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KUT,{TOUTUS rYOgrAXg.
ilrunsrzruAssz
Tyrieliikelaitosten Liiton asettaman kuntoutustoimikunnan
mietinncissi v. 1964 todettiin mm., etta nykyaikaisen so'
siaaliturvapolitiikan yleismaailmallisena kehityssuuntana on
pyrkimys tycikykynsti menettdneiden henkiloiden saattami'
seen jiilleen tyd- ja toimintakelpoisiksi yhteiskunnan jiise-
niksi. Niiin on mycis sosiaalivakuutuksessa luovuttu siitii
aikaisemmin vallinneesta kiisityksestii, jonka mukaan so'
siaalivakuutuksen yksinomaisena tehfivana olisi vakuutetun
toimeentulon turvaaminen.

Tiimii ajatustapa oli tycieliikejiirjestelmdn kehityksess[
ollut jo aikaisemminkin tunnettu. Jo ensimmtiistii tyoeliike-
lakia, merimieseliikelakia valmisteltaessa 1950-luvun alku-
puolella kuntoutusmahdollisuus sisiillytettiin selviillii sanon'
nalla lain tekstiin. Tyontekijtiin eliikelakiin kuntoutus al-
kuun tuli kiitinteisessii muodossa, mitti kuitenkin tulkittiin
positiiviseen suuntaan, ja myohemmin lakiin otettiin vas-
taava s66nncis asiasta.

Kysymyksessti oli siis harkinnanvarainen toiminta, johon
laki ei sii2itiinyt eltikelaitoksille velvollisuutta eikti toisaalta
vakuutetuille oikeutta. Sittemmin v. 7971 ns. UKK-sopi-
muksen sosiaalipaketissa tyomarkkinoiden keskusjiirjesttit
katsoivat, ett2i tyoeltikevakuutuksen kuntoutustoiminnan
lakisiiiiteistiimisen mahdollisuudet olisi tutkittava. TEtd var-
ten tehty alustava selvitystyci jetettiin kuitenkin leptiiimiiiin,
kun saatiin tietee, ette valtion viranomaiset olivat ottaneet
vastaavanlaisen laajemman uudistuksen harkittavaksi.

Kuntoutuksessa erotetaan nykyiiiin yleens?i neljii eri teh'
tiiviiii: l2iiikinndllinen, kasvatuksellinen, ammatillinen ja so-
siaalinen. Kun tycieliikelainsiiiid?intri miiiirittelee kuntoutus-
toiminnan tavoitteeksi tycikyvyttcimyyden est[misen tai tyo'
ja ansiokyvyn parantamisen, on ty<ieliikejiirjestelmiin teh-
tiivii rajattu ammatilliseen eli tytihcin kuntoutukseen. Tii-
mdn tavoitteen saavuttamiseksi voidaan tietenkin kayttae
mycis esim. liiiikinniillisiii toimenpiteitii. Mainittu rajaus on
niiytt[nyt asialliselta mycis ottaen huomioon tyoeliikej?irjes-
telmdn monet liiheiset liittymiit tyoeliimiiiin ja tyomarkki-
noihin.

Sosiaaliturvan ja kuntoutuksen yhteyksien jiirjestiimises-
s[ tunnetaan useita erilaisia malleja. Eriiissii Keski-Euroo-
pan maissa, kuten Liinsi-Saksassa ja Ittivallassa vakuutus-
laitokset ovat luoneet enemmdn tai viihemmdn omavarai-
sen j[rjestelmln omine sairaaloineen ja kuntoutuslaitoksi-
neen. Toisaalta esim. Englannissa ja useissa muissa maissa
sosiaaliturva ja kuntoutus ovat Hhes tiiysin erillti?in toisis-
taan. Tyoeliikejiirjestelman kuntoutustoiminta kehittyi ta-
vallaan niiiden vilimuotona. Liihin ulkomainen vertailu-
kohde sille on saatavissa Sveitsin tyokyvytttimyysvakuutuk-
sesta. Ttill<jin sosiaaliturvaj2irjestelm[ ei pyri itse "tuotta-
maan" kuntoutuspalvelua omia laitoksia perustamalla ja
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ylliipitiim?illl, vaan keyttee asiakkaittensa hyviiksi kaikkea
yhteiskunnassa tuotettavaa kuntoutuspalvelua.

Tiillii pohjalla tyoelakejiirjestelm2in kuntoutustoiminnan
rakenne muodostui seuraavanlaiseksi:

- Toiminta kattaa TEL:n, LEL:n, YEL:n, MYEL:n,
MEL:n ja KVTEL:n koko kent6n.

- Kukin eliikelaitos kiisittelee ja ratkaisee, ts. periaatteessa
itse hoitaa omat kuntoutusasiansa.

- Yhteisen[ keskuselimend on Vakuutusalan Kuntoutta,
miskeskus (VKK). Sen tehtiivtind. on avustaa el2ikelai-
toksia kuntoutusasioiden valmistelussa ja toteutuksessa
sekl koordinoida ja yhdenmukaistaa toimintaa. TetA
varten VKK:ssa on yksilotyost[ huolehtivia kuntoutta-
misneuvojia ja kuntouttamislautakunta, johon kuuluu
myds tyoeHkejiirjestelm[n ulkopuolelta tulevia kuntou-
tusalan asiantuntijoita sekii vammaisten ja tydmarkkina-
jiirjestdjen edustajia.

- Ty<ieltikelaitosten Liitto kuntoutusasiain neuvottelukun-
tansa avustamana hoitaa ja valvoo linjakysymysten ke-
hittiimiste.

Kuluneiden kymmenen vuoden aikana on saavutettu
suuri mdiird kokemusta tyriel?ikejiirjestelmin kuntoutustoi-
minnan luonteesta, tarpeista ja mahdollisuuksista. Toimin-
nan alettua tyokyvyttdmyysel[kkeellZi jo olevien kuntou-
tuksesta on havaittu, ettd sen rinnalla pii?ipaino on asetet-
tava tyokyvyn menetyksen estdmiseen ja tyokyvyn siiilyt-
timiseen. Tiistii periaatteesta vallitsee varsin pitkiille yksi-
mielisyys, ja tehtaven ratkaisemiseen soveltuvia keinoja
luodaan ja etsitiiiin parhaillaan. Toisaalta on havaittu, ettli
aikaisemmat tycih<inkuntoutuksen menetelmlit eiviit riitt?i-
neet tyrieliikejlrjestelmiin piirissZi olevan kuntoutustarpeen
t?iyttlmiseen. Vaikka yhteiskunnassa vallitsevan yleisen ti-
lan korjaamista ts. puuttuvien palvelujen luomista ei ole
pidetty ty<ieliikejiirjestelm[n tehtiiviinii, on teten jouduttu
omistamaan paljon huomiota myos yleisempiiiin menetel-
mien kehitystydhdn.

T?im?in Iehden ilmestyessfl kuntoutuksen yleisen jiirjes-
telyn selvittlminen ja kehittiiminen maassamme on jo pit-
ktiiin ollut valmisteilla.

Sek[ tydvoimaministerici ettii sosiaali- ja terveysminis-
terici ovat suunnitelleet tiitE koskevan selvitystyd,n kiiynnis-
Uimista. Ty<ieliikejiirjestelmfln kuntoutustoiminnan piirissii
on niiitii selvityksiii pidetty tarpeellisina ja ajankohtaisina.
Niitii ollaan valmiit kaikin keinoin tukemaan ja ottamaan
niiden tulokset huomioon oman toimiman jatkuvassa ke-
hittiimisessii.

YEIKKO NIEMI
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LEENA PATIAS

Tyoelcikelamtoutusta
1965-1973

Kuntoutustoiminnan yleisenl perustana on
katsottu olevan sen merkityksen vajaakun-
toisen sosiaalisen kelpoisuuden ja yhteiskun-
nallisen aktiviteetin palauttamisessa- Kun-
toutuksen avulla pyritiiiin auttamaan henki-
166, jonka tyi-, toiminta- ja eliimiin mahdol-
lisuudet ovat rajoittuneet, saavutt?maan suu-
rempi fyysinen, psyykkinen ja taloudellinen u,oo
hyvinvointi.

Kuntouttamisen merkitystii tydeliikejlr- 1200

jestehnlssii lis?i6 olennaisesti se, ettii siinii
on kysymys ammattitaitoa ja tyokokemus- 1000

ta omaavien henkildiden ty6kyvyn palaut- onntamisesta ja ansiomahdollisuuksien paran-
tamisesta. Heidiin saamisensa uudelleen tyti- 600
htin on merkittiiviiii paitsi tuotantoeliimln
kanndta my6skin tydellkej6rjestelmiistii ai- 4 o0

heutuvien kustannusten v?ihentiimiseksi.

KEITA KANTOUTETAAN 
,':

Tycieliikejiirjestelm6ss[ kuntoutulseen ryh-
tyminen riippuu nykyisin tarve- ja tarkoi-
tuksenmukaisuusharkinnasta kussakin yksi-
tyistapauksessa. Kuntoutustoiminnan yleis-
ohjeiden mukaan kuntoutustoiminnan piiriin
saapuvan aineiston valinta suoritetaan el6-
kelaitoksissa el2ikeratkaisujen yhteydessii.
TAma tulee piiiis?iiintoisesti kysymylseen
uusissa ty6kyvytttimyysel?ikehakemuksissa
sek[ mii5r2iajaksi mydnnettyjen tydkyvyttd-
myyseliikkeiden jatkamisesta piiitettiiessii.
Nykyisin edellytetiiiin lisiiksi, ettii jo alku-
vaiheessa on selvitetty el?ikkeensaajan oma
kiinnostus kuntoutukseen. Viime aikona
kuntoutukseen on alkanut tulla lisiiiintyv?is-
sii miiirin kuntoutuksen kentlltiikin; aloit-
teentekijriin[ mm. ellkkeensaajia, terveyden-
huolto-, sosiaali- ja tycivoimaviranomaisia
sekl tyonantajia.

Kuntoutusilmoitusten eli lausuntopyyntci-
jen liihettiiminen VKK:lle harkitaan tapaus
tapaukselta. Kuntoutettavat valitaan eliike-
asiakirjoista saatavien tietojen perusteella.
Ttilloin erikoisesti painottuu tyokyvyn ja
yleisen terveydentilan ennuste. Kuntoutus-
etuuksien myontiimisestii piiiittiiii asianomai-
nen eliikelaitos.

KUNTOATUSASIOIDEN LAKA.
MALR,IN KEHITYS
vv. 1965-1973

1800

16 00

65 66 67 68 69 70 71 72 73

Kuvio 1.

vireillii 31. 12.
kiisittely lopetettu

- uudet asiat

Vuosi Lausunto-
pyynt<ijI

KIsittely
lopetettu

Vireillfl
vuoden
lopussa

1965
1966
1967
1968
1969
1970
t97t
1972
1973

339
745
638
560
452
4s8
419
286
375

44
153
l8l
267
591
500
602
522
357

295
887

t3M
t 637
1 498
1 356
| 173

937
955

Yht. 4 772 5 217 10 082

Kuviosta n:o 1 ilmenee toiminnan mdii-
riillinen kehitys. El2ikelaitosten lausunto-
pyyntojen huippu oli toirninnan alkuaikoina
v. 1966. Sen jiilkeen on lukurnii[rii hiljalleen
viihentynyt ja n[ytt[isi ainakin tillii hetkel-
l[ vakiintuneen 400 uuteen lausuntopyyn-
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ttitin vuodessa" mik6 on n. 2 /, nykyiifi,n
vuosittain myd,nneftiivistii uusista tyt k5rvyt-
tiimyyseliikkeistii. Kuntoutusasioiden kiisit-
telyn lopettaminen toiminnan alkuvuosina
niissekin tapaulsissa joissa kuntoutusedel-
lytyksie ei n?iyttiinyt olevan" oli varovaistu
Sen sijaa" w. 1969-1972 poistamista on
tapahtunut rohkeasti, huomattavasti enem-
men kuin uusia asioita tullut. T?ill6in ns.
roikkuvat asiat poistettiin. V. 1973 uudet
asiat ja poistot olivat samaa suuruusluok-
ft4a $ssanaikaisesti vireillii olevien asioi-
den m?illrii on alkuvuosina nopeasti [seiin-
nyttytiiin vakiintunut suuruusluokkaan vE-
hiin alle 1000.

Tenii aikana eliikelaitokset ovat liihettii-
ne€t yhteense 4172 lausuntopyyntdil Eliike-
laeittain ne iakauluval seuraavasti:

Tel | 876 45.0 7o
(miiitueiin sisiiltyy my6s Yel)
LeL 1864 4.7Kvtel 208 5.0Merim.el.L 157 3.7

of/o
01/o
d/oMyeL 67 1.67"

4172 100.070

Asiakasm?iiirti.n kehitylseen vaikuttaneis-
ta tekijo,istii voidaan esittiiii joitakin arvelu-
ja- Tydeliikekoulutuksen alkaessa toiveet ia
odotukset kuntoutuksen tuomiin mahdolli-
surtksiin olivat varcin optimistisia. El?ikelai-
tolset liihettivlt runsain miiiirin el?lkkeen-
saajia kuntoutukseen. He olivat melko i?ik-
kiiiflL pitkiiiin tytteliimiiste poissa olleita siis
jo eliikeliiisilsi asennoituneita ja raihnaita
Kuntoutustoimintaakaan ei oltu suunniteltu
tiimiin ryhmiin tarpeita ajatellen. Toiminra
kiiynnisteuiin perinteisen toimintamellin mu-
kaan sellaiseksi kuin sotainvalidien ja tapa-
turmavammaisten kuntoutus; piiiiasiallisena
kuntoutusmenetelmiinii ammattikoulutus.
Yhii useammin jouduttiin kuitenkin arvioi-
maan tyiikxisten elti.kkeensaajien kuntou-
tuksen tavoitteita, toisaalta ylsil6llisen tilan-
teen ja tarpeiden kannalta, toisaalta koko
tyoeliikejerjesteLnen kuntoutuksen kannal-
ta- El[kkeensaajien kuntoutustarpeet osoit-
tautuivat monitahoisilsi ja vaikeasti toteu-
tettavilisi. Kiiytiinnrissfl l?ihdettiin kuitenkin
toteuttamaan kuntoutusta, vaikka edellytyk-
siii ei niiyttiinyt juuri olevankaan, eplonnis-
tuttiin ja yritettiin taas. Vastahankaisten
kuntoutettavien motivoimiselsi tehtiin pal-
jon tydtA. Kuntoutustulokset eiviit olleet
rohkaisevia vannaan eliikelaitostenkaan
mielestii, koska uusien lausuntopyyntojen
mtiiir[ laski useana vuonna perii.kkiiin. Kun-

toutusasioita oli kuitenkin samanaikaisesti
niin paljon vireill4 etteivtlt ne olleet silloi-
sen tytintekijilmEiilr[n hallittavissa, 600-700
asiakasta kuntouttamisneuvojaa kohden.
(Nykyinen mii:ire on noin 200 asiakasta.)
Tiima taas johtui siitii, ettii poistoja ei pal-
jonkaan suoritettu. Se oli luultavasti koke-
mulisen, tiedon ja taidon puutteesta johtuvaa
arkuutta ei yksinkertaisesti tiedetty miten
tulisi menetellii.

ELAKKEENSAAIIEN
SUHTAATUMINEN
KANTOATUKSEEN
Vtihitellen kuntoutuksenkin mahdollisuuk-
siin on opittu suhtautumaan realistisesti. Nyt
jo hyviiksytiiiin se tilanne, ettei kaikkia kun-
toutulseen l?ihetettiivil elflkkeensaajia voida
kuntoutulsen keinoin auttaa. Selvitefiiiin
kuntoutulsen mahdollisuudet ja jos niiyttiiii
siltil ettei ole riittiivi?i mahdollisuuksia kun-
toutustavoittees@n ptiiisemiseksi asia pois-
tetaan melko nopeasti. Mytiskin eldkelaitok:
set suorittavat nykyisin jo tiukempaa karsin-
taa valitessaan kuntoutettavia.

Asiakasmiiiiriin kehitylseen on ilmeisesti
ollut vaikuttamassa sekin, ettii v. l972leh-
tien on siirrytty kiiytiinttidn, ettil eliikkeen-
saajilta itseltiiiin tiedustellaan jo ennen kun-
toutusasian virittiimistii heidiin asennettaan
ty6,hrin paluuseen. Eliikepiiiit<istii tehdess?iiin
eltikelaitos llhettiiii kuntoutukseen valittavil-
le kuntoutusesitteen ja vastauslomakkeen.
Vastauksesta ilmen@ el?ikkeensaajan niite-
mys omiin kuntouttamismahdollisuuksiinsa
ja hhnen halukkuuteensa piiiistii kuntoutus-
palveluista osalliseksi. Mikeli vastaus osoit-
taa kuntoutushalrrkkuutta olevan, eliikelai-
tos ldhettiiii lausuntopyynncin VKK:een.
Ttimii merkitsee mydskin kuntoutustapaus-
ten muuttumista valikoituneemmiksi. Joissa-
kin tapauksissa kielteisenkin kannanoton pe-
rusteella asia liihetetiiiin VKK:een, mutta
silloin on n[htiiviss[ tavallista paremmat
mahdollisuudet kuntoutulseen.

VIREILLI OLEV AN AINEISTON
KUVAUS
Verrattaessa toisiinsa woden 1965 ia 1973
lausuntopyyntoj?i voidaan todeta selvirnmiit
muutokset kuntoutettavien ikiirakenteessa"
tyrikykyisyydessii ja asenteissakuntoutuk-
seen.

V. 1965 yli 40-vuotiaiden osuus oli yli
1/2 aineistosta, kun se v. 1973 oli eniiii li 3.
Miiiiriillisesti eniten kuntoutettavia oli vuo-
den 1973 aineistossa ikiiryhmiiss2i 31-40 v.
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Tydel?ikekuntoutuksen er?is peruspulma
on ollut kuntoutettavien melko korkea ikii.
Kuten edell?i ilmenee traditionaatisen am'
mattikoulutusiiin (40 vuotta) ylittiineitii on
ollut suhteellisen paljon. Kuntoutettavien
ik?i on melko tiirkeii tekijl ammatillisia kun'
toutustoimenpiteitii suunniteltaessa- Mahdol'
lisuudet kunioutulsen toteuttamiseen ja sii-
tii hydtymiseen ovat yleensii sen paremmat
mitii nuoremmasta kuntoutettavasti on kysy-
mys. I?ikk?iiimmilIe sopivia kuntoutuspalve-
lula on toistaiselsi ollut varsin rajoitetusti
olemassa Vuoden 1973 aineiston ikiiraken'
teessa on n?ihtiivissii muutosta edullisem'
paan suuntaan.- Alla olevasta diapoosiluokituksesta ilme'
nev[t muutamat keskeiset tydk5rvyttdmyyden
aiheuttaneet sairaudet ja muutokset vertailu'
ajankohtina:

v. 1955 v.1973
Tuki- ja liikunta-
elinten sairaudet 22,5 Vo 59,0%
Sydiin- ja veren-
kiertoelinten sairaudet 19,0 ,, 11,0 ,,
Hengityselinten sairaudet 23,0 ,, 9'0 ,,
Mielenterveydelliset
hiiiddt 7,0 ,, 7,0 ,,
Hermoston ja aistimien
sairaudet 10,0 ,, 3,0 ,,
Muut sairaudet 18,5 ,, ll,0 ,,

100 % 100 %
Suurimmat muutolset ovat tapahtuneet tu'
ki- ja liikuntaelinten sairaulsien meeren U-
saiaitymises*i sekii sydiin- ja verenkierto' ja
hengilyselinten sairalksien miiiirtin vlhen'
tvmisessii. Voisi olettaa tiimtin johtuvan sii-
ti" etta ensiksi mainitulla ryhm?ilE ilmenee
melkoista tarvetta ammatin vaihtoon. Tyy'
pillistii tiille ryhmtille on, ettii se tulee ras'
Lraan tytin piiristii. Lisaki selkiisairaudet
varsinkin raslaassa tyirsse alkavat oirehtia
jo melko nuorella iiillt ja siinii mielessii -ai'nes on otollista kuntouttaa. On my6'skin
huomattava se, ettli nykyinen tieto ja mene'
tetn[t sopivat ehkii tiimiin ryhm,in tarpeisiin
parhaiten. Sydiin- ja verenkiertoelinten sai-
iauksien perusteeila tyt kJ ryttdmyyseliik-
keelle joutriminen on tavallisempaa vasta yli
40 vuoden iiissii ja mahdollisuudet hy6ty?i
ammattikoulutuksesta ovat rajoitetut. Te-
m6n sairauden perusteella kuntouttamisen
m?iiiriin v[hentymiseen saattaa vaikuttaa
mytiskin se, ettd sairaus on monesti siksi in-
validisoiva, etteivet kuntoutustoimenpiteet
voi eniiii tulla kysymykseen, lisiitsi monet
voivat toivuttuaan palata entiseen ammat'
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tiinsa. Hengityselinten sairauksien viihenty-
minen kuntoutusaineistosta saattaa aiheutua
keuhkotuberkuloottisten mMrtin v6henty-
misestii yleensii seki muissa hengitystiesai-
rauksissa taas tyoperiiisten sairauksien Ii-
siiiintymisesta. Ndiden kuntoutus tulee ensi-
sijaisesti hoidettavaksi arnmattitautilain pe-
rusteella, eivltkii ne siten n6y tytiellikekun-
toutusaineistossa.

OV ATKO KUNTOUTETTAVAT NYT
PAREMPIKUNTOISIA KUIN ENNEN?
Vertailtaessa aineistojen tydkyvyttdmyyden
vaikeusastetta tuntuisi siltii, ettii kuntoutuk-
seen tulevien eliikkeensaajien jiljellE oleva
tytikyky olisi jonkin verran parempi vuo-
den 1973 aineistossa. On mahdollista" ettii
ellikkeensaajissa yleenstikin olisin tapahtunut
muutosta tii"hiin suuntaan, mikii voi johtua
tydkyvyttdmyyden tulkinnassa tapahtuneis-
ta lievennyksistii. Tiimii taas on seurausta
lainsii[d?inndllisistii muutoksista ja liiiikiiri-
kunnan suhtautumisen muuttumisesta.

