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TIIVISTELMÄ 

Pitkäaikaistyöttömien määrä lisääntyi Suomessa hyppäyksenomaisesti 1990-luvun la-

mavuosina, ja siitä lähtien pitkäaikaistyöttömyys on kohdannut joka vuosi kymmeniä 

tuhansia ihmisiä. Jo vuosituhannen vaihteessa tiedettiin, että osa pitkäaikaistyöttö-

mistä on työkyvyttömiä, ja eduskunta myönsi vuonna 2000 rahoituksen valtakunnal-

liseen pitkäaikaistyöttömien eläkemahdollisuuksia selvittävään toimintaan (ELMA). 

Työvoimaviranomaiset valitsivat työministeriön ohjeen mukaisesti työkyvyttömiksi 

arvioimansa henkilöt selvityksiin, joita toteutettiin vuoteen 2004 asti suurissa kau-

pungeissa ja sen jälkeen koko maassa lisärahoituksella jatkettuna vuoteen 2009 asti. 

Selvitysprosessien sisältöä ohjasivat paikalliset resurssit, Työministeriön ohjeistus 

sekä dosentti Ilkka Taipaleen kirjoittama Sosiaalilääketieteellinen eläke-edellytysten 

selvittelyopas. Tutkimustietoa ELMA-selvittelystä ja ELMA-asiakkaista on niukasti. 

Pitkäaikaistyöttömien eläkeselvittelyn tarve osoittaa sosiaalivakuutusjärjestelmän 

ja vallitsevan työkykyarvioprosessin toimimattomuuden. Järjestelmä olettaa niin työl-

lisen kuin työttömänkin siirtyvän sairauden tai työkyvyttömyyden kohdatessa sairaus-

perusteisille etuuksille, mutta pitkäaikaistyöttömien kohdalla näin ei aina tapahdu, 

vaan he jäävät työkyvyttöminä työttömyysetuuden piiriin. Tarkastelen tässä tutki-

muksessa vuosina 2001–2007 Tampereella ELMA-selvityksissä olleiden 505 asiak-

kaan rekisteriaineiston kautta tutkimuskohteeni umpikujamaisen tilanteen taustateki-

jöitä sekä pitkäaikaistyöttömyyden, työkyvyttömyyden ja työkyvyn arvioinnin tee-

moja.  

Tutkimuksen päätavoite on kuvata heterogeeniseksi tiedetyn asiakasryhmän tyy-

pillisimmät asiakkaat aineiston määrällisellä ja laadullisella analysoinnilla. Tämän    

Mixed Method-tutkimuksen keskeinen menetelmä on tyypittely. Tutkimuksen pää-

tuloksena esitän seitsemän tyypillistä ELMA-asiakkaan konstruoitua esimerkkitari-

naa, jotka kattavat 54 prosenttia tutkittavista.  Lisäksi kuvaan tamperelaista ELMA-

prosessia, koko aineiston määrällisiä tunnuslukuja ja sijoittumista laadullisesti muo-

dostettuihin sairastamista, työuraa ja terveydenhuollossa asiointia kuvaaviin katego-

rioihin.  

Tutkimustuloksena tyypillisin ELMA-asiakas (14 % tutkituista) on tehnyt suhteel-

lisen pitkän työuran fyysisesti kuormittavissa työtehtävissä, ja fyysisten sairauksien 

kumuloituessa hän on vähitellen menettänyt terveytensä sekä työkykynsä. Ryhmän 



miehet ja naiset saavat omat tarinansa. Toiseksi yleisimmän ryhmän asiakkaita (13 %) 

luonnehtivat sosiaalisesti niukat lähtökohdat, varhainen työelämästä syrjäytyminen ja 

pitkään päihdehistoriaan liittyvä terveyden menettäminen. Kolmanneksi tyypillisim-

piä (11 %) tarinoita on kaksi: pitkältä työuralta psykofyysisen sairastamisen vuoksi 

syrjäytyneet henkilöt ja suhteellisen pitkän työuran tehneet henkilöt, joilla nähdään 

elämän taitekohdasta suistuminen päihdesairastajaksi. Oman tarinansa saavat myös 

ne päihteiden vuoksi terveytensä menettäneet henkilöt (9 %), jotka ovat pitkään ta-

sapainoilleet päihteiden käytön ja työelämän välillä. Seitsemännen tarinan henkilöt 

