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Esipuhe

Tiimtl on raportti varhaiskuntoutuksen kokeilusta, joka toteu-
tettiin ty6eliike jiir jestelmiin piirissri 1. L. 1990-3L.L2. l-991
viilisenii aikana.

Kokeiluun osallistui viisi eliikevakuutuslaitosta; EItike-
Sampo, Eltike-Tapiola, Eldke-Varma, Ilrnarinen ja LEL Ty6-
elakekassa. Kokeiluun tuli 752 en. laitosten asiakasta, joi-
hin kohdistettiin yhteensti L041 eri kuntoutustoimenpidettii.
Kokeilua valnisteli ja sen toteutusta valvoi Tyoekike-
laitosten Liiton piirissii ennakkokuntoutusty6ryhmti, jonka
puheenjohtajana oli toinitusjohtaja Pentti Kostamo.

Kokeilun organisoinnista ja sen tulosten seurannasta vastasi
ennakkokuntoutusty6ryhmtin keskuudestaan asettama ty6ryhnA,johon kuuluivat Slmo Forss El-iiketurvakeskuksesta (ETK),
Tauno Ruuska (pj.) ja Erkki Luona-aho (siht.) Vakuutusalan
Kuntouttaniskeskuksesta (VKK) sekd em. eliikelaitoksistaRaija Juvakka, Pertti Tukia, Sakari ToIa, UIIa Peura ja
Jukka Kivekiis. Lea Pennanen Eliike-Varmasta kuului tyoryhmririnkokeilun suunnitteluvaiheessa ja tuotti aineistoa mydsloppuraporttiin. Ryhmtin kokouksiin osallistui ny6s Leo
Lahdenmiiki Kansa-yhtioist;i. Raportti laadittiin lopulliseen
asuunsa ty6ryhrndssEi.

Seuranta-aineiston kiisittelyyn osallistuivat lisaiksi ToiniSilvennoinen VKK:sta ja Hanna Akesson ETK:n tutkimus-osastolta. Aineiston tietokonekdsittelyssii avusti Bo Lund-qvist, Kristiina Tuominen ja Pekka Mellais ETK:n tutki-musosastolta. Raportin tekstinkiisittelyn suoritti SiIjaSandqvist VKK:sta.

Kokeilun onnisturniseen vaikutti olennaisesti hyvai yhteistyoprojektiyritysten ty6nteki joiden ja kuntoutusyhdyshenkilOi-
den kanssa. Kiitainrne kaikkia ty6h6n osallistuneita.



TTIVTSTELMA

Vuosina L99o-lggL toteutettiin Tyoeltikelaitosten Liiton
(TELA) suosituksesta varhaiskuntoutuskokeilu. Tyoeltike-jtirjestelmiin kuntoutus oli aikaisernmin oIlut tyokyvytt6-
myyseltikettti saaviin kohdistuvaa tyo- ja ansiokykyti paran-
tavaa kuntoutusta. Elrike jtir jestelmti halusi nyt kokemus-
pohjaista tietoa tyosuhteessa vie15. olevien tyontekijoitten
tyo- ja ansiokykyii sriilytttivtistti varhaiskuntoutuksesta.
Kokeilun jiirjestdnisen tarvetta korosti uuden kuntoutuslain-
sAiiddnnon voimaantuLo ja sen edellyttArnti kuntoutuksen toi-
nintamallin tarkistus. Kokeilulla haluttiin selvittiiii var-
haiskuntoutuksen tarvetta, mahdollisuuksia ja rouotoja sekd
tyoelrike jrirjestelmiin roolia ttissii toiminnassa.

Kokeilussa o1i mukana viisi tyoeltikelaitosta,' E1€ike-Sampo,
Eleke-Tapiola, Elake-varna, Ilnarinen ja LEL Tyoelakekassa.
TELA:n asettama tyoryhmd oli ty6ekikelaitosten tukena kokei-
Iun organisoinnissa ja seurannassa. Kokeilun ktiynnistys ja
yksitttiisten kuntoutusasioitten hoito toteutettiin eldkelai-
tosten toirnesta.
Projektiyrityksiksi ]<okeiluun eldkelaitokset kutsuivat va-
kuuttaruiaan ty6nantajia. Niiiden ohella asiakkaita tuli
kokeiluun rnyos rnuista yrityksistii. KokeiLun toimeenpano-
ohjeen mukaan eltikelaitokset saivat verrattain itsendisesti
peirittiiai minkei sistiltoisenzi ja missti laajuudessa ne varhais-
kuntoutuskokei lun toteuttavat .

Varhaiskuntoutuskokeilun seurantaryhmii antoi ensimmtiisen
viiliraportin Tyoeliikelaitosten Liitolte 28.10.1991-, Sen poh-jalta [ELA:n hallitus paatti, ettti ty6)<yvyttonyyden estiimi-
seksi ja ansiokyvyn parantamiseksi tarkoitettua ammatillista
kuntoutusta aletaan toteuttaa tyoelrike j tir j este lmiissti varha is-
kuntoutuskokeilussa omaksutulla toinintaotteella 1. 1.]-992.
Kokeilun piiriin tuli 752 asiakasta. Heihin kohdistettiin yh-
teensA L041 kuntoutustoirnenpidettS. Kuntoutukseen hakeutu-neista oli niehie 63 t ja naisia 37 Z. Asiakkaista oIi yli
 0-vuotiaita 78 8. AIIe 30-vuotiaita oli vain 4 8.

Hakeutuneista 89 ?:1la oli tuki- ja liikuntaelinsairauksien
oireita. Hakeutumishetkellri 78 I piti terveydentilaansa joko
eritttiin hyvana, hyviinA tai kohtalaisena. Erittiiin huonoksitai huonoksi terveydentilansa kokevia o1i aineistosta yksi
viidesosa. Tyokyvytt6nyyseltikette hakeneita tai sen hakemista
vakavasti suunnitelleita oli L4 Z.

Ltihes puolet hakeutuneista ilrnoitti joutuneensa olemaan sai-
rauksiensa vuoksi usein poissa ty6stei. Kuntoutukseen ohjautu-neista nyds ldhes puolet (46 A) katsoi olevansa terveyden-tilaa edistrivdn kuntoutuksen tarpeessa. Perinteisen arnmatil-lisen kuntoutuksen toteuttamiseen ei tunnettu suurta kiin-nostusta. Sen sijaan neihtiin tarvetta tyopaikalla tehttiviinsellaisiin toineipiteisiin, joilIa ty6-- ja ansiokykyii voi-taisiin pittiti yllai.



Kuntoutuksen kysyntti painottui liirikinneilliseen kuntoutukseen. Kai-
kista toimenpiteistii kuutui kirlkinnzillisen kuntoutuksen piiriin 0z ?.
osaan ntiistii toimenpiteistii Iiittyi myos ammatillisen kuntoutuksen
elementtejd. Toiseksi suurin ryhmii muodostui ty6paikalla toteute-
tuista erilaisista jeirjestelyistii, niiden osuus o1i 23t. Muualla ta-
pahtuvan arnmattikoulutuksen osuus kaikista toirnenpiteistti o1i 15 ?.
Kuntoutustoimenpiteet vaihtelivat huornattavasti sektl mdtirtillisesti
ettd laadullisesti yrityksestd ja kokeilun alkamisajankohdasta
riippuen.
Perinteiset Itiiikinn€iltisen kuntoutuksen toimenpiteet kiinnostivat
iaikkiiilmpiai ty6ntekij6itai. Tyopaikalla toteutettavista jrirjestelyistii
olivat kiinnostuneita 40-50 -vuotiaat. Sen sijaan nuualla tapahtuvaan
ammattikoulutukseen hakeutuivat ldhes poikkeuksetta vain nuoret
henkilot.
Ammatilliset kuntoutustoirnenpiteet muodostuivat yleensti useitten
toinenpiteiden ketjuista. Ketjuunturninen ei o1lut yhta voimakasta
lririkinneillisessii kuntoutuksessa, jossa useimmiten ol-i kysymys vain
tietyn yksitteiisen toirnenpiteen toteuttanisesta. Yhden toirnenpiteen
kuntoutustapahtumia oli 414, mika on 40 I kaikista toimenpiteistai ja
55 I kaikista asiakkaista.
Aineiston keruuhetkeen mennessd olivat kuntoutustoirnenpiteet pdrit-
tyneet runsaalla puo1ella (57 t) asiakkaista. Heistti 88? jatkoi
tuolloin tyottitin entisessd ammatissaan samalla tyonantajalla. Kuntou-
tustoirnenpiteet jatkuivat noin joka kolmannen asiakkaan kohdal-Ia.
Lairikinntilliset toimenpiteet o1i ehditty yleensii suorittaa loppuun.
Ammatillisista toirnenpiteistti ol-i sen sijaan suhteellisen moni edel-
leen kiiynnissd, tai odotti vielii kiiynnistystd.
Kokeilu osoitti, ettii tyoelrike jair jestelniin tukemaan arnmatilliseen
kuntoutukseen on tarvetta ja mahdollisuuksia. Ty6elrikejtirjestelmiin
rooli liittyy kuntoutusta koskevan infornaation ja virikkeiden anta-
miseen yrityksille. Ty6eliikelaitos voi myos konsultoida asian-tuntijana yrj-tyksi2i, oI1a yhteistyossii yritysten kanssa kuntoutus-
kysymyksissti ja ottaa hoitaakseen pitktikestoisemman ja yritysten
ulkopuolel I a toteutettavan amnati I I isen kuntoutuksen . Tyoel iike j dr j es-
telmiin kuntoutukselle on tarpeellista ja mahdollista luoda itsentiinentoimintaprofiili. Kuntoutuksen volyymi riippuu ratkaisevasti siitii,paljonko tyoeleikejiirjestehnEi itse panostaa kuntoutukseen.



SUMMARY

Upon the recornmendation of the Federation of Enployment
Pensions Institutions (TELA), early rehabilitation was
experimented within the years 1990-L99L. Until then, the
employnent pensions scheme had provided rehabilitation to
those on disability pension, with the aim of irnproving their
work ability and earningr capacity. Now the pension scheme
wanted empirical knowledge of early rehabilitation intended
to keep up the work ability and earning capacity of active
employees. The need for the experirnent was accentuated by the
introduction of the new rehabilitation legislation and the
ensuing adjustnent of the rehabilitation model. The purpose
of the experiment was to establish the need, prospects and
forrns of early rehabilitation and the role of the employrment
pensions scheme in providing rehabilitation services.
Five employment pensions institutions took part in the
experiment: Sanpo Pensions, Tapiola Pensions, Pension-Varma,
Ilmarinen and the LEL Enplolnnent Pensions Fund. A workinggroup appointed by the Federation of Employrnent Pensions
fnstitutions supported the emplolanent pensions institutions
in the organization and follow-up of the experirnent. The
pension institutions started the experiment and handled theindividual rehabilitation cases.

The pension institutions invited their customer cornpanies to
be project cornpanies of the experirnent. other companies also
took part in the experiment. According to the instructions ofthe experiment, the pension isnstitutions could relatively
independently decide the contents and scope of the earlyrehabilitation experiment.
The follohr-up group of the early rehabilitation experimentsubnitted its first internediate report to the Federation of
Employment Pensions fnstitutions on 28 October, 1"991. On thebasis of this report, the Board of Directors of theFederation decided thqt vocational rehabilitation be
introduced within the ernployment pensions scheme in order toprevent disability and improve earning capaclty.
752 customers took part in the experiment, undergoing a totalof l-041 rehabilitation measures. 63 I of the rehabilitees
were men, and 37 8 womeni 78 I were over age 40, and as fewas 4 E under age 30.

89 8 of those seeking rehabilitation suffered from symptomsof diseases of the musculoskeletal system. Of the applicants,
78 t reported very good. good or quite good health, whereas
one fifth of the subjects found themselves to be in very poor
or poor health. Of the subjects, 1,4 Z had applied for or hadseriously considered applying for disability pension.
Almost half of the applicants reported that they had had tostay out of work frequently because of illness. A1most half



(46 Z) of those having been sent on to rehabilitation thought that
they were in need of rehabilitation to prornote their health status.
There was not much interest in traditional vocational rehabilitation.
Instead, on-the-job rneasures keeping up work ability and earning
capacity were called for.
Medical rehabilitation was in greatest dernand and accounted for 62 I
of at1 the rehabilitation measures. Part of these measures also
involved elements of vocational rehabilitation. with 23 8, various
on-the-job arrangernents came next. Vocational training off the job
accounted for L5 Z of all measures. The rehabilitation measures
varied considerably both in terrns of quantity and quality, depending
on the company and on the tine the experiment was started.
Traditional measures of medical rehabilitation were favoured by the
aged employees, whereas on-the-job arrangements ldere preferred by
erRployees between ages 40 and 50. However, it was almost without
exception the young that were inclined to apply for vocational
training elsewhere.

The vocational rehabil-itation neasures generally formed a chain of
several rneasures. fn nedical rehabilitation, however, such chains
were not egually evident as medical rehabilitation rnost often or in
414 cases concerned one single rehabilitation measure, representing
40 Z of all rneasures and 55 I of all custoners.
By the tine the material was collected, a good half (57 Z) of the
customers had been rehabilitated. 88 Z of them resumed their previous
works i-n their previous occupation and with the sane employer.
Roughly every third customer was still undergoing rehabilitation. The
nedical rehabilitation had generally been completed, whereas the
vocational rehabilitation was still in process or had not yet been
comnenced.

The experinent showed that there is need and scope for vocational
rehabilitation supported by the employrment pensions scheme. The roleof the employment pensions scherre is that of provider of informationand irnpulses to companies. ft can also give expert advice to
companies, co-operate with companies in rehabilitation rnatters and
assume responsibility for long-term vocational rehabilitation off thejob. ft is necessary and possible to create an independent profile
for the rehabiLitation services provided by the employment pensions
scheme. The volume of rehabilitation is decisively dependent on how
rnuch the scheme itself invests in rehabilitation services.
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1.1

1 TYOELAKEKUNTOUTUKSEN TAUSTAA

Kuntoutus ty6eldkejiirjestelmtissd ennen
varhai skuntoutuskokei 1ua

Tyoeltikelaitokset ovat harjoittaneet kuntoutustoirnintaa l-960-
l-uvulta ltihtien. Tyoeleikelakeihin on niiden voimaantulosta
lukien siseiltynyt kuntoutusta koskeva siitid6s (TEL 4 S:n 6

momentti), jonka mukaan ty6kyvyttomyyden estiimiseksi tai ty6-
ja ansiokyvyn parantaniseksi voitiin tyontekijiille antaa
leiaikintrihuoltoa, koulutusta ja tyohuoltoa seka rniespuolisen
ty6ntekijiin kuoltua htinen leskelteen lainaa koulutusta ja ty6-
huoltoa varten. Vakuutusalan Kuntouttamiskeskus (VKK) perus-
tettiin vuonna 1964 hoitamaan keskitetysti tapaturmavakuutuk-
sen ja vuotta nyohemnin myos liikenne- ja tyoeleikevakuutuksen
kuntoutustoinintaa . Ensimmiiiset t'Ty6elrike jair jestelniin kuntou-
tuksen toimeenpano-ohjeetrr annettiin vuonna L965, joilla teh-
tiin nahdolliseksi kuntoutusetuuksien myontiininen jo ty6kyvyt-
tonyyseltikkeelle siirtyneille eliikevakuutetuil_le.

Tyoeleikelainstiridrint6 antoi nahdollisuuden kuntoutustoirniin
my6s tyokyvyttomyyden estdmisen tarkoituksessa, jolloin voi-
ti in puhua varhaiskuntoutuksesta . Ty6eliike jtir jestelnan kuntou-
tustoiminta kohdistui kuitenkin ltihes 199O-lukuun saakka peid-
asiassa ty6kyvytt6myyseltikkeellii oleviin tai sitai hakeneisiin
vakuutettuihin. Teil loin perusedel J-ytys kuntoutuksen onnistumi-
selle, oma motivaatio, oli usein heikko tai puuttui kokonaan.
Kuntoutusta ei yleensri myoskiitln voitu suunnitella tukemaan
entisen tyosuhteen jatkurnista, vaan kuntoutusohjelma jou-
duttiin rakentamaan kokonaan uudelta pohjalta. Taste johtuen
varsinaisten kuntoutusohjelmien suunnitteluun ja toteuttami-
seen peiristiin vain osassa kuntoutusaloitteita. Kuntoutuksen
aikainen toimeentuloturva muodostui yleensii tyokyvytt6rnyys-
e1€ikkeestd. Samaten tyoeldkelaitos nyonsi useimmiten tyokyvyt-
t6myysekikkeen my6s sellaisissa tapauksissa, joissa varsinai-
nen kuntouttaja on ollut esim. kansaneldkelaitos.
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L.2 Varhaiskuntoutukselliseen painotukseen
johtaneita tekij6ita

Kuntoutuksen ktiynnistiimiseen riittiiviin varhaisessa vaiheessa
alettiin eliikelaitoksissa Lg8o-luvun loppupuolella - kuntien
eliikevakuutuksessa jo 1-970-1uvu11a - kiinnittiai yhii enemmdn

huomiota. Tahan vaikuttivat nm. kuntoutustoirnenpiteiden
myohtiiseksi todettu ajoitus, tydelaman rajusta muutosvauhdista
aiheutuneet tydvoinan sopeuturtisongelmat, varhaiselle eldk-
keel]e siirtymisen suosio ja yhti useammilla aloilla ja alueil-
Ia ilmennyt ja voimakkaaksi ennustettu tydvoimapula.
Ty6voimasta alettiin puhua yritysten ttirkeimptinii voimavarana,
jonka kunnosta ja ty6kyvystd tuti nn. varhaiskuntoutuksella
pitiiii huolta.

Kuntien eltikevakuutuksen itseniinen kuntoutustoirninta alkoi
vuonna L978. Elrikelaitoksen hallituksen asettama ty6rytunai
selvitti vuonna 1979 varhaiskuntoutuksen sovellutusktiyteint6jd
ja vuosina 1982-l-983 toteutettiin erityinen varhaiskuntou-
tuskokeilu kahdessa kuntien eliikevakuutuksen jaisenyhti6ssti
yhteistydssd Kansaneltikelaitoksen kanssa.

