiiiit6sten hylkiiys-* vuonna L9I6 sv-pdivdrahan saan-
nin mukaan (20t otos)

Miehet
E I SV-RAHA

SV-RAHA

Noisel
t I SV-RAHAA

SV-RAHA

TY6Ttr6t{YY8. Kahden eldkkeen hakemista edeltineen vuoden aika-
na tyottomrinii tyonhakljoina olleilla YvE-hylkaysprosentti on
hieman korkeanpi kuin ei tyottomiinii ollell1a.

Kuvio 1-9.
WB-ennakkopiiiitosten hylkdys-* wtonna L986 ty5ttonyystiedon
mukaan (20* otos)

Miehet
Ei lyotl6mdnd

Iy6ll6mdn<i

Noisel
ti ly0ttomdnd

Ty0ll6mtin0

0 10 20

0 r0 20

J0 40 50
"1,

30 40 50 60
/"
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4
YXS I L6LLI 8 E I,I,E VARAAI 8E L,INKEE I,I,E S I I RTYNEET

4.1
Elilckeelle siirtyneiden lukuniiri

Vuoden 1986 lopussa oli yksllolliseLli varhaiselikkeellii 7445henkiloii.
yksiLollisen varhaiseldkkeen saaJieta naieia on hieman enemminkuin mlehiii Ja samoin aIle 6O-vuotialta enemmin kuin E0 vuottatiiyttineitii.

TauTukko LL.
WE-e76.ke-Ldiset 31-.L2.L986 idn ja sukupuolen mukaan

14iehet IVaiset Kaikki

55-59 v.
60-64 v.
Kaikki

2 LL3
L323
343 6

2028
L98L
4009

4741
3304
7445

Yksilollisen varhaiselikkeen saajien enennisto kuutuu TEL:npiiriin. Miehillii toiseksi suurin 1akiryhnii on r.EL, naisilla
I{YEL.

Taulukko L2.
WE-e7*kel,diset 31-. 72. 1.986 Takiryhnittdin

Miehet Naiset Kaikki

TEL
LEL
YEL
IIYEL

256L
89

354
L005

447 5
7 91_
807

1_37 2

1_914
702
453
367
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1.2
Ennakkopiittitsen jilkeen elitkeelle

Valtaosa yksiJ.ollisellii varhaiselikkeelli olevista on ensinsaanut nyonteisen ennakkopiitoksen. suoraan lopulllsen pdi-
toksen saaneita on noin 13t elakkeelli olevi.sta.
Myonteinen ennakkopAiitos ei kultenkaan autornaattisesti merklt-
se elikkeelle siirtynistii. Ennakkopiitoksen saatuaan hakijal-
la on runsas puoli vuotta aikaa harkLta ottaako hiin eldkkeen
vai jatkaako aneiotyotii.
Taulukosta 13 nikyy, etti alnakln alkuvuodesta ennakkopiat6k-
sen Eaaneet ovat hyvin hanakaeti ellrtyneet elikkeetle. Vuo-den I986 alkupuolella myonteisen ennakkopiiitoksen EaaneLstaIibee 90t o1i vuoden loppuun nenneeei lopettanut anslotyon JaJEiiinyt elikkeelle. Myohenmin ennakkopiitokEen saaneilla oli
vuoden vaLhteessa vieli alkaa harklta elikkeen ottamLsta, Jataulukon luvut tulevat heidiin osaltaan varmasti suuresti rnuut-
tumaan.

TauTukko 73.
Llydnte i sen W E- ennakko piiiit6ksen saane iden e 7 dkkee 7 7 e s i irtyni-
nen vuoden L986 loppuun mennessd

Ennakkopddtcjksen
WB-eliikkeeTTe si

jiiTkeen
irtyneet

Ennakkop.
kuukausi

Lukumddrd t-osuus myonteisen
ennakkop. saaneista

8512
860L
8602
8603
8604
8605
8606
8607
8608
8609
8610
8671_
8672

95
292
677
930

7000
85L
723
556
444
468
287
L21_

35

89 *tt
*t
*
*tt
*
*
z
*

90
92
86
88
86
80
77
66
58
46
22
I

Yhteensd 641_3 77 *
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SUKUPUoLI ja IrA. Naiset ja miehet ovat siirtyneet myonteisen
ennakkopiitoksen saatuaan yhti usein yksllolliselle varhais-
elikkeelle. Kesikuussa 1986 tai sitii aikaisemmin ennakkopii-
toksen saaneista naisista 868 Ja niehistd 878 oli vuoden lop-
puun mennessi ottanut elikkeen.
Myos ikiryhnittiiin elikkeelle siirtymishalukkuus nyonteisen
ennakkopiitoksen jitkeen valkuttaa hyvin tasaiselta. Vuoden
1986 ensinmiiiselli puoliskolla ennakkopiiitoksen saaneista alle
6O-vuotlaista 86t ja 60 vuotta tiyttineistii 87t oli loppuvuo-
den aikana jiinyt elikkeelle.

Er,iiKEr.Axr. Eri lakien piiristi yksilolliseLle varhaiselik-
keelle ei ole sl-irrytty alvan tasaisesti. Taulukosta 14 ni-
kyy, ettii palkansaajat (TEL ja LEL) ovat nyonteisen ennakko-
piitoksen aaatuaan ottanneet elikkeen useammin kuin yrittajat
(YEL ja MYEL).

Kaikkein Lnnokkairnnin ovat elikkeelle siirtyneet LEL:n naiset:
vain yksi 58:sta kesikuun loppuun mennessi myonteisen ennakko-
piiitoksen saaneesta ei loppuvuoden aikana ollut siirtynyt
etikkeelle. Vihiten elikeoikeuttaan ovat kiyttineet l'!yEL:n
miehet.

