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tdmdn numeron tarkoitus

Yrjd larmola
filosofian maisteri
Eld.keturvakeskuksen
tiedotusosaston
osastopiiiillikko

Tycintekryiiin eldkelakien voimaantulosta on tiind vuonna kulu_
nut kaksikymmenta vuotta. yrittiijien eliikelaki ja maatalousyrit_
tiijien eliikelaki ovat kaksitoistavuotiaita.

.Se, ettd ansiotyd tuottaa eldketurvaa, on tdnd pdiv6nd itsest66n
selvd ajatus. Mutta ainoastaan kaksikymmenta vuotta sitten yk_
sin valtion virkamiehilld ja muutamalla muulla ammattiryhmilla
oli lakisddteinen tycieldketurva. Muut olivat vapaaehtoiiten jiir-
jestelyjen varassa tai ilman tyoeldkeoikeutta. ileinen tydelake_
turva, joka sdilytti ansaitut erdke-erdt tycisuhteiden vaihtuessakin
ja sitoi eliikkeet indeksiin niiden arvon sdilyttdmiseksi, oli suuri
uutuus.

Eliiketurvakeskus, lakisddteisen tyoeldketurvan toteuttamises-
ta vastaava keskuslaitos, pddtti noteerata 20-vuotispiiiviin liihin-
nd kdytdnncin toimenpitein. Laitoksen ammattilehdestd Tvrj_
eldkkeest6 piiiitettiin julkaista ajankohtaiseen ja kiiytiinncin kan-
nalta tarpeelliseen kysymysnippuun paneutuva ..ikoirnu-..o.
Kun Tycieldkkeen pddyleiscind numerosta toiseen ovat tvci_
eliikejiirjestelmiin tycintekijdt, tdmdn numeron kohteiksi vat itiiin
l6heiset yhteistycikumppanimme, liiikiirit.

Liitikiirit ovat keskeisessd asemassa siinii prosessissa, joka joh_
taa tycikyvyttcimyyseliikkeen hakemiseen ja hakemuksen kisit_
telyyn. Hoitava liidkdri esittd6 kustakin hakijasta arvionsa, el6ke_
laitos tekee eliikepiiiitciksen. - Miksi hoitivan liiiikiirin sana ei
ratkaise? - Pyritiiiin yhdenmukaiseen, eldkelaitosten koko ka_
suistiikan pohjalta tapahtuvaan, tasapuoliseen kiytAntcicin. _
Miksi kansaneliikejiirjestelmii ja tyoelakejarjestelmd saattavat
arvostella saman henkilon tycikykyii eri tavoin? _ Kansaneldke_
lainsddddnncin ja tycielakelainsdiddnncjn ty6kyvyttcimyysmddri_
telmdt ovat erilaiset. Jiilkimmdisen maeritelmassi on paino sa_
nan_alkuosalla tyd-: tycikyvyn ratkaisee kyky jatkaa entistd tai
tehdd entiseen verrattavaa ty6te, ei sairaus sininsii. Tyci saattaa
jatku.a vdhentymiittcimdnii, todetusta sairaudesta huolimatta, tai
vdhdisenkin nlkciinen haitta saattaa olla ammatin kannalta rat-
kaiseva.

Niiihin kysymyksiin ei pysryra anramaan vastauksia, joihin
oltaisiin yksimielisen tyytyviiisiii. Seuraavat kirjoitukset tnkin
llgttava asiantuntija-alustuksina, ei yleispdtevina vasrauksina.
Kirjoittajina on . tycieldkelainsiiiiddnncin ja tyoelakekdytiinncin
asiantuntijoita ja liiiketieteen eri alojen tuntloita. Kaikki niikci-
kulmat eivdt vdlttdmittd lankea yksiin.

Thmd numero jaetaan vakinaisen vastaanottajakunnan lisdksi
maan ld.dkdreille ja liiiiketieteen kandidaateille. ioimitus roivoo,
ette numero palvelisi ajatusten jatkokehittelyii, joka on tarpeen
eliikejiirjestelmien kehiu6miseksi, ja tarjoaisi keitalukemista pi-
demmdksikin ajaksi kiiytiinnon hycityii.

Yrjd Larmola
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Ty okyvy t t r)mYY den o I e t e t aan
voivan mennri ohitse

Kunnallisirolitiikassa tunnetaan
hokema, ettii harva Piiitcis on
niin pysyvii kuin se, joka on teh-
ty toistaiseksi. Muut piiiitcikset
on yleensi tehtY miiiiriiajaksi.
Tuttu esimerkki on Helsingin
Lasipalatsi, joka aikoinaan ra-
kennettiin viiliaikaiseksi.

My6s tyokyvyttdmYYseliike
myonnetiiin - Periaatteessa -
toistaiseksi, silloin, kun siti ei
myonneti mdiirdaikaisena. Lain
mukaan eliike lakkautetaan'
KUII Saaja ull )!llr4 rrr44r rrr ^srr
toutunut, ettei teyta saamisen
-,{alh,rr/Uc;A

Kdvtdnnossa IYoKYVYtto-
myyspidtcis hyvln useln Ymmar-
rethiin lopulliseksi, silloinkin,
kun lii"6ketieteellisesti ehdotto-
man pysyviisti vammasta tai
sairaudesta ei ole kyse. Piiiitcis
kuulostaa kertakaikkiselta, lo-
pulliselta. Luonteestaan riiP-
puen potilas nopeasti tai hitaasti
mukautuu tydkyvyttdmyytensa
ajatukseen, sYntYY asenteesta
johtuva tyokyvyttdmyys.

Tiss6 lienee hoitava liiiikiiri
avainasemassa. Paranemisen
halun ylliipitdminen on osa hoi-
toa, silloin kun YlldPitoon suin-
kin on edellytykset.

Kuntoutuvakin Potilas tuntee
rimakauhua ajatellessaan tYo-
eliimiiEn Palaamista. Hiin Pel-
kiiii siirtyii elekkeen tarjoamasta
tasaisesta toimeentulosta ansio-
tulon epdvarmalle Pohjalle;
tycinsaanti on ePdvarmaa; ura-
kehityksen mahdollisuudet ovat
ehkii entisestiiiin rajoittuneet;
terveys ei ehkii kesti ja ansiot
muodostuvat aleneviksi; jos
tuonnemPana joutuu uudelleen
tydkyvyttdmyYselikkeelle,
el6kkeen Perustana kenties on
alempi ansio kuin nYt.

Eliketurvan alentumiselta
voitaisiin tydhonpaluuta kokei-
levat turvata tarkentamalla lain
soveltamista. Eliike voitaisiin
myontid entisin Perustein Pit-
klinkin tyokokeiluvaiheen jiil-
keen silloin, kun tiim6 antaisi
vakuutetun kannalta edulli-
semman tuloksen kuin uusin Pe-
rustein laskettu el6ke.

Miiiiriiaikaisen tydkyvytt6-
myyseliikkeen saajan tulisi olla
el6kelaitoksen erityisen huolen-
-i,{^- Lnh^a lf;inet trrlee nitfiI
tarkoin selvilla siite, mite piiatcis
hiinelle merkitsee. ia hinen tyci-
IlOIlpalUUf llallLl(JlllJuut!rrrd !u
lee aJUlsSa Sclvttrdd. I LtrrrrLorr

r:]',rtI
laskun tydeHmaen tarjoaa osa-
eliikkeen maksaminen Ylimeno-
kaudelta. TydhonPaluun
problematiikkaa selvitelleen
tyciryhmdn mielestd tiiti mah-
dollisuutta voitaisiin kiiYtt?i?i
enemmdn kuin sitd nyt keyte-
tii6n.

TyokyrryttcimYYseliikel6isen
tycihrinpaluun tiellii on monia
esteita, asenteista, tY<isuojelu-
niikcikohdista. tYcillisYYs- ja
palkkauspolitiikasta johtuvia.
On my6s esteita, jotka johtuvat
siitl, ettei tiedetii, mitd mahdol-
lisuuksia on jo olemassa ja tar-

jolla. - TycikYvYtt<imYYsPiiii-
tciksen jiilkeenkiitin el6keliiinen
ei lakkaa olemasta liiikiirin poti-
las, eikii hiin liioin voi olla elike-
laitoksen nikcikulmasta loP-
puun kiisitelty tapaus. Se, etti
tydkyv)'ttdmyYseliike mYcinne-
tiiiin toistaiseksi, asettaa p6ii-
tcikseen vaikuttaneille laillisen
velvoitteen seurata eliikeliiisen
myohempiiii kehitYstii - eikd
niinkiiin siin6 mieless6, ettd val-
vottaisiin, tekeekti hIn salaa tcii-
tii, kuin tuen tarjoamiseksi ja
olojen kohentamiseksi.
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PENTTI KOIVISTOINEN

Ty o e I rik ej cirj e s t e lm ci j a
Elcjketuntakeskuksen
asema siinri

Pentli Koivistoinen
varatuomari
Eliiketurvakeskuksen lainopillisen osaston
osastopii6llikkci

T .t,' de I ci k ej rirj e s t e I mcin p e r u s t a n o o n n s. a n s a i n t a-
periaate. Tvbntekijein kannalta oikeus ekikkee-
seen kuuluu t.t'on vastikkeena saataviin etuuksiin
somalla tovalla kuin palkkakin. Eroa on siinci, ettci
polkka maksetaun t.t'ontekijcille periaaueessa vci-
littiimci.yti, muttu ekikettci y,astaaya palkan osa
suoritetaan eltikdaitokselle, joka tkiketapuhtu-
man satuttua r.t'ht"t'.t' maksamoon r.l'dnteki.jcille
erritinla i s t a .fa t k o pa lk k a a e li e kik e t t ri.

Tydnontajan kannaha t.t'oekikekustunruts yos-
taavasti on palkkuan verrettara menoerci. Niinpri
t.v i) m ar k k i naj eitj e s t d t, j o i de n s o p intu k s e n p o hj a I t a
t.r' t) e I cik e j ti r j e s t e I m ti s 1tr74' i, i (i t t i r' (it .r' r i t.t' k s i I I e y' a-
pautta sckri t.l,dekiker:akuuluksen IoteutIamisIa-
ra n e t t (i k ti -t t e t t cit' cin e I ci k e la i t o k s e n .j a s en t v.v' p i n
v'alinnassa. Ekikevakuutuksen uskottiin tcillci to-
voin loteutettuna vqstoavon ntohdollisirnnran hy-
vin kunkin .vrit.r'ksen turpeita ja olosuhteita. ]',lciin

.jrir.jestelmrin perustono oleva on.gaintaperiaate on
v'aikuttanut ckikeoikcutta koskcviensricinntisten
o h e l lo m y d.s t.v d e ki k e j cir i c s t e l m cin orga n i s a u t i o o n.

Ty<ielikejirjestelmii on tapana jakaa yksityi-
sen sektorin eliikejiirjestelmiiiin, julkisen sektorin
eltikejiirjestelmiin ja merimieseliikejiirjestel-
miidn. Kuten edelliikin, keskityn seuraavassa
piiiiasiassa yksityisen sektorin eliikejiirjestelmiin
kuvaukseen. Kuvauksen olen rajannut koske-
maan liihinna tyokyvyttdmyyseliikkeiden rat-
kaisutoimintaa.

EI-A.KEI}IITOKSET
Yksityisen sektorin eliikejiirjestelmii huolehtii
tydntekijain eiakeiakien 1TEL1a LEL) seki yrit-
tiijien eliikelakien (YEL ja MYEL) toimeenpa-
nosta. Tim6 tarkoittaa liihinnii vakuuttamiseen,
eliikkeisiin ja varojen hoitoon liittyvia tdite.
TEL:ssa tyOnantaja voi eriiin tycintekijdittensii
lukumiiiiriistii johtuvin rajoituksin valita, jirjes-
tii5kci hiin eliketurvan eliikevakuutusyhticlssii,
eliikesiiiticissd vai el6kekassassa. YEL-eleketur-
va on hoidettavissa joko eldkevakuutusyhtidn
tai eliikekassan kautta. LEl-eliiketurvasta huo-
lehtii LEl-Tycieliikekassa. Maatalousyrittiijien
eldkelaitoksen (MELA) vastuulla sitd vastoin on
MYEL:n toimeenpano. Lakisiiiiteistii eliikeva-
kuutusta hoitavia vakuutusyhticiitii on 8, eliike-
kassoja 12 ja eliikesiidtidite 89. Mainittujen elii-

kelaitosten yhteisiii asioita hoitaa eriiiinlaisena
keskuselimend Eldketurvakeskus (ETK). El?ike-
laitokset ovat jarjesteytyneet yhteiseksi liitoksi
Tycieliikelaitosten Liiton puitteissa.

Kaikkien edelld mainittujen elAkelaitosten ja
Eliiketurvakeskuksen pdiitciksistii asianosaisilla
on valitusoikeus yksityisen sektorin eliikelauta-
kuntaan ja sieltii edelleen vakuutusoikeuteen.
Jdrjestelmdn ylin valvontaviranomainen on so-
siaali- ja terveysministerici, kdyt6nnrissi sen va-
kuutusosasto.

Julkisen sektorin eliikejdrjestelmistd merkit-
t6vimmit ovat valtion eliikejiirjestelmii, jota hoi-
taa valtiokonttorin eliikeosasto, kunnallinen
eliikejiirjestelmd, jota hoitaa Kunnallinen eliike-
laitos, sekd evankelis-luterilaisen kirkon eliike-
jiirjestelmii, joka on Kirkon keskusrahaston hoi-
dossa. Merimiesten eliikejiirjestelmistii huolehtii
Merimiesel6kekassa.

Kuluvana vuonna voimaan tulleen rintama-
miesten varhaiseliikejiirjestelmiin mukaisten
eliikkeiden suorittamisessa on mukana koko tyo-
eliikejiirjestelmti. Eliikeoikeuden kuitenkin rat-
kaisee valtioneuvoston nimittiimii rintamavete-
raanien varhaiseldkelautakunta.

EL,,IKELAUO STEN TI ED OTU S-
JA NEUVONTATOIMINTA
Tietoa tydkyvyttdmyyseliikkeiden hakemisme-
nettelystii, eliikkeen mycint6misen ja lakkautta-
misen edellytyksistii sekii niiihin liittyvistii asiois-
ta saa ETK:sta sekii kaikkien edellii mainittujen
tydelakelaitosten sekii niiden osakasyhti<iiden ja
valtuutettujen asiamiesten palvelupisteistii.

Tyoeliikelaitosten tiedotus- ja neuvontatoi-
minnan kohteita ovat tyctnantajien, tydntekijcii-
den, yrittiijien ja eliikeliiisten lisiiksi mm. hallin-
toelimien jdsenet, jiirjestot, asiakas- ja yhteistoi-
mintayksikciiden virkailijat, asiamiehet j a ldij,kd-
rikunta.

Tiedottajina toimivat joko erityiset tiedotus-
henkil<it tai, ratkaisutoimintaan osallistuvat
mukaan lukien, liiiikiiriratkaisijat. Keskitettyii
tiedottamista tapahtuu myds yhteisen liiton,
Tycieliikelaitosten Liiton, jirjestdmissd tilaisuuk-
sissa sekii Liiton julkaiseman kirjallisen aineiston
avulla. Kuntoutustoimintaa varten tyoeliikelai-
tokset ovat juuri liittonsa viilityksellii liittyneet
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Vakuutusalan Kuntouttamiskeskukseen, jonka
kuntoutusasiantuntijat ovat siten laitosten kiiy-
tettavissa mycis tiedotus- ja neuvontatoiminnas-
sa.

Kansaneldkelaitoksen paikallistoimisfot pal-
velevat tehdyn sopimuksen perusteella sekd eld-
kehakemusten vastaanotossa etta neuvonnassa.
ETK on lisdksi valtuuttanut pankit ja postit toi-
mimaan ndissd samoissa tehtavissa. Erityisesti
tyontekijajerjestoihin kohdistuvaa tiedottamista
ja neuvontaa suorittaa erityinen El6ketiedotus-
toimisto.

EI-4: KELAITO STE N RATKAI S UTO I M I NTA
Varsinaiseen ratkaisutoimintaan osallistuvien
henkiloiden koulutustaso vaihtelee, koska tyci-
eliikejirjestelmiidn kuuluu hyvin erisuuruisia ja
erityyppisiii eliikelaitoksia. Yhteisend piirteeni
kuitenkin on, ettd kaikissa eltkelaitoksissa var-
sinaiseen tydkyvyttdmyysratkaisutoimintaan
osallistuu aina ltiiikiiri. Tdmi koskee myos vali-
tuselimid. Liiiikiireiden erikoisalana on selvitetty
oicvarr uscirrrrrritcrr sisiio".lit.

Liiiikiirin lisiiksi ratkaisutoimintaan osallistuu
useimmiten toimihenkilo, jonka tehtdv[nimike
voi olla esittelijd, eldkeratkaisija, eliikesihteeri tai
el6kevalmistelija. Niiiden kahden henkilcin ohel-
la ratkaisun tekoon osallistuu tapauksesta riip-
puen vaihteleva mddrd eritasoisia toimihenkil6i-
te, tarvittaessa laitoksen johtohenkilciit[ my6-
ten. Liidkiirintutkinnon jiilkeen useimmin esiin-
tyviii ratkaisijan tutkintoja ovat sosiaalialan, oi-
keustieteen, matematiikan ja terveydenhoitoalan
tutkinnot.

Noin puolet elakelaitoksista kayttaa ulkopuo-
lista konsulttiapua, jota keytenndssa on useim-
min tarvittu psykiatrian, ortopedian ja neurolo-
gian alueilla.

ElSkesiiiiti<jiden erityispiirteena on se, etta
ratkaisutoiminnassa mukana oleva lddkdri on
yleensd ao. yrityksen palveluksessa oleva tyci-
paikkaliiiikiiri. Muiden ratkaisutoimintaan osal-
listuvien koulutus, tydnimikkeistd ja asema
poikkeavat muiden elSkelaitosten kdytiinncisld.
Tiimii johtunee siitd, ettii eliikes66ticjiden toimi-
henkilciillii on usein muitakin kuin eldkkeisiin
liittyvii tehravia ja siitii, ettii elakeratkaisut teh-
dddn eldkesdiiticin hallituksessa tai sith vastaa-
vassa ryhmdssd, jossa jo lain perusteella on olta-
va niin tyonantajan, tyontekijoiden kuin toimi-
henkilciiden edustus.

RATKAISUN TEOSTA
Mycinteinen piiiitcis syntyy tavallisesti laakarin ja
ratkaisijan yhteistycinii. Jos pddtciksesta neytteisi
tulevan kielteinen, saattaa se joutua viel6 esi-
merkiksi lakimiehen, osastopddllik6n tai johta-

jan tarkastettavaksi. Monissa laitoksissa on
mycis epiivirallisia neuvotteluelimiii, joissa asian-
tuntijalaakarit ja ratkaisijat joukolla pohtivat
ongelmatapauksia. Epiiselvissi tapauksissa lai-
toksella on myos aina mahdollisuus pyytiiii
asiasta Tycikyvyttcimyysasiain neuvottelukun-
nan kannanotto.

Useissa tyoelekelaitoksissa on eldkeasiain
neuvottelukuntia, joissa kiisitelltiiin liihinnii pe-
riaatteellisesti merkittavia tycikyvyttcimyysel6ke-
tapauksia. Varsinaiseen ratkaisutoimintaan
osallistuvien lisdksi neuvottelukunnissa on mycis
tycinantaja-, tycintekijii- ja toimihenkilcijiirjest6-
jen edustus. Joissakin neuvottelukunnissa mycis
yrittiijdjiirjestcijen edustajat osallistuvat asioiden
kdsittelyyn. Vaikka neuvottelukuntien kannan-
otot ovat suosituksen luonteisia, pidetiiiin niitii
kdytdnnossd eldkelaitosta sitovina.

Neuvottelukunta tai sitd vastaava elin on kai-
kissa eldkevakuutusyhticiissii. Sitii vastoin el6ke-
kassoissa, eliikesdiiticiissii ja julkisen sektorin
eldkelaitoksissa tdllaista elintd ei ole.

f,{q! A.--^ +^i*ii .^- h.llifrtLsa- lro"lrrrrrdes-

taan valitsemia ratkaisutoiminnan valvojia, joi-
den tehuvand on kehittiid mm. eldkeratkaisu-
periaatteita sekii ohjataja valvoa kdyt6nnon rat-
kaisulinjaa. Valvojat antavat ratkaisusuosituksia
ja heissii ovat edustettuina valtio ja maatalous-
yriuiijiit.

LEL-Tycieliikekassassa ratkaistaan kaikki
tyokyvytt6myysel6keasiat eliikejaostoissa. Kul-
lakin LEL-alalla (maatalous-, metsa-, rakennus-
ja satama-ala) toimii eldkelaitoksen hallituksen
nimittdmd eldkejaosto, johon kuuluu jdsenind
kolme asianomaisen alan tycinantajajiirjestcin ja
kolme tyontekrlajarjeston eciustajaa. Puheenjoh-
tajana toimii eliikelinjan johtaja ja esittehjoinii
lakimies ja liiiikiiri.

ETK :N RO O LI TY A K YVYTTd M Y Y S-
EIA:KEASIOISSA
ETK on perustettu lailla siten, etta sen paattavis-
sd elimissd, edustajistossa ja hallituksessa, ovat
enemmistdnd tyomarkkina- ja yrittajejiirjestcijen
nimeiimdt edustajat. Lisiiksi ndihin elimiin kuu-
luu eldkelaitosten edustajia ja asiantuntijajdse-
niii. TEL 14 $:n mukaan ETK:n tehtavana on
toimia eldkkeistii eldkelaitoksille aiheutuvan vas-
tuun ja kulujen selvittiijiinii, luottovakuutuksen
antajana sekd muiden sellaisten tehtevien suorit-
tajana, jotka sille on erikseen siiddetty tai jotka
edellyttdvdt el6kelaitosten yhteistoimintaa. Edel-
leen lain mukaan ETK:n asiana on mycis hoitaa
el6kelaitosten valvontaan liittyviii toimeenpano-
tehtavia TEL:n osalta siten kuin sosiaali- ia ter-
veysministerici miiiiriiii.

ETK:n tehtavisa s15det66n myos asetukses-
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sa, joka sisiiltiiii ETK:n ohjesddnncin. Sen mu-
kaan ETK:n tehtevana on:

- antaa viranomaisille lausuntoja ja tehdii esi-
tyksiii tydntekijain ja yrittiijien eldketurvaa
tai sen kehittdmistd koskevissa asioissa,

- antaa tietoja, selvityksid ja neuvoja, jotka
koskevat tycintekijiiin ja yrittiijien eldkelain
soveltamista ja siihen liittyviii seikkoja,

- suorittaa tyontekijiiin ja yrittiijien eldketur-
vaa koskevia tutkimuksia ja laatia sitd kos-
kevia tilastoja.

Asetuksen mukaan ETK voi mycis harjoittaa
toimintaa, joka edistiiii tydntekijain ja yrittiijien
eliikelakien mukaista toimintaa harjoittavien lai-
tosten yhteistycitd sosiaalivakuutuksen ja sosiaa-
lihuollon piirissii toimivien muiden laitosten ja
viranomaisten kanssa.

REKISTERIT
Yksityisen sektorin tyoelakejerjestelmdssd nou-
datetaan ns. viimeisen eldkelaitoksen periaatetta.
Se merkitsee sita, etta pddsiiiintciisesti se eldkelai-
tos, jossa henkil<j on viimeisen tyciskentelynsd
perusteella vakuutettu, ratkaisee eldkehakemuk-
sen kaikilta osin ja, ratkaisun ollessa mycintei-
nen, maksaa koko eldkkeen. Tdllaisessa jdrjes-
telmiissd on ETK:n kiiytossii olevien valtakun-
nallisten rekisteritietojen merkitys ensiarvoisen
tiirke6. ETK pitea mm. eliikejZirjestely-, tycisuh-
de- ja eliiketapahtumarekisterid.

ETK valittae rekisteristiiiin eld.keratkaisuja
koskevat tiedot mycis KELA:lle. Vastaavasti
KELA toimittaa omista eldkeratkaisuistaan tie-
dot ETK:lle, jossa niistd kirjoitetaan rekisteriot-
teet ao. eldkelaitosta varten. Kansaneliike- ja tyo-
eliikejiirjestelmien viilillii on sovittu mycis siitd,
ettd eldkehakemuksen liitteend olevat lidkdrin-
lausunnot ovat aina mycis toisen jdrjestelmdn
kiiytettlvissii. Mycis lisdtutkimuksiin liihettami-
sestd ja tutkimusten tuloksista vdlitetddn tiedot
toisen jdrjestelmdn laitokselle.

^f 
rf tr/n^rT /IiLUYUIIIA

ETK ei ratkaise eldkehakemuksia. Kuitenkin
ETK:n tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelu on niin
eliikkeen hakijoille kuin eldkelaitoksille merkit-
tavaa. Tella hetkellii ETK:ssa on valmisteilla
elSkelaitoksia varten poikkeuksellisen laaja
yleiskirje tyokyvyttdmyyseliikkeistii, jonka sisiil-
tci6 voisi kuvailla sanonnalla: "Kaikki mitd olet
halunnut tietiiii tycikyvyttdmyyselakkeistii."

Valtioneuvoston pddtciksellii on ETK:lle siir-
retty TEL:n mukaista toimintaa harjoittavien
avustuskassojen ja eldkesiiiiticiiden valvontateh-
tivi6. Tim6n perusteella ETK suorittaa tarkas-
tuksia ndissd eldkelaitoksissa ja antaa mm. siind
yhteydessd ohjeita ja neuvoja myos tyokyvyttci-

myysratkaisujen osalta. Valvontavelvollisuus
mahdollistaa ndiden elSkelaitosten osalta ratkai-
sukiytdnncin yksityiskohtaisen seurannan.
Myris eliikkeisiin liittyvissii koulutustilaisuuksis-
sa eldkesddtiot ja eldkekassat kdyttdvdt valtaosin
ETK:n asiantunti ja-apua.

ETK:lla on mycis sopimukseen perustuva oi-
keus antaa tycieliikejiirjestelmiin ylimmdlle muu-
toksenhakuelimelle, vakuutusoikeudelle (VA-
KO) lausunto jokaisesta tyontekr.yiiin ja yrittiijien
eldkelakien soveltamista koskevasta asiasta, jo-
ka on VAKO:n kesiteltavand. Kun ETK tallOin
saa tiedon kaikista VAK0:ssa kasitelEvena ole-
vista tycieldkeasioista, on ETK:n mahdollista
luoda kuvaa siiti, millainen ratkaisukdytdntci eri
eldkelaitoksissa vallitsee. Tata kautta ETK:lle
tarjoutuu mahdollisuus vaikuttaa oikeuskiiy-
tdnncjn muodostumiseen lakien tarkoitusperii ja
yleisemminkin yksilcin oikeussuojaa toteutta-
vaksi. Olennainen puoli asiassa on tdlloin ohjata
eldkelaitosten soveltamiskdytiintcid yhdenmu-
kaiseksi. Tdmd luonnollisesti edellyttdd muutok-
senhakuasteiden pddtcisten valpasta seurantaa.

YHTEISTYdELIMET
ETK:n yhteydessd toimii my6s Ty6kyvyttdmyys-
asiain neuvottelukunta (TkN), joka yleensd ko-
koontuu viikoittain. Sen jdsenind on eldkeasioi-
den ratkaisutoimintaan perehtyneitd henkilciitii
yksityisen ja julkisen sektorin eliikejiirjestelmistii
sekd tycimarkkinajiirjestoistii. TkN ei ratkaise
eliikeasioita, mutta se antaa elakelaitoksille suo-
situksia sekd periaatteellisissa ettd muuten han-
kalissa tapauksissa. Kdytdnncissd TkN:n suosi-
tuksia liihes aina noudatetaan, joten sillii on
huomattava ratkaisukdytdntod ohjaava vaiku-
tus.

ETK:n yhteydessd toimivassa tulkintaryh-
mdssd on edustajia sekii ETK:sta ettii eldkelai-
toksista. Sen tehtdvdnd on laatia ohjeita tycieliik-
keitd koskevissa tulkintakysymyksissi sekd an-
taa eliikelaitoksille mycis tydkyvyttomyyselhke-
asioissa tarpeeiiisia taytantoonpano-oh.;eita.

Eri eliikejiirjestelmien viilistii yhteistyctta edel-
lyttevia kysymyksiii on mahdollisuus ottaa esille
ETK:n yhteydessd toimivassa yhteistyciryhmds-
sii, jossa ETK:n ja eliikelaitosten lisdksi ovat
edustettuina mycis valtion ja kuntien eliikejiirjes-
telmiit.

Jos yksityisen sektorin eliikejiirjestelmdn lai-
tokset eivdt pddse yhteisymmdrrykseen siitd,
minkii laitoksen tehtava on ratkaista el6keha-
kemus tai minki laitoksen asiana on huolehtia
eldkkeeseen liittyvistii eldkelaitoksen mycihem-
mista tehtavistii, voi ETK ratkaista asian. Pdii-
tcikseen ei saa hakea muutosta.
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ANTTI SUOMINEN

TULEVAISUUDESTA
Ns. ty6kyryttcimyyden arviointitoimikunta j6tti
kuluvana vuonna mietintcinsd sosiaali- ja ter-
veysministericille. Toimikunnan tehtiivinii oli
muun muassa selvittiiii tydkyvyttomyyden to.
teamiseen ja tyokyvyttcimyysasiain ratkaisua
koskevaan toimintaan liittyviit puutteet ja epii-
kohdat kiinnittiien huomiota muun muassa rat-
kaisutoiminnan yhtendisyyteen sekii tehdi tar-
peelliset parannusehdotukset. Mietintri kasittea
25 kannanottoa ja se on jo nyt kiiynnistiinyt
tydkyvyttdmyysratkaisutoimintaan kohdistuvia
muutoshankkeita. Puuttumatta niihin sen
enemmaiti otan esiiic vairr vuudsu aiusia "-i-maan tulevan hallintomenettelylain. Tiimiin
yleislain viranomaisille seatamien menettelyta-
pojen avulla pyritiiiin edistimdin kansalaisten
oikeusturvaa silloin, kun he ovat tekemisissii vi-
ranomaisten kanssa. Vaikka lain tarkoitusperit
jo ilman erityisiii siiiinnciksiii ovat suurelta osin
toteutuneet tydehkejarjestelmiissd, tarvittaneen
myOs tydeHkelainsiddiintcicin, kuten toimikun-
takin edellyttiiii, joitakin erityissaannoksiii elIke-
laitosten menettelytavoista vakuutettuja koh-
taan. Tiilldin tullee otettavaksi esille muun mu-
assa kiinnostava kysymys siit6, onko luotava
systematiikka, missd elikkeen hakija asiansa
ajamiseksi saa aina nihtiiviikseen itseidn koske-
vat lii.[kdrinlausunnot ja tutkimustulokset, mi-
kiili eliikelaitos olisi p6iitymissii kielteiseen rat-
kaisuun.

T y ri k r v y t t ci nt.t'.t'.v e ki k k c c n s a a m i s e n e d c I l.r' r.t' k :; a t
poikkcavat eri lcilestelmissci jonkin vL'rron toisi.s-
taan. O.valtaan trihcin on vaikuttanut, t'ttri t'ri tlli-
k ejrir jt,s r elmrit ovot s.r'n t _r'neet er i ai koi na. Kansan-
e lcik eiciriest cl mrissti tun'ataan c lcik k ecnsau.jien pe-
rus t o i nteen t u I o t urva. T.t'iie lii k e jiirjt'.t t tl mrin t' I tik e-
poliittisena tavoitteena on toos saavutatun kulutus-
t o.\ o n I Lu1' oo m i ne tt. Li s ti k s i t.rd e ki k c.j ii r.j e s I c I m rin
k ohd a I I a t.r' ri k.t't' t't t d m.'r'y snttitiri t e I mti I croava I .t' k -
sit-)'iscn ja iulkisen sektorin kofulullu toisistuan.
S.t'.t'nci trihrin on se. ettci erit.t'isitt :;tirinndksin on
prritt.r' ottomoan huomioon kunkin jtir.iestelmcin
ominaispiirteet.

Tycieliikelainsiddinncin voimaantulovaihees-
sa 196(Fluvulla tapahtui tyokyvyttdmyyskiisit-
teessii siirtyminen yleisestii ty6kyvyttdmyyskti-
sitteestd ammatillisen tydkyvyttdmyyskisitteen
suuntaan. Yleinen tydkyvyttdmyyskiisite raken-
tui l66ketieteellisen invaliditeetin varaan, jolloin
m6iiriteltiin sairauden, vian tai vamman aiheut-
tama haitta-aste prosenttilukuna. TiillS tavoin
miiiiritelty tycikyvyn alentuma ei kuitenkaan vas-
tannut todellista tilannetta, koska siinii ei otettu
huomioon eliikkeenhakijoiden yksilcillisi6 eroja
mm. heidiin ammatillisten ja sosiaalisten olosuh-
teidensa mukaan. Ammatiiiiset ja sosiaaiiset sei-
kat nahtiin kuitenkin niin merkittdviksi tydky-
vyttcimyysm6iiritelmissii, ettii l96Gluvun alku-
puolella voimaan tulleissa tycieldkelaeissa tyG
kyvyttomyysmearitelmean sisillytettiin sosiaa-
lis-taloudelliset tekijiit.

TY d K YVYTTd M Y Y S M A:./LRITELM A: N
KEHITYS
Tydntekijiiin elikelain (TEL) tullessa voimaan
vuonna 1962 tyokyvyttcimyyseliikkeen saamisen
edellytyksend oli, ettii tyrintekijii sai sairauden,
vian tai vamman perusteella kansaneliikettd.
Kuitenkin jo seuraavana vuonna tyokyvyttd-
myysmddritelmia muutettiin siten, etta oikeus
ty6kyvyttdmyyseliikkeen saamiseen mtiiiriteltiin
olevan henkiltillii, joka sairauden, vian tai vam-
man takia oli kykenemiittin suorittamaan entistd
tydtean tai muuta tydta, mita on pidettavii ike,
ammattitaito ja muut seikat huomioonottaen
hiinelle sopivana ja kohtuullisen toimeentulon
turyaavana.
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Vuonna 1973 muutettiin tycintekijliin eliike-
lain mukainen tydkyvyttcimyysmdiiritelmd ny-
kyiseen muotoonsa. Miiiiritelmii kuuluu seuraa-
vasti: "Oikeus saada tydkyvyttdmyyseliiketti on
tyontekijiillii, jonka tycikyvyn voidaan sairau-
den, vian tai vamman johdosta arvioida, kun
otetaan huomioon jo kulunut aika, olevan yh-
denjaksoisesti ainakin vuoden ajan alentunut
vdhintddn kahdella viidenneksellii. Tyokyvyn
alentumista arvioitaessa otetaan huoinioon
tycintekijiin jaljella oleva kyky hankkia itselleen
ansiotuloja saatavissa olevalla sellaisella tycillii,
jonka suorittamista voidaan hiineltii kohtuudel-
la edellyttiiii silmiill2i pitiien hiinen koulutustaan,
aikaisempaa toimintaansa, ikiiiinsii ja asumis-
olosuhteitaan sekii niiihin verrattavia muita
seikkoja. Tycikyvyn vaihdellessa otetaan huomi-
oon vuotuinen ansio." Eliike mycinnetiihn tiyte-
nii tyokyvyttcimyyseliikkeenii, jos ty<ikyky on
alentunut vdhintiiin kolmella viidenneksellt.
Muussa tapauksessa el6ke mydnnet66n osaeliik-
keenii.

TEL:N MUKAI SEN TY OK YVYTfd MYY S-
M A: A: R rTE LM A. N s T s AI. u o
Tycieliikkeen keskeisid tavoitteita on korvata
pois jiiiinyttii ansiotuloa. Tiim6 piiiimiiiirti heijas-
tuu selvdsti tyokyvyttcimyysmIiiritelmlss6, jossa
tycikyvryn alentumista arvioitaessa otetaan huo-
mioon tydntekijiin jaljelH oleva kyky hankkia
itselleen ansiotuloja. Tycikyvyttcimyyden mddrit-
telyssii ovat luonnollisesti liihtcikohtana el6k-
keenhakijan terveydentilasta saadut selvitykset.
Liiiiketieteellinen selvitys onkin liihtokohtana
tyokyvyttcimyyden arvioimisessa. Kuitenkin
vain selvissii tapauksissa on ratkaisu mahdollista
tehdii yksinomaan liiiiketieteellisin perustein.
Tiill<iin sairaus on saavuttanut sellaisen asteen,
ette se kaiken todenniikdisyyden mukaan ai-
heuttaa eliikkeenhakijalle tycikyrryttcimyyden.
Tiimii ei kuitenkaan merkitse sitii, ette tyOkyvyt-
tcimyys olisi ratkaistava pelkiistiidn liiketieteel-
lisin perustein.

Tydntekijiiin eliikelain mukaista tycikyvyttci-
myytta ei miitiritellii minkiiiin invalidiprosentti-
taulukon mukaan, vaan jokaisesta eldkkeenha-
kijasta tehdiiiin yksil6llinen arviointi. Ty<ikyvyt-
tcimyyseldkettd ei olekaan tarkoitettu korvaa-
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maan sairauden, vian tai vamman johdosta
asianomaiselle syntynyttii haittaa, jollei sairau-
teen samanaikaisesti liity ansiotulon vdhenty-
mistd tai niiden kokonaan poisjiiiimistii.