Taustalla vaikutti myos toirneliaisuus valtionhallinnossa
Valtiokonttorin kaiynnistdessd vuosina 1981-85 ertiissti Posti-
Telen ja tullilaitoksen yksik6issti laajan kokeiluprojektin,
jol1a selvitettiin varhaiskuntoutuksen soveltamismahdolli-
suuksia ja -ma11eja. Varsinainen varhaiskuntoutustoiminta
ktiynnistyi valtionhallinnossa vuonna 1989.

Varhaiskuntoutuksen nerkitystti korosti osaltaan vajaakuntois-
ten ammatillisen kuntoutuksen ja tydltistiimisen kansallinen
ohjelma vuodelta 1988. Suomen vuonna L986 ratifioimaan ILO-
sopimukseen pohjautuen siinEi mm. trihdennetiiiin oikea-aikaisen,
riittiivtin varhaisen kuntoutuksen kEiynnistiimistti ja kuntoutus-
tavoitteisen toiminnan kehittiimistti ty6paikoi I 1a ensis i j a i ses-
ti osana tyopaikkojen tyoterveyshuoltoa ja tyosuojelutoimin-
taa. oh jelmassa todetaan niinikriAn tyoelrike jtir jestelmien
keskeisiksi tehtiiviksi tukea sellaista ty6paikoilla tapahtuvaa
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toinintaa, jonka avulla voidaan ehktiistti tyontekijaiin tyo-
kyvyttomyyttri j a syr j riytyni stri ty6eltimiiss€i .

Varhaiskuntoutuksellisen toimintaotteen merkitystii korosti
ornalta osaltaan my6s vuosien 1990-9L taIous- ja tulopoliit-
tiseen kokonaisratkaisuun liittyvii sopimus ty6kykyai ylleipitai-
vdstti toiminnasta ty6paikoilla. Siinii todetaan nm. ettti 'rty6-
paikoilla tulisi kiinnittriii jatkuvasti huomiota tyoolojen
parantamiseen, palveluksessa olevien henkilOiden ty6ssii sel-
viytyrmiseen ja mahdollisiin sairauksien aiheuttarniin rajoi-
tuksiin. Samalla tulisi ryhtyri toimenpiteisiin tilanteen kor-
jaaniseksi Ja ty6kykyri yllaipitiivtin toiminnan tukerniseksirr.

VARHAI SKT'NTOUTUSKOKE I LU

2.1. Kokeilun valmistelu

Kokeiluhankkeen kiiynnistymiseen vaikutti olennaisesti tyo-
markkinaosapuolten l-98O-Iuvun loppupuolella tekemti ehdotus
selvitttiii tyoelaike jiir jestelmdn varhaiskuntoutuksen mahdolli-
suuksia ty6eliiniissd mukana oleville. Kuntoutus esitettiin koh-
distettavaksi sellaisiin tyossii oleviin henkiloihin, joiden
sairastavuus on normaalia pidempi tai usein toistuva. Edel1y-
tettiin nyos, ettii ilman kuntoutustoimenpiteitri tilanne toden-
ntik6isesti johtaisi ty6kyvytt6nyyden puhkeamiseen. Varhais-
kuntoutus olisi siis vaihtoehto rnahdolliselle tyokyvyttomyys-
eltikkeelle ja sen tavoitteena olisi pysyvristi tai pidemmdlki
aikavril il1ti estiiei ty6kywytt6nyys.

Aloitteen pohjalta TELA nimesi tyoryhmtin, joka esitti
rrennakkokuntoutuksen koeprojektintr kiiynnistiimistd yhdessti
tyonantajien kanssa. Esityksessti viitattiin mm. vtiesto-
rakenteen muuttumiseen ja suurten iktiluokkien ty6kyvytt6-
myysriskin kasvamiseen, jolloin tehokkaasti hoidetulla
ennakkokuntoutuksella arveltiin olevan nykyistai suurempaa
taloudellista merkitystti. Tiimiin katsottiin edellyttiiviin, ettii
kuntoutustoimenpiteet kohdistetaan ty6eldntissti mukana olevaan
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riskialttiiksi katsottavan henkil6ryhmddn riittrivtin varhai-
sessa vaiheessa. Ennakkokuntoutustoimenpiteiden onnistumisen
edellytyksenti pidettiin kiintetitii yhteistyotri tyopaikka-
terveydenhuolton kanssa. Tyoryhnd esittikin, ettei ennakko-
kuntoutus tulisi kiiynnistdd sellaisten ty6nantajien kanssa,
joiden ty6paikkaterveydenhuolto oli riittiivAn hyvin jdrjes-
tetty ja jotka suhtautuivat varhaiskuntoutukseen positii-
vi sesti . Ennakkokuntoutustoimenpite iden tavo itteeks i miiiirite 1 -
tiin ty6paikkaterveydenhuollossa todetun heikentyneen tai
heikentyviin ty6kyrvyn palauttaninen tai siiilyttiiminen ja
kuntoutettavan pysytttiruinen ty6eliiniissii (eldkettti ehktiisevti
kuntoutus). Kuntoutustoimenpiteiden piiiipaino olisi edelleen
ammatillisen kuntoutuksen edellyttiimissti kuntoutustoimen-
piteissti.

Ennakkokuntoutusty6ryhmdssti edustettuna olleiden ty6ekike-
laitosten nyonteisen kannanoton jtilkeen laadittiin ennakko-
kuntoutuskokeilun toimeenpano-ohjeet, jotka Iaati kokeilun
seurantaryhmiinti toiminut varhaiskuntoutusty6ryhnri. ohjeiden
listiksi laadittiin niiden saatekirjelrnd, luettelo keskeisistii
kuntoutuskiisitteistii, kokeilun toimintakaavio, esinerkki
kokeilua koskevasta tiedotteesta ty6paikoil1a, luonnokset
hakemus- ja seurantafonakkeiksi sekii vaitiolositoumukseksi ja
Iuettelo ekikelaitosten tehtiivistii kokeilun toimeenpanossa,

Kokeilutoiminta pii?itettiin ktiynnisttiai Eliike-sammossa, E1iike-
Varmassa, Ilmarisessa ja LEL Ty6elAkekassassa muistiossa
esitetyin perustein 1.1-.L990 lukien. vuoden 1991 alusta lukien
kokeiluun tiittyiviit ny6s Elake-Kansa ja Elaike-Tapiola.

Kokeitun toteutumista ja vaikutuksia peiAtettiin arvioida
tutkinuksella, jonka toteuttamiseen Eltiketurvakeskus lupautui
osallistumaan. Tutkimuksen keskeinen aineisto muodostuisi
kuntoutusprosessin kuluessa syntyvistii asiakirjoista.
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2.2. Toimeenpano-ohjeet

Kokeilun tarkoitukseksi ohjeissa mtiiiriteltiin tietojen hankki-
minen anmatillisen kuntoutuksen tarpeesta ja kokemusten kar-
tuttaminen siitri, miIlii tavoin kuntoutusta voidaan tarkoituk-
senmukaisimmin tyopaikoilla soveltaa ktiytdnt66n. Erityisen
huomion kohteena oli kuntoutustoirnien riittrivein varhainen
ktiynnistiiminen .

Periaatteellisissa kihtokohdissa korostettiin sitti, ettd kun-
toutus on kiiyttinnossii leihinnti ty6paikkakuntoutusta, jolloin
ptidvastuu sen toteuttamisesta on yrityksillri. Yritykset voivat
konsultoida kuitenkin eltikelaitoksia ja VKK:ta siinai mddrin,
kuin tarvetta ilmenee eri tilanteissa. Kuntoutuksen perinmdi-
seksi tavoitteeksi mdtiriteltiin auttaa yritysten henkil6kuntaa
jatkamaan ty6ntekoa heille soveltuvissa tehtiivissii ensisijai-
sesti samalla ty6nantajalla ja toissijaisesti uudessa ty6suh-
teessa. Samalla pyriteidn tukemaan yrityksiri ty6voiman sdi-
lytttimisessti mahdollisimman ty6kykyisenri ja myOhentdmtiiin
vajaakuntoisuudesta johtuvaa eldkkeelle siirtymistri.

Keskeiseksi lAht6kohdaksi ohjeissa todettiin henkilon vapaa-
ehtoinen osaLlistunrinen. Kuntoutustarpeen selvittiirniseen ja
kuntoutustoimenpiteisiin tuli ryhtya, kun tyossti selviyty-
misessd ilrnenee vaikeuksia ja asianomai.nen on omaehtoisesti
valmis kuntoutukseen. Aloite saattoi syntyii ny6s tyoterveys-
huollon tai ao. henkilon tyotd kiheltii seuraavien rnuiden
henkiloiden havaintojen perusteella.

ohjeissa painotettiin, ettii kuntoutuksen riittdvrin varhaisen
kiiynnistdmisen nimissti kuntoutustarvetta pitriisi liihteii ser-
vittdmeirin jo ty6kyvyn laskua ennakoivien oireiden perusteerra
eikii vasta si1Ioin, kun henkil6 jo on kiiytiinnossii tyokyvyton.
Ennakoivista oireista ttirkeimmiiksi todettiin terveydentilan
heikkeneminen, mutta sen risdksi tuli huonioida muutkin eltike-
riskiii lisiiiiviit seikat, kuten ikri;intyminen, rasittuneisuus ja
kulunisoireet.
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Varhaiskuntoutuskokeitu esitettiin organisoitavaksi siinii
mukana olevissa yrityksissd mahdollisimman viihtiisin uudel-
leenjtirjestetyin, jolloin ktiytetdtin hyvtiksi yrityksen organi-
saation jo oJ-enassa olevia vdyliei ja voimavaroja. Kuhunkin
yritykseen tuli kuitenkin ninetti kuntoutusyhdyshenkilo. Yritys
saattoi tarvittaessa perustaa erityisen kuntoutustyoryhmiin ja
ninetii siihen sopivia henkil6itti. Kuntoutusyhdyshenkilon ja
tyoryhmiin edellytettiin vastaavan yrityksen sistillti kuntou-
tuksen kiiytrint66n liittyvistti seikoista ja myds tarvittavasta
yhteydenpidosta yrityksestd ulosptiin sek6 kuntoutuksen seuran-
taan liittyvistri seikoista.

Ensisijaisesti oli tarkoitus edistriii nykyisessei ty6ssei jat-
karnista. Kyseeseen saattoi tulla ty6prosessien muokkaaninen ja
jrirjestety uudella tavalla, tyoympairiston muuttaminen ergono-
misin jrirjestetyin, lisiilaitteiden avulla jne., ihrnissuhtei-
siin vaikuttaminen ja erilaiset ty6aika- ja lornasijaisuus-
jrirjestelyt. Toissijaisesti pyrittiin selvittiirniitin tyosken-
telymahdot 1 isuuksia toisenlais i ssa tyotehttivi ssii samal 1a ty6n-
antajalla ja sen jSlkeen tyoskentelynahdollisuuksia jonkun
toisen tyonantajan patveluksessa. Tydntekijiiiin kohdistuvina
kuntoutuksen muotoina tulivat kysyrnykseen mm. ty6kokeilu,
ty6honvalmennus ja erimuotoinen arnnatillinen koulutus toisen-
laisiin ty6tehtAviin sekA ty6kykya tukevat toin€npiteet kuten
aktivoivat kuntoutuskurssit .

Kokeilun aiheuttamien kustannusten korvaamisessa leihdettiin
siitii, ettd tyonantaja vastasi setlaisten kuntbutuksellisten
toinenpiteiden kustannuksista, jotka kuuluvat yrityksen tuo-
tantotoininnan, henkilost6hallinnon tai ty6suojelun piiriin.

Muissa tapauksissa kuntoutuksen kustannuksista vastasi eliike-
Iaitos. Kuntoutukseen osallistuvan henkil6n toimeentulo kun-
toutuksen aikana turvattiin palkalla, kuntoutusrahalla tai
ntiiden yhdistelmelte. Kun henkilo oli kuntoutuksen aikana
omassa tai sitd vastaavassa tydssii, tyonantaja rnaksoi
kuntoutettavalle tiiyden palkan. Elrikelaitos korvasi tessa nE.
ty6suhdemallissa ty6nantajalle enintaen 80 8:n osuuden
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ty6ntekij€in palkasta. Jos kuntoutettava oli poissa omasta
tyosttiiin, esim. tyokokeilussa, kursseilla jne., eltikelaitos
maksoi kuntoutusrahaa 80 I palkasta.

3 KOKEILUN TOTEUTI]MINEN JA TULOKSET

3.1. Kokeilun kiiynnistyminen

3.L.1-. Kokeiluyritysten valinta ja tiedottaninen

Toininta kohdistettiin alkuvaiheessa ennalta valittuihin
yrityksiin, joita kutsutaan ttissti projektiyrityksiksi. Niita
valittaessa pyrittiin saamaan mukaan nahdol-tisimman rnoni-
puolisesti eri toimialoja edustavia yrityksiri. EdellytyksenA
pidettiin Iisriksi toimivaa tyoterveyshuoltoa ja yrityksen
riittiiviiai kokoa tai ty6alojen monipuolisuutta, mikd nahdol-
listaisi ty6tehteivien vaihtarnisen yrityksen sisrillti. Valtaosa
projektiyrityksistai sijaitsi Etelri-suomessa. Kokeilun kaiytdn-
non toteuttamista varten nimettiin eldkelaitoksissa vastuu-
henkilot. Kuntoutuskokeilua koskeva tiedottarninen aloitettiin
jo ennen kokeilun kiiynnisttlrnistd. Neuvottelukokouksia jrirjes-
tettiin yritysten ty6terveysliiikiireille ja henkilost6hallin-
no1le. Informaatiokokousten laajuus ja kokoonpano vaihtelivat
ja kokeilusta kirjoitettiin lukuisia artikkeleita, jotka jul-
kaistiin yritysten asiakaslehdissii'tai eri alojen anmatti-
julkaisuissa. Tiedotusta toteutettiin my6s erilaisten luen-
tojen ja alustusten muodossa eri tilaisuuksissa mn. Ty6-
terveyspiiivillri ja vuoden t-990 Leaketiede -tapahtunassa.

Tiedon lisiiiintyessa kuntoutuskokeilun piiriin tuli asiakkaita
useista sellaisistakin yrityksistii, jotka eiviit varsinaisesti
halunneet sitoutua kuntoutuskokeiluun. Ndissd tilanteissa joko
yritys tai yrityksessd tyoskentelevtit tyontekijdt katsoivat
kuitenkin tarvitsevansa elikelaitosten apua varhaiskuntoutuk-
sen toteuttamisessa. Myos talla tavoin mukaan tuIIeiIIe asiak-
kai1le annettiin sanat kuntoutusetuudet kuin varsinaisesti
kokeiluun rnukaan ilmoittautuneitten yritysten palveluksessa



t2

01evi1Ie. - Kriytrinndn syistti useimmat projektiyritykset olivat
suhteellisen suuria eivdtkA siis muodosta edustavaa ndytettai
tyOelrikevakuutuksen piirissd olevista ty6paikoista.

3.L.2. Kuntoutukseen hakeutuminen ja valinta

Lriht6kohtana kuntoutukseen hakijoita valittaessa oli, ett6 1")

kuntoutettavan terveydentila on siini niiiirin alentunut, ettii
hiinen elAkkeelle joutumisriskinsii on voitu arvioida listiiinty-
neeksi, 2) toteutettavat toimenpiteet todenntikoisesti vdhentti-
vrit teitei riskiti ja 3) toirnenpiteistii aiheutuvien kustannusten
oletetaan olevan pienemmdt kuin eltikkeen my6ntiiroisestti aiheu-
tuva siidsto. Mikali joku ndistti edetlytyksistti puuttui, ei
hakijaa otettu mukaan kokeiluun.

Kuntoutukseen saattoi kaikissa yrityksissd hakeutua suoraan,
rnutta usei-nmissa tapauksissa aloitteentekijeinai oli joko tyo-
terveyshuolto tai henkilostdhallinto. Ryhmamuotoisille akti-
voiville kursseille osallistujat valittiin yhteisesti sovittu-
jen kriteerien perusteella, tavallisesti tyOterveyshuollon
toimesta. Kaikissa tapauksissa edeltytettiin kokeilulomakkei-
den tiiyttiimisen listiksi lAiikiirinlausunto B tai vastaavat
tiedot haki jan terveydentilasta.

3.L.3. Kokeilun voimavarat

Kokeilua suunniteltaessa ltihdettiin siitti, ettii toirninta
tapahtuisi valtaosin ty6paikan onin resurssein. Eldkelaitok-
sissa nirnettiin toirnintaa hoitamaan vain yksi henki16, useim-
miten vielti. osaptiiv€iisesti. Yrityksissti ei varsinaisia lisii-
resursseja projektiin osoitettu, vaan toimintaan osallistuvien
tyoterveyshuollon ja henkitdst6hallinnon ty6ntekijoiden edel-
lytettiin jiirjestelevtin toittitin uudelleen hankkeen toteutta-
niseksi. Tana ei kuitenkaan oltut kovin suuressa miitirin mah-

dol1ista. Joissakin yrityksissii tarvittavat jtirjestelyt koet-
tiin nahdottomiksi toteuttaa eikii toiminta siten kiiynnistynyt
niissA lainkaan.
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Toisaalta ertiissd yrityksissd saatiin aikaan merkitttivea kun-
toutusaktiivisuuden lisiiystei pelkiisteiiin siten, ettd olemassa
olevia resursseja suunnattiin ja kohdennettiin uudelleen ja
konsultoitiin ekikelaitosta. - Kokeilu toteutettiin siis
varsin vtihiiisin henkil6st6resurssein ja huomattavalta osin
talkoohengessti .

3.2. Kokeiluun osallistuneet asiakkaat ja yritykset

3.2.L. Tutkirnusaineisto ja tutkirnuksen kulku

Tutkimusaineiston kertitimiseksi kehittettiin kaksi lomaketta.
Toisessa niistri kartoitettiin kuntoutukseen hakeutuvan asiak-
kaan henkildkohtaisia ja tyohon liittyviri kysymyksie ja mieli-
piteitai. Lomakkeen triytti asiakas itse tai kuntoutushakernuksen
vastaanottaja. Toisessa lomakkeessa kartoitettiin nelko yksi-
tyiskohtaisesti kunkin asiakkaan kuntoutusprosessin yksityis-
kohtia, kuten kuntoutusaloitteen tekijditri, kuntoutustarvetta
ja varsinaisia haettuja, ktiynnissd olevia ja toteutettuja
kuntoutustoimenpiteitai . Tiintin lomakkeen taiytti eliikelaitoksis-
sa ao. kuntoutusasioita hoitava henkit6. Lonakkeet laadittiin
viihitellen seurantaryhmiin yhteistyonti. Tietojen koodaus teh-
tiin osin VKK:ssa ja osin ETK:n tutkimusosastolla, jossa
tehtiin my6s aineiston tietokonekrisittely.