Taulukko 1-4.
YksiToTTise-Ll.e varhaiseldkkeeTTe
8-osuus viineistddn kesdkuussa
saaneista

vuonna 1-986 siirtyneiden
mylnteisen ennakkopddtoksen

I,Iiehet Naiset Kaikki

TEL
LEL
YEL
TIIYEL

Kaikki

90
92
78
68

87 86 86

90
99
85
73

90
93
81_
72

otostietojen perusteella voidaan elikkeelle siirtlmisti tar-
kastella nyos arnmatin, alueen, ja siviilistiiidyn mukaan.
Useinpien anmatti-, alue- ja siviilistiiityryhmien koko nyontei-

3
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sen ennakkopiiiitoksen saaneilla on kuitenkin otoksessa niinpieni, ettd vertaitu jiiii varsin summittaiseksi. Kuvloissa
20-22 esitettyjen vaihteluvdlejel kuvaavien Janojen pituudet
kertovat otosryhmien pienestd koosta.
Kokonaisuudessaan otoksesta lasketut myonteisen ennakkopiitok-sen jiilkeen elS.kkeelle siirtyneiden osuudet vastaavat kuiten-
kin varsin hyvin tilastotietoja. Kaikkiaan otokseen kuuluvis-ta myonteisen ennakkopidtoksen viineistddn kesikuussa 1996saanelsta oli eliikkeelle slirtynyt 84t vuoden loppuun mennes-si, eLi hienan vihernmin kuin koko aineistossa (868). Palkan-saajista (TEL Ja LEL) vastaavasti elikkeelle slirtyneiti oli
otokEessa 89t ja koko ainelstossa 91t.

llll,lATTIRYEltii. KuvioEta
Ja IrEIr) annattJ.ryhnLen vi
ottamishalukkuudese a .

kiy llni, ettei palkansaaJien (TEL
Ili ole kovLn Euuria eroJa elikkeen

20
1i

Kuvio 20.
YksiT6Tliselle varhaiseTikkeeTTe vuonna i-996 siirtyneident-osuus viineistd.dn kesdkuussa myinteisen ennakkopddtoksen
saaneista palkansaajista annattiryhnittiiin (Zo* otos)

Miehel Noisel
TEl(N, T IEDE

HALL,KONTT

IlYYt{I I

I{AA-, IlEISTI

KULJETUS

TEOLL I SUUS

PALVELU

100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100
o/

Alkuvuodesta yksilollisen varhaiselikkeen hakemukseen myontei-
sen ennakkopiiAtoksen saaneilla TEL-LEL-miehilli vuoden loppuun
mennessi eliikkeelle siirtyneiden osuudet vaihtelevat ammatti-
4 Yksllolliset varhalsalakkost vuonna 1986
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ryhnittiin vajaasta 90t:Eta 100*:11n. Suhteellisesti eniten
eltikkeelle siirtyneiti on nyyntityon ryhmissi.
Naisilla vaihtelua on hieman enenmin. Teknisen ja tieteelli-
sen tyon ryhuissi, Joka naisilla usei'nmiten tarkoittaa tervey-
denhuoltoon lttttlrulii tehtiivlii, elikkeen ottaneita on 75t
nyontelsen ennakkopiiiitoksen saaneLsta. Tolnisto- ja rnyynti-
tyotti tehneisti nyonteisen ennakkopiiiitoksen saaneista sen si-jaan ltihes kaikki ovat elikkeen ottaneet.

srvru.rgiiiTY. Eltikkeelle slirtlmishalukkuudessa ei rniehilli
ole siviilisiiiidyn suhteen Juuri eroJa. A1Ia olevasta kuviosta
nikyy, ettii nyontelsen YvE-ennakkopditoksen saaneet naimatto-
mat ja naLmisissa olevat niehet ovat sl-lrtyneet elikkeelleyhti usel-n. Eronneet tai leEket ovat ottaneet elikkeen hieman
useannin.
Nal-sllla slvllllsSStyryhnlen viiLlllri on Jonkinverran eroa.
Naimattomat naiset ovat kaikkein uselnmin ottaneet elikkeen
myonteisen ennakkopAitoksen Eaatuaan. KaLkkein vihLten elike-
oikeuttaan ovat ktiyttiineet nainislssa olevat nalset.

Kuvio 2L.
Yksi7077ise77e varhaiseldkkeeTTe
t-osuus viineistddn kesdJruussa
saaneista s iv i il isiiiityryhnittiiin

wtonna 1-986 siirtyneiden
my6nteisen ennakkopddtiksen

(20t otos)

AVt0Lt tToss^

Etor{ I LESil

ilA lIAT0lr

Illehet

0 040

Nolsel

0 0 20 10 60 80 100,lr00
/o
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f,iiiixr. Myonteisen ennakkopiiiitoksen saaneiden elikkeelle siir-
tlarishalukkuudessa on Jonkin verran alueittaista vaihtelua.
Seuraavasta kuvloEta nikyy, etti innokkainrnin elAkkeelle onsiirryttyeteliiislurnissi osasea naata. Vihlten elikkeellesiirtyneiti on puolestaan Pohjois-Karjalan, Oulun ja f,apinldineissi.