Yksityisen sektorin tycikyvytt<imyysmiiiiri-
telmii, jota sovelletaan TEL-, LEL-, YEL- ja
MYEl-eliikkeisiin, ei ole puhtaasti ammatilli-
nen. Midritelmdn mukaan tyokyvyttomdnd ei
pidetii henkil<iii, joka on tullut tycikyvyttcimiiksi
omaan aikaisempaan tyohcinsii, kuten asianlaita
on suurelta osalta julkisen sektorin eliikejiirjes-
telmissd. Tydntekijiin tulee ottaa vastaan muuta
tyotii, jonka suorittamista hanelta voidaan koh-
tuudella edellyttiiii.

Tdtd arvioitaessa tulee kiinnittaa huomiota
erityisesti eliikkeenhakijan koulutukseen, aikai-
sempaan toimintaan, ikiiiin ja asumisolosuhtei-
siin sekd niiihin verrattaviin muihin syihin. Eri-
tyisesti on kiinnitettdvii huomiota siihen, ettd
jaljella olevaa tycikykyii miiiiriteltiiessd puhutaan
nimenomaisesti saatavissa olevasta ty6s6.

Ansiotasossa tapahtuneet muutokset antavat
usein hyv6n perustan tydkyvyttdmyyden arvi-
oinnille. Kuitenkaan ratkaisutoimintaa ei voida
yksinomaisesti perustaa tiihiin niikokohtaan,
koska eldkehakemuksissa on hyvin erilaisia yksi-
lcillisiii tapauksia. Muun muassa yrittiijien koh-
dalla ansiotasovertailu on suhteellisen vaikea
tehdii ja kdyttnn6ssii tyokyryttdmyysarvio jou-
dutaankin huomattavassa mdiirin tekem66n
laaketieteellisin perustein. Liihinnii voidaan ar-
vioida, miten sairaus keskimdiirin vaikuttaa yrit-
tiijiin mahdollisuuksiin jatkaa yritystoimintaa.

Ty6kyvyttdmyysmiidritelmln kaksijakoisuus
aiheuttaa ehkii kiiytiinncissd eniten ongelmia.
Tyokyvyttomyytta el vorda ratkaista peikastdin
liiiiketieteellisten seikkojen perusteella, vaikka ne
ovat lihtdkohta tyoky\,yttcimyyden arvioinnis-
sa, vaan samanaikaisesti on huomioitava mddri-
telmiin mukaiset sosiaalis-taloudelliset seikat.
Myds tyciky\yttctmyyden arviointitoimikunta
on mietinnoss66n voimakkaasti painottanut so-
siaalis-taloudellisten seikkojen huomioimista
ty6kyvyttdmyysratkaisutoiminnassa. Sosiaalis-
taloudellisten seikkojen merkitys kasvaa ns. raja-
tapauksissa, joissa eldkkeenhakijan tyokyvyt-
tdmyys tai tydkykyisyys ei tdysin ilmene pelk-
kien l6dketieteellisten seikkojen perusteella. Sa-
massa yhteydessd toimikunta on korostanut
mddritelmdssd mainitun "saatavilla olevan
tyon" kiisitettd siten, ette tydnsaantivaatimuk-
selta edellytetddn tietynasteista konkreettisuutta.

TY O KYVYT-TO M Y Y DEN ARV I O I N N IN
M ERK ITY S ELA: K ETU RV A A N
Tyokyvyttcimyyden mddrittelyllii ja ennen kaik-
kea tyokyvyttomyyden alkamisajankohdalla on

olennainen vaikutus tyoelekkeen suuruuteen.
Tydkyvytt<imyyseliikkeen suuruuteen vaikuttaa
olennaisesti se, otetaanko el6kkeeseen oikeutta-
vaksi ajaksi mycis palvelusaika, joka elikkeen-
hakrjalla on jiiljelln tyokylyttdmdksi tulosta elii-
keiiin tiiyttiimiseen. Edellytyksenii tdmin ns. tu-
levan palvelusajan mukaan lukemiselle on, etta
tydntekijii on tullut tyokyvyttcimdksi viimeistiiiin
vuoden sisiillii tyosuhteen tai yrittiijdtoiminnan
pddttymisestd. Mikali tyokyvyttcimyys ei ole al-
kanut vuoden kuluessa tycisuhteen tai yrittiijii-
toiminnan pSSttymisest6, eliike mycinnetiAn to-
delliseen tycissiioloon perustuvana ns. vapaakir-
jaeliikkeenii, jolloin eldkkeen taso on olennaises-
ti alhaisempi.

Esimerkiksi pitkiiiin tyciel6miin palveluksessa
olleelle eliikkeenhakijalle tycikyvyttOrhaksitulo-
ajankohdan ehdoton liiiiketieteellinen mdiirit-
tdminen saattaa joskus johtaa kohtuuttomaan
lopputulokseen, mikiili eliike joudutaan myrin-
tdmiiiin vapaakirjaeldkkeenii. Tdmdn vuoksi
tydkyvytt6myysarvioinnissa tulee ottaa tietyssa
mddrin huomioon ratkaisun vaikutus eldkkeen
suuruuteen.

Tyoeliikelakeihin sisiiltyy ns. rajoitussiidnncis
tyontekijiiin elikelain 4 $:n 4 momentissa. Jos
tydntekijiin tyokyvyttcimyys aiheutuu sellaisesta
sairaudesta, viasta tai vammasta, joka tyonteki-
jallii oli tyosuhteen alkaessa, hiinelli on oikeus
ty6kyvyttomyyseldkkeeseen tdmdn tycisuhteen
perusteella vain, jos hdn on tullut tyokyvyttd-
miiksi aikaisintaan vuoden kuluttua tydsuhteen
alkamisesta. Rajoituss66nnciksellii on pyritty lii-
hinnd kahteen tavoitteeseen. Ensinndkin sillii
pyritiiiin mdirittelemiiin eldkkeen suuruus sen
ansiotason mukaan. joirorr sairaus .i ole vicid
alentavasti vaikuttanut. Toiseksi sdiinnoksen
tarkoituksena on sulkea tydelakejarjestelmin
ulkopuolelle tapaukset, joissa on kysymyksessii
aivan lyhytaikainen tyciskentely tydelakejarjes-
telmiissii. Kliytdnnossd rajoitussdiinncis tulee so-
vellettavaksi vain silloin, kun sairauden vaiku-
tukset suoranaisesti ilmenevdt tyonteossa.

Tycikyvyttdmyyseliik keellii olleen tycintekijdn
tycihonpaluu ei aina onnistu, vaan hin saattaa
joutua takaisin tydkyvyttcimyyseliikkeelle. Mi-
kdli uudelleen eldkkeelle siirtyminen johtuu sa-
masta sairaudesta, viasta tai vammasta kuin hii-
nelle aikaisemmin myonnetty tydky\.yttcimyys-
eliike, eliike myonnetiidn entisin perustein enti-
sen suuruisena. Tarkoituksena on, ettei lyhyt-
aikainen epdonnistunut paluuyritys tycieliimiiiin
pi6se vaikuttamaan ainakaan alentavasti eldke-
turvaan.
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ry o x yv ytto uy y s t u x e,s s tlr
.IULKISUUDESSA
T.y ij k t' t'.y- t t ri m lt 1' s e I ci k k e i s i i n I i i t t.t' t' ri t a.y i a t o t, t t o I -
leet julkisen huomion kohtct,na lcihes k.t,tnmcnen
tttoden ajan. Viinte vuosik_y'mmenan alkupuolello
t 
"t' 

ii k.t't' t' t trim.t .r'sel ci k e k a n n an k o sy ua p ohd i t t i i n
sekti kansalli.sello ettci pohjoisnnisella rasolla.
H u o I i .t' h ci k a st' at, a s t a t.t' d k )' v )' t t ii m.t,.l'se I ti k k c e n-
s a a.j i e n m ci ci r ci s t ri s ri v 

"t' 
t t i k e s k u s t e I u a p i t k ci cin v i e I ci

senk in.jcilk een, kun t'uo.si t t ain mtt)nnet t.t'.ien cl cik-
kaiden lukum(itircit o I koivat pi cnent.vti.ja l.r'oA' r't'r,r-
trint.t'\,skannan kasvuvauhti alkoi vastaayasti hi-
dastua.

Ilmi<i ei ollut puhtaasti suomalainen. Ty6ky-
vyttrimyyslukujen jyrkk2i nousu kaikissa poh-
joismaissa synnytti vilkasta keskustelua esimer-
kiksi Sosiaalivakuutuskokouksessa Oslossa
vuonna 1976. Samana vuonna alkoi aiheesta yh-
teispohjoismainen tutkimus, josta julkaistiin ra-
portti vuonna 1978. ')

Samaan aikaan oli hiljalleen virinnyt keskuste-
lua tycikyvyttcimyyshakemusten kasvavista hyl-
kiiysluvuista. Hyliittyjen eldkehakemusten suh-
teellinen nousu hakemusten kokonaismdiirin
samanaikaisesti pienentyessd heriitti epiiilyii rat-
kaisukdytiinncin kiristymisesta. Vuoden 1976
marraskuussa SAK pyysi Sosiaali- ja terveysmi-
nisteridltd selvitystd asiasta. Ministerici toimitti

t) Raportissa Fiirtids- och invalidpension i Norden
(NU A 1977 - A) kdsiteltiin olentuneen tyt)k1tv1tn
t oi t y d t t dmy yden peru st e e I la my dnne t tyj e n ennen-
aikaiselrikkeiden pohjoismais ta vertailua vuo siha
1968-1974. Jo selvitystydn aikano krivi selvtiksi,
et tei t ril lainen vertai lu anna riit t civciri perustaa j oh-
toptiritdsten tekemiseksi. Pohjoismoiden elcikevo-
kuutussddnndkset poikkeavat toisistaon ja listiksi
niiissii maissa on koko joukko sellaisia sosiaaliva-
kuutusetuuksia, jotka voivat olla voihtoehtoisia
r ap or t is s o k ds i t e lt yj en e ldk e-e tujen kan s sa.

Selvitystyr) jatkui tristri syyst(i NOSOSKO:n
aloisuudessa ja se laajennettiin koskemaan niin
pitkdlti kuin mahdollista myds elcikeyakuutuksen
piiriin kuulumottomia mufio sen kanssa vaihtoeh-
toisia etuisuuksia. Raportti julkaistaan lcihiaikoi-
na.

selvityspyynncin edelleen Kansaneliikelaitokselle
ja Eldketurvakeskukselle.

TY A K Y V YTT A M Y Y S E LA K K E ITA.
K O S KE VAT TI LA ST O S E LV ITY K S ET
Kansaneliikelaitos ja Eliketurvakeskus tekivdt
selvitystycinsi toisistaan riippumatta, mutta lau-
suntojen asiasisdltci oli piiiipiirteiltddn samanlai-
nen.

Lausunnoissa todettiin hylkiysprosentin sel-
vdsti kasvaneen vuosina 1973-76(-77). Kasvu
selittyi osaksi hakijoiden rakenteen muutoksella.
Sellaisten ryhmien suhteellinen osuus oli kasva-
nut, joissa hylkiysprosentti tarkasteluvuodesta
riippumatta oli ollut keskimiidrdistd korkeampi.
Hakijoiden ikiirakenne oli tarkasteluvuosien ai-
kana huomattavasti nuorentunut ja sellaisten
sairausryhmien osuus, jotka ovat diagnostisesti
keskimiiiirdistd vaikeammin maariteltavissii, oli
kasvanut. Erityisen selvdsti olivat lisddntyneet
tuki- ja liikuntaelinten sairausryhmiiiin kuuluvat
selkdsairaudet ja nivelrikot, joiden perusteella
tehtyje hakemuksia hylataan keskimiiiiriiistii
enemmdn.

Lisiiksi oli kokonaishylkdysprosentin tasoon
korottavana tekijiinii vaikuttanut aikaisemmin
hyliittyjen hakijoiden uusintahakemusten lisiidn-
tyminen. Tiillaiset saman hakijan perdkkiiset
hylkiiykset eli kerrannaishylkiiykset korottavat
hylkdysprosenttia tilastollisesti, koska todennd-
k6isyys, ettf, aiemmin hylkiiiiviin pddtciksen saa-
neen hakemus hyliitiiiin, on korkea.

Vuosik-ymrnenen alkupuolella tapahtuneen
voimakkaan eldkekannan kasvun jiilkeen ha-
kemusten miiiirii oli alkanut pienentyd vuosina
1974-75. TydkylTttdmyyseliikeliiisten osuus
viiestcistI oli kasvanut puolitoistakertaiseksi
vuodesta 1970.
Eldkehakemusten v6henemistii ja hylkiiyspro-
sentin kasvua selitettiin ns. kylliistysrajan saavut-
tamisella. Erityisesti maatalousviestcin eliikkeel-
le siirtyminen oli MYEL:n voimaanrulon jllkeen
ollut erityisen nopeaa, minkd perusteella oletet-
tiin jiiljellii olevan aktiivivdestcin terveydellisen ja
sosiaalisen rakenteen muuttuneen.

Lausunnoissa todettiin, ett[ hylkiysprosentti
oli kasvanut ldhes kaikissa ikii- ja sairausryhmis-
si, joten kasvua ei voinut selittaa pelkist66n

ll



rakenteellisilla muutoksilla. Jiiljelle jiii siis teki-
joitn, joiden osalta ei voida sanoa, onko kysy-
myksessii ratkaisukdytinncin kiristyminen vai
ovatko kyseessi muut sYYt.

TYOKYVYTTOMYYDEN
ARVIOINTITOIMIKUNTA
Vuonna 1979 SAK pyysi lisiiselvityste tydkyvyt-
tomyyshylkiiysten kasvuun liittyvistii syistii' Kir-
jelmiissti todettiin, ette selvityksissii ei ollut pys-
tyrty 6ysin selittamadn kaikkia niita tekijoita,
jotka olivat aiheuttaneet hylkdysprosentin kas-
vua. Lisiiksi kasvu oli jatkunut vuosina 1977-
78. SAK pyysi edelleen selvitystd muiden kuin
liiiiketieteellisten tekijoiden huomioon ottami-
sesta ratkaisuk6ytdnntissd, liliikiireiden ty6olo-
suhteiden tuntemuksesta ja hoitavan liiiikiirin
lausunnon merkityksestd eldkeratkaisuun sekd
tydttdmyys- ja tydkyvytt6myysvakuutuksen v5-
listen rajojen selventiimisestii.

Selvitystycitii koordinoimaan Sosiaali- ja ter-
veysministerici asetti tammikuussa 1980 toimi-
kunnan, jonka mietinto2) valmistui tdnii vuon-
na. Tycinsii liiht<ikohdaksi toimikunta otti Kan-
saneliikelaitoksen ja Eliketurvakeskuksen laa-
timat selvitykset, joita tdydennettiin vuosien
1978-8 I tilastotiedoilla sekd Kunnallisen eldke-
laitoksen ja Valtiokonttorin tiedoilla.

O N G ELM I A TI LA ST O V ERTA I LU I S S A
Toimikunnan yhteyteen perustettiin tilastojaos.
Sen tehHvaksi tuli yhteniiistAd eri eliikejiirjestel-
mien tilastot mahdollisimman pitkalle, yhdistiiii
aikaisempien selvitysten tulokset sekii jatkaa ti-
lastoselvitysta vuodesta 1977 eteenpiiin.

Yhteniiistiimisty6sti huolimatta eri jiirjestel-
mien hylkiiyksien tasoa ilmaisevat luvut eivdt ole
tdysin vertailukelpoisia, vaan vertailua voidaan
suorittaa liihinnii vain trendien suunnassa. T5-
hiin vaikuttavat sekii tilastotekniset erot ette var-
sinkin erot hakijakunnissa. Hakijakuntien erot
johtuvat l. vakuutettujen eroista sekii 2. eliik-
keen hakemisajankohtaan ja 3. tydkyryttdmyy-
den m66ritelmiin liittyvistii eroista.

l. Kansaneliikejiirjestelmiissa on vakuutettu-
na koko vdestci ja tyoelakepuolella tydsuhteessa
olleet ja yritt6jiit. Ndin ollen tycieliimin ulkopuo-
lelle jiiiineet, esimerkiksi perheenemiinnat ja ns.

nuoret tydkytryttdmat, ovat oikeutettuja hake-
maan kansaneliikettii mutta eiviit tyoeHketta.
Tyoeliikejiirjestelmien hakijakunnat muodosta-
vat teten kansaneldkehakijoista poikkeavan
osajoukon, joka ammatillisesti tai muuten ra-

kenteellisesti eroaa koko maan tydky\ryttd-
myyshakijoista. Tama koskee erityisesti julkisen
puolen el?ikehakijoita. Esimerkiksi kunnallisen
eliikejiirjestelmiin piirissE voidaan olettaa olevan
jonkun verran korkeampi hylkiiysprosentti kuin
kansanel6kejiirjestelmiissi, koska KVTEL:ssa
naisten osuus on suurempi kuin Kelassa ja nais-
ten hylkiiysprosentti kaikissa jerjestelmissa ja
muista tekrjciistii riippumatta on suurempi kuin
miesten.

2. Samojakin henkilciitii koskevat hakemuk-
set aiheuttavat eroja, jos henkild hakee eliikettd
eri aikaan eri jiirjestelmisti, koska hakemus sil-
loin saatetaan tilastoida eri kausille. Tydeliikejiir-
jestelmissii tyokyvyttdmyyseliikepiiiitcis tehdddn
keskimdirin puoli vuotta ennen kansaneldke-
piiiitcistii, koska henkild tydelakettd hakiessaan
usein vield saa sairausvakuutuksen piiivii-
rahaa.3)

Tiistd syysti osa tiettynd vuonna tydelaketta
hakeneista henkilcjistd sisiiltyy vasta seuraavan
vuoden kansanelikkeen hakijoihin. Eroa lis6l
viel6 se. ettii henkilo saatuaan mahdollisesti hyl-
kiiiiviin pddtciksen tydelakehakemukseensa ei
aina haekaan kansaneliikettii.

3. Eroa yksityisen tydelakejarjestelmhn ja
muiden jdrjestelmien viilille aiheutuu mycis osa-
eliikkeistii. Osael6kett6 hakevat eivlt ilmeisesti
hae eliiketti muista jiirjestelmistii' Sitd vastoin
ne, jotka hakevat taytte elaketta, mutta saavat
vain osaelhkkeen, ovat ilmeisesti hakijoina mycis
muissa jArjestelmissii ja liihinnii hyliittyinii ha-
kemuksina. Joskus mycis rintamasotilaseliike on
vaihtoehtoinen ellke kansaneldkepuolella.

TY OKYVYTTO MYY SEI-,iKKEEN SAAJ IEN
J A H AK IJ O I D EN LLIK U MAI Ai NI
Vuonna 1970 tyokyvyttcimien lukum66rii oli
17 20C/| kansaneldkejtrjestelmiissd ja 58 000 tyti-
eliikejiirjestelmin yksityisell6 sektorilla. Seuraa-
vien vuosien aikana eliikekanta kasvoi erittlin
nopeasti molemmissa jiirjestelmissii saavuttaen
lakipisteensii vuonna 1976 kansaneliikejiirjes-
telmiissd (255500) ja vuonna 1978 yksityisellii
sektorilla (178000). Yksityisen puolen eliikekan-
nan kasvu oli jiirjestelmiin laajenemisvaiheen ta-
kia nopeampaa kuin kansaneldkejiirjestelmdssii.
Kansaneldkejirjestelmdn kasvu oli suurimmil-
laan vuonna 1972 (20500), yksityisen sektorin
kasvu vastaavasti vuonna 1973 (27 500) osaelii-
kelain tullessa voimaan. Viime vuosina ty6ky-
vyttcimyyseliikkeiden lukumiidrd on pienentynyt

2) Tyi)kyvyttt)myyden arviointitoimikunnon mie-
ti-tA IOQ).)

3) Sove-uudistus l. 1.1982 toi muutoksen tiihiin
kohtoan.
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huippulukemastaan 15000:lla kansanel5kepuo-
lella ja 4000:lla yksityisellii sektorilla. Julkisella
sektorilla elSkekannan kaslu on jatkunut viime
vuosiin saakka. Myds julkisten eliikkeiden lu-
kumiiiiriin nopeaan kasvuun on ollut osasyynl
uusien eliikelakien piirin laajeneminen.

Tycikyvyttdmyyseliikehakemukset lisiiiintyi-
viit nopeasti l9TGluvun alkuvuosina ja ovat sen
jiilkeen jatkuvasti vdhentyneet kaikissa jiirjes-
telmissii. Kansaneliikejlirjestelmln kehityskiiyrii
on kaksihuippuinen. - Vuosina 1972 1a 1974
ratkaistiin 46000 uutta ja uusittua (aikaisemmin
hylettye) hakemusta. Myos yksityisen sektorin
tyOelakejarjestelmiissii ratkaistiin 46 000 uuua ja
uusittua hakemusta huippuvuonna 1973. Vuo-
den 1980 hakemusten miiirdt olivat kummassa-
kin jiirjestelm6ssd endi puolet edelld mainituista.
Julkisen sektorin kehitys on ollut samanlainen,
mutta sielld hakemusten huippulukemat tulivat
vasta luonna 1976.

Tunnusomaista huippuvuosien jiilkeiselle ke-
hitykselle on ollut, ettd uusien hakemusten osuus
kaikista hakemuksista on pienentynyt ja uusittu-
jen hakemusten ja mdiiriiaikaisten jatkohake-
musten osuus on kasvanut. Uusittujen hakemus-
ten osuus on vuonna 1979 kii2intynyt laskuun,
sitA vastoin mdiriiaikaisten osuus yh6 kasvaa.
Julkisella sektorilla mycis uusittujen hakemusten
osuus kasvaa vielii.

H YLK A, Y S PR O S E NTI N K EH IT Y S
Tunnusomaista hakemusten huippuvuosien jiil-
keiselle kehitykselle on ollut mycis hylkiiyspro-
sentin kasvaminen. Kansaneliikejiirjestelmiin hy-
liittyjen tycikyvyttcimyyshakemusten osuuden
kehitys on ollut seuraava: Hylkiiysprosentti laski
l96Glulun lopussa ja l9TGluvun alussa vuoteen
1972, jolloin se oli alimmillaan 4,5 prosenttia.
Senjdlkeen hylkiysten osuus alkoi noustaja oli
suurimmillaan vuonna 1978. Vuodesta 1979
suuntaus on ollut laskeva. Hakemuksista hylii-
tddn nykyiidn noin l0 prosenttia.

Ty<ieliikejiirjestelmdn yksityisen sektorin hyl-
kiiysprosentin kasvu alkoi mycis vuonna 1973,
mutta hylkiiysosuus saavutti maksiminsa jo
vuonna 1977 ja pysytteli noin l8 prosentissa luo-
teen 1980 saakka. Nyt on hylkdysosuus laskenut
noin l4 prosenttiin. Julkisella sektorilla hylkiiys-
prosentin nousu oli alussa verkkaisempaa.
Vuonna 1977 tapahtui selvii hyppiiys ylcispiin ja
kasvu jatkui l98Gluvun alkuun asti. Kahden
suurimman eliikejiirjestelmiin kehityskdyrien la-
kipisteiden vilinen ero saattaa selittya silld, ettii
osa yksityisellii sektorilla !.uonna 1977 ratkais-
tuista hakemuksista on ratkaistu vasta 1978 kan-
saneliikepuolella.

Eri jiirjestelmien hylkiiysprosenttien kehitys
on ollut samankaltaista vuosina 1973-1977 ku-
ten oheisista kuvioista niikyy.
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Tyokyvyttomyyshakemusten
kehitys vuosina 1970-1981.
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Kiiyriit kuvaavat kaikkia hakemuksia koske-
van hylkiiysprosentin kehitystii kansaneldke-
(Kela) ja julkisten tycieldkejirjestelmien (VEL ja
KVTEL) osalta, mutta yksityisen sektorin
(ETK) osalta hylkdysprosentti koskee vain uusia
hakijoita, koska kaikkia hakemuksia koskevaa
lukua ei ole saatavilla vuosilta 1970-76. Uusien
ja kaikkien hakemusten hylkiiysprosenrit ovat
liki yhteneviii vuosina 1976-81 ja selvitysten
mukaan ilmeisesti hyvin samankaltaisia mycis
naita aikaisempina vuosina. Vuosien 1977 ja
1978 Kelan lukuina on kdyteuy korjattuja hyl-
kdysprosentteja 4) todellisten sijasta.

VAE STO O S U UK S IEN KEH ITY S
Nopea eliikkeelle siirtyminen lgTGluvun alku-
puolella on kasvattanut tydkyvyttdmien vdestci-
osuuksia ja kaventanut eliikkeenhakijoiden
vdestcipohjaa tavalla, jolla on Uytynyt olla vai-
kutuksia eldkepurkausta seuraavien vuosien ha-
kijoiden lukumddrdiin ja hakijakunnan raken-
teeseen. Erityisesti tdmd koskee vanhimpia ikii-
ryhmiii. Kansane16kelaitoksen tilastojen mu-
kaan esimerkiksi 60-6,1-vuotiaiden vdestciosuus
kasvoi vuosikymmenen alusta vuoteen 1977
mennessd 23,6 prosentista 38,1 prosenttiin. Kan-
saneldkelaitoksen ja Eldketurvakeskuksen vuo-
den 1978 yhteistilaston mukaan 42,1 prosenttia
kyseisestii ikiiryhmiistii oli ty<ikyvryttomyyseliik-
keellii. Lisiiksi 13,5 prosenttia sai tycittcimyys- tai
rintamasotilaseldkettd taikka vanhuudentukea
eli siis 55,6 prosenttia sai ellikettii. Vastaavasti
55-59-vuotiaiden ikiiryhmdstd sai 32,0 prosent-
tia eleketta.

Eldkekannan pienenemisen mycitii mycis tyci-
kyvyttdmien viestciosuudet ovat pienentyneet
l970luvun lopulla. Vuonna 1980 kansaneldke-

) Ks. Tydkyvyttiimyyden arviointitoimikunnan
mietintii, Liite l, sivu 2: "Eldkehakemusten poik-
keuksellisen ruuhkautumisen vuoksi on vuoden
I 9 7 t hy I ktiy spr os ent t i muo dos t unut j onkun v e rran
liian suureksi ja vastaavasti vuoden I 977 luku liian
pieneksi. Ruuhkon vaikutuksella korjatut kaik-
kien hakemusten hylkciysprosentit olisivat olleet
15,7 vuonna 1977 ja 18,7 vuonna 1978." Tiloston
todelliset luvut olivat 12,5%o vuonne 1977 ja
20,0Vo vuonna 1978.

jiirjestelmiin tydkyvyttdmien 60-64-vuotiaiden
vdestciosuus oli 36,9 prosenttia eli 1,2 prosentti-
yksi kkciii alhaisempi kuin vuonna 197 7 . T y 6ky -
vytt<imien osuus on vdhentynyt mycis 16-54-
vuotiaiden ryhmiissii. Vuonna 1978 alle 55-vuo-
tiaista oli eliikkeellii 4,7 prosenttia ja vuonna
l98l 4,2 prosenttia. Sitii vastoin 55-59-vuotiai-
den el6kkeensaajien vdestciosuudet eiviit ole pie-
nentyneet. Vaikka tydky\Tttctmien osuus onkin
pienentynyt, muiden etuuksien osuus on kasva-
nut vastaavasti.

Tycikyvyttcimyyshakemusten vdhentyminen
vuodesta 1974 (-75) liihtien on selitettlvissi
edeltiivien vuosien eldkepurkauksella, mutta
l98Gluvun vaihteen hakemusten vAhenemistd se
ei endd selittdne.

HAKIJ O ID EN I KA. - J A SAIRA U S KEH ITY S
Edell6 kerrottiin tilastoselvitysten osoittavan, et-
tii hakijakunnan ikd- ja sairausrakenteessa ta-
pahtuneet muutokset olivat aiheuttaneet osan
hylkdysprosentin tilastollisesta kasvusta vuosina
1910-1977. Vuoden 1977 jalkeen hakijoiden
ikdrakenteissa ei ole ndhtdvissl mitaan oleellisia
muutoksia. Julkisella sektorilla naisten osuus
hakijoista on viime vuosina selvdsti kasvanut,
mutta tama ei n6ytd selitEvdn hylkiiysosuuden
heilahteluja, koska hylkiiysprosentti on kddnty-
nyt laskuun naisten osuuden yhii kasvaessa. Sai-
rausrakenteessa muutokset ovat osittain vastak-
kaiset hylkiiysprosentin kasvuvaiheeseen n6h-
den, mutta muutokset ovat pieniii, kun verra-
taan niitd vuosikymmenen alun tilanteeseen. Ku-
ten aikaisemmin mainittiin, eivSt hakijoiden ra-
kennemuutokset selittdneet kokonaan hylkiiys-
prosentin kasvua vuosina 1970-1971 , eivdtkd
ne myciskddn selitd hylkiysprosentin laskua
vuosina 1978-1981 kuin osaksi.

LAHTEET:
Elriketurvakeskuksen lausunto Sosiaali- ja ter-
veysministeridlle 29. 3. 1978.
Kansanelcikelaitoksen lausunto Sosiaalt ja ter-
veysministeridlle I 4. 2. I 978.
Sosiaalivakuutus numero 3-4, 1978.
Tyd k yv y t t d my y den arv io int i toim i kunnan mie t in t r)
1982:2.
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HANNU SUUTARINEN

T cim rinh e t kin e n t y o kyv y t t o my y s k ciy t cint t)
tydnantajien ke skusjcirje stdjen ( STK, LTK)
a s i an tun t ij a ki cik ririn n rik o kulma s t a

Eri syistri johtuva tapaturmien liscicintl'minen ja
aikoise mmi n t oiv ot t omi k si kat sot ui s t a sairau k s i :;-
ta toipuminen on johtanut vajaatvdkt'kvisten li-
s cicin t y m is e e n. K e s k u s t e I u t I' ii k vv t' t t ri m.t' y d e n k c-
hityksestci on useissa tapauksissa lcihtenT't liikkeel-
I e s i i t ri, e t t (i o n v e r t a i I t u t 1' d k y v y t t d m.t'.v'se I ti k e ha-
k e mus t e n 1 a h v I k ci.t s ro t k ai s uj e n m ri ri rti ci. Tri I I ti i n
on usein unohdettu, ettri asio ei ole nciin .t'ksiselir'
tcinen. Hakemusten mtitiriin ja hvlktfuit'itn kor-
vauspcicitdsten suhteeseen vaikutlavat monct tcki-
jcit. Toisoaltq keskusteluun ovot vaikuttancet
myds sairastuvuudessa ja esimerkiksi sairquskd-
si I I ees sti I apahl uneet muuto ks e t.

Vuosikymmenien kuluessa tapahtuneet muu-
tokset sairauskdsitteessli heijastuvat eniten tycis-
si kdyviin viestcin sairausk[yttdytymisessii.
Liiiiketieteellisen ajattelun mukaan sairaus on
ihmisen persoonallisuudesta, hdnen rakenteelli-
sista ominaisuuksistaan tai hiinen elimdntavas-
taan riippumaton soluvaurio. Viime aikoina on
yhii enemmdn alettu puhua toisesta sairauskiisit-
teen dirialueesta, psykologisesta sairauskisit-
teest6, jolla tarkoitetaan yksildn kokeman sai-
rauden tunnetta. Eriiiinlaisena viilialueena ovat
niin sanotut psykosomaattiset sairaudet, joihin
tietyn persoonallisuusrakenteen omaava yksilc)
sairastuu konfl iktitilanteessa.

Tycikyvyttcimyyden olemassaoloa ei ole yhtii
helppo ratkaista kuin esimerkiksi vanhuuselii-
keikiirajan saavuttamista. Vaikuttavathan tyo-
kyvyttdmyyden maerittelyyn eliikelakien tar-
koittamassa mielessl keskeisten liiiiketieteellis-
ten tosiasioiden lisiksi my6s sosiaalis-taloudelli-
set sekii maantieteelliset seikat. Ndiden perusteel-
la tyokyvyttdmyyseliikeratkaisu tehdiiiin har-
kinnan mukaan.

Viimeisten vuosien kuluessa ovat selkiisai-
rauksien ja mielenterveyshiiiriciiden perusteella
mycinnetyt tyoky\,yttomyyselikkeet selvdsti li-
seantyneet.

OBJEKTIIVINEN ARVIOINTI VAIKEAA
Tydkyvyttdmyyden objektiivinen arvioiminen
on erittiin vaikeaa useimmissa tapauksissa ndi-
den sairauksien ollessa kysymyksessii. Kun niii-
hin liittyen aikaisempina vuosina tydkylyttG
myyseldke katsottiin ainoaksi oikeaksi ratkai-

suksi, eikd esimerkiksi uudelleen tycihcinsijoitus-
ta ja kuntoutusta juuri yritetty, on luonnollista,
ette mainittujen sairausryhmien osuus tycikyvyt-
tcimyyseliikkeelle siirryttiiessd on lisiiiintynyt.
Aivan viime vuosia lukuunottamatta ei ndissd
sairausryhmissd myciskiiiin ole suoritettu riitte-
vdn perusteellisia ty6kyvyn arviointitarkastuk-
sia.

Tyrimarkkinajdrjestdt osallistuvat tydkyvyt-
tcimyyden arviointiin kahdella sektorilla. Lyhyt-
kestoisiin tyokyvytt6myyksiin liittyy eriiissii ta-
pauksissa sairausajan palkan osalta episelvyyttd
ty6ehtosopimusten tulkinnassa. Toisaalta ty6-
markkinajiirjestdt ovat jiiseninii useissa neuvot-
telukunnissa ja lautakunnissa, joissa ratkaistaan
tai annetaan lausuntoja pitkiiaikaisissa ty6ky-
vyttdmyystapauksissa liihinnii eliikemahdolli-
suuksia arvioitaessa. Varsinkin viime mainittu-
jen elinten kannanotot ovat monissa tapauksissa
vaikuttamassa tyOkylyttcimyyden arviointi- ja
eliikekdytdnncin toteutumiseen.

Terveydenhuoltopalvelujen miiiirdn lisiiin-
tyminen ja tutkimusmahdollisuuksien parane-
minen sek5 uuden liiiiketieteellisen tietouden
kasvu johtavat siihen, ettd tycikyvyn tai tyciky-
vyttcimyyden arviointikiytiint6ii joudutaan uu-
delleen arvioimaan aika ajoin. Tyomarkkinajiir-
jestojen edustajat olivat isketthin jiiseninii niin
sanotussa tydkyvyttdmyyden arviointitoimi-
kunnassa. Suoritettujen keskustelujen ja selvitys-
ten tuloksena oltiin yhtii mielte siita, etta myds
tyOkyvyttOmyyden arviointikiiytiint<iii tulee ke-
hittae siihen suuntaan, ettd varsinkin ongelma-
tapauksissa pyritiiiin hankkimaan ennen ratkai-
sun tekemistd tarpeelliset tiedot erilaisten tutki-
musten avulla. Riitteve Hdketieteellisen asian-
tuntemuksen kiiyttd niiissii tapauksissa edesaut-
taa varmasti oikean lopputuloksen syntymises-
sii.

Viimeisten vuosien kuluessa on ajoittain kiiyty
keskustelua siitii, tulisiko ty6kyvyttdmyyden ar-
vioinnissa olla liberaalilla vai tiukalla tulkintalin-
jalla. Toisaalta on mycis esitetty, etta tulkinnassa
tulisi olla joustava esimerkiksi erilaisissa tycilli-
syystilanteissa. Tihiin ovat monissa tapauksissa
liittyneet keskustelut elikeiiistii suhteessa ty6n
rasittavuuteen. Mielestiini tydkylyttomyyskiiy-
t6ntd ei saa olla horjuva. Olemassa olevien s66n-
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Hannu Suutarinen
liiiiketieteen lisensiaatti
yleisliiiiketieteen erikoisldiikiiri
STK:n ja LTK:n asiantuntijaliiiikiiri

ncisten pohjalta tulee ratkaisujen olla riittiivisti
perusteltuja ja tosiasioihin perustuvia. On selviiii,
ettd niissd tapauksissa, joissa liiiiketieteellisen
diagnoosin tueksi ei ole osoitettavissa riitt6v66
objektiivista n6yttcii, sosiaaliset ja maantieteelli-
set seikat vaikeuttavat kuntoutusta ja uudelleen
tycihdnsijoitusta seka asianomainen on useissa
tapauksissa pitkiin selvittelyprosessin seurauk-
sena "tottunut" tydsta poissaolemiseen, ei selkei-
tii viitteitii kannanoton tueksi ole aina loydettii-
vissh. Tiillaisissa tapauksissa voi ratkaisu tuntua
eri ratkaisijoidenkin mielestd epiimiiiiriiiseltii.

Tycipaikkaterveydenhuollon nopea kehitty-
minen ja toiminnan laajeneminen kaikkia toisen
palveluksessa olevia koskevaksi tulee liihivuosi-
na antamaan oman positiivisen panoksensa tyci-
kyr,yttomyyden arviointikdythntcicin. Tyciter-
veyshenkilcistcin hyvii tyciolosuhteiden tuntemus
auttaa ehkaisevien toimenpiteiden suunnittelua
sekii tycirajoitteisten henkilciiden oikeaa tycihcin-
sijoittamista. Samoin tydpaikkaterveydenhuol-
lon piirissii tyciskentelevit asiantuntijat voivat
antaa ohjeita kuntoutustutkimukseen, tydpai-
koilla tapahtuvaan tycikokeiluun ja ty<ihon val-
mennukseen sekd ammattikoulutuksen suunnit-
teluun liittyvissd kysymyksiss6.