Ikiirakenteen alentumisen takia myd,skin
erddt muut kuntoutuksen edellytykset ovat
tulleet paremmiksi. Vanhemman ikiiluokan
pulmana oli monesti puutteellinen pohja-
koulutus, syynii useimmiten ansioty<ihrin
liihtci kesken kansakouluiiin. Siitii seurasi
taas, etli he keski-ikiiiin mennessd olivat eh-
tineet olla vuosikymmeni[ tyossii. Raskaa-
seen tycihcin joutuminen kesken kasvuiiin oli
jettiinyt pysyvtit jiilkensii fyysiseen kuntoon.
Nuoremmassa ikiiryhmtiss[ voidaan todeta
kesken jiienyt oppivelvollisuus jo harvinai-
suudeksi. Mikeli n[in on, syyni on tavalli-
sesti koulunkiiyntiin tarvittavien resurssien
v?ihiiisyys.

Vertailtaessa kuntoutushalukkuutta niii-
den aineistojen viilill?i on todettava, etlL
vuoden 1973 aineiston kuntoutushalukkuus
on jo ilmeinen, mitd ei voida sanoa vuoden
1965 aineistosta. Tdmd johtuu paitsi siitii,
ettii jo alkuvaiheessa tiedustellaan kuntou-
tettavan omia kannanottoja ja myciskin siitii,
ettii yleinen tietoisuus kuntoutusmahdolli-
suuksista on lisiiiintynyt. Ilmeisesti my6skin
hyviilli tyollisyystilanteella on kuntoutusha-

lukkuutta lisiiiiv[ vnikutuksensa. Voidaan
ehk[ sanoa, ettii ammatinvaihtohalukkuus
on suor€rssa suhteessa kuntoutettavan kun-
toutusedellytyksiin.

Vireillti olevasta kuntoutusaineistosta voi-
daan viel[ todeta muutamia yleisil piirteitii,
kuntoutettavat ovat p?iiiasiassa perheellisil
miehi[. He edustavat teollisuuden-, raken-
nusalan sekii metsE- ja maatalouden ty6nte-
kij6i&i. Vain pienellii osalla on a:nmatilli-
nen koulutus, joskin heidiin joukossaan on
runsaasti ammattimiehiii. Suurin osa edustaa
alinta sosiaaliryhmiiii. Enemmistci heistI
asuu maaseudulla kuntoutukseen ryhdyt-
taesse.

KUNTOUTASTUIAKSET
Tiisse selvityksessii kuntoutustuloksia on
arvioitu tarkastelemalla lihemmin, missii
kuntoutusprosessin vaiheessa kuntoufustoi-
menpiteet lopetetaan ja asia poistetaan kii-
sittelystii sekii mill2i perusteilla- Poistamisen
syyt voivat olla: 1) ei ole kuntoutusmahdol-
lisuuksia, 2) epdonnistuminen kuntoutuk-
sessa sekii 3) onnistun@seen kuntoutusta-
voitteeseen pdiiseminen.

Kuviosta 2 voidaan todeta missii kuntou-
tusprosessin vaiheessa kuntoutusasioita on
poistettu w. 1970-1973. On huomattava,
ettei kysymyksessl ole tiettyn[ vuonna vi-
reille tulleista suoritetut poistot, vaan pois-
tot yleensii koko kuntoutusaineistosta.

Kuviosta on todettavissa, ettii kuntoutuk-
seen liihetetyistii asioista poistetaan jo alku-
kiisittelyvaih@ssa runsas ll4. (v. 1970 n.
1/2). Poiston syyn[ tavallisesti liian viihliset
edellytykset kuntoutukseen. Tycielflkekun-
toutuksessa erittiiin harvoin poistamisen syy-
n[ on se, ettei ole tarvetta kuntoutukseen.
Tutkimusvaiheen jfllkeen poistetaan vajaa
1/4. Poistamisen syynii on, ettei kuntoutet-
tavan tilanteessa ole mahdollisuuksia reaali-
sen kuntoutusohjetnan toteutukseen. Yksit-
tiiisinii kuntoutusesteini voivat olla kuntou-
tettavan liian heikot terveydelliset edellytyk-
set, samoin h[net muut resurssinsa, oman
kiinnostuksen puute, kotipaikkasidonnai-
suus, kuntoutuspalvelusten tai tyomahdolli-
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suuksien vtihiiisyys, hyviit eliikkeet, jne. AI-
kuselvittely- ja tutkimusvaiheessa siis pois-
tetaan kuntoutusasioista yhteensii nursas
rl2.

Kuntoutusohjehnien toteutulseen p?iiis-
tiiiin siten vajaan l/2 kanssa kuntoutukseen
liihetetyistii asiakkaista. Kuviosta voidaan
p?iiitellii, ettii kuntoutusohjelmien toteutuk-
seen valittavasta ryhm?istii suurin osa vie
piiiit<ikseen ammatillisen kuntoutusohjelman
(ammattikoulun tai kurssit, tytipaikkakun-
toutusohjelman tms.) ja piiiisee onnistunee-
seen lopputulokseen eli sijoittuu uuteen ter-
veyden puolesta sopivaan tydhdn ja eliike
pdiltyy.

Aineistosta runsas 114 on sellaisia kuntou-
tettavia, jotka eiviit osallistu varsinaisiin
kuntoutusohjelmiin, vaan jotka joko suo-
raan tai tytivoimatoimiston kautta hakeutu-
vat sopivaan tydhrin. Monesti heidiin sairau-
tensa on parantuva tai liev6 ja oikeus tyti-
eliikkeeseen olisi muutoinkin pii^et[myt.
VKK:lla on varsin usein ollut tiimiinkin ryh-
miin kuntoutumiseen ainekin viilillistii vai-
kutusta antaessaan kuntoutusohjausta ja
neuvontaa.

Osittain epiionnistuneina kuntoutusta-
pauksina voidaan tarkastella sitii ryhmiitjolta kuntoutusohjelma keskeytyy tai se
saatetaan piiiitcikseen, mutta ei kuitenkaan
johda eliikkeen ptiiittymiseen. Tiim[ ryhme
on suuruudeltaan ll5 koko siitii miieriistii,
joiden kanssa on ryhdytty kuntoutusta to-
teuttamaan. Ileiridt lunlsutrrkseen esim.
ammattikoulutuksen aikana ovat melko
yleisiii. Monesti ne voivat olla sitii luokkaa
ettii koko kuntoutusohjelma joudutaan kes-
keyttiimiiiin. Kuntoutusohjelnan loppuun
saattaminenkaan ei aina takaa onnistunutta
lopputulosta. TeUdin tavallisempana syynfl
on liian heikot terveydelliset edellytykset
toimia tiiysitehoisesti tydeltimesse, jolloin
ansiot jiiiiviit niin v?ihiiisilsi, ettii oikeus tyd-
ellikkeeseen jatkuu. Kuntoutettavan kannal-
ta tiimiikin voi merkitii onnistunutta loppu-
tulosta, mikeli h?in voi hankkia tyt lliiiin
lisiituloa eliikkeensii jatkolsi. Harvemmin
kuntoutus epdonnistuu siitii syystii, ettii kun-
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toutettu ei saisi tyotii kuntoutuksen jiilkeen.
Sijoittuminen saattaa joskus olla vaikeaa
jos esim. koulumenestys on ollut kovin huo-
noa, mutta ajanoloon se yleensi onnistuu.

EPI.ONNISTUMISEN RISKI ON
AINA OLEMASSA
Pohdittaessa mahdollisuuksia epiionnistu-
neiden kuntoutusasiakkaiden mtiiir?in v[hen-
tiimiseksi on todettava, ett?i VKK ei ole
omaksunut kovinkaan kriittistii linjaa vali-
tessaan kuntoutettavia, joiden kanssa ryh-
tyy toteuttarnaan kuntoutusohjelmaa. Mones-
ti oma kiinnostus ja se, ett[ on esim. tullut
valitulsi ammattikouluun ovat riittiivE pe-
ruste kuntoutuksen kiiynnistiimiseen. Useas-
ti on jo kuntoutuksen alkutilanteessa todet-
tavissa melko suuren riskin olemassaolo kun-
toutussuunnitelman l?ipiviemisessd, anem-
neesiassa ilmenee esim. runsasta alkoholin-
kiiyttoe, aikaisemmat kuntoutusyritykset
ovat epilonnistuneet, terveydentilan ennuste
on huono jne. Ennakolta on monesti vai-
kea arvioida, milloin kuntoutussuunnitelma
tulee onnistumaan. Siksi on haluttu antaa
tilaisuus yrittiiii, mikeli v[hiinkiiiin on on-
nistumisen mahdollisuuksia oletettavissa.
Liian jyrkiin kiiytiinnon omaksumista tdssH.
suhteessa ei ole pidetty tarkoituksenmukei-
sena, vaan on hyviiksyty se tosiasia, ettii
ep?ionnistumisia tulee.



Kuntoutuksen onnistuneena lopputulok'
sena pidetiiiin tilannetta, ettii kuntoutettava
sijoittuu tycihtin ja el?ike piieftyy. Tiihlin tu'
lokseen on piiiisty n. 415 kanssa koko siitii
miiiiriistE, jonka kanssa on ryhdytty toteut'
tamaan varsinaista kuntoutusta Voidaan si-
ten todeta, ettii mikiili kiiytettiivisse olevat
kuntoutuspalvelut laajuudeltaan ja laadul'
taan vastaavat kuntoutettavan tarpeita ia
edellytylset on mahdollista ryhtye varsinai-
siin kuntoutustoimenpiteisiin ja onnistunut
lopputulos on mydskin useimmiten saavu'
tettavissa. Kuntoutuksen onnistuminen mer'
kitsee el?ikkeensaajalle useimmiten 1) so'
siaalisen tason ja 2) tulostason paranemista.

KUNTOUTUS HAKEE
YHA MUOTOIAAN
Edell[ on tarkasteltu tytiel?ikevakuutuksen
kuntoutustoimintaa ertiiden numerotietojen
valossa Toiminta on kuitenkin vieli silsi
nuorta" ettei sen perusteella voida tehdii ko'
vin pitkiille menevi?i johtop?iiitdksii. Kun-
toutustoiminta on pitkiiiin hakenut muoto'
jaan ja hakee yhii. Kehitytseen vaikuttaa
oleellisesti se, mitii tapahtuu kuntoutulsen
kentiilH ja yhteiskunnassa yleensiikin. Seu'
ranta-aika on liian lyhyt, ettii jo voitaisiin
varmuudella sanoa, mikii mIEr[ on tosiasial-
lisesti onnistuneita kuntoutustaparrksia Ei
tiedetii miten kuntoutetut pitkiillii tiihtiiyk-
selll selviytyviit ty6eliim5551i mikn on hei-
diin sairastavuutensa verrattuna muihin sa'
mantapaisissa olosuhteissa tyiskenteleviin,
kuinka kauan he pystyvtit olemaan tytis$
palaava&o he takaisin ty6\rvytt6myysel?ik'
keelle ja jos niin miten pian, palkkakehitys
jne.

Tavoitteita asetettaessa ja toimintassunni'
telmia kehitettiiessii tarkoitulsenmukaiseen
suuntaan tarvitaan jatkuvasti kokemukseen
perustuvaa tietoa. Sitii kertyy alalla toimi'
vien henkildiden saaman kokemuksen kaut-
ta, mutta olisi tarpeen mydskin turkimusten
avulla ker?itii systemaattista tietoa asioiden
vilisten yhteyksien selville saamisetsi ja ti-
lastollisen kokonaiskuvan luomiseksi.

Vaikka tuntuma onkin, ettii tytieliikekun-

toutukseen tulevat asiakkaat olisivat jossa-
kin mAerin tulleet valikoituneemmilsi ja
paremmat kuntoutusedellytykset omaavilsi"
se ei muuta sitii tosiasiaa, ettii ryhmlnl he
ovat ongelmallisia vaikeasti kuntoutettaviaja tytikyvyn ennusteeltaan eplvarmoja.
Tydmarkkinoilla he edelleen ovat er?iiinlai-
nen "marginaaliryhmfl". Eliiketapahtumaan
johtanut kehitys on yleensii ollut pitkiillinen
prosessi. Sitii on edelt2inyt tavallisesti pitkEt-
linen sairastaminen ja se on vienyt kuntou-
tettavan fyysisen, psyykkisen, taloudellisen
ja sosiaalisen kestokyvyn kovalle koetuk'
selle. Lopulta kestokyky on peftiinyt ia re'
surssit tydntekoon ovat loppuneet. Eliiketa-
pahtuma on monesti melko peruuttamaton
fuanne. Useasti sitii on jopa odotettu ja toi'
vottu, merkitseehlin se yhden rasitustekijiln,
tydsse kiiynnin p?iiittymistii. Kuntoutusta
ajatellen t{me on mafodqllisimman epledul'
linen liihtdkohta

Jirkevintii olisikiru ettei annetcaisi tilan'
teen kehitty?i elitketapahtumaan saakks,
vaan kuntoutukseen ryhtyminen teht6isiin
mahdolliselsi villittttm?isti kun sen tarve on
osoitettavissa.
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RAIIA |AVAKKA Ktntoutustapahtuman
vaiheet tydekikkeen
saajien lamt outuk se s sa

Vakuutusalan Kuntouttamis-
keskus (VKK) on yksi maam-
me neljiistii ammatillisen kun-
toutuksen jlrjestelmiistii.
Muut kolme ovat Kansan-
el?ikelaitoksen kuntoutusor-
ganisaatio, sosiaalihallitus -sosiaalilautakunnat sekii tyti.
voimahallinnan kuntoutusor.
ganisaatio. Ammatillinen eli
ty6htinkuntoutus on kaikkien
organisaatioiden kuntoutus.
toimintaan kuuluva tavoite
ja niiden toimintaperiaatteis-
sa on paljon yht?iliiisyyyksi?i,
mutta kunkin toiminnassa on
my6s omia erityispiirteit?iln.
VKK:ssa on omaksuttu kes-
keiseksi lsiminhperiaatteeksi
ns. kuntoutusprosessin hoito
alkuneuvotteluista aina tar-
koitetun tuloksen saavutta-
miseen saakka. Toiminta ra-
kentuu palvelujen tarjonnan
periaatteelle. Asiakasta pyri-
tliiin aktiivisesti informoi-
maao kuntoutusetuuksistaanja v?ilittiinriiiin tarvittavia
kuntoutuspalveluja hiinen
kiiyttdtins?i.

YIISI VAIHETTA
Tarkastelt aessa kuntoufirs-

prosessia toimenpiteiden tek-
nillisen toteuttamisen kan-
nalta se on VKK:ssa jilsen-
netty viiteen vaiheeseen, jot-
ka ovat: alkuvalmistelu, tut-
kimus, jatkovalmistelu, to-
teutus ia seuranta. T?iss?i
artikkelissa tarkastellaan n?ii-
tZi kuntoutusprosessin eri vai-
heita ja esitellii[n niitii toi-
menpiteitii, joita kukin vaihe
sisiiltii?i nimenomaan tyt -
eliikkeensaajien kuntoutuk-
sen ollessa kysymyksess?i.

t2

ALKUVALMISTELU- kohdalla, jotka ovat kuntou-VAIHE tettavana yleisen invalidihuol-
Tytiel?ikej iirjestetman kuntou- 1911i,_1?t llla tai osallistuvat
tustoimintaa leimaa 

"iaaor"i- lvglory.aviranomaisten i+-
nen,,rinnakkaiselo,, K;;;- jest?imille .tydllisyyskursseille.
eliikelaitoksen tuntootusor- Eliikelaitoksen liihetetty.ii
ganisaation kanssa. Periaat- astl Yl{:ls:een on enslmmal-
teessahan useimmat 

-;ffd_ rer.".. toimenpiteenti edellli-
kelakien roi;ilu kdt*it"d;- Yiiittujen .tarkistusten iel-
vista voisiva:i ;td.y6r i<an- I-T1_._t,"vdenotto kuntou-
saner?ikelaitotsen t""io"tus- tettavaan -+.". . tapahtuu
toiminnan pi*;A tanil;G- :Y1_iI^T:1 kirjeitse' .srin?i
ke- tai ui,ir"*r"rootorii" Iyt:.ytettavaa informoidaan
nojalla. Bnnen fii.-e-irte lv9-e-lik-:laryihin sis[ltvvist?i
yhieydenotto" kilt"rt"il;: ILTLg"tusetuuksista 

ja pyy'
vaan on VKK:ssa odttu ;;_ det?i2in_ kannanottoa_ ll.jot-
vatsi varmirfi; pteii;rdi- lY:,5:11_o-ut*.ahdollisuu-
sen asianhoidon veltteiisek_ jg"o. Helsingissii tai liihisttil.
Si, ettei asiano.uir." L.-- Iii,asuvia.kutsutaan henkilti-
toutusta jo hoideta- Ka**- !9llalsryi kestlstelemaln,
el?ikelaitoksen kuntoutusor- mutm Kauempana asuvrn'
garrisaatiln 

-toi.irt"l f"filAi joita on asiakkaista valtaosa,
iaio o, tuit", ri *iLi rtr-"^a joudutaan olemaan yhteydes'
poisteta VKk,tt" ;;il-la- sa,pii?iasiassa kirjeitse tai v?i'
deen tavaltir"iti ..uiuu-|"* Iillisesti. esim. sairaalan so-
uri* rairiy.irta.--rarruiriu :ilili{il*1iiit, tvtivoima'
ns. yhteisid "ri"r.uit"-;; Yi11r."Pil:!.' tms. kautta.
karkean arvion mutaan ro-ii Mainittakoon,-ettii jo ennen
ymi ner;iisosa. ,;ffiki"l; tdtzi ensimm?iist?i yhteyden'

lauksissi sovitaan asian siii- o.ttoa .. kuntoutettavat oval
iiimisestii VKK:lle---i-tai yleensii saaneet alkuinfor-
asian hoitamin* tyOrf6-[- maation suoraan eliikelaitok.
jestelm?in kuntoutustoimin- ses-t-l 

...
han puitteis; ,Eitee ;;k;- -" Sgllllf: kultoutustvds-
tuksenmukaisemilatta. 

- ftllt sii. ilme-niviit.varsin pian 
-t2il-

asiakkaille, i"tt" ""ri ;l1g; lryl Airjeellisen-yhteyden-
Kansanel?iiceiaitoksen' -ti.fr. pidon.qyglteet. VKK:n kir-
toutustoiili;a" --- -piiri-slii, ,-:?l^ t1'"111,1t monelle vie-
mutta joidin louaarf,--[uii -r.11t" Ii,tilltjl,ii, 

jorka saatta-
toutustoimenpiteei-sGmffn 1,1-t, :yi:*-!_? viiiirink?isityk-
ovat syysta tii toir"raiiiill :11j1.:plttuloja' Moni kur-
neet, iarjotau" yru"*a-rilia Plj:Ii::_ ",9 m.vtis melko
uudelteeri Vff:n ;"h;I; tottumaton..ilmaisemaan it-
kuntoutusmanaoUisuutiil-"- t"3iin kir.jallisesti, -joten tie-

Samanlaista sivusta seu- [l'i""?lt#s'*:1"]J;'?]iii;
raamisen kiiytiintdii noudate- Li tafua tavoin ole aina liihes-
taan myds niiden asiakkaiden keiin riitteveE. Niiiden haitto_



jen v?ihent?imiseksi saatiin ai-
kaan kiiyt2intd, jonka mukaan
Tydel5kelaitosten Liiton tie-
dotussihteerit ryhtyiviit mui-
den tehtlviensl ohessa suo-
rittamaan kotik?iyntejii
VKK:n asiakkaiden luolse.

Aluksi kiiynnit olivat sa-
tunnaisia, mutta vuonna 1970
kiiytiintti jiirjestettiin vakinai-
selle kannalle ja sovittiin, ettii
kotik?iynti tehdiiiin kuntou-
tusprosessin alkuvaiheessa jo-
kaisen kuntoutettavan luok-
se, johon ei muulla tavoin
ole saatu yhteytt?i. Mainitta-
koon, ett6 viime vuonna suo-
ritettiin t?illaisia kotiktiyntej?i
128:n kuntoutettavan luokse,
mik?i on noin 34 o/o vireille
tulleista uusista asioista. Ko-
tik[yntien tarkoituksena on
antaa kuntoutettavalle tietoa
tytiel2ikej?irjestelmiin kuntou-
tustoiminnasta ja kuotoutus-
etuuksista sek[ siitii, miten
kuntoutus niveltyy eltiketur-
vaan. Henkil$[651aisessa
keskustelussa selviii?i my6s
paremmin kuin kirjeenvaih-
don avulla kuntoutettavan
oma kanta ja osittain mytis
edellytykset kuntoutukseen.
Tiillii tavoin viilt5rtii?in mo-
nilta turhilta kuntoutusyri-
tyksiltii.

Alkuvalmisteluvaiheeseen
sis?iltyy usein mytis yhtey-
denottoja ja neuvotteluja
esim. hoitopsikkojen, sosiaa-
Iiviranomaisten tai muiden
sellaisten tahojen kanssa,
joilla on hallussaan asiak-
kaan kannalta merkittiiv?i?i
tietoa. Alkuvalmisteluvai-
heessa pyritiiiin ikiiiinkuin
luomaan alustavaa kuvaa
kuntoutettavan kokonaisti-

lanteesta, jotta sen perusteel-
la voitaisiin paremmin har-
kita jatkotoimenpiteit?i.

TATKIMASVAIHE
Alkuvalmisteluvaiheen iiil-
keen seuraa tutkimusvaihe,
jolloin kuntoutettava l?ihete-
ttiiin johonkin ulkopuoliseen
tutkimuspaikkaan, jossa sel-
vitet?iiin tarkemmin kuntou-
tusedellytytset ia laaditaan
kuntoutussuunnitelna. Tut-
kimutsiin luetaan kuntou-
tustutkimus, tytikokeilu, am-
matinvalinnanohjaus sekii
mytis tilannearvio tytivoima-
toimiston neuvontaosastoltsa.
Tutkimusten keytdsse on
vuosien kuluessa tapahtunut
selvii?i muutosta. VKK:n toi-
minnan alkuvuosina kiiytet-
tiin tutkimuspalveluj a selvtisti
nykyist[ enemmen ja tutki-
mus jdrjestettiin usein mel-
ko rutiininomaisesti heti kuu-
toutusprosessin alussa. Li-
sii?intyneen kokemuksen
mydtii havaittiin, ettii tiillH
tavoin suoritettiin paljon tar-
peettomiakin tutkimuksia.
Nykyaiin ryhdytii2in jiirjest[-
m?i?in tutkimusta vasta siine
vaiheessa, kun asiasta on en-
sin neuvoteltu kuntoutetta-
van ja useimmiten myds tut-
kimuspaikan kanssa, niin ett?i
kaikille osapuolille, siis sekli
kuntoutettavalle, tutkimus-
paikalle ett[ Iiihett?ijiille on
muodostunut kuva tutkimuk-
sen tavoitteesta ja tarkoituk-
sesta. Yhteydenpito tutki-
muspaikkaan tutkimuksen
kestiiessii on todettu t?irke?ik-
si. Tutkimuksia pyriteiin
kiiyttiim[?in siten, ett?i ne
mahdollisimman hyvin pal-

velisivat kuntoutusprosessin
tehokasta hoitoa.