Kokonaisaineistossa on asiakkaita neljasta vakuutusyhtiostti,
Ilrnarisesta, EIake-Sammosta, Eltike-Varmasta ja Elrike-Tapio-
lasta seke LEL Tyoelaikekassasta, yhteense 752. Niiistei henki-
loistei ei oIe kahden viineksi mainitun laitoksen osalta
ktiytetteivissri henkil6taustaa koskeneen Iomakkeen tietoja, mikti
selittiiii suuret rrei tietoa saatavissar -osuudet. Kuntou-
tusprosessia koskevat tiedot ovat sen sijaan kdytetteivissri
kaikista em. laitoksista. yksitttiisten kuntoutustoirnenpiteiden
summa on l_O4L.

Jo varhaisessa vaiheessa selvisi, ettti yhteen asiakl<aaseen
kohdistettiin kriyteinnossii varsin usein useammanlaisia yksit-
triisid kuntoutustoirnenpiteitti, kuten tuonnenpana selvititi.
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Aineiston perus jakauturuia paadyttiin kuvaamaan asiakastasolla,
mutta kuntoutustoinenpiteiden analyysissti yksikk6nri ovat
yksittaiiset kuntoutustoinenpiteet. Ltihernrndt tiedot aineistosta
ja toimenpiteistel naikyvtit raportin seuraavissa luvuissa'

Varhaiskuntoutuskokeilun seurannan menetelmiit syntyivtit vtihi-
te}Ien varhaiskuntoutusty$ryhmdn ja sitti seuranneen varhais-
kuntoutuskokeilun seurantaryhmtin muun ty6n yhteydessti. Seu-
rannan tavoitteita ja menetelniti ei miidritelty nisstitin vai-
heessa tarkasti. Tutkinuksellista seurantaa ei siis eriytetty
omaksi kokonaisuudekseen, vaan sen toteutus eli jatkuvasti
ryhmiin muun toiminnan ja keisitysten nukaan. Tyon kuluessa
pidettiin kuitenkin itsestiiiinselvyytenti, etti jonkinlaisen
tutkirnuksellisen otteen soveltaminen kokeilun tulosten arvioi-
niseksi on tarpeen.

Seurannan tutkinuksellisen osuuden tavoitteena on ttissii syste-
natisoida ja ennenkaikkea kuvata kokeilun kuluessa kertyviiti
aineistoa. Ttistti johtuen ei edes yritetty kehitellii koe- ja
kontrollityyppistai ja laajaan selitttivtiiin rnaLliin pohjautuvaa
asetelmaa, vaan kuvauksen taso katsottiin riittdvdksi ta-
voitteeksi.

Kokeilusta tuotettiin viitiraportti vuoden L99l- lokakuussa
kuntoutusta koskevan lainsaiaiddnt6uudistuksen edellyttdmien
ptitit6sten pohjaksi. se laadittiin vuoden lggL toukokuun puoli-
vdliin mennessti kertyneen aineiston perusteella. Raportti poh-
jautui kolmesta eliikevakuutusyhtiOstd ja LEL Ty6eltikekassasta
tuohon mennessd saatuun aineistoon. Taste aineistosta saadut
tulostiedot yhdistettynti eldkelaitoksista saatuihin tietoihin
ja varustettuna ntiistii tehdyillti johtopaat6ksi Ilii toirnitettiin
viiliraporttina IELA:11e vuoden l.99L Iopussa. Raportin tietoi-
hin pohjautuen TELA:n haltitus ptiiitti, etta ty6kyvyttomyyden
esttirniseksi ja ansiokyvyn parantamiseksi tarkoitettua arnrnatil-
lista kuntoutusta aletaan toteuttaa ty6elaike jtir jestelniissii
varhaiskuntoutuskokeilun nukaisella toinintaotteella vuoden
l-992 alusta lukien.
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Vdliraportin jiilkeen nousi esiin kysyrnys kokeilun jatkanises-
ta. Ttirketinii syynii jatkotarpeisiin niihtiin mm. kertlmeen
ainelston suppeus, joka ei antaisi riittrivein laajaa pohjaa
varhaiskuntoutuskokeilun perusteella tehttiville johtoptititok-
sille. Eri suuntiin keiydyn harkinnan jtilkeen todettiin, ettti
Iiihinnii tapausmiiiirtin J<asvattamiseksi kokeilua on syyta jatkaa'
Aineiston keruuta jatkettiin entisin perustein. Tessa vai-
heessa tuli kokeiluun mukaan Eltike-Tapiola. Tutkimukseen mu-
kaan tulevan uuden aineiston sistitinotto pndttyi vuoden L992
kesdkuussa. Sen jrilkeen ryhdyttiin valroistelenaan loppura-
portin vaatimia uusia analyysitoimia. Aikaisemrtrin keriitty
aineisto yhdistettiin uudenpaan aineistoon.

Kokeilun vaikutusten seurantaa on tarkoitus vield ttimtin
raportin jrilkeen jatkaa. Tyoeltikelaitosten Liitto ja Ekike-
turvakeskus ovat sopineet vuoden l-991 marraskuussa, ettri ny6-
hemmin, tarkemmin sovittavana ajankohtana, jrirjestetiidn kokei-
Iussa mukana olleisiin asiakkaisiin suunnattu seurantakysely
tulosten arvioimiseksi .

3.2.2. Kuntoutusasiakkaiden ja yritysten taustat

Kokeilun piiriin hakeutui sen kaksivuotisen keston aikana 752
asiakasta. Kun kolceitussa mukana olleiden yritysten ty6n-
tekij6iden yhteisndrirti oIi noin 50.000 henkildti, edustaa ko-
keiluun osallistuneiden tyontekijoiden osuus ttistti poten-
tiaalista L,5 Z. Miehiai oLi 472 (53 8) ja naisia 280 (37 Z).
Miesten ja naisten sulrteellinen osuus vastaa rnelkoisen tds-
mtillisesti rnainittuna aikana tyo- ja yrittAjisuhteessa olleit-
ten vakuutettujen sukupuoli jakaumaa.

Taulukossa 1 on esitetty kuntoutukseen hakeutuneitten ika-
jakauma.
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Tautulcko 1. Iktijakauna

rka lkn z

AIle 30 vuotta 37 5

3L - 40 vuotta ]-29 L7

4l- - 50 vuotta 299 40

5L - 60 vuotta 274 36

yli 60 vuotta 13 2

Yhteensa 752 100

Kuntoutukseen osa]listuneita oli eniten iktiluokissa 4L-50 Ja
5l--60 vuotta (76 8). Tiirnii oli myos kokeilun tavoite eli
kuntoutustoimenpiteiden kohdistaninen niihin ikAryhmiin,
joista hakeutuminen ty6kyvytt6myys- tai yksi16IliselIe
varhaiseliikkeelle on suurinta.

Koulutustaustasta selvitettiin sekii pohjakoulutus ettti
anrnattikoulutus. Perdti 72 8:1Ia oIi pohjakoulutuksena
ainoastaan kansakoulu. Keski- ja peruskoulun tai ylioppilas-
tutkinnon suorittaneitten osuus oli 28 Z. Pohjakoulutuksen
painottuminen kansakoulun suorittaneisiin selittyy kuntoutuk-
seen hakeutuneiden ikiijakauman kautta.

Taulukossa 2 on kuvattu aineiston jakautuminen ammatti-
koulutuksen mukaan.

Taulukko 2. Anmattikoulutus

Koulutus lkn z

Ei amnattikoulutusta 94 L7

Tyopaikalla saatu amnattikoulutus 246 38

Amrnatt i kou Iu,/ - kurs s :. 2L2 37

Opistotason koulutus 50 I
Yhteensd 572 100

Ei tietoa r.80 ( 23 z) .
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Koulumuotoista amnattikoulutusta saaneitten osuus oli 45 *.
Niistei, jotka eivAt olleet saaneet miteiein varsinaista
ammattikoulutusta, suuri osa oli saanut ammattiopetusta ty6-
paikallaan.

tyyppitapauksena voidaan pitati iaikktiAnpeiel , Yli 40-vuotiasta
tyonteki jtiii, joka ei ole osallistunut mihinkiiiin amnattikoulu-
tukseen, mutta on saanut tyon suorittarniseen tarvl-ttavaa
opetusta tyopaikalla.

Taulukossa 3 on kuvattu asiakkaitten arvioita omasta
terveydentilastaan.

Taulukko 3. Arvio omasta terveydentilasta

Terveydentila 1km I
Erittriin hyvd 5 1

Hwa 79 t-5

Kohtalainen 329 63

Huono 96 L8

Erittain huono 1,8 3

Yhteensti 527 L00

Ei arviota 225 (30 e).
Vastaajisla 4/5 piti terweydentilaansa joko erittiiin hyvtinii,
hyviinii tai kohtalaisena. Eritttiin huonoksi terveydentilansa
arvioi vain l-B asiakasta. Kuitenkin vastaajist,a 2/3 arvioi,
ettii heillEi on nykyistri ty6tti haittaava vaiva.

Kuntoutukseen hakeutumisvaiheessa sairaus- tai oiretaustaa
selvitettiin sekti kuntoutettavien omien kokenusten ettii tyo-
terveyshuollon arviointien pohjalta. ![onessa tapauksessa
aloittarni svaiheessa oI i kziytettiivissti myos 1 drikair in1 ausunto j a
kuntoutettavien terveydentilasta. Seuraavasssa taulukossa on
esitetty tautiryhmittriin oireet ja sairaudet pdtiasiallisen
syyn mukaan.
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Taulukko 4. Kuntoutukseen hakeutuneiden piiiiasialliset
oireet/sairaudet tautiryhnittdin

Tautiryhnri 1km z

Mielenterveyden hriiriot 10 t-

Verenkiertoelinten sairaudet L3 2

Hengityselinten sairaudet 9 l_

Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet 624 B9

Vammat ja nyrkytykset 5 1

Muut sairaudet 39 6

Yhteensii 705 l_00

Ei tietoa 47 (6 Z).

Kokeilun piiriin tuli liihes yksinomaan tuki- ja liikunta-
elinten sairauksia potevia. Talta osin kokemukset ovat saman-
suuntaiset kuin muissakin varhaiskuntoutusta koskevissa sel-
vittelyissS. Ttind selittyy osaksi projektin toinintaotteella
ja myos sillii, ettri tuki- ja liikuntaelinten sairauksia pote-
ville on viime vuosina tehokkaasti jdrjestetty ja tarjottu
erilaisia ty6- ja ansiokykyri seiilyttdviii kuntoutuspaLveluja.
Huomio kiinnittyy siihen, ettai kokeiluun hakeutui varsin veihdn
asiakkaita muista suurista tyokyvyttornyyttii aiheuttaneista
tautiryhmistii.

Terveydentilaan liittyen pyydettiin luonnehdintaa koetuista
oireista ja niiden ilmeneuristiheydestii.

Taulukossa 5 on esitetty oireet ja niiden ilnenenistiheys.
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Taulukko 5. oireet ja niiden ilmenemistiheys

Oireet Vastan-
neita

lkm

Ei o1e
lkn Z

Joskus
Ikn Z

Usein
lkm Z

Selkdvaivoia 5L4 459 211, 41, 258 50

Lihas-
nivelva

ja
ivoja

511 57 l_L 2AL 39 253 50

Henqenahdistusta 475 348 73 LO2 22 255
Rintakipuia 479 325 58 L35 28 L94
Vatsavaivoja 489 223 46 205 42 61 L2

Huimausta 480 250 52 200 42 306
PiiAnstirkyti 499 t-33 27 263 52 t_03 2l
Voimakasta
vtislnnystti

492 t_65 34 223 45 L04 2t

Vastanneista valtaosal-Ia on erilaisia oireita, jotka esiin-
tyviit ttjoskus' tai rruseinr!. Eniten esiintyi selkti-, Iihas- ja
nivelvaivoja. My6s suurella osalla esiintyi piitinsdrkyti sekti
voirnakasta vtisymystii.

Yhteenvetona voidaan todeta, ettti vaikka kuntoutukseen hakeu-
tuneet omasta rnielestiiiin kokivat terveydentilansa erittdin
hWriksi, hyviiksi tai kohtaLaiseksi, he kuitenkin arvioivat
itselltitin olevan runsaasti ty6td haittaavia erilaisia
vaivoja.

Kaikista kokeilun piiriin tulleista asiakkaista 4/S tuli ko-
keiluun nirnetyistzi projektiyrityksistei. Eltikevakuutetuilta
aloitteita tuli LB Z, eliikelaitoksen taj. muun tahon osuus oli
yhteensii 4 8. Ntiyttairikin siltri, ettii silki ty61J.ri rninkti eri
eliikelaitokset tekiviit yritysten kanssa, oD keskeisesti
vaikuttanut asiakasniiiirtiiin. f lmeisesti ilnan tiiviitai
yhteyksiri yritysten suuntaan ei ole odotettavissa, ettii
tyoeleikejtirjestelniin kuntoutuksen piiriin tulisi kovinkaan
suuressa mtitirin asiakkaita.
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Taulukossa 6 on esitetty kuntoutukseen osallistuneiden asiak-
kaiden yritysten toimialat.

Taulukko 6. Yrityksen toimiala,/asiakkaat

Toiniala Ikm t
Maa-, metsti-, kala- ja riistatalous 42 6

Teollisuus 3L5 42

Rakentaminen 120 L6

Kauppa 163 22

Majoitus- ja ravitsemustoiminta 52 7

Kulietus, tietoliikenne 7 l_

Rahoitus- ia vakuutustoininta 20 3

Kiinteist6-, puhtaus- ja vuokrauspalvelut I 1

Muut L6 2

Yhteensii 743 l-oo

Ei tietoa 9 (L 8).

Toimialajakauna riippuu tuonnollisesti kokeiluun valittujen
yritysten toiruialoista. Valtaosa asiakkaista on tu1lut teolli-
suuden piiristai. Seuraavaksi suurin ryhroti on kauppa.

Tapausten mdtirii TEL-]aitoksittain vaihteti huomattavasti. Tiimii
selittyy si11Ei, ettti eldkelaitoksilla oli toisistaan poik-
keavia liihestynistapoja ja ne pyrkiviit suunnittelemaan kuntou-
tuksen toteutusta yritysten tarpeitten rnukaan. Myos erot
tapausmdiirissd selittyviit paljolti sillti missii m€itirin eltike-
laitokset olivat kokeilun puitteissa halukkaita tukemaan
Ideikinnail I istti kuntoutusta .

3.2.3. Kuntoutusasiakkaiden tydtehtdveit ja tyossti koetut haitat

Taulukossa 7 on esitetty kuntoutukseen osallistuneiden
ammattiluokitus.
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Taulukko 7. Amnattiluokitus

Arnrnattiluokitus lknr z

Tekninen, tieteel]inen, lainopillinen
yms. tyo

38 7

Terveydenhuolto, sosiaalinen ty6 3

Ha1]into- ja toimistotyo 69 L4

Kaupallinen tyo 87 15

Maa- ja metstitaloustyd, kalastus 1

Kuljetus- ja liikennetyo t-5 3

Kaivos-, Iouhinta- ja rakennustyo 25 5

Teollinen tyo 212 4L

Palvelutyo 71 L4

Yhteensii 52L 1"00

Ei tietoa 23L (30 8).

Asiakkaista ltihes puolet on tyoskennellyt teollisuuden palve-
luksessa. Seuraavina aloina ovat kaupallinen tyo, hallinto-
ja toimistotyo sekti palveluty6, joiden prosentuaalinen osuus
on tiihimain samaa tasoa. Asiakkaista 6l- 8 on tehnyt siiiin-
nollistri priivrity6tii, kolmivuoroty6tti tekevid oli t2 8.

Arviot tyon vaatimuksista ilnenevit taulukosta 8.
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Taulukko 8. Arvio tyon vaatimuksista

Ty6n vaatimustaso Kylla Z Ei z

Ruumiillisesti raskasta 264 48 285 52

Henkisesti raskasta 242 50 246 50

Vaatii tarkkuutta 422 82 9L l_8

Vaatii hyvae nuistia 396 7A LO7 22

Kiireistti 445 88 63 L2

Yksitoikkoista 131 27 360 73

Itsendistii 406 81 94 19

Urakkapalkkaus 110 23 374 77

Likaista, p6lyistd, meluista 2AL 57 211- 43

Hankalat ty6asennot 330 67 L66 33

Jatkuvasti uuden oppimista 229 47 259 53

Hyvrit etenemismahdoll isuudet 296 458 94

Tyomenetelnien jatkuva muuttuminen l_31 2a 344 72

uyvai tyoilnapiiri 3A7 78 1L2 22

Ei tietoa 2s3 (34 8).

Ruumiillisesti tai henkisesti raskaina tai sellaisena tyon6,
joka edellytttiii jatkuvaa uuden oppimista trkylltitr- ja rein-
vastaukset jakautuivat suurin piirtein tasan. Sen sijaan
valtaosa vastaajista katsoi tyonsti vaativan tarkkuutta, hyvtid
nuistia ja ty6n olevan kiireistti. Niiissii kohdissa ttLr116tt- ja
ttgitt-yastausten vtiliset erot vaihtetivat 50 U:sta 39 *:iin.
Tyotaiiin piti yksitoikkoisena vain L/3 vastaajista. Sen sijaan
kaikki arvion tehneet katsoivat, ettei heidiin ty6h6nsd sisiilly
hyviei etenemisnahdollisuuksia. Kokeiluyrityksissti perriti 78 t
piti tyoilmapiiriri hyvtin€i.
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Arvioita pyydettiin rnyos kuntoutettavien tyossti ko]<ernista
haitoista. Taulukossa 9 on esitetty ty6ssti koettuja haittoja.

Tautukko 9. Tyossti koetut haitat

Kovinkaan rnoni vastaajista ei piteinyt tyoaikaa tai tyon hen-
kistd raskautta tai huonoa ilmapiiriii hal-ttana. Koetuista
haitoista korostuivat ty6n likaisuus, hankalat tyoasennot ja
raskaus. Naiden prosenttiosuus oli samaa tasoa.