Koulutetun tycivoiman menettd.minen on ny-
kyaikana sekd tycinantajalle ettii myos koko yh-
teiskunnalle tappio. Mahdollisimman aikaisessa
vaiheessa aloitettu kuntoutus johtaa sairausajan
lyhentymiseen ja mahdollisesti uhkaavan tydky-
vyttcimyyden poistumiseen. Kuntoutustoimen-
piteillii voidaan estiii sairauksien uusiutuminen
ja mahdollisten lisdsairauksien syntyminen. So-
siaalilainsiiiiddnt6S uudistettaessa ja sosiaalista
kuntoutusta jiirjestettiiessii olisi pyrittiivii siihen,
ettl vajaatydkykyisten tulevaisuuden nlkymiit
paranisivat siini miiiirin, ettii heidiin halukkuu-
tensa kuntoutuksen kautta tyoelemidn palaami-
seen lisiintyisiviit, eikii tyokyvyttcimyyseliike
olisi ainoa tulevaisuuden ratkaisu. T6tii varmaan
edesauttaisi se, ettS vajaatycikykyiselle jo mah-
dollisimman varhaisessa vaiheessa jiirjestettiii-
siin informaatiota hiinen tulevaisuudestaan. Toi-
saalta kuntoutus olisi aloitettava mahdollisim-
man pian, ettei toimettomana oltaessa sairastu-
misen ja kuntoutuksen vdlillii sairastunut henki-
lci masennu siinii mddrin, ettii hdnen mielenkiin-
tonsa tycieldmdiin palaamiseen katoaa.
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MARKKU TOROPAINEN

Ty okyvy t t omyy s e lciker atkoi suj en
nykykriyt cint d SAK:n asiantuntija-
I ri cik rir in n cik d kulm a s t a

T ).' ri t, I ri k e I a k i c n n ru k a i n e n t .t d k .r' r'.v t t ii t n.t'.t'.s nt ti ci r i -
t c I m ri k ri s i t t ci ri s e k ri I ti rik e t i c t cc I I i.s i ti t t t ti ar i I a i s ia
,s o s i o o I i,s i a p e t' u s t t' I uj a n o r n t a a I i ct e ki k a i k ii ti u i k a i -
semmallc elcikkeclle pcicisvlle. Tervc.r'dt'lli.tet pt'-
ru.\t(et ovot luonnollisasti tn.ti.ti.jui.tiu, ntuttd .\u-
manaikaise.sti on otetlara huorttioort ntm. iktiti,
.stt k upuo I t a, k ou I u t u s t a j a u su i n pa i k k a a k os k ev, a I
a s i a t. P e r i a a t t e e,s s a s i i.s t.y' d k -t' 

r'.1' t t d r n.t'.1's m ci ci r i t t a -
l.v' t .r 6 e I ci k e j ci r i e.v t e I n rci.s -s ci o n v a r s i n 

. i o u.s t av o. K a rt -
.v a n c I ti k e I o i s.s a t .t, d k.t' t,.t, t I o m.t,.t,.s k ci.t i t e k ci t' t I i n n i s -
sci on liihes samunlainen kuin ovat t.r'dclcikc.jeitjc.s-
t c I m rin -t' I e i s i nt nt ri t t.t' ii k.l' t' _y' 

t I ri m.t'.r' :; k ti.v i t t e c t. S e n
s i j a a n i u I k i.s e I I a se k t o r i I I a t.t' d k.t v.r t t ii tn "t' -t's k ei s i t e

on ammat tisidonnoiscmpi, minkti luulisi .iohtovan
h t, I p o m nt i n t.t' d k I' r' "t' t t d my.t,se I ci k e r a t k a i s u n h.t' -
t,riksvmiseen.

Viime vuosina on poikkeuksellisen paljon
keskusteltu tydkyvyttctmyyseliikkeistii. Nopea
nousu tycikyvyttomyyseHkeldisten lukumiiiirds-
sii heriitti l9TGlurun puolivdlissd pelkoa siitii,
kuinka tyovoima tulevaisuudessa riittaa. Enna-
koitiin hallitsematonta eldkeldisten lukumii6riln
kasvua, jolloin kustannukset tulisivat suuriksi ja
tycivoima vdhenisi huomattavasti. Taloudellinen
lama muutti tilanteen kuitenkin huomattavasti.
Havaittiin tycikyvytt6myyseliikehakemusten
viihenevdn ja hylkiiysprosentin kasvavan. SAK
kiinnitti asiaan kaksi kertaa huomiota, ja asiaa
piiiitettiin tutkia tarkemmin valtiollisessa toimi-
kunnassa.

Puheenjohtajansa mukaan ristitty Hiekka-
rannan toimikunta teki laajan selvityksen eldk-
keiden ratkaisukiiytdnncistii. Siinti kiinnitettiin
huomiota sekii kansaneliike- ettd ansioeldkejdr-
jestelmiiiin. Samoin selvitettiin tilastollisesti ty<i-
kyvyttcimyyseliikeratkaisuja. Itse varsinaiseen
ongelmaan eli tyokyvyttcimyyseliikeratkaisujen
hylkiiysten vaihteluun ei pystytty saamaan tdysin
selv66 selitystii. Arvokkaampaa tydta toimikun-
ta sen sijaan teki ratkaisutoiminnan kehittami-
sessd. Ensi vuoden alussa on tarkoitus aloittaa
neuvottelut kansaneliike- ja ansioeliikejiirjestel-
miin viilillii, jotta ristikkiiisistd ratkaisuista val-
tyttiiisiin mahdollisimman pitkiille. Tdmii on
erds sellainen tavoite, jota ammattiyhdistysliike
on ajanut. Toinen tdrkeI ehdotus koskee sitd,
etta tyokyvyttomyytta meariteltaessd on jousta-

vasti otettava huomioon sosiaalisia tekijoitii. Pe-
riaatteessa ndin on pitiinyt tiihiinkin asti tehda,
mutta lidketieteellisten seikkojen korostuminen
on ollut ilmeistii viime vuosina. Aina ei esimer-
kiksi tiedetii riittdvdn hyvin tycintekijdiden
tyciolosuhteita.

Viimeaikaisessa keskustelussa on ollut paljon
positiivista. Tiirkeinti niihdiikseni on se, ette va-
kuutuslaitokset ovat ryhtyneet tarkastelemaan
omaa toimintaansa entisti huolellisemmin. Hyl-
kdysratkaisut tutkitaan laitoksissa tarkoin, jol-
loin kunkin ratkaisun pitiiisi olla hyvin harkittu.
Tulevaisuudessa mycis eri jiirjestelmiit kiiyviit
neuvotteluja asiasta keskeniidn, ja yhdenmukai-
nen ratkaisukeytantd levinnee liihes koko tyci-
kyvyttomyyseliikekantaan. Mikeli neuvottelu-
velvoite ei ole riittiivii, ammattiyhdistysliike tulee
vaatimaan tiukempia velvoitteita yhteistoimin-
taan.
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Markku Toropainen
liiiiketieteen lisensiaatti
SAK:n asiantuntijal66kiiri

Huomattava osa tycikyvyttcimyyseliikehake-
muksien liiiikiirintodistuksista tulee varsin
summittaisina. Osa tulee terveyskeskuksista, osa
sairaaloista ja osa tydpaikoilta. Enemmistci ha-
kemuksista on sellaisia, jotka johtavat joko sel-
vddn mycintcicin tai selvdiin hylkiiykseen. Sen
sijaan rajatapauksissa on syyta edelleen miettid
siti, kuinka pystyHan takaamaan oikeuden-
mukainen lopputulos. Tyripaikkaliiiikdreiden
hyviiksikiiyttci on ollut sattumanvaraista ja usein
mycis puutteellista. Tyciterveyshuollon laajen-
nuttua koskemaan kaikkia tydntekijdite pitaisi
tydpaikoilta lciytyd varsin tarkat tydolosuhde-
tiedot kaikkien tycintekijciiden tycipaikoista. Li-
siksi tyciterveyshuoltoon on koottu varsin run-
saasti muuta terveystietoa, joka olisi hyvd saada
eldkelaitoksen kaytt66n el6keratkaisua tehtees-
sii. Voisi mycis mietti6 sitd, saavutettaisiinko po-
sitiivisia tuloksia esimerkiksi kahden liiiikiirin
jiirjestelmiistii.

Monissa rajatapauksissa tarvitaan korkeata-
soista tutkimustoimintaa tyokyvyn arvioimisek-
si. Suomessa on eriiitd kuntoutustutkimuslaitok-
sia,jotka ovat tata ty6tii tehneetjo usean vuoden
ajan. Tiillii hetkellii kuitenkaan ei valtakunnalli-
sesti ole kattavaa verkostoa tycikyvyn kokonais-
arviointeja varten. Lisiiksi nykyiset laitokset ovat

irrallaan muusta terveydenhuollosta, ioten nii-
den kiiytto ei sovellu suoraan muuhun jiirjestel-
miiiin. Ainakin jokaiseen yliopistolliseen keskus-
sairaalaan olisi saatava erillinen tycikyvyn ar-
vioinnin tutkimusyksikkci, jonne sekd kenttS-
liiiikiirit etta vakuutusyhticit voisivat lehettaa po-
tilaita. Tiimii yksikko palvelisi sekd kuntoutus-
toimintaa ettd tycikyvyn muuta arviointia. Ky-
seessii ei velttamatte tarvitsisi olla suuri henkilo-
lisdystarve, vaan tyotehtavien uudelleen organi-
sointi.

Tycikyvyttomyyseliik keiden hylkiysprosentit
ovat tiillii hetkellii pudonneet huippulukemis-
taan kaikissa eliikejiirjestelmissi. Vihaisten eliik-
keenhakijoiden puhelinsoitot ovat vahentyneet
kohtuullisiksi, mikii osoittaa myds kansan oi-
keustajun yleisesti hyvhksyvdn nykyisen kiiytiin-
non. Eliikejiirjestelmien ei ole kuitenkaan syyta
tuudittautua hyviinolontunteeseen, vaan ainakin
aluksi toteuttaa ne ehdotukset, joita Hiekkaran-
nan toimikunta esitti.
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Tyokyvyttomyyden
an i o int i t o imikunn an e s i t y k s i s t ci

ANTTI SUOMINEN

Tcimcjn vuodcn helmikuussa icitti mi('lintdns(i l.vd-
k y' v 1' t t d m.t, t' tl e n a rv io i n t i t o i m i k un t a. S o.t i aa I i- j a
terveysministerid asetti vuonna 1980 mainitun
toimikunnan, jonka tehtc)t'tiksi onnettiin koordi-
no ida k an s an e kik e - .i a t y ii e ki k e i rit" i c s t e I m i s sti t o r-
me e npan t av a a t )' ti k )'v )' t t d m v t' d en ar v i o im i s k li.v'
I cinndn viimeaikoi st a k ehi t,v st ri kosk evaa selv'i t.vs-
t.y, ij t ri. Ede I I e e n o I i se lvi t c t t tiv ri nri t.r' o k y v 1' t t ri m v "t'-
de n I o I e a m i s e e n .j a t t' d k.t'v.t' t t d m v y sa s i a i n r a t k a i'
sua koskevaan toiminlaan liittt't'cit puulteel .ia
epcikohdat ottaen huomioon m.l'ds rat kaisutoimin'
nan 1'htenciisl'1's.

Tytikyvyttcimyyseliikeratkaisutoimintaan on
viime vuosina toistuvasti kiinnitetty huomiota.
Esillii ovat olleet toisaalta tydkyvyttdmyyselI-
kehakemusten hylkiiysprosentin kehitys ja toi-
saalta eri ellkejiirjestelmissii annettavat ristik-
kiiset ratkaisut. Eri eliikejdrjestelmissii tyciky-
vyttdmyysehkehakemusten hylkiiysprosentti
kasvoi lgTGluvulla voimakkaasti aina vuosi-
kymmenen loppupuolelle saakka, jonka jiilkeen
hylkiysprosentti on keantynyt laskuun. Ehkii
vieldkin voimakkaampaa keskustelua ovat he-
rettaneet ristikkiiiset ratkaisut liihinnl tycieliike-
ja kansaneliikejiirjestelmiin viilillii tapauksissa,
joissa eliikkeenhakijan katsotaan olevan tydky-
vyttrimiin toisen jirjestelmdn mukaan ja toisen
jiirjestelmiin mukaan tycikykyisen.

Toimeksiantonsa mukaisesti toimikunta on
selvittiinyt kansaneliike- ja tyoeHkejarjestelmds-
s6 toimeenpantavan tydkyvyttdmyyden arvioi-
miskiiytiinncin kehitystii. Piiiipaino on kuitenkin
ollut tydkyrryttcimyyden toteamiseen ja tyciky-
vytt6myysasiain ratkaisutoimintaan liittyvien
puutteiden ja epiikohtien korjaamisessa. Toimi-
kunnan tyoss[ on keskeisesti ollut esillii hoita-
vien liidkiireiden asema tycikyvyttcimyyseliike-
ratkaisutoiminnassa.

Liiiikiirinlausunto on lahtokohta tycikyvyt-
tcimyyden arvioinnissa. Kentiillii hoitava liiiiknri
on keskeisessd asemassa eliikeratkaisua suoritet-
taessa. Toimikunnassa nehtiin tirkeiinii saada
selvirys siitii, mitii niikokohtia liittyy hoitavan
liiiikiirin tyciskentelyyn hinen laatiessaan liiiikd-
rinlausuntoja tydkyvyttcimyyseliikehakemuksia
varten. Tate varten suoritettiin laaja liiiik6rikyse-
ly, jolla pyrittiin selvittiimiiSn kentiillii toimivien

liiiikiireiden niikemykset tyokyvyttdmyyseliike-
ratkaisutoiminnasta. Kysely kohdistettiin yli
3000 laakarille, joista yli 8670 vastasi.
Toimikunta ehdottaa tydkyvytt6myyseliikerat-
kaisutoimintaan joukkoa uudistustoimenpiteitii,
jotka ovat osittain asiasisiilt6<in vaikuttavia,
osittain teknisiii. Toimikunta on tiedostanut liiii-
kiirikunnan ja liiikirinlausuntojen merkityksen
ratkaisutoiminnassa. Seuraavassa on keskitytty
liihinnii niihin toimikunnan tekemiin ehdotuk-
siin, joissa puututaan ty6kyvyttomyysarvioinnin
liiiiketieteellisiin tekijciihin.

I/I: A: KETIETEELLI S I I N S ELVITYK S IIN
LIITTYVA:T EHDOTUKSET
Liiiiketieteellisillii selvityksillii on keskeinen sija
tydkyvytt6myyseliikeratkaisutoiminnassa. Eri
tahoilla on edelleenkin kiisitys, etti liiiikiirinlau-
sunto siniinsii jo ratkaisee eldkehakemuksen.
Tyokyvyttdmyysmd6ritelmin mukaan liiiikiirin-
lausunto on vain yksi, siniinsii keskeinen, osa
tyokyvyttomyyselSkehakemuksen ratkaisemi-
sessa. Elikkeenhakijan tyokyvyn arviointi hoi-
tavan liiikiirin niikcikulmasta tarkasteltuna edel-
lyttiii puhtaasti liiiiketieteellisten seikkojen lis[k-
si myos monien muiden, liihinnii sosiaalis-talou-
dellisten, tekijtiiden huomioon ottamista. Kui-
tenkaan aina hoitavalla liiiiklrillii ei ole tarvitta-
vaa tietoa niiisti muista tekijoistii, jolloin arvio
joudutaan tekemiiin puhtaasti Haketieteellisten
tekij<iiden pohjalta. Toimikunnan mietinn6ss6
tiihdennetiiiinkin, ett6 niin liiiikirinlausunnon
kirjoittajille kuin elSkkeenhakijoillekin tulee an-
taa asianmukaista tietoa ja kehittaa erilaisia
tiedottamismenetelmiii liikiirinlausunnon mer-
kityksestii ratkaisutoiminnassa.

Toimikunnan esityksen mukaan liiiikiirinlau-
suntolomaketta tulee uudistaa ja tiiydentiiii siten,
etta elakkeenhakijan tydkyvysta ja tyokyvytto-
myydesti saadaan riittAvet ja selkeiit perustelut.
Toimikunnassa on tutkittu liiiikirinlausunto'
lomakkeen niitii kohtia, joissa hoitava lliikiiri
kertoo johtopiiiitdksensii potilaansa tydkyvysta
sekii antaa tarvittaessa tiistii lisiitietoja. Ongel-
maa on liihinnii aiheuttanut se, ettd hoitava lii6-
kiri usein suorittaa arvionsa lomakkeessa vain
merkitsemiillii rastin ruutuun lainkaan peruste-
lematta johtopii5tcistiiin. Tavoitteena on niihty,
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etta hoitavalta laakarilta saataisiin mycis sanalli-
set perustelut. Naita seikkoja kysytiiin lisiitietoi-
na nykyisessiikin lomakkeessa, mutta kiiytiin-
ncissii niiihin lisiitietoihin harvoin vastataan.

Toimikunta on niihnyt ttirkeiiksi, ettd hoitava
liiiikiiri lausuntolomakkeessa perustelisi ensin
eliikkeenhakijan tydkyvyttcimyyden tai ty6ky-
kyisyyden ja vasta sen jilkeen ottaisi mahdolli-
sesti kantaa siihen, onko tutkittava kykenevi
tekemiiiin tavallista tyotiiiin. Eriiiinii vaihtoeh-
tona on tuotu esille mycis se, ettl hoitava liiiikiiri
ottaisi kantaa ainoastaan eliikkeenhakijan suori-
tuskykyyn.

Korkeatasoisen liiiiketieteellisen selvityksen
olemassaolo on valttamatcintii tycikyvyttdmyys-
asioita ratkaistaessa. Tdstii syystii on ollut esillii
kysymys, voitaisiinko yliopistollisiin keskussai-
raaloihin perustaa erikoistuneita asiantuntija-
ryhmiii arvioimaan liiiiketieteellistd toimintaky-
kyi vaikeissa tapauksissa. Asiantuntijaryhmin
antama lausunto olisi keskeinen tekijii eliikkeen-
hakijan tyOky\ryn kokonaisarviota suoritettaes-
sa. Asiantuntijaryhmilln ja asiantuntijaryhmien
lausunnoilla olisi huomattava merkitys liSkirin-
todistusten laatijoita ohjaavina ja toimintakyvyn
liiiiketieteellisessii mdirittdmisessd linjaa luova-
na.

Liinkiirit saavat koulutusvaiheessaan suhteel-
lisen vdh6n tietoa tycikyvyn arvioinnista eliike-
asioissa. TissA suhteessa yliopistoissa annettava
opetus tulisi hoitaa keskitetysti ottaen huomioon
eliikeasioiden suuren merkityksen.

Toimikunnan tekemiin kyselytutkimuksen
mukaan liiiikiirit toivovat tycikykyarvioita kos-
kevan kiisikirjan laatimista. Toimikunta esittaii-
kin li6klrikunnalle laadittavan tydkyvyn ar-
viointia koskevan kiisikirjan valmistamista. Sa-
moin kiinnitetiin huomiota liiiikiirikunnan kou-
lutuksen tehostamiseen tyOkyvyttomyyden ar-
vioimisessa sekd perus- ette teydennyskoulutuk-
sen osalta.

LSiikiirikyselyssii selvitettiin myos hoitavien
liiiik6reiden ja eliikelaitosten asiantuntijaliiiik5-
reiden vdlisti yhteydenpitoa. Tulokset osoittivat,
etta yhteytta pidetiihn melko viihiin. Kyselyn
mukaan hoitavat liiiikiirit haluaisivat automaat-
tisesti eliikelaitokselta tiedon eliikepiiiitciksestii,
johon heidiin lausunnollaan varustettu ty6ky-
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vyttomyyselakehakemus on johtanut. Toimi-
kunta ei kuitenkaan katsonut tarkoituksenmu-
kaiseksi lahettaa hoitaville liiiikiireille paatos-
jiiljenncistii.

MUTTA KESKEI SIA. UUDISTU S-
EHDOTUKSIA
Ristikkiiisten ratkaisujen vdlttlmiseksi toimi-
kunta ehdottaa ennakkoilmoitusmenettelyii ja
neuvotteluvelvollisuutta tapauksissa, joissa elii-
keratkaisu niiyttiiisi olevan ristikkiiinen.

Ennakkoilmoitusmenettelyn ja neuvottelu-
velvollisuuden avulla ty6eldkelaitosten ja Kan-
saneliikelaitoksen ratkaisijat ilmeisesti keskiniii-
sissii neuvotteluissa piiiityisivlt samaan lopputu-
lokseen saatuaan toiselta jarjestelmelta tietoonsa
kaikki tapauksen ratkaisuun vaikuttavat tekijiit.
Menettely on tarkoitus suorittaa ennen kum-
mankaan jdrjestelmdn p6Stdksenantamista, eikii
menettely ndin ollen vaikuttaisi ellkelaitosten
itsendiseen pdhtcisvaltaan. Ennakkoilmoitusme-
nettely ja neuvotteluvelvollisuus on tarkoitus
aloittaa ensi vuoden alusta lukien. Tycikyvyttci-
myyselikkeen saamisen edellytykset poikkeavat
eri eliikelaeissa jonkin verran toisistaan. Ty<iky-
vyttcimyysmdSritelmien erot johtuvat mm. siitii,
ettii eliikejiirjestelmet ovat syntyneet eri aikoina
ja ettii eliiketurvan tavoitteet eri jdrjestelmissd
ovat jossain mddrin erilaisia. Ristikkdisten rat-
kaisujen kannalta tarkasteltuna toimikunta on
kuitenkin todennut, etteivdt maaritelmat sindnsa
voi olla ristikkiiisten ratkaisujen olennainen syy.

Liiiiketieteellisten seikkojen ohella otetaan
tycikyvyttdmyysarvioinnissa huomioon lisiiksi
eliikkeenhakijan sosiaalis-taloudelliset seikat.
Eliikkeenhakijan tyci- ja ympiiristciolosuhteiden
selvittiimisti varten nykyistd paremmin toimi-
kunta ehdottaa elikehakemuslomakkeiden uu-
simista. Tycikyr,yttcimyysmdiiritelmin mukaan
tycikyvyn alentumista arvioitaessa otetaan huo-
mioon tydntekijan jeljella oleva kyky hankkia
itselleen ansioita saatavissa olevalla tydllii. Toi-
mikunta on painottanut saatavissa olevan tycin
merkitystii. On liihdetty siitii, ett6 rycirti, johon
eltikkeenhakijan voidaan arvioida pystyviin, pi-
tdisi yleensS olla paikkakunnalla saatavissa. Tiil-
lii ei kuitenkaan tarkoitera sitii, ettd tdllainen
tycipaikka olisi juuri sillii hetkellii avoimena.

Eliikelaitoksissa tehtiiessd tyokyvyttdmyys-
eliikeratkaisuja ei ole ajateltavissa, ettii ratkaisut
tehtiiisiin ilman liiiiketieteellistii asiantuntemus-
ta. Samoin eliikkeenhakijan sosiaalis-taloudellis-
ten ja ammatillisten seikkojen huomioon otta-
minen vaatii mycis niiiden seikkojen asiantunti-
joiden osallistumista ratkaisutoimintaan. El6ke-
laitosten liiiiketieteellisend asiantuntijana toimi-
van liiiikiirin osalta on todettu, ettei hiin kyseessl
olevassa eliikeasiassa ole saanut toimia eliik-
keenhakijaa hoitavana liiiikiirinii.

TOIMIKUNNAN ESITYSTEN
TOTEWUMINEN
Ehdotukset merkitsevlt melkoista muutosta
e16keratkaisumenettelyyn. Voidaan todeta, etta
esitetyt toimenpiteet merkitseviit kehitystii tyo-
kyvyttcimyysel6kehakemusten ratkaisutoimin-
nassa. Ehdotukset muodostavat tietynlaisen ko-
konaisuuden, minkii vuoksi olisi tarkedta, ettii
tehdyt ehdotukset voitaisiin kokonaisuudessaan
toteuttaa.

Valmistelutybhcin ehdotusten toteuttamiseksi
on jo ryhdytty. Tydeliikejiirjestelmiissd on perus-
tettu tyOryhmiii, jotka valmistelevat yksityisten
toimenpide-ehdotusten toteutusta. Vasta ehdo-
tusten toteutumisen jiilkeen voidaan niihdii kiiy-
tiinndn tasolla, ovatko olemassa olevat epdkoh-
dat tyrikyvyttcimyysratkaisutoiminnassa poistu-
neet.
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SEPPO KARISALMI

Lcicikcirit ja
tyokyvyttdmyyden
antiointi

Seppo Karisalmi
valtiotieteen maisteri
ElSketurvakeskuksen tutkimusosaston
el6ketutkimustoimiston tutkija

Sosiaali- ja tervey.tntini.ytaricin aseuanwn t.t'cik)'-
t,.\, I tOm.t'.t'den art'io inti t oimi kunnon aloi t t eest a I ut-
k i t t i i n I {iti k (i r i k un na n t 

-t, 
d k.r' t'.t t t d n + .t .s ra t k a i.s u-

k ci.y t ci n t d cj k.t,s e l.v t u t k i m u k s e n u y u I I o v u o tl e n I 9 8 0
loppupuolella. Tutkinu.y valmistui kevritilki I 98 I
ja se suoriteltiin Kansanelcikclairoksen ia Elcikc-
tun'akeskuksen .t'hteist-t'onci. Tutkinrukscn otok-
seen tuli kolmannes meamme lcicikcirikunnastu,
.t'fueensci 2954 kicikririri,.ioistu 86,3 c,l, palautti lo-
makkeen mtirirtiaikaan mennes.yri. Tutkirnuksen
p ii rint i e I e n k i i n t o o I i suun n a t t u t.r' r) k.r v.r' t t r) m )'.t's,
lausuntoja vuoden ,i980 aikana laatinciden leicikci-
rien mielipiteisiin .ja aryiointeihin, .foten aineistoo
onall,soitaessa oli kri.y'tettcit'is.sri I 23 I havaintoa.

Tutkimuksen tulokset sisiiltyviit toimikunnal-
le jiitettyyn raporttiin'). Tiissii artikkelissa on
tarkoitus tuoda esille sellaisia tietoja,joita ei var-
sinaisessa raportissa oie kiisitcity yksityiskohrai-
sesti ja jotka osaltaan taydentavat jo saatuja tu-
loksia. Tarkastelun kohteena on liiiikiirin tyriky-
vyttomyysarviointiniikcjkulma ja sen yhteydet
ammatilliseen taustaan sekii tycikyvyttcimyysar-
vioinnin vaikeutta osoittaviin tekijoihin. Myos
tiiydennystietojen tarvetta sekd parasta lausun-
tokaytantoa koskevat tulokset ansaitsevat tulla
huomioiduiksi tissl yhteydessi.

Aluksi on ehk6 aiheellista selviu66 rydkyvyr-
tcimyyslausuntojen kirjoittamisen yleisyyden
taustalla vaikuttavia tekijditii. Lausuntojen laa-
dintatiheys vaihtelee paljonkin lilkdrikunnassa.
Jotkut joutuvat tekemisiin tyokyvyttdmyyden
arvioinnin kanssa verraten harvoin ammatti-
uransa aikana, kun taas joillekin lausuntojen kir-
joittaminen on osa normaalia viikoittaista rutii-
nia. Tycikyvyttcimyyden todenniikoisyys vaihte-
lee eri sairauksien kohdalla ja niiin ollen on pe-
rusteltua odottaa liiiiketieteen erikoisaloilla toi-
mivien lii6k6rien joutuvan kirjoittamaan lausun-
toja vaihtelevasti. Liiikiirin ammatilliseen taus-
taan liittyvit muut tekijiit saattavat mycis olla
yhteydessii tydkyvyttomyysarviointien keskit-
tymiseen tietyille lii2ikiireille.

t) Eero Savolainen ja Jussi Vonamo: Tyt)kyvyt-
tdmyyden arviointia koskeva kysely lcirikrireille
1980, KEI-,A-ETK, Helsinki, huhtikuu ;,98j/.

KAHDEKSAN MUUTTUJAA
Lausuntojen tiheyden vaihtelun kuvaamiseen
kiiytettiin AID-analyysia. Selittiijinii oli kahdek-
san muuttujaa, jotka liittyiviit liihinnii liiiikiirin
ammatilliseen taustaan. AlD-kuviota ei esitetd
tiissii yhteydessd sen viemiin tilan vuoksi. Aineis-
ton jakautuminen esitetdiin liihinnii olennaisim-
paan rajoittuen.

Analyysi toi esille muuttujajoukosta vain
kolme muuttujaa, joilla ndytti olevan.vaikutusta
lausuntomddrdn vaihteluun. Erikoisala, toimi-
paikka ja ammattivuodet osoittautuivat merki-
tyksellisiksi lausuntojen kirjoittamisen yleisyy-
den kannalta. Jos tarkastellaan muodostuneiden
lopullisten ryhmien rakennetta, voidaan todeta,
ettii eniten kirjoittavat tyokyvyttomyyslausunto-
ja ne liiiikiirit, jotka ovat erikoistuneet kirur-
giaan, psykiatriaan, sisdtauteihin tai yleislbiike-
tietccsccn ja joi'Jei-' toiiiiipaikkana on mielisairaa-
la. Vtihiten tyokyvyttomyyslausuntoja antavat
ne liiiikiirit, jotka eiviit ole erikoistuneet tai joi-
den erikoisala on jokin muu kuin edelldmainittu
ja joiden toimipaikkana ei ole mielisairaala, kes-
kusparantola, terveyskeskus tai tyciterveysase-
ma.

Erikoisala, toimipaikka ja ammattivuodet se-
littiiviit 22Vo kirjoittamistiheyden vaihtelusta.
Erikoisalan beta2-kerroin on suurin, toimipai-
kan kerroin on jonkin verran pienempi ja am-
mattivuodet ylittavat juuri ja juuri jakokriteerind
olevan selitysosuuden. Ammattivuosien yhteys
lausuntojen miidridn on kiiyriiviivainen - hyvin
nuorten ja hyvin vanhojen lllkdrien lausuntoti-
heys on pienempi kuin keski-ikdisten l66kdrei-
den. Erikoisalan ja toimipaikan yhteys lausunto-
tiheyteen heijastanee tapausten valikoitumista
maarattyihin hoitopisteisiin taudin erikoisalan ja
vakavuuden mukaan.

U SEAT TEK Iil:T VAIKUTTAVAT
Arvioidessaan tydkyvyttdmyyttii liiiikiiri joutuu
tekemiidn ratkaisunsa usean erilaisen lopulliseen
lausuntoon vaikuttavan tekijiin nojalla. Eltike-
lait maaritteleviit tycikyvyttcimyyden olemassa-
olon ja liiiikiirin on paeteltava, *iytt?iiikci eltik-
keenhakija niimii objektiiviset kriteerit. Lomak-
keessa pyydettiin liiiikiireitd arvioimaan kahden-
toista tdllaisen tydkyvyttOmyysarvioinnin osate-
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kijiin tiirkeys omassa lausuntokiiytiinncissdiin -onhan hyvin todenniikciiste, ette kaikkia tyciky-
vyttdmyyteen vaikuttavia seikkoja ei painoteta
samalla tavalla.

On ajateltavissa, etta tietyt osatekijiit aiheut-
tavat hankaluuksia muita enemmiin tycikyvyt-
tOmyytta miiiiriteltdessd - kokonaisarviointi-
han on niiden osatekijciiden yhdistelmii ja osa-
tekijlt saattavat vaihdella vaikeusasteeltaan.
Niiist[ osatekijciistii oli kolme yhteydessii liiiikti-
rin kokemaan tydkyvytt6myysarvioinnin vai-
keuteen. Ne liiiikiirit, jotka pitevat terkeena tyo-
kyvyttcimyyslausuntoa laatiessaan kuvausta sii-

Potilaan tycin laatu esiintyy kaksikin kertaa osa-
tekijdiden joukossa. Tiimii johtuu siitii, ettl lo-
makkeessa kysyttiin ensin "varsinaisia" arvioin-
titekij<iitn ja sen lisiiksi "lisiiedellytyksi6", seik-
koja jotka vaikuttavat tydkyvyttdmyyden ar-
viointiin, jos ty6ky'vyttcimyys ei potilaan taudin
perusteella ole tiysin selvii (potilaan ikiiii seuraa-
vat muuttujat).

Analyysin tuloksena saatiin kolme arviointi-
ulottuvuutta, piidkomponenttia. Ensimmiiiselld
pddkomponentilla korostuvat muita niikyvdm-
min potilaan tydkyky, ammatti, tydn laatu ja
liiiikiirin tydkylyttOmyyskannanotto. NImii liit-

TAULUKKO l. kitiktirin tydkyvyttiimyysarvioinnin osotekijdiden ptitikomponenttianalyysi.
Varimax (n: 1l l9).

Somaattiset lciydcikset
Psyykkiset lciyd<ikset
Kuvaus siite, mihin potilas kykenee
Ammatti
Tycin laadun kuvaus
Eliimiintilanteen kuvaus
Kannanotto tyoky\.yttdmyyteen
Potilaan ikii
Potilaan tycin laatu
Tyonantajan arvio
Tycinsaantimahdollisuudet
Potilaan oma kdsitys tydkyvystiiiin
Ominaisarvo
7o kokonaisvarianssista

tii, mihin potilas kykenee ja ei kykene, potilaan
eliimiintilannetta tai potilaan tycin laadun huo-
mioimista, kokevat tydkyvyttdmyysarvioinnin
jonkin verran vaikeammaksi kuin ne, jotka pitii-
viit samoja seikkoja vihemmiin merkityksellisi-
nii. Muilla osatekij6illii ei ollut riippuvuuksia
arvioinnin vaikeuteen.

Tycikyvyttcimyysarvioinnin moniulotteisuu-
den toteamiseksi suoritettiin tycikyvyttclmyysar-
vioinnin osatekijciille piiiikomponenttianalyysi.
Tavoitteena oli saada selville se, muodostavatko
osatekijit yhden kokonaisuuden vai useampia
toisistaan riippumattomia ulottuvuuksia.

tyvat suoranaisesti ammatillisen tydky\ytt&
myyden toteamiseen eli siihen, onko henkiki ky-
kenemiitcin tekemiiiin tavallista tydtaan tai sii-
hen verrattavaa tycit6. Kertoimet kuvastavat
tydky\Tttdmyyden sosiaalivakuutuksessa kdy-
tossi olevan miidrittelyn mukaista tyokyvyttd-
myyden arviointia, joten ensimmiisen piiiikom-
ponentin voi nimeti "ammatillisen tyokylryttci-
myyden" piiikomponentiksi.

Toisella pddkomponentilla painottuvat erityi-
sesti potilaan eldmdntilanne, psyykkiset l6yd<ik-
set, tydnantajan tydkyvyttcimyysarvio, tycin-
saantimahdollisuudet ja potilaan oma kiisitys
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tycikyvyst5in. Korostuneesti tulevat esille sellai-
set subjektiiviset ja sosiaaliset arviointiniik<ikoh-
dat, jotka ovat tarkeita silloin, kun kiinnitetiiiin
huomio muihin kuin tiukkoihin liiiiketieteelli-
siin kriteereihin. Piiiikomponentin voisi katsoa
luonnehtivan "sosiaalista selviytymist5".

Kolmannella piIkomponentilla on jo vii-
hemmiin korkeita kertoimia. Erityisesti tyciky-
vyttdmyysarvioinnin "lisiiedellytykset" tulevat
niikyviin. Potilaan ikii, tycin laatu ja tydnsaanti-
mahdollisuudet ovat seikkoja, jotka taytyy ottaa
lausuntoa annettaessa huomioon sosiaalisina
tydkyvyttdmyystekijciinii. Kolmannen piiiikom-
ponentin voi katsoa kuvaavan tycinjatkamiselle
rajoituksia asettavia tekijditii, "tycinjatkamisen
esteita".

Lq,4I X,AI N N,4 M M ATILLI S E N TA U STA N
VAIKWUS
Tycikyryttcimyysarviointiulotturuuksia koske-
vat tulokset j45vdt jonkin verran irrallisiksi, jollei
niiden taustalla vaikuttavia tekijciitii tarkastella
hieman yksityiskohtaisemmin. Tyokyr,yttdmyys-
arviointindkcikulmille laskettiin pddkomponent-
tipisteet, joten niitii voitiin kiiyttiia selitettevina
muuttujina AlD-analyysissa. Tarkoituksena oli
saada selville liiikirin ammatillisen taustan vai-
kutus arviointien muodostumiseen. Selittiijiii oli
kahdeksan: erikoisala, pditoimen luonne, am-
mattivuodet, toimipaikka, sairausvakuutusalue,
kirjoitettujen lausuntojen miiir6, sukupuoli ja
toimipaikan kuntalaji.