IATKOYALMISTELA.
VAIHE
Kuntoutustutkimuksen tai
yleens[ tutkimusvaiheen j?il-
keen asia ikii?inkuin palaa
takaisin VKK:lle ja seuraa
vaihe, jota on ruvettu nimil.
t?imeiin jatkovalmisteluvai-
heelsi. Se tarkoittaa ajankoh-
taa, jolloin vabnistellaan ja
jlirjestelliiiin niiden suunni-
telmien toteuttamista, joihin
tutkimuksessa on piiadytty.
Jatkovalmisteluvaihe saattaa
otrla joskus melko kriittinen
vaihe kuntoutusprosessiss4
varsinkin silloin, jos tutki-
muksessa ei ole p[iidytty mi-
hink?iiin selkeiitin suunnitel-
maan. Mite sekeiimpi ja to.
teuttamiskelpoisempi suunni-
telma on, sith vlhemm?in ai-
kaa kuluu yleens?i jatkoval-
misteluun.

Jatkovalmisteluvaihe voi
muodostua pitk?iksi monesta
syyst?i. Tutkimusvaiheen ai-
kana on esim. saatettu teh-
dii kuntoutettavalle ammatti-
koulutussuunnitelma, mutta
asianomainen ei ehk[ piiese-
kii?in kouluun ja joutuu vaih-
tamaan kokonaan koulutus-
alaa tai ainakin joutuu odot-
tamaan uusia oppilasvalinto.ja. Joissakin tapauksissa
suunnitelma saattaa olla sen
laatuinen, ettei sitii varten
ole olemassa valmista ratkai-
sua, vaan se t?iytyy erikseen
"luoda". Joillakin saattaa
ehk?i muuten selkeiin kuntou-
tussuunnitelman tiellii olla
sellaisia sosiaaliseen tilantee-
seen liittyvi?i vaikeuksia, ettii
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niiden poistaminen on pit-
kiillistii. Tyd,el?imiiiin palaa-
miseen ja ehkii kokonaan
uudelle alalle siirtymiseen
liittyy usein monia suuria
eldmdnmuutoksia, kuten
muutto pois kotipaikkakun-
nalta, oman talon tai maa-
tilan myyminen tms., joten
sellaiseen ratkaisuun kypsy-
minen vaatii oman aikansa.

VKK:ssa on todettu tiirke-
hksi se, ettii yhteys kuntou-
tettavaan saataisiin mahdol-
lisimman pian tutkimuksen
piiiittymisen jiilkeen tai viela
mieluummin, ett6 VKK:ssa
oltaisiin koko tutkimuksen
ajan selvillii suunnitelmien
kehittymisestii. Jollekin kun-
toutettavalle saattaa jeede
epiiselviiksi, kumpi hoitaa
tutkimuksen j?ilkeen hiinen
kuntoutustaan, tutkimuspaik-
kako vai VKK.

Suunnitelmien toteuttami-
sen esteenE saattaa joskus
olla mytis sellaisia seikkoja,
joihin ei ole mahdollista
puuttua kuntoutuksen kei-
noin, kuten kuntoutettavan
omaa tai perheenjlsenten sai-
rautta, alkoholismia, sopeu-
tumattomuutta. N?ime seikat
tulevat usein tietoon vasta
kuntoutustutkimuksen aika-
na.

TOTEUTASVAIHE
Kuntoutussuunnitelman to-
teutusvaihe sisiiltl2i kaikki ne
toimenpiteet ja k?iytiinntilli-
set jiirjestelyt, joilla k?iynnis-
tetddn, valvotaan ja saate-
taan loppuun laadittu kun-
toutussuunnitelma. Tyrih<in-
kuntoutus sisilt?iii pii[asiassa
seuraavanlaiset toimenpiteet:

ammattikoulutus joko yleises-
s[ tai invalidien erityisam-
mattikoulussa, tycipaikalla
j iirjestetty valmennusohjelma,
jonka pituus voi vaihdella ta-
pauksesta riippuen muuta-
masta kuukaudesta yli vuo-
den kestiivii?in valmennuk-
seen, ty6,llisyyskoulutus ja
joissakin tapauksissa, vaikka
niiden miiiir?i on melko vii-
hdinen, elinkeinotuki omaa
yritystii varten. Tydhcinval-
mennus kehitettiin ammatti.
koulutuksen rinnalle palvele.
maan nimenomaan niith kun-
toutettavia, joiden kohdalla
pitkii ammattikoulutus ei ole
tarkoituksenmukainen joko
iiin vuoksi tai siitii syystd,
ett?i heillii on ennest[[n sel-
Iaista ammattitaitoa tai tyti-
kokemusta, jota voidaan t[p
dentii?i lyhyemmiinkin ohjel-
man puitteissa kuin monivuo-
tisen ammattikoulutuksen.
Tiillaiset tytipaikkakuntoutus-
ohjelmat ovat saaneet yhii li-
sEiinfiiiii merkitystii tavan-
omaisen ammattikoulutusrat
kaisun rinnalla. Toisaalla
tiissli lehdess?i on Pentti Leh-
mijoen artikkcli t?ist?i aihees-
ta.

Yll?imainittuihin kuntou-
tusohjelmiin liittyy joissakin
tapauksissa jokin lii?ikinniilli-
nen kuntoutustoimenpide,
vaikka l?i2ikinnZillinen kun-
toutus ainoana tyd,htinpaluu-
ta edistiiviinii toimenpiteenii
ei yleensii kuulu tytieliikejiir-
j estelmiin kuntoutusetuuksiin.
Joskus voi mytis tulla kysy-
mykseen peruskoulutuksen
tukeminen, esim. keskikou-
lun kustantaminen silloin,
kun kuntoutettavalla on teh-

tiiimessiiiin ammattikoulutus
alalle, johon on piiiisyvaati-
muksena keskikoulu. Samoin
on joissakin tapauksissa kus-
tannettu valmentavia opintoj a
ennen varsinaista ammatti-
koulutusta, mike[ talla ta-
voin voidaan parantaa kun-
toutettavan opiskelutottu-
musta tai edistii2i kouluun-
p?i?isymahdollisuuksia. Tiillai-
sella tuella on paljolti mytis
terapeuttista merkityst?i hen-
kiltille, jonka koulupohja ra-
joittuu ehkii aikoinaan mel-
ko heikoin arvosanoin suori-
tettuun kansakoulukurssiin.
Opiskelutottumuksen listiiin-
tyessii lis?i?intyy myds usko
omiin mahdollisuuksiin suo-
riutua ammattikoulutuksesta.

Joissakin tapauksissa riit-
tii2i melko v2ihiiinenkin toi-
menpide, esim. sopivat jer-
jestelyt entisess6 tytipaikassa
ja tytihtin paluu sinne taikka
tyrivoimaviranomaisten jZir-
jestiim2i uusi tytipaikka.

SEARANTAYAIHE
Kuntoutustoimenpiteiden
piiiitytty?i ja kuntoutettavan
p?iiistyii tytihtin asiaa ei heti
poisteta VKK:sta kiisittelys-
td vaan asiaa seurataan, kun-
nes tilanteen pysyvyydestii
on voitu jotakuinkin varmis-
tua. Seuranta-ajan pituus
vaihtelee aika paljon, mutta
mitb enemmdn epdvarmuus-
tekijd,itii kuntoutettavan tytis-
sEoloon niiytt?iii liittyvtin,
sitii pitempi seuranta-aika
tarvitaan. Samoin sovitaan
yleensii el?ikelaitosten kanssa
elzikkeen maksamisesta kun-
toutetulle jonkin aikaa ty6-
htinpiiiisyn j2ilkeenkin. Mak-
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suajan pituus riippuu niin
ikiiiin siit?i, kuinka pysyvii ja
vannana tycissiioloa voidaan
pitii[, ennen kaikkea kuntou-
tetun terveydentila huomioon
ottaen. Kaikilta kuntoutetuil-
ta ei valitettavasti saada it-
selthiin tietoa heidiin vai-
heistaan esim. ammattikou-
Iutuksen j?ilkeen. Monessa
tapauksessa joudutaan teke-
miiiin johtop2i?ittikset elliketi-
lanteen tai ty<isuhderekisterin
perusteella. Ellei kuntoutet-
tava ole eniiii hakenut jatkoa
eldkkeeseensd, on siit[ yleen-
s?i piiltelty, ettii hiin on pys-
tynyt olemaan tyiissii.

ESIMERKKEIA
KUNTOATUSPRO,SESS/N
HOIDOSTA
Edellii on esitelty kuntoutus-
prosessin vaiheet ja niihin si-
siiltyviit toimenpiteet piiiipiir-
teittain siinii jbrjestyksessZi
kuin ne yleensii esiintyv?it
kuntoutukseksi nimitetyn toi-
menpidesarjan aikana, kun-

toutukseksi siind muodossa,
kuin sitii VKK:ssa toteute-
taan. Kysymyksessii on kui-
tenkin varsin teoreettinen ra-
kennelma, joka ktiyt?inntiss?i
ei suinkaan ole samanlainen
kaikkien kuntoutettavien koh-
dalla. Joskus saattaa riitt?iii
hyvin pieni toimenpide, ku-
ten ohjaaminen ty6voimatoi-
mistoon ja siell?i aikaansaatu
onnistunut tytihtinsijoittami-
nen. Joskus VKK:n osuudek-
si jii?i pelkiistd?in el?ikkeen
saannin varmistaminen esim.
tytillisyyskurssin ajaksi. Toi-
sinaan taas saattaa jonkun
kuntoutusprosessi pitkittye,
ja joudutaan muuttamaan
suunnitelmaa, jolloin proses-
siin voi sislltyii useitakin tut-
kimus- ja toteutusvaiheita.
Oleellisinta on pyrkimys tie-
tynlaiseen kokonaisniikemyk-
seen kuntoutettavan tilan-
teesta ja tavoitteeseen pyrki-
minen kunkin omista l?ihtti-
kohdista kiisin.

Suunnitelmia ja tavoitteita

voidaan myds tarkistaa tai
muuttaa miss?i tahansa kun-
toutusprosessin vaiheessa.
Tiimb koskee mytis toimen-
piteiden lopettamisratkaisuja
silloin kun osoittautuu, ettei
ammatilliseen kuntoutukseen
ole mahdollisuuksia. Kaikis-
sa kuntoutusprosessin vai-
heissa tarvitaan my6s yhteis-
ty6tZi eri viranomaisten, en-
nen muuta ty6voimaviran-
omaisten kanssa, samoin sai-
raaloiden ja muiden hoitolai-
tosten, ty6nantajien, sosiaali-
viranomaisten yms. kanssa.

Seuraavassa parissa esi-
merkkitapauksessa seloste-
taan niita vaiheita ja toimen-
piteitii, joita kiiytiinn6n ta-
pausten hoidossa saattaa
esiintyii.

Esimerkki 1.
Apuliimmitt?ij?i, syntynyt
vuonna 1936, naimaton. Ko-
tipaikka Pohjois-Suomen
kaupunki. Sairastui nivelreu-
maan vuonna 1964. Tytiel?ike
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mydnnettiin t. L2.1964 al-
kaen toistaiseksi, 258,50 mk/
kk, ja el?ikelaitos l?ihetti asian
VKK:een elokuussa 1965.

Toimenpiteet aloitettiin
ottamalla yhteytte sekii eliik-
keensaajaan itseens?i ett?i
Reumas?itititin sairaalaan,
missii hiin oli edellisen?i tal-
vena ollut hoidettavana. Tiil-
Itiin ilmeni, ettl sairaalassa
oli jo alettu valmistella kun-
toutusta ja ammatinvaihtoa ia
eldkkeensaaja oli siell?i osal-
listunut ammatinvalinnan oh-
jaukseen. Suunnitetmaksi oU
tullut koulutus ompelukone-
asentajaksi invalidien erityls-
amm attikoulussa. Eliikelaitos
sitoutui kustantamaan koulu-
tuksen, ja el?ikkeensaaja aloit-
ti koulun syksyllii 1966.

El[kkeensaajan ollessa toi-
sella luokalla hiin joutui pa-
riksi viikoksi hoitoon Reuma-
sdiitidn sairaalaan ja tieduste-
li hoitokustannuksia tytieleke-
etuutena. Nykyinen kant4
jonka mukaan liiiikinnIllisiii
kuntoutustoimenpiteit[ voi-
daan kustantaa tytiel?ike-
etuutena silloin kun ne liitty-
v?it ammatilliseen kuntoutus-
ohjelmaan, ei ollut silloin vie-
lii muodostunut ja hoitoa ei
kustannettu.

El?ikkeensaaja palasi hoi-
don jiilkeen jatkamaan kou-
luaan ja menestyi hyvin. He-
nen ollessaan koLnannella
luokalla esitettiin hoitavan
sairaalan taholta, ette ala
jolle h?in oli valmistumassa
saattaa ajan mittaan, sairau-
den mahdollisesti pahetessa,
tulla liian raskaaksi ja pidet-
tiin suolnyana ettl eliikkeen-
saaja jatkaisi opiskelua kor-
keammanasteisessa koulutuk-
sessa, joka sitten takaisi p?iii-
syn kevyisiin ttiihin. Asiasta
neuvoteltiin mytis ammatti-
koulun kanssa, jolloin ilmeni
ett2i el[kkeensaajalla oli jos-
kus ollut tytitunneilla vai-
keuksia h2inen joutuessaan
nostamaan painavia esineitii.

Koulussa oli yritetty jiirjestii?i
niin ettei h?in joutuisi paljoa
nostelemaan, mutta sellaisiin
jiirjestelyinin ei aina ole mah-
dollisuuksia tytipaikoilla.
El?ikkeensaaja itse oli kiin-
nostunut jatkamaan opinto-
jaan teknillisessI koulussa.
Neuvottelujen tuloksena piiii-
dyttiin siihsa, ette elekkeen-
saaja haki teknilliseen kou-
luun, jonne h?inet mytis hy-
v?iksyttiin oppilaaksi ja h?in
aloitti opiskelun syksyll[
1969. Eliikelaitos kustansi
myd,s t?imiin koulutuksen.

ElEkkeensaaja valmistui
teknikoksi huhtikuussa 1972,
mutta ei heti saanut koulu-
tustaan vastaavaa ty6te. Ele-
kett6, joka oli myd,nnetty
koulun p?i[ttymist?i seuraa-
van kuukauden loppuun, jat-
kettiin lokakuuhun 1972 asn.
Elokuussa 1972 el?ikkeen-
saaja ilmoitti saanoensa vuo-
deksi metalli- ja puutytinoh-
jaajan viransijaisuuden kan-
salaiskoulussa. Asiaa seurat
tiin VKK:ssa vielii tiimiin jiil-
keenkin, kunnes eliikkeen-
saaja ibnoitti lokakuussa
1973 saaneensa koulutustaan
vastaavan paikan tytinjohta-
jana metallitehtaassa koti-
kaupungissaan. Asia poistet-
tiin k?isittelystl marraskuussa
L973.

Esimerkki 2.
Liikkeenharjoittaja, syntynyl
vuonna 1919, naimisissa. Ko-
tipaikka maalaiskunta Hel-
singin liiheisyydess?i. Tyttky-
vytttimyyseliikkeellii 7. L2.
1970 alkaen selkiivian woksi.
Elakelaitos liihetti asian
VKK:een helmikuussa 1973
sen j?ilkeen, kun eliikkeen-
saaja oli itse tiedustellut elii-
kelaitoksesta mahdollisuutta
saada tukea sopivan tyttpai-
kan jiirjest?imisessE.

Asian tultua VKK:hon
aloitettiin neuvottelut el[k-
keensaajan itsensii ja tytivoi-
matoimiston tytihtinsijoitus-

asiain neuvojan kanssa. El?ik-
keensaaja ohjattiin tytivoima-
toimistoon ja sieltii k?isin hii-
nelle jErjestettiin varaston-
hoitajan paikka paperialan
yritykseen maaliskuussa
1973.

Ellkkeensaajan tytiss?ioloa
seurattiin muutaman kuukau-
den ajan ja elZikelaitoksen
kanssa sovittiin eliikkeen
maksamisesta jonkin aikaa
tydssiiolosta huolimatta kun-
nes el?ikkeensaajan tytisse
menestyminen varmistuisi.
El?ike mytinnettiin kesiikuun
loppuun 1973 asti. Koska
ty6suhde n?iytti onnistuneen
hyvin ja tilanne vakiintuneen,
asiaa seurattiin VKK:ssa vain
runsaat kolme kuukautta ja
poistettiin k[sittelystii kasii-
kuussa 1973.

J?ilkimm[inen esimerkki
kuvaa kuntoutusprosessiq
jossa ei tarvittu pitki?i tutki-
mus- ja selvittelyvaiheita
vaan tavoitteeseen, tytihtin-
sijoittumiseen, piiiistiin no-
peasti vain muutaman neu-
vottelun ja toimenpiteen jiil-
keen. Kuntoutusprosessin pi-
tuus on keskimii2irin ZYz
vuotta, mutta silloin, kuo
ryhdytii?in varsinaisiin tytt-
htjnkuntoutustoimenpiteisiin,
kuntoutusprosessin pituus on
keskimii?irin 3/z vuotta. Yk-
sild,tapauksittain kuntoutus-
prosessin pituus kuitenkin
vaihtelee hyvinkin paljon,
kuten kaksi edell?i kuvattua
esimerkki[ osoittaval

KUNTOATAS-
NEAVONNAN OSUAS
KUNTOUTUS-
PROSESSIS.S/4

YKK:n tehtev?ine on vakuu-
tus- ja eliikelaitosten avusta-
minen niiden kuntoutusasioi-
den k?iyt2inndllisessii hoitami-
sessa ja yhdenmukaistamises-
sa sek?i kuntoutusprosessin
hoito ja kuntoutusneuvonta.
Kuntoutusneuvonnaksi nimi-
tet[[n kuntoutuksen sitii teh-
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t?ivii[, joka pyrkii yhdistii-
m2i?in erilaiset palvelut asiak-
kaan kuntoutumista tukevak-
si prosessiksi. Toisin sanoen
kuntoutusneuvonta on palve-
lujen luomista, viilitt?imist?i ja
koordinoimista kuntoutetta-
van kokonaistilannetta ja tar-
peita vastaavalla tavalla.

Kuntoutettavalle pyritii[n
antamaan riitteve ja asialli-
nen informaatio erilaisista
palveluista, kuntoutusetuuk-
sista ja siite, mite kuntoutuk-
seen osallistuminen merkit-
see, jotta hZinellii olisi mah-
dollisimman hyviit edelly-
tykset kuntoutusneuvojao
kanssa k?iytyjen neuvottelu-
jen avulla arvioida, millaisia
kuntoutuspalveluja h?in tar-
vitsee. Joku kuntoutettava
pystyy riittev?in tiedon saa-
tuaan viem6?in liihes omatoi-
misesti kuntoutusprosessiaan
eteenpiiin. foku toinen taas
tarvitsee koko kuntoutuspro-
sessin ajan kuntoutusneuvo-
jan apua tavoitteittensa aset-
tamisessa ja eri vaihtoehtojen
puntaroimisessa.

Kuntoutusneuvontaan liit-
tyy oleellisesti yhteistyti pait-
si krmtoutettavan myiis mui-
den kuntoutuspalvelujen
edustajien kanssa. Kuntou-
tusneuvojan tulisi olla mah-
dollisimman hyvi, perill2i
kuntoutuksen kentiin muista
toimintapisteist[ ja niiden
tytimuodoista. Kuntoutus on
neuvottelua ja yhteistoimin-
taa, jossa eri tahojen asian-
tuntemus pyritiiiin yhdistii-
miiiin kuntoutusta tarvitse-
vien hytidyksi niin, ettl jo-
kaiselle voitaisiin antaa mah-
dollisimman tarkoituksenmu-
kaista kuntoutuspalvelua.

I(unt outus tv op aikalla
tyokvvyn palauttaiana

PENTTI LEHMI]OKI

mistelu tytimarkkinajSrjestti-
jen ja VKK:n yhteistytinii.
Telte pohjalta l2ihti k?iyntiin
entist?i systemaattisempi tyti-
paikkakuntoutustoiminta ty6-
el?ikejiirjestelmiin kuntoutuk-
sessa.

Tiiss?i yhiteydess?i tarkastel-
Iaan sellaista tyypillistli tyti-
paikalla tapahtuvaa kuntou-
tusta, jonka aikana kuntou-
tettava ei ole tytisuhteessa
tydnantajaan, eik6 saa palk-
kaa tai muuta korvausta ty6n-
antajalta. Sen sijaan kuntou-
tettava on tyd,paikalla tytin-
antajan johdon ja valvonnan
alainen sekii noudattaa tyti-
paikan tytiturvallisuutta, ty6-
aikaa ja muuta j?irjestystii
koskevia siiiinttijii kuten
muutkin tyttntekijet. Kun-
toutettavan sairauden takia
voidaan ftuilsnkia sopia nor-
maalia lyhyemm?ista tydajas-
ta tai muusta vastaavasta
erityisjZirjestelyst?i. VKK j?ir-
j estiiii tytitapaturmavakuutuk-
sen kuntoutusohjelman ajal-
Ie.