3.2.4. Tyossii selviytyminen ja koettu kuntoutuksen tarve

Vastaajista 4l- I arvioi joutuneensa olernaan rrharvoinrr tai trei
lainkaanrr poissa ty6std. Usein poissa tyostii ilmoitti joutu-
neensa olenaan niinikridn 41, Z. Kuitenkin 87 ? koki selviyty-
viinsii tyossii€in hyvin tai kohtalaisestl .

Vastaajilta pyydettiin myos arviota siitei miten kauan he
kykenisiviit oman k€isityksensii mukaan suoriutumaan ty6sstitin,
jos ty6olosuhteita ei muutettaisi. Vastaukset on esitetty
taulukossa l-0.

Koetut haitat lkm I

Tyon ruumiillinen raskaus L37 L7

Tyon henkinen raskaus,/huono ilmapiiri 2A 4

Tyon kiireisyys l_ 31 16

Tyon Iikaisuus/polyisyys 156 20

Hankalat ty6asennot L52 l_9

Hankala tyoaika 25 3

Muut haitat L67 2L

Yhteensd 796 l_00
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Taulukko 1o. Tyossii suoriutuminen, jos tyoolosuhteita
ei muuteta

Suoriutuninen lkrn z

Alle 1 vuotta 59 1l_

I - 2 vuoteen 31_ 6

3 - 5 vuoteen 57 1L

6 - 1-0 vuoteen 51 L0

y1i L0 vuotta 38 7

Ei osaa arvioida 282 55

Yhteensii 518 t-00

Ei tietoa 234 (31- 8).

Vastanneista runsas puolet ei osannut esittdti arviotaan
terveydentilansa nykyisestii vaikutuksesta tyossei suoriu-
tumiseen. Niistii, jotka arvion tekiviit o1-i 7/4 sellaisia,
jotka arvioivat selviytyviinsti tyossti eniiii a1le vuoden
rnikrili ty6olosuhteita ei rnuuteta. Vastaavasti 38 ? arvioi
selviytyviinsti tyosszi ilnan muutoksia yli viisi vuotta.

Vastaajilta tiedusteltiin myos ovatko he nykyisessd tilan-
teessaan harkinneet ty6kyvyttomyys- tai yksilollisen
varhaiseliikkeen hakemista. Vastauksista zz 8:ssa ilmoitet-
tiin, ettei eliikkeen hakemista oltu harkittu. Ainoastaan
7 E vastanneista oIi jossain vaiheessa hakenut ty6kyvytto-
myyseliikettd.

Tiedustel-taessa arviota siitd, nillaisten kuntoutustoimen-
piteitten tarpeessa kuntoutukseen hakeutuneet katsovat
olevansa, saatiin taulukossa lL esitetyt vastaukset.



Toimenpiteet lkm z

Terveydentilaa edistiivti kuntoutus 423 46

Koulutus 145 l_6

Ulkoisten tyoolosuhteiden parantaminen 140 15

Ty6ajan lyhenttininen tai rnuuttaminen 37 4

Siirtyninen toiseen ty6tehtdviitin 75 8

Siirtyninen toiseen ty6paikkaan 46 5

Muulla keinolla 55 6

Yhteensd 92a 100
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Taulukko l-l-. Arvio tarpeellisista ty6kykyti stiilyttaivistd
toirnenpiteistii

Taulukossa ilmenevdiin kuntoutustarvetta koskevaan luokituk-
seen saatiin 921- vastausta. Arvio teihrin kysymykseen saatiin
noin 2/3 kaikista kokeilun piiriin kuuluneista asiakkaista.
Koettu kuntoutuksen tarve painottui ylivoirnaisesti ldtikinndl-
liseen kuntoutukseen. Muualla kuin ty6paikalla toteutetun
anmatillisen kuntoutuksen, Ieihinnii koulutuksen osuus vastauk-
sista oli vain 16 Z. Tydpaikalla tehttlviin erilaisiin jrirjes-
telyihin tai tyoajan lyhentdmiseen tai muuttamiseen liittyvriA
tarvetta iLmeni vastauksissa J./3:tla.

Ylipaiaittiein ty6ssd selviytyrnisensd vastaajat arvioivat melko
hyvtiksi. Vain muutama o1i vakavasti harkinnut tai jo hakenut
tyokyvyttomyyselrikettii. Koettu kuntoutuksen tarve yhdistyi
liihinnti sellaiseen liirikinnrilliseen kuntoutukseen, jolIa
terveydentilaa voitaisiin edistriil. Halukkuus koulutukseen tai
ammatin vaihtoon oli veihiiiste. Kohtalaisessa mtiririn esiintyi
tarvetta ty6paikalla tehtflviin ty6- ja ansiokyky6 siilyt-
tiiviin ratkaisuihin.
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3.3. KuntoutustoimenPiteet

3.3.1-. Yksittiiiset kuntoutustoimenpiteet

Kuntoutuskokeilun seurannan toisella lonakkeella kerdttiin
systemattj-sesti tiedot haetuista, ktiynnissii olevista tai jo
pririttyneistii kuntoutustoimenpiteistti kaikista kokeilussa mu-

kana olteista eltikelaitoksista. Seuraavassa esitettiiin aluksi
kuntoutustoimenpiteet yleisyysjiirjestyksessa. Sen jtilkeen
toinenpiteita tarkastellaan luokitettuna neI j€iiin piiiiryhrniiiin,
johon niiden sisiiltons€i puolesta ltihinnii voitiin a jatella
kuuluvan. Toimenpiteiden yhdistelnien osoittautuessa alusta
lrihtien varsin tavallisiksi tarkasteltiin ntiiden konbinaa-
tioiden kokonaiskuvaa ja sen jtilkeen erikseen kuhunkin em.

pritiryhniin kuuluvan yksitttiisen toimenpiteen merkitt€ivinpiti
yhteyksiri nuihin toimenpiteisiin. Edelleen tutkittiin muuta-
man varsinaisen taustatekijtin yhteyksiti toinenpiteisiin.

Yleisimpien kokeilussa esiintyneiden kuntoutustoimenpiteiden
lukumii€irtit ntikyviit seuraavassa asetelmassa:

kpl
? toinen-piteistii

1.

2.
3.
4.
E

6.
7.
L
9.

10.

Eri sairausryhrnien aktivoivat
kurssit
Liirikinnail I iset tutkimukset
Muut lddkinndlliset kurssit
Ergonomiset jeirjestelYt
Anmattikoulutus
Ty6paikkakuntoutusoh j e lnat
Ty6aika jrir jestelyt
Amnati I I iset kuntoutustutkirnukset
Polikliininen fysikaalinen holto
Tyoprosessin muuttaminen
Kuntoutuslaitoshoito
anmati I liset erilliskurssit
Annatilliset tukitoimenpiteet
Leirikinneilliset eri anmatti-
ryhmien kurssit

3L2
r_51

1l_8
92
76
58
39
39
27
25
25
19
L4

4t
20
16
L2
10
I
5

5

4

3

3

3

2

1L.
12.
13.
14.

L4 2
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Asetelmassa esitetyn luetteLon ]isriksi toinenpiteinei ilneni
valmentavaa koulutusta, erilaisia muita toinenpiteitri ty6-
paikalla ja ns. muuta ammatillista kuntoutusta sekti ty6n-
antajan suoraan antamaa ammattikoulutusta ja apuvtiline-
huoltoa. Neita kaikkia esiintyi kuitenkin vain muutamana
hajatapauksena.

Toinenpiteiden yhteism€iiirtiksi tuli LCAL, nikri ylitteiai sel-
viisti kokeilussa mukana olleiden asiakkaiden miitirtin. ,Jo ttistii
voitiin havaita, ettti kokeiluun on tullut mukaan runsaasti
pd6llekktiisiri toirnenpiteitti, ts. yhteen asiak]<aaseen on
kohdistettu tavallisesti useanmanlaisia toimenpiteitii.

Yreishavainto niiistti lukuniiiiristii osoittaa ensinntikin sen,
ettri kokeilussa on oLlut keiyt6ssri runsaasti hyvinkin erirai-
sia toirnenpiteitd. Eri sairausryhmitle jeirjestettyjen
aktivoivien kurssien osuus on ol.lut yrivoirnaisesti suurin.
Luetteron ktirkipeidssd esiintyy tisaksi kaksi nuuta lriiikin-
ntillisen kuntoutuksen toimenpidettri. Niihin niihden esimer-
kiksi kuntoutuslaitoshoidon osuus jai tdssti kokeirussa
suhteelrisen pieneksi. Eriraiset anmatirrisen kuntoutuksen
muodot tulivat nyos hyvin esiin.

3.3.2. Yksitt€iiset kuntoutustoimenpiteet niiden piitiluokissa

Kuva tuloksesta tarkentuu, kun kokeilussa esiintyneet toi-
rnenpiteet ryhmitetiidn selraisenaan suurempiin luokkiin,
joihin niiden ltihinnti voidaan katsoa kuuluvan.

Taulukoissa L2-15
pridryhmiin.

on esitetty toimenpiteiden jakautuninen
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Taulukko 1-2. Ty6paikalla tehttiviit ammatilliset
kuntoutustoimenpiteet ja prosenttiosuudet

Taulukko 13. Muu arnrnatillinen kuntoutus

Toinenpide kpI * toimen-piteista I asiak-
kaista

Ergonomiset jair jestelYt 92 1_0 t2

Tyopaikan
kuntoutusohjelnrat

58 6 I

Tyoaikalarjestelyt 39 4 5

Tyoprosessin muutos 25 2 3

osa-aikainen tk-eliike 8 1 t-

Muut tyopaikan
toimenpiteet

7 l_ 1

Tyonantajan
ammattikoulutus

3 o 0

Yhteensti 232 23 3L

Toimenpide kpI I toinen-piteistri I asiak-
kaista

Anrnattikoulutus 76 7 Lo

Anmatillinen
kuntoutustutkimus

39 4 5

Amnatilliset
erilliskurssit

19 2 3

Ammatitliset
tukitoimenpiteet

L4 L 2

Amnatillisesti
valmentava koulutus

7 1 1

Muu ammatillinen
kuntoutus

3 o 0

Yhteensti l-58 15 2l
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Taulukko 14. Leieikinndlliset kuntoutuskurssit

Taulukko 15. Uuu kirikinnrillinen kuntoutus

Kaikista toimenpiteistei ammatilliseen kuntoutukseen liitty-
vien toinenpiteiden osuus oli 38 %. Kolceilun koko asiakas-
ntitirtistii 52 8:iin kohdistui ammatillisen kuntoutuksen toimen-
piteitii.

Ltitikinntillisten kuntoutustoimenpiteiden osuus kaikista
toinenpiteistii oli 62 I ja toirnenpiteiden prosenttinen osuus
koko asiakasmiitirdstri oli 87 Z. Asiakkaista tietyn osan koh-
da1la toteutetti in slis sekai anmatil 1 isia ettti leiiikinntil 1 isiei
kuntoutustoimenpiteitd .

Toimenpide kpl t toirnen-
piteistri

t asiak-
kaista

Eri sairausryhmien aktivoivat
kurssit

3L2 30 4L

Lairikinnrilliset eri ammatti-
ryhmien kurssit

L4 1 2

Yhteensii 326 3t- 43

Toinenpide kpr ? toimen-piteistri t asiak-
kaista

Tutkirnukset 151 15 20

Muut liiiikinnrilliset kurssit l-t-8 L1 1"5

Fysikaalinen hoito 27 3 4

Kuntoutuslaitoshoito 25 2 3

Liiiikinntil I iset apuv€i1 ineet 4 0 L

YhteensEi 325 3t_ 43
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Leirikinniitlisten toimenpiteiden osuus nousi suhteellisen
suureksi siitti huolimatta, ett2i niitei ei erityisesti
painotettu projektin toimeenpano-ohjeissa. Ko)<eilussa ko-
rostettiin nimenomaan ammatillista kuntoutusta. Toisaalta
havaitaan, ettii leitikinnaillinen kuntoutus koostuu hyvin
suurelta osin erilaisista kursseista, joiden sisAlt6 on

muuta kuin perinteistd laitikinntillistti kuntoutusta-

Esirnerkki avohoidossa toteutetusta seltin kuormitus-
kykyri lisririvtistii kuntoutuksesta :

USA: ssa saatujen my6nteisten kokemusten perusteella
kiiynnistettiin Suomessa ldhinnA laitosmuotoisena
toimintana kroonisten selkiipoti laiden intensi ivi siii
kuntoutuskokeiluja (Sisu, Akseli), joista saadut
alustavat kokemukset olivat rohkaisevia. Kurssit
vaativat kuitenkin viihinttiAn kolnen viikon laitos-
jakson ja olivat tiiten vaikeasti ty6eltiniiain nivot-
tavissa ja ny6s varsin katliita. Kun oulun yliopis-
totlisessa lceskussairaalassa oli saatu my6nteisiti
kokernuksia vastaavanlaisesta ohjelmasta hy6s avo-
hoitopotilailla, ptititettiin tate Itihestymistapaa
kiiytttiti varhaiskuntoutuskokeilussa.
Ohjelrnaan osallistui kaksi suurta, pdiiasiassa ptiti-
kaupunkiseudulla toimivaa yritystai, joiden ty6ter-
veyshuolto valitsi osallistujat ennatta sovittujen
kriteerien perusteella.
Laadittu kuntoutusohjelma tiihttisi kiintetitin yhteis-
tyohon tydpaikkaterveydenhuollon ja vakuutuslaitok-
sen kanssa. Tavoitteena oli selkiipotilaan ty6- ja
to imintakyvlm pa I auttaminen j a ty6sstiselviytlrmi sen
helpottaminen. Tavoitteena oli my6s asenteisiin ja
uskomuksiin vaikuttamalla innostaa potilas oma-
ehtoiseen terveydentilastaan huolehtimiseen.
ohjelna alkoi moderneilla laitteilla tehdyllii seltin
suorituskyvyn objektiivisella mittaamisella ja
kuntoutustulosta seurattiin rnittauksin vielii puolen
vuoden kuluttua oh jelman paiiittymisen jtilkeen.
Tiihiinastisen kokemuksen perusteetla voidaan todeta,
ettii useimmilla kuntoutujilla saatiin aikaan mer-
kitteivdri paranemista lihasvoiroissa ja selAn liikku-
vuudessa, mutta ohjelnan vaikutusta ty6ssiisetviyty-
vyyteen ei vielii voida arvioida.
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Ammatillisen kuntoutuksen osuus toinenpiteistd muodostui
kuitenkin huomattavaksi. Merkillepantavaa oD, ettri piitiosin
ty6pa ikoi I ta tehtiiviii ammati I 1 i sen kuntoutuksen toimenpite itri
sovel-lettiin suhteellisen rnoniin asiakkaisiin. Havainnon
rnerkitys korostuu, kun tiedetri;in trillaisten toinenpiteiden
ktiynnistiimiseen ja toteuttaniseen liittyviit ongrelrnat.

Yksitteiisistai kuntoutustoirnenpiteistd selviisti suurimman
ryhntin muodostivat eri sairausryhmille jrirjestetyt aktivoivat
kurssit, joita oIi Ltihes kolmannes toirnenpiteistti. Ammati1li-
sessa kuntoutuksessa ty6paikalla toteutettuja toirnenpiteitti
oli huomattavasti enemmdn kuin yritysten ulkopuolella toteu-
tettua perinteistti anmatillista kuntoutusta. Teimd oli myos
eriis kokeilun keskeisimmistri tavoitteista. Ty6paikarla tehtri-
vistti kuntoutustoimenpiteistd ylivoimaisesti suurin osuus
muodostui ergonomisista j rir jestetyistii . Elrikelaitosten akti i-
vinen rnukanaolo lienee huomattavalta osarta vaikuttanut
ntiiden jrirjestelyjen aikaansaamiseen.

3. 3. 3. Kuntoutustoimenpiteiden miidrrilliset yhdistelmdt

Yhteen asiakkaaseen kohdistui vain suhteelrisen harvoin yksi
kuntoutustoinenpide. Tavallisesti kysymyksessti on olrut
vdhintririn kaksi tai usearnpiakin toimenpiteitti, kuten seuraa-
vassa asetelnassa ilmenee.
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Toimenpide vain L l-+L
toimen- toirn.
pide pide

1+2 tai
useampi
toin.p.

kaikki
yht.

1 Eri sairausryhmien
aktivoivat kurssit L96

L8

88

6

42

9

2

I
L2

1

L2

5

o

13

2

75 4t

46

0

40

L1

2A

20

15

9

16

4

9

L1

0

23

3L2

2 Lritikinntilli set
tutkinukset 87 151,

3 t'luut l66kinntilliset
kurssit 30 L18

4 Ergonomiset jdrjes-
telyt

5

6

Amrnattikoulutus

46

23

92

76

Tydpaikan omat
kuntoutusohjelmat 2L

L7

58

397

I
Ty6aikajerjestelyt
Arunatill-iset kuntoutus-
tutkirnukset L6

6

I
9

39

27

25

25

9.

t-0.

11.

L2.

Fysikaalinen hoito
Tyoprosessin muutos

Kuntoutuslaitoshoito
Anmatilliset erillis-
kurssit 5 19

t-3. Ammatilliset tuki-
toimenpiteet 3 L4

L4. Ltitikinntilliset eri
amnattiryhmien kurssit 1 1,4

15. Muut toinenpiteet
yhteensii 7 32

Toimenpiteitti yhteensti 4L4

40

55

354 273 l_041_

? kaikista toirnenpiteistri
? asiakkaista

34 26 100

100+45+
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Erilaiset yhdistelmiit ovat selvtisti enemmist6nS, toinenpiteis-
sii. Kahden tai useampien toinenpiteiden yhdistelmiri kaikista
toinenpiteistd o)-i 62? eli 60 ?. My6s asiakkaista liihes puo-
leen kohdistui kaksi tai useampia toimenpiteitti. Tavallisinpia
ovat kahden toimenpiteen yhdistelmiit, mutta veihintiitin kolmen
toimenpiteen yhdistelmiiikin on neljiisosa kaikista.