Kuvio 22.
Yksi7677ise77e varhaiseldkkeeTTe
t-osuus viimeistdd.n kesdkuussa
saanejsta 1aieinejttejjn (2O* otos)

LtrAI{ I

vuonna 7986 siirtyneiden
myonteisen ennakkopdd.toksen

Uudenmcon
Turun lo Porln

H0me e n

Kymen
Ilkkolln

Pohl.-Korlolon
Kuop I on

Kcskl-Suomcn
Vooson
0ulun
Lop ln

0 10 20 J0 10 50 60 70 80 90 100
,/,

Eltikkeelle siirtymishalukkuuden lidneittiiinen vaihtelu selit-tyy osittain amrnattirakenteen eroilla. Pohjois-Karjalan, Ou-lun ja Lapin liineissi myonteisen ennakkopiitoksen saaneistapuolet on yritttijii. Muissa liineissi yritttijien osuus nyon-teisen ennakkopditoksen saaneista vaihtelee 5t:n ja 3O*:n vi-ril1a.
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,t.3
WE-elikeliisten ja B-etikeliisten vertailu

Aienrmin kohdassa 3.2. verrattiin yksilollisen varhaiseLikkeen
ennakkopiitosti hakevia j a tavanomaista tyokyvyttornyyseltiketti
hakevia. Eroja todettiin nn. ika- ja sukupuolirakenteessa,
tyouran kestossa, tautijakaumissa seki niehillA eliikelakija-
kaumissa.

Kielteiset ennakkopiitokset ja toisaalta nyonteisen ennakko-piitoksen jiilkeen ottarnatta Jiitetyt elikkeet saavat kultenkln
aikaan selkeii valikoitunista yksllolliselle varhaiselikkeelle
siirtlarisessi. Y\rE-elikeliisten Joukko poikkeaa monin tavoin
YvE-hakij oista.
Seuraavassa tarkastellaan miten YvE-elakelilEet ovat lin, su-
kupuolen ja elAkelaln osalta YVE-hakiJajcukosta valikoituneet.
Ovatko YVE- ja TK-hakijolden vililIi havaitut erot kasvaneet,vai onko valintaprosessi muokannut wE-joukkoa TK-elikelAisten
kaltaisiksi?

rxA ja SuKuPUoIJI. Taulukossa 15 verrataan YVE-eliikeliisten
sukupuolijakaumaa toisaalta YvE-hakijoiden ja myontoptiiitoksen
saaneiden Ja toJ.saalta 55-64-vuotlaiden tavanomalsen tyokyvyt-
tomyyselikkeen saajien jakauniin.

TauTukko 1-5.
Vuoden 1-986 aikana WE-eTiikettii hakeneiden, myonteisen ennak-
kopiiiit,ksen saanejden sekd WE- tai TK-eldkkeel.l.e siirtyneiden
sukupuol.i j akaumat ( 55-64-vuotiaat )

haki
WE

ennakko-
nyonnot

*

e7d.ke-
Idiset

*

TK
eldke-
76iset

t
jat

*

I,tiehiii
Naisia
Yhteensd

44
56

1_00

47
53

1_00

46
54

1_00

51_
49

1_00

Yksilollisen varhaiselikkeen hakijoista enemnisto on naisLa.
Naisten korkearnpi hylkiiysprosentti on hiukan tasoittanut uryon-
topiititoksen saaneiden Ja elikkeelle siirtyneLden sukupuoliJa-
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kaumia. Kuitenkin nyos lr\rE-elAkeliiiset ovat usearnnin naisia
kuin TK-elikelilset.
Myos YVE- ja TK-hakijoilla todetut lkiierot ovat vallntaproses-
sien nyoti kaventuneet. Nuorten korkeamman hylkdysprosentin
vuoksi YvE-elakeliiiset ovat selviisti vanhenpia kuin YVE-haki-jat, ja nuistuttavat niin TK-eliikeliiisiii. Taulukosta 15 ni-
kyy, etti naisilIa YVE-eliikeliiisten ja TK-eliikeliisten ikeija-
kaumat ovat aivan samanlaiset.

TauTukko L6.
Vuoden 7986 aikana WE-eliikettii hakeneiden, mydnteisen ennak-
kopddtoksen saanejden, sekd WE- tai TK-el5kkee77e siirtynei-
den ikiijakaumat

haki-jat
*

WE
ennakko-
nyonn6t

t
eldke-
l,disett

TK
e76ke-
l.Siset

t

Miehet
55-59v
60-64v
Yht.

llaiset
55-59v
60-64v
Yht.

67
33

100

62
38

700

52
48

1_OO

62
38

1_00

57
43

1_0 0

5L
49

700

6L
39

1_OO

51_
49

L00

Er,iiKEr,Axr. Naisilla YVE-hakijoiden, nyontopiiiitoksen saaneidenja eliikkeelle eiirtyneiden lakijakaunat ovat hyvin samanlai-
set. YVE- Ja TK-rybnien viilillii sen siJaan on eroa. YVE-nai-
set tulevat harvemmin l,El,-alollta Ja ovat useammin yrittdjiti
kuin TK-naiset (taulukko 17).

YVE-miehilla - seki hakijoilla, nyontopiiiitoksen saaneilla etti
elikkeelle slirtyneillii - TEL:n osuus on selvisti suurempi
kuin TK-eliikeliiisitlii. LEL:n osuus on alhaisen hylkiiysprosen-
tin vuoksi WE-eliikkeelle siirtyneillii niehill6 suurempi kuln
eliikettii hakeneilla. ElAkkeellA olevlllakin se on kuitenkln
pienenpi kuin TK-eltike1iisilli. Myos naanviljelijoitii on
YvE-miesten joukossa vihemmin kuin TK-elikkeetle siirtyneJ.den
rniesten joukossa.
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Taulukko L7.
Vuoden 7986 aikana WE-ennakkopd.d,tciksen saanejden ja WE- taiTK-eldkkeeTTe siirtyneiden Takij akaunat

kaikki
pei;itcikset

t

WE
ennakko-
ny6nnot

t
e7d.ke-
Tdiset

*

TK
eldke-
l.diset

&

Ltiehet TEL
I,EL
YEL
ItYEL
Yht.

Naiset TEL
LEL
YEL
T|YEL
vht.