KOKEMAKSIA TYO.
ELAKEVAKAUTET.
TAIEN KUNTOUTUK-
SESTA TYOPAIKALLA
VKK:ssa on monieu yksiltil-
listen kuntoutusongelmien
pohjalta jouduttu uudelleen
arvioimaan tytielekkeensaa-
jien kuntoutuksen menetel-
miii ja tavoitteita, koska pe-
rinteinen ammattikoulutus
yhe tavallisemmin on niiyttii-
nyt olevan mahdotonta tai
ep?itarkoituksenmukaista mo.
nistakin eri syistti. Samalla
on usein pohdittu sit?i kysy-

Ty6el ?ikej iirjestelmiin kuntou-
tustoiminta on sisiilt?inyt vuo-
desta 1965 alkaen ty6el[ke-
vakuutettujen kuntoutusta
tydpaikalla harkinnanvarai-
sena kuntoutusetuutena. T6-
mii toiminta on kiisitt?inyt toi-
saalta el2ikkeensaajien tytt-
edellytysten s€lvittemiste
k?iytiinnd,n tytiolosuhteissa
sek[ toisaalta tyd,htin valmen-
tamista tydpaikalla tyttkykye
vastaavaan ia muutoinkirr
sopivaan tytihtin. Nlit[ kun-
toutusmuotoja on totuttu ni-
mittiime?in yhteisellfl k?isit-
teell[ tytipaikkakuntoutus.
Ty6paikkakuntoutusta voi-
daan pitii?i vajaakuntoisten ja
el2ikkeensaajien tytihtinsijoi-
tus- ja kuntoutusmenetelm?i-
nii, jonka awlla tuetaan hei-
den sijoittumistaan tervey-
dentilan kannalta sopivaan
tytih6,n ja selvitetii?in mui-
den kuntoutusmahdollisuuk-
sien k?iytttiii.

Tytipaikkakuntoutus ei vie-
Ie ole vakiintunut tytihtin-
kuntoutuksen menetelmE,
mutta se on jatkuvasti laajen-
tunut ja vahvistanut asemaalr-
sa sosiaalivakuutuksen ia
tytivoimahallinnon kuntou-
tuksessa sekli invalidihuol-
lossa, jonka piiriin tytihdn-
valmennustoiminta tuli 1. 1.
7972 alkaen invalidihuolto-
lain muutolasen perusteella.

Vakuutusalan Kuntoutta-
miskeskuksessa jiirjestettiin v.
1968 tytipaikkakuntoutusta
kiisittelev[ neuvottelukokous,
jonka tuloksena aloitettiin
tytipaikkakuntoutuksen toi-
mintaohjeiden ja siin?i kiiy-
tettiiviin sopimusmallin val-
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mysta, onko tytihtjnkuntoutus
ty6paikalla elZikkeensaajalle
kivi5 leiviin asemasta. Tiimiin
takia lienee tarpeellista sel-
vittee niite kokemuksia, joita
VKK:n tydeliikejiirjestelm?in
kuntoutuksessa on saatu ty6-
paikalla tapahtuvasta kuntou-
tuksesta. Tarkoituksena on
kuvata tiitii kuntoutusm€ne-
telm6d, sen kiiytttiii el[kkeen-
saajien tyd,h6,nkuntoutukses-
sa sekd arvioida lopuksi t?i-
mhn toiminnan kchitt?imis-
tarpeita.

VKK:n kuntouttamislauta-
kunnassa on tehty vuosina
1965-72 yhteensii noin sata
ty6cliikevakuutettujen tyt-
paikkakuntoutusta koskevaa
suositusta. T?ih?in tarkaste-
luun sisiiltyy 48 tytieliikeva-
kuutetun tyripaikkakuntou-
tusohjelmaa, joiden toteutta-
minen aloitettiin vuosina
L97L-:73 tydel?ikkeeseen
liittyviine kuntoutusetuutena
ja joiden aikana kuntoutetta-
vat eiviit olleet tytisuhteessa,
mutta tydnantajan johdon ja
valvonnan alaisia.

Useimmiten tytipaikkakun-
toutusta suunniteltiin ja to-
teutettiin VKK:n ja tytivoima-
hallinnon yhteistytinii,
p?iiiasiallisesti vastasi

joka
kun-

toutuksen k?iytiinn6llisistli
j?irjestelyistii, kun kyysymyk-
sess6 oli uusi ty6nantaja.
Mytiskin ty<iklinikat valmis-
telivat kuntoutusta selvitt?i-
mtill2i soveltuvia tydteht?iviiija neuvottelemalla suoraan
tytinantajien kanssa kuntou-
tuksen jiirjestiimisestii ty6pai-
kalla. Monissa tapauksissa
tydpaikkakuntoutuksen idea
syntyi VKK:n ja el?ikkeen-
saajan viilisten neuvottelujen
pohjalta sen j?ilkeen, kun
eliikkeensaajan kuntoutus-
mahdollisuuksia oli selvitetty
erityistutkimuksissa, tytiklini-
koissa tai tytivoimahallinnon
palveluja kiiytt?ien. Niiiden
selvitysten pohjalta neuvotel-
tiin kuntoutuksen jiirjestiimi-

sestii ty6,paikalla edelleen tyti-
voimatoimistojen neuvonta-
osastojen kanssa tai suoraan
eliikkeensaajan entisen tytin-
antajan kanssa.

MILLAISIA
ELAKEVAKAATETTUIA
TYOPAIKALLA
KUNTOUTETAAN?
Muutama eliikkeensaaja
suunnitteli selv?ili ammatti-
koulutusratkaisua tai oli par-
haillaan pyrkim?iss?i koulu-
tukseen ennen tytipaikkakun-
toutuksen toteutusvaihetta.
T?imiin lishksi varsin monilla
todettiin tai arvioitiin olevan
psyykkisiii koulutusedellytyk-
sii monivuotiseen koulutuk-
seen, mutta sit2i ei pidetty tar-
koituksenmukaisena i[n, sai-
rauden, sosiaalisen tilanteen,
epdvarman tyd,llistymisen jne.
takia tai eliikkeensaaja itse ei
ollut siitii kiinnostunut. Kou-
lutusta suunniteltiin tai toteu-
tettiin ennen tytipaikkakun-
toutusta seuraavasti:
1. pyrkii tai pyr-

kinyt ammat-
tikoulutukseen 6 henkiltiii

2. suorittanut
ammattikou-
lutuksen eliik-
keelle siirty-
misen jiilkeen 5 ,,

3. parhaillaan
kurssimuotoi-
sessa koulu-
tuksessa .. .. 2 ,,

4. keskeyttiinyt
ammattikoulu-
tuksen .... 1 ,,

Yht. 14 henkilti
Useimmiten oli kysymys

pyrkimisestii invalidien am-
mattikouluun tai sen suoritta-
misesta. Ne eldkkeensaajat,
jotka olivat suorittaneet kou-
lutusta eliikkeelle j?iiity?iiin,
eiviit olleet sijoittuneet kou-
lutustaan vastaavaan tytihtin.
Kurssimuotoisessa koulutuk-
sessa olevat eliikkeensaajat
suorittivat kauppateknikon ja
tytiteknikon tutkintoa. Yh-

teenvetona voidaan todota,
etteiviit ty6paikkakuntoutet-
tavat olleet koulutusedellytys-
tensii ja -mahdollisuuksiensa
suhteen huonommassa ase-
massa kuin tytieliikevakuu-
tuksen kuntoutettavat keski-
m?i?irin.

Kuntoutettavat olivat jon-
kin verran nuorempia kuin
tytieltikevakuutuksen kuntou-
tettavat yleensd, sillii heistii
1./3 oli alle 31-vuotiaita, 3/4
oli alle 4l-vuotiaita ja 4l
vuotta taytteneita vajaa 1/4.
Iiin mediaani oli 34-vuotta.
Naispuoliset kuntoutettavat,
joita oli vajaa 7/5, olivat
keskimiiiirin miehiii nuorem-
pia ja jiiiineet heite useammin
eliikkeelle KVTEL-aloilta.
Lldhes 7/2 kaikista kuntou-
tettavista sairasti tuki- ja lii-
kuntaelinten sairautta, ja n?iis-
te useimmat selkiivikoja.
Muut sairastivat piiiiasialli-
sesti kroonisia hengityselin-
ten, sydiin- ja verenkierto-
elinten, a,ineenvaihdunta- ja
tulehdussairauksia, halvaus-
ten pysyviii jiilkitiloja sek?i
mielenterveydenh2iiritiitii, joi-
ta esiintyi tesse ryhm?issh
enemmhn kuin tytiel?ikeva-
kuutuksen kuntoutettavilla
tavallisesti.

Eliikkeensaajat olivat siir-
tyneet el[kkeelle piiiiasiassa
raskaiksi tai keskiraskaiksi
arvioiduista ammateista. Yli
L/2 oli jhiinyt el2ikkeelle TEL
-aloilta ja muut liihinnZi LEL-ja KVTEL-aloilta, varsin
usein ammattitaitoa vaativista
tehtiivistii kuten linja-auton-
kuljettajan, sehkdasentajan,
puusepdn, maalarin, varas-
tonhoitajan, laattamiehen,
raudoittajan, kirvesmiehen,
apuhoitajan tai sairaanhoita-
jan tehteviste.

Tyypillinen kuntoutettava
tiissii tytiel[kej?irjestelm?in
tyd,paikkakuntoutusta koske-
vassa selvityksessii oli 35-
vuotias mies, joka sairasti
tuki- ja liikuntaelinten sai-
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kuvataan tytipaikkakuntou- ta, joiden kohdalla usein tu-
tuksmn ohjautumista amma- likin kysymykseen kuntoutus
tin arvioidu,n rasittavuuden entisellii tytinantajalla.

Entinen ty6
Raskas Kevyt Yht.

Uusityt, N N olo

Osittain
raskas 17 35
Kevyt L6 L5 65

Yht. 33 L5 100
(69 o/o) (31 o/o)

rautta tai vammaa, oli siirty- le. Erityisesti siirlyminsa 135-
nyt el?ikkeelle metalliteolli- kaista rakennusalan tai metal-
suuden, liikenteen, varasto- liteollisuuden ammateista
alan tai rakennusalan amma- esim. s?ihkiialan tai hienome-
teista TEL- tai LEl-tydsuh- kaanisen alan ttiihin edellytti
teista ja asui kaupungissa. kuntoutettavalta melko jous-

Tytif aikkakuntoutus j ?irjes- tavia tytivalmilksia, oppimis-
tettiin yksinomaan TEL- ja ja mukautumiskykye. Enngn
KVTEL-aloilla siten, ettii yli kuntoutusta useimpien eliik-
3/4 kuntoutettavista ohjattiin keensaajien entinen tytisuhde
TEL:n piiriin kuuluviin ttii- oli katkennut KVTEL:n pii-
hin. Ylla olevassa taulukossa riin kuuluvia lukuunottamat-

hytaikaisten kurssien avul-
la yli 6 kk).
Kuntoutusohjelmien todel-

lisest kestoajat olivat suunni-
teltuja keskimiitirin lyhyem-
piii siten, ettii vain vajaa l/2
kuntoutusohjelmista kesti 3

-6 kk. Tytihdnvalmennusta
tai lis[koulutusta ei yleens?i
suunniteltu etuk?iteen yksi-
tyiskohtaisesti, vaan kuntou-
tuksen sisiiltd, tytinoPetuksen
j?irjestiiminen sekli lisiikoulu-
tuksen tarpeen arviointi jiii-
viit piiiiasiassa tytinantajan
harkinnan ja vastuun varaan.
Sen sijaan VKK osallistui li-
s?ikoulutuksen kiiyt?inntilli-
siin j?irjestelyihin tytieliikkee-
seen liittyv?in'd kuntoutusetuu-
tena.

TYOPAIKKA-
KUNTOATUKSEN
TAVOITTEISTA
Vuosina t97l-:73 aloitettu-
jeo 48 tytiel?ikevakuutetun
tytrpaikkakuntoutusohjelmien
tavoitteet voidaan luokitella
kokemusper?iisesti eri ryh-
miin suunnittelu- ja toteutus-
vaiheen tietojen perusteella.
Tiissii yhteydessd on kuiten-
kin huomattava, ett6 kuntou-
tus tytipaikalla voi samanai-
kaisesti sisZilt?H useitakin ta-
voitteita kuten esim. aktivoi-
da pitkiin sairausajan j?ilkeen,
varmistaa suunnitteilla ole-
vaa koulutusta, edist?i?i tYti-
hdnsijoittumista vilivaiheena
ennen koulutusta jne. Toi-
saalta kuntoutus tytipaikalla
voi olla luonteeltaan tytt- ja
ansiokykyii palauttavaa tai
tytikyvytto myytt[ ehkiiiseviiii
kuntoutusta. Nyt kYsYmYkses-
sd olevien tydeliikevakuutet-

mukaan.
Ldhes 2/3 kuntoutusohjel-

mista j?irjestettiin suhteellisen
kevyiksi arvioiduilla tytialoil-
la: esim. toimisto-, myynti- ja
muu palvelu-, hoito-, shhkti-,
radio- ja televisioasennus- ja
hienomekaanisilla tytialoilla.
Sen sijaan suhteellisen ras-
kaista emmateista eliikkeelle
siirtyneiden kuntoutusohjel-
mista vain 1/2 j?irj'estettiin
kevyillii tytialoilla ja t/2 tyy-
sisesti suhteellisen raskaiksi
arvioiduilla tytialoilla: esim.
varasto-, puu-, maalaus-, lai-
toshuolto- ja autonhuoltotyii-
aloilla. Useimmiten tytipaik-
kakuntoutus tapahtui koko-
naan uudessa tytitehtevessa
uuden tyd,nantajan luona, sil-
l[ vain I/4 ohjattiin kuntou-
tukseen entiselle tytinantajal-

Nyt tarkastelussa olevat
kuntoutusohjelmat suunnitel-
tiin kest?imii?in viikosta yh-
teen vuoteen asti. Yli 2/3
kuntoutusohjelmista suunni-
teltiin kestiim?iiin 3-6 kk,
jona aikana oli tarkoitus ko-
keilla kuntoutettavan tYti-
edellytyksi?i ia valmentaa
hiint?i sopivaan tytihtin. Kun-
toutusohjelmat voidaankin
luokitella niiden suunnitellun
kestoajan mukaan seuraavas-
ti:
1. Tytipaikalla tapahtuva

kokeilu, (tavallisesti alle 3
kk)

2. Tytipaikalla tapahtuva yh-
distetty kokeilu ja tytihdn-
valmennus (3-6 kk),

3. Yhdistetty tyd,paikalla ta-
pahtuva kuntoutus ja lis2i-
koulutus ulkopuolisten ly-
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tujen ryhm?issil ammatillinen
tytikyvytttimyys oli useimmi-
ten todettu ennen kuntoutus-
ta.

1. Tytipaikkakuntoutus tukee suoraa tytihtinsijoitusta

- uuteen tytihtin uuden tytinantajan
palvelukseen

Aloitettujen kuntoutusoh- Tiimiin lisiiksi 3 kuntoutus-
jelmien piititavoitteet voidaan ohjelmaa jatkui L. L. Lg74
luokitella seuraavasti: jiilkeen, lottoin tydsuhteen

solmiminen kuntoutusohjel-
man p?iEttyess?i niiytti toden-
n?iktiiselt?i.

- uuteen tytihtin entisen tytinantajan
palvelukseen

- entisui vastaavaan tytihcin

21 henkiltiii

12 ,,6,,
Yhteensd 39 henkildii

2. Tydpaikkakuntoutus tukee viilillisesti tytihtinsijoitusta

- ttiydent2ie toteutettua koulutusta .... 5henkil6ii
- varmistaa suunniteltua koulutusta 2 ,,

- ttiydentiiii kiiynniss[ olevaa kurssimuot.
koulutusta

Useimmiten tyttpaikkakun-
toutuksella pynttiin siis tuke-
maan suoraa sijoittumista uu-
teen tytihtin uuden tai entisen
tydnantajan palvelukseen.
Noin 1/5 kuntoutusohjelmista
pyrki edistiim?iiin v?ilillisesti
tytihtinsijoitusta turvaamalla
ammattitaidon tiiydent?imist?i
ammattikoulutuksen j?ilkeen
tai kurssimuotoisen koulu-
tuksen aikana tai turvaamalla
suunnitteilla olevan koulu-
tuksen l?ipiviemist[.

Miten sitteu edellE mainitut
tavoitteet ovat toteutuneet
yksil6tapauksissa? Pysyvien
tulosten arvioimiselsi seu-
ranta-aika on liian lyhyt,
mutta tilannearviointeja voi-
daan tehdii kuntoutusohjel-
mien p?i[ttyessii tai keskey-
tyess?i. Tilanteet voidaan luo-
kitella seuraavasti:

Yhteensii t henkildii

TYOPAIKKAKANTOU.
TAKSEN TALOKSISTA

25 henkiltiii4,,2,,
31 henkild?i

2,,

1. Kuntoutusohjelma peettyi onnistuneesti

- solmi

- hakee

- on koulutuksessa
YhteensI

2. Kuntoutusohjelna ei johtanut suunniteltuun tavoittee-
seen Voidaan siis todeta, ettd

noin 2/3 ptiiittyneistii tai kes-
keytyneistii kuntoutusohjel-
mista edisti elZikkeensaajien
kuntoutusprosessia tukemalla

- ei arvioitu olevan edellytyksiii suunni-
teltuun tytihtin tai keskeytti ohjelman
sairauden takia yh[.

20

14 henkilti?i

2



suoraa tytihd,nsijoitusta tai
ammatillista koulutusta. Suu-
rin osa kuntoutuksen kannal-
ta onnistuneista kuntoutus-
ohjelmista pii?ittyi tytisuhtee-
seen, joista kaksi tytisuhdetta

min lopettamaan tytinteon ientamaan ia "markkinoi-
sairauden takia ja ytsi hen- maan" tytipaikoille. Tytipaik-
kilti on irtisanoritunut muun kakuntoutusta on kehitetty
syyn takia. tukemaan niiden el?ikkeen-- Ne el?ikkeensaajat, joiden saajien uudelleen tydhtin si-
kuntoutus tydpaikilla di lon- joittumista, joiden ammatti-
tanut suunniteltuun tavoittee- koulutukseen tai suoraan si-
seen, useimmiten keskeyttiv?it joittumiseen on ollut esteit2i.
ohjeLnan: tyd tuntui liian ra- Nyt saatujen kokemusten
sitiavalta tai muutoin sopi- valossa niiyttiiZi kuitenkin sil-
mattomalta sairauden takia t[, ettei kuntoutusta tytipai-
esim. siitii huolimatta, ettt kalla voida pit?iii yksinomaan
el?ikkeensaaja kiivi vain osa- h?it?iratkaisuna, jota keytg-
piiiviitytissii.- Keskeytyneitii- tean muiden kuntoutusmah-
kin kuntoutusohjelmia voi- dollisuuksien puuttuessa.
daan tarkastella merkityksel- Tytipaikkakuntoutus on va-
lisin[ kuntoutusprosessin jat- kiintumassa ammattikoulu-
kosuunnittelun kannalta, sil- lutuksen ja suoran tytihtin-
l[ niiden avulla voitiin tar- sijoituksen rinnalle kuntou-
kentaa kuvaa esim. sairauden tusmahdollisuutena, jota
aiheuttamista rajoituksista ja eliikkeensaajat itse usein pi-
tytiedellytyksistii muutoinkin, tevet muita turvallisempaoa
t-ai el?ikkeensaaja itse saattoi ja sopivampana keinona uu-
testata tytikuntoaan, realisoi- delleen sijoittua tytieleme?in.
da tytihtin liittyvie odotuk- Tapahtuuhan kuntoutus -ty-ti-
siaan jne. paikalla tavallisesti liihellii

el2ikkeensaajien elinolosuh-
ARVIOINTIA TYO- teita, perhettS, asuntoa, entis-
PAIKKAKaNTOUTAKSEN tii tytipaikkaa jne.
KEHITTAMISESTA Kuntoutusta tytipaikalla ei
filftnfusmmin ellikkeensaalisa voi tavoitteiltaan verrata am-
ammatillinen kuntoutus'sa- matilliseen koulutukseen,
maistettiin ammattikoulutuk- vaikka siihen voi sisiilty?i
i"io, ;oi" kiiytettiin 6kin- koulutuksellisia piirteit[. Sitii
laisena p6lastusreirkaana ei voida pit[?i_ mytisk?iiin nor-
eliikkeensaajien uudelleea si- maalina tytihtinsijoituksena,
;oiita-ir"tsityti"ta.aZio- tai- vaan se on tytihtinsiiolttugts;
iOin iouauttiii etsim[iin am- ta tukeva, ryq- iq a.nlio]rykya
mattikoulutusmahdollisuuksia palauttava tai ylliipitiiv?i kuq-
joskus kiven alta. Ammatti- toutusmenetelm[' Sen tarkoi-
iroulutuspalvelujen k?iyttii si tuksenmuk{suus verrattuna
kuitenkalan oleblut niahdol- muihin tytihtinkuntoutuksen
lista tai tarkoituksenmukaista menetelmiin vaihtelee yksl-
fait<tien tytiikiiisten footo"- ltillisten tilanteiden ja tarpei-
tettavien 

- 
tydhtinkuntoutuk- den mukaan'

sessa. Toisailta el?ikkeensaa- Tytipaikkakuntoutuksenta-
jien suora ty6htinsijoittumi- voitteet ovat kirkastuneet
nen on tuntrinut olevan v?i- saatujen kokemusten sek?i
hintlhn yhtli vaikeata kuin yrityksen ja erehdykse! kaql-
pii?iseminLn sopivaan alnma- ta. Se on saanut uusia k?iyttti-
iiliseen koulutukseen. Te- tarkoituksia. Se on kuitenkin
m5n ongelmatilanteen poh- yleisesti ottaen tuntematonta
ialta on jouduttu arvioimaan toimintaa tytipaikkojen sis?il-
irudelleeri el2ikkeensaajien lii. Sen sisiiltti ja keinot ovat
tytihtinkuntoutuksen tavoit- vakiintumattomia ja puutteel-
teita ja menetelmi[. Tytihtin- lisia.
kuntoutusta on pyritty laa- Sen suunnittelu- ja toteu-

jiirjestyi tyd,voimahallinnon
tyrinantajalle maksaman tytil-
listiimistuen turvin. Tytisuh-
teeseen sijoittuneista on kak-
si henkilti2i joutunut mytihem-
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tusvaiheessa tdrmiitiiiin usein
k[yt[nntin jiirjestelyn, luotet-
tavan tytikyvyn arvioinnin,
tytinopetuksen ja valvonnan
ongelmiin. Menettelytavat
vaihtelevat tilanteesta, tyti-
paikasta ja kuntoutuksen j[r-
jestiijtistii toiseen. Tytihtin-
kuntoutus tytipaikalla tarvit-
see vakiintuneita pelisiiiintd,jii
ja sisriiinajoa tydpaikoille. Se
pitiiisi nivelt?i?i tytipaikkojen
terveydenhuolto- ja tytisuoje-
luorganisaatioon siit?ikin huo-
limatta, ettii niimii organisaa-
tiot ovat muutoinkin kuormi-
tettuja. Tyd,terveyshuollon ja
tydsuojelutoimikuntien teh-
t?iviin olisi velttemetdnta si-
siillyttZih tyd,paikkakuntou-
tukseen liittyvia teht?iviii ku-
ten vajaakuntoisten tydedel-
lytysten arviointia ja seuran-
taa, ohjaamista ja uudelleen
sijoittamista tytipaikan sislillii
terveydentilan kannalta sopi-
vaan tytjhtin, ty<ipaikkakun-
toutuksen valvontaa ja mui-
den kuntoutustoimenpiteiden
virittiimistii yhteistydss?i kun-
toutusjtirjestelmien kanssa.
Niiiden teht?ivien hoitaminen
edellyttii[ ilmeisesti em. or-
ganisaatioiden henkiltistdn
koulutusta ja my6,skin erityi-
sesti tydpaikkojen tydnjoh-
don perehdyttiimist?i tyripaik-
kakuntoutukseen. T?iss[ suh-
teessa kehitys vaatinee vield
paljon aikaa.