Ammatillisen tyokyvyttdmyyden AID-ana-
lyysi jiii vaatimattomaksi tuloksiltaan. Taustate-
kijiit selittiv?it vain noin 370 ammatlllisen tydky-
vyttcimyysarvioinnin vaihtelusta. Jakajiksi puu-
kuvioon tulivat ammattivuodet ja piiiitoimen
luonne. Nuoremmat suosivat tiukasti ammatilli-
seen tycikyvyttomyystulkintaan pitiiytymistii
enemmhn kuin vanhemmat laakarit. Tiimii ar-
viointiniik-cikulma on myds yleisempi muissa
kuin kliinisissa tehtavissa toimivilla. Korkein
keskiarvo on ryhmissii, johon kuuluvat alle l5
vuotta ammatissaan toimineet, joiden piiiitoimi
on ei-kliininen. Vastaavasti alhaisin keskiarvo
on niillii, jotka ovat toimineet ammatissaan l5
vuotta tai enemmiin.

Sosiaalisen selviytymisen piiikomponentin

vaihtelua taustamuuttujat selittiviit jo huomat-
tavasti enemm6n. AlD-analyysin selitysasteeksi
tuli23Vo, mutta vain kaksi muuttujaa, erikoisala
ja toimipaikka, aiheuttivat jakoja aineistoon.
Erikoisalan beta2-kerroin oli ,22 ja toimipaikan
,01.

Korkeimman keskiarvon ryhmiiiin kuuluvat
psykiatriaan erikoistuneet ja matalimman keski-
arvon ryhm46n kirurgiaan tai sisltauteihin eri-
koistuneet. Analyysissd niikyy liihinnii sairauden
laadun vaikutus tydkyvyttdmyysarvioinnin pai-
nottumisessa. Sosiaalisen selviytymisen koros-
taminen on ominaista ensisijaisesti psykiatreille.

Tycin jatkamisen esteiden pddkomponentin
vaihtelua pystyi analyysi selittdmiiiin noin 7 Vo

-siis 
jonkin verran enemmiin kuin ammatillista

tyOkylTttdmyystulkintaa, mutta selvisti vd-
hemmdn kuin sosiaalista selviytymistd. Tausta-
muuttujista nousevat jakajiksi erikoisala, toimi-
paikka, sukupuoli ja ammattivuodet. Korkein
keskiarvo on ryhmiissii, johon kuuluvat erikois-
tumattomat liiiikiirit tai muuhun kuin psykiat-
riaan erikoistuneet, jotka ovat toimineet yli viisi
vuotta ammatissaan ja ovat naisia. Matalimman
keskiarvon ryhm66n kuuluvat psykiatrit.

ERIKOISAILI VAHVIN
SELITYSKYVYLTA:A:N
Erikoisala on ensimmdinen jakaja ja siis selitys-
kyvylttiiin vahvin. Sen osalle tulee puolet selitys-
asteesta jiljelle jiiiineiden kolmen muun muuttu-
jan osuuden ollessa yhden prosentin luokkaa.
Lisiiedellytykset ovat siis suhteellisen merkityk-
settdmia psykiatrisessa tycikyvyn arvioinnissa.
Arviointiniikcikulman keskiarvo kasvaa ammat-
tivuosien mydtii. Sukupuoli voi yhtii hyvin osoit-
taa tietyntyyppisen potilasaineksen valikoitu-
mista naisliiiikiireille kuin naisten miehii suu-
rempaa viehtymystd "lisiiedellytysten" painot-
tamiseen.

Miten sitten tycikyvyttcimyysarviointindko-
kulma liittyy itse arviointitapahtumaan? Taulu-
kossa 2. on esitetty arviointiulottuvuuksien kor-
relaatiot arvioinnin vaikeuteen, hylkiiyskoke-
muksiin - tiedossa olleiden hyliittyjen lausunto-
jen miiiiriiiin liihinnii viimeisen vuoden aikana

-, muun kuin nykyisen lausuntokiiytiinncin
suosituimmuuteen ja tdydennyskurssin tarpee-
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seen, joiden voi olettaa kuvastavan tyOkyvyttd-
myysarvioinnin koettua problemaattisuutta.

TAULUKK O 2. Tydkyvytti)myysorviointiulottu-
vuuksien korrelaatiot arvioinnin voikeuteen, hy l-
kriy skokemuk si in, muun kuin ny kyisen rat kaisu-
k iiy t iinnci n suo s i mi s e en j a t ti y denny s kur s s in t ar -
peeseen.

Amma- Sos. sel- Tydnjatk.
till. viyty- esteet

tycikyv. minen

Arvioinnin
vaikeus
HylkAyskoke-
mukset
Muu kuin nyk.
ratk.keyt.
Tiydennyskurs-
sin tarve

Huomionarvoista taulukon tuloksissa on se,
etta ammatillinen tyokyvytt<imyystulkinta ei
korreloi merkitseviisti yhteenkiiiin tydkyvytto-
myysarvioinnin problemaattisuutta osoittavaan
muuttujaan. Sen sijaan sosiaalinen selviytymi-
nen ja tycinjatkamisen esteet korreloivat hyl-
klyskokemuksiin, mikii tiihdentiiii niiiden ar-
viointiniikcikulmien vaikeutta tyokyvyttdmyys-
tulkinnassa. Korrelaatiot eivit ole korkeita,
mutta kuitenkin merkitsevii useamman muuttu-
jan kohdalla. Hylkiiystapausten korrelaatio on
ehkii jopa liian pieni, sillii tutkimuksessa saatiin
vain muistinvarainen tieto liiiikiirien hyliityistii
lausunnoista, jotka eivit varmaankaan olleet
kaikissa tapauksissa lausunnonantajan tiedossa.
Tulosten mukaan siis muu kuin tiukasti amma-
tillinen tydkyvytt0myystulkinta lisiiii eliikelai-
toksen ja lausunnonantajan vdlisen ristiriidan
todennik6isyyttii.

P A RA S IA U S U NT O K A. YTi ITT O
Tutkimuksessa kysyttiin my6s liiiikiirien mieli-
pidetta parhaasta tydkyvyttomyyslausuntojen

laadintakdytinncistd. Liitikiirin ammattivuodet
eiviit vaikuta tlihiin mielipiteeseen. Liiiikiirin eri-
koisala aiheuttaa jo merkitseviii mielipide-eroja.
Psykiatriaan ja sisdtauteihin erikoistuneet ovat
tyytyviiisimpiii nykyiseen kiiytiintcion ja kirurgit
tyytymettomimpiii. Jiilkimmiiiset ovatkin muita
useammin lausunnonantajaliiiikiirien joukon
pienentiimisen tai asiantuntijaelinten kiiytcin
kannalla.

Mycis koettu arvioinnin vaikeus aiheuttaa tu-
losten mukaan muun kuin nykyisen kiiytiinncin
suosimista.

TAULUKKO 3. Poras lausuntoktiyttintd B-lo-
makkeessa koettujen vaikeuksien mukaon, Vo.

Paras lausunto- B-lomakkeen vaikeus
keytantd ei vai- kohdat muut yhr.

keuksia 6-1 kohdat

Nykyinen
Vain miiiriityt
liiiikiirit
Asiantuntija-
elin
Kaksi liiiikiiriii
Muu
Yhteensd
Lkm

48 57

Ne jotka kokevat vaikeuksia lausuntoa laa-
tiessaan Blomakkeen tydkyvyttdmyyden miiii-
rittelyii koskevissa kohdissa 6-7, eiviit aseta
muita vaihtoehtoja nykyis6 keytentda syrjiiyt-
teviksi, vaikka he katsovatkin jonkin verran
muita useammin vain maerattyjen liiiikiirien
kiiytcin tai asiantuntijaelimet parhaimmaksi
vaihtoehdoksi.

Tdydennystietojen tarve on hankalaksi koe-
tun tyOkyvyttcimyysarvioinnin luonnollinen seu-
rausilmici. Ne, joilla on ollut hylkiiyskokemuk-
sia, ovat halukkaampia kurssimuotoiseen tdy-
dennyskoulutukseen kuin ne, joiden antamista
lausunnoista ei ole tullut kielteistii peet6sta.

Myos lnnkiirin ammattivuodet vaikuttavat
t[ydennyskoulutuksen haluttavuuteen.
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TAULUKKO 4. Triydennystietojen torye ammat-
tiwosien mukaan, Vo.

Tiiydennys-
tietojen tarve

Ei tarvitse
Kurssi
Kiisikirja
Muu
Yhteensd
Lkm

Ammattivuosia

-9 10-19 20- yht.
51332t2

28 23 ll 24
63 59 5s 6l4534
100 100 100 100
6m 313 197 t200

Sekii kurssin ettii kiisikirjan merkitys viihenee
siirrytlliessii vanhempiin lii6k6riryhmiin, mutta
jonkintyyppistli t'iydennyskoulutusta haluavat
ovat silti enemmistcini. Tyokyvyttdmyyslausun-
tojen kirjoittaminen on osa liiik6rin normaalia
tytiskentelyrutiinia, mutta liiiikiirikoulutus ei
ehki anna tarpeeksi valmiuksia tiihiin tycihcin,
mikii nikyy erityisesti nuorempien liiiikiireiden
korostuneena tiedontarpeena.

4o7o tiAKAnttsri:
RAT K A I S U KA, YTA: T,IT A S O P I V A
Tutkimuksen yhteydessii saatiin selville mycis
liiiikiirikunnan mielipide eltkkeiden nykyisestii
ratkaisukaytanndsta. Joka kymmenes liiiikiiri
pitiiii nykyistii kiiytSntciii liian lievin6, neljii
kymmenestd sopivana ja noin joka viides liian
tiukkana. Noin joka kolmannella Hnkiirillii ei
ole mielipidette asiasta. KaytentOa liian lieviint
pitiivien osuus nouseejonkin verran ja liian tiuk-
kana pitiivien osuus laskee hieman ammattivuo-
sien mycitii.

L?iiikiirin erikoisalan mukaan tarkasteltuna
on my6s nihtiivissi joitakin mielipide-eroja.
Yleisliiiketieteeseen erikoistuneet niikeviit rat-
kaisukiiytiinncin liian tiukkana muita useammin,
ja kirurgiaan erikoistuneet pitavat vallitsevaa
kaytantda muita useammin liian lieviinS, samoin
kuin harvinaisemmille aloille erikoistuneet liiii-
karit.

YHTEENYETO
Tutkimuksen tulosten mukaan siis vain osa

liikdreistii, 48Vo, on laatinut lausunnon eliike-

hakemusta varten tutkimusajankohtaa edeltii-
neen vuoden aikana. Lausuntojen kirjoittami-
nen vaihtelee ensisijaisesti erikoisalan ja toimi-
paikan sekii ammattivuosien mukaan suurim-
man kuormituksen keskittyessii liihinnl erikois-
l66kiireille, joiden toimipaikkana on mielisairaa-
la. Liiiikiireiden tydkyvyttcimyysarviointi sistil-
tiiii toisistaan poikkeavia painotuksia, joiden
taustalla ovat ainakin osaksi ammatilliset tekijiit,
erityisesti erikoisala ja toimipaikka. Tiimii nikyy
erityisen selviisti sosiaalisen selviytymisen ar-
viointiulottuvuuden kohdalla.

Muiden kuin tiukasti ammatilliseen tydkyvyt-
tOmyystulkintaan pitiiyyvien arviointinikci-
kulmien korrelaatiot arvioinnin vdikeutta osoit-
taviin muuttujiin ovat enimmlkseen positiivisia,
joten ty<ikyvyttdmyyden tulkintavaikeudet lciy-
tyviit juuri niiitii kriteerejd sovellettaessa. Vai-
keudet lausuntokiiytinnciss6 lis6iiviit mycis jon-
kin verran muiden lausuntokiiytintdvaihtoehto-
jen kannatusta. Nykyinen lausuntomenettely on
silti hyviiksytyin vaihtoehto. Tlydennystierojen
tarve on vastausten mukaan varsin suuri, aina-
kin jossain muodossa. Yksimielisyys ty<ikyvyt-
tcimyysarviointia teydentevien ohjeiden tarpeel-
lisuudesta on tosiasia, joka tulisi huomioida liiS-
kiireiden koulutusohjelmassa jo mahdollisim-
man varhaisessa vaiheessa.
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TAPIO KARSIKAS

Kciy t cinnon kokemuksia o s ae lcikk e e st ci

Osaeltikkeiden ja tiiysien tydkyvyttdmyyseltikkeiden mtieird tyi)ekikelakien (fEL, lEL, YEL, MYEL)
piirissii vuoden l98l lopussa.

Tt'beliikelakien mukai.viin ekike-etuihin liitt't tiin
vuoden 197-l alu.rta osaekikkeenti m"t'onnctttit'ii
t.y d k 1' t' 1' t t d m.r'.t'se I ci k e. Tci rn ri t a p a h t u i .s a m a n a i -
k a i s e s t i t..t' t) k.r' v' t' I t t) m.t'.t's m rici r i t e I m cim uu t o k.s c n
kanssa. Osoelrikkecllci pvrittiin poi.stontaan .ritri
iyrkkriri rajaa, joka siihen o.sti oli v'allinnut tt'iikt'-
r'1't tdntvt'clan ja t ybk yk yist' r'den v'iil il ki. Ka t sot t ii n,
ettri tlillaisia ra.iallc iririviri tapauksia saattoi.si olla
verrattain useitakin, jolloin uudcn t.t'dktr'.r'ttd-
m.t' )'s p o r I a an mu k a n a o I e m i n e n au I t a i.s i I i I a n n a I t a.
O sae lri k e m.t'rinne t (i(in mr)cir i t e I miin mu k a a n I -t ri n-
tekiirille, ionka tvdk.vk1, on alt,ntunut vrihintticin
kahdclla viidenneksellci ntutttt t'rihentmrin kuin
k o I m c v i i d en n c s r ri. T.t' d k.t' r'.t' I I d m.t'.t' dc n .r' I i t t cic ss ri
kttlmt viidcnncstci ckikc mv)nnctcirin tciyttnci tt'o-
k.r' v y t I ii m.t"t'sc I ii k k e e n ci.

Tiistii osaeliikkeen miiiirittelytavasta johtuen
on liiiiklrintodistuksissa varsin usein tuotu esiin
prosentuaalista invaliditeettia ja tehty arvioita

Tiiydet eldkkeet
Laki kpl 7o

TEL 78775 96,2
LEL 34M2 96,5
YEL 9189 82,5
MYEL 33798 74,5

Yhteensi 1562M

tdmiin mukaan. Kuitenkin osaelike, samoin
kuin tiiysi tyokyvyttomyyseliikekin, edellyttiiviit
sairauden johdosta tapahtunutta ansiotason
alentumista. Laissa olevat maaritelmet kahdesta
viidenneksestii ja kolmesta viidenneksesrd mit-
taavat siten liihinnii sitii seurausta, joka sairau-
den, vian tai vamman johdosta on aiheutunut
ansiotilsossa. KiiytinncissA on esimerkiksi vero-
tusta varten annetuilla liiiikiirintodistuksilla ha-
ettu osaeliiketti ja ihmetelty, kun site ei ole voitu
mycintiiii, vaikka todistuksen mukaan invalidi-
teettiaste on ollut hyvinkin korkea.

Yllii olevien tilastolukujen perusteella voidaan
havaita, ettii osaeldkkeen soveltaminen on ollut
yrittiijien ja maatalousyrittiijien keskuudessa
merkittlvdsti yleisempiiii kuin tydsuhteessa ole-

vien kohdalla. Niiin on siitiikin huolimatta, ettii
TEL:ssa ja LEL:ssa osaeliikkeiden suhteellinen
miiiiri on voimakkaasti kasvanut osaeliikkeen
kayttdonotosta.

KA, YTAN N O N S o V ELTA M I N E N
Osaeliikkeen soveltamiseen kiiytZintcion liittyy
muutamia hankaluuksia. Otan ensimmiiiseksi
esille tyonteon.

Liihtcikohtaisesti osaeliikkeen saajat ovat edel-
leen tycissii olevia henkilditii, joiden ansiotaso
sairaudesta johtuen on alentunut vdhintiiiin
mainitulla kahdella viidenneksellii. Osaeliikkeel-
lii on siten tarkoitettu mahdollistettavaksi sairas-
tumisen jiilkeen tapahtuva tyciskentely. Kiytiin-
ncissii kuitenkin tyoskentelyedellytystd on vaikea
tdyttdii, koska tyollisyystilanne on jo pitkiiiin
ollut vaikea terveilliikin. Ongelma korostuu tyci-
suhteessa olevilla ty6ntekijdillii, koska tycimark-
kinoilla ei ole kovinkaan paljon osa-aikaty<i-

Osaeliikkeet Yhteensii
kpl 7o kpl
3 I 15 3,8 81 890
1245 3,5 35687
l 953 t7,5 tt 142

I I 582 25,5 45 380

17 895 174099

paikkoja. Kuitenkin osa-aikatyci sopisi hyvin
osaeldkkeensaajille. Tiissii yhteydessii voidaan
mainita hankaluudet, jotka aiheutuvat siitii, et-
teivat tyoehtosopimusten miiiiriiykset salli sa-
man ty6suhteen puitteissa sellaista ansiotason
laskua, jota osaelikesiiinncikset edellyttiiviit.
Esimerkkinii mainittakoon paperiteollisuus, jos-
sa palkkahaitari on niin kapea (esimerkiksi
25%o), ettei osaeliikettii voida kiiyttiiii. Tiimii ei
tarkoita sitii, ette vika on eliikelainsiiiidiinnoss6.

Yrittiijillii tilanne on jossain miiiirin helpompi,
koska omassa yrityksessi on mahdollista tycijiir-
jestelyin kayttaa jaljeila olevaa ty<ikykyii ja jat-
kaa tycintekoa.

Ktiytinndn ratkaisutoiminnassa on kiiynyt
niin, ettii osaeliikettii mycinnetiiiin jonkinlaisen
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Tapio Karsikas
yhteiskuntatieteiden maisteri
Eliiketurvakeskuksen lainopillisen osaston
apulaisosastopiiiillikkci

kohtuusperiaatteen mukaisesti henkilcille, joka ei
ole tyossii, eikii hinen kiytiinncissi ole mahdol-
lista sit6 saadakaan, ja joka ei niytii tiiyttiiviin
tdyden eliikkeen my6ntiimiseksi vaadittuja sai-
rautta koskevia edellytyksi6. Tiillainen menette-
ly ei mielestiini ole niiden periaatteiden mukai-
nen, joita esitettiin osaeldkesiiSnndsten tultua
voimaan.

Tissi tilanteessa on hankalaa se, ettd muutok-
senhakuasteet ovat hyviiksyneet kyseisen menet-
telyn. Mielestiini kuitenkin tiillaisessa tilanteessa
on kysymys siitii, onko henkild tydkyvytdn vai
ty6t6n. Osaelikkeen my6ntaminen henkilolle,
joka ei ole tyossii, saattaa aiheuttaa hiinelle
enemmiin haittaa kuin hy6tyn. Osaeliikkeellii on
ilman palkan tuomaa lis6d vaikea tulla toimeen
ja kuitenkin tulee leimattua eliikeliiiseksi ja tiitii
kautta menettdii joitakin muita etuja, joihin
muuten olisi oikeus. Tiis6 on esimerkkinii rin-
tamaveteraanien varhaiselike, jonka saamisen
osaeliike est6ii. t) My<iskin osaeliikkeen muut-
tamisessa ty6ttdmyyselikkeeksi on ilmennyt
vaikeuksia.

Hankaluuksia on ilmennyt myos pyrittiiessii
miiirittelemEiin sitd tasoa, johon ansiokyvyn
alentumista tulisi verrata. Tyontekijiin osalta
tiimii vertailu on jossain miiiirin helpompi, koska
ansiokyvyn alentuminen yleensii niikyy palkka-
tulojen muuttumisena. Kuitenkin on tapauksia,
joissa vakiintuneen ansiotason loytiminen on
vaikeaa. Tietyissii sairausryhmissii (esimerkiksi
psyykkiset) ansiot saattavat suuresti vaihdella tai
hitaasti eteneviissii sairaudessa ansiot alenevat
vihitellen. Tiillciin mycis eliketapahtuman loy-
Hminen on vaikeaa. Kuitenkin osaelikkeen pe-
rusperiaatteisiin kuuluu, ettei viihitt6inen tydky-
vyn aleneminen vaikuttaisi heikentiiviisti tulevan
eliiketurvan miiiiriiiin.

Yrittiijiin osalta tilanne on myciskin ongelmal-
linen. Timii johtuu siitii, ettii yrittijien tosiasial-
lista sairastumisen jilkeen suorittamaa ty6pa-
nosta on erittiiin vaikea arvioida. Niiin ollen yrit-
tijien kohdalla on vaikea saada tarkkaa kuvaa
todellisesta sairauden aiheuttamasta ansiotason
laskusta. Niiissii tapauksissa joudutaan siihen ti-
lanteeseen, ettii liiikeopillisilla seikoilla on suuri
merkitys osaeliikeoikeutta harkittaessa. Vastaa-
vasti on tapauksia, joissa ansiotasossa on tapah-

tunut riitteva muutos, mutta tiihin ei ole loydet-
tiivissii l6Skeopillista sy1t6.

Osaeldkeoikeutta arvioitaessa tulevat kysy-
mykseen ansiotasossa tapahtuneiden muutosten
mittaamistarkkuudet. On selviiii, ettii mittaamis-
ta ei voida suorittaa matemaattisen tarkasti. Tis-
ta syys6 osaellkeratkaisuissa suoritetaan tiettya
py<iristystii. T6mii pyciristys koskee niitii tapauk-
sia, joissa ansiotason alentuminen osuu 3G-
40 Vo:n viilimaille. Suosituksen mukaan, mikiili
ansiotaso on alentunut vihintiiiin 3 5 Vo :lla, py o-
ristys suoritetaan ylospiiin  UTo:iin.

Osaelikettii on kiiyetty menestykselli ta-
pauksissa kun asianomainen kuntoutuksen jiil-
keen pyrkii palaamaan takaisin tyoeliimiiiin. Til-
lciin tilanne tavallisesti koetaan epiivarmaksi,
koska varmuudella ei tiedetii, miten tyonteko
tulee onnistumaan. Osael5ke tarjoaa tillciin
eriiin mahdollisuuden olla samanaikaisesti tycF
elimiissd ja eliikkeellii, ja jos tyonteko ei ota
onnistuakseen tiiydelle tyokyvyttcimyyseliikkeel-
le siirtyminen ei ole ongelma.

Tiih6nastisten kokemusten perusteella niyt-
tae silte, etta yrittejien kohdalla osaeliikejiirjes-
telmi toimii, mutta tyosuhteessa olevien kohdal-
la jiirjestelmii ei ole tiiysin tiiyttiinyt siihen asetet-
tuja odotuksia.
t) Vireillti oleva lainmuutos poistanee esteen.
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Ty r) kyvyn arttioimi s e st a elcik elait ok s en
lricikcirin kannalta

rv o x yr ntd u y t' s t ta x EIt AT KA I s Lt Nytttstr t,fftroxounar
Elcikepriritdkst,t TEL:n olai.rtot t.vc)nrekijbiden
elcik chakennrksis ta tehdcicitt t )'riekikelai toks is.sa.
S e u r a at' a (.\ i t "r's v a I o t I a d k L, : k e i s i I t ii o.y i n t y, ri e I ci k e -
I a i t o k.te n t o i m i n t o u s i I t ii r t.t i n. ni :; : ti t ti p i k ri.rtltidn
e I ci k e p ri ri t d k s e c n .j o h t a t' a k ii 1' t ri n n d n p r o.s a.;.s i. J o I -
t a .j ci j e s t e I m ci m u o v u u r u i.t i k ti.v r t r) k e I p o i s e k.g i, t rj.t-
l.t'l' kuitenkin ollu :eit'illci se pt,rusidcologia, .johon
o i k Lu d e n n u k a i s c t p cici t d k s t' t n oj a av u t. Te fu * a s j a
h.r't'ei toiminta .s.t,nt.v.t,,.jos luin vuatimukset on rriy,-
sitt oivullettu .la niitlen toleuilotnisecn p..t'ritcicin
nrcicircit ie toises t i.

Perusliiht<ikohtana kaikelle sille tycille, jota eri
eliikelaitoksissa tehdiiin, on luonnollisesti niin
eliikkeenhakijan kuin yhteiskunnan kannalta
oikeudenmukainen eliikepeetds. Tiihan paiise-
miseksi vaaditaan ensinnikin riittevat tiedot
eliikkeenhakijasta sekii jo vakiintuneeseen kiiy-
tantddn ja riittaviiiin ammattitaitoon perustuva
lain soveltamistyd. Kiiytiinncin eliikkeen kiisitte-
lyprosessissa on erds keskeinen kysymys, mihin

Kuva L

kaikissa tapauksissa on pystytteve vastaamaan:
"Onko asiasisiiltci riittevii piiitciksentekoon?"
Oikeudenmukainen elEkepiiiitcis edellyttiiii aina,
etta riittavat selvitykset ovat olemassa. Kuvassa
l. esitetiiin keskeisimmiit niistii lisiiselvitystyy-
peistii, joita eliikelaitokset hankkivat. Edusta-
massani laitoksessa joudutaan noin joka viiden-
nessi tydkyvyttdmyyseliikehakemuksessa
hankkimaan yksi tai useampia lisiiselvityksiii.

Kun eldkehakemukseen liittyvii selvitys on
saatu asiasisiilldltaiin riittiiviiksi, edetiiin eliike-
hakemuksen kiisittelyssii peatdksentekoproses-
siin. Tdhiinhiin ottavat traditionaalisesti osaa se-
kii eliikelaitoksen liiiik6rit ettii juridisen koulu-
tuksen saaneet ratkaisijat. Hakijan terveydenti-
lalla on luonnollisesti varsin vahva painotus lo.
pullisessa piiiitdksessii, koska mukana taytyy ai-
na olla sairaus. Voitaneen sanoa, etta suurim-
massa osassa eliikehakemuksista ei terveydenti-
lan selvittiminen tuota erityisia ongelmia.
Ty<iel6kelakien sanamuoto kattaa selkeiisti sisiil-
lii6n seki hakijan terveydentilaa koskevan ar-
vion ettii eriiitten keskeisten sosiaalisten tekijoi-

LISASELVITYKSET

ELAKEHAKEMUS, JOSSA
TIEDOT PUUTTEELLISIA

LAIiKETIETEELLISET
LISASELVITYKSET

MUUT
LISASELVITYKSET

- ERIKOISLAATANIN
LAUSUNTO

_ TOIMINTAKOKEETJA
TESTITULOKSET

- MUUT LAAJEMMAT
TUTKIMUKSET

- SAIRAALAN
EPIKRIISI

_ TARKENTAVATTIEDOT
ELAKKEENHAKIJALTA

_ TYONANTAJAN HAASTATTELU

- TYOLLISYYSTILANNE
TYOVOIMAVIRANOMAISILTA

_ TIEDOT TOISELTA
TYOELAKELAITOKSELTA

_ KANSANELAKELAITOKSEN
RATKAISU JA SEN PERUSTEET
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Matti Kekki
liitketieteen ja kirurgian tohtori
Eliikevakuutusosakeyhtici Ilmarisen yliliinkiri
Helsingin yliopiston sisitautiopin dosentti

den huomioon ottamisen. Iiillii on monista
luonnollisista syistd suuri merkitys arvioitaessa
sosiaalisten tekij6iden painavuutta lopullisessa
el6kepiidtciksessii.

Kuvassa 2. on pyritty havainnollistamaan tete
seikkaa ja siinii on samalla luettelonomaisesti
mainittu eriiitii keskeisi6 sosiaalisia tekijciitii.

ERA: ITA' O N G ELM IA tti.eXrrrcrerttt srctt
TEKIJ OIDEN ARV I O IMI SES SA
Tyokyrryttomyyseliikehakemuksiin liittyvistii
li6kdrinlausunnoista sek6 niiden perusteella teh-
tavista arvioista ja tiihdn liittyviistii problematii-
kasta on maassamme paljon kirjoitettu. Asia on
ndhty my6s niin tdrkedksi, ettii sek6 Suomen
Liiiikiiriliitto ett6 hakintdhallitus ovat asiasta
kirjoittaneet ohjeita. Tiimin kirjoituksen puit-
teissa on mahdollista esittiiii asiasta ainoastaan
ereita yleisia huomioita.
Kuten niin monessa muussakin inhimillisessii
toiminnassa, voidaan lii6kdrinlausunnoista edel-
lii mainittuihin ohjeisiin nojautuen seka toisaalta
niiden kokemusten perusteella, mita eliikelaitok-

Kuva 2.

SOSIAALISET TEKUAT

sissa on, todeta eriitii keskeisiii "optimaaliselle"
l66kiirinlausunnolle ominaisia piirteitii. Niitii on
kokoavasti esitetty kuvassa 3' K66ntiien niistii
on myds paateltavisse, milloin lidkiirinlausun-
noissa esiintyy vajavuuksia. L66kirin potilaas-
taan tekemii ty6kykyarvio on kisitettiivi nor-
maalin kliinisen lii6ketieteellisen ty6n luonnolli-
seksi jatkeeksi. "Hyviiss6" liiikiirinlausunnossa
timd onkin selkeiisti nihtiivissii. Selvimmin td-
mii kiiy esiin, kun liidkdrinlausunnossa on hyvin
dokumentoituna niihtivissa, etta kiiketieteen
hoitokeinot hakijan kohdalla on kiiytetty hyvik-
si. Eriiiinii ldrimmlisenii vastakohtana tasta al-
lekirjoittanut on mm. nlhnyt lausunnon, miss6
tutkimushetkelld on diagnosoitu tiysin hoitama-
ton verenpainetauti ja samana piiiviinii ilmoitet-
tu, etta teste syyste hakijaa "sydimen rappeu-
tumisen takia" on pidetteva pysyviisti tyOkyvyt-
t6m6nii.

Kovin harvinaista ei ole, ett6 elAkelaitoksen
liiiikiirijoko suoraan havaitsee tai alkaa vahvasti
eptiillii, ettii jokin esitetty diagnoosi tai useampi-
kin ovat v66riii. Rintakehdn alueella esiintyvdt

Kuva 3. Mikri on " ide aolil ticikririnlausunto" ?

- Kaikki diagnoosit ovat oikein

- Annetut tidot riittiiviii p?iiitdksen-
tekoon

- Potilasta on yritetty ennen lausun-
non kirjoittamista hoitaa adekvaa-
tisti '

- Esitettyjen sairauksien tytiEiekede-
teellinen merkitys ja luonne ovat
kirjoittavalle lliiikiirille selvill5

- Esitetyt liiyddkset ia niistii vedetyt
johtop?iiittikset ovat sopusoinnus-
sa keskeniiin\

pAApenrnnrrEET< ) YKSTLOLLTNENYHTEISET TUTKINTA KAIKISSA
TAPAUKSISSA

rvONseRNrr-
MAHDOLLISUUDET

TYOTEH.
rAvtEN
LUONNE

_ AIKAISEMPI
TYOKOKEMUS

_ KOULUTUS

- ASUMISOLOT

- PERHESUHTEET
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kiputilat ovat tdsti tyypillisin esimerkkejii. Tiil-
laisissakin tilanteissa potilaansa tutkineen liidkd-
rin huolellinen anamneesin otto olisi monissa
tapauksissa varmasti johtanut oikeille jaljille.
Eliikelaitokset joutuvat niiissii tapauksissa ldhet-
tdmddn hakijat tutkittavaksi alan erikoisliiiikd-
reille.

Yllattavan usein eldkelaitoksen liiiikiiri joutuu
sen pulmatilanteen eteen, ette annetut kliiniset
tiedot eliikkeenhakijasta ovat selviisti riittamet-
tdmiii piiiitciksen tekoon. Vajaa liiiiketieteellinen
asiasisiiltci voi syntyd monilla eri tavoin. Lau-
sunnon voi esimerkiksi kirjoittaa paikallinen
terveyskeskusliiknri, joka viittaa tehtyyn rasi-
tustestiin ilmoittamatta lainkaan testin kvantita-
tiivisia tuloksia. Eliikelaitos joutuu usein niimd
itselleen hankkimaan. Samaan tilanteeseen jou-
dutaan, jos lausunnossa vain viitataan esimer-
kiksi keskussairaalan tutkimuksiin, mutta niiitd
ei sitten lausunnoissa esitetii lainkaan tai sitten
riittamattdmesti tai ilmeisen viidrin tulkittuina.
Mycis tiill6in joudutaan hankkimaan alkuperiii-
set tiedot kyseisen sairaalan tutkimuksista ja yl-
letdvan usein kdy ilmi, ettii arviot hakijan tyci-
kyvrystii ovatkin olleet erilaiset keskussairaalata-
solla.

Kiusallisin tilanne eldkelaitokselle syntyy, kun
erikoisliiiikiiri kirjoittaa lausunnon, joka on sel-
viisti potilaan kuvauksen osalta tdysin puutteel-
linen ja l5iiketieteellisesti selviisti vajain asiasisiil-
kiin arvovaltaisesti ilmoittaa, ette tutkittua on
pidettavii ty<ikyvyttcimdn6. Mielestini ei ole hy-
viiksyttdvdii, ettd missii6n l66kiirinlausunnossa
veteydytaen liiiikiirin auktoriteetin taakse ja
vaaditaan lausunnon lukijaa uskomaan ilman
perusteluja tai vain viitteenomaisesti, ettl hakijaa
on l5dketieteellisistii syistii pidettiivii tycikyryt-
tomiinii. Tietiiiikseni niiin ei menetellii missiiiin
muussakaan lain soveltamistycissd. Liiiikiirin-
lausunnon on siis mielestdni oltava aina perustel-
tu ja siinii on esitettiiva liiiiketieteelliset syyt tai
syy, joiden takia eliikkeenhakija ei pysty tydtaan
jatkamaan.

TOIMINNALLINEN HAITTA ESIIN
ILIUSUNNOSSA
Liiiikiirinlausunnosta 6ytyy tulla esiin "toimin-
nallinen haitta" laajasti kiisitettynii, on se sitten
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somaattinen tai psyykkinen.
Ei ole harvinaista, ette jonkin sairauden ty6-

liiiketieteellinen merkitys on kiisitetty selviisti
viiirin. Palaan tdssd yhteydessii esimerkkiini ve-
renpainetaudista: yllattavan usein tulee lausun-
toja, joissa jo liihtdkohtaisesti vaatimaton ja
hoidolla tiiysin normaalistuva tauti katsotaan
tydlaaketieteellisesti merkitykselliseksi. Timdn-
tyyppiset virhearviot johtavat sitten siihen, ettei
taulukon 3. viimeistii kohtaa, esitettyjen l<iydds-
ten ja niisti tehtyjen johtopaetosten viilistii yh-
teyttii, ole eliikelaitoksen mielesti kiisitetty ja
tulkittu oikein. Tiissii yhteydessI korostuu se

vaatimus, etta seka eliikelausunnon kirjoittaval-
la liiiikiirillii ettii kenties viel6 suuremmassa m6a-
rin eldkelaitoksen liiikiirillii on oltava tietyn as-
teinen kliininen kokemus ja taito. Niimii yhdessii
takaavat sen, etta on ndkemys siiti, kuinka ih-
minen sairaudestaan huolimatta voi olla tydele-
m6ssii. Tdmd antaa kunnollisen pohjan sille vaa-
timukselle, etth tiedot liiSkiirinlausunnossa vas-
taavat niitd tietoja, mitd kyseisistd sairauksista
liiEketieteessd sovellettuna tydkykyarvioon
yleensii on.

Mielest6ni niiistii liihttikohdista voidaan pd6s-
td selkeisiin arvioihin sellaisissakin varsin vai-
keiksi koetuissa sairausryhmissd kuten neuroosit
ja luonteen neuroottiset hiiiridtilat. Tietyissii ti-
lanteissa auttaa asiassa eteenpiiin kdsitteen "el6-
ketapahtuma vai ei" tulkinta. Tunnetusti erdissii
nuorten henkilciiden psyykkisissii hiiiricitiloissa
toisaalta tydkarriidri on koko ajan varsin kat-
konainen, mutta toisaalta liiiiketieteellisesti ei
minkiiiinlaista eliketapahtumaa eli liidketieteel-
lisen tilan huonbnemista ole ndhtiiviss6.

Yleensdkin on muistettava, etta nuorten eliik-
keenhakijoiden tyokyvyttdmiiksi julistaminen
on usein psyykkisesti lopulta varsin turhauttavaa
ja negatiivisiin seuraamuksiin johtavaa ja etta on
kaikille osapuolille jiirkevdi ja viisasta pitaa ty6-
kyvyttomyyden kriteerit varsin selvinii. Paras
ratkaisu onkin pyrkiii nuorta henkiltiii ohjaa-
maan takaisin tyoelamaan.