Yhdistelnien yleisyys osoittaa varhaiskuntoutuksen prosessin-
omaisuuden. Yhteen henkiloon on kohdistunut kokeilun kuluessa
tavallisesti useita erilaisia toimenpiteitei. Kahden tai useam-
man toimenpiteen yhdistelnei oli yleisempdd arnmatillisen kun-
toutuksen kuin ldiikinnrillisen kuntoutuksen toteutuksessa.
Ammatillisessa kuntoutuksessa yhdistelmait esiintyivait erityi-
sesti tydpaikoilla toteutetussa kuntoutuksessa. Tiinii havainto
sopii hyvin yhteen jo kokeiluprojektin toirneenpano-ohjeissa
mtiriritetyn suuntauksen kanssa.

Ldiikinniillisessii kuntoutuksessa tilanne on sama tutkinusten
osalta, nikii on tietenkin luonnoltista. Sen sijaan laldkinnrll-
lisessii kuntoutuksessa lukuisina ilntenevtit kurssit ovat o1leet
yleensii yksittriisi;i tapahtumia.

Esinerkki ty6paikan omasta kuntoutusohjelmasta
Puuseppa, 25-vuotias, atlergiaoireita ja ktisi-ihot-
tumaa. Ty6skennellyt keittiokalusteita valmistavassayrityksessd ja altistui ty6sstiiin puup6Iyl1e. Ty6-terveysliieikdri kehoitti vaihtamaan ty6tri.
Ty6nantaja otti yhteyttri elrikelaitokseen marraskuussa
-90 ja suunnitelmaksi tuli jairjesteiri tyopaikkakoulutus
kalustemyyjriksi. Koulutusa jaksi sovittiin puoli vuotta,jona aikana eltikelaitos maksoi kuntoutujalle osan paI-
kasta kuntoutusrahan muodossa, osan rnaksoi tyonantaja.
Sen lisiiksi tyonantaja kustansi hiinelle pari rnyynLi-kurssia.
Eltikelaitoksen kustannukset muodostuivat kuntoutus-rahasta, joka puolen vuoden tyopaikkakoulutuksen ajaltao1i noin 40 OOO mk.

Kuntoutettu ty6skentetee nyt ty6paikassaan myynti-miehenii ja nenestyy hyvin.
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Esinerkki kahden toimenplteen yhdistelntistii:
Autonkuljettaja, 52-vuotias, sydtininfarkti. Toimi-
nut ammatissaan 29 vuotta, josta nykyiselld ty6n-
antajalla 23 vuotta. Tyotaan kuntoutuja piti sekti
ruumiillisesti ettii henkisesti raskaana, yksitoik-
koisena, etenemismahdollisuuksia huonoina, mutta
ty6ilnapiiriti hyvtinii.

Sydtininfarkti hoidettiin aluesairaalassa. Kuukauden
kuluttua kotiin peiaisystei sydd,men va jaatoiminta
edellytti uutta hoitovaihetta sairaalassa' Sairau-
den kannalta sopiva laiaikitys jeirjestettiin ja kir-
joitettiin sairauslomaa. Yrityksen kuntoutusryhmd
keskusteli asiasta ty6terveysliitikiirin aloitteesta.
sovittiin, ett€i ty6terveysltitikairi kirjoittaa SvB-
Iausunnon Kansaneltikelaitokselle sydEinkuntoutuksenjtirjestiimiseksi ja eltikeyhtidn kuntouttaja neuvot-
telee Kelan kuntoutusvirkailijan kanssa mm. siitti,
ettti ratkaisu ja kuntoutus saataisiin mahdolli-
simman joustavaksi.
KansaneLtikelaitos kustansi syddnkurssin, jota seu-
rasi ty6paikalla toteutettu ty6kokeilu neljti tuntia
ptiiviissii kolmen kuukauden ajan. Kuntoutuja sai
tyonantajalta norrnaalin palkkansa. Eltikeyhti6 kor-
vasi tyOnantajalle 80 I rnaksetusta palkasta kuntou-
tusrahana.
Kuntoutuja palasi osapdivtiisen tyokokeilun peiiityt-
tyti autonkuljettajaksi kokopiiivrity6h6n ja on tiissEi
tyossii menestynyt hyvin.

3.3.4 Yksittriisten toirnenpiteiden yhteyksiai

Toinenpiteiden yhdistelmien oIl-eessa varsin tavallisia
selvitettiin tarkenmin miten erilliset yksittriiset toimen-
piteet liittyvrit toisiinsa. Sita varten eroteltiin jokai-
sen yksittiiisen toimenpiteen kaikki rnahdolliset kombi-
naatiot. Seuraavassa esitellaidn yleisimpien toiruenpiteiden
yhdistelnien esiintynistti tydpaikalla toteutetun, muun
amnatillisen kuntoutuksen, kuntoutuskurssien ja muun
ltiiikinneillisen kuntoutuksen yhteydessii.

Tyopaikalla toteutetuista kuntoutustoinenpiteistti ergono-
miset jiirjestelyt liittyvtit liihes aina yhteen tai usearn-
paan muuhun toinenpiteeseen. Ergonomisista 92 jdrjestelys-
ta erilaisia yhdistelrniei oli 96 eli 93 t. yleisinrntit
yksitttiiset Iiitynniit olivat :
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Laiaikinnrillinen tutkinus ja aktivoivat kurssit
Muut kiiikinniilliset kurssit
Leakinnalliset tutkirnukset
Aktivoivat kurssit

26
25
19

2

Yhteensti 72

Em. yhdistelnien osuus sisailtdii jo liihes kaikki yhdistelmiit
(84 t). Ergonomiset jrirjestelyt liittyvat tavallisesti joko
lrieikinniilliseen tutkimukseen jaltai kiaikinnrillisiin kurssei-
hin.

Muut liitynntit ovat kaikki yksittaiisiri tapauksia. Niillekin
on tyypillistei lairikinniillisen tutkimuksen jaltai aktivoivien
kurssien mukanaolo liittyneenri johonkin tai joihinkin muihin
toimenpiteisiin. Niiissd Iiitynndissei oIi edelleen tyypillistri
ergonomisten j{rjestelyjen yhteys johonkin tai joihinkin
rnuihin ty6paikalla tehtiiviin toimenpiteisiin, kuten tyoproses-
sin muutoksiin ja ty6aikajtirjestelyihin.

Esirrerkki ergonomisesta arvioinnista ja ohjauksesta:
Kahdessa lrihekkdin sijaitsevassa puutarhassa, joissa
kummassakin oLi noin l_oo tyontekijiiai, jarjestettiin
varhaiskuntouksen kokeilun aLkaessa infornaatiotilai-
suus yritysjohdolle, ty6suojeluhenkil6ille ja tyoter-veyshuollolle. Kuukauden kuluessa kokeilun aloittami-sesta yritysten ty6ntekij6istri 15 8 oli hakenut var-haiskuntoutusta. Ltihes kaikki tyontekijrit valittivatniska-hartiavaivoja, jotka he liittivdt ty6hon sisiil-tyvtidn kurottelemiseen ja hankaliin ty6asentoihin.
Eleikelaitos teetti ulkopuoliserra ty6terveysliiiikintai-
vo imi ste I i j aI 1 a yhdessri tyoterveyshuol 1on kanssa perus-teellisen ergonomisen kartoituksen kunmankj_n puularhantyoynpririst6stii. Molernpien yritysten koko henkiI6st6Ilejrirjestettiin puoten piiiviin koulutustilaisuus oikeistatyoasennoista ja ergonomian huomioirnisesta tyon suun-nittelussa- Samassa yhteydessai tyOntekij6ille opastet-tiin elpymisliikuntaa. Eliikelaitos hankki tyopaikoilleelpynisliikuntaan tarvittavat soittinet ja-kisetit.
Suurimmalle osalle varhalskuntoutusta hakeneista niska-vaivaisista jairjestettiin tyoterveyshuollon tiloissaniskakoulutyyppinen kuntoutusjakso. Seurantajaksollavuotta myohemmin useimmat tyonteki jeit ilnoittivlt eael_leen tekeviinsti opetettuja Iiikkeitti.
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Ty6paikkakuntoutusohjelmia koskevia toimenpiteitii oti yh-
teensti 58, joista yhdistelmia 49. Yhdistelmien osuus on
tiissiikin suuri. seuraavassa asetelmassa nrikyvtit kaikki
sellaiset yhtti suuremmat yhdistelmiit, joihin tyopaikka-
kuntoutusoh jelrnat 1 i ittyveit.

Ty6aika jeir jestelyt
Ammatilliset erilliskurssit
Amnatilliset erilliskurssit ja tyoaika-

jrir jestelyt
Tyoprosessin muutos
Annattikoulutus
Ammatil I inen kuntoutustutkimus
Amnatitliset tukitoimenPiteet
Ammatiltinen kuntoutustutkimus ja

amnattikoulutus
Ammatilliset tukitoimenpiteet ja tyo-

aika jrir jestelyt

5
4

4
3
3
3
2

2

2

YhteensA 2A

Asetelmaan sisiityviit yhdistelmtit kattavat runsaat puolet
(58?) kaikista yhdistelrnistti. NiiIle on tyypillistti Iii-
tyntii muuhun amroatilliseen kuntoutukseen ja siinri erityi-
sesti tydaikajtirjestelyihin ja ammatillisiin erilliskurs-
seihin.

Erilaisten muidenkin yhdistelmien osuus on tiissii huomatta-
van suuri. Neiistrikin on ty6paikkakuntoutusohjelmilla noin
joka toisessa tapauksessa yhteys muuhun annatilliseen
kuntoutukseen.

Esimerkki koti- ja ty6olosuhteiden jeirjestelystd
sekd osaelekkeen hyveiksikriytostii:

44-vuotias, voimakkaasti ylipainoinen keitttijai,
nainen. Huimausta ja pahoinvointia aiheuttava
korvasairaus, kilpirauhasen toimintahtiirioitai ja
gynekologinen sairaus, raudanpuutosanenia, pallea-
tyrti, rirtynyt paksusuoli ja yleinen uupuneisuus.

Perheen muodostaa puolison listiksi kolme }asta sekti
vanhuudenheikko eiti, jotka kaikki asuvat vaiIla
mukavuuksia olevassa 54 m2 talossa.
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Kuntoutusaloitteen jailkeen sairaudet vaativat lukuisia
sairaalahoito j akso j a . Lukuisten yleissairauksien I isrik-
si psykiatri totesi masennuksen ja uupunistilan, joka
my6s edellytti pitkdn sairasloman. Tilanne oli niiin
oLlen ajauturnassa kohti eldkeratkaisua.
Vaikeaa kokonaistilannetta Irihestyttiin ensin hoidolli-
sin keinoin. Niiden lisaiksi puututtiin kotitilanteeseen
siten, ettii kuntoutujan aiidille jairjestyi laitoshoito-
paikka tyoterveysliiiikiirin kir joittaman Iausunnon perus-
teella. Ty6olosuhteita nuutettiin siten, ettii kuntoutu-ja siirtyi aikaisenpaa vtihemmiin kuorrnittaviin tehtriviin
toiseen tyopisteeseen, kokeilunrielessA ensin puoli-
peiivtiisesti. Kokeilu kesti kaikkiaan puoli vuotta ja
sen aikana osoittautui, ettii uusi ty6 vastasi kuntoutu-jan voinavaroja, Osaeliikkeen turvin voitiin aikaansaada
ntidrtiaikainen ty6suhde ty6kokeilun jatkoksi.

Esinerkki ty6paikkakuntoutuksesta kustannus-jrir jestely jen avulla:
Ravitsernus- ja najoitusalalla toimiva ltihes 2OOO ty6n-tekijain yritys muodostui itsentiisessd tulosvastuussaolevista pienehkdistti yksikoistti. pienessri yksik6ssii
sekti esimies ettii tydtoverit edeltyttaivdt jokaiselLa
jaiseneltri hyveid ty6kykyri. Ii{ikali sairaus 1a/luai- iktirin-tyminen n6kyvait heikentyneenii ty6suorituksena taipoissaoloina, alkaa ty6yhteis6 usein "Iy6dti ulosrr,tavallisesti elaikkeelle, heikonrnin suoriutuvia jtise-
niiiein. Kuta enemrniin uloslydntiti ja elrikkeelle siirty-mistii tapahtuu, sitri suurempi on yhtiolle syntyva
eliikevastuu.
Varhaiskuntoutuskokeilussa ktiynnistetystri ns . ty6suhde-nallista (tyonantaja maksaa ty6stii palkkaa ja eltike-laitos tyonantajalte BO B tiistri) saatujen my6nteisten
kokemusten pohjalta kehitettiin sosiaalipalkkajtirjes-
te1nEi esttimiiiin rruloslyontidri. Henkilost6piieillikko voipfiiit6kselltitin maksaa yhtion taloushallinnon varoistatulosvastuuyksiktille 60 I vajaakuntoisen tyontekijainpalkasta.
Taimri jairjestely tekee kuntoutujasta tulosyksik6n kan-nalta tiiysin tyokykyistti edullisemman tyonteki jdn. N€iin
on pystytty auttamaan etenkin irikkdrimpiai vajaakykyisirihenkiloitti, jotka eivtit muuten olisi pystyneet jatt<a-
rnaan entisessd ty6tehtiivdssiitin vaan olisivat hakeutu-neet eliikkeelle.

Yhteyksiii johonkin tai joihinkin leieikinniillisen kuntoutuksen
toimenpiteisiin on 11 kpl - ltihinnti lririkinntiLtiseen tutkirnuk-
seen jaltai aktivoiviin kursseihin.
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Huomattakoon vielti, ett6 aineistosta lOytyy nuutama todel-
1a moniulotteinen kuntoutusprosessi. Maksiraissaan tama

ktisitti yhden henkil6n kohdalta per€iti kyrnmenen eri ptii-
ryhmi in kuulunutta kuntoutustoimenpidettei .

Tydaikajrirjestelyjti oli yhteense 39, joista lAhes kaikki
(37) olivat erilaisia yhdistelroii. Yleisirnrotit liitynntit
olivat seuraavat:

Aktivoivat kurssit
Ty6paikan ornat kuntoutusohjelmat
fy6paikan kuntoutusohjelnat ja amnatil-

liset eritliskurssit
Ty6paikan omat kuntoutusohjelmat ja

annati I I iset tukitoinenPiteet
Kuntoutus l-aitoshoito
osa-aikainen tk-e1dke

6
5

4

2
2
2

Yhteensd 2L

Asetelman yleisinpien yhdistelmien osuus tcaikista yhdis-
telmistti on runsas puolet (57?). Yhdistelnille ovat tyy-
pillisi6 tiitynndt nuuhun anmatilliseen kuntoutukseen -
IAhinnri ty6paikkakuntoutusohjelmiin. Nayttaakin siltii,
ettei yrityks i s sii tehtivi en tyoaika j tir j este ly j en ede I lytyk-
send on ennen niiden toteutunista muiden kuntoutustoimen-
piteiden toteuttaminen. Vasta niiden yhteydessA ty6aika-
jrirjestelyjen toteutuninen realisoituu.

Esimerkki ty6aika jeir jestelystd :

Myynti- ja rnarkkinointitehtiivissti toirninut 5s-vuo-
tias nainen, joka ty6skennellyt ravitsemusalan
valtakunnallisessa yrityksessii 34 vuotta edeten
pritil I ikk6tehtriviin 1980-1uvu11a.

Varha i skuntoutuskoke i lun ktiynni styttyii en . yhti6ssd
ty6terveyshuolto ohjasi asianomaisen ekikeyhtion
kuntouttajan trkuntoutusvastaanotollerr, jota pidet-
tiin yhti6n ty6terveysasemalla.
Useiden tapaamisten aikana ktivi ilmi, etta hakija
oli useiden yhteensattumien sunmana muuttanut pois
piiiikaupunkiseudulta joutuen sanalla huononmin pal-
kattuun ja vtihemndn arvostettuun tehtaivddn yrityk-
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sen tytaryhtion palveluksessa. Tytriryhtio joutui kui-
tenkin lopettanaan toimintansa, jolloin tyotai jrirjes-
tettiin piiiikaupungissa. Ty6matka muodostui tiill6in koh-
tuuttoman pitkiiksi aiheuttaen vtihitellen pahenevan
uupurnistilan. Lisiiksi natkakustannukset yhdessii aikai-
senpaa huonommin palkatun ty6n kanssa heikensivtit
taloudellista tilannetta.
Kuntoutushakernuslomakkeessaan hakija kuvasi tyotriein
kiireiseksi, hyviiii muistia ja tarkkuutta vaativaksi,
mutta itsen€iiseksi. Ty6ssti pairjeirinistd haittasi enitenpitka ty6natka eli tyopeiivri tuli sen takia liian pit-
kriksi . Haki jal1a todettujen ylikuormitusoireiden ohellaei ollut todettu vakavampaa sairautta. Hiin toivoi siir-
tymistti toiseen ty6paikkaan.
Kuntoutuksen tavoitteeksi asetettiin kuorman kevent6-
rninen siten, ettii uupunusoireista paastaisiin. Ensinselvitettiin kotikunnan ty6voimatoiniston kanssa avoi-
mia ty6paikkoja. Niita oLi naisille vain teollisessa
tuotannossa. Sitten kuntouttaja kiivi ltiheisessii kau-pungissa neuvottelemassa tyonantajan toisessa yrityk-
sessd tehtaiviistti tyokokeilusta.
Yrityksen henkildst6peitillikkd piti hakijan tyo1list6-nistri yrityksen kannalta trirketinii, nutta toirnihenki-I6ite o1i pridtetty vdhentiiti eikri uutta ihrnistzi sitenvoitu ottaa edes tyokokeiluun. Kun hakijaa tyydyttaivaitity6tri ei ollut kodin leihettyvillii saatavissa, ehdotti
ty6nanta jan edusta ja ty6suhdeasuntoa Helsingistei. Haki-ja kuitenkin torjui ehdotukset muuttaa takaisin Helsin-kiin.
Ttissii tilanteessa kuntouttaja ehdotti ty6n tuomistakotiin edes kokeilumielessii. Ajatus etiityostii o1i yri-
tyksessii uusi ja sitri vierastettiin jopa ty6terveys-
huollossa. Henkil6st6pririllikk6 kuitenkin selvitti koti-
,/etdtydmahdollisuutta yhteisty6ssii kuntoutta jan kanssaja lopulta paiaidyttiin siihen, ettii kuntoutuja tyosken-teli viiden kuukauden ajan kolmena ptiiviinti viikossaptititety6ssii kotonaan ja piitikonttorissa Helsingissti
kahtena piiiviinti viikossa, jolloin hiin hoiti puhelut ja
neuvottelut. Tyonantaja naksoi sekei patkan ettii toinis-totekniikan siirrosta aiheutuneet ku1ut.
Ta1la tyojdrjestelyllai oli nyonteinen vaikutus voin-tiin, jolloin myds ty6tehtriviai voitiin kehitteiri ta-kaisin vaativampaan suuntaan. Uusissa tehtiivissii koti-ty6tri on jatkettu yhtenii ptiivrind viikossa.