Sopivan kuntoutuksen j?ir-
jesteminen entisell?i tydnan-
tajalla on usein mahdollista,
mikZili on kysymys suuresta
tai keskisuuresta yrityksestd,
jolla saattaa olla uudelleen-
siirtoja ja kuntoutusta tycipai-
kalla hoitava toimikunta tai

erityinen kuntoutusosasto.
Usein joudutaan kuitenkin
hakemaan sopivaa ty6tii kun-
toutusta varten uudelta tytin-
antajalta, jolloin tavallaan
sivutaan tytinviilitystoimin-
taa. Tiiltii kannalta tarkastel-
Ien tytipaikkakuntoutukseen
ohjaaminen tuntuisi sisiilty-
vlin tydvoimahallinnon vas-
tuulle, mutta ilmeisesti tyti-
voimahallinnollakaan ei vielii
tiissii vaiheessa ole riittiiviisti
vajaakuntoisten erityispalve-
luun koulutettua henkiltikun-
taa, joka hoitaisi my6,skin
tytipaikkakuntoutuksen jiir-
jestelyyn liittyvie kontakteja
tytipaikoille.

Mikali tydpaikkakuntou-
tukseen ohjaaminen keskittyy
entistii selvemmin tytivoima-
hallintoon, VKK voisi toimia
jonkinlaisena kauko-ohjaus-
pisteend, seuraisi kuntoutuk-
sen toteutumista ja neuvotte-
lisi tarpeen mukaan kuntou-
tuksen nivelkohdista esim.
sopivan trrisiikoulutuksen j?ir-
jestiimisest?i kuntoutusetuute-
na. Toisaalta on hoidettava
niitZikin kuntoutustilanteita,
joissa varsinaisen koulutuk-
sen tarve tulee esille tyti-
paikkakuntoutuksen aikana,
jolloin tarvitaan usein amma-
tinvalinnanohjausta ja kun-
toutusneuvontaa sopivien
koulutusmahdollisuuksien
jiirjestZimiseksi tytieliikkee-
seen liittyvene kuntoutus-
etuutena. Kokemusten poh-
jalta n?iyttZiisi tarkoituksen-
mukaiselta k?iytt?i?i tytipaik-
kakuntoutusta entistii enem-
miin mydskin koulutusedelly-
tysten ja -suunnitelmien var-
mistamiseen perinteisten ty6-

klinikkakokeilujen rinn alla.
Nyt on tarkasteltu ty6paik-

kakuntoutusta l?ihinn?i ty6- ja
ansiokykyii palauttavan kun-
toutuksen n?iktikulmasta,
mutta on huomattava, ett6
tytipaikkakuntoutuksen ke-
hittZiminen palvelee paitsi jo
eliikkeelle siirtyneitii vajaa-
kuntoisia ennenkaikkea tytin-
tekijtiiden kuntoutusta, jol-
loin hyvin toimivan ja toteu-
tetun tyiipaikkakuntoutuksen
avulla voidaan ehkiiistii uh-
kaavaa tydkyvytttimyyttii.
Tytipaikkakuntoutuksen ke-
hitt2imisess[ on olennaisesti
kysymys siit[, miten nykyiset
tytipaikkojen terveydenhuol-
to- ja tydsuojeluorganisaatiot
yhteistytissI kuntoutusjiirjes-
telmien kanssa voisivat jiir-
jestelmiillisesti toteuttaa kun-
toutusta tytipaikoilla. Nain
voitaisiin siirty?i "kevyen sar-
jan kuntoutukseen", joka mo-
nessa mielessii palvelisi ty6-
ik?iisen vdestdn kuntoutustar-
peita tarkoituksenmukaisella
tavalla.
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ERKKI LAOMA.AHO

Kokemuksia
yllcipitcivcistci

tydkykyri
lcuntoutuksesta

Ty<ieliikejiirjestelmln kuntoutustoiminnan
toteutus aloitettiin 1. 1. 1965 Tycieliikelai-
tosten Liiton liittyess[ Vakuutusalan Kun-
touttamiskeskuksen j?iseneksi. Kiertokirjees-
saan (2 I 1965) Tyoeltikelaitosten Liitto aset-
tamansa kuntoutustoimikunnan mietinnon
perusteella suositteli j[senlaitoksilleen tydky'
vytttimyyseHkkeen saajien kuntoutustoimin'
nan aloittamista. Vuoden 1973 loppuun men-
nessii tytieliikelaitokset ovat Vakuutusalan
Kuntouttamiskeskukseen llhettiineet kuntou'
tusedellytysten selvittely[ ja kuntoutustoi'
menpiteiden toteutusta koskevia lausunto'
pyynttijl yhteensd" 4 L72.
^ - kuniouius on toteutuksesta annettujen oh'
jeiden mukaisesti rajoittunut liihes yksin-
omaan joko miiiirtiaikaista tai pysyviie ty9-
kyvytttimyyseliikettii saaviin, ja sen tavoit-
t@na on ollut el2ikkeensaajien tycikyvyn pa'
rantaminen. Saatujen kokemusten ja osittain
tutkimusten perusteella voidaan todeta' ettei'
v2it tydkyvyttomyyseliikkeelle siirtyneet ole
erityiien halukkaita kiiyttiimiiiin heille tar'
jottirja kuntoutuspalveluja. Syyt tiihiin ovat
osittain loydettiivissii eliikelaeista, kiiytettii'
viss[ olevista kuntoutuspalveluista, kuntou'
tusta toteuttavien tyontekijoiden v?ihyydestii
tehtiivtin laajuutta ajatellen ja siit2i, ettii tyo'
kyvyttrimyyseliikkeelle siirtyneet ovat jo- sii-
nL riraarin menettdneet tydkykyiiiin, ettei heil-
l[ ole edellytyksi?i selviytyl uudessakaan tyti'
tehtiivtiss?i.

Vakuutusalan Kuntouttamiskeskuksessa
on pyritty ratkaisemaan tytieliikejiirje$"-ryeo
kuntoutukseen liittyvil pulmia. On kehitet'
ty uusia eliikkeensaajien kuntoutu$e9n s9-
veltuvia tyd,muotoia ia kokeilutoiminnalla
yritetty selvittiiii kuntoutukseen liittyvq-nl'
icOtotrtia jo ennen el?iketapahtumaa Kug'
toutuksen toteuttamisesta ennen el?it&eelle
siirtynistii on alettu klyttiiii termiti ']Vlliipi'
t2ivii kuntoutus". Tiill[ Hhinne tarkoitetaan
tyt kykya siiilyttiivien kuntoutustoimenPrtgt'
den 

-soveltamista 
el?ikevakuutettuihin, joita

uhkaa jo todetun sairauden takia tydkyvyn
menetys.

Vaii<ka kuntoutuksen painopiste liihes yk'
sistliiin on ollut eliikkeensaajien tyohtinkun'

toutuksessa, tytieltikelainsiiiidiinto antaa
mahdollisuudet mytis ylliipitiiviin kuntoutuk-
sen toteutukselle.

Tyontekiiiiin eliikelain ia lyhytaikaisiss.a
tydiuhteissa olevien tyontekiiiiin eliikelain
mukaan votdaan tyokyvyxomyyden e,stiimi-
seksi tydntekiidlle antaa ltiiikintiihuoltoa,
koulutusta ia tybhuoltoa.

Kunnnllisten viranhaltiiain ia tyontekiiiiin
eliikelain perusteella viranhaltiiolle ia tydn'
tektjiille voidaan tydkyvyttdmyyden estiimi-
sekii antaa ltiiiktnttihuoltoa, koulutusta ia
tyohuoltoa.' Merimieseliikelain mukaan eliikekassan
hallitus voi ansiomahdollisuuksien menettti'
misen ehkiiisemiseksi antan vakuutetulle
tttiikintiihuoltoa, koulutusta ia tydhuoltoa.

Yrittiiiien ia maatalousyt'iltiiiien eliike'
laeissa sovelletaan vastaavaa TEL:n siiiin-
nbstti, ionka perusteella on myds mahdolli'
s uus ry\kyvyttdmyyttii estiiviin kuntouttamis'
toimenptteisiin.

Kun ty6eliikejtirjestelmiissii suunniteltiin
kuntoutusloimiruian aloittamista- ei perustei'
ta ia toteutusta pohtivassa toimikunnassa en-
siniciian kiisitelty tyt kykye siiilyttiiviizi t!un'
toutusta, vaan annetuissa soveltamisohjeissa
rajoituttiin yksinomaan eliikkeensaajien tu-n-
toutukseen.- My<ihemmin el?ikejiirjestelntin
piiriss[ on kosketeltu vakuutettujen tytrl5y'
ryn siiilyt*imiseen liittyv?iii kuntoutustoimin'
taa, muita mihink?iiin lopulliseen ratkaisuun
ei ole ptildytty. Kuntoutuksesta galtyje-n [o-
kemusten iisaantyessa sekii ellikelaitoksissa
ettii kuntoutuksen ammattiv?ien piirissl entis-
tii selvemmin ntihdiiiin kuntoutuksen tarkoi-
tuksenmukaisuus ennen eliiketapahtumaa ja
tunnetaan kiinnostusta tiihiin mahdollisuu'
teen liittyvien eri n2ikokohtien selvittiimiseen.

Y LL,APIT iV I.N KU NTOUTU KSEN
OSUUS VKK:N TOIMINN ASSA
Vaikka ylliipitiivii kuntoutus ei "virallisesti"
sis?illy VfR.:n toteuttamaan kuntoutustoi'
mintaan, VKK on joutunut selvittiimiiiin jo'
ko eliikelaitoksista tai muualta tulleiden
aloitteiden pohjalta ylltipitiiviiiin kuntoutuk-
seen liittyvii kysymyksi[. Tapausmiiiirii kui-
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tenkin on melko vlhiiinen. Tydel2ikelakien
perusteella ylliipitiiviin kuntoutuksen toteut-
tamista I. I. I97l-30. 4. 1974 viilisenl ai-
kana on selvitetty 4l eliikevakuutetun koh-
dalla. Miiiir[ on n. 3 /o samana, aikana kun-
toutukseen ohjatuista tydkyvyttomyyseliik-
keen saajista. Niiistii esimerkkitapauksista ke-
rettyje tietoja kiiytetitiin perustana tiissii tyti-
eliikejiirjestelmln ylliipitiiviiiin kuntoutuk-
seen liittyviissii kokemusten ja havaintojen
erittelyssii.

Aineistossa alle 3O-vuotiaita oli 45 7o, 30
--40-vuotiaita 35 % ja yli 4O-vuotiaita

20 7o. TEL:n mukaisissa tydsuhteissa oli
75 16, LEL:n 20 to ja kunnallisessa tycisuh-
teessa 5 /o. Hengityselinten sairaudet olivat
pii2idiagnooseja (osuus 30 /) ja tukielinten
sairauksia oli 25lo. Muu osa aineistosta ja-

kautui tasaisesti eri p?iiidiagnoosiryhmiin.
Ammattitaidosta ei ollut kaikkien kohdalla
tietoja kiiytettiivissii. Yleisvaikutetna kuiten-
kin oli, ettii ryhml piiiiosaltaan koostui am-
mattikouluttamattomista, rurrmiillisesti ras-
kaan tycin tekijciistii. Vireilletulovaiheessa osa
vakuutetuista jatkoi entistii tydr?iiin, osa oli
sairaslomalla, osa oli tyopaikassa siirretty
tilapiiiseen rehtiiv?i6n.

Niiiss?i taustatiedoissa aineisto selviisti ero-
si kuntoutulseen ohjatuista eliikkeensaajista
ikiirakenteen, diagnoosin ja tycialan suhteen.
Erityisesti ikiirakenteessa on todettava alle
30-vuotiaiden suuri osuus. Klytettiivissii ole-
vissa lii5k6rinlausu"noissa esiintyi yleensii
vain yksi diagnoosi, kun taas eltkkseasaa-
jien eldkehakemusten liitteinii olevissa liiii-
kirinlausunnoissa diagnostisoituja sairaulsia
yleensd on useampia Hengityselinten sai-
rauksissa keuhkotuberkuloosia suuremoi
luokka muodostui muista tydsuhteen aitaia
ilmenneist[ hengityselinten sairauksista, joi-
ta ei kuitenkaan voitu osoittaa ty6,olosuh-
teiden aiheuttamiksi ammattil6udsiksi.

VIREILLETUIO
Yll?ipitiiviin kuntoutuksen aloitteentekijEt il-
menev[t seuraavasta asetelmasta.Aloitteentekijl Ldeere
Tydeliikelaitos
EI?ikevakuutettu

o//on
Sairaala tai tu&imuslaitos
Tydvoimatoimisto
Ty<inantaja
Muu

Yhr

11
5

11
8
4
n

4t

t2n
t9
l0
5

100
Tydkyvyttcimyysel?ikkeeseen liittyv?inii

kuntoutus tuli vireille kolmella eri tavalla:
I. Eliikevakuutettu tai hiinen puolestaan

tyd nantaja, t erv eydenhuoltoviranomainent"j tydvoimatoimisto otti yhteyden
VKK:een sopivan tydn saamista tai en-
tisen tydn s?iilyttiimistii edtstiivien kun-
toutustoimenpileiden kiiynnistiimiseksi,
vaikka tydkyvyttdmyyseliikettii ei ollut
haettu. Tiihiin ryhmtiiin kuuluvia yakuu-
tettuia oli 25 eli 55 /o koko aineistosta.
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2. Tydkyvyttdmyyseltikehakemus oli hyliit'
ty, mutta eliikelaitos huolimatta hylktiys'
piiiitdksestiiiin piti tarkoituksenmukaise'
na kuntoutusmahdollisuuksien selvitt elyii
ia tarvittaessa kuntoutustoimenpiteiden
toteutusta. Ntiitii vakuutettuit oli 7 eli
15 t6 airuistosta.

3. Miiibiiaikaisesti mydrueuy tydkyvytti'
myy seliike s air auden paranlumisen vuok'
si oli ptitittynyt, rnutta uuden arnrnatin
saantia edisttivtit kuntoutustoimenpiteet
olival suunnitteilla tai menossa. Ryhmiin
koko oli 9 vakuutettua eli 30ls atneis'

tosta.
Ensimmiiisessii ryhmiiss?i keskeisiii asioita

otvat:
- Todetut pysyvtiisluontoiset sairaudet oli'

vat aiheuttaneet pitktiaikaisia poissaoloia
tYdstii.

- tiiii*tmAausuntoien mukaan vakuutetut
olivat terveydentilansa puolesta sopimat-
tomissa tydtehtdvissii, ia entisten tydteh'
tiivien iatkaminen pahentaisi io todettua
sairaatta siinii miiiirin, ettii tytikyvyn
stiilyminen olill kyseenalaista. Tydturv al'
lisuuslain 44 $:n 2:een momenrfiin (-
jos liiiiktirintarkastuksessa osoittautuu, et'
tii tydntekiitillii erityisen herkkyyden, ra'
kenteellisen heikkouden tai muun hen*i'
l1kohtaisen syyn takia on ilmeirun alt'
tius saada vaara terveydelleen, tilk66n
hiintti sellaiseen tydhdn Hiytettiikd -)viitattiin liiiikiirin suositellessa ammatil'
lisia kuntoutustoimenpiteitii 7 :n eliikeva'
kuutetun kohdalla.

- "llsl7nnetelma" uudesta ammatista ia sen
saavuttarniseen tarvittavista toimenpiteis'
tti, ioiden toteutumiseen haettiin tukea
eltikelaitokselta, oli ryhmiin iiisenistii lii'
hes puolella.

- Keskeisin tavoite oli uusi arnmatti, ei tyd'
paikan vaihto tai ty)olosuhteiden muut'
tarninen.

- los todetun sairaudenvuoksi vakuutetuil'
le oli tydpaikassa iiiriestetty uusi tydteh'
tiivti, merkitsi tiimii ilman poikkeusta
myds palkkatason laskua. Palkan alen'
tuma ei kuitenkaan ollut riittiiviin suuri

o saeliik keen s aatni s e k i.
- Kukaan vakuutetuista ei kiiiintynyt

VKK:n puoleen saadakseen opastusta
eliikkeiden myontiimiseen liittyvissii kysy-
myksissii, vaan etsittiin sellaisia ratkaisu'
malleia, iotka tekisiviit mahdolliseksi
tydnteon iatkarnisen.

Toisessa ryhmiissii, jossa vakuutettuien
eliikehakemukset oli hyliitty, keskeisiii piirtei'
tii olivat:

- Kenelltikiiiin vakuutetuista ei ollut vireillii
gdhdn paluuseen liittyviii suunnite-lmia..

- Em*ena*emusten hylkiiiimisestii huoli'
matta eltikelaitokset pitiviit kuntoutusta
tarpeellisena

- I-ausuntopyyntdiii ei raioitettu pelkds'
tiiiin kuntoutusmahdollisuuksien selvittd'
miseen. Haluttiin myds lausunloa siitii,
kuinka mahdollirun kunloutus olisi to'
t eut ettava tydeliikkeeseen liittyviinii kun'
toutusetuutena.

- Kuntoutuksen perusteluna niihtiin tervey'
dentilan puolesta entistti sopivarnpi ty6,

- Ryhm?ini kuuluvista henkil1istti ei ku'
kaan ollut ammattitydntekiiii, vaan aikai'
semmat tydkokemukset liittyiviit seka' ia
aputdihin.

Kolnannessa ryhmiissii, miss?i m?iiirtiaikai-
seksi mydnnetty tytrk5rvytt6myyseliike- oli
piiiittynyt, esiintyl seuraavia yhteisiE ominai-
suuksia:

- Vakuutettuia ei eniiii sairauden vuoksi
katsottu tydeliikelakien tarkoittarnassa
mi ele ssii tydkyvyt t 6mi ksi.

- Kukaan eliikevakuutetuista ei ollut tydssiL

- Kaikkien kohdalla oli ioko tydhdnkun-
toutusohiebtu suunniteltu tai se oli toteu'
tumisvaiheessa. Ntiistii ohielmista I liit'
tyi arnnuttikoulutukseen ia I tydpaikka'
kuttloutukseen-

- VKK:lta pyydettiin lausuntoa kuntoutus'
ohietman tarkoituksewnukaisuudesta eld'
kelaitoksen kannalta ia mydnteisessii ta'
pauksessa myds siitii, millii tavoin eliike'
laitoksen olisi osallistuttava ohielman to'
teutulcsesta aiheutuvien kustanrwsten kor'
vaamiseen.

25



Y LLAPIT AV i,4 KANTOUTU ST A
TOT EAT ETT AESS A I LMENNEIT T
PULMATILANTEITA
Annettujen ohjeiden mukaisesti suoritetaan
eliikkeensaajalle kuntoutukseen osallistumi-
sesta aiheutuvat suoranaiset kustannukset
kuten lukukausimaksut, oppikirjat, opiskelu-
vfllineet, ylslealls paikkakunnalla olosta ai-
heutuneet erilliskustannukset. Mycinnetyn
tycikyvyttdmyyseliikksen katsotaan useimmis-
sa tapauksissa kuntoutuksen nikana turvaa-
van toimeentulon. Tiimii malli ei ole siirret-
tiivissii suoraan ylliipitiiviiiin kuntoutukseen,
jossa eliikevakuutetut eivtit ole oikeutettuja
saamaan tyt kyvyttomyyseliikettii tycieliikela-
kien tarkoittamassa mieless[. Koska tyoelii-
kejiirjestelniin ylliipitiiviissd kuntoutuksessa-
kin joudutaan kayttimiien kuntoutussuunni-
teknien toteutta:niseen jtirjestelmdn varoja,
on rahoituksen osalta ratkaistava peruskysy-
mykset: suoritetaanko vain kuntoutuksesta
aiheutuvat suoranaiset kustannukset, turya-
taanko mycis ja millii tavoin vakuutetun ja
useimmiten myos hiinen perheensti toimeen-
tulo kuntoutusohjelman toteutuksen eikan4.
Toimeentuloturvakysymys ei esiintynyt yk-
sistiiiin jo meneilliiiin olevissa tai toteuttamis-
ta odottavissa ohjelmissa. Toteuttamiskelpoi
sen suunnitelnan teko edellyttiiii erilaisia
selvityksiii ja tutkimuksia joihin eltikevakuu-
tettuja ohjataan. Ylliipitiivlss[ kuntoutuk-
sessa ldm?i saattaa aiheuttaa ansiotulojen ti-
lapiiisen keskeytSrmisen. Ovathan vakuutetut
useimmiten vielii tyissii kuntoutuksen vireil-
letulovaiheessa.