56
L7
74
L3

700

65
2
I

25
L00

55
1-9
L4
L2

L00

56
20
1_3
1L

700

64
2
9

25
L00

46
25
12
77

L00

63
2
9

26
L00

65
7
6

22
t_00

1.1
Elekkelden suuruus

vuonna 1985 yksirorriseni varhaiseldkkeeni maksetut tyoertik-keet orivat suuruudeltaan keskiniirin 2500 nk/kk. Tini summasisriltiiei tyoeliikkeen kokonal-suudessaan - sekri peruselikkeenetti mahdolliset lisiielikkeet - mutta ei kansaneliikkeeni mak-settavaa ykstlollisen varhaiselikkeen osaa.

Yksilolriset varhaiserikkeet ovat naisilla huonattavasti pie-nenpii kuin rniehllli: naisten elikkeet ovat keskimiitirin pu-otetmiesten elakkeiEtii. Keskiniiriinen wE-tyoer6ke ori iruonna
1986 naisilla 17OO rukzkk ja niehilla 34OO nX7ff.
Myos ikiiryhnittiin ertikkeiden narkkamiirissi on eroa. Alle5O-vuotiailla Yt/E-tyoerike oli vuonna 1986 keskiniiiirin zeoonkzkk Ja vanhernmilla 2loo mk/kk.
Eliikkeiden suuruuseroJa on kuitenkin syyti tarkasterla erlk-seen parkansaaJilla Ja yrtttiijilra. seuraavassa taurukossamiesten Ja nalsten kesklerikkeel onkin esitetty rakiryhrnit-tiiin.
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TauTukko 1.8.
Vuonna 7986 nydnnettyjen WB-eldkkeiden keskieTdkkeet, nk/kk

TEL LEL YEL MYEL

14iehet
55-59v
60-64v

Kaikki

IVaiset
55-59v
60-64v

4250
3850

2350
1-9 50

4700 2850 2600

3000
2 600

1_60 0
L3 50

27 50
2450

1-3 50
1_3 00

L3 50
1_050

1200

450
450

Kaikki 2750 L500 7350 450

Taulukosta 1.8 nikyy, ettii kaikissa lakiryhnissi miesten elik-
keet ovat suurempia kuLn naisten, ja I{YEL:n naisia lukuunotta-
matta nuorenpien elikkeet ovat suurempia kuin vanhempien.
TaulukosEa 19 esitetyt el6kkeiden suuruusjakaumat kuvaavat
vielii havainnollisennin miesten Ja naisten eroja.

TauTukko 79.
Vuonna 7986 nydnnettyjen WB-eTdkkeiden suuruusjakauma

TEL
Itiehet Naiset

**
LEL

Eld.ke
nk/kk

tliehet
I

Naiset
*

- 999
L000-1_999
2000-2 999
3000-3 999
4000-4999
5000-

1_

5
27
30
1_8
19

I
4L
37
1_0

3
L

3
23
33
24
1_3

4

24
58
1_7

L
0
0

Yhteensd 100 100 1_0 0 700
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Miesten ja naisten vilLset eliikkeiden suuruuserot selittyvit
osittain naisten lyhyenniiJ.Ii tyouralla; elSkkeen karttumisvuo-
sia on naisilla vihennin kuin niehilli (ks. taulukko 8, s 25).
osittaLn elikkeiden suuruuseroLhln vaLkuttaa myos naisten al-
haisenpi palkkataso.

Otosaineiston perusteella voidaan verrata elikkeiden suuruuk-
sia ammattiryhrnittiin. Kuten alenmin on Jo todettu, el.ikkeel-
Ie siirtyneiden lukuniiiirii eri arnrnattiryhnissi on kuitenkin
otoksessa pienl, ja tulokset Jiiiiviit tiiltii osin viitteelllsik-
si.
Miehitla otokeesta lasketut keskielakkeet ovat Jonkln verran
lilan athalsia. otokseen kuuluvilla palkansaaJaniehllld (TEL
ja LEL) yksilollinen varhaLeeltike oli keskinAirin 3650 */k,
kun se kaikilla vuoden 1986 aikana YVE-e1ikkeelle sllrtyneilLi
TEL-r,EL-niehiIlA oli 3800 nk/kk. PalkansaaJanaieilla otokEen
Ja koko alneiston kesklelikkeet ovat Een sIJaan alvan yhti
suuria: 2100 nk/kk.
Kuviossa 23 on esltetty yksllollistii varhaiseliketti saavien
miesten ja naisten keskielikkeet annattiryhnittiiin. Kuviossa
mukana olevien ryhmlen lukuniiri on otoksessa yll 20 henkiloi,
paltsi nalsten maa- ja netsitalouden ryhmi, jonka koko on vaLn
11 henkiloi.
Seki niehillti ettd naisllla korkein keskieltike on hallinnolli-
sen ja toinietotyon ryhniissii. Altraisln kesklelike on puoles-
taan maa- Ja netsitalouden palkansaajilla.

Kuvio 23.
vuonna L986 nydnnettyjen WB-eldkkejden keskieTdkkeet ammatti-
ryhnittiiin, TEL ja LEL (20$ otos)

Miehel Noisel

TITOT,TIl(N

HALL,KOI{TT

UYYNT I TYO

MAAT,I{ETSIT

I(ULJTTUS

rr0rL.TY0

PAtVTtUT

8 00 6 00 I 002
Mklk k

0 E000

Mk/kk

4
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Yksilolliset varhaiselAkkeet ovat suurempia kuin tavanomaiset
tyokyvyttornyyseldkkeet. Vuonna 1985 alkaneet 55-64-vuotl-aiden
tyoktrvyttonyyseliikkeet oli.vat keeklntiarin 2200 nk/kk Ja wE-
etikkeet 2500 nk/kk. fyokyvyttonyyseliikkelstA on tissi yhtey-
dessi jiitetty pois osaelikkeet eekA vapaakirJoina myonnetyt
elikkeet.
seuraavasta taulukosta ndkyy, ettA Yt/E- ja TK-elikkeiden suu-
ruuserot koskevat liihinni palkansaajia. YEL:n ja MYEL:n nal-
silLa eroa ei juuri ole ja nyos MIEL:n niehillA ero on varsin
pieni.