EILIKEI-AIT O K SE N RO O LI
Eliikelaitoksen ratkaisutoiminta on vaativaa
tycitl. Kuten kaikessa tiimiintyyppisessii tycissii,
on tiissikin eliikkeenhakijoiden oikeudenmu-

kainen kohtelu sekii tasapuolisuuden toteutta-
minen keskeinen tehteva. Edellii kerrotusta on jo
toivottavasti kiiynyt ilmi, etteivdt esimerkiksi
li6kdrinlausuntojen osalta alkuperiiiset selvityk-
set useinkaan ole tyydyttiivie tai riittavia paiitdk-
sentekoon. Yksityisen eliikkeenhakijan eliikeha-
kemuksen kiisittely on yksilcikohtaista aivan sa-
maan tapaan kuin liiiiketieteessii "kasuistiikka"
yleensii. Puhtaan kliinisen l6iiketieteen siirtiimi-
nen tycikykyarvioon ja laajasti ottaen "ty<iliiiike-
tieteeseen" ja yksilcikohtaisen tilanteen sek6 rea-
listinen tuntemus ettii kaikkien sosiaalisten seik-
kojen huomioon ottaminen on itse asiassa varsin
vaatelias ja tiettyii traditiota edellyttiivii toimin-
ta. Kun ttihiin vielii liitetliin se vaatimus, ett6
eldkelaitoksen on omattava sekli lainsliidinndn
ettii oikeusklytiinn6n tuntemus ja hallinta tiillii
alalla, kdynee selvhksi, etti eliikelaitoksia seki
tarvitaan etta ne ovat itse asiassa edellytys riip
pumatru:nalle ja tasapuoliselle lain sovellutus-
tydlle.
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KAJ KARLSSON

Sama sairaus uuden
ty d kyvy t t omyy s ekikke en perust e eno

Tycikyvyttdmyyseldkkeen suuruuteen vaikut-
taa olennaisesti se, milloin tycikyvyttcimyys on
alkanut. Niin on, koska eliike m6iriiytyy mm.
palkan mukaan ja eri tycijaksojen palkoissa voi
olla suuriakin eroja. Tdmdn takia eldketulojen
oikea liihtcikohta on se palkka, johon sairaus ei
vieli ole vaikuttanut alentavasti.

Tydkyvyttcimyyseldkeliisen terveys voi joskus
kohentua niin, ettii tycihcinpaluu tulee harkin-
taan. Jos el6keliisen sairaus on suhteellisen lievl,
saattaa hiinessii itsessiiinkin heriitii ajatus ansio-
tycin uudelleen aloittamisesta. Vdlivaiheina voi-
vat olla ty<ikokeilu tai osa-aikatyci. Ty6hcinpa-
luun tapahtuessa ei etukdteen voi varmasti tie-
ti6, miten terveys kestiih ja millaiseksi tyokyky
osoittautuu. Tarvitaan eliikkeelle palaamisen
mahdollisuus ilman, ettd kenties huonompi-
palkkainen ansiotyojakso alentaa eliikkeen mdii-
rid. Tiimiin turvaamiseksi siiiidetiiiin laissa, ett6
eliike mycinnetiiin entisten perusteiden mukaise-
na, jos aiemmin tycikyvyttcimyyseldkettd saanut
tydntekijii uudelleen tulee tydkyvyttcimlksi sa-
man sairauden, vian tai vamman johdosta, jonka
perusteella aikaisempi eliike oli mycinnetty (TEL
6 $, 4 momentti). Eliikkeen suuruus sliilyy siis
entisenii, paitsi mitii indeksikorotus on tuonut
lisiiii.

TOTEWUMINEN
Elike on monimuuttuja, jossa sairaus on vain
yksi tekijii, jos kohta olennainen. Puheena ole-
van lainkohdan kaytt66n ja toteutumiseen liittyy
luonnollisesti mycis juridisia pulmia. Tlsyd ta-
pauksessa ne kenties eivdt ole vaikeimmat (vrt.
Koivusalo 1978). Vaikeimmat kyseessd olevan
lainkohdan kiiytdn ja toteutumisen pulmat liit-
tyvlit epiiilemiittii tydllisyyteen ja eliikepsykolo-
gisiin ilmi<iihin. Tycivoimapulan aikana on sii-
piensd kantavuutta kokeilevalla eliikel6iselliikin
paremmat mahdollisuudet, mutta kun tycilli-
syystilanne huononee, hin on heti vaaravyo-

hykkeessii. Eliikepsykologiselta kannalta vaatii
uudelleen tycielimiiiin yrittiiminen, paitsi henki-
kikohtaista aloitteellisuutta ja rohkeutta, mycis
viiestcjn laajaa kollektiivista luottamusta eliike-
jirjestelmiidn. Jos ndissii on pelkoja tai epiiilyk-
siii, vaikkapa virheellisi6kin, eik?i ehdotonta
pakkoa ole, saattaa tciiden aloittaminen estyii.
Eldke koetaan turvallisena, sen muutokset arve-
luttavina. Myos muita syitii varmaan on. Joka
tapauksessa on TEL:n ja YEL:n piirissii nykyisin
hyvin harvinaista, ette ekike mycinnetiiiin uudel-
leen saman sairauden perusteella puheena ole-
van lainkohdan mukaan. Sitii vastoin on erittiin
tavallista, ettii eliikettii j at ke t aa n saman sai-
rauden perusteella, mutta Estehiin ei nyt ole
kysymys.

l,t,luootrts(/(tDET
Onko TEL 6 $ 4 momentti siis rain turha juridi-
nen koukero vailla eliiviiii merkitystii? Asia ei
varmaankaan ole nAin. Lainkohta on viisaasti ja
juurevasti oikea, sitii ei vain vield ole tiiysin mobi-
lisoitu. Oikein kiiytettynii ja sovellettuna se voi
parantaa yksilcin eliimiinlaatua. Eliketeknisesti
se taas merkitsee hienosdddcin mahdollisuutta.
Olemukseltaan se on aidosti humanitaarinen ja
tiistdjohtuen siihen kohdistuva kritiikki ei oikein
voi perustua paljousprosentteihin. Vaikka sen
nykyinen kiiyttd onkin harvinaista, saattaa tasse
tapahtua muutos, kun asiat ajan mukana asettu-
vat uuteen asetelmaan.

SAMAN SAIRAUDEN XAI STTZ
Jos siis uusi tyokyvyttdmyys aiheutuu entisesti
sairaudesta, mydnnetiiiin ellike entisin perustein,
jos uudesta sairaudesta, mycinnet66n eliike tuo-
reimman tyOnteon mukaan. Ratkaisussa joudu-
taan kuitenkin ottamaan huomioon muitakin
kuin liiiiketieteellisiii seikkoja, kuten tycinteon
kesto, selviytyminen tydteh6viste ja palkkataso
(Koivusalo 1978). Yleens6 on katsottu, etta mi-
kiili uusi tycinteko on kestinyt kaksi vuotta tai
enemmin, voidaan tilannetta pitaa siine miiiirin
vakiintuneena, etta elake mycinnetiiiin uusin pe-
rustein. Tiimii siiiintci ei kuitenkaan ole sitovan
tiukka.

Kysymyksess6 on siis sellainen sairaus, vika
tai vamma, joka on jatkuvasti olemassa, mutta
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Koj Karlsson
liiketieteen lisensiaatti
sisdtautien erikoisliiiikiiri
Elikevakuutusyhtio Kalervon yliliiiikiiri

jonka aiheuttamat oireet ja tycikyvyttcimyys jak-
soittain vaihtelevat joko spontaanisti tai hoidon
tuloksena. Jaksojen tulee olla kyllin'pitkiikestoi-
sia. Tilapiiiset voinnin muutokset eiviit voi ai-
heuttaa muutosta elakestatukseen, ei suuntaan
eikii toiseen.

Sen seikan harkinnassa, milloin kysymyksessii
on sama sairaus, voi kiytdnnossi tulla ongelmia.
Tapauksia on arvosteltava liiiiketieteelliseen tie-
toon ja kausaliteettiin nojautuen, kuitenkin viilt-
tiien karsivaa ahtautta. Milloin vanhaa sairautta
on uuden ty6kyvyttomyyden pohjana, vaikka
uudet oireet olisivatkin vaikuttamassa tydkyvyt-
i 1....j j .,rrr, "i hakijalle taloudellisesti epiiedulli-
seen ratkaisuun menn6, kuten ratkaisijaliiiikiri
Matti Kekki kerran asian ilmaisi.

On vaikea antaa varsinaista luetteloa niisti
sairauksista, joihin kyseessd olevaa lainkohtaa
voidaan soveltaa. Mitii moninaisimmat sairau-
det voivat tulla kysymykseen. Kysymyksessi on
pikemminkin sairauden kulkuun kuin diagnoo-
siin liittyvii periaate, johon vielii vaikuttavat
muutkin kuin liiiiketieteelliset tekijiit.

Selvdt seurannaissairaudet ovat Hekedeteelli-
sesti samaa sairautta. Jos esimerkiksi sininsii
parantuneen vamman jiilkitila aiheuttaa virhe-
kuormituksen ja tiistii seuraa nivelrikko tai muu
vika, on sairaus sama, mikiili syysuhde ei ole
epiitodenniikciinen. Eliikeratkaisu ei kuitenkaan
ole ilman muuta selv6. Jos vamma on saatu
nuorena ja silloin aiheuttanut miiirdaikaisen
tyokyvyttdmyyseliikkeen, on potilas saattanut
pitk6nii vdliaikana invaliditeetistaan huolimatta
luoda uuden uran uusine tulotasoineen, ennen
kuin seurannaisvika johti uuteen ty6kyvytto-
myyteen. Seurannaisvikaa ei tiillOin pidetii "sa-
mana sairautena", koska lopputulos olisi viiiirii
ja potilaalle epiiedullinen. Jos kyseessi on van-
hempi, jo varttuneessa iiissii oleva tycintekiji, on
asiaa harkittava toisin. Invaliditeetti, iiin lisiiiin-
tyminen ja eliim6n yleinen kulku ovat kenties
yhdessii aiheuttaneet sen, ettii viiliajan palkka on
pienempi kuin palkka ennen primaarivammaa.
Tycieliimiin kaari on laskussaan. Seurannaisvika
on tiillciin "samaa sairautta" ja eliike mydnne-
taan parempien piiivien palkan mukaan eli siis
suurempana. Edellii hahmoteltu sopii moniin
muihinkin sairauksiin kuin vammoihin' Onhan

35

l,i



kysymys siitii, missii eliimiin ja tycieldmdn vai-
heessa sairaus seurauksineen vaikuttaa.

Kokemuksen mukaan selkiisairaus, psykoosi,
astma, reuma, vaikea munuaissairaus, ihottuma,
leikattu sydiinvika ja jopa vaikea sycipiisairaus
saattavat eri asetelmin aiheuttaa sellaisia jaksot-
taisia tycikyvyn vaihteluita, jotka voivat tulla
harkinnan piiriin puheenaolevaa lainkohtaa
kiiytettiiessii. Ylcensiikin, mutta ehke erityisesti
selkiisairauksien ja astman kohdalla lausuntoa
laativan liiiikiirin olisi hyvii olla varovainen kiyt-
tiiessiidn ilmaisua "pysyvii" ja herkiisti korvatta-
va se ilmaisulla "toistaiseksi". Vaikka sairaus ja
vammaisuus olisivat pysyviii, voi ansiotydkyvyt-
tdmyys silti olla vaihteleva tai tilapdinen.

ilZlxinm osuus
Leekari joutuu antamaan lausuntoja monenlai-
sissa eliikeasioissa. Laadun kannalta on hyvii, jos
liiiikiiri mahdollisimman tarkasti tietiiii kiisillii
olevan todistuksen tarkoituksen (eldkkeen tai
sen ennakkopiiiitciksen hakeminen, jatkaminen,
valittaminen, kuntoutus, entiset perusteet jne.).
Kun kysymysasettelu on selvd, voi lausunnosta-
kin tulla ytimekds ja osuva.

Kun on kyse saman sairauden aiheuttamasta
uudesta tycikyvyttcimyydesta, voi laekari yleensii
helposti asiantuntemuksensa ja tietojensa nojalla
laatia lausunnon, jonka mycis lukija pystyy ym-
mdrtAmaiin ja tulkitsemaan oikein. Anamneesis-
sa ovat sairauden aiheuttama alkuvaiheen tyci-
kyvyttcimyys ja eliike, sitten toipurdinen tycikun-
toiseksi ja tycivaiheen terveydentila. Sen jiilkeen
liihianamneesi huononemisvaiheineen ja sitten
nykytilan objektiivinen kuvaus ja tarvittaessa
maininta siiti, katsooko liiiiklri sairauden sa-
maksija millii perusteella. Lopuksi vielii liiiikiirin
oma arvio tydkyvysE. Tdmii on mielestdni tiir-
kei, vaikka se viime aikoina on haluttu poistaa.
Olisikin kieltamatta eliketeknisesti mukavam-
paa, jos liiiikdrinlausunnossa vain hyvin kuvat-
taisiin muu, mutta jatetteisiin ty<ikyvyttcimyys-
arvio pelkdstiiiin ratkaisijaliiiikiireiden tehtevek-
si. Minun mielestdni on hyv6, etta my6s lausun-
non antava liidkiiri kirjoittaa kiisityksensii tyG
kyvystl. Tiimii ktisitys on ensinniikin sininsii
arvokas etenkin, jos se perustellaan. Lisiiksi on

kysymys oikeudenmukaisuudesta hakijaa koh-
taan. Mikiili eliikehakemus hyletaen ja hakija
valittaa, joutuu eliikelaitos vastineessaan tiu-
kemmalle ja perustelemaan kielteisen ratkaisun
myos siltii osin, kuin se on ristiriidassa lausun-
non antaneen liiiikiirin kiisityksen kanssa.

TAVOITTEET
Ratkaisutoiminnan yleinen tavoite on se, ettii
jokainen, jolle lain mukaan kuuluu tyOkyvyttd-
myyseldke, sen mycis saa. Kiilntden on tavoit-
teena mycis, ettei eldkettii mydnnetii sellaiselle,
jolle se lain mukaan ei kuulu. Yleisen tavoitteen
lisdksi on alitavoitteita, kuren juuri TEL 6 S 4.
momentissa (saman sairauden aiheuttama uusi
eliike entisin, edullisemmin perustein). $;ritiiiin
siis yksilcillisesti hyviiin ratkaisuun, ikiiiinkuin
mittapukuun varastopuvun asemasta. Eliikela-
kimme on hiimmiistyttiiviin viisaasti kirjoitettu.
Sen on tiihiinastinen kokemus selviisti osoitta-
nut. Puheet "eliikeviidakosta" ovat asiantunte-
mattomuutta tai demagogiaa. Tosiasiassa
voimme yhdessii kehittea eliikelakiemme toteu-
tumista hyviin yksilcillisen hienosdddcjn suun-
taan.
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MARTTI LEHTINEN

Tyokyvyttomyysasiain
neuvottelukunnan
toiminnasta

Mortti Lehtinen
liiiiketieteen lisensiaatti, sisiitautien erikoisliiiikiiri
LEL Tycieliikekassan yliliiiikiiri
Eldketurvakeskuksen hallituksen ja
tyokyvyttcimyysasiain neuvottelukunnan j6sen,
Tydelikelaitosten Liiton kuntouttamisasiain
neuvottelukunnan jiisen

Tt' 6k.r'r'.t' t t d nr 
-t' t'sa si ain ncuv'o t I e lukunt a on E liik e'

t urt, ak e sk uk su .suoji s sa t o i miv'a, laa.iapoh.iainen

.t' htcist.t'rje li n. .joka ant ao rat kqi susuosi I uk sia se kri
lk.rilliscn cr tci.julkisen sekt ctrin t.t'r)e kik elaitoksil-
I e, E I ii k c t u n' a k e s ku k s e I I c st' k ri t ar v i t t at'.s s a mutt-
t ok.sen ha ku a I im i I I e ja v'i ranonruisi I I e.

Neuvottelukunta perustettiin maaliskuussa
1963 eli pian TEL-LEl-ty6elakelakien voi-
maantulon jilkeen. Sen kokoonpano on v6hitel-
Ien saavuttanut nykyisen laajuutensa. Siihen
kuuluu eri tycieHkelakien mukaista toimintaa
harjoittavien Iaitosten piiristii tydkyvyttctmyys-
ratkaisuihin perehtyneitd asiantuntijoita, eliike-
laitosten Hekareita sekd keskeisten tyomarkki-
na- ja yrittiijiijiirjestcijen edustajia ja mycis ty6ky-
vyttcimyyden arvioinnin kannalta merkittdvien
ldiiketieteen erikoisalojen edustajia. Nykyisin
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisiiksi
siini on kuusitoista jiisentii. Neuvottelukunnan
kokoukseen voi osallistua mycis lausuntoa pyy-
tiineen eliikelaitoksen edustaja. Neuvottelukunta
antaa elakeasioissa vain suosituksia eikii siis lo'
pullisia piiiitoksiii. Eliikelaitokset ovat l6hes
poikkeuksetta noudattaneet suosituksia ratkai-
suissaan.

Neuvottelukunnan toimintaa on piiiipiirteit-
tdin selostettu Ty6eliike 3/82'.ssa. Sen antamia
suosituksia on esitelty s66nncillisesti timdn leh-
den palstoilla.

Neuvottelukunnan toimintaan osallistuneena
liiiikiirinii olen esteellinen arvioimaan, mika
merkitys sen antamilla suosituksilla on ollut eld-
kelaitosten ratkaisukiiytdntcicin. Se on joka ta-
pauksessa tarjonnut kiisiteltivind olevissa asiois-
sa mahdollisuuden eri alojen edustajien viiliselle
keskustelulle ja pohdinnalle ratkaisutoiminnan
suuntaviivoista. Tyoehkej?irjestelmien alkuai-
koina, jolloin tihedt lainmuutokset ja eliike-etu-
jen parannukset kuuluivat p?iiviijiirjestykseen,
neuvottelukunta joutui ottamaan kantaa piiii-
asiassa erdiden lainkohtien soveltamiseen.

Sellaisia kysymyksiii olivat mm. tyokyvyttci-
myyden arvioiminen ottaen huomioon eri tyci-
eliikelakien sisiiltiimiit tydkyvyttomyyskisitteet,
ns. rajoitussiiiinnciksen soveltaminen, saman sai-
rauden kiisite uuden tyokyvyttdmyyseliikkeen
perustana, osael6ke-edellytysten arvioiminen,

kuntoutusedellytysten selvittely jne. Lainsiiii-
ddnncin saavuttua nykyiselle tasolleen ja ratkai-
sukiiytdnncin sen mukaisesti vakiinnuttua on ko-
rostetusti tullut neuvottelukunnan kiisittelyyn
kysymyksiii, joissa etualalla elikkeenhakijan
tydkyvyn arvioinnissa on hdnen terveydentilan-
sa laaja-alainen liiiiketieteellinen selvittely ja hii-
nen sosioekonomisen tilansa yksityiskohtainen
kartoitus.

Erhiden lidketieteen erikoisalojen sairauksien
tycikykyyn kohdistuvien vaikutusten arvioinnin
ongelmallisuutta kuvastanee se, ette neuvottelu-
kunta on aikaa myoten ottanutjasenikseen psy-
kiatrian ja ortopedian erikoisliiiikiirit ja kiyttda
tarvittaessa kannanotoissaan sydintautien eri-
koisasiantuntijaa, kardiologia, ja keuhkosai-
rauksien asiantuntijaa, pulmologia, apunaan.

Neuvottelukunta ei ole niihnyt tyokyvyttd-
myyden arviointia kuitenkaan puhtaasti liiiike-
tieteellisenii ongelmana. Tarvittavassa miiiirin
useita lalketieteen erikoisaloja kattava asiantun-
temus on kuitenkin katsottu viilttiimiittcimiiksi
pohjaksi ratkaisuesitystd muodostettaessa. Tata
kuvastaa mm. se seikka, etta neuvottelukunta
varsin usein on pyytenyt lisiiselvityksenii eliik-
keenhakijan Hhettamista erikoisltiikiirin tutki-
mukseen tai eriisiin toimintakykyii kuvastaviin
kokeisiin, kuten rasitussydiinfilmiin, keuhkojen
toimintakokeisiin jne.

Sosiaaliekonomisen kartoituksen yhteydessi
on painotettu hakijan ikiiii silloin, jos se on jo
liihell?i eldkeikiiii tai jos hakijan ammatti asettaa
erityisii vaatimuksia psyykkiselle tai fyysiselle
suorituskyvylle. Hakijan tycihistoria on aina pe-
rusteellisen tarkastelun kohteena. Huomiota
kiinnitet6iin tydsuhteiden kestoon, tyossi olon
yhtiijaksoisuuteen, ammatissa pysymiseen tai
ammatista toiseen siirtyilemiseen. Tydolosuhteet
hakijan tyopaikalla ovat merkitykselliset. Eriiis-
sii tapauksissa neuvottelukunta on pyytanyt
esimerkiksi yksityiskohtaista ergonomista kar-
toitusta lisiiselvitykseksi kiisiteltiiviini olevaan
elikehakemukseen. MyOs tyonantajalta tai
eliikkeenhakijalta on pyydetty listiselvityksiii tyd-
oloista.

Hakijan eliim6ntilanne, kuten asuinpaikka,
asumisolosuhteet, saatavissa oleva ty6, kuntou-
tusmahdollisuudet jne. ovat palapelin osia siihen
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kokonaiskuvaan, jonka pohjalla piiiidytiiiin lo-
pulliseen ratkaisusuositukseen. Neuvottelukun-
ta on kannanotoissaan korostanut yksilcilliset
seikat ja ty6- ja elimiinolosuhteet huomioonot-
tavan, liilketieteellisesti vankasti perustellun ja
tosiasioihin pitlytyviin ratkaisutoiminnan mer-
kitystii.

Esimerkiksi rajoitussiidnnriksen soveltami-
seen liittyvissii kysymyksissti kiinnitetiiiin piiii-
huomio siihen seikkaan, miten hakija selviytyi
tydstean. Ptiiipaino eiole niinkdiin puhtaasti liiii-
ketieteellisillii tosiasioilla, kuten sill6, oliko esi-
merkiksi sokeritauti alkanut jo ennen viimeisen
tycisuhteen alkua, vaan sillii, haittasiko tdm6 sai-
raus selviisti hakijan tyontekoa mainitussa tyri-
suhteessa.

Ellkehakemuksen klisittelyss6 tehdiiiin ensik-
si yksil<illinen, kokonaisvaltainen, liiiiketieteelli-
set ja sosiaaliekonomiset seikat huomioon otta-
va ty0kyvyn arviointi. Toiseksi tarkastellaan
kaavaillun eliikeratkaisun vaikutuksia eldkkeen
muodostumiseen. Jos ei erityisen painavia vasta-
syiti ilmene, pyritliin ratkaisuun, jossa eldke tu-
lee maksettavaksi tliysitehoisena. Kysymyksen
liittyessi ongelmaan, mikd el6kelaitos on velvol-
linen ratkaisemaan ja maksamaan ty6kyvytt6-
myyseliikkeen, kiinnitetdiin huomio siihen, mi-
ten ratkaisu vaikuttaa hakijan eliketurvaan.
Ratkaisusuositukset tehdiiiin yksilollisiii olosuh-
teita kunnioittaen, mutta kuitenkin niin, ettii
samanlaisissa tapauksissa piiiidytiiin yhtil?iisiin,
yleisti oikeustajua tyydyttiiviin ratkaisuihin.

Neuvottelukunnan ty<iskentelyn monia kes-
keisiii ongelma-alueita kiisitellliin tiimiin Tyo-
elike-lehden numeron artikkeleissa. Voi olla, et-
td niissi osin heijastuvat mycis neuvottelukun-
nan luomat ratkaisumallit.

Tycikyvyttcimyyden arviointi eliikeratkdisujen
pohjana on monimutkainen, vaikea tehteva.
Neuvottelukunta pitkiistii toimintakaudestaan
huolimatta ndkee vielli tehtavakentessiiiin lukui-
sia, yksiselitteistii ratkaisukaytantcta odottavia
kysymyksiii. Selviii avainta alkoholiongelmais-
ten tycikyvynarviointiin ei viel6 ole lciydetty. Yk-
sittdisissl tapauksissa neuvottelukunta on otta-
nut siihen kantaa, tosin usein vasta pitkien kes-
kustelujen ja iiiinestystenkin jiilkeen.

Eriiiinlaisena tunnustuksena neuvottelukun-
nan toiminnalle voitaneen pitea sita seikkaa, ett6
tydkyvyttomyyden arviointitoimikunta komi-
teanmietinncissiiin I 982:2 esittee perustettavaksi
sekii julkisen sektorin eliikelaitoksiin ettii Kan-
saneliikelaitokseen eldkeasiain neuvottelukun-
nat, ja esittaa mycis Eliiketurvakeskuksen Tyci-
kyvyttomyysasiain neuvottelukunnan kehitti-
mistd siten, ettii se voisi toimia eliikesiiiitioiden ja
-kassojen vastaavana neuvottelukuntana.
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VELI MATTI HUITTINEN

I'{dkdkohtio tydkyvyn
arviointiin
selcin sairauks,ssa

Veli Matti Huittinen
l6tiket. ja kir. tohtori, kir. erikoisl66k6ri, Sotainva-
lidien Veljesliiton Kyyhkyliin kuntoutussairaalan
yliliiikiiri, Tampereen yliopiston kir. dosentti,
Liiiikintcihallituksen pysyvii asiantuntija, Liikenne-
vahinkolautakunnan, liikennevahinkoasiain kor-
vauslautakunnan, Vahinkovakuutusyhdistyksen ja
Liikennevakuutusyhdistyksen asiantuntijaliiiikiiri

T1'r)k1'v.yn arviointi seltin sairauksissa on ongel-
mallista. Perusteellisten tutkimusten jtilkeen jtia
ncil'ttr) selcin sairaudesta, viasta tai vammasta usein
v ri h ci i s e k s i. S a m an t o t e av at v a k u u I u s- .i a e I tik ev a-
k u u t u s 1' ht i t) i d en I ti rik cir i t e t s i e s s ciein t dt (i n t4) t I () ci

selcin sairauksia kuvaavisto kiiiktirinlausunnoista.
Hyvciksytyt, tiedetl't tosiasiat seliin sairouksien
luonteesla 1a niiden r)'tiltitiketieteellisestri merki-
t.t, k s e s t ii o v a t m o n a s t i r i i t t ti m ri t t ti m ii t l.t' tj k )' v )' I t (j'
n11t 1't t ti k os k eviin j oht o pridtd k s i in.

OIREDIAGNOOSI
Selkisairauden tdsmdllinen diagnoosi on poik-
keus. Noin neljd viidesosaa selkAkipua valittavis-
ta saa oireen, seldn kivun, mukaisen diagnoosin,
joka kytkee sen epimddriiiseen (rdntgen)tutki-
muslriyd iikseen. Nikasra','a! ilevl-n csiii-,liiiskai r
dusta tai muuta tiismallisesti todettavaa sel6n
sairautta potevia on vain muutama prosentti sel-
kiikipuisista.

OIRE
SelSn sairauksilla on yhteinen oire. Sel6n kipu on
oire eiki sairaus. Se on yhtd paljon kivun kuin
seliin ongelma. Kipua aistivia ja viilittavia her-
mopaatteita on kaikissa sel6n kudoksissa nika-
maviililevyii ja nivelrustoa lukuunottamatta. Ki-
pu voi olla periiisin miltei mist6 tahansa seliin
kudoksesta. Seliin kipua eiv6t aiheuta vain me-
kaaniset tekijdt. Epiiselvii on, mihin mittaan
seliin kipu on bioliiiiketieteellinen ilmi<i. Yksilcil-
lisesti koetun kivun luotettavaa kliinistii, fysiolo'
gista tai kokeellista mittaria ei ole. Nykyihmisen
selk66 kuormittaa mytis aineeton taakka.

HOITO JA ENNUSTE
Pitkiaikaista tai pysyviiii ty6kyvyttdmyytta tar-
koittavat ratkaisut eivit ole perusteltuja ennen
sairauden, vian tai vamman asianmukaista hoi-
toa. Tiismiillisen diagnoosin puuttuessa sel6n
sairauksien hoito on oireenmukaista. Selkiiki-
vun hoidon tulosten tieteelliseen arviointiin liit-
tyy monia metodisia ongelmia. Tutkituista hoi-
tomenetelmiste monet eivit ole parempia kuin
hoitamatta jiittiiminen, saatu hyoty on lyhytai-
kainen eikii hoitomenetelmiilli ole vaikutusta
selkikivun ennusteeseen. Hoitotulosten arvioin-
tia vaikeuttaa selkiisairauksien tai sellaisina pi-

dettyjen tilojen luonnollinen kulku: spontaani
toipuminen tai perati paraneminen. Voiko para-
nemiseen piiiittyvii sairaus aiheuttaa pysyvdn
tyokyvyttdmyyden?

TY OK YVYTTO MYYDEN ARV I O INTI
Tydkyvyttdmyyden arviointi seldn sairauksissa
on esitetty selkeisti SITRA:n 1979 julkaisemas-
sa kirjasessa "Lanne-ristiseliin kiputilat". Siinii
esitetyn toistaminen ei ole tarpeen tasse yhtey-
dess5.
SELA:N SAIRAUKSIIN JA TYOKYVYTTA-
MYYTEEN VAIKUTTAVIEN " MUIDEN
TEKIJ OIDEN" TARKASTELUA
Sairauksien toteamiseen, tutkimiseen, hoitami-
seen ja ehkdisemiseen kiiytet6iin ennenniikemiit-
romia henkisrd ja aineellisia voimavaroja. Ter-
veydenhuoltomenojen osuus Suomen bruttG'
kansantuotteesta on 6-7 To. Kuitenkin tyciikii-
sen viestdn tuki- ja liikuntaelimistcin kivut nayt-
tavat lisaantyviin. Tautisuustutkimukset eivit
osoita sairauksien prevalenssin kasvua. Kipujen
lisiintymisen on sanottu heijastavan muutosta
viiest<in kiiyttiiytymisessi ja suhtautumisessa
(sosiaali)vakuutusjdrjestelmiin sekd niiden muu-
toksiin.

Terveyden ja sairauden kesitteistossa, idean-
muodostuksessa, on tapahtunut muutos. Sai-
rauskiisitteistci on laajentunut, terveyden ja sai-
rauden raja on hiimiirtynyt. Monet ihmisen el6-
mhnkaareen luonnostaan kuuluvat ilmiot on
medikalisoitu. Niisti on tehty sairauksia, joiden
sovittaminen WHO:n tautiluokitukseen on kuin
nosologinen Prokrusteen vuode. Luokittamisen
tarve ei viihiten ole lihtciisin sosiaaliturvan vaa-
timuksista: lyhytkestoisenkin tyokyvyttomyy-
den todistamiseen tarvitaan diagnoosi, joka jo
sairausvakuutus-A-todistuksen ohjeen mukaan
"toivotaan selvennettiviin tautiluokituksen nu-
meroin".

Terveys- ja sairauskisitteistcin muutos kuvas-
taa muutosta liiiikiirin toimenkuvassa. Samalla
siitii ilmenee, miten potilaiston ylimitoitetut toi-
veet sekoittuvat tarpeisiin. Tiimin osoittaa
muun ohessa yksilOn ja yhteiskunnan "kipu-
kayttaytymisen" muutos, kipukynnyksen ale-
neminen. Yhteyksistiiiin irrotettu oire, esimer-
kiksi kipu, saa uuden ulottuvuuden taloudellises-
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ta palkitsemisesta. Mydnteinen eliikepiidtds "pa-
rantaa" kroonista seliin kipua kirsineen, liiiikin-
tipalvelusten suurkuluttajasta tulee niitii tarvit-
sematon. Onko kyseessii Haketieteellinen hoito-
tapa? Onko ellikepiiiit<is sel6n kivun hoitoa? Pa-
rantaako tycin kuorman poistaminen sel6n
kivun? SITRA:n mainitun kirjasen mukaan
tycissii selkiiiin kohdistuva rasitus on yleensii fy-
siologista, jopa hycidyllist6. Oireiden lisiiiintymi-
nen tydssd ei merkitse sairauden pahenemista.
Tycin merkitystS fyysisen ja psyykkisen kunnon
ylliipitiijnne korosteraan.

Kulutettavaksi tarjotaan runsaasti sek6 viral-
liseen terveydenhuoltojiirjestelmddn kuuluvia et-
tii sen ulkopuolisia seliin kipujen tutkimus- ja
hoitomahdollisuuksia. Kulutuskysynniin ja tar-
jonnan tasapaino on liukuva: tarjolla olevat pal-
velukset kulutetaan eikli kysynniin kattoa ole.
Tilanne johtaa viistimiittd oiresairauksien liial-
liseen tutkimiseen ja hoitamiseen. Sairaalatut-
kimuksiin valikoituvia selkiikipupotilaita on jo
liiaksi tutkittu (Working Group on Back Pain, s.
10, HMSO, London 1979). Nnin sel6n oiresai-
rauksien syntymekanismiin liittyy viiistiimittd
vankka iatrogeeninen, liiiikiirisyntyinen, juonne.
Varsinkin kroonistuneissa tiloissa potilaan ym-
miirtiivdinen kannustus vaivansa kanssa toi-
meen tulevaksi alun alkaen olisi hycidyllisempiid
kuin toistetut turhat tutkimukset.

Paluu omaan tai muuhun tycihdn on selkdsai-
rauden hoitotavoite. Ttihan vaikuttavat monet
yhteiskunnan ilmicit, muutokset niissii ja niiden
viilisissii suhteissa. Luettelomaisesti voidaan
mainita tycivoiman kysynniin ja tarjonnan suh-
teet eli ty<illisyys, tyciansioiden ja eliiketulojen
suhteet sekii mahdollisuus reaalistaa selin kipu
sosiaali- tai muun vakuutuksen etuudeksi
(Working Group of Back Pain, s. 20, HMSO,
London 1979). Niinpii ei ole ihmetelriiviA, miten
vaikeata on yksin liiiiketieteellisen selvityksen
perusteella sovittaa selkikipuisen tila hiinen
tycinsd asettamiin vaatimuksiin, arvioida hEnen
selkiisairautensa (tai sellaisena pidetyn tilan)
suhdetta hdnen tycihdnsd tai kohtuulliseksi kat-
sottavaan uuteen tyohcin.
Tyciliiiiketieteellisten niikcikohtien merkitystd
ty<ikyvyttcimyyden arvioinnissa korostetaan.
Kun selkdd konkreettisesti kuormittava mekaa-
ninen tyd on yhteiskuntakehityksemme tilaa vas-
taten oleellisesti viihentynyt, olemme saaneet tie-
toa tydn aiheuttamien selkisairauksien ammat-
tialakohtaisesta lisiiiintymisestd. Esimerkki riit-
t66 osoittamaan, ettei seliin kivun ja tycikyvyt-
tomyyden ongelmallisten suhteiden ratkaisuun
l6ydy myoskiiiin tyciliiiiketieteellistii viisasten ki-
ved.

YI{TEENVETO
Seliin sairaudet soveltuvat huonosti eliikeratkai-
sujen perustaksi vaadittavaksi sairaudeksi, viaksi
tai vammaksi. Seliin sairaus on yleensd oirediag-
noosi. Sairauden luonnollinen kulku on hyvin-
laatuinen, usein spontaaniin paranemiseen joh-
tava, mikd on ristiriitaista pitkiiaikaisen tai pysy-
viin ty6kyvyttcimyyden liiiiketieteellisten edelly-
tysten kannalta. Selan sairauksien ja tyokyvyn
suhteet nivoutuvat moniin muihin yhteiskun-
tamme nykyilmidihin. Niiiden yhteensovittami-
sen vaikeus sairaus-, vika- tai vammapohjaiseen
eliikelainsiiiiddnt<icimme on monien ongelmien
ilmeinen syy.
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Edellii referoitu brittiliiinen ryOryhma esittee
sel6n kivun ongelmien ratkaisemista piitevdn
liiiiketieteellisen tutkimuksen keinoin. Ehdotus
on epiiilemdtta perusteltu, mutta ilmeisen yliop
timistinen. Yhteiskuntamme "kipukiiyttiyty-
mistii", kivunsietokynnystii siiAtelevdt enemmiin
muut kuin liiiiketieteelliset tekijiit. Tyriryhmiin
ehdottama poikkitieteellinen tarkastelutapa on
omiansa johtamaan menetelmillisiin, kiisitteelli-
siin ja muihin eroavuuksiin, jotka antavat luon-
nollisesti runsain mitoin tutkimisen aihetta.
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PENTTI SILTANEN

Tyokyvyn antioinnista
verenkiertoelinten
sairauksissa

Pentti Siltanen
lii5ketieteen ja kirurgian tohtori, sisdtautien
ja kardiologian erikoisliiiiktiri, HYKS:n Mei-
lahden sairaalan sydiintutkimusosaston osaston-
yliliiikiiri, Helsingin yliopiston sis6tautiopin
dosentti, Liiiikint6hallituksen pyslvii asian-
tuntija. AsiantuntijatehEvia: Kansaneliikelaitos,
Suomi-Salama, Syddntautiliiton tutkimusjohtajana

Verenkiertoelinten sairaudet ovat tavollisimpia
t 1'dk t'v 1't tdmy' yden syitci. lrl i iden perusteella kirjoi-
Ietaan vuo.sittain .t,li l0() 000 erilaista lauswrtoa ja
makselaan pciiveirahaa ia ck)kkeitci noin l0 mil-
.j o o na I t a p tiiv ri I t ri. A I kane i s s a p tii v rira haj a k s o i s sa
verenkiertoelinten sairaudel ot'al kolmanncllu ti-
lalla jn niiden aiheuttamal pciivcirahajaksot ovat
.vleensci pitkiri. Uusista elcikkeistii ne aiheuttavat
.t'li kolmanneksen, mutla eliikekantao ne eivtit
suuremmin kas'u'ata, koska ekikkeet itirivrit keski-
mcicirin 11'hf iksi nriiden sait'auksien aiheutraman
suuren kuolleisuuden vuoksi. Ekikehakui:;uuteen
voikuttat'at monet sairauksiitt liittl'mrit tdmcit teki'
jrit (taulukko), jotka vet(ivtit va.iaakuntoisen rot-
koisua eri suuntiin ja johtavat viime kcitlessci paliol'
ti muista kuin lciciketieteellisi.stri s.vistri .iohtuviin
loppurulok.tiin.