Tydeliikejiirjestelmiin peruskysymykset yl-
l[pitiiv[ssii kuntoutuksessa ilmeisesti ovat:
mitii vakuutettujen tydkykyA siiilyttiiviiiin
kuntoutukseen osallistu'ninen elZikejirjestel-
miille merkitsee ja miten toiminta painote-
taan tyohonkuntoutukseen ja liiiikinniilliseen
kuntoutukseen. Ilmeisesti vain niimii kaksi
kuntoutuksen toimintamuotoa voivat tulla
kyseeseen el2ikejiirjestelmiin niin ylliipitiiviis-
sii kuin eliikkeensaajien kuntoutuksessa.
Kuntoutuksen toteutuksen kannalta keskei-
simmiit kysymykset puolestaan tulevat ole-
maan, milld. tavoin lciydetiiiin ja rajataan

kuntoutuksen tarpeessa olevat. N?imii ilmei
sesti ovat ne perusongelmat, joiden ratkai-
susta riippuu, minkii merkityksen yllZipitii-
vd kuntoutus tytieHkejerjestelrniin kuntou-
tuksessa tulee saamaan.

Kiiytiinnon kokemukset viittaavat siihen,
ettei tydeHkej?irjestelmiin ole tarkoituksen-
mukaista pysyii erill?iiin tyontekijdiden tyd-
kykyii s[ilyttiiviistii kuntoutustoiminnasta.
On hyvin todenniikoistii, eftd kuntoutustoi-
minnan kehittymisen myot[ Iisiiiintyvissii
mii[rin ohjataan kuntoutukseen henkil<iitii,
joiden kohdalla entis*i aikaisemmin voidaan
todeta tydkyvyttttmyyden uhka. Niiin jo ta-
pahtuukin pienessii miiiirin. Mycis VKK:n
toiminnasta irrallaan eri eliikelaitokset ovat
joutuneet harkitsemaan ylliipit?ivln kuntou-
tuksen tarkoituksenmukaisuutta, kun muiden
kuntoutusjiirjestetnien kautta eliikevakuutet-
tuja on ohjattu ammattikoulutukseen, jolloin
koulutulsen aikaista toimeentuloturvaa var-
ten on haettu tyokyvyttrimyyseliikettti. Niiis-
sii ohjetnissa eliikelaitos ei ole ollut mukana
ohjeLnan sisiilttiii suunniteltaessa ja kuntou-
tuksen tarkoituksenmukaisuutta arvioitaes-
sa. Kuitenkin sille usein on langennut piiii-
vastuu kustannuksista ohjehnan toteutulsen
aikana. Kiisitellyssii aineistossa teme ongel-
ma on tullut myos esiin, ja eltikelaitokset
pffiineet VKK:ta selvittflmiijin muiden val-
mistamien kuntoutusohjelmien toteutukseen
liittyvie n{kdkohtia tyieliikejiirjestehniin
kannalta.

Tyoel?ikejiirjestelml sn nehnlrt tehtiiviik-
seen kuntoutuksen kokonaiskentiissii tydhtin-
kuntoutulsen. Irrallisia l?iiikintiihuoltoon
liittyviii kuntoutustoimenpiteitii ei ole kor-
vattu. Vakiintnmassa on periaate, jonka mu-
kaan korvattavan lii4kintiihuollon tiiytyy liit-
ty?i meneilliidn olevaan tydh<inkuntoutusoh-
jelmaan sekii edistiiii ohjelman toteutumista
ja samalla tycikyvyn palautumista. Ylliipitii-
vdssfl kuntoutuksessa lri iikintiihuollolla n?iyt-
t?iisi olevan ltihes rajattomat soveltamismah-
dollisuudet. Jos esimerkiksi kaikkien yhden
vuoden aikana tyokyvyttomyysel?ikkeelle
siirtyvien tydssaoloa oikein valituilla hoi-
totoimenpitei[e voitaisiin jatkaa vaikkapa
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puolella vuodella, merkitsisi tiim?i useiden
tuhansien tyovuosien sii[sttiii. Kuitenkin
osallistuminen l?i[kintiihuoltoon ei sovellu
tyoelekejerjestelmiille, ja se olisi hyvin vai-
keasti rajattavissa ja hallittavissa. Toisaalta
sairausvakuutuksen piiiitehtiiv[nd on korva-
ta sairaanhoidosta aiheutuvat kustannukset'
eikA tydeHkejiirjestelmtill?i ole syytt varsi-
naisten sairaanhoitokustannusten suorittami'
seen kuntoutusetuutenakaan. Sen sijaan on
mielenkiintoinen kysymys tytieHkeitirjestel'
mdn kuntoutuksen tavoitteen kannalta se,
tulisiko jtirjestelmiin osallistua, ja mytintei-
sessii tapauksessa miten, kehitteilh olevaan
eliikevakuutettujen tyoterveyshuoltoon.

KUNTOUTUSPROSESSI IA
ESIINTYNEIDEN ONGELMIEN
KTSITTELY
Vuosien l97l--:74 neljiiiikymmentiiyhtii ta-
pausta koskevan selvitykserr aingist_oq YKK:
ssa kiisiteltiiessii liihes kaikkien kohdalla to-
dettiin siin?i miiiirin kuntoutulsen tarvetta,
ettii tyoeltikejiirjestetntin kuntoutustoimenpi-
teitii pidetfi perusteltuina, vaikka kukaan
eliikevakuutetuista ei saanut tytikyvyttomyys'
eliikettii kuntoutusasian vireilletulovaiheessa
Kuntoutusasioiden kiisittelyaika VKK:ssa
vaihteli kahdesta viikosta kolmeen vuoteen.
Kuntoutusprosessin vaiheisiin (vrt. Raija Ju'
vakka) aineisto jakautui seuraavasti:

alkuselvittelyvaihe 11 27 %tutkimusvaihe 2 5 ,'
toteuttamisvaihe 14 34 ,,
seurantavaihe t4 34 ,,

yht. 41 10070

Asetelmasta voidaan todeta, ettii tietojen
keruuvaiheessa tyohonkuntoutusohjelma oli
28 vakuutetun kohdalla meneillii tai oli jo to'
teutettu ja sopivan kuntoutusratkaisun l6y'
tiimiseksi 13 lakuutetun kuntoutusprosessi
oli alkuselvittely- tai tutkimusvaiheessa. To-
tetutus- tai seurantavaiheessa olevat ohjel'
mat, joiden toteutukseen liittyviii ntiktikoh'
tia myrihemmin tiissfl selvittelyssl tarkemmin
tarkastellaan, olivat seuraavat:
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- ammattikoulutus 22 79 %
- tydpaikkakuntoutus 3 Ll ,,

-ty6huolto 2 3,,
-tytihtinsijoitusjlrjestely I 3,,yht. 28 rcO %

Niiistii ohjelnista VKK oli mukana 20:ss6
jo suunnitteluvaiheessa. Loput tulivat VKK:
een valmiina suunnitehninq ja vain niiden
toteutukseen haettiin el?ikelaitoksen tukea.
Vaikka kuntoutusty6htin yhtenii piiiperiaat-
teena on kiiytt<ikelpoisten ratkaisujen etsimi-
nen yhteiskunnan yleisistii j6rjestetnistii, t6r-
mii.ttiin viimeist[itn suunnitelmien toteufta-
misvaiheessa taloudellisiin ongetniin, joiden
ratkaisemiseksi VKK esitti tydeliikkeeseen
liittyvien kuntoutusetuuksien kiiytttte. Eniten
tiihiin vaikutti, ettii yhteiskuntamme sosiaali-
turvajiirjesteLniistii puuttuvat sellaiset tuki-
toimenpiteet, joilla esiintyneet taloudelliset
putnat olisi voitu hoitaa eliikevakuutettujen
toimeentuloa merkittiiv?isti heikenriimetfii.

Seuraavasta asetelmasta ilmenee kuntout-
tamislautakunnan ty<iellkejaoston kiisittelp
pohjalta tehtyjen suositusten sisiiltd:

Ammatti- Ty6hdn- Yht.
koulutus valmennus

- Esitettiin kuntoutus-
etuutena suoranais-
ten kustannusten kor-
vaamista 2 I 3

- Esitettiin eliikelaitok-
sen harkittavaksi ty6-
kyvyttimyysellkkeen
my<intiimistii koulu-
tuksen ajalsi 4 4

- Esitettiin suoranaisten
kustannusten korvaa-
mista ja eliikelaitok-
sen harkittavaksi tyti-
kyvyttomyyseliikkeen
myontiimistii kuntou-
tuksen ajaksi t2 I 13

-Esitettiin suoranais-
ten kustannusten kor-
vaamista ja harkitta-
vaksi kuntoutusrahan
suorittamista kuntou-
tuksenaikana 2 1 3

- Ei pidetty tarpeelli-
sena ammattikoulu-
tutsentukemista 2 - 2yht 22 3 Zs

Muut:

- Esitettiin lainaa tyi-viilineisiin 1

- Esitettiin lainaa ty<i-
matkoja varten tar-
vittavan auton hnn-
kintakustannuksiin I

Liseksi ilman iaostokiisittelye hoidettiin
ylde.n vakuutetun tydhdnsijoitusj[rjestely
yhteistyblsst tydvoimatoimiston kanssa.

Jaostokiisittelyssii liihes kaikissa ohjetnis-
sa pidettiin ty6eliikelaitosten tukemaa ylliipi-
tiiviii kuntoutusta tarpeellisena. Ehdoteiut
tukitoimenpiteet kuitenkin vaihtelivat Am-
mattikoulutus- ja tydhdnvelmennusohjelnris-
sa annetuista suosituksista tyokyvyttdmyys-
eliike * suoranaiset kuntoutuskustannukset
tai tydkyvyttdmyyseliike olivat vallitsevia.
TydllisySakoulutuksen ja muiden suunnitte-
lemien ammattikoulutusohjelmien aikana eh-
dotettiin harkittavaksi pelkiistiiiin tyttk5rvyt-
tdmyysel?ikkeen mycintiimistii. Vaikka VKK
toimintaohjeittensa perusteella voi antaa
vain vakuutettujen kuntouttamisasioiden kii-
sittelyyn liittyvi[ suositutsia ja on tietoises-
ti pidiittiiytynyt kaikista el,ikkeen mydntiimi-
seen tai hylkiiiimiseen liittyvistii kannanotois-
ta, se niiisstl ohjelmissa esitti kuitenkin eH-
kelaitoksen harkittavaksi el?ikkeen my6nt6-
mistii. T6tii kalnanottoa perusteltiin toi-
mecntulo- ja eliiketurvaniikd,kohdalla. Vaik-
ka muiden suunniteLnissa koulutusohjelmis-
sa suoranaiset koulutuskustannukset suoritet-
tiin invalidihuolto- tai sairausvakuutuslain
perusteella" ei niiiden kustannusten suoritta-
minen taannut ainakaan perheelliselle hen-
kikille mahdollisuull4 esallistga. siniinsii tar-
peelliseen ammattikoulutukseen. |,{iffii fans
vakuutettu sairauden pahentumisen vuolsi
olisi koulutuksen kestiiess6 tullut ty6kyvyt-
tcimiiksi, olisi hiinelle koulutukseen osallistu-
misen takia saattanut tulla oikeus vain va-
paakirja el?ikkss5een. Niissii koulutusoh-
jelmissa joissa VKK oli jo suunnitteluvai-

28



heessa mukana, esitettiin sekt suoranaisten
koulutuskustannusten korvaamista ettii my<is
eliikkeen mycintiimistii koulutuksen ajaksi.

Kahdessa koulutus- ja yhdessii tytipaikka-
kuntoutusohjelmassa suositeltiin kiiytettiiviik-
si eliikkeen sijasta uutta korvausmuotoa,
kuntoutusrahaa, joista tycieldkelaissa ei ole
suoranaista s2iiinntjstii, mutta joka on katsot-
tu voitavan johtaa TEL:n 4 $:n 6 momen-
tin sisiillostii. Kuntoutusrahaa suositeltiin,
kun ohjetnan arvioitu ftssleeika oli alle vuo-
den. Suositeltiin my0,s laskentaperusteiden si-
tomista tyokyvyttdmyyseliikkeen vastaaviin
perusteisiin. Kuntoutusraha saattaa eltikkeen
sijasta tarjota hyvinkin kiiyttdkelpoisen rat-
kaisun kuntoutettavan toimeentuloturvaan
lyhytaikaisen yll?ipitiiviin kuntoutusohjelman
aikana. Sen kiiytttidn liittyy sek[ etuja ettii
haittoja- Ohjelmaa toteutettaessa ja vakuute-
tun saadessa toimeentuloturvaa varten kun-
toutusrahaa, se saattaisi alentaa tulevan el?ik-
keen kartuttamisprosenttia ainkin ohjelmis-
sa, jotka kestiiv[t yli vuoden. Toisaalta tyii-
kyvytt<imyyseltikkeen sijasta eliikkeen suu-
ruista kuntoutusrahaa suoritettaessa joudut-
taisiin pysyviin tydkyvyttomyyden sattuessa
suorittamaan piiiillekkiiin sekl kuntoutusra-
haa ett2[ ty<ikyvytttimyysel?ikettii. Haitoista
huolimatta kuntoutusrahan kiiytt6e tukee
kuitenkin se, ettei kuntoutuksen vuotsi
mytinnettyii tydkJ ryttdmyyseliikettii ilmeises-
ti voida lakkauttaa, jos ohjelman toteutus
syystii tai toisesta keskeytyy *i lolsultrksella
ei piiiistii suunniteltuun tavoitteeseen.

Ainoastaan suoranaisten ftunlsutrrksesta
aiheutuvien kustannusten korvaamista esitet-
tiin koLnen eliikevakuutetun kohdalla" kah-
dessa ammattikoulutus- ja yhdessd tytipaik-
kakuntoutusohjeLnassa Ntiistii kahdessa
kuntoutus tapahtui vakuutetun ollessa sa-
manaikaisesti tytiss[. Yhdess[ 5 kuukautta
kestiivlssii koulutusohjetnassa kyseessE oli
perheeton henkiltj, ja taloudellista tarvehan-
kintaa noudattaen katsottiin, ettii suoranais-
ten koulutuskustannusten suorittaminen riit-
tiiii suunnitellun ohjehnan toteuttamiseen.

Elikelaitoksissa tehdyt pliitcikset olivat an-
nettujen suositusten mukaisia kahta lukuun

ottamatta. Toisessa eliikelaitos ei pitiinyt tar-
peellisena tydkyvyttomyysellkkeen my<intii-
mistii tytillisyyskoulutuksen aikana, vaan si-
toutui suorittam&ln ne koulutuksesta aiheu-
tuvat kustannukset, mitd tytillisyyskoulutus-
etuutena ei tycivoimahallinnon toimesta kor-
vata. Toisessa eliikelaitos suositellun kuntou-
tusrahan sijasta mytinsi tyrkyvyttdmyysel?ik-
keen.

Seurantavaiheessa olevista 14 el?ikevakuu-
tetusta, joiden kuntoutusohjelma oli jo p?i6t-
tynyt, 12 siirtyi uuteen tydtehtiiviiiin. Niisse
kahdessa tapauksessa, joissa uuden tytiteh-
tiiv?in saamiseksi toteutetut kuntoutusohjel-
mat eiv6t johtaneet tavoitteeseen, toisessa
ammattikoulutuksen ajaksi myd,nnetystii ty6-
kyvyttdmyysel2i.kkeestii muodostui pysyve
el[ke ja toisessa tytihuoltona mycinnetty lai-
na oman yritylsen perustamiskustannuksiinjohti tuetun yritystoiminnan perusteella
myds yrittiijleliikkeeseen.

]OHTOPiI.TAKSIA
Ty<ieliikejlrjestelmln kuntoutuksen p?i6teh-
tiiv?inl on eliikevakuutettujen tytihdn kun-
toutus, jonka tarve riippuu osin tyrivoimapo-
liittisista nii.ktikohdista ja osin sosiaaliturva-
jiirjestelmiimme kyvystii vastata ty6kykynsii
menettdneiden henkil<iiden toimeentulosta.
Tydhdnkuntoutuksen toteutuksen laajuuteen
puolestaan vaikuttaa se, minlcl osuuden elii-
kejiirjestelmii siitii ottaa muiden kuntoutus-
jiirjesetelmien rinnalla" ja mikii merkitys
(unl6utrrkssllisilla niikokohdilla tulee ole-
maan tyisuojelussa" tytipaikkaterveyden-
huollossa ja tehostuvassa sairaudenhoito-or-
ganisaatiossa. Tyrivoimaa koskevien ennus-
teiden pohjalta on syytii olettaa, ettii tytinte-
kij<iiden kuntoutukseen liittyvet n[ktikohdat
tulevat entisestd2in painottumaan sosiaalitur-
vajiirjestelmiissiimme. Sairastumisen vuoksi
tytieliimlstii jo pois siirtyneiden kuntoutus-
toiminnasta saadut kokemukset ja tutkimus-
tulokset viittaavat siihen, ettei yksinomaan
ellkkeensaajiin kohdistuvalla kuntoutustoi-
minnalla saada tuloksia, joilla olisi laajem-
paa yhteiskuntapoliittista merkityst2i. Ty6-
hcinkuntoutusta olisi siirrettiiv?i ty6paikalle
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ja kuntoutuksen painopistettii eliikkeensaa-
jien kuntoutnksesta tydkykye ylapitnviiiin
kuntoutukseen.

VKK:ssa tlihiin mennesse toteutetun yUil-
pitiiviin kuntoutuksen perusteella ei aineis-
ton pienuuden vuotsi ole syytii lopullisiin
johtopiiiitriksiin. Kuitenkin ihneisesti on l<iy-
deniivissii viitteitii siitii" mitii yll[pitiiv?i kun-
toutus saattaa el2ikejiirjestelmiille merkitii.

Eliikelakien mukaisen ldltkirutihuollon ia
rwrmaalin sairaanhoidon raia on epiiselvii.
Tydkykyii siiilyttdviin l?iiikirttihuollon tarve
on suuri ia ne ldrtkinttihuoltotoimenpiteet,
joilla tydkykyit votdaan siiilytttiii, ovat vai-
keasti rajattavissa

Ylliipitiiviin kuntoutuksen toteutuksen yh-
tenii ehtona on, ettii kuntoutuksen tatpeessa
olevat henkildt ldydettiiin ajoissa. Tdlld het-
kellii ei ole organisaatiota, joka tAfi tufuA-
viiii hoitaisi. Ratkaisu on ehk?i liydett?ivissti
tydpaikkaterveydenhuolto-, tydsuojelu- ia
karuaneltikelaito ks en organisaatiosta

Ylltiptttivtin kuntoutuksen tatpeen arvioi-
miseksi ei ole kehitetty systemaattisia meru-
t elmiii. N y kyiset merut elmiit perustuvat y lcsi-
ldllisiin niikemyksiin ia tiettyjen sairauksien
ennustettavuuteen.

Eri kuntoutusjfi estelnien kesken kuntou-
tustoiminta on koordinoimatta- Esimerkiksi
mikiili alustavien kaavailujen mukaisesti sai-
rausvakuutuksesta tulisi tytieltikej8rjestel-
md,?in nd.hden ensisijainen, merkitsisi t?im?i
ilmeisesti my<is sitii, ettii ylllpitav?iii kuntou-
tusta olisi tarkoituksenmukaista toteuttaa lii-
hinnb sairauwakuutuslain perusteella, aina-
kin ftunleulrsohjehnissa joiden kesto on al-
le ensisijaisuusajan. Kuntoutusta organisoi-
taessa tiissS vaiheessa ttirmltiiiin taloudelli-
siin n6kcikohtiin. Mutta kun ne selviEvlt,
niin jtiljefle ovat metodi-, arviointi- 5ms. tie-
don ja osaamisen ongelmat.

Kiisitellyn aineiston perusteella voisi p6ii-
tellii, ettii ylliipitiiviissn kuntoutuksessa viime
kiidessii tdrmiitiiiin ytsiltiasioissa taloudelli-
siin ongelmiin. Aineisto on kuitenkin siin?i
suhteessa yksipuolista, ettii suuri osa asioista
liittyi ammatinvaihtoon ja sen taloudelliseen
tukemiseen. Ennen lopullista p?iiitdstii am-

matinvaihdosta ylliipitiiv[n kuntoutulsen pe-
riaatteiden tulisi liiffye ainakin:

- tydsuojeluun niin, ettei ainoana ratkaisu-
na niihdti tydntekijiin vaihtamista, vaanr
myds tydolosuhteiden muuttarnirun niin,
ettii tydntekijti voi iatkaa enttstii tydttiiin
terveytttiiin vaarantanatta (aineistossa
ainakin 7 henkil6ii),

- tydpaikalla tapahtuviin uudelleensijoitus-
jiirj est elyi hin: jos tydnteki jii tul ee y ht e en
tydhdn tydkyvyudmiiksi, tiimiin ei viiltt?i-
mAfiii tarvitse merkitti sitii, ettii htin on
tydpaikan kaikkiin tdihin kykercmiitdn
(aineistossa yhden vakuutetun kohdalla
toteutettiin ty,pai kkakuntoutuksena kou-
lutusta saman tyonantajan palvelukseen
mutta uuteen tehtiiviiiin),

- tydpaikkaterveydenhuoltoon niin, ettd te-
hostetuilla liiiikiruiihuoltotoirnenpiteillii
pyrittitin stiilytttimiiiin v akuut ettui en ty6-
kyky ja tarvittaessa viritetiiiin ty6fu)n-
kuntoutus uuden tydpaikan tai arnmatin
saarniseksi. Terveystarkastuksissa ei pi-
tiiisi WryA vain tilanteen toteamiseen,
vaan pitiiisi myds kiiynnisttiti toimenpi-
teet tilanteen korjaarniseksi (tiihiin liitty-
viii tiedusteluja VKK:lle tehdiifin jatku-
vasti, ja VKK:ssa on Hiynnistetty tiitii
koskevien eri niikdkohtien selvittely),

- tydpaikan vaihtoon, jos tydrxekijiille erui-
sessti tydpaikassa ei l6ydy sopivaa tydtti,
rnutta toisessa tydpaikassa tytintekijiin
tydkokemusta ja ammattitaitoa voidaan
k?iyttiiti aikaisempaa sivuavassa tehtiiviis-
sii (airutstossa yksi ttillairun tydpaikan
vaihto hoidettiin yhteistydssii tydvoimavi-
ranomaisten kanssa).
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RITVA SALONEN Tydhdnpaluusee
liittyvici
pulmatilanteita

'n

Harkitessaan mahdollisuuk- hin vaikuttaa verotuksen lie- neista, ei t:ime merkitse, ettl
siaan palata uudelleen tyti- ventyminen. Kansanellike- ja heidiin toimeentulgnsa t?im?in
el?imiin pariin etiikkeensaaja sairausvakuutusmaksuja, jot- tilanteen johrlosta olisi edes
joutuu pohtimaan, millaisia ka v?ihennet2iiin ansiotulgista, tyydyttiiy!!, Satynn-qset lis[-
taloudeliisia vaikutuksia tyii- ei peritt eliikkeistE. Erl?it ansiot lisii?ivlit jonkin_-verran
hdn paluulla on. Koska kirn- korvaukset ja el?ikkeet kuten taloudellista turvallisuutta
toutuspalveluilla pyrit?i?in te- liikennevakuutus-, tapatur- joidgnkin kohdalla.
kem?i?in tytinteko niyiis talou- mavakuutus- ja sotilasvam- Verrattaess.a k?iytiiss?i -ole-
dellisesti turvallisekii, joudu- malain korvaukset ja kansan- via tuloja el?ikkeen ia tytissl-
taan kuntoutusasiaki<aiden el?ike ovat verovapaita. Joil- kiiynnin aikana on tytikyvyt-
kanssa pohtimaan kuntoutus- lekin henkiltiille syntyy ellik- ttimyysellkkeellii olevan hen-
suunnitelman sis?ilttitin ja to- keelle j?ildessii oikeus asu- kiltin kotona antama ty_tiPa-
teutukseen liittyvien kysy- mistukseen. Perheellisten noshuomionarvoinenseikka.
mysten ohella dytis niite ta- kohdalla huomioidaan el?ik- T?illaisten_-koti- ja talousttii-
loirdetlisia vaitufrrtsia, jotka keell?iolo lislksi myiinnettees- den rahallinen arvo on vai-
tytihtin paluu aiheuttaa. sti eriiit?i perhekustannusten keasti arvioitavissa, mutta il-' Tahd fiittyvie kysymyksi?i tasausmuotoja. meisesti kotona ollen voidaan
ei VKK:ssa dte vie[a iaricem- VKK:ssa laskettiin syksyl- suunnitella taloudenpito tar'
min selvitelty. Yritiin seuraa- l2i 1973 tydelekekuntoutuk- kemmin kuin_ansiotytin ohel-
vassa pohtia, millaisia n?ikti- sen piiriss?i silloin koulutuk- la. Lapsiperheess6 esimer-
kohtia^asiaan liittyy. sessa tai erilaisissa kuntou- kiksi voidq,at tpP! hoitaa

ryoKyvyrroMyys- iBilH'Tfffld:'."Jt';,"l:lIl- [:l1T' J;l*f"t[1*""?""?:ELAKE IA MUU nen osugs el?ikkeiden perus- sia kuten vanhempien ollessa
SOSIAALITURVA tana olevasta indeksill[-koro- tytiss?i.