Taulukko 20.
vuonna L986 myonnettyjen wE- ja TK-ellkkeiden keskieldkkeet,
nk/kk

Ltiehet
WE

llaiset
WETK1 TK1

TEL
LEL
YEL
IIYEL

4L00
2850
2600
1_200

3700
2550
2350
1_700

2 L50
7500
7350
450

L950
L1_50
1400

450

1_

sisril.tee vain tdysitehoiset, tdydet tyokyvytt6-
myyseTdkkeet

YvE- ja TK-eliikkeiden suuruuserot selittyviit osaksi tyovuosien
miirAlli: tyokyvyttomyyseliikkeella o1evilla on lyhyenpi tyo-
historia kuin yksilolliselli varhaiseliikkeelli olevilla (ks.
taulukko b, s 25). osittain erot selittyneviit myos EK- ja
YVE-eLikeliisten erilaisella ammattirakenteeJ-J-a ja siitti joh-
tuvilla palkkatason eroilla.

5 Yksllolliset varhals€lakkesl vuonna 1986
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YHTEEIIVETO

5.1
Elikkeiden lukunidrien kebitys

vuonna 1986 kasvoi erilaisille varhaiseldkkeille siirtyneiden
Iukunidri voinakkaasti. Uudet elAkemuodot, varhennettu van-
huuselike ja yksilolllnen varhaiselike tolvat ltihes 12000 uut-
ta elike1iistti. SamanaikaiEeEti nyos tyottonyysel6kkeelle
siirryttiln entlsti useanmin: vuonna 1985 alkoi perAtl 17000
tyottonyyseliketti e1i 4ooo enenmin kuln edelliseni vuonna.
Lisaikei rlntamaveteraanien varhaiselikkeelle ja maatalousyrit-
ttijlen eritylseliikkeille (spvE Ja LUEr,) eilrtyi 6000 henkiloa,
1700 enemnAn kuin edelllseni vuonna.

Tyokyvyttonyyseldkkeiden lukuniiri on sen sijaan pysynyt jok-
seenkin tasaisena. Viine vuonna nyonnettiin varhaiseliikeikiii-
sille, ss-54-vuotiaille, 12000 uutta tyokln4rttomyyseliketti.
Kasvua edellisesti vuodesta on vain nuutama sata.

Kuvio 24.
Vuosina 1984-7986 alkaneet 55-64-vuotiaiden ty)kyvyttdnyys-
eldkkeet (TK), tyottonyysel.dkkeet (TT), maataTousyrittiijien
erityiseTdkkeet (SpvE, LUEL), veteraanieldkkeet (RWE), var-
hennetut vanhuuse-L6kkeet (VAVE) ja yksi7677iset varhaiseTik-
keet(wE)

50

45

4o

35

30

25

20

o

0

0

0

150

YVE

VAVE

DTt'F
SpvE, LUEL

sDvE. LUEL

TT TT

xa v!

TT

Spl/E, LUEL

TK TK TX

10 00

500

r98 4 198 5 1986



Perinteiset tyokyvyttonyyselikkeet liittyvit selkeisti sairas-
i;;;i;;;--j;'toinintarfryn heikkeneniseen. viine vuonna voi-
maffaasti kisvaneissa eia*,enuodoissa, tyottonyyselikkeessi ja
vksilollisessi varhaiselikkeessi, ovat tyoelimiin muutokset ko-
i"ri""eErrin esil1i. Tyottonyyselikkeen kriteerini on tyon
;"ua"; ja yksilotlisessi varfraiset6kkeessi otetaan tyokyvyn
f,"iXfi"6niita arvioitaessa aiempaa selkedmmin huomioon tyosti
J;--=;; r"uioksista (esln. autonaltio; aiheutunut rasittunei-
suus.

Tyotaustan nerkitys on kuitenkil tyottonyyseltikkeen ja-YlE+-
i'eiiii""" varhaisel-arkeen kriteereissti eriliinen. Yksilolli-
rtr"a varhaiselikkeessi edellytetiitin tiiysipainoista tyouraa;
tyOrirffinollta pitkiiaikalsesti- syrJ iiiin 

. J outuneet eiviit siten
Vi"fiafrisen variraiseliikkeen kriteereiti tiiyti.
TvotauEtan Euhteen ilneisestl tyottontryzseliikerilsii liihlmpiini
;ilaifi virsinaleerra tyokyvyttonyysertikkeelli olevat' Heilli
on-takanaan keskinearal;ta-useanpia Ja pltenplii tyottonyyskau-
sia.
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5.2
wE-bakijoideu Piirteiti

Mlnkilainen o11 tyyplllinen yksilotllsen varhaiselikkeen haki-
ja vuonna 1985?