Niinpl uusien eliikkeiden mddrii nousi erittiiin
nopeasti 6G ja TGlukujen taitteessa ilman mer-
kittavaa muutosta tautitilanteessa ja samalla
suuria alueellisia eroja voitiin todeta maassa.
Esimerkiksi TGluvun alkupuolella Pohjois-
Suomessa syddninfarktipotilaista saattoi olla
vuoden kuluttua sairastumisestaan ellkkeellii
kolme neljisosaa elossa olevista, kun taas Hel-
singissii samaan aikaan samanlaisen sairauden
jiilkeen alle 55-vuotiaista miehistii oli tycissii yli
7 0 70. Lndkarinlausunnon laatijan tulee kuiten-

TAULUKKO

Jiiljellii olevat fysiologiset resurssit maksimoitui-
na hyvtil16 liiiikiirinhoidolla
Psyykkinen vireys
Sukupuoli
Ika
Koulutustaso
Sosiaali- ja ammattiryhma
Tulotaso
Paikallinen tyciltisyystilanne
Vallitsevan elikejiirjestelmdn suoman taloudelli-
sen turyan suuruus

kin pidiittiytyii niissii asioissa, joissa hdn on
asiantuntija, ts. liiiiketieteellisissii tosiasioissa ja
jlittiiii muiden asiaan vaikuttavien seikkojen
huomioon ottaminen muille.

Verenkiertoelinten sairaudet johtavat toimin-
nalliseen rajoittuneisuuteen, joka on yleensii ob'
jektiivisin kliinisin keinoin todettavissa. Anam-
neesin tai./ja todetun fyysisen rajoittuneisuuden
suhteuttaminen potilaan muihin kliinisiin loy-
doksiin ja toisaalta hiinen arvioitavissa olevaan
tycikykyynsii on tehtava, johon usein liittyy on-
gelmia. Niiihin on paljolti samat syyt kuin vas-
taavissa vaikeuksissa tuki- ja liikuntaelinten sai-
rauksien alueella. Kummassakin sairausryhmis-
sii yleisin fyysistii suoritusta rajoittava tekijii on
kipu tai vastaava subjektiivinen eldmys. Veren-
kiertoelinten sairauksissa ylivoimaisesti yleisin
tydkyvyttdmyyden aiheuttaja on sepelvaltimo-
tauti ja siite aiheutuva angina pectoris, sydiinin-
farkti ja syddmen vajaatoimintaan liittyva hen-
genahdistus. Angina pectoriksen kohdalla tilan-
ne on kuitenkin sikiili helpompi, ette riittevan
tarkalla potilaan haastattelulla pystytiiiin liihes
aina erottamaan tiimd kipu muista rinnan alueen
kiputiloista, jotka ovat vihemmin vaarallisia ja
ty6kyvyn kannalta vihemmdn merkityksellisid.
Sydiimen vajaatoiminnassa, joka saattaa olla
seurausta sepelvaltimotaudista, verenpainetau-
dista, jne., sydiin ei pysty ylHpitemdiin ponniste-
lun edellyttiimdii minuuttitilavuutta tai pystyy
siihen vain keuhkoverenkierron painetta kohot-
tamalla, jolloin rajoittavaksi oireeksi ilmaantuu
hengenahdistus. Tiimdnkin erottaminen muista,
viattomammista hengitysvaikeuksista on tarkal-
la haastattelulla mahdollista. Lisiiksi niin kipu-
kuin ahdistrtsoireiden merkitystd ponnistelun ra-
joittajana on mahdollista mitata kliinisellii rasi-
tuskokeella.

YLEINEN SUORITUSKYVYN
H E I KENTY N E I S Y Y S KE S KEI NEN
ARVIOINNIN KOHDE
Keskeisin tehtiivii tydky/yttdmyyslausunnon
Iaatijalla on arvioida tutkittavan yleinen suori-
tuskylryn heikentyneisyys potilaan haastattelus-
sa ilmenneiden tietojen nojalla. Oireiden ilmaan-
tumisolosuhteiden mukaan voidaan potilaat
luokitella ns. toiminnallisiin luokkiin joita on
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nelj6: luokkaan I kuuluvat ne, joilla on osoitetta-
vissa sairaus, mutta ei siite aiheutuvia oireita:
luokkaan II kuuluvat ne, joilla vain kiirehtiessd.
esiintyy oireita; luokkaan III kuuluvat ne, joilla
jo tavalliset keveSt askareetkin aiheuttavat oirei-
ta; luokkaan IV kuuluvat potilaat, joilla jo le-
vossakin esiintyy oireita.

Toisaalta tycit voidaan karkeasti jakaa kevei-
siin, keskiraskaisiin ja raskaisiin tdihin, joista
keveisiin periaatteessa kykenevdt toiminnallisiin
luokkiin I-III kuuluvat, keskiraskaisiin tciihin
I-II luokkiin kuuluvat ja raskaisiin tcjihin vain
ja varauksellisesti luokkaan I kuuluvat. Esi-
merkkejii keveistii tciistii ovat konttorityci, kevyt
teollisuustyci, kevyt kotitaloustyci, tavallinen k5-
vely. Keskiraskaita tciitii ovat mm. monet metal-
lialan tyot, kevyt maanviljelys, lattian kiillotus,
ikkunan pesu, ja myciskin hieman raskaampana
ryhmiind muu maanviljelystyci, lapiointi, maton
piiskaus, nopea kdvely, pyciriiily. Raskaita tciitd
ovat mm. rakennustyci, raskas teollisuustyo,
me6etyo, juoksu, nopea portaiden nousu 3-4
kerrosta, jne. Suorituskyky voidaan suhteuttaa
tycin kuormittavuuteen myoskin objektiivisten
kliinisessd rasituskokeessa saatujen havaintojen
perusteella, kun tiedetiiAn etra polkupyOraergo-
metrin kuormitukset <50 W, 100 W ja >150 W
osapuilleen vastaavat keveiin, keskiraskaan ja
raskaan tyOn kasitteitii. Naisilla voidaan noudat-
taa hieman matalampia rajoja.

On kuitenkin muistettava, ettd monissa tciissd
on joko fyysisiii taipsyykkisiii hetkellisiii ponnis-
tushuippuja, jotka ylittevet selvdsti tydn edellyr-
timin keskimiidriiisen ponnistustason. Toisaal-
ta on myds muistettava, ette tottunut ty<intekijii
selvidd hyvdn oppimansa ergonomian avulla tu-
tusta tyosta usein huomattavasti paremmin kuin
mihin esimerkiksi ergometriatulos viittaa. Va-
kuutusliiiiketieteellinen ratkaisu tapahtuu ve-
renkiertoelinten sairauksissa siis piiiiasiassa suo-
rituskyvyn yleisen heikentyneisyyden perusteel-
la. Tiimiin lisiiksi eri sairauksilla on ominaispiir-
teens6, jotka antavat viirinsi lopulliseen ratkai-
suun.

alentuneisuuden nojalla edelli kuvatulla tavalla.
Tilannearvioinnissa on kiinnitettlvii erityinen

huomio angina pectoriksen esiintymiseen ja sen
ponnistelun tasoon, jossa oire ilmaantuu. Tiissii
on jdlleen korostettava huolellisen ja kiirsivilli-
sen kyselyn merkitysti, koska diagnoosi edellyt-
ttiii tyypillistd Heberdenin anginan luonnetta,
mitd tulee sen laatuun, paikkaan ja ajoitukseen
suhteessa provosoiviin tekijciihin. Ep6tyypillisis-
sd tapauksissa rasitus-EKG on suureksi avuksi,
ja se olisikin periaatteessa syltii suorittaa kaikille
sydiininfarktipotilaille sairaalasta pois piiiisyn
vaiheessa sekii uudelleen siinii vaiheessa, jolloin
tydkykyyn otetaan kantaa. Rasitus-EKG-tut-
kimuksessa pyritiiiin saavuttamaan kuormitus-
taso, jossa tutkittava kokee rajoittavia oireita ja
rasituskoe joudutaan tdsti syystd keskeytti-
miidn.

Tarkeita tietoja tdssd yhteydessl ovat kuormi-
tustaso lopetushetkellii (kpm/min; W) sekii ky-
seisen hetken syketaajuus, samoin on merkitystii
suoritetulla kokonaistyrillii. Tiirkeiitii on mycis
kirjata keskeytyksen syy seki samalla esiintyviit
muutokset EKG:ssa, verenpaineessa ja potilaan
muussa tilassa. Verraten harvoin joudutaan koe
keskeyttdmdln potilaan ollessa oireeton - ta-
vallisesti kyseessi on tiillciin malignien arytmioi-
den ilmaantuminen, merkitt6vl QRS-komplek-
sin muutos tai erittiiin syviit S-T-vajoamat. Mi-
kiili infarktin jiilkitilaa komplisoivat sydiimen
rytmihiiiridt, vajaatoiminta, mitraaliliippiivuoto,
vasemman kammion aneurysma tms., on ndisti
syyte antaa tarkka kuvaus lausunnossa ja ottaa
huomioon tydkykyri huonontavina tekijciinii.
Sydiimen vajaatoiminnan diagnoosin tueksi ei
tietenk46n riitii pelkkii maininta, ettd potilas
hengiistyy, sille tahan on olemassa muita tavalli-
sempia ja viattomia syitii. Vajaatoiminnan kliini-
set merkit, kuten radiologinen sydiinvolyymi-
lciydcis ja keuhkolaskimokongestio, EKG:n pa-
tologinen PTF ja PTFA sekii mahdollinen Sr-
tai/ja So -galoppi ja ortopnoe on syytA kuvata
vajaatoimintadiagnoosin perusteluina.

SYDANINFARKTI
SydAninfarktista toipuvalle miiiirdtddn yleensd
sairauslomaa 2-3 kk., mikdli asianomainen te-
kee kevyttd tydte, ja raskaammassa tycissd kdy-
viille 3-6 kk. riippuen infarktin laajuudesta ja
komplikaatioista, potilaan iiistii ja mahdollisista
muista sairauksista. Ulkotyot edellyttiiviit pi-
tempdd sairauslomaa kuin sisityot, samoin vuo-
rotyd ja henkisesti stressaava tyci. Yleensd 2-3
kk:ssa toipilas saavuttaa vakiotilan, jonka perus-
teella voidaan piiiitellii hiinen lopullinen tyciky-
kynsd - ensi kiidessi suorituskyvyn yleisen

ANGINA PECTORIS
Angina pectoris on verraten yleinen sairaus ja
sen diagnoosi perustuu ensi kiidessii yksinomaan
haastattelemalla saatuun anamnestiseen tietoon.
Ylempiind jo kiisiteltiin tiihan liiuyvia ongelmia
ja kaikissa tapauksissa, joissa sepelvaltimotau-
tietiologiaa ei varmista aikaisemmin sairastettu
infarkti tai muuten selvi kliininen ja EKGJciy-
dcis, on syyte suorittaa kliininen rasituskoe, so.
rasitus-EKG-tutkimus, mikiili kyseessh on ty6-
kyvyn arviointi. Tdmiin tulkintaa kiisiteltiin niin
ikiiiin jo edellii.
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RYTM IH A.I RI dT JA V EREN P A I N ETA UTI
Rytmihiiiririistd eteisvdrinii on yleinen keski-iiis-
sii ja heikentiil suorituskykyii liihinnii huonosti
siiiidellyn kammiotaajuuden ansiosta. Yleensi
t6ssd suhteessa aikaa mydten tilanne itsestiiiin
korjau tuu ja liiiikitykselli (digitalis, betasalpaa-
jat) se yleensd on hyvin hallittavissa. Iskeemiseen
sydiintautiin ja erityisesti syd6ninfarktin jiilkiti-
laan liittyy usein kammiolisiilycintitaipumusta,
jolla on, paitsi ennusteen kannalta, mycis suori-
tuskyvyn kannalta merkitystd. Iskemia- ja in-
farktiarpiperiinen kammioarytmia tulee herkds-
ti esiin kliinisessi rasituskokeessa, jolloin
EKG:lla voidaan erotella ne kammioarytmiat,
j oita voidaan pitiiii potentiellisti vaarallisimpina,
so. T-aallon pii6lle osuvat, monimuotoiset ja sar-
joina esiintyvdt kammiolisiilycinnit. Niiiden
esiintymiseen tarvittava kuormitustaso on otet-
tava huomioon tycikykyii arvioitaessa, mikili
niita ei olla saatu liiiikityksellii hiiviiimiiiin. Kai-
kissa kroonisissa rytmihdiri6issi voidaan sovel-
taa suorituskyvyn yleisen heikentyneisyyden ar-
vioinnin periaatteita kuten edell6 on esitetty.

Verenpainetauti on nykyisin liiiikehoidolla
hyvin hallittu sairaus ja yksiniiiin se harvoin on
tyciky\ryttdmyyden aihe. Sairauseliikkeelle siir-
tiiminen tulee kysymykseen vain niissi tapauk-
sissa, joissa verenpainetautia komplisoi sydiimen

vajaatoiminta, sepelvaltimotauti tai jokin muu
vaikea sairaus, jolloin verenpainetauti on syyti
ottaa huomioon mycitiivaikuttavana tekijiinii
ratkaisussa eldkkeen suuntaan.

Voidaan siis todeta, ettd verenkiertoelinten
sairauksilla on yhteisenii piirteenii se, etta ne
johtavat aina lopulta ponnistuskyvyn huonon-
tumiseen. Tdmd huonontuminen on yleensd po-
tilaan haastattelulla tyydyttiiviisti arvioitavissa
sek6 my6s yleensd mitattavissa kliinisessi rasi-
tuskokeessa. Suhteuttamalla ndin saatu tieto toi-
saalta kliinisiin loydciksiin ja toisaalta potilaan
tyon luonteeseen saadaan kiisitys asianomaisen
ammatillisesta tydkyvysta. Olennaisinta tydky-
vyttcimyyslausunnossa on mahdollisimman
tarkka ja tiivis kliinisten lciydcisten kuvaus.
Anamneesin kronologinen sairauskertomuk-
senomainEn laaja esittely voidaan jdttiiii pois sil-
tii osin, kuin kyse ei ole tycikyvyttdmyyteen suo-
raan liittyvistii asioista. Tiirkeiiii on liittlii mu-
kaan EKG- ja rasitus-EKG -dokumentit ja
mahdollisesti mycis rcintgenkuva, mikdli lciydcis-
ten tulkinta ei ole yksiselitteista. Yleinen ongel-
ma on mycis se, etti eliikelausunto laaditaan
vaiheessa, jossa ilmiselvdsti kaikkia liiiikehoidon
mahdollisuuksia ei ole vielii kiiytetty potilaan
hoidossa ja eliikelaitoksessa hanketta taytyy pi-
tiid ennenaikaisena.
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SIMO MAKELA

I]i euro o sit ry dkyvll t t dmyy den syynci

Neuroosin rahallinen kon'auminan on yakuultt.s-
ld(iketiet('L'lliscsti lorsin on,q,clmallincn asia.
Useissa alan oppikirioissa koro:tetaan. ettti ps.\'-
kiatrin ei tuli.si liiun herktisti puoltau vukuutu.setui-
sttuksien my'dntcitnistti neuroosipoti laille. L'ai kt'i s-
sa ua.r,I'nr-l's- ja mu.sennustiloi.v.va l.t h.l'taikuinen
t.t't)stri poissaolo saattuo olla pt'ru.tteltu, ntutlu
csimerkik.ti pakkoneuroottisct potilaat eivrit
yleensri h.r'dd1' lomista, pikemntinkin priinvastoin
(Achtd y'nr. l98l). Samua voidaan sanoa moni.sla
neuroottisisla potilai.tttl. loiden oireilu k.vtke.vt.r'1
elcimrinlilanteeseen, esime'rkiksi t1'dpaikkavai-
k eu k si i n. S a i r a s I o m an nt.t' d n t ti m i n c n sa a I t a a .i o h-
toa kaltevalle pinnalle, iolta trdhtin paluu ci hel-
posti onnistu.

Sekundaarih.t'iid.tn, esimerkiksi t.r'iik)r.t ttii-
ntt,.t'seltikkeen oireila sitovo yaikutus on ilmeinen:
ei liane harvinaista, ettri crilaiset .sosiaalisct eluu-
tlet .ja kort'attkse! ovtt! t'.steinci t.t'tieliintic)n pa-
luulle.

Silloin kun korvaus tai sen saamisen toive
niiyttiiii olevan keskeisin oireita ja tydkyvyttd-
myyrte ylliipitiivii tekij ti, eliikepiiitciksen p itiiisi
olla kielteinen. - Toisaalta sosiaaliturvan saanti
voi merkitii tirkeitii turvallisuustekijiiii ja olla
ainoa mahdollinen ratkaisu vaikeasti neurootti-
selle potilaalle.

Mm. Acht6 (1968) on todennut, ette neuroot-
tisen ihmisen tycikyky on tavallisesti hyvii. Moni
neurootikko on tunnollinen ja tarkka tyontekijii
ja suhteellisen harva jiiii psyykkisten oireitten
takia tydkyvyttomiksi. Itse asiassa oireiden laa-
tu tai mbiiri ei ratkaise tycikyvyn siiilymisongel-
maa, vaan asianomaisen persoonallisuuden piir-
teet, asenteet, tottumukset ym. motivaatioteki-
jiit. On henkil<iitii, jotka psyykkisistd oireistaan
huolimatta pysyttelevat kynsin hampain tyo-
eliim6ssii ja toisia, jotka ovat tottuneet jiiiimiiiin
pois tyristii heti, kun pienikin vaiva ilmaantuu.
Tapa jiiiidii pois ty6stii ja veteytye vaikeuksista
passiivisuuteen ei suinkaan aina ole yhdenmu-
kainen hiiiridn vaikeusasteen kanssa.

NUORTEN SAIRAUS
Psyykkinen sairaus on nuorten sairaus. Kansan-
eliikelaitoksen tilastojen mukaan vuoden 1980
lopussa oli l6-34-vuotiaiden uusista tydkyvyt-

tdmyyseliik keistd periiti 2/ 3 psykiatrisin perus-
tein mycinnettyjii. Kun neuroottinen hiiirio vielii
60luvun puoliviilissii oli perin harvoin tyokyvyt-
tcimyyseliikkeen myontdmisen syyni, oli v. 1980
jo 5,2% kaikista tydkyvyttdmyyseliikkeen saa-
jista neurootikkoja. Tdssd luvussa on kuitenkin
mukana mycis rajatilahiiiriciitii, jotka nykyisin
luokitellaan persona pathologica -ryhmiiiin.

Yhteniiisen psykiatrisen kriteeristcin laatimi-
nen ja kiiytt6 ty6kyvyttdmyyseliikeratkaisujen
pohjana ei ole mahdollinen, vaan tapaukset on
ratkaistava in casu. Erilaiset psyykkiset oireetja
oireyhtymdt, persoonallisuustekijiit, ikii, koulu-
tusaste, ammatin asettamat vaatimukset, elii-
miintilanne, motivaatiotekijdt, fyysinen kunto
jne. muodostavat niin vaihtelevia kombinaatioi-
ta, ettei voitane esittiS mitaan yleisp6tev6ii, esi-
merkiksi kaikkiin neuroositapauksiin soveltuvaa
ratkaisumallia.

Sama vaikeus on mycis psykologisten testien
kiiytossii tydkyvyttdmyyseldkeratkaisujen apu-
na. Toisen tycintekijiin ahdistuneisuuden tai pel-
kojen mddrii voi testien mukaan olla paljon suu-
rempi kuin toisen; silti edellinen voi luonneteki-
j6ittensii ansiosta olla tycikykyisempi niiisti
kahdesta.

On kuitenkin miiiiriittyjii suuntaviivoja ja pe-
riaatteita, joita vakuutuspsykiatriassa neuroosi-
tapauksissa pyritiiiin noudattamaan. Erityisen
tdrkeitii ne ovat tiettyjen ongelmaryhmien eliike-
ratkaisuissa, joissa oikeudenmukaisen ja yhte-
ndisen linjan lciytdminen on ollut tavallista vai-
keampaa.

P S Y K O S O M AATTI S ET O IRE Y HTY MA:T
Ensimmiiisenii mainittakoon psykosomaattiset
oireyhtymdt, jotka tavallisesti luokitellaan neu-
roottisten hiiiriciitten ryhmiiiin. Nykyisen kiisi-
tyksen mukaan psykosomaattisesti oireileva ih-
minen on usein syvemmin ja vaikeammin
psyykkisesti sairas, kuin esimerkiksi neurootti-
sista jiinnitys-ahdistusoireista kdrsivd ja oireit-
tensa psykologisen taustan hyvin tiedostava
henkil<i. Kuitenkin kovia selkdvaivoja tai piiiin-
s6rkyii valittavan eliikkeenhakijan hakemus
yleensd aina hyliitiiiin, ellei sen paremmin so-
maattiselta kuin psyykkiseltiikiiiin puolelta lciy-
dy ns. "objektiivista niiyttcid" tyokyvyttdmyytta
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Simo Mdkelti
liiiketieteen ja kirurgian tohtori
psykiatrian erikoislii6kiiri
Hattelmalan sairaalan johtava liiiikiiri
Helsingin yliopiston psykiatrian dosentti
Kansanel6kelaitoksen tyOkyvyttdmyystoimiston
asiantuntijalddkdri

aiheuttavasta sairaudesta (sitaatit sen vuoksi, et-
tii niytcin objektiivisuus on usein varsin suhteel-
linen asia).

Mainittu periaate johtaa, ikiivii kyllii, joskus
epiioikeudenmukaisuuksiin. Itsepintaisten sel-
kdvaivojen tai pidnsiryn takana saattaa olla
esimerkiksi depressio, vaikka asianomainen ei
masentuneisuuttaan tiedosta eikd tutkiva sitii
huomaa. Toisaalta pelkkii tutkivan liiiikiirin hy-
poteesi piileviin depression olemassaolosta ei rii-
t6, vaan se pitiiisi kyetii verifioimaan.

Epiioikeudenmukaiselta hylkyratkaisu tuntuu
mycis silloin, jos somaattinen oiremuodostus on
ko. henkilcjn persoonallisuuden rakenteen ja de-
fensiivisen jiirjestelmdn huomioiden ainoa mah-
dollinen tapa ahdistuneisuuden purkamiseen ja
oiremuodostus niiyttiii merkittiivtisti rajoittavan
asianomaisen tyontekoa. Mutta niin kauan kuin
oireet ovat liihinnii subjektiivisia ja vaadittava
objektiivinen niiytto puuttuu, ei tycikyvytt<imyys-
eliikkeen myontimistii voida pitiii perusteltuna.

- Niihtiiviiksi jiiii, tarjoavatko psykofysiologiset
mittauskeinot tulevaisuudessa kdyttcikelpoisen
apukeinon psykosomaattisten hiiiriciiden vai-
keusasteen arvioinnille.

K O N VERS I O H Y STEERI S ET O IREET
Toinen ongelmaryhmii, joka voitaneen mainita
psykosomaattisten hiiirioiden yhteydessd, ovat
konversiohysteeriset oireet. Syventymatta tar-
kemmin niiden dynamiikkaan totean, efte tyd-
kykyii niissii arvioidaan samaan tapaan, kuin jos
oireen taustalla olisi orgaaninen hiiirici. Jos eliik-
keen hakijan konversio-oire, esimerkiksi oikean
kiiden halvaus, aiheuttaa merkittdvin esteen
tydnteolle, katsotaan hiinet tycikyvytt6miiksi.
Ratkaisua saattavat vaikeuttaa simulaatio- tai
aggravaatiopyrkimykset, joista varsinkaan viime
mainittu ei ole harvinainen ilmici psykiatrisen
tycikykyarvion yhteydessii. Tutkijan asiantun-
temuksesta ja arvostelukyvystii ratkaisevasti
riippuu, miten selkeii kuva tietoisen ja tiedosta-
mattoman demonstraation (aggravaation)
osuuksista syntyy tycikyvyttrimyysellikkeen rat-
kaisijalle.

On todettu (Lahtela ym. 1982), ettii suhteelli-
sen lyhytkin sairasloma muuttaa ihmisen suh-
tautumista itseensii ja ympiiristocin. Psykoso-

maattiset paineoireet, depressiivisyys ja hypc'
kondrinen oman tilan tarkkailu liseant).vat. Sen
takia on aina tarkasti harkittava, onko sairaslo-
man miidriidminen - somaattisten tai psyykkis-
ten oireiden takia - paikallaan, vai voitaisiinko
asianomaisen oireilua kenties jollakin muulla
eliimiintilannetta koskevalla ratkaisulla vihen-
tji,e.

Vakuutuslidketieteessii on viime aikoina yhii
enemmln vaadittu sairauden kdsitteen laajen-
tamista. Varsinkin sosiologiaan tukeutuvat ovat
esittaneet, etta p€rinteinen liiiiketieteellinen kiisi-
tys sairaudesta on liian suppea, koska tautiin
aina liittyy mycis subjektiivinen sairauden eliimys
seurausilmi<iineen, vuodelepoineen, tydste pois-
jiiiimisineen jne. On myds sanottu, ettii tycikyvyt-
tcimyyselikeratkaisu ei ole liiiiketieteellinen rat-
kaisu.

Tycieliikelakien, kuten kansanelikelainkin,
mukaan tyokyvyttdmyyseliikkeen my<infdmisen
edellytyksenii on kuitenkin sairaus, vika tai
vamma. Niin kauan kuin n6mi lait ovat voimas-
sa, ei voitane luopua liiiiketieteellisistd kriteereis-
ta paat6ksenteon pohjana. Vaikka sairauden kii-
sitetta ei missiilin laissa ole miiiiritelty, lienee lain-
laatija tarkoittanut sairaudella samaa ilmiota,
miksi se yleisessS kielenkiiytossd ymmiirretiiin.
Niin muodoin vakuutuspsykiatrisen ratkaisun
tiytyy perustua silloinkin, kun sairautena on
neuroosi, mahdollisimman objektiiviseen niiyt-
tddn tyokyvyttdmyydestii. Jos objektiivisen ndy-
t6n periaatteesta luovutaan ja ty<ikyvyttdmyys-
eldkkeen myontimisen perusteeksi hyviiksytiiiin
pelk[stiiiin subjektiivinen sairaudentunne, liu'u-
taan sosiaalihuollon alueelle. Onko neurootikko
tyrikyvytcin vai ei, selviiid kuitenkin usein vasta
seurannan ja useiden luottamuksellisten keskus-
telujen jilkeen.
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Alkoholi ja tydkyky
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Tampereen yliopiston sosiaalipsykiatrian dosentti

Yleinen suhautuminen ulkoholin kci.v'tti)dn la siitri
aihcutut'iin tervt,.t'dallisiin 1a muihin ltaittoihin on
aina ollur ja on ultlletnkin ristiriituista .ja tunnt-
valtqistcn asenteiden sciv.y,ttrimcici. Alkoholi.smi-
diognoosi on alunperin Iarkoittanut kroonisra al-
koholimyrk.t,ty.stci. M t'dhemmin ktisitc on laa.len-
t unu t .v' I e i s e s s ci k i c I e n k ci.y t 6 s s ci s i s ci I t ci nt ci cin m i t ti
moninaiscmpia al k oho I ink ci.y' r r diin lii t t.r'r.'i|i i I ni di-
tci. Alkoholi.tmi-diagnoositt kci.t'tdssci olisi s.vv'tli
palata sen ra.fatumpaan merkit.t,ksean torkoitta-
maan alkoholiriippuvuutta, niinkuin esinterkiksi
viimcisin amcrikkalainen p.s.v'vkkisten hciiriijiden
luokitus ( D S M-I I f) suosi I telce.

Niiin ollen ei ole ihme, etti alkoholismin kiiyt-
td pae- tai lisiidiagnoosina tydkykyil arvioitaessa
on johtanut toisistaan kaukana oleviin kannan-
ottoihin, joihin ovat vaikuttaneet mielipiteen
esittiijiin omat subjektiiviset asenteet enemmdn
kuin yleensd liiiiketieteellisiii diagnooseja teh-
tiiessii. Toisaalta on suositeltu liberaalia ja "ym-
miirtdv6d" linjaa, toisaalta on ehdotettu koko
diagnoosin hylkiiiimistii itse aiheutettuna tilana
ja siis "ei-sairautena". Seuraavassa pyrin pur-
kamaan tdti sotkuista yleisnimitystii spesifim-
miksi aladiagnooseiksi ja esittdm66n oman n6-
kemykseni niiden sairausluonteesta ja ndin ollen
kelpoisuudesta esimerkiksi tycikyvyttdmyyden
perusteeksi.

OIRE JA SYVEMPI PSYYKKINEN HAIRIO
Edell[ mainittu DSM-III kiiyttiiii diagnostiikas-
sa eri tasoisia akseleita, joista akseli I kuvaa
kliinisiii oireyhtymiii ja akseli II persoonallisuus-
hiiiriciitii. Akselille I on sisiillytetty mm. alkoho-
lin viiiirinkiiyttci, jolle tunnusomaisena pidetiiiin
tietynlaista patologisen alkoholinkiiyton mallia
seki sosiaalisen tai ammatillisen toiminnan hiii-
riintymistii. Eri diagnoosina mainitaan alkoholi-
riippuvuus eli alkoholismi, johon edell6 sanotun
lisiksi kuuluu myos joko toleranssin kehittymi-
nen tai kiiyton loppuessa vieroitusoireet. Hiiiri6n
vaihetta tdsmennetii6n lisiimiiiireillii jatkuva,
jaksottainen tai remissiovaihe.

Akselin II persoonallisuushiiiricit kuvaavat
niitd persoonallisuuden kehityksen hiiiri<iitii,
joiden ilmiasuna akselin I oireyhtymiit voivat
olla.

Alkoholin yhteydessii kiinnitetddn helposti
huomiota vain pintaan eli alkoholin kayttdOn.
Lyhyen tydky\Tttdmyyden perusteeksi pelkkii
alkoholi-diagnoosi on monesti paikallaan, eten-
kin katkaisuhoidon yhteydessi. Tyokykyii pi-
temmdlle arvioitaessa tulevat "pinnan alta" ak-
seli II ja mycis akselin I monet muut psykiatriset
oireyhtymiit keskeisemmdlle sijalle. Tiilkiin ote-
taan kantaa siihen, onko potilaalla olemassa jo-
kin muu psyykkinen sairaus tai hiiirio, josta al-
koholin kiiyttci on erddni oireena. Arvion voi
luotettavasti tehdii vain silloin, kun alkoholin
vaikutukset ja vieroitusoireet ovat varmuudella
menneet ohi, esimerkiksi yhden kuukauden rait-
tiina olon jiilkeen.

ALKOHOLIN AIHEATTAMA
A I V OT O I M I N N A N H A:.IR I O
Alkoholi on tunnetusti keskushermostomyrkky.
DSM-III:ssa ovat akselille I kuuluen omana
ryhmdnddn orgaaniset mielenterveyshiiiridt.
Sinne on sijoitettu alkoholin kiiytdstii aiheutuvi-
na tiloina mm. delirium, dementia, alkoholi-
muistihiiirici, hallusinoosi, affektio-oireyhtymii,
persoonallisuuden muutos, intoksikaatio ja vie-
roitusoireet. Osalle niistd on virallisessa tauti-
nimistcissdmme omat diagnoosinumeronsa,
mutta esimerkiksi vieroitusoireet lienee yleisim-
min sijoitettu alkoholismi-diagnoosin alle.

Niiistiikin alkoholi-diagnooseista osa on
yleensd nopeasti ohi menevid, kuten delirium,
intoksikaatio ja vieroitusoireet. Mycis tydkyvyn
menetys ndilld perusteilla jiiii lyhytaikaiseksi. Pi-
tempikestoisia tai pysyvid tiloja voivat olla esim.
dementia (osta varhaisoireina esim. ajattelutoi-
minnan yleinen kapeutuminen ja kdsitteellisen
ajattelun heikentyminen), muistihiiirici (etenkin
uusien asioiden oppimisen vaikeus) ja persoonal-
lisuuden muuttuminen. Uskoisin, ettii juuri niii-
den diagnosoinnissa tapahtuu eniten virheiti.
Diagnoosin varmistamista edesauttaa potilaan
tunteminen pitemmiilt[ ajalta, samoin mahdolli-
suus khyttiid neurologisia ja psykologisia tutki-
muskeinoja sekd seurantaa viihintiiiin yhden
kuukauden ajan olosuhteissa, missd alkoholin
kaytto ei ole mahdollista, liihinnii sairaalassa tai
piiihdehuollon laitoksissa.
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Vaikeammatkin aivotoiminnan hiiiricitilat
ovat osittain reversiibelejd, jos alkoholin kiiyttci
lopetetaan, mutta palautumisaika on useita
kuukausia tai vuodenkin. Tiinii aikana potilas
saattaa olla mdlriiaikaisesti tydkyvytdn.

SOMAATTISET SAIRAUDET
Keskushermoston lisdksi alkoholi aiheuttaa var-
sinaisia alkoholisairauksia ja hiiiricitiloja mm.
ddreishermostoon, maksaan, haimaan, muualle
ruoansulatuskanavaan, verenkiertosysteemiin ja
hormoonitasapainoon. Tiimdn lisdksi runsas al-
koholin kiiyttd ja siihen liittyviit elamantapaky-
symykset altistavat sairastumiseen keskimdd-
rdistii enemmdn moniin muihinkin sairauksiin.
Monesti niiidenkin tycikykyyn vaikuttavien teki-
jriiden toteaminen jiiii vajavaiseksi, jos potilaan
ilmoittamat oireet pannaan vain juopottelun ti-
liin ja potilaalle ei suoriteta asianmukaisia tut-
kimuksia. Onhan tunnettu tosiasia, ettd alkoholi
-sanan esiintyminen sairauskertomuksissa hel-
posti vdhentiii liiiiktirin kiinnostusta ryhtyd tut-
kimaan potilasta tavanomaisella perusteellisuu-
della. Tiihiin vaikuttaa mycis potilaiden taholta
lyhytjiinnitteisyys, joka usein johtaa suunniteltu-
jen tutkimusten ja samalla mycis tyokyvyn ar-
vioinnin kesken jiidmiseen.

PY S YV). TY OKYVYTTd M YY S H ARV O I N
JA HARKITEN
Alkoholin kayttd saattaa siis olla perusteena py-
syviiiin ty6kyvyttdmyyteen, kun se on aiheutta-
nut pysyvdn orgaanisen aivotoiminnan hiiiricin,
muun somaattisen alkoholisairauden tai kun sen
klytcin taustalla tai rinnalla on jokin muu vaka-

va psykiatrinen oireyhtymii tai persoonallisuus-
hiiirio. Ennen tydkyvyttomyysratkaisun tekoa
tulee riittdvdn pitkiin hoito- ja seuranta-ajan
avulla selvittaa, milta osin tila on reversiibeli ja
miten hyvin potilas saadaan motivoitumaan
muutokseen alkoholinkiiyttritavoissaan. Nykyi-
sin valitettavasti tama vaihe jiiii liian viihiille
huomiolle, jolloin sellaisetkin tapaukset, jotka
olisivat voineet hy<ityii hoidosta, pddsevdt ajan
kanssa kroonistumaan ty<ikyvyn kannalta
"toivottomiksi tapauksiksi".

Alkoholipotilailla ty6kykyarvio koostuu
usein monista eri diagnooseista, sekd alkoholi-
diagnooseista ettd muista. Arvion voinee tehdd
potilasta eniten tunteva liiiikdri, oli hdnen erikois-
alansa sitten mikd tahansa, kunhan arvion pe-
rusteena on riittdvAn pitkiiaikainen seuranta se-
kii tiedot aikaisemmista hoito- ja kuntoutusvai-
heista. Kuitenkin psykiatrin tai neurologin kon-
sultaatio on usein tarpeen. Kokonaisuutta ar-
vioitaessa on syytd erityisen tarkkaan huomioida
potilaan ikii, ammattitausta ja perheolot, koska
niillii on suuri merkitys alkoholipotilaan kuntou-
tumisen tai sen epdonnistumisen kannalta.