Aineistossa o1i 25 tyoprosessin muutokseen riittyviiri toimen-
pidettii, ioista kaikki olivat yhtti lukuunottamatta yhdistel-
miti. tyoprosessin muutos liittyi riihes joka toisessa yhdister-
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nassa johonkin tai joihinkin nuihin amnatillisen kuntou-
tuksen nuotoihin, kuten ty6paikkakuntoutusohjelrniin ja
tyoaikajiirjestelyihin. Muissa yhdistelmissti on ammatilli-
sen kuntoutuksen listiksi nukana usein joku tai joitakin
ltidkinniillisen kuntoutuksen toimenpiteit€i - yleisimmin
ltiaikinntillistti tutkimusta ja kursseja-

Muualla kuin tyopaikalla toteutetuista ammatillisen kun-
toutuksen toimenpiteistti oIi amnattikoulutuksen osuus
suurin. Tiihain p?itiluokkaan kuuluneista L58 toinenpiteestti
oli amrnattikoulutuksen osuus 76. Naita yhdistelmid o1i
vain 34, e1i niitti esiintyy suhteellisen harvoin. Ylei-
simrndt anmattikoulutukseen liittyvtit yhdistetmtit olivat:

Ammatilliset kuntoutustutkimukset
Ty6paikan omat kuntoutusohjelmat
Tydpaikkakuntoutusohjelnat ja annatil-

Iinen kuntoutustutkimus
Valmentava koulutus
Aktivoivat l<urssit

1L
3

2
2
2

Yhteensii 20

Niiiden yhdistelmien osuus kaikista yhdistelnistii on noin
60Z. Amnattikoulutus ntiytti olevan yhteydessii useimmiten
vain yhteen muuhun toirnenpiteeseen ja naiistd tavallisin
o1i kuntoutustarvetta ja -mahdollisuuksia selvittiivti tut-
kimus. Muutana yhteys 16ytyi ny6s mrn. ty6prosessin muutok-
seen. Yhteydet ldaikinntilliseen kuntoutukseen olivat sen
sijaan harvinaisia.

Esimerkkeiti ammatillisesta koulutuksesta:
Esimerkki A

Rekka-autonkuljettaja, 34 vuotta. Selkiivaivoja,
joiden vuoksi KeIa oli kustantanut laitoskuntoutus-
hoidon syksylla 1990. Haki auunatillista varhaiskun-
toutusta eltikelaitokselta lokakuussa -90.
Tyovoimatoimiston ammatinvalintapsykologin kanssa
neuvoteltuaan paatti hakea teknillisen oppilaitok-
sen talonrakennuslinjalle.
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Kuntoutujalle jtirjestettiin puolen vuoden tyokokeilu
rakennusliikkeeseen, jolta ajalta htinelle maksettiin
kuntoutusrahaa 80 I palkasta. Ty6kokeiluajalle otettiin
rny6s tapaturmavakuutus. Ty6kokeilu kdvi samalla raken-
nusalan ty6harjoittelusta, jota kuntoutuja tarvitsi
koulua varten.
Aloitti opiskelun tekni I I i sessii oppi Ia itoksessa syksyl -Ia l-991- ja opiskeJ-ee nyt toista vuotta. Opiskeluajalta
maksetaan kuntoutusrahaa sekii teknillisessti oppilai-
toksessa opiskelevalle kuuluvat normikorvaukset.

Esimerkki B

Elintarviketyonteki j6., 45-vuotias nainen. Ol1ut pitkritin
ty6eltiurtissti ja viimeksi vuodesta L973 alkaen saman
tyonanta jan palveluksessa rnakkaranruiskutta jana. Makka-
ranruiskuttajan ty6 on ktisid ja olkapditA rasittavaa
urakkaty6td. Kokenut ty6nsii liian raskaaksi sekii fyy-sisesti ettii henkisesti.
Ty6terveysliirik€irin nukaan L970-Iuvulta alkaen ilnennyttenniskyyniirp€idoireita, hartiasrirky jri ja sornissaniveloireita. Ranne on leikattu kaksi kertaa. Lririkiirin
mukaan on selvdsti ekikoitymdssi, ellei sairauskier-rettti saada katkaistua, runsaasti sairaspoissaoloja.
Ty6terveyshoitajan mukaan ty6paikalla on vuosien rnit-
taan tehty paljon erilaisia toirnenpiteitei. Huhtikuussa
L991 tapahtui siirto vEihernmEin rasittavaan pakkaa jan
ty6hon. Siinrikin ihneni vaikeuksia, koska ty6ss5 olitoistuvia liikkeitri, jotka rasittivat kiisiri.
Varhaiskuntoutushakernuksen tultua vireille haki ja laihe-tettiin ammatinvalinnanohjaajan keskusteluihin, joka
syositteli tyokokeilua. OIi Invalidisiietiolla netianviikon ty6kokeilussa marras-joulukuussa LggL, jossa
suositeltiin toimistovahtimestarin kurssia.
Ptirisi neljai kuukautta kestiineelle sosiaaLi- ja terveys-alan toimistovahtiroestarin kursseille, jonka jiilkeen ontarkoitus hakeutua koulutusta vastaavaan kevyeen ty6-
h6n.

Elaikelaitos maksaa kuntoutusrahaa kurssin ajal_ta.

Tyopaikalla tai muualla toteutuviin kuntoutusohjelmiin Iiitty-
vEit yhdistelmrit olivat melko yteisiai. Tyopaikatra toteutuvien
kuntoutusohjehoien yhdistelmeit olivat hyvin rnonipuolisia.
Yhdistelmissii esiintyi sekei anmatirrisen etti rtiiikinniirlisen
kuntoutuksen toimenpiteitri pdripainon olIessa kuitenkin kitikin-
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ntiltisissti kuntoutustoimenpiteissti. sen tuloksista voidaan
todeta, ettii ennenkuin yrityksissei ryhdytaiAn ty6paikalla
toteutettaviin konkreettisiin jeirjestelyihin, taytyy j5r-
jestelyn tarve ja mahdollisuudet selvitt€iti. Sellaisten
lziiikinndllisten kurssien jeir jesttiminen, joissa on rnyos

anmatillisen kuhtoutuksen elementtejti, saattaa joissakin
tapauksissa oI1a keino selvitttiti sekii ty6paikaLla tehtii-
vien toimenpiteiden tarvetta ettti mahdollisuuksia. sen
sijaan muualla toteutettava ammatillinen kuntoutus on
noudattanut perinteistti ty6eldke jdr jestelmdn kuntoutuksen
sisiiltoti. Useinkaan tdhtin kuntoutusmuotoon ei o1e sistilty-
nyt lddkinniillisen kuntoutuksen elementtejd. Sen sijaan
nuua I Ia toteutettavassa kuntoutuksessa tyyp i I 1 i senii yhdi s-
telmdnA on oIlut erilaiset kuntoutusedellytyksifl ja
-tarvetta selvitttivait tutkimukset.

arnmatillisessa kuntoutuksessa yhdistelrnien ntiinkin runsas
esiintyminen osoittaa, ettei kuntoutuksen toteuttaminen
muodostu useinkaan yhdestti toirnenpiteestii. Kuntoutus on
toimenpiteiden ketju. Ty6paikalla toteutettava arnrnatilli-
nen kuntoutus saattaa tarkoituksennukaisella tavalla to-
teutettuna sistiltiiti yrityksen omista ltiht6kohdista katsot-
tuna erilaisia niin I€itikinn€illisen kuin ammatillisen
kuntoutuksen toimenpiteitei, joilLa parannetaan ty6nteki jrin
selviytymistti entisessd ty6paikassaan.

Esimerkki ty6paikkakuntoutuksen ja ltitikinniillisen
kuntoutuksen yhdistelntistti :

Laboratoriomestari, S0-vuotias. Sairastanut lapsena
riisitaudin, jonka takia selkarangan rakenteellinen
vika. Teimri alkoi aiheuttaa enenevdssii ntidrin rinta-ja selktikipuja ja niit6 helpottarnaan sai Kelan
kustantanan laitoskuntoutusjakson. EptiiJ-i itse vai-
vo jaan nyos sydtinpertiisiksi, mutta sydiinessii ei
vikaa todettu.
Tultut tyoeleintiiin L5-vuotiaana ja saanut 24-vuo-
tiaana tyonantajan jrirjestdntin Iaboratoriokurssin,joka oli johtanut vuoro- ja ptiivtilaborantin ty6-
tehtiiviin. Menestyttyeiiin tyossiiiin hyvin, valittiin
toi sel Ia paikkakunnal Ia s i jaitsevan tuotantolaitok-
serl Iaboratoriornestariksi, jolloin ty6 nuuttui
tyonjohdolliseksi alaisten ndiirdn ollessa 5-7.
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Yhtion supistaessa tuotantoaan joutui yha enemmdn
mukaan varsinaiseen laboratorioty6h6n, kun alaisiavilhennettiin ja jei lopulta laboratorion ainoaksi
tyonteki jriksi.
Vaivat johtivat pitkriein sairaslonaan, jonka jrilkeen
tehty eltikehakemus hyleittiin ja elrikeyhti6n kuntouttaja
a lkoi selvittriti ty6honpa luurnahdo I I i suuks i a . El eikeyhti on
toimesta jairjestettiin my6s tarkat seldn toinintakyvynnittaukset siihen erikoistuneessa tutkirnuslaitoksessa.
Tyopaikkakiiynnillri ilmeni, ettti tyoh6n liittyi selkdiirasittava nAytteenottovaihe tuotantoprosessin ku} jetus-
IinJalta pitkeillai koukulla. Ttitti kuntoutuja ei vaivo-jensa takia voinut tehdii, mutta arveli mahdollisestiselviytyviinsd, jos ty6stri poistettaisiin tiimii vaihe.
Tehtaan johdon ja kriyttoptirillik6n kanssa kdydyissti neu-votteluissa ilmeni, ettd tehtdvtit oti sairausloman ai-
kana hoidettu erilaisin tilapdisjiirjestelyin eikti ha-lukkuutta enempiin jiirjestelyihin ol1ut. Vaikka kuntou-tuja ei selvitysa jankohtana triyttrinyt tyoekikelain tyo-kyvytt6nyysedellytyksiti, todettiin kuitenkin, ettti sai-
rauden pahenemisen vaara oli ilmeinen ja ilnan toinen-piteitd eltikeriski melko pian huomattava. Kun tiistei olisaavutettu yksimielisyys, piiridyttiin lopulta ty6kokei-luun omassa, muunnetussa tyossii.
Sarnanaikaisesti ty6kokeilun kanssa annettiin terveys-
keskuksessa fysikaalisen hoidon sarja, jolloin kuntou-tujalla oli my6s mahdollisuus keskustelll tilanteestaansosiaalityonteki jiin kanssa.
Ty6kokeilu toteutettiin ensin puolipeiiviiisenii siten,ettti tydstii o1i poistettu kuornittavin vaihe ty6tehtei-vien nuuten ollessa entiset. Kahden kuukauden onnistu-
neen kokeiluvaiheen j€itkeen kuntoutuja palasi samallatavoin kevennettyyn kokoptiivdty6h6n, iossa on senjeilkeen menestynyt hyvin.
Eleikeyhtio maksoi kuntoutusrahan kokeiluajalta, tapa-turmavakuutuksen ja rnatkakulut.

Eri sairausryhmien aktivoivat kurssit yhtenti riitikinndtlisen
kuntoutuksen muotona muodostivat siis aineiston suurimman
ryhniin. Toimenpiteita oli 312, ioista yhdistelmien osuus o1i
LL6 (67 8). osuus oIi huonattavasti pienernpi kuin ammatillisen
kuntoutuksen yhteydessii. Tavalrisirnnat aktivoivien kurssien
yhdisteLnAt olivat seuraavat:
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Lairikinnait t iset tutkirnukset
Ltiiikinntiltiset tutkirnukset ja ergo-

norniset jairjestelYt
Ty6aikajarjestelyt

61

26
6

Yhteensii 93

Esitetyt 93 yhdistelmeiti kattavat 8o I kaikista ryhmiin
yhdistelnistti. Aktivoivat kurssit esiintyviit siis yleensii
yksin. Yhdistelmissd ne yleisimrnin liittyveit ltitikinnalli-
seen tutkimu]<seen ja listiksi joihinkin ammatillisen kun-
toutuksen muotoihin, tavallisesti juuri ergonomisiin jair-
jestelyihin.

Terveydentilaan liittyvtit tutkimukset (l-51-) ovat yksintiAn
hyvin harvinaisia. Tavallisinpia yhdistelmie (l-33) ovat:

Aktivoivat kurssit
Aktivoivat kurssit ja ergonomisetjrirjestelyt
Ergonomiset jtir jestelyt

6l-

26
l_9

Yhteensd t_06

Tyypillistai on siis tutkimusten yhteys toisaalta akti-
voiviin kursseihin ja toisaalta ergonomisiin jtirjestelyi-
hin tyopaikalla. Terveydentilaa setvittiiviiiin tutkimukseen
liittyi melko usein ty6paikalla toteutetut jtirjestelyt tai
tutkimus toteutettiin aktivoivien kurssien yhteydessti.

Ns. muut ltiiikinneilliset kurssit (118) ovat tavallisesti
erillisiai tapahtumia, sillri yhdistehnien osuus on vain
noin neljasosa. Yhdistelntitkin rajoittuvat ltihes ttiysin
ergonomisiin jairjestelyihin. Kursseilla saatu opetus on
siis usein johtanut ergonomisiin jtirjestelyihin tyo-
paikaIla.

Vaikka eri sairausryhmille jrirjestettyjen kuntoutuskurs-
sien tai muun lddkinntillisen kuntoutuksen osuus kaikista
toimenpiteistti oli vallitseva, ei niiihin toimenpiteisiin
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liittynyt ttihimainkaan samassa nddrin kuin ammatillisen kun-
toutuksen yhteydessii muita toinenpiteitei. Ntiiden toimenpiteit-
ten toteuttaninen ei siis vaatinut samankaltaista proses-
sinomaista otetta kuin ammatilliseen kuntoutukseen liittyvti
toiruinta. Kursseilla saatua opetusta hyddynnettiin joko enti-
sen ty6n jatkanisen yhteydessei taikka ty6paikalle tehtiivien
j tir jestely jen, ptiiiasiassa ergonomisten j dr j estely jen yhteydes-
sti. Toteutetut kurssit eiviit siten yleensd johtaneet ty6-
tehtiivien tai ammatin vaihtoon Iiittyviin toirnintoihin.

Esinerkkeid aktivoivista kuntoutuskursseista :

Esirnerkki 1

Yrityksen ptititoinialat ovat vrihittaiiskauppa, hotelli-ja ravintola-a1a sekti huoltanotoirninta. HenkiI6st6nniliiri oli 800, josta 54 * o1i y1i 4O-vuotiaita, y1i 50-vuotiaiden osuuden ollessa 26 Z.

Ensinrniiinen kuntoutettava ryhmd - L1 henkiloa - valit-tiin tavaratalon herkkuosastolta. Ryhmiissii oIi LOnaista ja yksi rnies. Kokeilun suunnittelu tehtiin ty6-ryhmAss6, johon kuuluivat ty6nantajan, tydterveys-huollon ja eldkelaitoksen edustaja. Henkilostdii edusti
ty6ryhroiissti piiEiluottamusrnies . Kuntoutustydryhnd j dr j es-ti infotilaisuudet kokeilusta koko tavaiatilon yfi-ao-vuotiaiLle ty6nteki joille.
Kuntoutusohjelnaan Iiittyi ty6nkartoitus videointeineenja rasitusmittauksineen tyon suorituspaikalla. Videoin-nin purun yhteydessii kartoitettiin virheelliset tyo-
asennot ja puutteelliset ty6viilineet yhdessti kuntoutet-tavien kanssa. Ohjelmaan sisriltyi myos lihasten toinin-taa ja henkilon iktirintymistri krisitteleviit luennot sekEiviiden kerran sarja rentoutusopetusta. Ohjelnan liikun-nallinen osuus iakennettiin ulkopuoliJen Iaaki;ta-voimistelijan toimesta 1o kerran sarjaksi. Toteutukses-ta vastasi paikallinen kuntokesl<.us. opastetun liikunta-
osuuden paatyttye laadittiin osallistujille yksi161Ii-
set ohjeet, joita on tarkoitus noudattaa omatoimisesti.
Tyonantaja on my6s sitoutunut kustantamaan kuntosali-toimintaa ryhmdl€iisille tyoajan ulkopuolelIa.
osallistujat testattiin neljiin kuukauden kututtua
kuntoutus jakson alkamisesta tyoterveyshuollon toimestalihaskunnon ja sydtimen sykintdtaajuuden mittauksilla.Toinen seuranta on vuoden kuluttua edellisestri.
Kuntoutuksen ajanktiytdstai oli sovittu siten, etttipuole! o1i tyo- ja puolet ornaa aikaa. Koko ohjehnanleipivienti kesti noin kaksi kuukautta. Eliikelaitoksenosuutena oli maksaa kuntoutuksesta aiheutuneet kulutsekti puolet kuntoutukseen ktiytetystd ty6ajasta.
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Esimerkki 2

Esimerkki 3

Kahdessa netsiiyrityksessa jeirjestettiin kokeiluun
liittyvrina eriffisprojektina amrnatillisia kunto-
kursseja. Eliikelaitos yhdessii yritysten ty6terveys-
huollon ja paikatlisesiniesten sekti metstiaLan anma-
iirri"t"-r, tppilaitosten ja liikunta-alan asian-
tuntijoiden'ianssa suunnitteli viikon rnittaisen
kuntofi,urssin, joka rakentui neljtin tekijtin varaan:

- lihasvoima- ja suorituskykymittaukset
- Yksil6- ja rYhmriliikunta
- ergo4ominen opetus ja harjoittelu-
- yrityksenkeslieinenosuus jtirjestelyissti

Kurssien tavoitteena oli mittaustulosten avulla
motivoida tyontekij6itti rnuuttamaan liikunta- ja
tydtotturnukslaan turvatlisenpaan ja terveelli-sem-
pian suuntaan. Kursseja jeirjestettiin yhteens6 kah-
heksan kappaletta rnetliioppilaitoksessa ja urheilu-
opistossJ ja niihin osallistui 88 ty6terveyshuollon
vilitseroal metsuria. varsinainen kurssijakso kesti
seitserntin pdiviid ja puolen vuoden ptitistii jtirjes-
tetty seurintajaklo -kaksi-kolme ptiivti:i. Listiksi
ty6tottumusten nuutosta seurattiin maastossa nor-
maaleissa tyotehttivissti .