(6 %) eivät ole koskaan päässeet kiinnittymään työelämään heikkojen terveydellisten 

lähtökohtien vuoksi. 

Myönteisen eläkepäätöksen sai 56 prosenttia ELMA-asiakkaista, 71 prosenttia 

eläkettä hakeneista. Myönteinen eläkepäätös liittyi päihteiden käytön vuoksi tervey-

tensä menettäneiden tarinoihin ja kielteinen eläkepäätös psykofyysiseen sairastami-

sen tarinaan. 



ABSTRACT 

Long-term unemployed or permanently disabled – types and narratives from 

an industrial town of the 2000s. Long-term unemployment increased steeply in 

Finland in the recession years in the first half of 1990s, and ever since tens of 

thousands of people have faced long-term unemployment annually. As early as the 

turn of the millennium it was well known that incapacity for work is not uncommon 

among the long-term unemployed. Therefore, The Finnish Parliament granted 

funding in 2000 to Eligibility for a Disability Pension -project (EDIPE). 

Employment counsellors were instructed by the Finnish ministry of labour to select 

from among the long-term unemployed those individuals who they considered as 

incapable for work, and to refer them to further assessment. Until 2004 the 

assessments were carried out in bigger towns until 2004, and in 2005–2009 

nationwide. The assessment was guided by local resources, the directive of the 

Finnish ministry of labour and “The Social medicine guidebook for the Eligibility 

for a Disability Pension” authored by docent Ilkka Taipale. Research on EDIPE is 

sparse.  

The need for EDIPE is an indication of defects in the functioning of both the 

social security system and the service system, when it comes to assessment of the 

work ability of long-term unemployed. The systems presume that the unemployed – 

alike the employed seek for sickness and invalidity benefits when facing illness. That 

is not always the case with long-term unemployed, who remain on unemployment 

allowance even when incapable for work. Utilising registry data of the participants 

of EPIDE examinations in Tampere in years 2001–2007 (n=505), the present study 

aims to elucidate the backgrounds of their stalemate-like situations. In terms of 

theoretical approaches, the study deals with the concepts of long-term 

unemployment, incapacity for work and working capacity assessment.  

Clients of the EDIPE are known to be a very heterogeneous group. Also the 

main objective of this study is to describe what kind of types can be found among 

them. This was performed by analysing the data quantitatively and qualitatively; the 

Mixed Method analysis resulted in seven typical narratives of the EDIPE clients, 

comprising 54 percent of the total of 505 clients. Moreover, the study conveys 

description of the EDIPE-process in Tampere, as well as figures and qualitative 



categorical outcomes in the dimensions of health history, work history and the use 

of health services of the entire study population.  

The most common client type (14 percent of the examined) has a relatively long 

working history in physically demanding jobs, and has gradually lost the working 

capacity due to cumulative physical illness. Men and women of this type are 

presented by separate narratives. The second largest group (13%) consists of clients 

who have been socially disadvantaged already in the early life, have been excluded 

from working life at a young age, and have a long history of substance abuse history 

that has led to health problems. Third place (11%) is shared by two groups, one 

consisting of persons whose relatively stable work career had been interrupted by 

psychophysical illness, and one consisting of persons whose dropout from a 

moderately stable life course evidently was related to increasing substance abuse. 

Moreover, the type balancing continuously between career and substance abuse (9%) 

stands out. Clients of the seventh narrative have had difficulties in entering the 

labour market due to various health problems that originated from childhood or 

young adulthood.  