Alkoholin runsaaseen kayttodn on siis pyrit-
tdvii vaikuttamaan hoitotoimenpiteillii, usein
toistuvasti ja pitkiijiinteisesti. Tdnd aikana poti-
las saattaa olla tilapiiisesti tydkyvytdn, mutta
kannanotto pysyviin ty6kyvyttdmyyden puoles-
ta voi tassa vaiheessa olla suorastaan hoitomoti-
vaatiota heikentiivd. Pysyvdn tyokyvyttdmyy-
den perusteeksi ei riitii "juopotteleva eldminta-
pa", muua kyllEkin alkoholin keyttddn liittyvat
pysyviit psyykkiset, neurologiset tai muut so-
maattiset sairaudet.
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TARI HAAHTELA

T),okyWtn arviointi
ol I ergi si s sa sairauksl^rsa

Tari Haahtela
liiketieteen ja kirurgian tohtori
keuhkosairauksien ja allergologian
erikoislii6ktri
Tiurun sairaalan apulaisylilitikiiri
Helsingin yliopiston keuhkosairausopin dosentti

Allugisiin soirauksiin kuuluu joukko taurtja, joi-
den imntunologincn tau.stamekanismi vaihtt,lee.
Allcrgiakrisite ilmaisce nututtunut to, .r'leensci hai-
tallisto, reaktiotapaa hankildillti, jotka joutuvat
ko.vketuksiin allcrgiaa aiheurtovien aineiden, al-
I a rg e u i ( n k a n s.to. K ii.r' t ci nniin t ar pc i t u r u s t uavu s I i
allcrgist't rcaktiot voidaan .jakoa nopL'aun, vcilit-
timtiiin vliherkk.r'_t tcen (atopiaan) ja lti!aascen,
t, i i t, ci s t v ne e.v e e n,y' I i he r k k _y' _t t e ( n. A s t m o, h e intin u-
ho, .t'mpririvuotinen nuha.ja ihottuma ovat atopian
tavalli.simnrut ilnrcnemismuodot. A.stman. nuhon
tui iltottuman tqustaltu ci kuitenkaan aina lti.ydt'
a t o o p p i s t a o m i n a i.s u u t t u, .r.t'.t n ci .s a a I I a u .s i I I ct i n o I I a
jokin muu immunologinen tai ci-imnrunolo.qincn
m c k a n i s nr i. I I o m e p 6 l.t' k eu h k o .j a i ho n k o.t k c t us a l-
I a r g i a o v a t e: i nt t' r k k e.f ti h i t a a s t a .r' I i h c r k k.y'.r' d e s t ci.

Scuraorossa kci.sitt:lkirin hengit.r,.stic- ja rhoal-
I c r g i o i s t a k ci r s i v i e n t.r, d k.r' v.r, n a rv' i o i n t i i n I i i t t.t' v i ri
pulnria. A.stmaa pohdituan cniten. koska ostmu
uiheuttaa taltoosan allergian kohdulle tulcti.sto
t.t'd k yt'.t't t rinn't'st a pau k s i.\ t o.

ASTMA
Astmaksi sanotaan yleistii keuhkoputkien ah-
tautumista, joka vaihtelee - usein lyhyessi ajas-
sa - joko itsestddn, ulkoisten tekijciiden tai
liiiikkeiden vaikutuksesta. Astmaa esiintyy vii-
meaikaisten tietojen mukaan 2-4 Vo:lla vdestos-
tii. Astman miiiiritelmii jo paljastaa astmaa sai-
rastavan tydkyvyn arviointiin sisiltyv6n vaikeu-
den: potilaan tila voi vaihdella tiiydellisestii oi-
reettomuudesta hengenvaarallisiin kohtauksiin.
On potilaita, jotka ovat kokeneet muutaman
astmakohtauksen el6essiiiin ja potilaita, joilla on
kohtauksia piiivittiiin vuosien ajan. Arviolta
noin 25-30 Vo:lla astmaatikoista tauti on jatku-
via oireita aiheuttava tai muuttuu sellaiseksi.
Astman ennusteen sanotaan olevan parempi, jos
potilaalla voidaan osoittaa taipumus viilittG
m66n yliherkkyyteen, atopiaan. Ennuste on
huonompi niillii, joiden astma alkaa yli 30 vuo-
den iiissii ja on tyypiltiiiin sisisyntyinen eli aller-
gisia syytekijciitii ei lciydy. Aikuisibssii astma
neyttaa olevan naisilla tavallisempi.

Astmaoireiden vaihtelevuuden takia kaavam-
ainen tycikyrryn mddritys ei ole mahdollinen.
Ratkaisut ovat tAysin yksil6llisiii ja riippuvaisia,
paitsi astman yleisestd vaikeudesta, myds olen-

naisesti ammatista ja tyciympiiristdstii.
Astma voidaan jakaa tarvitsemansa liiiikityk-

sen ja aiheuttamansa haitan perusteella karkeasti
kolmeen vaikeusasteeseen (taulukko l). Sairau-
den vaikeutta kuvastaa parhaiten tarvittavan
liiiikityksen miiiirii ja laatu sen jdlkeen, kun diag-
noosi on asianmukaisesti tehty ja potilaan voin-
tia on riittiiviin kauan seurattu. Lddkitystarpeen
lisiiksi astman aiheuttamasta haitasta kertovat
tyostd poissaolot, poliklinikkakiiynnit tai kiiyn-
nit liiiikiirin vastaanotolla ja sairaalahoidot.
Astman aiheuttamat poissaolot ovat usein lyhyi-
td, alle 7 vrk, jolloin ne eivdt piiiise tilastoihin
jiiiidessiiiin sairausvakuutuksen karenssiaikaa
lyhyemmiksi.

TAULUKKO l. Astman vqikeusasteet,

I Lievii astma

- kontrolloitavissa sympatomimeeteilla
ja,ztai teofylliineillli

- provosoitavat tekijiit hallittavissa

- ei estii normaalia aktiviteettia
II Keskivaikea astma

- saattaa tarvita s6dnncillisen keuhko-
putkia laajentavan lddkehoidon lisiiksi
systeemisiii steroidikuurej a ja/tai sddn-
nollisesti inhaloitavaa steroidia

- estdl ajoittain normaalia aktiviteettia
III Vaikea astma

- tarvitsee siidnncillisen keuhkoputkia
laajentavan liiiikehoidon (a inhaloita-
van steroidin) lisiiksi systeemisteroidia
pitkin aikoja (kuukausia) tai jatkuvasti

- esti6 vakavasti normaalia aktiviteettia

Vaikealle astmalle on tyypillistii keuhkoput-
kien supistustilan spontaani. rytminen vuoro-
kaudenaikaan sidottu vaihtelu. Seurattaessa
uloshengityksen huippuvirtausta (PEF) tode-
taan aamuarvojen olevan selviisti huonompia
kuin iltapiiiviiarvojen. Keuhkoputkien supistus-
tila on voimakkaimmillaan aamuyollii ja aamul-
la. Asialla on huomattavaa merkitystii arvioi-
taessa taudin aiheuttamaa haittaa. Esimerkiksi
varhainen tycimatka pakkasaamuna saattaa olla
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tuskien taival, vaikka iltapdivdvastaanotolla
Itiiiktiri voi todeta normaalit keuhkojen toimin-
ta-arvot. Tdssd suhteessa omaa tyOte tekevat ja
ne, joiden tydaika voidaan jiirjesttiii liukuvaksi,
ovat edullisemmassa asemassa. He liihteviit tcii-
hin vasta silloin, kun pahin aamutukkoisuus on
ohi. Vuoroty<i ei viilttiim6ttii ole ongelma. Keuh-
koputkien spontaani ahtautuminen liittyy uneen,
tavanomaisen vuorokausirytmin rikkoutumi-
nen on eriiissii tapauksissa jopa eduksi. Ulos-
hengityksen huippuvirtausarvojen seuraaminen
koti- ja tycioloissa pitkiillii aikaviilill6 antaa par-
haan kuvan potilaan voinnista, sen muutoksista,
liiiikityksen tehosta ja tarpeesta.

Ty d s kent e ly o lo suht eille as e t e t ut v aat imuk se t
Astma asettaa tyoskentelyolosuhteille usein vai-
voin toteutettavia vaatimuksia. Periaatteessa
henk.l<i, jolla on astma tai allerginen nuha, on
sopimaton tycihcin, jossa hin altistuu merkittii-
viisti hengitysilman 6rsyttdville tai allergisoiville
epdpuhtauksille. Hiinen tulisi tehdii tycitii, joka
on puhdasta, siistiii ja kuivaa. Astmaatikoille ei
yleensd sovi kovin raskas ruumiillinen tyd tai
tyci kylmiissii ulkoilmassa.

Valitettavasti niimi ovat usein hurskaita toi-
vomuksia ja todellisuus on toinen: suurin osa
astmaatikoista tyoskentelee olosuhteissa, jotka
ovat kaukana ideaalista. Taulukkoon 2 on keriit-
ty tiedot Tiurun sairaalassa vuosina 1974-75
hoidettujen astmapotilaiden tycin laadusta. Niis-
td 362:sta potilaasta, jotka olivat viela tydele-
mdss6, vain 56:lla (l5Vo) tyo katsottiin siistiksi,
pcilyttomiiksi ja fyysisesti kevyeksi. Mita pitaisi
tehdi lopulle 85To:lle, kirjoittaa eliikkeellekd?
Kdytiinnoss5 meneteltiin taulukon 3 osoittamal-
la tavalla. Tyokyvyttomyys- tai osatyokyvyttG
myyseliikkeelle suositeltiin 66 potilasta (l8Vo),
176 potilasta (49V0) saattoi jatkaa entistii tyci
tddn ilman sen kummempia toimenpiteita. On
otettava huomioon, ettii sairaala-aineisto on va-
likoitu ja edustaa vaikeahkoa astmaa sairastavia.

Olen arvioinut, etle ammatinvaihto tai siirty-
minen toiseen tydpaikkaan astman takia on noin
joka kymmenennen astmaatikon edessii. On
varmaa, ettii eriiden potilaiden vaikeudet olisi
voitu velttae ottamalla taipumus ajoissa huo-
mioon ja ohjaamalla nuori sopivalle tyoalalle.

Silti on todettava, etta astmaattisen oireen puh-
keamista ja vaikeutumista on usein mahdoton-
ta ennustaa. Sen takia on kaikin keinoin pyrittA-

TAULUKKO 2. Vuosina 1974-75 Tiurun sairaa-
lossa hoidettujen 560 astmapotilaan (235 miestci ja
325 noisto) tyi)n laatu sairoalaan tullessa.

Tyon laatu Luku-
mddrii

Vo

Maanviljelys ja karjatalous
Epiipuhdas tai pcilyinen
teollisuus- yms. tyci
Allergisoivaksi katsottava tyd
Siisti ja pcilytcin tyo
Tycikyvyttcimyys- tai vanhuus-
eliikkeellii

lt8 2l

9
l0

198 35

TAULUKKO 3. Sairaaloselvitysten perusteella
tehdyt arviot 362:n vielci tydelcimtissci olleen ast-
mapotiloon tydkyvystti ja toimenpiteet sen stiilyt-
tcimiseksi.

Arvio ja toimenpide Luku-
midrii

7o

25139
49
56

Jatkaa entistii tydtaen
Suositus ty<ipaikan sisiiseksi
jiirjestelyksi (tydpisteen vaihto,
tycisuojelulliset toimen-
piteet jne.)
Kehotus vaihtaa tyopaikkaa
Suositus uudelleenkoulu-
tukseen
Ohjaus ammatinvalinnan-
neuvontaan
Suositus tydkyvyttdmyys-
eliikkeestii
Suositus osatydkyvyttdmyys-
eliikkeestii

t76 49

8l
ll
20

7

56

ll

22
3

6

2

l5

3
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ve parantamaan tyopaikkojen ilmahygieniaa.
Allerginen ja astmaattinen henkilci voi tyosken-
nellii jopa perinteisesti polyisissii toissii, jos il-
mastointi on jarjestetty tehokkaaksi, mahdolli-
sesti myds ilmanpuhdistimien avulla, ja pcilysuo-
jaimia kiiytetddn asianmukaisesti.

Jos potilas on spesifiselld tavalla allergisoitu-
nut tyossddn, esimerkiksi leipomotyoss2ijauhoil-
le tai el6inten hoitotycissd eliiinpolylle, on ratkai-
su yleensii helppo: potilaan ei pitiiisi jatkaa tyds-
s6 riippumatta siitii, ovatko astman oireet lievdt
vai voimakkaat. Usein kysymyksessd on myos
ammattitauti. Olen kuitenkin usein tavannut ns.
omaa tyotii tekevid potilaita, jotka liiiikityksen
turvin haluavat jatkaa tycitddn selvdstd allergias-
ta huolimatta. Samoin olen tavannut ns. sisdsyn-
tyiste astmaa sairastavia leipomotyciliiisiti, jotka
eivdt ole jauhoyliherkkiii ja, vaikka kaikki poly
drsyttdd, kykenevdt tehokkaasti liiiikittynii jat-
kamaan tycitddn. Vastapainona ovat potilaat,
jotka ensimmdisen nuhapuuskan jiilkeen ovat
vaatimassa elaketta.

Moneen ty6h<in liittyy ruumiillista ponniste-
lua ja potilas saattaa kokea astmaoireita juuri
niiissd tycivaiheissa. Rasitusastma ei ole erillinen
astman muoto, vaan liittyy kiintedsti taudin ylei-
seen kuvaan: mitd vaikeampi astma sitd vai-
keampi myos rasitusastma. On kuitenkin potilai-
ta, jotka eivlt oireile juuri muussa tilanteessa
kuin fyysisen rasituksen yhteydessii.

Teemme rasituskokeita astmapotilaille kol-
mella tavalla: juoksuttamalla vapaasti joko sai-
raalan portaissa tai ulkona noin 6-8 minuutin
ajan kdytthen juoksumattoa tai polkupycirder-
gometria. Vapaa juoksu paljastaa rasitusastman
parhaiten, mutta kokeen vakioimattomuus ja
soveltumattomuus vanhemmille potilaille ovat
haittoja. Polkupyoriiergometria on huono rasi-
tusastmatutkimus, juoksumattokoe parempi,
mutta molempien kohdalla laboratorio-olosuh-
teet harvoin vastaavat potilaan tydoloja. Oikeal-
la tavalla suoritettu rasituskoe mahdollisesti en-
sin ilman liitikitystiija mycihemmin optimaalisen
liiiikehoidon aikana on tdrke4 tutkimus tyciky-
kyii arvosteltaessa. Jos potilas selviytyy liiiikityk-
sen avulla kovasta rasituksesta ilman huomatta-
vaa keuhkoputkien supistumista (PEF laskee
vdhemm6n kuin 15 Vo l0 min rasituksen jdlk-
een), tycikyky useimpiin toihin ei ole oleellisesti
rajoittunut. On kuitenkin muistettava, etta ast-
man oikullisuus aiheuttaa voimakasta vaihtelua
myds rasituksen siedossa. Yhden rasituskokeen
tulokseen ei pidii tuijottaa silmitiiin kipeiksi.

Jos potilaan tyoymparistOn ilmassa on run-
saasti epdpuhtauksia, saattaa keuhkoputkien
supistumisherkkyyden mittaamisella olla merki-
tyst6. Jos keuhkoputket ovat kovin hyperreaktii-

viset, tutkittuna histamiini- tai metakoliini-inha-
laatiokokeella, pdlyjen ja kiiryjen sietokyky on
huono. Voimakas hyperreaktiivisuus viittaa
mycis huonoon ennusteeseen, astma on tullut
jiiiidiikseen. On valitettavaa, etta monessii tyo-
paikassa tdrkein ilmansaaste on tycitoverien
tuottama tupakansavu. Tupakointi on tapa sa-
vustaa astmaattinen liihimmdinen ulos huonees-
ta ja kokemukseni mukaan mycis joskus ulos
tyopaikalta.

Tyd paikan cir sy kke et s e lvit e t t rivii
Jos tycikyky on uhattuna, on ensin selvitettdvd
tycipaikan iirsykkeet ja niiden v6hentimismah-
dollisuudet. Tdmd voi olla vaikeata, jos ei ole
tydpaikkaliiiikiiriii tai tyoterveydenhoitajaa aut-
tamassa. Jos potilas epiiilee jonkin tycipaikan
aineen aiheuttavan hinelle allergiaoireita, kysei-
nen aine voidaan usein testata sairaalassa. Ar-
sykkeiden vthentdminen on usein mahdotonta,
monesti tcirmiitiiiin tyonantajan haluttomuuteen
muuttaa mitaan. Tycinantaja ndkee mieluum-
min, ettd liiiikiiri kirjoittaa terveydeltiiin horju-
van ja sairaslomia kiiyttiivdn tyontekijiin eliik-
keelle.

Perusselvitysten jiilkeen paneudutaan poti-
laan hoitoon. Tiihiin kuuluu tehokkaan lliiiki-
tyksen hakeminen, mutta mycis ohjeet kodin al-
lergiasaneerauksesta, mahdollisen tupakoinnin
lopettamisesta ja sopivasta liikunnasta. Jos poti-
las on el6kehakuinen, hiin ei piittaa neuvoista, ja
saattaa laiminlyodii myos liiiikehoitoa. Hoidon
optimoiminen on silloin ajan haaskausta.

Jos tycinantajalla on mahdollisuuksia, paras
ratkaisu on siirt66 potilas saman tycinantajan
palveluksessa sellaiseen tycihon, jossa hiin piirjiiii
paremmin. Tiimiikin on usein mahdotonta. Teh-
taan ympdrille ei milliidn voi rakentaa niin pitkiiii
aitaa, etta kaikki ty<irajoitteiset pddsisivdt portti-
vahdeiksi! Kokemukseni on, ettd hyvin koulute-
tut, johtavassa asemassa olevat potilaat tekevat
ty6tiiiin vaikka hengenmenon uhalla. Muilla
motivaatio vaihtelee ja sen puuttuessd viranomai-
set, lddkhrit heidiin joukossaan, tekevdt tavalli-
sesti turhaa tydte miettiessddn, mihin tyohcin
potilas voisi sijoittua. Nuoret voidaan kouluttaa
uudelleen ja heidiin kohdallaan asioiden kul-
kuun pitiiisi tarttua mahdollisin-rman varhain,
jotta tydkyky turvattaisiin. Motivaatio-ongelmia
tuntuu olevan heilliikin entistd enemmdn: mot-
tona peruskoulusta kortiston kautta elikkeelle.
Usein liiiikiiri ei tiedii, mita pitaisi tehdii. Silloin
helposti asia lykataan ja jarjestetiidn mdirdaikais-
eliike. Ratkaisu on huono, ltihes kaikki tlllaiset
potilaat joutuvat kuitenkin eliikkeelle. Jos vuo-
den on pois tycieliimiistd, paluu on kaikella taval-
la vaikea ja ikiiiikin on vuosi enemm6n.
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Maaseudun ongelmat
Maaseudulla ongelmat korostuvat. Jos maanvil-
jely- ja karjataloustyOt on jetettavd allergian pa-
henemisen vuoksi eiki oman tilan piiristii lciydy
sopivaa tyota, tydllistiiminen on vaikeaa. Tilasi-
donnaisuus, pitkiit viilimatkat ja koulutuksen
puute ovat usein yhdessii ylikiiymiittcimi6 esteitd.
Erityisesti tama pitaa paikkansa naispotilaiden
kohdalla. Heidiin ainoana tyollistiimiskohteena
saattaa olla kauppa tai postitoimisto. Fyysisesti
kevyttS, polytontii tycitd on tavallisesti mahdo-
ton jiirjestiiii. Osaelbke on kehno ratkaisu: kor-
vaukset ovat pienet. Eliikkeelle kirjoittami-
nen tavallisesti merkitsee sita, ette potilas te-
kee vointinsa mukaan samat tydt kuin ennen-
kin. Nyt vain eliikelaitoksen stipendin turvin.
Naapurin lonkkavammainen emintd ei sitii pair
si ymmirr6, miten niin terveen ndkoinen ihmi-
nen voi saada eldkettd. Astma ja allergia harvoin
niikyviit piiiillepiiin, pahaa ihottumaa ehkd lu-
kuunottamatta.

SITRA:n Astman tutkimus ja hoito-ohjel-
massa v. 1980 todetaan sivulla 77 seuraavasti:
"Astman hoitomahdollisuudet ja tydnantajien
mahdollisuudet sijoittaa potilas toiseen ty6hdn
ovat viime aikoina lisiidntyneet niin, ettd pysyvdn
tyokyvyttomyyden syynd astma on kdymdssii
harvinaiseksi". En voi olla samaa mieltd muusta

kuin siitii, ett6 hoitomahdollisuudet ovat lis65n-
tyneet eivdtk6 nekdiin ratkaisevalla tavalla. Ast-
man takia elIketti saavien mi6rd on noussut
(vuonna 1974 noin 21000 henkilciii ja vuonna 1982
noin 5000 henkildii) ja tycinantajien pelin henki
on selvdn tuntuinen: saneerataan kyll6, mutta ei
allergiamielessd, vaan kilpailukyvyn ja markki-
naosuuksien sdilyttdmiseksi. Poikkeuksista olen
toki iloinen.

HOMEP()LYKEUHKO
Homepcilykeuhko on allerginen alveoliitti, joka
on karjataloutta harj oittavan maanviljelijiiviies-
tdn vitsaus. Taudin aiheuttavat kosteassa kas-
vismateriaalissa, heinissd, pahnoissa ja oljissa
esiintyvdt homesienten ja liimpcihakuisten s6de-
sienten iticit. Vuonna 1980 Suomen sairaaloissa
todettiin 186 varmistettua tapausta, 2/3 oli nai-
sia. Todellinen luku on suurempi, koska lievdt
taudinmuodot jiiiiviit usein diagnosoimatta. Sai-
rastuminen tapahtuu yleensii talvella tai keviiiillh
karjan sisdruokintakauden ollessa hyvhssd me-
nossa. Heti kun sairaus todetaan, potilaan on
jde6v it sairaslomalle. Jatkuva altistuminen voi
johtaa vakaviin ja pysyviin keuhkojen toiminnan
hiiiriciihin, jopa kuolemantapauksia on raportoi-
tu. Sairaslomaa jatketaan kuluvan sisiiruokinta-
kauden, yleensd toukokuun loppuun. Tycikyvyr
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tcimyys on alkuvaiheessa tavallisesti 2-6 kuu-
kauden pituinen. Potilas useimmiten paranee
sairasloman aikana ja voi jatkaa karjanhoitoa
seuraavalla sisdruokintakaudella. Kun potilas
tietiiii sairautensa syyn ja on saanut asianmu-
kaista ohjausta uusien taudinkohtausten ennalta
ehkdisemiseksi, hiin on useimmiten halukas pa-
laamaan tydhon. Kaakkoissuomalaisen tutki-
muksen mukaan 70-80 Vo homepcilykeuhkoon
sairastuneista jatkaa entistd tydtean. Jos oireilu
alkaa uudelleen, on harkittava navettatycin ko.
konaan kieltemista. Joskus esiintyy valitettavaa
viilinpitiimiittdmyytd; heinien tai karjan alus-
pahnojen todetaan olevan homeessa, mutta silti
ei suojauduta.

Jos potilas on nuorija uusiutuneet oireet estd-
vit karjanhoidon, pyrit66n sairastunut koulut-
tamaan sopivampaan ammattiin. Jo astman
kohdalla mainituista syistii tiimii ei kuitenkaan
ole mahdollista, etenkiiiin emiinnille. Silloin on
harkittava tuotantosuunnan muutosta, josta pal-
jon puhutaan, mutta tulokset eivdt taida olla
ihmeelliset. Varsinkin itiisuomalaiset pientilat
ovat sen luonteisia, ettei karjanhoidolle ole jiir-
kevdii vaihtoehtoa. Jos tuotantosuunnan muu-
tosta harkitaan, paikkakunnan maatalouskes-
kuksesta saa neuvoja ja ohjausta.

Jos isiintdviiki on viisissiikymmenissii, kiiy-
tinnrissii on kaksi vaihtoehtoa: joko potilas ha-
luaa jatkaa tycitiiiin, ja ottaa homepcilykeuhkon
uusiutumisriskin, tai ei halua. Ensin mainitussa
tapauksessa liiiikiiri toivoo, ettd potilas eliiisi ter-
veenii hautaan asti. Vastuunsa tuntien hin ke-
hottaa potilasta ottamaan yhteytti, jos homep6-
lykeuhkon oireita ilmenee ja joka tapauksessa
j?irjestiiii ainakin kerran vuodessa kontrollin,
jossa keuhkot kuvataan ja mycis keuhkojen toi-
minta mitataan (dynaaminen spirometria ja jos
mahdollista keuhkojen diffuusiokapasiteetti).
Jos potilas ei halua jatkaa tycit?iiin tai tauti on
aiheuttanut pysyvet keuhkomuutokset, liiiikiiri
harkitsee tydkyvyttomyys- tai osatyokyvyttd-
myyseliikkeen suosittamista. Jos potilas on ty6-
kyvyton karjanhoitotyrihrin, mutta tycikykyinen
muuhun tycih<in, hiin voi saada osqeldkettd.
Yleensi karja on silloin hiivitettiivii. Emiinniin
osatydkyvytt<imyyskorvaus voi olla kuukaudes-
sa esimerkiksi 180 mk. Sillii rahalla saa ostetuksi
sen naulan, mihin hampaat laittaa. Jos lSiikiiri
on sitii mieltii, ettii tdysi el6ke olisi paras ratkaisu,
B-todistus on osattava taiten kirjoittaa: hyva on
jos potilaalta lciyyy uusiutuneen tai vaikean
homepolykeuhkon lisiiksi monenlaista muuta
kremppaa, jonka voi latinoida. Homepolykeuh-
kon takia mydnnettyjen eliikkeiden m6iiri kas-
voi l9TGluvun lopulla voimakkaasti mutta vii-
me vuosina kasw on tasaantunut.
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ALLERGINEN NUHA
Allerginen nuha, johon usein liittyy allerginen
konjunktiviitti, on todella yleinen vaiva. Pelk6s-
tddn heindnuhaa potee noin l0Vo nuorista aikui-
sista. Sen lisiiksi on muuta allergista nuhaa vd-
hintiiiin saman verran. Oire on toki suurimmalla
osalla lievii ja ajoittainen. Valtaosalla astmapoti-
laista on allerginen nuha, mutta nuhanenistii
vain pienelli osalla on astma. Vaikka allerginen
nuha voi olla kiusallinen ja tycikykyd haittaava
riesa, eldkep6iitciksen perustaksi se ei yleensd rii-
ta.

Ongelmatilanteita kuitenkin on. Jos potilas
on tycissdin spesifisell6 tavalla herkistynyt (ylei-
simmin jauhopcilylle, eliinpcilylle tai tekstiili- ja
vaatepcilylle) ja kiirsii jatkuvasta nuhasta, ei tyon
jatkaminen ole mielekistd. Nuoren kohdalla pi-
tiiii mahdollisimman nopeasti pyrkiii ammatin-
vaihtoon, vaikka uudelleenkoulutuksen avulla.
Jos tyo jatkuu, astmaan sairastumisen vaara on
ilmeinen. Eliike- ja kuntoutusviranomaisille pelk-
kd nuha ei tahdo kelvata koulutuksen tai kun-
toutuksen jiirjestiimiseksi. Silloin voidaan olla
pahassa pulassa, jos potilas ei itse tai tycivoima-
viranomaisten avulla kykene vaihtamaan tycitd.
Jos allerginen nuha hyvdksytiidn ammattitaudik-
si, vakuutusyhtici usein maksaa kertakorvauksen
(mahdollisimman pihisti) ja potilas saa piirjitii
miten parhaaksi katsoo, jos entinen tydsuhde on
katkennut. Minulla on ikiiviii kokemuksia aller-
gista nuhaa potevien tyriongelmista enkii usein-
kaan tied6, miten heitd voisi parhaiten auttaa.
Potilaan ei pidii sanoa itsehdn irti tydstian, en-
nen kuin jatkosuunnitelmat ovat tiiysin selviit.

Eriidt omaa tycitii tekevdt, esimerkiksi koti-
ompelijat ja parturi-kampaajat, ovat saaneet
avun ldikkeiden lisiiksi elektronisesta ilman-
puhdistimesta: nokka tuhisee viihemmdn, kun
tydskentelytilan ilma on puhtaampaa, ja niin
tyci voi jatkua.

IHOALLERGIAT
Ammatti-ihotaudit muodostavat noin kolmas-
osan kaikista ammattitaudeista. Neljiisosa am-
matti-ihottumista on allergista kosketuseksee-
maa, loput ovat arsytysekseemaa. Vuonna 1980
todettiin 339 ammatin aiheuttamaa allergista ek-
seemaa ja 74 ekseemaa, joissa allergia oli mah-
dollinen. Metallit (kromi ja nikkeli), kemikaalit
ja tekohartsit ovat yleisimmiit allergisen koske-
tusekseeman syyt. Kyseessd. on viivistynyt yli-
herkkyys, joka ei ole perinncillinen, vaan syntyy
aina elinaikana kuukausia kestiiviin kosketusal-
tistuksen seurauksena. Allergia siilyy yleensii
loppuiiin.

Atooppinen ekseema aiheuttaa harvoin tyci-
kykyongelmia, jollei ekseema ole kdsissii. Harva

tyci pahentaa muuta kuin kiisiekseemaa. Atoo-
pikko saa jonkin verran helpommin ns. iirsytys-
ekseeman eli toksisen ekseeman kuin ei-atoop
pinen henkilci. Jos henkilcillii on kiisi-ihottuma,
siivousty6ssd tai muissa kosteissa tdissii voi ke-
hittyii ns. infektioekseema. Tiillciin siirto toiseen
ty6h6n mahdollisimman varhaisessa vaiheessa
on paras vaihtoehto. Tiimii ei helposti onnistu
samasta syystii kuin allergisen nuhan kohdalla.
Vaiva ei ole tarpeeksi dramaattinen ja vedotaan
esimerkiksi sairaslomien viihdisyyteen.

Lhhinnii kAsissd ilmeneviin allergisen koske-
tusurtikarian tunnetuimmat aiheuttajat ovat
raa'at hedelmiit, vihannekset, eliiinpoly ja latek-
sikumi. Potilas on yleensd atoopikko ja usein
allerginen koivun siitepcilylle. Ongelmia ilmenee
nimenomaan keittiritycissii.

Tyciellmissd ja ammatissa olevien ihottumaa
sairastavien kohdalla pyritiiiin ensin tycitapoja
muuttamalla, tycisuojelullisin keinoin ja tehok-
kaalla hoidolla seilyttameen tydkyky. Nuori po-
tilas on kuntoutettava muuhun tyohcin, jos oi-
reet jatkuvat. Allerginen ihottuma johtaa har-
voin pysyviidn tydkyvyttdmyyteen.

LOPPUSANAT
Allergiat ovat yleisen kiisityksen mukaan lisiiiin-
tyneet. Todellinen lisdiintyminen ei ole kuiten-
kaan niin voimakasta, kuin on annettu ymmdr-
tiiii. Joka tapauksessa liiiikiirit joutuvat entistii
enemmdn painimaan allergian kanssa. Mikii oli-
sikaan painiessa,jollei tarvitsisi ottaa kantaa po-
tilaiden kykyyn selviytyd tyostEin. Lliiikiiri on
sairauden tutkimisen ja hoidon, mutta harvoin
tycieliimiin, asiantuntija. Vasta pitkiin kokemuk-
sen jdlkeen hiin oppii tietiimiiin, miti ihmiset te-
kevit elddkseen ja minkiilaisissa ymp6ristciiss6.
Kun potilas-liikirisuhteeseen on voimallisesti
tunkeutunut kolmas osapuoli: sairauden haittaa
korvaava ja etuja jakava yhteiskunta, on liiiiki-
rin rooli muuttunut. Kiiytdnnrin ty<it6 tekevd
liiiikiiri kokee muutoksen hiivittiivdn alkuperdis-
tii liiiikiirintehtevea ja tekeviin potilaasta muo-
din mukaisesti asiakkaan. Tekisi mieli sanoa,
ettii tdssiikin palveluammatissa asiakas on aina
oikeassa: jos hiin sanoo olevansa tyokyvyton,
mikii minii olen viiittiimidn vastaan? Voisiko
allergia ilmetii liiiikiirissti tiillii tavoin?
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Lririkririn oma elciketurva

Vaikka Suomen Lricikciriliitto oman organisaa-
tionsa puittt,issu jo huolehtiikin elcikejcirjestel.vjci
koskevon tiedon vicmisesrri lcicikcirikunnan kes-
kuuteen, on kuitenkin paikallaan myt)s t1'deliike-

.j cirj e s t e I m rin k e s ku s I a i t o k s e n ET K : n k a n na I t a c s i t -
t riri er rj i t cj nri k d k o h t ia. .j o t k o I i i t t 1t v ri t kjiik iir e i de n
elciketurvaon. Lrihinnci on k.y'symys I'ksitf isen sek-
t orin elrikelakien sowl tamisest a ltirikcirin t yri.r ken-
telyyn.

Kun liiiikiiri voi toimia erikoisammattinsa
suomien mahdollisuuksien puitteissa hyvinkin
moninaisissa tehtdvissii, hdn voi niiiden toimien-
sa osalta kuulua erilaisten eliikejiirjestelyjen so-
veltamispiiriin. Koska tyoelakejarjestelmi koos-
tuu eri tyoeliikelaeista, ei liiiikiirin koko toiminta
ole koottavissa yhden ja saman eliikejiirjestelyn
puitteisiin.

Tiissii kirjoituksessa ei kuitenkaan puututa
ansioel6kelakien yleiseen soveltamiseen. Edellii
sanotusta huolimatta voinee asiasta sen verran
kuitenkin mainita, ettii liiiikiiri toimiessaan kun-
nan tai kuntainliiton omistamassa sairaalassa
kuuluu KVTEL:n piiriin ja tyciskentelyyn val-
tion sairaalassa sovelletaan VEL:a. Yksityisessii
sairaalassa suoritettu tyci on TEL:n piirissii, ja,
jos liiiikiiri ottaa vastaan potilaita omalla yksi-
tyisvastaanotollaan, kysymyksessd on YEL:n
piiriin kuuluva toiminta. Seuraavassa on kdsitel-
ty liiiikiirin eldketurvan jirjestiimiseen liittyviii
sellaisia kysymyksiii, jotka ETK:n taholta on
koettu toisinaan hankaliksi. Menettelytavan tun-
teminen ndissd tapauksissa helpottaa oikean
eliikejiirjestelyn piiriin ohjautumista.

EIl|KETURVA
Y K S ITY I S PRA KTI I K K AT U L O I STA
Silloin kun liiiikiirillii on yksityisend ammatin-
harjoittajana virka- tai tycisuhteensa ohella mycis
yksityispraktiikasta tuloja, hiin kuuluu ndiden
osalta YEL:n piiriin. YEL koskee henkilciii, jon-
ka yrittiijiitoiminta on jatkunut vdhint6iin neljii
kuukautta ja ansio t6sta yrittajatoiminnasta on
tdnd vuonna viihintddn 1059,72 markkaa kuu-
kaudessa eli 12716,64 markkaa vuodessa. YEL-
vakuutuksen voi ottaa el6kevakuutusyhticjstii tai
yrittiijiieliikevakuutusta harjoittavasta eliikekas-
sasta. Viime mainitut ovat kuitenkin yleensd j6r-

jest6kohtaisia. YEL-vakuutus on syytd ottaa he-
ti yrittiijiitoiminnan alusta lukien, koska yrittd-
jiille ei voida takautuvasti vahvistaa tycituloa
kuin kuluvalle ja viidelle sitd edeltdneelle vuodel-
le. Tiinii vuonna vakuutus voidaan tehdd takau-
tuvasti 1977 alusta lukien. Tate edeltanyt yrittii-
jiiniioloaika ja siltd kertynyt eliike on menetetty.
YEL-vakuutuksen ottamisesta on lddkdrin itsen-
sd huolehdittava.

Eldkevakuutusta otettaessa liiiikiirille vahvis-
tetaan eldkkeen perusteeksi tycitulo, jolla hinnoi-
tellaan liiiikiirin tycipanos. Tyotulo vahvistetaan
niita ohjeita noudattaen, jotka ETK on yhteis-
tydssd eri yrittijiijiirjestojen kanssa laatinut. Oh-
jeisiin sisiiltyvdt mycis Suomen Liiiikiiriliiton an-
tamat arviointiperusteet tycitulon m66riidmisek-
si liiiikiirille, joka harjoittaa YEL:n piiriin kuulu-
vaa toimintaa.

ETK:n tehtevana on valvoa, ettii YEL:n pii-
riin kuuluvat yrittajat ovat ottaneet itselleen sa-
notun vakuutuksen. Tdnd vuonna ETK on ryh-
tynyt systemaattisesti valvomaan yrittdjdvakuu-
tusten ottamista.

Y H7' I () M I EH E N V A K U UTTA M I I\T E N
EdellS sanotun mukaisesti yksityispraktiikkaa
yksityisend ammatinharjoittajana suorittavaan
liiiikiiriin sovelletaan aina YEL:a. Jos kuitenkin
toiminta tapahtuu yhticimuodon puitteissa, voi
toiminta kuulua YEL:n tai TEL:n piiriin. Tiimii
koskee erityisesti niitii liiiikiireitii, jotka ovat yh-
teisesti perustaneet yksityisia lddkdrikeskuksia.
Osakeyhtioiden omistajien ja eri yhtioiden yh-
ticimiesten vakuuttamisesta on laissa omat saen-
nciksensd.

Heindkuun L piiiviinii l98l voimaan tulleen
lainmuutoksen mukaan avoimen yhtidn yhtio-
miehiin ja kommandiittiyhtidn vastuunalaisiin
yhtiomiehiin sovelletaan aina yrittdjien el6kela-
kia. Osakeyhticin johtavassa asemassa toimiva
henkilci kuuluu YEL:n piiriin, jos hiin joko yksin
tai yhdessd samassa taloudessa asuvien perheen-
jdsentensli kanssa omistaa yli 507o osakepdi-
omasta tai jos heidiin omistamiensa osakkeiden
6dnim6Srdt ovat yli 50 7o kaikkien osakkeiden
iiiinimdiiriistii. Yrityksessd tydssi oleva kom-
mandiittiyhticin 6dnetcin yhticimies kuuluu
TEL:n piiriin.
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Ennen sanottua lainmuutosta esiintyi usein
epdselvyyttii yhticimiesten vakuuttamisen suh-
teen. Nyttemmin, kun lakia on selvennetty, na-
md epdselvyydet ovat poistuneet.