Kurssien vaikutuksia arvioitiin suorituskyky-
mittauksilla, kyselytutkimuksella ennen ja jeilkeen
kurssin sekii' sairauspoissaoloseurannalla. Kurssi-
laisten Iiikunnan harrastus Iistiiintyi, heiddn
Iihasvoimansa paranivat merkitttivdsti, kyselyllti
mitattu tydkyky parani, stirkyoireet viiheniviit ja
henkinen ras iltunLi suus viiheni verrattuna vertai Iu-
ryhrntiiin. Tuki- )a liikuntaelinten sairauksien
aiheuttamat sairauspoissaolot vtihenivdt, mutta ero
vertailuryhrodtin ei ollut tilastollisesti merkittii-
vai. Ntiihin kursseihin osallistuneet henkilot eiveit
oIe mukana tanan tutkinusraportin aineistossa,
koska heidtin vatintansa tapahtui ty6terveyshuolJ-on
toimesta eikii onan ilrnoittautumisen perusteella-

Paperi- ja kartonkitehtaassa jtirjestettiin varhais-
kuntoutulkurssi joukolle tuki- ja Iiikuntaelin-
vaivoista kiirsiviii tyontekij6ita. Perustettiin
kaksi ryhmii€i, joista ensirnntiisen rnuodosti aluksi
kymroenen, nyohemmin kahdeksan paperi- ja kartonki-
koneen ty6ntekijiiti. Toiseen ryhniiiin, jonka ohjelna
on vielii kesken, kuuluu kymmenen toinihenkiloa.
Tyoterveyshuolto valitsi ryhniin jEisenet.

Suunnitelma ktiynnistyi yhteisneuvottelun jtilkeen,
jossa olivat mukana yrityksen henkil6st6johdon ja
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tyoterveyshuollon ja aluetyoterveyslaitoksen edusta jat
sekii eltikelaitoksen edustaja. Kurssin suunnitteli ja
toteutti aluety6terveyslaitos yrityksen tydterveyshuol-
Lon avustamana. Kurssi pidettiin ty6paikan tiloissa.
vetajina toimivat aluety6terveyslaitoksen lriAkintri-
voinistelija ja psykologi.
Ohjelna koostui neljtistii l€ihiopetusjaksosta, jotka
olivat pituudeltaan 2-3 priivtiei. Jaksojen vrilillei osal-
listujat jatkoivat omissa ty6tehtrivisstiiin ja ty6skente-
livtit itseniiisesti asettaniensa tavoitteiden mukaan.
Ennen ensimmtiistA koulutusjaksoa jokainen kurssilainenvideoitiin tekemiissii onaa ty6tiiiin.
Ensimmtiisen j akson alussa ty6terveyskieikinteivoinistet i-ja suoritti jokaiselle tihaskuntotestit ty6terveys-
asemalla ja psykologi kartoitti osallistujien toiveitapienryhmdty6skentelynii. Kukin koulutusjakso sistilsi
oman teemansa. Ensimntiisen jakson tehtiiviinti o1i moti-voida osallistujat ja antaa tietopaketti ergonomian
keskeisimrnistii sisdlt6atueista. Ensimmdisen koulutus-jakson teemana olivat ttergonomia ja ty6r,.
Toisen jakson keskeiset siseilt6atueet olivat rrtyon
psyykkinen kuornittavuusrr ja rtomasta kunnosta huotehti-
ninen'r. Kolmannella jaksolla tarkastettiin kunkin omaaty6tti ja ty6paikalla tehtyjai parannuksia. Seuranta-jaksolla arvioitiin koko hankkeen onnistumista.
Hankkeen kokonaispituus oli vuosi ja neljri kuukautta.vastaavanlainen kurssi toimihenkil6ilte on vielii
kesken.

Eliikelaitos sitoutui maksamaan kurssista aiheutuneetkustannukset 50 000 markkaan asti. Ty6nantaja maksoipalkan koulutuspeiiviltri.
Ensimmdisen kurssin jiilkeen tyopaikalla on toteutettuseuraavat kurssilaisten tekemiit parannusehdotukset:

- ilmastointiremontti paperikoneel_Ia
- kiisikriytt6isiti larnppuja tullut liseiri
- lattioita tasoitettu
- krisiteltiivdt aineet on muutettu (esim.

talkki), jolloin vesiventtiilien
siititEimistti tulee harvemmin

- prdssin imureihin paremmat Ietkut
- srihkdinen tambourin siirtovaunu
- alaslaskukouru on korjattu
- hankittu uusia, ergonomisesti parernpiaroklia (kul jetusvaunuja)
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3.3.5. Kuntoutustoimenpiteiden taustayhteyksiti

Tutkimusaineisto siseiltriii melko monipuolisia tietoja ko-
keilun piiriin kuuluvista yrityksistii ja kokeilussa mukana

olleista asiakkaista. Periaatteessa saattaisi olla kiin-
nostavaa analysoida kuntoutustoimenpiteitti useankin ttil-
laisen taustatiedon valossa. Tessa raportissa on toimen-
piteiden jatkotarkastelussa nrihty perustelluksi kuitenkin
rajoittua vain muutamaan kiinnostavimpaan taustatekijtitin.
Tdllaisina pidettiin ensinntikin asiakkaiden ikdai ja suku-
puotta. Muita kiinnostavimpia taustatekijOita olivat
asiakkaiden aramattiala ja terveydentila. Ntimti tiedot
saatiin vain osasta aineistoa (Ilmarinen, Elake-sampo ja
Eltike-Varma).

Kuntoutustoinenpiteet ikeiryhmitttiin, ja toimenpiteet ikii-
ryhmittiiin prosentteina kaikista toinenpiteistii :

Toimenpiteet
Asiakkaan ikii

A1Ie 40 4l--50 5L-64 Yhteensii

1

2

3

4

5
6

7
I

Eri sairausryhmien
aktivoivat kurssit
Laakinnalliset
tutkimukset
Muut Ititikinn€illiset
kurssit
Ergonomiset jtirjes-
telyt
Anmattikoulutus
Ty6paikan omat
kuntoutusohjelmat
Ty6aika jiir jestelyt
Ammatillisen kuntou-
tuksen tutkiroukset
fysikaalinen hoito
Tyopfosessin muutos
Kuntoutuslaitoshoito
Amnatilliset eril-
liskurssit
Ammatilliset tuki-
toinenpiteet
Lairikinneilliset eri
anmattiryhmlen
kurssit

22 40 38 100

L9 35 46 t_00

1_5 4a 37 t_oo

L9
68

40
28

4L
4

100
100

L00
t-00

9.
L0.
11 .
12.

43
28

4L
39

1,6
33

51_
22
20

8

46
30
48
44

3
48
32
48

t_00
100
100
100

t_3.

L4.

47 l_1 42 l-o0

58 2L 2L L00

28 36 36 L00

Kaikki 27 39 34 100
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Asetelmassa on merkitty tummennetulla ne luvut, joiden kohdal-
Ia ao. toinenpide eriytyy selviisti itin mukaan.

Vaikka varhaiskuntoutukseen on osallistunut runsaasti suhteel-
lisen iekkaita asiakkaita (yli 4O-vuotiaita 75 8), nriytttivrit
tietyt toirninnot painottuvan nuorimpaan ikiiryhntitin. Trillaisia
kuntoutusnuoto ja ovat odotetusti ammattikoulutus, amrnatilliset
eri Iliskurssit ja amrnati J-liseen kuntoutukseen Iiittyvrit tutki-
mukset ja tukitoinenpiteet. YIi puolet ndistii toimenpiteistti
on kohdistunut nuorimpaan ikiiryhm6dn. lterkille pantavaa on,
ettti ny6s ty6paikkakuntoutusoh jelmat keskittyviit nuorinpaan j a
sitii seuraavaan ikriryhmtidn.

Vanhirnpaan ik6ryhn6tin eli yli 50-vuotiaisiin kohdistuvat
erityisesti kuntoutuslaitoshoito ja kirikinntilliset tutkirnuk-
set. Keskirnrndiseen ikriryhmririn taas on sovellettu runsaasti
ty6prosessin muutoksia ja tdiikinniitlisen kuntoutuksen ns.
muuta kurssitusta. Aktivoiville kursseille on sensijaan osal-
tistunut suhteellisen tasaisesti eri ikriisiii asiakkaita.

Aineiston pohjal.ta voidaan todeta, ettii odotetusti irikkdiimpien
ryhmien kohdalla kuntoutus painottui ensisi jaisesti sellaisiin
toirnenpiteisiin, joiden tavoitteena oli ty6- ja ansiokyvyn
ylltipitiiminen hoidotlisitla ja opetukseLlisilla keinoilla.

Anmati 1 I isen kuntoutuksen tavanomaiset muodot eivtit ieikkriaimpiti
ki innostaneet lukuunottamatta ty6paikalla tehttivi;i jrir jestely-
jri, nikeili niihin rnahdollisuuksia loytyi.

Nuorempi, alle 4o-vuotiaitten ikiiryhmii, sen sijaan osoitti
kiinnostusta perinteiseen arnmatilliseen kuntoutukseen. Heidrin
osuutensa koko aineistosta oli kuitenkin meLko pieni, a1le 40-
vuotiaita 2L Z 1a alle 3o-vuotiaita vain 4 B.

seuraava aseterma kuvaa kuntoutustoinenpiteiden kohdentunista
prosentteina sukupuolen nukaan:
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Toimenpide I.{iehet Naiset Yhteensii

1
2
3
4
5
6

7
I

Aktivoivat kurssit
Lririkinntil 1 iset tutkimukset
t'luut lddkinntilliset kurssit
Ergonomiset jdrjestelYt
Anmattikoulutus
Ty6paikan omat kuntoutus-
ohjelmat
Ty6aikajairjestelYt
Annatillisen kuntoutuksen
tutkirnukset
Fysikaalinen hoito
Ty6prosessin muutos
Kuntoutuslaitoshoito
nmrnatilliset erilliskurssit
Amnatilliset tukitoimen-
piteet
r,ridkinndlliset eri anmatti-
ryhnien kurssit

38
39
34
L4
67

62
6L
66
86
33

100
100
100
L00
l_00

57
44

43
56

100
100

9.
L0.
LL.
L2.
1_3.

49
67
36
36
79

5l_
33
64
64
2L

Loo
100
l_00
100
1_00

43 57 L00
1_4.

57 43 100

Kaikki 41 59 100

Asetelman luvuista havaitaan, ett€i muutamat toimenpiteet
ovat kohdistuneet erityisesti miehiin. Tiillaisia toimen-
piteitri ovat ammatilliset erilliskurssit, ammattikoulutus
ja ty6paikkakuntoutusohjelnat ja laitikinntillisessti kuntou-
tuksessa vastaavasti fysikaalinen hoito ja eri anrnatti-
ryhnien laitikinniiltiset kurssit. Naisilla esiintyy selvtisti
suhteellisesti enemmdn vain ergonomisia jiirjestelyjd.
Sukupuolten viilisiii eroja arvioitaessa ttiytyy piteiei nie-
lessii toinialaerot. Naiset olivat ptiiiasiassa ravitsemus-
ja kauppatoininnasta kun taas miehistii suuri osa raskaista
ruumiillisista t6istd tai prosessiteollisuudesta. Kummas-

sakin ryhmtissti oIi my6s toinihenkil6ita. Kuntoutustoimen-
piteiden ammattiryhmitttiistil vaihtelua voitiin selvittiid
vain em. kolmen eldkevakuutusyhti6n aineistossa. Tarkaste-
lua rajoitti aineiston pienuus, josta syystti o1i tyydyt-
ttivti asiakkaiden jakamiseen arnmatin perusteella vain
kahteen luokkaan. Jako tehtiin ammattiluokituksen perus-
teella siten, ettii toiseen luokkaan tulivat tyypilliset
toimihenkil6valtaiset amnattiryhmtit ja toiseen vastaavasti
tyypi J- 1 i set ty6nteki j tivalta iset ammatti luokituksen ryhniit .
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Seuraavassa asetelmassa esitetiiiin yleisimmAt kuntoutustoimen-
piteet ty6ntekijoillai ja toimihenkil6ifla prosentteina kusta-
kin toinenpiteestti:

Toimenpide

L4.

Aktivoivat kurssit
Lidkinnrilliset tutkimukset
Muut laidkinnAlliset kurssit
Ergonomiset jrirjestelyt
Amnattikoulutus
Ty6paikan omat kuntoutus-
ohjelmat
Ty6aikajrirjestelyt
Ammatillisen kuntoutuksen
tutkimukset
Fysikaalinen hoito
Ty6prosessin muutos
Kuntoutuslaitoshoito
Anmatil Iiset erilliskurssit
Ammatilliset tukitoimen-piteet
Ldaikinntilliset eri ammatti-
ryhmien kurssit

77
7L
74
7A
84

t-00
100
t_00
1_00
L00

Ty6n-
teki jait Toirni-

henkilot Yht.
23
29
26
22
16

Ll_
20

L
2
3
4
5
6

7
8

L00
100

9.
t-o.
LL.
L2.
l_3.

89
81
76
a7
93

1_L
L9
24
L3

7

1.00
Loo
100
100
t-00

89
80

B6 L4

36 64

r-00

L00

Kaikki
Toimenpiteitti yhteensii

78

557

22

153

100

7LO

3.3.6. Kuntoutustoimenpiteiden toteutuninen

Edella on esitetty tietoja haettujen kuntoutustoimenpiteiden
sisiillostii kaikista vuosina L99o-91 aikana vireille tutteista
kuntoutusaloitteista . Kuntoutustoimenpiteiden kokonaisnti€irii
oli L041. Kun toteutumista koskevan tarkastelun urkopuolelle
jatetriain ertiiit lukumiiiireiltti€in pieniksi ja hajanaisiksi nuo-
dostuneet toimenpiteet ja tutkinukset, muodostuu tarkastel"un
kohteena olevien yleisimpien ja merkitttivimpien toirnenpiteiden
lukumii€iriiksi 805. Neiistri amnatirlisen kuntoutuksen toirnen-
piteitai on 309 ja rtiaikinniirrisen kuntoutuksen toimenpiteitei
496. Kuntoutusaloitteen vireiLletulohetkestd ja toirnenpiteen
s i stil lostri ri ippuen toteutumistilanne vaihter i tutkimusainei s-
ton koontivaiheessa.

Haettujen tai tiedusteltujen ammatilristen kuntoutustoirnen-
piteiden toteutunista koskeva tieto saatiin 263 asiakkaarta,
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joka on 89 ? toinenpiteitd hakeneista tai niitti tiedustel-
leista (vertaa taulukko L1 ja 12). Taulukossa 16 on

es itetty yleisirnpien arunati I I isten kuntoutustoimenpiteiden
toteutumistilanne prosentteina toimenpiteistd.

Taulukko 16. Yleisimpien amrnatillisten kuntoutus-
toimenpiteiden toteutunisti lanne
Prosentteina toimenPiteistti

Toteutumistilanne

[aettuja
toiuenpiteitd/Ikn

Tieto
saatu/

lkn

Toteu-
tettu

g
!

Kiyn-
nlssa

g
!

0dott.
kaynn.

t

Ei to-
teudu

t

Ergononisetjarjestelyt 92 79 51 3 25 l8

Ty0paikan kuntoutus-
ohjelnat 58

55 47 33 7 13

Tyoaikajirjestelyt 39 16 63 25 6 6

Ty6prosessin nuutos 25 2L 76 10 1{

hnattikoulutus 76 71 { 52 35 8

Auatilliset erillis-
kurssit 19

18 55 33 6 6

Yhteensi 309 263

Arnrnatillisten kuntoutustoirnenpiteiden toteutunisen tasoa
voidaan piteiri korkeana. ilokaisessa toimenpideryhroiissti
kdynnistyminen (toteutettu tai toteutus menossa) o1i yli
50 ?. Toimenpidekohtaisesti kiiynnistyninen vaihteli 56-88
I:iin. Alinmat ktiynnistymisasteet olivat ammattikoulutuk-
sessa (56 E) ja tydpaikalla tehdyissd ergonomisissa J€ir-
jestelyissa (57 8). Sen sijaan muiden ty6paikalla tehtii-
viiksi suunniteltujen toimenpiteiden toteutuninen oIi
korkea (86-88 8). Taulukossa kohta rrei toteudu'r sistiLttiai
tapaukset, jotka eivtit kiiynnistyneet tainkaan, jotka ovat
keskeytyneet tai jotka on katsottu tarpeettoniksi.

Anrnatillisista toirnenpiteistti Iiihes puolet oIi vielii
kdynnissii tai vasta suunnitteilla. Tena on luonnollista
niiiden toimenpiteiden pitktikestoisuuden vuoksi. Tulos
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viittaa toisaaLta t€illaisten toimenpiteiden suorittamisen
yleiseen hankaluuteen. Sama asia ntikyy ny6s rrei toteutuneiden,r
toinenpiteiden suhtee]lisen suuressa osuudessa ergononisten
jeirjestelyjen kohdalla ja ty6paikan omissa kuntoutusohjelnis-
sa.

Leirikinniirlisen kuntoutuksen toimenpiteitti tiedusteltiin tai
haettiin yhteensii 496 (vertaa taulukko L3 ja l_4). Haetuista
toimenpiteistii toteutunista koskeva tieto saatiin 486:ssa
asiassa eli ltihes jokaisessa. Taulukossa t7 ilmenee yleisim-
pien kiiikinniill isten kuntoutustoirnenpiteiden toteutumistilanne
prosentteina toimenpiteistd.