Hiin oli noin S8-vuotlas Ja useirnmiten nalnen. Han oli..yl?q?a
nairnlsissa. Hin asui eteta-suomessa. (Tosln viiestomiiirtiiin
suhteutettuna eniten hakemuksia tull itiisestii suomesta. ) Ha-

"trfa oll uselnnlten Jokin tuki- Ja liikuntaelinten sairaus,
;"44" hiin ei yteensi oliut pltiinyt pft1ia sairaslorria tygpal-
kaEtaan. Hin oli tavaLlLseEtl toininut palkansaaJana. H5nel-
i5 oii runsaastL tyovuosla, sen slJaan tyottonyyskaudet ollvat
harvinaisia.
Teollisuustyo oLl yksllolllsen varhaiselikkeen hakuoilla
vi.ir[a. u-sein estinlyvlii arnnattlninlkkeitii olivat eslnerkik-
i,f-if""."mies, pakkaa]a, teollisuusonpeliJa, - sihkoasen!?J?,
iifennustyontis -Ja nafaillmies. Myos slivoojia, autonkulJet-
tijii, tailotriloita 1a metsureita oll- elikkeen hakiJoiden
loiroisa eieunin kuin-vastaavan ikiisessi viestossd'

Eilastotledot elviit kerro kuinka paljon tyon rasittavuus Ja

"""ea kehltys ovat valkuttaneet yksllollisen varhaiselikkeen
friienfJe"n.- Joldenktn elikelaitoEten hakemusasiakirJoJen sum-
nittatnen se1allu kertoo kultenkln, etti noin klmnenessi hake-
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nukEessa sadasta viitataan uuden teknologian tuomiin nuutok-slln tyotehtivissi. Seki elikkeen haktjat ettii heidin tyonan-taJalsa ovat kertoneet valkeukslsta oppJ.a tietotekniikan-kiyt-
toEi Ja koneistumisen aiheuttamaEta tyotahdin kirlstlmisesLa.Monet elikkeen hakiJat ovat valittaneeet lihinnA tuklelinsai-
rauksien ohella nuistin heikkenenisti, kilreestii aiheutuvaastressii Ja'loppuunpalamLstar.
YksiloUlsen varhalselikkeen ensl.nmiisen volmassaolovuoden ha-kiJaJoukossa on varnaati palJon el6,kkeen voinaantuloa odotta-neita. Alkuruuhkan taEaannuttua hakijaJoukon kuva saattaakin
monin tavoin muuttua.
Jo nyt on havaittavissa joltakin nuutoksen suuntia. Ensinnd.-kln haklJaJoukko on vuoden nlttaan nuortunut, ja naisten enem-
rolEto on hl-eman kaventunut. Toinen muutos liittyy aluejakau-
maan3 60-54-vuotlalden lkiryhnAssi on ltii- Ja pohJols-SuomeEsa
aBuvlen osuus haklJoista vihentynyt. Myos-a'nmattlrakenteesea
on tapahtunut muutoksia. NaLsLlla pal.veluan:nattien osuus onvihentynyt Ja teolllsuustyon osuuE kasvanut. Myos niehilliiteollisen tyon osuus on hieman kasvanut. Selkein nuutos mie-hi1la on kuLtenkln rakennusalalla: vihernrnin ammattitaitoLsten
aputyoniesten osuus on kasvanut.

5.3
l.Il.t€D WE-batiJat pollrlreavat TX-hakiJoista?

Yksitoutsen varhaLselikkeen tarkoituksena on rieventiii ikiin-tynelden tyonteklJolden tyokyvyttomyyden niirittelyi. perin-
teisessi tyokyvyttonyysniirittelyssl sairaus on keskeisin eld-kekriteeri. Yksilollisessi varhaiselikkeessi ei sairauttakorosteta elikkeen enslsijaisena perusteena, vaan tyokyvynalenemisen kriteereiksi hyvdksytiiiin myos edel_Ii t<uvittuil,ikiitintymisestA ja raslttuneisuudesta alheutuvia tyossd suoriu-tunisen vaikeuksia.
MlIIIa tavoin varslnaisen tyokyrvyttomyyselikkeen ja yksl1o1J.i-
sen varhaiselikkeen erot ntikyviit kiytiinnossii?

YVE-iTOUKKO NArSENEI.IUrST6r}IEN. rkAintyneistii tyokyvyttonyys-elikkeen hakiJoista oli vuonna 1986 puolet nlehil, puofet nai-sla. WE-Joukko sen sJ.Jaan oLi naisvaltainen.

WE-EAXIaTAT IIUOREUPIA. IkiiJakauna o1i tyokyvyttouryysryhurdssi
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tasaisempi kuin yksiloLlisen varhaLselikkeen haFijotlla.
yVE-hakiJoista a1le 50-vuotiaita oIi kaksl kolnasosaa,
S5-54-vuotiaista TK-hakiJoista vaLn hieman yll puolet.

BARVEUI,TIN LEL-T6I8Sii. YksiloLlisenvarhaisel6kkeen hakijat
kuuluivat useammin TEL:n ptiriin ja harvenmin tEL:n piiriin
kuin tyokyrryrttonyyseliikkeen hakijat. Lisiiksl yksllollistii
varhais-elaicetta hlftevat miehet kuuluivat hatrrernmin MYEL:n pli-
riin kuin tyokyvyttomyyseltikkeen hakiJat.

PITEUPI AYOnISTORIA. Yksilolllsen varhalgelikkeen hakiJoilla
tyouran kesto o11 pitenpi kul1 tyokyvyttonyyselikkeen hakl-
i6irfa. TEL!n tai r,rr,:n piiriin kuuluvista yksiloLlisti var-
ftalseliiketti hakeneLsta nlefrista 4t: lla J a saman ikiilslstti
tyokyvyttonyyseliketti hakeneista niehistA 18t:lla oli aIle 15
tlovirotta. yvE-naisilla vastaava luku o11.14t Ja TK-naieilla
3?t. Erot sillyvtit royos - tosin eelvisti pienerupini - vaikka
TK-tapauksista otettaisiin mukaan vain tiysitehoiseen el6kkee-
seen oikeutetut, eli ne, Joiden tyokyvyttonyys on alkanut vuo-
den sisdlli tyosuhteen piittynrisesti.

viiHEttuiiN TY6TTOMYYITiI. Yksilollisen varhal-selikkeen hakijoi-
den tyovuosien niiiiri kertoo jo vakaasta tyourasta. Tygtto-
rnyyttii onkin esiintynyt YVE-hakijolden tyotaustassa keskiutiti-
riiistii vihemmin.