TY A S UHTEEN ] A Y RITTAJ Y YDEN
VALINEN RAJANVETO
Niin kuin alussa todettiin, suo lddkdrinammatti
mahdollisuuden toimia monissa tehtavissa. Jos-
kus ndiden tehtdvien osalta ei ole suoraan p66tel-
tiivissii, tapahtuuko tyciskentely tycisuhteessa tai
yrittiijdasemassa. Jos tehtevasH sovittaessa il-
menee epdselvyytta elekejarjestelyn suhteen, on
syyta pyrkia heti alussa selvittamadn asia. Jos
asia osoittautuu siini mddrin tulkinnanvaraisek-
si, ettei se selviii liiiikiirinja tycinteettiijlin viilisissii
neuvotteluissa, voi asiantuntijana kiiyttiid apuna
sita elakelaitosta, jossa tyonantajalla on eliikejiir-
jestely. Asia voidaan saattaa mycis ltiiikiirin,
tydnteettejan tai eldkelaitoksen toimesta ETK:n
tutkittavaksi pyytamalla siitii ETK:n soveltamis-
ratkaisu tai lausunto. Ndistii ratkaisu on edelleen
muutoksenhakukelpoinen.

ETK:lta on pyydetty soveltamisratkaisua esi-
merkiksi sellaisessa tapauksessa, jossa liiiikdri on
toiminut jonkin yhtion palveluksessa tycipaikka-
liiiikiirinii suorittaen tydh6nottotarkastuksia ja
muita yhticin henkilokunnan terveydenhoitoon
liittyviii teh6via. Ratkaisua tehtaessa on kiinni-
tetty huomiota mm. seuraaviin seikkoihin: ta-
pahtuuko henkilciiden vastaanotto yhticin tilois-
sa vai liiiikiirin omalla vastaanotolla, millii ta-
voin maksu suoritetaan (henkilcit maksavat itse,
yhtiri maksaa) ja mitii kaikkia tehtavia on sovittu
liiiikiirin suorittavan.

Yleensd ndissii tapauksissa on liiiikiirin katsot-
tu olevan tycisuhteessa, varsinkin silloin, kun
liiiikiirillii on vastaanotto yhticin tiloissa. Sen si-
jaan ongelmia voi syntyd siita, mitke palkkiot
tdssii toimessa on luettava TEl-ansioon. Tapa-
na lienee, etta yhtidn palveluksessa olevat pyytii-
vat laakarilta todistuksia mycis omiin yksityisiin
tarkoituksiinsa.

YRITTAJAN VAPA UTTAM INEN
VA K U UTTA M I S V ELV O LLI S U UD E STA
Vaikka YEl-vakuutus on pakollinen on lakiin
sisiillytetty kuitenkin mahdollisuus hakea vapau-

tusta vakuuttamisvelvollisuudesta. Vapautusta
voivat hakea sellaiset sivutoimiset yrittiijiit, joilla
jo pdiitoimestaan on riittiiv,i eliketurva. YEL-
vapautuksen mycintdd ETK yleensii viideksi
vuodeksi kerrallaan. Jos yrittiijii on liihellii elii-
keikiiii, vapautus mycinnetddn pysyvdnd.

Koska vapautusasioista ilmenee usein ep6sel-
vyyttii, on paikallaan hieman tarkemmin kuvata
vapautusmenettelye. Sosiaali- ja terveysministe-
rici on antanut tarkemmat ohjeet vapautuksen
edellytyksistii. Ministerion piidtdksen mukaan
ETK:n tulee myontdd vapautus yrittiijiille seu-
raavissa tapauksissa:

l. Yrittajalla on muun kuin YEL:ssa tarkoite-
tun ansiotycin perusteella oikeus sellaiseen eliike-
turvaan, ettd hdnen lain tai julkisen eliikesidn-
non mukaisen vanhuus- ja tydkyvyttrimyyselii-
keturvansa arvioidaan, eliikeikiiiin jiiljellii oleva
aika mukaan luettuna, nousevan vdhintddn
1060,91 markkaan kuukaudessa (vuoden 1982
indeksitasossa). Yrittiijiin tyritulo saa tdllciin olla
enintiiiin neljiinnes hiinen muista elSkkeeseen oi-
keuttavista tycituloistaan.

2. Jos yrittiijiin YEL:n mukainen tycitulo on
yli neljiinneksen hlnen muista elAkkeeseen oi-
keuttavista tycituloistaan, voidaan hiinelle
mydntdd vapautus vakuuttamisvelvollisuudesta,
jos hdnen muuta kuin YEL:n mukaista eliiketur-
vaansa voidaan pitea riittavana. Riittavena ela-
keturvaa on pidetty silloin, kun se on noin 30-
40 prosenttia hiinen kokonaistycituloistaan, kui-
tenkin vdhintiiiin 1060,91 markkaa kuukaudes-
sa.

3. Vapautus voidaan mycint2i6, jos yrittiijiillii
on oikeus huomattavaan eldketurvaan. Huo-
mattavan korkeana pidetddn eliiketurvaa silloin,
kun se on 40 prosenttia korkeimmasta mahdolli-
sesta YEl-tycjtulosta eli 7072,78 markkaa kuu-
kaudessa vuoden 1982 indeksitasossa.

Jos vapautuksen saaneella yrittajalla on voi-
massa oleva YEL:n mukainen vakuutus hakies-
saan vapautusta, katsotaan sen piittyneen ha-
kemuksen tekohetkelld. Yrittiijti, jolla ei ole voi-
massa olevaa YEL:n mukaista vakuutusta ha-
kiessaan vapautusta, voidaan vapauttaa takau-
tuvasti vain, jos vapautusta on haettu vuoden
kuluessa YEL:n piiriin kuuluvan toiminnan
aloittamisesta.
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Toisinaan vapautusta ei haeta ajoissa, jolloin
viiliajalle joudutaan ottamaan vakuutus. Tiillai-
nen menettely saattaa tuntua vakuutettavasta
kohtuuttomalta, kun hiinellii kuitenkin on koko
ajan ollut olemassa vapauttamiseen edellyttSvl
riittiivd eliiketurva. Asian oikea-aikaisella hoi-
tamisella vilttyy kuitenkin tiiltii harmilta.

Vapautusaikana ei kartu YEl-eliiketti. Va-
pautuksen voi aina kuitenkin keskeyttiii. Tiihdn
riitHa hakemus ETK:lle, joka kiisittelee YEL-
vapautusten keskeytyshakemukset. Jos yrittiijan
terveydentila tayttea asetetut edellytykset, hiinet
voidaan hyviiksyi takaisin lain piiriin hakemus-
ta seuraavan kuukauden alusta lukien.

JUI.KISEN SEKTORIN
ELA: KETURV AN SELVITTA.M I N E N
Edellii sanottu koskee vain yksityisen sektorin
eliikelakien soveltamista. Julkisen sektorin el5-
kelakeja koskevissa soveltamisasioissa on kii6n-
nyttivii niiiden lakien toimeenpanosta vastaa-
vien eliikelaitosten puoleen. KWEl-elikeasioi-
ta koskeviin kysymyksiin vastaa Kunnallinen
eliikelaitos. Sieltti voi myds saada sitovan en-
nakkotiedon, joka on osa tulevasta eliikepiiiitcik-
sestii. Sitova ennakkotieto annetaan siite,

- onko tydntekijiitl?i oikeus saada KVTEL-
eliikettii senhetkisen tai joidenkin aikaisem-
pien palvelussuhteiden perusteella,

- mikii on eliikeikii siinii tydssii, jossa hiin silll
hetkellii on,

- mikii on hiinen painotettu eliikeikiinsii sekii

- otetaanko jokin hiinelle sill6 hetkellii mak-
settava palkan laji eliikkeessi huomioon.

Sitovasta ennakkotiedosta on valitusoikeus.
Kirjalliseen ennakkotietopyyntdon tulisi Iiittaa
sama selvitys kuin eliikettii haettaessa. Samalla
on mycis ilmoitettava, mihin tarkoitukseen en-
nakkotietoa tarvitaan.

Valtion eliiketurvaa koskevissa asioissa voi
kaantya valtiokonttorin elikeosaston puoleen.
My<is VEl-eliikeasiassa voidaan antaa ennak-
kotieto, jos se katsotaan hakijalle erityisen t6r-
keiiksi. Tiitii ennakkotietoa on myohemmin
noudatettava annettaessa eliikepiiiitcis henkilcil-
le, jota ennakkotieto koskee, kuitenkin sillii edel-
lytyksellii, ettd eliike mycinnetiiin myohemmin
niiden siiiinncisten nojalla, joihin ennakkotieto
perustuu. Ennakkotiedosta voidaan kuitenkin
poiketa hakijan eduksi.

Edellii on kerrottu niistt kysymyksistii, joiden
kanssa ETK on joutunut tekemisiin lliikdreiden
eldketurvan osalta. Kuitenkin on todettava, etta
tulkintatapausten miiiird on hyvin vdhiinen, ja
ne ovat luonnollisesti seuraus siita, etta liiiikiirit
toimivat moninaisissa tehtevissa, jolloin he saat-
tavat kuulua ndiden tehtaviensa osalta eri eldke-
jdrjestelyjen soveltamispiiriin.
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,Vrrurt r .r .1 u ra.r' lt t i i) i s sii
Aurayhtioiden hallitukset ovat nimittdneet hen-
ki- ja eliikevakuutusyksikrin apulaisjohtajaksi
maat. ja metset. maisteri, valtiot.kand. M a r j a
Suomelan l. 10. 1982 lukien.

Apulaisjohtaja Suomela siirtyi Auran palve-
lukseen KeskindiseslA El6kevakuutusyhti6stii
Kalervosta, jossa hdn toimi vuodesta 1973 liih-
tien tiedotus- ja koulutustehtavissa.

Irtl i m i t.t'.s I I m a r i se s sa
Elikevakuutusosakeyhtici Ilmarisen lainaosas-
ton osastopiiillikkci, varatuomari A n t t i U s k i
on nimitetty l. l. 1983 alkaen yhtion apulaisjoh-
tajaksi. Hiinen vastuualueensa kiisittiiE laina-
osaston johto-ja valvontatehtdvdt.

li i r r r i t .t' k.s i ti E ki k t, t u rv a k cs k u k.t a.s.t t t
Luonnont.kand. Veijo Naumanen on ni-
mitetty Eliketurvakeskuksen vakuutusteknilli-
sen osaston ansiorekisteritoimiston toimistc.
piiiillikoksi-15. ll. alkaen. Hin on tullut Eliike-
turvakeskukseen suunnittelijaksi tammikuussa
1975 ja on hoitanut virkaatekeviinh ansiorekiste-
ritoimiston toimistopiiiillikon tointa jo vuoden
verran.
ElAketurvakeskuksen vt. eliikelaitostarkastajak-
si on nimitetty ll. 10. alkaen oik.yo. Jussi
Tuomi.

Jussi Tuomi on aikaisemmin toiminut mm.
Elikevakuutusosakeyhtid Ilmarisen laki- ja rat-
kaisuosastolla esitteljana seki ollut Kemira
Oy:n eldkes6nticin ja Eliikesiiiitici Neliapilan pal-
veluksessa.

ETK:n lrullinro- ia talous;piiiiliikkr)
En:ro Tuontincn .;iir t.t'.t' pank kialal le
Eliketurvakeskuksen hallinto- ja talousosaston
osastopiiiillikkci, ekonomi Ensio Tuomi-
n e n siirtyy vuoden vaihteessa Suomen Tyciviien
Siiiistcipankin johtajiston jiiseneksi.

Ensio Tuominen tuli Eliiketurvakeskuksen
palvelukseen 1976 hallinto- ja talousosaston apu-
laisosastopiiiillikciksi. Samana vuonna hinet
nimitettiin osastop6iillikciksi. - Tuomisen kuu-
sivuotiskautena on erityisesti kehitetty talon ti-
linpitojiirjestelmiii.

Tuominen on aikaisemmin toiminut muun
muassa Ammattiyhdistysopiston taloudenhoita-
jana ja SAK:n toimistopiiiillikkcinii. Hiinen kes-
keisiii luottamustoimiaan ovat olleet keskusvero-
lautakunnan ja kirjanpitolautakunnan jiisenyys.

Uusia yleiskirjeitci
N:o 31 30.8.1982 Uusi J-lomake ja uusi TY-

lomake
N:o 32 6. 10. 1982 Eltikkeiden ja eriiiden mui-

den etuuksien ulosmittausta koskevan
lainsiddinncin muuttaminen

N:o 33 7. 10.1982 Tycittcimyyseliikkeen alaikii-
rajan alentaminen

N:o 34 8. 10.1982 Vastuunjakokertoimet ja
vastuuvajauksen kuoletuksessa tarvit-
tavat kertoimet vuodelle l98l

N:o 35 13. 10. 1982 Tyottdmyysavustusten 500
piiivtin enimmiisrajan voimassaolo-
ajan jatkaminen

N:o 36 19. 10. 1982 Maatalousyrittiijien eliike-
lain 6 ja 8 $;n muuttaminen

N:o 37 3. I l. 1982 Eliiketurvakeskuksen kus-
tannusten korvaamiseksi suoritettavan
lopullisen maksun ja ennakkomaksun
perusteissa esiintyvien eriiiden kertoi-
mien arvot vuosille 1982 ja 1983

N:o 38 4.11.1982 Vuoden 1983 palkkaindeksi-
luku ja tyciel4kelaeissa siiidetyt mark-
kamiiirit sekii yhteensovituksessa huo-

. mioonotettavat kansanelikkeen ja per-
he-elikkeen markkamiiiiriit vuonna
1983

N:o 39 5. 11. 1982 Rekisterciimiskelpoiset lisd-
edut

No 40 8. ll. 1982 Tycieliikelakien viihimmiiis-
miiiirdprosentin korottaminen

N:o 41 9.11.1982 Valtion elEkelain ja valtion
perhe-elikelain 7 $:n muuttaminen

N:o 42 10. ll. 1982 Tycinantajan vakuutus-
maksu LEL:ssa
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Vuoden 1983 indeksilukua
v as t aav at markka,mricir cit

TEL:n piiriin kuuluminen . . .. TEL 1$:n I mom.

Jos yhteensovitusperuste ylittaa 586 mklkk
(ind. la2) kansaneliike huomioitava TEL 8 $:n 2 mom.

LEl-eliikkeeseen oikeuttavien LEl-palkko'
jen alaraja luodessa LEL5$:nlmom.
Tulevaan aikaan oikeuttavien LEl-palkko-
jen miiiirii vuodessa LELT $:n I mom

Jos LEl-ty<intekijiillii my6s oikeus Eyteen
MYEl-tycikyvyttcimyyseliikkeeseen niin
LEL:n tulevaan aikaan oikeuttava LEL-an-
sio 200 mk vuodessa

YEL:n piiriin kuulumisen alaraja

Vahvistettavan vuotuisen tycitulon suurin

3775,99 586,00

l 830,00 200,00

7 320,00 800,00

Ind. 915

579,93

l 830,00

I 159,86

l3 934,01
46446,70
37 157,36

Alkuper.
90,00

200,00

180,00

50000,00

3 000,00
10000,00

8 000,00

markkamiiiird YEL 7 $:n I mom. 232233,50

YEl-vakuutusmaksun m6driytyminen .... YEL9 $:n 2 mom.

YEL-viihimmiiiseliikettii laskettaessa
mioitava rajamiiiiri
MYEL:n piiriin kuulumisen alaraja

LELT $:n 4 mom
YELI$:n3mom

YEL 19 $:n 5 mom.
MYELI$:n3mom

MYEL8$:n2mom.

I
I

I
I

MYEl-tydtulon maareytyminen maatalous-
maan hehtaarien perusteella ....

huo-
92893,40

2322,34

2554,57
r M5,05

580,58
232,23

t0218,27

162,56

37 r57,36

20 000,00
. 500,00

550,00
225,N
125,00
50,00

2200,N

35,00

8 000,00

Poronomistajan vuotuisen tycitulon mdiirhy-
tymrnen . ..
MYEl-vakuutusmaksun mddrdltyminen . . .

Yhteensovitusperustetta valittaessa MYEL-
tydtulona otettava huomioon viihintiiiin 6 000
mVv. ..
MYEl-tyotulo suurempi kuin 2 200 mk vuo-
den alussa, vak.maksun maksupdiviit 28.2. ja
31.8. MYEl-tyotulo pienempi tai yhti suuri
kuin 2 200, maksupdivd 31. 5. .

Tydkyvyttomyys- ja vanhuuseliike oltava vii-
hintdin 250 mk/kk, jotta voidaan mycinttiii
vapauttaminen YEL- ja MYEl-vakuuttamis-
velvollisuudesta . . .

Kertasuorituksena voidaan maksaa vanhuus-
tai perhe-eliike tai vapaakirjaan perustuva
taysi tydky\,ytt<imyyseliike, jos eliike ennen
yhteensovitusta on pienempi kuin 2,50 mVkk

MYEL 19 $:n 3 mom. 27 868,02 6000,00

MYEA l7 $:n 2 mom. 10218,27 2200,00

YEL 3 $:n ja MYEL
4 $:n soveltamisesta
annetun piiiit<iksen I $ I t6t,t7 250,00

MYEL8$:n5mom.
MYEL l0 $:n I mom.
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Tiedoksi
TEL-maksu vuonna 1983

Keskimiiiiriiinen TEl-maksu vuodelle 1983 on
ll,l prosenttia. Alle 24-vuotiaista maksettava
maksu on 6 prosenttia palkasta.

Laskuperustekorko nousee

Laskuperustekorko nousee yhdellii prosenttiyk-
sikcjllii. Uusi laskuperustekorko on siis vuodesta
1983 alkaen 9.5 prosenuia.

Vi iv ris t.t' mi s kor koa e hdo t e t aan
14,5 prosentiksi
Tycieliikelakien mukaisiin vakuutusmaksuihin
sovellettava viiviistymiskorko esitetiidn vahvis-
tettavaksi 14,5 prosentiksi vuoden 1983 alusta.
Korko oli aiemmin 15,25 prosenttia.

Muutos johtuu Suomen Pankin kesiikuussa
toteuttamasta peruskoron alentamisesta.

Viiviistymiskorko saa olla enint66n kuusi pro-
senttiyksikkdS suurempi kuin Suomen Pankin
kulloinkin rahalaitoksilta keskuspankkiluotosta
veloittaman peruskoron korkoprosentti.

LJusien e I cik k ei de n v rihim mci i s-
prosentti nousee
Ensi vuonna alkavissa tyctehkkeissa sovelletaan
uutena vdhimmiiisprosenttina 38 prosenttia pal-
kasta tai tyotulosta. Jatkuviin eldkkeisiin ei tule
muutoksia pdinvastoin kuin aikaisemmissa vd-
himmdisprosenttien korotuksissa.

Viihimmiiisprosentti 38 koskee ennen L ll.
1922 syntyneitii palkansaajia, jotka kuuluvat
TEL:n tai LEL:n piiriin. Yrittiijilldja maatalous-
yriuiijillii vastaava raja on 1.5. 1930.

Tydelrikkeet nousevtt
5,66 prosenttio
Yksityisen ja julkisen sektorin tycieldkkeet sekd
tapaturmavakuutuslain, liikennevakuutuslain ja
sotilasvammalain mukaiset jatkuvat korvaukset
nousevat vuoden 1983 alussa 5,66 prosenttia.

Sosiaali- ja terveysministerici on vahvistanut
vuoden 1983 TEl-indeksin pisteluvuksi 915.
Nousu edellisesti vuodesta on 9,45 prosenttia.

Tiimiin verran nousevat invalidirahakorvauk-
set, sillii ne eivdt ole mukana heindkuisessa en-
nakkotarkistuksessa.

Vuodesta 1977 alkaen TEl-indeksi on mhd-
reytynyt palkka- ja hintatasossa tapahtuneiden
muutosten keskiarvona. Aikaisemmin indeksi
oli kytketty pelkiistiidn palkkatason muutok-
seen.

Elriker uruak es ku s muistut t aa:
elrike seuraa rajon yli pohjoismaissa
Muissa pohjoismaissa tyciskentelevi5 tai sieltii
palanneita suomalaisia varten on nyt taas ole-
massa esitelehtinen. Aikaisempi esite, jonka pai-
nos oli loppunut, on uusittu nimelli Tciissd poh-
joismaissa: turvana tydeHke, ruotsiksi Arbete i
norden: trygghet i arbetspension.

Esitteen ideana nimestii alkaen on muistuttaa
siirtotyciliiisiti tyoeldketurvan olemassaolosta ja
sen siirtymisesta tarpeen tullen pohjoismaasta
toiseen tycintekijiin mukana. Esimerkiksi Ruot-
sin suomalaiselle on eldkettd usein karttunut se-
kii uuteen ettd vanhaan kotimaahan. Ilman eri-
tyisti muistutusta voi valtakunnanrajan taakse
jiiiinyt eliikkeen puolikas helposti unohtua.

Esitteessd ei ole selvitelty Suomen tai muiden
pohjoismaiden tydeleketurvaa yksityiskohtaises-
ti. Tiirkeimpdni on pideuy huomion kiinnittii-
mistd asiaan. Jos toiseen pohjoismaahan jiitinyt
tai sieltd palannut tycintekijii huomaa ja tietiiii,
ettd hdn voi hakea elakette mycis edellisestd
maasta, jossa on tehnyt toitii, asianomaiset viras-
tot ja laitokset huolehtivat kyllii lisiitiedoista.
Esitteessii opastetaan, miten asian saa alulle.

Eldketurvan sisiillcistii on kerrottu sen verran,
etta maastamuuttaja tietd6, missii tilanteissa ha-
keminen tulee kysymykseen. Tycielike-edut on
lueteltu maittain ja mainittu niiden tdrkeimmdt
saantiehdot. Samoin on ilmoitettu paikat, joissa
eldkkeen hakija voi asioida kussakin neljiissii
pohjoismaassa (Islannissa ei ole tydeliikejiirjes-
telmiiii).

Esitteeseen on liitetty tiedustelukortti tydela-
keturvan tarkistamista varten.

Esite sisiiltiiii sekd ruotsin- ett6 suomenkieli-
sen tekstin. Sitii voi tilata Eliiketurvakeskuksen
postittamosta.

Iciissd
pohjoismaissa:

turuana
tyiSeldke

Arbete
i norden:
trygghet i

arbetspension
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I uI o:.ttt tt tu u I o k.; i u
MYEl-tyotulosiiinntiksid on tarkoitus muuttaa
ensi vuoden alusta. Tiitti koskeva lainmuutoseh-
dotus on eduskunnassa.

NykyiiZin tilalle lasketaan MYEL-tycituloa
enint66n 42 MYEl-hehtaarilta. Lainmuutos
nostaa tdmln rajan 62 hehtaariin. Muutos toteu-
tetaan vuoden 1983 alusta: MELA korottaa yli
42 MYEL-hehtaarin tilojen tyci,tulot automaatti-
sesti uuden lain mukaisiksi. Tycitulon jakoon ei
puututa.

Lain muutos koskee my6s MYEl-tydtulon
jakoa isiintien ja emintien kesken. S66nn6s
emdnniin "normaalista" tyotulosta jiiisi pois.
Uusi laki antaa tilan tydtulosta kolmanneksen
emdnnille ja kolmanneksen isdnnille. Loppu
kolmannes jaetaan siten kuin tilalta pyydetiiiin.
Ellei yhteistii toivomusta tilalta esite6, MELA
jakaa yleensd koko tilan tyotulon tasan isiinniin
ja emiinn6n kesken.

MELA ei tee muutosta tycitulon jakoon au-
tomaattisesti. Tycitulojako muutetaan uuden
lain mukaiseksi vain, jos aviopuolisot yhdessi
pyytavat sita vuoden sisdlld lain voimaantulosta.

,\ pt' l'.' t t t.t' d.t c n.s i t' Lt r t tt tttt
t1 55-t'uotiui!!t
Viljelijat piiiiseviit sukupolvenvaihdoseltikkeelle
mycis ensi vuonna 54-55-vuotiaina, jos vireillii
oleva lainmuutos toteutuu.

Lainmuutos merkitsee, etta vuonna 1983 voi
sukupolvenvaihdoseliikkeen saada viljelijii. joka
on syntynyt viimeistiiiin vuonna 1928. Tiimi syn-
tymiivuosiraja koskee miehiii, yksindisiii naisia
sekii niitd avioliitossa olevia naisia, joiden mies ei
voi saada sukupolvenvaihdoseliikettS.

Nainen joka luopuu tilanpidosta yhdessd Spv-
eliikkeeseen oikeutetun miehensd kanssa, saa
vuonna 1983 uinuvan elSkeoikeuden, jos hdn on
1929-1932 syntynyt. Eliike alkaa kuitenkin
juosta vasta, kun hin t5yttde 55 vuotta.

Auli Sulin
('u:i il,dlrtol;l'u
t t dt t i)nt.r'.t.sL' I ti k k t'ut pii r iin
Vuonna 1983 ovat tydttOmyyseldkkeeseen oi-
keutettuja ennen vuotta 1929 syntyneet pitkiiai-
kaistyottdmat.
Muut tyottOmyyseliikkeen saamisen ehdot pysy-
vdt ennallaan. Tytittomyysel6kkeen saa siis tyci-
t6n tydnhakija, joka on viimeisten 60 viikon ai-
kana saanut joko tycittomyysavustusta tai tycit-
tcimyyskorvausta vihintdin 200 piiiviiltii tai jol-
le on ty6ttdmyysavustusta maksettu enimmdis-
ajalta.

Tydttcimyysavustuspiiivien enimmiiisraja on
500 piiiviiii my6s vuonna 1983.
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Tycinantajan kansaneliikemaksu on vuonna
1983 yksityisellii sektorilla 4, l0-5,60 prosenttia
palkoista ja julkisella sektorilla 4,60 prosenttia
palkoista.

Tycinantajan sairausvakuutusmaksu on yksi-
tyisell6 sektorilla 1,35 prosenttia palkoista, julki-
sella sektorilla 2,35 prosenttia palkoista.

Lapsilisiimaksua ei peritii my<iskddn vuonna
1983.

Vakuutetun sairausvakuutusmaksu on edel-
leen I penni veroiiyriltii ja kansanellkemaksu
1,75 penniii verodyrilt6.

K u r r : u n c I ii li li t i t I c t t i r t d c li..t i t o r k i s t u.t-

1 ti t' j t st t' I rrtti nu t t t I t utt
Kansaneldkkeiden indeksitarkistukset tehdiiiin
ensi vuodesta liihtien vain kaksi kertaa vuodessa
tammi- ja heinikuussa. Valtioneuvosto antoi
asiaa koskevan p66t<iksen perjantaina 29.10.
1982. Paatos liittyy kansaneliikkeiden muutta-
miseen kansaneliikeuudistuksen IIA-vaiheen
mycitii verotettavaksi tuloksi vuoden 1983 alus-
ta. Ensimmiiinen uuden jiirjestelmiin mukainen
indeksitarkistus tehd66n l.2. 1983, josta alkaen
kansaneliikkeistii tehdiitin myos ennakkopidii-
tys. Paat6s sisiiltiiii my<is kansaneldkeindeksin
laskentaperusteiden muutoksen.

Nykyisin kansaneliikkeita tarkistetaan elin-
kustannusindeksin muututtua vlhinthidn 3Vo
edellisen tarkistuksen aiheuttaneesta pistelulus-
ta. Tarkistus perustuu kulloinkin kahden kuu-
kauden takaiseen elinkustannusindeksiin. Uu-
den jiirjestelmiin mukaan tarkistus tehdiiAn
kolmea kuukautta aiemman elinkustannusin-
deksin perusteella.

Indeksin laskentaperusteen aientaminen yh-
dellii kuukaudella johtaisi kansaneldkkeiden
reaalitason alentumiseen. Samoin vaikuttaisi
kansaneliikkeiden tarkistuskertojen harventu-
minen inflaation ylittiiessd 6Vo. Tdmdn estdmi-
seksi elinkustannusindeksin ja uuden kansan-
eliikeindeksin pistelukujen suhde on 1,147 aikai-
semman 1, 16 sijasta. Tiillciin kansaneliikkeiden
taso ja eldkemenot siilyviit nykyiseen verrattuna
ennallaan, jos infl aatio on 8 Vo. Yli 8 %o infl aatio
alentaa eltikkeitii nykyiseen verrattuna ja alle
870 inflaatio korottaa niit6.

Ensimmiiinen uuden jiirjestelmin mukainen
indeksitarkistus tehddiin 1.2. 1983 joulukuun
1982 elinkustannusindeksiin perustuen, mihin
vaikuttaa osaltaan devalvaatioratkaisuun liitty-
v6 hintasulku. Liikevaihtoveron korotuksesta
aiheutuva hintojen nousun korvaaminen eliik-
keensaajille selvitet66n erikseen.



Eltiketurv akeskuksen t oimitusj oht oj a :

Ty del cik etun) an t av oi t t e e t
voarassa

Elvytyksen apuvcilineenti "vakuutusmaksupeli" on
vakava seurauksiltaan sekii lyhyellti ettd pitkdlld
t tih t riy k s e I I ti, s an o i E I iik e turv ak e s ku k s en t o i m i t u s-
johtaja M a t t i U i m on e n puhuessaan tytieldk-
keiden rahoituksesto i,1. 11. Helsingissd jiirieste-
t y i I I ii t y iie I dk e p tiiv i I I ti.

Rahoituksella on tyoeHkejerjestelmiissii yksi
tarkoitus: tycieliikkeiden maksamisen turvaami-
nen. Tydeliikelakien vakuutetuille lupaamat
elikkeet on voitava maksaa sekd nyt ettii tulevai-
suudessa, Uimonen sanoi.

Tulevaisuus on vain kahden vuosikymmenen
piiiissii. Silloin ty6eliikejiirjestelmii on sis66najet-
tuja alkavat elikkeet yleisesti 60 prosentin tasoi-
sia. Kun sodan jdlkeen syntyneet suuret ikiiluo-
kat siirtyviit el6kkeelle, nousevat tytieldkemenot
yli neljiinnekseen palkoista, Uimonen jatkoi.

Kustannusten nousuun ty6elakejarjestelma
varautuu rahastoimalla osan vakuutusmaksus-
ta. Rahastot helpottavat maksupainetta tydela-
kemenojen ollessa korkeimmillaan.

Voimaantulovaiheessa vakuutusmaksu viihi-
tellen nousee. Maksun nousun pitiiisi olla paitsi
vahittaista mycis tasaista, jotta elinkeinoeldmii
kitkatta sopeutuisi maksurasituksen kasvuun.

TY O ELA: KEM AK S U TAL O U S P O LITI I K A N
VA:LIKAPPALEENA
Lamavuosina 1978 ja 1979 pyrittiin elvyttdmiiin
yritysten taloutta tyoelakemaksujen alennuksil-
la. Sovittiin, ettii alennukset maksetaan myo-
hemmin takaisin.

Vuonna 1982 tyoelakemaksussa oli 0,5 prc'
senttiyksikkdii vastuuvajauksen takaisin peri-
mist4. Kansantaloudellisista syisti vuoden 1982
tydehkemaksua alennettiin jo piiiitetysta tasos-
ta, tiillii kertaa 0,7 prosenttiyksikkciii. Lopullinen
keskimElriiinen TEl-vakuutusmaksu vuodelle
1982 on korotusten ja alennusten jiilkeen 12,4
prosenttia. Alennus perit66n takaisin luosina
l98zl--1985. Alennuksen takaisinperimisestii
vuonna 1983 on luowttu.

Ensi vuoden tycieliikemaksua alennetaan taas
kerran. Lokakuun devalvaation jdlkihoitona tyG
elikemaksu alenee 0,5 prosenttiyksikkoii. Se

kuitenkin kompensoidaan perustekoron yhden
prosenttiyksikcin korotuksella, jolloin vastuuva-

jausta er synny.
Tycielikemenot ovat kuitenkin kaksinkertais-

tuneet viidessd vuodessa nimellisesti, ja joka
vuosi on runsaat puolitoista miljoonaa tycissii
kiiyviiii kansalaista ansainnut "palan" my6hem-
min maksettavaa ty<ieliikettd.

EIA:.KETURVAN TAV O ITTEET VAARAS.SA
Elvytyksen apuviilineeni "vakuutusmaksupeli"
on vakava seurauksiltaan seki lyhyellii etta pit-
kalle tehEyksellii. Lyhyellii syntyy sekavuutta
vakuutusmaksun tason miiiiriiytymisessii ja va-
kuutusteknillistii lisiitycit6.

Pitkalla tehtayksella "vakuutusmaksupeli"
voi vaarantaa tydeliiketurvan tavoitteita, ehkl
jopa maksettavia eliikkeitii.

Ty<ielnkejirjestelmiik64n ei ole valtio valtios-
sa, vaan sen on sopeuduttava kansantalouden
tilaan, otettava osansa sen ongelmista. T5hin
velvoittaa jo se, etti tyoelakejarjestelmi on tyo'
markkinaj6rjestcijen kiisissii.

6l



English Summary
This special issue of TyoelAke is aimed at physicians.
It contains articles by employment pension system
experts and specialist physicians on the different
aspects of evaluation of invalidity. lt will be distributed
to the entire medical corps of Finland.

The current delinition of invalidity in the employ-
ment pension laws of the private sector dates from
1973. This states that "entifled to an invalidity pension
is an employee whose working capacity due to illness,
defect or iniury is assessed to have been reduced un-
interruptedly, including the time already elapsed, for
a minimum of one year by at least oneJiflh. Assess-
ment of the decrease in working capacity takes into
account the employee's residual earning ability in
available work which he can reasonably be expected
to do in view of his training, earlier activity, age, living
conditions and other comparable lactors".

The concept of invalidity in employment pension
legislation is discussed in the article by the Legal
Director of the Central Pension Security lnstitute. He
states that the medical report is the starting point for
assessment of invalidity. However, invalidity is not
determined on medical grounds alone. "The invalidity
pension is not meant in fact to compensate for the in-
convenience that the person has suffered through
illness, defect or injury unless a reduction ortotal loss
of earnings is vconcomitant with the illness."

Unlike the pension systems of the public sector, it
is not enough in the private sector for the person to
be incapable of doing his own work. He must accept
other work which he can reasonably be expected to
do. Furthermore, such work must be available.

Part pensions were incorporated in employment
pension benefits from the beginning of 1973. The aim
of the part pension was to abolish the sharp distinct-
ion which had hitherto been applied between inva-
lidity and capacity for work. The condition for a part
pension is that working capacity has decreased for a
minimum of one year by at least two{ifths. Practical
experience ol the part pension is also dealt with in
this issue of Tyoeldke. Every fourth invalidity pension
paid to f armers was a part pension at the end of 1981 .

For other self-employed, part pensions accounted
for approx. one-fifth ol all invalidity pensions. A part
pension is much less common for employees, under
4o/o of all invalidity pensions for the same period.

The object of the part pension was to make it
possible to work also after the employee's illness. lt
has involved difficulties in practice as the employ-
ment situation has been strained for some time even
for healthy persons. Collective agreements do not
always even accept such a decline in earnings as is
foreseen by the part pension, e.g. in the paper in-
dustry. The part pension has been applied success-
fully when the person after rehabilitation seeks to
return to working life.

The development of invalidity decisions in the light
of statistics for 1970-1981 is analysed in a separate
article.

The sharp climb in invalidity f igures in all the Nordic
countries has aroused livelydiscussion. Thefirst joint
- Nordic study on the subject was published in 1978.
Another report which covers in addition to pensions
also alternative benefits has been promised in the
near future.

The largest union confederation in Finland, the

SAK (Central Organisation of Finnish Trades Unions),
asked the Ministry for Social Alfairs and Health for a
report in 1976 and for an additional report in 1979.

Applications for an invalidity pension increased fast
in the early 1970s, but have decreased continuously
since then.

The reiection percentage in the social insurance
system declined at the end of the 1 960s and beginning
of the 1970s. lt was at its lowest in 1972 when it was
4.50/0. The share of re.iections began to rise sub-
sequently and was at its highest in 1978. Thetrand has
been a declining one since 1979. The present reject-
ion percentage is around 10.

ln the employment pension system of the private
sector also - the Central Pension Security lnstitute
is its central establishment - the re.iection percent-
age beganto grow in 1973. lt peaked in 1977and then
kept at about 180/o until 1980. The rejection percent-
age is around 14 today.

The rejection percentage of the public sector rose
ataslower ratetobegin with. lt leapt upwards in 1977
and this trend continued until the early 1980s.

The changes that have taken place in the structure
of the applicants do not fully explain the increase in
the rejection percentage in 1970-1977, and structural
changes explain only partly the decrease in the
reiection percentage in 1978-1981.
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Kuvat piiiiosin A. Diirerin.
Tyiieliike-lehden kirjoitukset ovat vapaasti lainattavissa.
Lainattaessa on lehden nimi (a kirjoittajan nimi) mainittava.
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