Taululrko 17. Yleisimpien kirikinniillisten
kuntoutustoimenpiteiden tilanneprosentteina toimenpitei stii

Toteutumistilanne

Toircnpide/llo Iieto
saatu/Ikr

Ioteu-
tettu t

[iyn-
nissd t

0dott.
kiynn. I

Ei to-
teudu t

Aktivoivat kurssit 3t2 305 78 8 11 3

l{uut kurssit 132 132 97 I I
Fysikaalinen hoito 27 23 70 l3 t7
Kuntoutuslaitoshoito 25 25 76 { t2 o

Yhteensa 196 186

Ltiiikinntilristen kuntoutustoirnenpiteiden osarta toteutunisaste
(toteutettu tai toteutus k€iynnissti) vaihteli BO g:sta
99 z.iin. Kurssimuotoisen kuntoutuksen korkea toteutunisaste
johtuu hakijoiden ennakkovarinnasta. Eri riirikinnairlisten
kuntoutustoimenpiteiden toteutumisessa ei olLut rnerkitttiviti
eroja. Toinenpiteiden korkea toteuturnisaste onkin ymmtirrettei-
vd6, koska lddkinnriltisen kuntoutuksen palveluja on eri
tahoilla jatkuvasti tarjolla, ne ovat yreensii ryhytkestoisia
kursseja tai hoitojaksoja ja niiden kaytt6 kiinnostaa. TiistEi
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huolirnatta on merkitttivtiii, ettei ladkinntillisten ja
arnrnatillisten kuntoutuspatvelujen ktiytt6asteessa ollut
ttimiin suuremPia eroja.

Niilta asiakkailta, joiden kuntoutustoinenpiteet olivat jo
piiiittyneet ja jotka olivat palanneet ty6h6n, tiedustettiin
ty6sseikriyntiti I annetta . Entisessii tyosstitln ent i se I I ti ty6n-
antajatla jatkoi 88 8. Tyotilanne oli niiin ollen muuttunut
kuntoutuksen jSlkeen runsaalla kymmenesosalla asiakkaista.
Muutos merkitsi ltihinnti siirtyrnistti toisenlaiseen ty6h6n
tai toisenlaisiin ty6olosuhteisiin-

3.3.7 varhaiskuntoutuksen kokeilun kustannuksista

Kustannuksista vastasivat joko ty6elAkelaitos tai ty6n-
antaja yksin tai kustannusvastuu oli yhteinen. Kokeilun
tyonantajalle aiheuttamista kustannuksista ei tiissii vai-
heessa oIe kAytett6vissti tietoja- Ty6elakelaitosten
kustannuksista on tietoja, joskin niidenkin esitttimisessti
on vielii tyydyttiivti verrattain yleiseen tasoon. Tietoja on

saatavissa toimeentuloturvan (kuntoutusraha) ja suoranais-
ten kustannusten kokonaismtiiiristii. Kustannusten jakautumi-
sesta toimenpideryhrnittiiin ei vielii ole tietoja ktiytettd-
vissii eikei ny6skiitin kokeilun kokonaiskustannuksista, sillii
osa kuntoutustoinenpiteistd on vield kiiynnissi tai odottaa
kriynnistymistA.

Taulukossa Lg on esitetty ty6eleikel.aitoksille kuntoutus-
toimenpiteistri (suoranaiset kustannukset) ja toimeentulo-
turvasta aiheutuneet kustannukset vuosina L990 ja fgsr.
Taulukossa on my6s laskettu keskimiiiiriiiset kustannukset
asiakasta kohden (N 752).
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Taulukko 18. Varhaiskuntoutuskokeilun kustannukset l-990-199L

Kokeilun toteuttaminen maksoi siihen osallistuneille viidelle
tyoeliiketaitokselle runsaat LL,5 milj.markkaa. Kuntoutuksen
aikaista toimeentuloturvaa eli kuntoutusrahaa maksettiin 2,3
niI j.narkkaa ja kuntoutustoirnenpiteiden toteutumisesta aiheu-
tuvia suoranaisia kustannuksia 4,2 rnilj.markkaa.

Vuotta kohden aiheutui ty6eliikelaitoksille kustannuksia 5,8
rnilj.narkkaa. Jos verrataan kokeilussa mukana olleiden eltike-
laitosten kustannuksia niiden aikaisempien vuosien kuntoutus-
nenoihin, panostivat el6kelaitokset kokeilun aikana kuntoutuk-
seen huomattavasti enemmdn.

Kun kustannukset yhtti asiakasta kohden olivat kahden vuoden
aikana runsaat L5.OOO markkaa, voidaan kustannuksia pitriri
varsin kohtuullisina. Vuotta kohden kustannus vastaa kun-
toutettavaa kohden L-2 kuukauden keskimaieiriiistti tyokyvytto-
myyseltikemenoa. Jos eltikkeeLle siirtyrmistti voidaan toteute-
tuilla tai toteutumassa o1evilla kuntoutustoimenpiteiltei ny6-
henttiii vaikkapa muutamilla kuukausilla, panostukselra on ollut
olennainen taloudellinen nerkitys. On syytii ttihdenttiti myos
sitii inhimilristai merkitystai rnikei kuntoutuksella on orlut itse
kuntoutukseen osallistujille, kun heidiin tyosstioloaan on
tuettu ja sitri kautta parannettu heidiin elinehtojaan ja
ekimAnlaatuaan.

Kustannuslaji Yhteensti Asiakasta
kohden

Toimeentuloturva
(kuntoutusraha)

7.323.900,- 9 7OO,-

Suoranaiset kustannukset 4 .239. 800 , - 5 600,-

Yhteensd t l_.563 .7OO ,- 1_5 300, -
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4 ARVIOINTIA

Kokeilun tavoitteena oli selvittiiii ty6eldkejiirjestelmtin
mahdollisuuksia toteuttaa varhaiskuntoutusta. sillti tar-
koitetaan ttissti liihinnri amnatillisen kuntoutuksen toimen-
piteitei, j oi 1 I a pyrittiiin ty6kyvytt6myyseliikkeel Ie s i irty-
ruisen myohentymiseen. Kohderyhmiinii oli ty6eliirntissii vielti
olevat tyontekijiit ja kokeilu toteutettiin yhteisty6ssd
kokeiluun valittujen ty6nantajien kanssa. Selvittelyn
kohteena olivat kuntoutukseen tulevat henkilot, kuntoutus-
toimenpiteet, kuntoutuksen jrirjestaimistavat sek€i kustan-
nukset. Kun tavoitteena oli selvitellei erilaisia kuntou-
tusmuotoja ja ltihestlmistapoja, ei kuntoutuksen sisiiltoai
eikii kohderyhmaekaan rajattu tarkasti. veiljastd miitiritte-
lystei johtuen ei kuntoutuksen tarvetta voitu yksiselittei-
sesti selvitttiei.

Eliikelaitosten tar j otessa yrityksi I te mahdol I isuutta osal-
listua varhaiskuntoutuskokeiluun oli vastaanotto yleensEi
nyonteinen sekti ty6nantaja- etttl ty6ntekijiitaholla. vast-
ikeizin ennen kokeilua tyoroarkkinajtirjest6t olivat antaneet
suosituksensa ty6kykyti yllaipitaivdstti toirninnasta, mikai

osaltaan loi kuntoutusmy6nteist€i ilnapiiriei.

Kokeilun suunnittelu ja ktiynnistyminen ajoittui vuosiin
1988-L99L, jolloin taloudellinen nousukausi Suomessa tait-
tui nopeasti jyrktiksi laskukaudeksi. Laman myotai yritysten
kiinnostus varhaiskuntoutukseen vtiheni selvtisti. Peri-
aatteellista valmiutta yrityksissti oIi, mutta kiiytiinn6n
valmius ennen kaikkea taloudelliseen panostukseen oIi
vrihiiistai. Kiiynnistymisvaiheen vaikeudet liittyivdt asen-
teisiin ja hallintojtirjestelmiin. Joissakin tilanteissa
k€iynnistyruistti haittasi rny6s ty6ehtosopirousten tulkinta-
Kiiynnistyminen oIi kuitenkin selvtisti helpompaa kuin
eliikkeen hakiioihin tai jo eltikkeetlti oleviin kohdistunut
kuntoutus.
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Kuntoutukseen valikoituminen vaihteli yrityksittiiin. Kokeilun
piiriin tulleista kuitenkin yli 75 I oli yli 4O-vuotiaita, e1i
juuri niistti ikiiluokista, joista ennenaikainen eltikkeelle
siirtyninen isossa mittakaavassa tapahtuu. Kuntoutukseen osal-
listuneista vain pieni osa koki terveydentilansa huonoksi.
Ttist?i voitaneen pdeitelJ-ti, ettii kokeiluun osallistui tydnteki-
j6ita, joilta ei vielti ollut vakavaa ty6kyvyn menettiimisen
uhkaa, mutta jotka siitti huolinatta kokivat olevansa kuntou-
tuksen tarpeessa. Niiin ollen tavoitettiin juuri sitti kohde-
joukkoa, jota lrihdettiin etsirntitin.

Vaikka kokeilua koskevassa tiedotuksessa korostettiin kysymyk-
sessd olevan nimenonaan amnatillinen kuntoutus, odotukset sekti
yritysten ettri ty6ntekij6iden taholta kohdistuivat kihinnal
lairikinniilliseen kuntoutukseen. Tana olikin odotettua, koska
kuntoutus nielletAdn yleens€i nimenomaan ltidkinndlliseksi kun-
toutukseks i eri lai s ine f ys ikaa I isine j a kuntoutuslaitoshoitoi-
neen. Lti{ikinntillistA kuntoutusta toteutettiin mm. ty6paikka-
ja ammattikohtaisesti, jolloin se pyrittiin yhdistEiniidn amma-
tillisen kuntoutuksen toirnenpiteisiin, useinmiten erilaisiin
ty6 jArjestelyihin.

Liirikinneirlisen ja anunatillisen kuntoutuksen vtirimaastoon si-
joittuvat erilaiset aktivoivat kurssit. Talle alueella palve-
lujen tarjonta on viime aikoina lisrieintynyt ja niiden olen-
nainen laajeneminen onkin odotettavissa, nikaili rahoitus
jairjestyy. Amrnattiryhrniikohtaisesta painotuksesta huolinatta
kurssit ovat ltihempiinai lii€ikinnEillist€i kuntoutusta ja muistut-
tavat Kelan perinteistti kuntoutustoimintaa.

Kokeilu osoitti yhttiiiltei, ettti lriiikinnrirristri kuntoutusta
anmatillista kuntoutusta tukevassa tarkoituksessa voidaan
sovertaa tyoel iike j iir j esteLniissti j oustavasti el i ser I ai s i ssakin
tilanteissa, joissa ei vielti ole servtiri liityntiiti toteutusta
odottavaan tai kriynnissii olevaan annatilliseen kuntoutusohjet-
maan. Toisaalta osoittautui, ettti perkiistdan riitikinntilrisen
kuntoutuksen hyvtiksyrni nen osaks i tyoe kike j air j este lniin kuntou-
tusta johtaisi helposti hallitsenattonaan tilanteeseen nm.
tdsntilristen varintakriteerien ruiitirittelyongermien vuoksi.
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Kokeilu osoitti edelteen, etti ty6ntekij6iden kiinnostus
yrityksen ulkopuolella tapahtuvaan ammatilliseen kuntou-
tukseen on vtihiiistai. Ainakin kokeilun aikana, jolloin
tyollisyystilanne heikkeni merkitttiviisti, ty6nteki j6itii ei
kiinnostanut irtaantuminen ty6stAAn ja tyopaikastaan
nuualla tapahtuvaan kuntoutukseen.

Tyontekijoitten tyo- ja ansiokykyii saiilytttiviti tai paran-
tavia kuntoutustoinenpiteitti voidaan tunnetusti toteuttaa
tyopaikoilla ny6s tyonantajan itsensti organisoimana'
Vaikuttaa kuitenkin siltri, ettd tyoeltikejtir jestelm2in
aktiivisella otteella on nahdollista listitii yritysten
kiinnostusta ja hereittdri niitri ymrniirtiinaan tiillaisen
toiminnan merkitys ja siten edistria sen ktiynnistyrnistai ja
toteutumista. Lisdiirntillai ty6panosta, tehostamalla yhteis-
tyotti ja etsirndlld uusia sovellutuksia, on mahdollista
Iisiitii toirnenpiteiden kohdentumista nimenomaan sellaisiin
tyontekij6ihin, joilla on jo eri tahojen arvioimana vai-
keuksia selviytyei ty6ssdiin. Tiimdnkaltainen toirninta Iistii-
si jossakin rrtidrin tyoelakevakuutuksen kuntoutustapauksia.
Kun ohjelmat kuitenkin osittain tulisivat totEutettavaksi
yksinomaan tyonantajan kustantarnina ja ne olisivat yleensii
lyhytkestoisia, pysyisi tyoel"dkejtirjestelntin osuus kustan-
nuksista ilmeisesti kohtuullisena- Kokeilun yhteydessii
ilmeni my6s, ettii rnonissa yrityksissd on jo vakiintuneita
uudelleensijoitus- 1nn. jairjestelyjd, joihin tyoeliike-
jiirjestelntilld oli vain vtihiin lisaittiivtiei- Kaikki yritykset
eiviit nydskddn halunneet eldkelaitosten puuttumista kdy-
tiintdihinsti.

Kuntoutusrahan tasolla oli selvd vaikutus kuntoutushaluk-
kuuteen. Jo suunnitteluvaiheessa ennakoitiin tulevan
kuntoutuslainsdiidtinn6n uudistus ja asetettiin 80 8:n taso
ansiotulosta kuntoutusrahan miiiiriiksi. Parhaiten kuntoutus
sujui ns. ty6suhdemallilIa, jolloin ty6nantaja maksoi
normaalin palkan kuntoutusajalta ja elSkelaitos 8o Z

palkasta ty6nantajatle. Eldkejiirjestelmtin kuntoutusrahan
taso on my6s uuden lainsEiSdiinn6n nukaisesti noin g0 I
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ansiotulosta. Kokeiluvaiheen aikana ja sen jrilkeen Kansan-
eliikelaitoksen kuntoutusrahan tasoa on kuitenkin alennettu
rnikti on aiheuttanut ongelnia jiirjestelnien vdlillri syntyviin
edullisuusvertailun vuoksi. TAmti saattaa listitri kustannus-
paineita tyOekikejdrjestelmiin suuntaan ltihinnii ty6paikkojen
uIkopuolella toteutettavan kuntoutuksen yhteydessEi.

Yhteisty6 nm. Kelan ja ty6voinahallinnon kanssa sujui pro-
jektiyrityksissti hyvin ja my6s rajanvedoista ja tydnjaoista
voitiin joustavasti sopia. Lokakuussa J.ggL voimaan tulleen
uuden kuntoutuslainstiiidiinnon keskeisiti tavoitteita on mrn. eri
kuntoutusjrirjestelrnien ty6njaon selkiyttdminen ja yhteistyon
parantaminen. Saatujen kokemusten perusteella on syyta toivoa,
ettti ra janveto-ongelnat ja jiir jestelmiist€i toiseen si irtyniset
voidaan ratkaista ny6s kaytenn6n kuntoutustyOssd tarkoituksen-
mukaisesti sekei jArjestelrndn toimivuuden ettEi asialraspalvelun
kannalta.

Kokeilu toteutettiin varsin niukoin listiresurssein sekii yri-
tyksissii ettii eliikelaitoksissa. Tavoitteena oli olemassa ole-
vien resurssien uudelleenjtirjestelyn avulla saada aikaan
uudenlaista tyoskenteryotetta. varsinkin ammatil-1isen kuntou-
tuksen ohjermissa tuli servtisti itmi kuntoutuksen tyovartai-
suus ja prosessinomaisuus. vahtiisetkin ty6jairjesteryt vaativat
monen eri osapuolen niikokantojen kuulemista. Tyontekijtin kan-
nalta kaikki vtihtinktidn vaativampaa opiskelua ederrytteivrit
eriimiinuramuutokset vaativat perusteelrista harkintaa, ionka
pohjaksi hiin tarvitsee runsaasti tietoa.

Ekikelaitosten aloitteerlisuus ja aktiivisuus, jopa prosessin
painostaminenkin, orivat keskeisiii toiminnan onnistumisen
edellytyksi6. rrnan nerkittriviii errikelaitosten aktiivisuutta
ei toirnintaa juuri syntynyt. Kokeirun perusteerla neiyttiiiikin
si ltri, ettii tyoerrike jtir jestelmiin kuntoutuksen volyyrni ri ippuu
ratkaisevasti siitri paljonko se itse panostaa kuntoutukseen.
Mikali kuntoutusta harutaan kehittriri ja raajentaa nykytasosta,
on resursseja sekti ereikeraitoksissa etta tyopaikoilla lisiittei-
vti. Ty6terveyshuollossa jonkinasteisen sairaanhoidon mukanaoro



60

on tiirkeriri, koska pelkiistaitin lakisrititeinen toininta ei
ntiytti luovan riitt;ivtiA tietopohjaa ja kontaktipintaa
va jaakuntoisten tunnistamiseksi.

Tyoelaikejtirjestelmiin rooli varhaiskuntoutuksessa liittyy
Iuontevasti sekti toirninnan ktiynnisttiniseen, yllipitdniseen
ettti kehittEimiseen. Ktiytiinn6n toimintana tilnti merkitsee
virikkeiden ja infornaation antamista yrityksille sekti
yhteydenpitoa niiden oman kuntoutustoiminnan tukemiseksi.
Se on yhteisty6tti yritysten kanssa sellaisten kuntoutus-
ohjetmien toteuttamiseksi, joissa eltikelaitos osallistuu
kustannuksiin. Elaikejtirjestelmii hoitaa my6s, tarvittaessa
yhteistoininnassa Vakuutusalan Kuntouttamiskeskuksen
kanssa, itse kuntoutustoimintaa tapauksissa, joissa kun-
toutusohjelna toteutetaan yrityksen ulkopuoleJ.la ja on
pitk€ikestoinen. TyOelakejtirjesteln€in kuntoutukselle on
luotavissa oma, itsendinen toimintaprofiili, joka pohjau-
tuu yhteisiin lrihtdkohtiin ja toinintaperiaatteisiin.
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