Tyokyvyttonyyseliikkeen hakijat ovat sen siJagn olleet elakkeen
hakenista eaettavini vuosina seki keskintitirtiisti useammin etti
keskimiiiiriisti pitenpiin tyottonlni (Gould 1985, 145-147) .

EPiilriiiRirgEt'lPr SArRAUgxwA' Varsinalsen tyokyvlzttonyyseriik-
keen hakiJat ovat eliikettA hakiessaan pitkiialkaisella sairaus-
piiiviirahaila. yksilollisen varhaiselikkeen hakijoista sen si-'iaan vain kolnasosa oli saanut sairausvakuutuksen pilvirahaa
6ta]<I<""n hakemista edeltineiden kahden vuoden aikana. Listiksi
piivirahakaudet olivat WE-haklJoilla usein h1ruin lyhyitii.
Yks ilol I isen varhaisetikkeen hakemuks issa yJ-eis imrnin nainittu-
ja sairauksia olivat tuki- Ja liikuntaelinten vaivat. Lihes
-oo8 

: tta YVE-hakijoista tiirkein tyaxykyd alentagu_t. sairaus kuu-
Iui t6hiin tautiiyhniiiin. Vastaava luku eaman ikiiisillii tyoky-
vyttonyyselikkeen hakiJoilla o1i 44t.

Verenkiertoelinten sairauksia, kasvaimia, tapaturmia ja nygs
mielenterveyden hiiirioiti Vtr-hakijoilla oli vihenrrin kuin
TK-hakijoilia. Lis6ksi yVE-hakiJoiden sairaudet otivat useam-
.in "aia"n tautiryhmien J.ievimpil sairauksia kuten verenpaJ.ne-
tauteja tai neurooseja.
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Monesti erilal-sia oireyhdistelnii sisiilttivtit sairausluokat ku-ten ruuansulatusellnlston saLraudet seki unpieritys- Ja ai-
neenvaihduntasairaudet ollvat nyos wE-hakijoilla hienan ylei-
seurpii kuin TK-hakijoilla. Niiiden sairausluokkien koko onkuitenkin hyvln pieni.

5.{
RatkaLsukiytinncin piirteiti

Naisia ja nuorempia hakiJoita on hyttitty enenmin kuin niehlii
Ja liheltii vanhuuseliikeikiiii olevla. Tyottoninti olleita on hy-liitty hienan enemmin kuln ei tyott6ntini olleLta. Sanoln nlL-td, joilla tyovuosia oli vihin, on hylitty enenmin kuin plt-
kritin tyoeldndssi olleLta. Titi kriteerii on tosln kEiytetty
kovin harvoin, koska valtaosalla hakijoista tyourat olivaterittiin pitkiii. Edelleen niJ.ti, Joilla el oIlut sairauspii-
virahakausia, on hyJ.titty hienan enemmin kuin piiivirahalla o1-teita. Ja nyos epiimiiiriiisempien taudinkuvien sal-rausryhrnissi
hylkiiyksii on enemmin kuin muissa tautiluokissa.
Ratkaisukriteerit ovat kaventaneet YVE- Ja TK-ryhnlen vdllsli
eroja. YVE-elikeLiileilla ikriJakauna on tasaisenpl Ja nalsten
enenmisto pienempi kuin saman elikenuodon hakiJoilla - yVE-
eldkeliiset muistuttavat niin tyokyvyttonyyseltikelSisii. Myos
sairauteen liittyvtit ratkaisukiytinnon piirteet ovat muokan-
neet YVE-joukkoa tyokyvyttonyyselikeliisten Euuntaan. Vaikkayksitollisen varhaiselikkeen ja tyokyvyttouryyselikkeen hakijat
poikkesivatkin selvisti toisistaan, ei yhti suurj-a eroja voida
enii YVE- ja TK-e1ikkeelld olevien vililli havaita.

5.5
Elikkeelle siirtyniuen

Yksilollisen varhaiselikkeen ja tyokyv'lzttornyyseldkkeen haki-joiden vilisten eroJen kaventuminen eliikkeelle siirryttiiessii
saattaisi ratkaisukiiytiinnon lisiiksi olIa nyos seurausta yksi-
Ioltisen varhaiselikkeen ottaneiden valikoitumlsesta. Ainakin
alkuvaiheen kokenusten perusteella valikoituroista ei kuiten-
kaan juuri ole tapahtunut. Ldhes 90t vuoden 1986 alkupuolella
nyonteisen YVE-ennakkopiiitoksen saanelsta oli vuoden loppuun
mennessi myos elikkeelle slirtynyt.
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Iin la sukupuoLen suhteen el eliikkeen ottamishaluldcuudeEEa o1-
f"I iii"iaii eioja. sen siJaan anmattiaseman suhteen eroa oli
"arra"r 

palkansaajat olivat nyonteiEen ennakkopiitoksen jiilkeen
stirtyn-eet e1ikk6elle lnnokkiamnin kuin yrittajat.

5.6
vksi1till iset varbalselitrkeet

vuoden 1986 lopussa yksilollistii varhaiseliiketta saL 7445 hen-
fif<ia. HelEti-otl nlisla 54t Ja a1le 60-vuotlaita 55t. Val-
taosa eliikettii saavista kuului TEL:n piirlln.
YkEiIollisena varhaiselikkeeni maksetut tyoeliikkeet olivat
""""". iiee f"rfiniiiirin 25oo nk/kk. NaLsten keskieliike oli
lToo nk/kk Ja ml-esten 34oo nk/kk. suurimmat keskielikkeet
olivat alle 6O-vuotiallla TEIJ:n uiehillA, 4250 nk/kk, Ja ple-
nirnmiit MYEL:n naisilla, 450 nk/kk. Yksilolliset varhaiselik-
keet ollvat Jonkin verran suurempia kuin vaataavan iktiisllle
nyonnetyt vars inaiset tyokyv'yttonyyseliikkeet.
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LIITE 1.