Tytikyvytttimyysel?ikkeell?i tetusta palkasta. T?illaisia --olevan hinkiltti- kokonais- asiakkaita oli syyskuussa yh- ELAKKEEN
elakkeeseen ja taloudelliseen teens6 tZZ. Uiiiten elakk6it- LAKKAATTAMINEN
turvaan vaikuttavat el?ikkeit- tens[ prosenttinen osuus el[- Eliikkeen lakkauttamiseen
ten yhteensovituksen jiilkeen kepalliasta oli keskim?i?irin ryhdy!!!Zin-, jos- el[kkeensaa-
kiite6n jii?iviin el?iketulon li- 70 prosenttia Q 70 0/o ja me- jan tytikyky Pallytlu. S99 on
siiksi m:ytis muutfiDut vero- diaini 69 0/o). Prosentlimii?i- palauduttava siin[ miiiirin,
tus ja eiaat sosiaaliturvaetuu- r6t vaihtelivit huomattavasti ettei h?in en[?i.tiiyt?i.eliikkeen
det,' jotka el?ikkeelle jeiimi- neljiinkymmenen ja sadan saamis,el ehtoja-. Tytikyvyttti-
nen liukaisee. N?iiden j,nteis- prosentin vllill?i. ErZiiss[ har- myysel?ike voidaan lakkaut-
vaikutusta on etuktiteeh vai- vinaisissa tapauksissa el?ik- taa mytis, kun jatkuvat ansio-
kea arvioida, koska jiirjestel- keen perustana olevan pal- tulot ovat riittevesti nous'
miit ovat erittisia ia etu'iksien kan ollessa eritt?iin v?ihiiinen seet, vaikka terveydentila oli'
perusteena olevat tulot vaih- ja henkiltin saadessa kansan- sikin _pysynyt e]lallaan. Tyti'
televat. Yleistiien voidaan blekkeen lisineen nousi pro- el?ikelaissa tarkoitettu tyttky-
todeta, ette pienten ja keski- senttimZiiir?i jopa yli sadan. vyn palautuminen ei ole..pel'
suurten el?ilikeiden kohdalla Eri tekijt idan yhteisvaiku- k?istii?in medisiininen kiisite,
nettoellkkeet ovat aktiiviajan tuksesta saattaa 

-pienitulois- vaan painottaa tytintekijiin
k?iytettiiviss?i oleviin tuloilin ten ja keskipalkkiisten hen- kyty hanllia itselleen.ansio-
verrattuna korkeammat kuin kilttiden toimeentulo olla tuloja. Kuntoutusohjelman
el?ikeprosenteista piiiitellen miltei sama kuin aktiiviaika- toteuduttua henkiltil, jonka
voidaan arvioida. na. Kun on kyse pienituloi- el?ike on lakkautettu, koh-

Ktiytett?ivissii oleviin tuloi- sista pelkiin palkan ansain- dellaan k?iyt?inntiss[ kuten
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tervettd, vaikka ei ole var-
muutta h?inen jatkuvasta sel-
viytymisest?iiin tycieliimiiss[.

Tytikyvytttimyysel?ike lau-
kaisee eriiit?i sosiaaliturvaan
Iiittyvie oikeuksia, jotka tyti-
htjn palatessa lakkautetaan.

Tyiihtin palaavan henkild,n
terveydentila voi vaihdella
aiheuttaen sairasp?iiviZi tai
ajoittaisia sairaslomia. VKK:
ssa on pidetty tarpeellisena
seurata melko pitkii?in tytisse
selviyhTmist[. Tlllainen seu-
rantavaihe on vaihdellut 14

-1 vuoteen. Tytihtin paluun
jiilkeen voi kuntoutuksen ai-
kana kohentunut terveys jou-
tua alttiiksi rasituksille, joita
ei etukiiteen osata ottaa huo-
mioon ja jotka voivat aiheut-
taa tytisuhteen katkeamisen.
Tdllaisissa tapauksissa voisi
el[kkeen jyrkkii katkaisemi-
nen aiheuttaa taloudellisesti
vaikean tilanteen ennenkuin
el?ikettE uudelleen aletaan
suorittaa. On vakiintumassa
k?iytZintti, ette toteutettu kutr-
toutusohjehna ei katkaise
elhkett?i vaan sill[ saavutettu
tulos.

PALAU TYOELAMAAN
El?ikkeelle siirtymiseen liitty-
viit sosiaalisen osallistumisen
ja taloudellisten jiirjestelyjen
muutokset voivat toisinaan
olla vaikeita. Sovittautumi-
nen sairauden seurauksiin
uuden tilanteen vaatimalla
tavalla voi olla kokemuksena
tuskallinen.

Tilanteen vakiintuessa sel-
viiiviit vehitellen sairauden
seuraukset ja rajoitukset. Jos
henkilti tiilld,in huomaa vielii
omaavansa voimia tyrihtin tai

tilanne terveyden kannalta ty6hrin lapset menettiviit va-ajoittain paranee, saattaa paaoppilaipaikkansa. Tulee
syntyii halu_palata- takaisin mycis mieleen eronnut per-
ty<in pariin. Joku voi ratkais- heenis6, joka el?ikkeellii- ol-ta asian satunnaistiiillti, toi- Iessaan rii kyennyt maksa-
nen pyrkimiill2i suoraan uu- maan elatuiapumaksujaan.
teen tytih6,n tai kuntoutuksen Tytihtin palattuaan h?inellii
avulla uuteen ammattiin. olisi ollui sosiaalilautakun-

Jos sairaus on ennusteel- nalle maksettavana usean
taan epdvarma tai vaikea-as- tuhannen markan velka, jo-
teinen tai jos aikaisempi tyti- ka oli syntynyt sen suoritlta-
kokemus on yksipuolinen ja essa perLeelle elatusavun en-
koulutus viihdinen, voi paluu nakkoa, mik6 ei ollut omiaan
tytihtin pelotga. Mieleen tu- innostamaan alrsiotytihtin pa-
Ievat asiaan liittyviit epiivar- luuta.
muustekijiit kuten terveyden Niiin ollen vertailua ei voi
kestiiminsn uudessa tytisse, mielekkii,sti tehdii vain tyti-
tytinantajan suhtautuminen eliikkeen ja palkan viiliilfl
vajaatytikykyisiin tai uuden vaan monet liietekijet ja sa-
tytin palkkaus verrattuna ai- teilyvaikutukset oir mytis
kaisempaan. Ios tytiel?imii?in muistettava.
paluu edellytt?iii uudelleen
koulutusta iai asuinoaikan OSAELAKKEEN
vaihtamista, voivat edessa MERKITYS
olevat muutolset tuntua yli- Vuoden 1973 alusta liitettiinvoimaisilta. tyrieliikelakeihin osaeliike.

Eliikkeensaajan alkaessa Osaeliikkeen tarkoituksena
uudestaan tydnteon saattaa on lievent?iii aikxissmmin [y-
sen seurauksena olla edellii- vin jyrkkiiii rajaa tytikykyi-mainittujen sosiaaliturva- syyden ja tiiyden itatte-en
muotojen menettdminen. Ve- viililt?i. Hallitdksen esitykses-
rotuksen vaikutus kasvaa. s?i eliikelakien muuttamiseksi
Tytinteko sellaisenaan ai- perusteltiin osael?ikett?i mytis
heuttaa kustannuksia esimer- kuntoutuksellisin n[kttk6h-
kiksi matkakulujen ja tyti- din. Arveltiin osakeliikkeen
vaatetuksen vuoksi. Perheel- edisttiv?in kuntoutustoimintaa
Iisten on ehk?i hoidetava las- ja lisii?ivtin joustavuutta tyti-
ten piiiviihoidon jiirjestiimi- el?ikelakeja toimeenpantaes-nen. Sa.

Tytihd,npaluulla voi olla Osael?ikkeen mycintiimisen
mytis ep?isuoria vaikutuksia, ehtona on, ett6 tytikyky onjoita tydhd,npaluuta harkit- alentunut kahdella 

-viides-

taessa ei osata ottaa huo- osalla, jolloin arvioinnissa
mioon. Esimerkkin[ mainit- otetaan huomioon tydnteki-
takoon henkild, jonka lapset jiin jaljell?i oleva kyky hank-
olivat hiinen el?ikkeell2i olles- kia ansiotuloja. Sairaudensaan vapaaoppilaspaikalla jatkuessa mutta vaikuttaessa
koulussa. Hiinen palattuaan tytikykyii alentavasti vain
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ajoittain otetaan el?ikeoikeut-
ta arvioitaessa huomioon
henkikin vuotuinen ansio.

Osaeliikkeen soveltaminen
eriiillii tydaloilla on vaikeaa,
koska palkan alenema mer-
kitsisi alan korkeimmasta oh-
jepalkasta laskettuna sen j2iii-
mist?i alle vhhimm?iispalkan.
Vaikka henkild siirtyisi ke-
vyempiiiin ja entist?i huomat-
tavasti heikompipalkkaiseen
tytihtin, ei hiineen voida so-
veltaa osael6kett6.

Osael?ike tukee henkiltin
tytisslik?iyntiii. On kuitenkin
tapahtunut, ettii t2iysi el?ike
on muuttunut osaeliikkeeksi,
vaikka henkilti ei ole ansio_
tytissii ja vaikka kuntoutus-
asia on edelleen kesken. Va-
kuutusalan Kuntouttamiskes.
kuksessa on koettu vaikeana
selittee vakuutetulle, miksi
niiin on tapahtunut, koska
tiedossa ei ole ollut ratkaisun
perusteluja ja kyseessd on
kuitenkin ollut tytitii vailla
oleva vajaakuntoinen henki-
Iti. Asiakkaat itse ovat ko-
keneet t?illaisen ratkaisun
pakotteena kuntoutukseen.
Vaikka eri tytieliikelaeissa on
mahdollisuus velvoittaa va-
kuutettu eliikkeen keskeyttii-
misen uhalla kuntoutukseen,
tiit[ ei ole k?iytetty.

OSAELAKKEEN
NIVELTYMINEN
KUNTOATAKSEEN
Osael[ke voi olla v?ilivaihe
tytist?i eliikkeelle siirryttiiessii,
mutta se voisi olla mytis as-
kel el2ikkeeltii tytikykyisyy-
teen. Viime mainitussa ta-
pauksessa osael?ikkeell?i ole-
va henkilti, joka viel?i on

tytiel?im?iss?i, tulee kuntou-
tustoiminnan piiriin. Hiin
saa samat kuntoutuspalvelut
kuin tytieliikekuntoutuksessa
yleensiikin. Osael6ke voidaan
ammatillisen kuntoutuksen
ajaksi nostaa tiiydeksi eliik-
keeksi tai korvataan ansio-
tulojen menetys niiden suu-
ruisella kuntoutusrahalla.

Toteutetun kuntoutusoh-
jelman jiilkeen osaeliike tulee
kysymykseen niiss?i tapauk-
sissa, joissa tulot j[iiv?it huo-
mattavasti aikaisempia alhai-
semmiksi. Tate ratkaisua
kiiytet?iiin mytis, kun tyt -
kykyisyys vaihtelee aiheut-
taen ajoittain ansis6snst,6-
t[, vaikka palkkaus muuten
olisikin tyydyttiiv2i.

Osaeliike on toisinaan hy-
vd ratkaisu, mutta siihen liit-
tyy my<is erlit[ vakavia pul-
mia. Markkamiiiirliisesti se
tietenkin lisiiii henkiltin k?iy-
tettiiviss?i olevia tuloja. Osa-
eliike on kuitenkin $onesti
miiiir?ilt?iiin v?ih[inen. Tiilldin
uusi palkka ja osaeliike yh-
teensh er6issii tapauksissa
nousevat vain vhhiiisen kor-
keammiksi kuin koko el?lke,
mik?i ei kannusta tytintekoon.

Erikseen on my6s harkit-
tava, valitaanko invalidiraha
vai osaeliike. Osael?ike vai-
kuttaa invalidirahan mh[-
rii?in. Pliiisii[nttin2i on, ettii
invalidirahan maksaminen
lopetetaan, jos sen saaja ru-
peaa saamaan viihintiiiin sa-
man suuruista el?ikettii tai
muuta vammaan perustuvaa
korvausta.

Kunnallisen el[kejiirjestel-
m?in piiriss?i kZiytetii?in ero-
tuseliikett?i korvaamaan ai-

kaisempaan tulotasoon ndh-
den tapahtunutta palkan ale-
nemaa. Koska el[kepalkka ei
ole sidottu palkkaindeksiin,
liihestyy uuden tytin palkka
v?ihitellen aikaisempaa ero-
tuksen pienentyessii. Koko-
naisansio suhteessa aikaisem-
piin ansioihin pienenee kui-
tenkin samanaikaisesti.

Osael?ikkeest?i on mahdol-
lista kehittiiii sopiva menetel-
mii auttamaan siirtymisessii
takaisin tytiel?im?i2in, kun se
terveydentilan ja sosiaalisen
tilanteen kannalta on mah-
dollista ja suotavaa. Ennen-
kuin siit?i kehittyy t?illainen
menetelmd, 9a snmalla tar-
kemmin pohdittava, mitii
muita keinoja oheen voisi
liittee kannustamaan tytin-
tekoa, koska osael?ike ei aina
korvaa l?ihesk?i?in palkan ale-
nemaa. Voisiko kehittii?i sen
rinnalle muitakin tukimuoto-
ja.

SAIRASTAMINEN
TYOHON PALAAN
TALKEEN
Jos henkilti tytihtin palat-
tuaan sairastuu uudelleen, on
edessii uusi ongelmatilanne.
Moni jaksaa tytiskennellii joi-
takin aikoja, mutta sairastuu
uudelleen. Tytikyvytttimyys
voi kuitenkin olla tilapiiistii,ja ohimenev?in sairasloman
jiilkeen kunto on uudelleen
kohentunut. Tytikyvyttti-
myyseliikkeell:i olevista kun-
toutusasiakkaista monet po-
tevat sellaisia sairauksia, joil-
le on ominaista terveydenti-
Ian ajoittainen vaihteleminen.
Niimb sairaudet ovat sekl so-
maattisia ett?i psyykkisiii.
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Sairausvakuutuslain mu-
kainen p?iiv?iraha on tarkoi-
tetu korvaukseksi sairaudesta
johtuvasta tytikyvytttimyy-
destii, jonka kuluessa henkild
on sairauden edelleen jar
kuessa kykenemiittin teke-
m[iin tavallista tytitii?in tai
ty6t?i, joka on siihen liihei-
sesti verrattavaa. Tytihtin pa-
laavan henkiltin kannalta on
prrlmal,lista, ett[ saafuaan
piiiviirahaa laissa mainitut
300 suoritusp?iiv?i[, hiinelle
voidaan semarn sairauden
vuoksi maksaa piiiv?irahaa
vasta, kun h?in on ollut kyke-
nev?i tekemeiin tytttii fiim?in
sairauden estiim[ttii kahden
rauden estiimette kahden
woden ajan.

Tiim?i on varsin pitk[ aika,jos on kyse ohimeneviistii
tytikyqrtttimyydeste. Tuntuisi
tarkoituksenmukaiselta niiiltii
osin helpottaa p?iiviirahan
saamisen ehtoja, ellei henkilti
samalla ole mytiskin tydelti-
kelakien tarkoittamalla taval-
la tytikyvyttin.

UUSI
TYOKYVYTTOMYYS
Tydhtinpaluu vaikuttaa paitsi
el?ikkeiden lakkaamiseen
mytis er?iiden muiden tuki-
muotojen menettdmiseen.
Tytikyvyn pett?iessti eiviit ky-
seiset vakuutus- ja tukimuo-
dot heti palaudu, vaan syn-
tyy odotusaika, jolloin toi-
meentuloturva saattaa voa.
rantua. Ei ole harvinaista,
ettii tiillaisena odotusaikana
joudutaan kZiiintym?i2in so-
siaalilautakunnan puoleen ja
pyyt?imiiiin huoltoapuna ra-
haa elHmiseen.

Tydkyvytttimyysel ?ikkeen
mydntiimisest?i on tarkat
m[iir2iykset. Tytihdn paluu-
seen ja kuntoutukseen liitty-
viit erityistilanteet eiv?it kui-
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siiilyii, yaikk6 ellikettii ei - asiakkaan tai kuntoutus-
suoritettaisikaan? Jos uusi neuvojan ep[varmuus
tyti\rvyttdmyys syntyy, voi- tydkyvyn kestHmisestii,
taisiin eltrkkeen makseminen - aikaisemman kuntoutus-
aloittaa tarvittaessa v?ilittti- ohjelman tulosten var-
m?isti uudelleen. mis,taminen, kun se ei ol-

KEINOT lut johtanut tyydytt?iv?iiin

SIIRTYMAVAIHEEN - iror.iltill kokeiluluon-VARMISTAMISEKSI toisuus tytinantajan ep?iil-
Vakuutusalan Kuntouttamis- lesse tydntekijen tytiky-
keskuksessa on pyritty hel- kye ja
pottamaan siirtymist[ tyt - - ammattitaidon riitt[vyy-
el?imiiZin mm. ehdottamalla destii varmistuminen uu-
eliikelaitosten harkittavaksi dessa tehtlv?iss5.
eliikkeen jatkamista, yaikka  L!^r_^_
treniittilo'ookio ;;ioty6t a- .9li-:_.hp- kesto vaihteli

N?iin bn tuprntuooi'usei: y!9=ta kuukatde'sta noin
den tytipaikk"f*t"rt r"ni"i- '":lry:, fglme-rya tapauk-
mien'yiteyaesta t.fE-ti,o- :f$ tgdtt$ alkuun ehdo-
raan tyoh6nsiloitutseen 

-lti- fl} *l-lij{ lvhveksi,.-iol-
tyen. riima mlortt"ry-o, ,L llT-.-s.Y$_lftdi' udelleen
tirt hytidyksi myOs' *et5e hqrkittavalai eliikJeen jatka-
toutufirksln jelklisissi-86: ry?' Hde-ssfltoista..tapatrk-htinsijoitusffirrciyirr{ iG :_t-_t:: -9I !Y1r..v. tvtipaikka-
on saitu niad aitda ,uituirt, kuntoutusohjelmasta,-. -ionka
gi;*tr.;A ruaty,i6,g;i: ffiffi " g"T,H?fr "}Jil&X;

T?illaisia asioita oli Vakuu- Suora tyd,hd,nsijgitug tai ryii-
tusalan Kuntouttamisfesn[- htinsijoitus koulutuls-en jiil-
sessa vuonn a tg73 yhi;;*e lgen ,oli kyseessii yhdeksiissii
kahdenkymmenen aiiakkaan tapauksessa'
kohdalla. Eliikelaitoksille sel- Huhtikuussa 1974 suorite-
viteltiin perusteita, joiden tussa jiilkiarvioinnissa todet-
mukaan el?ikkeen jatkaminen tiin kolmentoista henkiltin
siirtymlivaiheen yli oli kun- tytillistyneen. Neljiin heaki-
toutumisen onnistumisen ltin kohdalla oli ohjelma
vuoksi tarkoituksenmukaista. edelleen kesken. Kolme hen-
Perusteluina esitettiin kiltiii ei ollut tytissti.