SELVITYKSESSA KJIYTETTY AINEISTO

Otos

otos poimittiin systemaattisella otannalla henkilon syntlmii-
ptiivtin perusteella. Siihen tulivat henkilot, joiden syntymii-
ptiivii on kuukauden 5., 10., L5.,20.,25. tai 30. piiivti.

Vireille tulleiden ennakkopSit6shakenusten koko niiiiri Ja otok-
sen seki kadon suuruudet ovat seuraavat:

Selvityksessd on kiytetty vireilliolo- Ja eliketapahtumarekls-
teristii saatuja hakijoiden ja ratkaisuJen koko nidrii aina,
kun rekistereisti on ollut saatavl-sEa tarpelllset tiedot. Yk-
silollisen varhalselikeen ennakkopiitostii hakeneiden ammatti-,
siviilisiiity-, asuLnkunta-, tyottoroyys- Ja sairauspiivdraha-
tiedot pertstuvat otokseen. Eliikelaitokset ker6Elvit Ja lii-hettivdt nimi tLedot otokseen kuuluvista henkiloistti.

Perusjoukko

Otos

Saatuja tapauksia
Kato

(20.L * perusjoukosta)

(19.3 t perusjoukosta)

(3.7 t otoksesta)

16540

3 319

3L97

L22

vireilliiolorekisterin mukaan edell.i malnittuina pilvinii synty-
neiti YVE-hakijoita on jonkin verran enemmin kuin eliikelaitos-
ten lihettiimiti tietoja. AJ-le neljiin prosentin kato on kuiten-
kin pieni.
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Otoksen edustavuus

Otoksen edustavuutta voidaan arvioida vertaamalla reklsterissd.olevien tietojen prosenttijakaumia saatujen tapausten vastaa-viin jakauniin. Talla perusteella otosta voidaan pitriii hyvinperusjoukkoa edustavana:

PERUSJOUKKO SAADUT EROjrUS

SUKUPUOLI
Miehet
Naiset

43 .6
56 .4

43.I
56.9

0.5
-0.5

Kaikki 100. o 100. 0

IKJi
-55

56
57
58
59
60
61
62
53

v
v
v
v
v
v
v
v
v

20.2
12. r
10.8
10.8
10. 1
10. 5

19. 6
L2.4

0
-0

0
0

-I
0

-0
0

-0
0

6
3
9
I
4
0
3
1
I
264

8.6
7.O
6.2
3.6

9.9
LO.7
1I. 5
10.5
8.9
5.9
5.3
3.4

Kaikki r00. 0 100. 0

I,AKI
TEL/vEL
LEL
MYEL

72.O 73.3 -1. 3
-1. I
2.5

8.3
19 .8

9.4
L7.3

Kaikki 100. 0 r00. 0

I,AITOSTYYPPI
vak. yhtio
saatio
Kassa

81.8 82 .6 -0. 8
0.6
o.2

6.6
11. 5

6.0
1r. 4

Kaikki r00. 0 100. 0
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IJIITE 2.

I,IITETAULUKOT

Liitetaulukko I.

31.12.1986 mennessa yksilollista varhaiselaketti hakeneet iiin
ja sukupuolen mukaan

rka Miehet Naiset Kaikki

-55
56
57
58
59
60
51
62
63
64

008
782
781
655
737
426
L57
o27
508

Kaikki

I 585
905
820
802
757
800
604
429
3L7
195

7 2L5

L 763
I 103

962
979
908
937
822
728
7l-0
413

9 325 15 540

3
2
I
I
I
1
L
I
1

349
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Liitetaulukko 2.

31.12.1986 nennessi annetut yksilorlisten varhaiselikkeiden
ennakkopiiitokEet iiin Ja sukupuolen nukaan

Sukupuolija ikri
Myonto Hy

hark.var
syyt

lkiiys Kalkki. la1nop.
syyt

!tiehet
55-59
60-64

Kaikki

2639
I612

1165
189

43
29

3848
183 0

425L 1355 72 567A

Nalset
55-59
60-64

2463
2 31I

L97 6
602

96
72

4535
2985

Kaikki 477 4 2578 168 7520

Kaikkl
55-59
60-64

Kaikki

5102
3923

3L42
79L

139
101

8383
48ls

902s 3933 240 13 198
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Liitetaulukko 3.

31.12.1986 nennessi annetut yksilollisten varhaiselikkeiden
ennakkopiitokset dJ.agnoosiryhniin mukaan

Diagnoosiryhnii Miehet Naiset Kaikki

Tartunta- Ja loistaudit
Kasvaimet

UnpierityE- ja aineen-
vaLhduntasairaudet
vertamuodostavien elinten
Ja veren taudlt
Mlelenterveyden hnlrtot
Hermoston ja aistinien
taudit
Verenkiertoelinten
sairaudet
Hengltysellnten taudit
Ruuanaul atusel l"nl Et6n
sairaudet
Vlrtsa- Ja sukuellnten
taudlt
Ihon Ja ihonalaiskudoksen
sairaudet
Tuki- Ja llikuntaelinten
sairaudet
Synnynniilset epinuodostumat

oireet Ja epiintiirAisestiniiiiritellyt tapaukset
Tapatulmat

Muut EaLraudet

Yhteens6,

70

33

131

4

237

191

L266

351

115

13

39

2873

53

98

L29

3

5605

67

81

165

4

318

L57

1144

319

78

73

4661

65

78

78

7

7352

L37

114

296

I
555

348

2ALO

670

l-93

31

112

7534

118

2L5

207

10

12958

18
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