Tilanne ohielnan piiiittdtuiden kohdalla eroteltuna elike-
tilanteen ja ohjelman keston mukaan huhtikuussa 1974:

El2iketilanne
Ohjelman
kesto

tiiysi osael?ike el?ike yht.
elhke lakkautettu

1-3 kk
4-6 kk
yli 6 kk

)

tenkaan tule nykyisten sidn- Yhteensd 3 2 lL 16
ncisten puitteissa riittevesfi
huomioitua. Voisiko esim. Tiillaisten ohjelmien mer- da, koska seuranta-aika oli
eliikkeen lakkauttamisen jiil- kityst?i pidemmiin piiiille on niiinkin lyhyt. Tiiss2i vai-
keisenii vuotena eliikeoikeus tiissh vaiheessa vaikea arvioi- heessa tulokset nliyttiiv?it hy-
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vilt?i ja saadut kokemukset sen maksamista edelleen.
ovat rohkaisseet kehittele- Ratkaisu riippuu asiakkaan

English summaries

miiiin asiaa edelleen. terveydest[, tytin luonteesta
,ii{lllffrul ja palkkaukseita. Thls .lssue ie a spec.ial .number

prDENNEruy ryofuoi: ' toetoiminnp. , ,o!]lr:_" l,if,:f n,:;;ilfr:lli,,;jJ:,;
SITOITUSIARTESTELY seurataan j?irjostelp vaiku- rvri"r.
Mytis tytivoimaviranomaiset ,l}:i" i3 -telottuutta 

auttaa -The writers aro all experts

ovat yritt?iessii?in dffitid :l*-1".,'-**iia takaisin 
'v6- ;Xlliili:"0[n*".r:"?'ni:'3?"li;

vajaakuntoisille tytinhakijoil- o'*o*' B6rveo- expreesly the need-e of
re'ja.tvdkvvvltgnyv*Lt:Tl sosre ALrruRuAN !]i,,l"ff3ll'"Xll,,li'''lY.,j,1.,.'n"saaneille henkiltiille hqi9.T f-aiiivl iiUXSt ""fril eoitorrat, on p.n), was writ-

IJH'ffi., :tjffi'r,,,#fiH p*g"ury.t" ei..voida ty- :"i,H ['",y."#ld #';gi,-:l5i
pulmiin. Ltiytii?ikseen oiihi" IT],tl?^t:ll-,"-Tl'f1,TY lg:i:v'rhe resue haa frve other

ffft-T+m,r';*,Sliil{ffi #"Iffi.[r#,Hit];n**:"*l::*iliffifi
ja kansanel?ikejiirj6stelmiin :9.ry_Y_ty,5la' relf,rn treu- 16s editorlal and a short survev

edustajienkanssa.vontapalveluq.eiv.o.ldapois.oftheotherartlcles.-Nedvottelujen 
ruloksena 111.jt1ti..1'.11*"j?:..jf* rrroBrLrrAloN rN rHE

peedyttiin ehdottamaan erzii- f.da-,:t-1t-Y:11*l,P:I1",li- EMP-LoYMENT PENSIoN
ia toimenpiteitS, joilla osal- sn-vaffi,f$a' Iorta ryonon- SYSTEM

i; t6hffirtt6-#*r"*"lirii P{''F::o ryqry'K.yntg.utus- 
Edrtoriar p' 3

"r""ric tyi+utiit*t"T"iltit :"#il:X" 0"1'Hl",friil?,".."# fiir,l?,,fi,!,"{ :!,'i"r'i}:1ll:
mahdolliseksi yrittii?i paluu- -:.",-;,;--:;-. :;::;-: Federatlon of Employment-Pen-
ta tyiieliim?iiin.' ' va myosktn -:ry^:Tef.n .ron lnstitutions siat6d that the

;,,lHtr-';r$ffi#n*r+:u+$:lr.H.#{fr it-,:t;filffi""f,
alueelli pidennityn tydntin- gglfl3TT--1lTgP_:i P9- tt6 com.u-nrty qgarn. who are
,ijoifiarj"rtellm'nim:"* :^ hdnDaluu soslaalrturvan ker- capable of work. soctal lneurance

ne koskevat tytiroi-"i'Jhirsl noii kevttiimiille' il:i 
t;':f i""","if,:':lii U:n*i;

ton neuvontaosaston kautta aoctal lnsuranc€ ls Becurlng the
tytihtin sijoitettavia. Toiminl6 llvellhood of the lneured.
tlpattuu'ytrteistytiss?i Etel[- This manner of thlnking had

Suomen " sairiusvakuutus- ::i:,"iffi#l 3i"i'.,i""',liJ,Jl.T"i
alueen kuntoutusjaoston ja pension system. When the Jlrst
Vakuutusalan Kuntouttamis- €mployment penslon act, the Sea'
keskuksen kanssa. Eliikelai- men's Pensions Act' was prepa'

tokset voivat mytis toimia red in the early 1950e the poesl-

atoitteentekijo,ine. Jadestely ilXY,,r"'ffi'rbr.iXt1t,ff X""i#''[ill
sisiiltee tyti-kyvytttimyysel?ik- Hehabilitation orlginally gppeared
*;; ia*a"iisin fiudeua in the Emprovees' pensions Act

kuukaudella huolimatta sol- ln an inverse form which' how-

mitusta tytisuhteesta. 
..a sor- 

iJ:''":fi'"lI"ifl:"t'"i"9"? [f,::
Tarkoiiuksena on s[ilyttiiii lation was later incorporated in

tytityvytttimyysel?ike..ja kan- "i 5I; thus a question of activ-
sanelzike kunnes tyttn sgpi- rtv ruuj"ii- tJ donsideration re-
vuus jz jatkuwus selviiiii. girdlng which the law imposed
Niiin jirjeitely on kuntoutus- no oblisatlon-:n^J^"n:l3l-t in"tl-
meoetLma, j:ota sovelletaau tutlons nor' on the other hand'

harkinnanvaraisesti. 
s'er4ru 

il"ij?i, llinll',,.fi, ;:l-ffJt:i
Tilannetta seurataan tem?in the so-called UKK labour market

j?ilkeen woden ajan, jolloin settlement, the central labour

harkitaan, lakkauieiaanko market organisations felt that the

errke, muutetaanko se osa- f""r',#l[,X1"S'""1fl!'1%r13lfltll;
el2ikkeeksi vai jatketaanko
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pension system should be studied.
However, the preliminary report
on this point was shelved when
it was learnt that the authoritieg
had taken a corresponding, more
comprehensive reform up for
conBlderatlon.

Four different taske are gene-
rally distinguished today in re-
habilitation: medical, educational,
occupational and social. As em-
ployment pension legislation de-
fines the aim of rehabilitation act-
ivity to be the prevention of in-
validity or the improvement of
working and earning capaclty, the
function of the employment pen-
sion system is limited to occu-
pational rehabilitation, i.e. rehabl-
litation for work. Medlcal mea-
sures can, of course, also be
ueed to achieve this aim. The
limitation mentioned hae seemed
to be practical also in view of the
many close contacts of the em-
ployment p€nsion system with
working life and the labour
market.

Several different models are
known in the organlsation of linke
between social eecurlty and re-
habllitatlon. ln some Central
European countrlos, euch ae the
German Federal Republlc and
Austria, insurance ln8tltutlong
have eetablished a more or leee
independent Bystem wlth lts own
hoepitals and rehabllitation eB-
tablishments. ln Brltaln and sever-
al other countries, on the other
hand, social security and rehablli-
tation are almost completely sepa-
rated. The rehabilitatlon actlvity
of the employment psnsion sys-
tem developed In a way as an
intermediate form between these
two, most closely comparable
with the Swiss invalidity in-
surance. Here the social securlty
system does not itself seek to
"produce" a rehabilitation service
by founding and maintaining itg
own establishments, but utllises
for the benefit of its clients all
the rehabilitatlon service produ-
ced by the communlty.

The rehabilitation activity of the
employment pensions system thus
assumed the following structure:

- The activity covers the
whole field of the Employees'
Pensions Act (IEL), Temporary
Employees' Pensions Act (LEL),
Pensions Act for Self-Employed
(YEL), Farmers' Pensions Act
(MYEL), Seamens' Pensions Act
(MEL) and Communal Employees'
Pensions Act (KWEL).

- Each pension institution
handles and decides, that is, in
principle itself manages, its own
rehabilitation matters.

- The joint central organ ig
the lnsurance Behabilitation Agen-
cy (VKK). This is responsible for
assisting pensions institutions in
the preparation and implementa-
tion of rehabilitatlon matters and
for coordlnatlng and standardlsing
activity. To thie end the Agency
hae rehabilitation couneellors and
a rehabllitatlon board for lndivi-
dual work assignmonts. Behabili-
tation branch experts from out-
side the employment pen8lon sys-
tem and representatives of tho
dieabled and the labour market
organisations are also represented
on the board.

- The Federation of Employ-
ment Ponsion lnstltutlons assleted
by lts negotiating body for re-
habilitatlon matters manages and
supervises the development of
policy matters.

A great deal of experience has
been gained during the paet tenyears concernlng the nafur€,
needs and Bcope of rehabllltatlon
actlvlty under the employment
ponsion Byetom. After the actlvlty
had already commenced lt app6ar-
ed regardlng the rehabllitatlon of
persone already ln recelpt of an
lnvalidlty penslon that alde by
side wlth lt attention must be con-
centratod on preventlon of the
loss of worklng capaclty and the
preservatlon of working ablllty.
There le falrly wlde agreement on
thls prlnclple, and appropriate
meane of accompllehlng the work
are currently belng created and
sought. On the other hand, it has
been obeerved that earlier me-
thods of work rehabilitation have
not sufficed to meet the rehabill-
tation requlrement within the em-
ployment pension system. Al-
though correction of the general
situation ln soclety, 1.e., creation
of the services that are lacking,
has not been regarded ae in-
cumbent on the employment pen-
sion system, it has proved ne-
cessary to devote considerable
attention also to the more general
work for development of the
method.

At the time of writing, study
and development of the general
organisation of rehabilitation have
been under preparation for some
time in our country.

Both the Labour Ministry and
the Ministry for Social Affairs and
Health have planned preparatory
studies on this question. These
reports have been considered
necessary and topical within the
sphere of rehabilitation activity
under the employment pension
system. There is a readiness to

support them in every way andto take their results into con-
sideration in the continuous de-
velopment of own activity.

The artlcle on p. 5, by Leena
Pauas, examlnee the experlence
gained of rehabilitatlon under the
employment pension system ln
the light of practical cases da-
tlng from the years '196L1973.

The author states that rehabl-
litation under the system is still
seeking lts forms. ln addlilon,
essential lnformatlon ie still lack-
ing. For Instance, we do not know
how the rehabilitees manage ln
working life in the long term.
Activity is stlll too young ln thls
respect and the follow-up tlmetoo short. Systematlc rsgearch
informatlon le requlred to obtaln
an overall picture.

The rehabllltee aeems to have
become gomewhat more selected
during the period under examl-
nation and to have an improved
capabillty for rehabllitatlon. How-
ever, thie labour group i8 a Sortof "marglnal group" which wlll
alwaye be problemattc. lt ehould
therefore be posalble to Btart re-
habllitatlon already before mattera
have advanced to the dlsablltty
penslon 8tago.

The artlcle on p. 12, by RatJa
Juvakka, deals with the dtfferent
phases of the rehabllltatton pro-
ces8, eopeclally for employment
pension beneficiariee.

The author dlvldee rehabtltta-
tion lnto five phases: prelimlnary
preparatlon, examlnation, further
preparatlon, implementatlon and
follow-up.

The author presents examplee
to show how diversifled the casee
may be in practice and how there
cannot be ready-made solution
models for all of them.

Rehabllitation counselling is
often of decisive importance then.
Its purpose is to give the subject
an adequate and factual idea of
the different services available
and of what participation in re-
habilitation will mean for him.
With this ls associated essentlal-
ly co-operation, not only wlth the
would-be rehabilitee but also rep-
resentatlves of other rehabilitation
services. "Rehabilitation is con-
sultation and cooperation to
combine the expertise of diffc-
rent quarters for the benefit of
those in need of it si that every-
one can be given purposeful re-
habilitation service", the writer
says.

Pentti Lehmijoki in his article
continued p. 39
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Tietoja tydeliikkeensaaiista i1. 3. 1974

Elaketurvakeskukseen saatujen ennakkotletoJen mukaan olivat TEL-, YEL-, MYEL- Ja LEL-eldkelattoeten
myontamien 31 .3. 1974 voimassa olevien elakkeiden lukumtidrdt ia eltikkeiden keskimtiiirat seuraavan
taulukon mukaiset.

VANHAASELAKKEET
Eliikkeensaajia imaarainen peruseltike

Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset Yhteensd
itokset 22474 27 179 49 6s3 471 223 335

1 Bil 3775 5629 567 228 340
7 645 s 094 12739 557 2s0 434Elakesaatiot

f eL-e t iLe u i t-o t<set vfrte ena- - 31 973 36 048 68 021 497 228 3s4
YEL-eliikelaitokset 4700 2929 7 629 495 363 444

MYEL-elakelaitos 16027 16 268 32295
It-etat<etaitot<set 21 5Og 3 289 24 792

114 62 88
177 102 167

74209 58 528 132737 321 181 260

Lis6kst edelliststa sai TEL-lisiel6ketfi 2218 vanhuusel6kkeensaajaa keskimdtirin 676 mk/kk, YEL-Ilee-
eliikettii 28 vanhuuselakkeensaajaa seki MYEL-llsAelakette 1 vanhuuseltikkeensaaja.

T Y d KY V Y T T d MY Y S E Li KKEET ( si s iilt iiii o s ael ti k k e et )

Eltikkeen myontaja
Eltikkeensaa Keskimdiir€iinen

Miehet Naiset Yhteensd Miehet Naiset
TEL-eliikelaitokset

ElZikevakuutusyhti6t 18692 22826 41 518 481 220 337

Eltikekassat
Elakesadti6t -

I 416 2 013 3 429 562 246 376
4465 458 3 339 8797 545 284

TEl-eliikelaitokset yhteens6 25 566 28178 53744 499 229 3s8
YEL-eltikelaitokset 4 787 2304 7 091 428 286 382

MYEL-eldkelaitos 17 914 18 923 36 837 149 67 107

LEL-eliikelaitokset 287g 4248 33 002 236 113 220
Kaikki ty6eliikelaitokset 77 021 53 653 130 674 315 165 254

Lts6ksi edellisista sal TEL-Iisdeliiketta 1 4Ol tydkyvyttdmyyselikkeensaajaa keskimiitirin 527 mk/kk ee-
kii YEL-lisaelaketta 14 ty6kyrytt6myyseliikkeeneaajaa.

V AN HUU 5., TY dKYVYTTAMYY S- I A TY OTT AMYY SELAKKEET

Elzikkeen myontaja Miehet Naiset
Kesklmaarainen
Miehet Naiset hteensti

TEL-eltikelaitokset
Eliikevakuutusyhti6t 41 231 50 296 91 527 475 221 336
Elakekassat 3274 5 796 9 070 s65 234 354

Elakesaati6t 13 105 8 450 21 555 552 264 439

TEL-eliikelaitokset yhteensd 57 610 ilr42 122 152 498 228 355

YEL-eliikelaitokset I 500 5240 14740 461 329 414
MYEL-eliikelaitos 34 04r 35 2r9 69 260 13i]

210
65 9B

LEL-eltikelaitokset s0 59r 7 694 58 285 107 1e7

Kaikki tydeldkelaitokset 151 742 1 12 695 264 43't 318 173 250

n

ELteYe!!!Iv!v!!9t
Eliikekassat

f a i t<ki- tyoe tat<e taitokset



PERHE.EL,{KKEET

El6kkeen my6ntdJd Elakk.
lukumddrd

Keski-
maarai-

nen eltike
ElSkkeensaajia

Lesket Lapset Yhteensd

Elakevakuutusyhti6t 14 764 305 13 633 7 805 21 438
Eliikekassat 1 206 327 1 057 675 1 732
Eliikesdiiti6t 4 799 317 4 5O4 t 790 6294

TEL-eliikelaitokset 20 769 309 1 9 1 94 10 270 29 464
2292 272 2 137 1 608 3745

MYEL-eliikelaitos 4 935 78 4505 4080 8585
LEL-eliikelaitokset
Kaikki

TYATTdMYYSELLKKEET

11 437 140 10732 7 252 17 984
39 433 229 36 568 210 59 778

Edellislin keskimaariin sisaltymett6mien TEL-Iisiietujen mukaisten perhe-eliikkeiden lukumtitirii oli j 060ja keskimddrd 524 mklkk. Tiitii perhe-elaketta sai 1 O+O leskea ja 707 lasta. YEL-lisiietujen mukaistenperhe-elakkeiden lukumiitirii oli 2.

Eltikkeen Keskimtitirtlinen peruseltike mk/kk
Miehet Naiset Yhteensii Miehet Naiset Yhteensii

TEL-eleikelaitokset
Elakevakuutusyhti6t 65 291 356 343 178 208
Eltikekassat 4 8 12 268 178 208
Eliikesti?itiot 2 17 19 402 catr 252

TEL-eltikelaitokset
YEL-elakela

71

13
3J6 387

7
340 181 211

20 280 220 259
MYEL-eldkelaitos 100 28 128 165 B5 148
LEL-ekikelaitokset 328 163 491 160 B3 135
Kaikki ty6elekelaitokset 512 514 1 026 189 146 167

OSAELIKKEET

Eliikkeen
TEL-eltikela

Eldkevakuutusyhti6t

Miehet Naiset

175 215

Keskimtitirtiinen peruseliike
Miehet Naiset

473 199

Ela

390 322
Eliikekassat l9 20 39 397 237 31 5
Elakesaetiot 18 15 244 30633 3s6

TEL-eltikelaitokset yhteensti 212 250 462 456 205 320
YEL-eliikelaitokset 440 171 61 I 363 263 JJC
MYEL-eliikelaitos 2294 1 s02 3 796 145 76 118
LEL-e Iaike Ia itokset 175 I 184 251 147 246
Kaikki ty6elekelaitokset 3 121 1 932 s 053 203 110 167

LlsEksi edellisista sal TEL-Iisdeldkettil 38 osaeliikkeensaajaa sekil YEL-lisiieldkettd 1 osaeltikkeen-
saaja.

38



V AN HU U 5., TY dKYVYTT dMYY S-, TY ATT AMYY S.IA PERHE-ELLKKEET

Eliikkeen mydntaja Etekk.
lukumdiiri

Keskl-
mAdrHi-

nen eliike
mk/kk

26 354 417

the insured when it ls at risk due
to an already dlagnosed illnese.

The experience and lnvestl-
gation results of the rehabili-
tation of persons who have
already retired because of lll-
ness suggest that rehabllitatlon
activity directed solely at pension
beneficiaries does not achieve
results of broader soclopolitlcal
significance. Rehabilitatlon for
work should be transferred to
the work site and the emphasls
in rehabilitation should be ehlfted
from the rehabilitation of penslon-
ers to rehabilitation that main-
tains working capacity.

One premiss of sustainlng
rehabilitation is to dlscover in
time the persons in the need of
rehabilitation. There is no organi-
sation at present to do this work.
The solution may perhaps be
found in work-site public health,
work safety and national pen-
sions institute organisations.

No systematic methods have
been evolved for evaluation of
the need of sustaining rehablll-
tation. The present methods are
based on individual views and
the predlctability of certaln
dlseases.

Before making a final decislon
on an employee's change of
occupation, sustainlng rehablll-
tation should consider at least
the following standpoints:

- work safety so that chan-
ging the employee is not the
only solution, but also changing
the working conditions so that
the employee can continue ln
his former job without endan-
gering his health;

- re-placement arrangementg
at the work site: if the employee
becomes incapable of doing a
certain job, this need not neces-
sarily mean that he is incapacl-
tated for all the jobs at the work
site;

work-site public healththat aims through Intensified
medical care at preserving the
working ability of the lnsured
and, when necessary, the start of
work-rehabilitation for a new Jobor occupation; health inspections
should not be limited to estab-
lishing the situation; measures
should also be taken to remedy lt;

- change of job if no sul-
table work is found for the emp-
Ioyee in his former place of
work, but his working experience
and occupatlonal sklll can be
used elsewhere.

39

TEL-eliikelaitokset
Eltikevakuutusyhti6t r 06 291 332
Eldkekassat 10 276 351
Elakesaeti0t

TEl-eliikelaitoksetyhteensd 142921 349
YEL-eliikelaitokset 17 032 395
MYEL-eliikelaitos 74 195 97
LEL-eltikelaitokset 69 722 187
Kaikki ty6elakelaitokset 303 870 253

ENGLISH SUMMARIES

continued

on p. 1 7 discusses the methods
and experience of on-job reha-
bilitation.

Since 1965, rehabilitation under
the employment pension system
has included as a benefit accor-
ding to circumstances on-job re-
habilitation of employment pen-
sion beneficiaries.

This activity has comprised
an examination of the beneficia-
ries' capacity for work in practice
and on-job work training for work
in keeping with their working ca-
pacity and otherwise suitable for
them.

It is customary to include these
forms of rehabilitation under the
joint term on-job training. On-job
training can be regarded as a
work placement and rehabilita-
tion method for the disabled and
pensioners which helps place
them in work that is suitablefor their health status and for
studying the use of other forms
of rehabilitation.

On-job rehabilitation serves
not only the disabled who have
already retired on pension but,
and above all, the prevention of
impending disability in subjects
who are still working. The ques-
tion at issue in the development
of on-job rehabilitation is essen-tially how the present public
health and work site safety or-
ganisations can, in cooperation
with the rehabilitation systems,
carry out systematic rehabilita-
tion at work sltes.

The article on p. 3l , by Ritva
Salonen discusses the economlc
and social problems of the return
to work of disability pensioners.

Return to working life may pro-
ve to be an economic and so-

cial problem for the pensioner.
His new earnings are not al-
ways sufficient, even when com-
pared with his pension. They are
reduced by e.g. taxation which
generally increases when wages
take the place of a pension.

Taking up work may also result
in the loss of certain other formsof social security besides the
pension. Persons with families
may also have to arrange for
day care for their children which
was not necessary when they
were on pension. A job in itself
involves expenses, such as
transport fares, clothing, etc.
Brief ly, return to work cannot
be analysed solely by compar-
ing earnlngs and pensions. Many
other economlc and personal
questions are associated with lt.

The author states that it is not
possible to eliminate the negatlve
economic and associated effecte
for the person who returns to
work solely through counselling.A broader study is required of
the problems of the transition pe-
riod and forms of social security
must be developed to ensure a
secure return to work.

Erkki Luoma-aho, on p. 23,
describes the experience gained
from rehabilitation that maintains
working capacity.

The lnsurance Behabilitation
Agency has developed new
forms of work suited for the
rehabilitation of pensioners. lt
has tried through experimental
activity to determine certain
aspects associated with rehabili-
tation before the actual pension
event occurs. The term "sus-
taining rehabilitation" has been
adopted for the implementationof rehabilitation already before
the retirement phase. lt means ln
essence the application of reha-
bilitation measures that serve to
preserve the working capaclty of
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