Disability pension was granted to 56 percent of the EDIPE-clients, and to 71 per 

cent those who applied for the pension. With respect to the narratives, those related 

to substance abuse were predictive to acceptance of the application while the 

narrative of psychophysical illness predicted a rejected disability pension.  
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1 JOHDANTO 

Pitkäaikaistyöttömyys tuli polttavaksi ongelmaksi suomalaiseen yhteiskuntaan 1990-

luvun lamaan liittyvän suurtyöttömyyden aikana, ja 2010-luvun puolivälissä arvioi-

tuna siitä näyttää tulleen myös varsin pysyvä ilmiö. Hyvinvointiyhteiskunnallemme 

1990-luvun tapahtumat olivat yllättävä, traumaattinen kriisi, josta toipuminen näyttää 

edenneen jonkinlaiseen kollektiiviseen sopeutumisvaiheeseen, jossa korkea pitkäai-

kaistyöttömyys ei ole enää dramaattisen suuri uutinen. Kun yhteiskunta on kipuillut 

ongelman kanssa yli 20 vuotta, voisi ajatella, että kriisin paljastamat pahimmat etuus- 

ja palvelujärjestelmään liittyvät aukot olisi jo ehditty paikata. Pitkäaikaistyöttömissä 

tiedetään kuitenkin yhä edelleen olevan työkyvyttömiä henkilöitä, eikä heidän työky-

kyarvioonsa liittyviä ongelmia ole kyetty yleisellä tasolla ratkaisemaan. Keväällä 2015 

dosentti Ilkka Taipale kirjoitti kolumnissaan pitkäaikaistyöttömien joutuneen ”ojasta 

allikkoon”, kun pitkäaikaistyöttömien eläkemahdollisuuksia arvioiva projekti 

(ELMA) loppui. On siis ilmeistä syytä katsoa taaksepäin, kuten tässä väitöskirjassani 

teen tutkimalla 2000-luvun alun ELMA-toiminnan toteutumista ja ELMA-asiakkaita 

suuren rakennemuutoksen kokeneessa teollisuuskaupungissa, Tampereella. 

Kun 1990-luvun laman jälkeisessä noususuhdanteessa pitkäaikaistyöttömyys jat-

kui sitkeänä, vuosikymmenen lopulla alettiin keskustella siitä, voidaanko pisimpään 

työttömänä olleita enää lainkaan lukea työvoimaan, vai ovatko he itse asiassa sairaita 

ja työkyvyttömiä. Dosentti Ilkka Taipale vaikutti keskeisesti siihen, että eduskunta 

myönsi vuonna 2001 rahoitusta pitkäaikaistyöttömien ELMA-projektiin. Erityisen 

projektirahoituksen tarpeellisuus kertoi jo itsessään aiemman etuus- ja palvelujärjes-

telmän toimimattomuudesta. Mutta millaisia nämä väliinputoajat todellisuudessa oli-

vat ja miten he olivat ajautuneet tilanteeseensa? ELMA-projektista on kertynyt varsin 

niukasti tutkimustietoa vastaamaan näihin kysymyksiin.  

ELMA-selvityksiin ohjatut henkilöt luetaan työttömyyden kovaan, vaikeimmin 

työllistettävien ytimeen. Työvoimaviranomaiset olivat projektissa selvityksiin ohjaava 

ja arvioiva toimija, joka oli ilmeisen perustellusti päätellyt, etteivät työhallinnon pal-

velut enää olleet näiden henkilöiden kohdalla vaikuttavia eivätkä ensisijaisia. Nämä 

henkilöt eivät siis enää olleet työkykyisiä työnhakijoita. ELMA-projektin tavoitteena 

oli saada pitkäaikaistyöttömien joukosta poimituksi terveydentilaltaan heikoimmat 
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henkilöt ja mahdollistaa heidän pääsynsä eläkkeelle. Tästä voinee päätellä, että pro-

jektiin poimitut henkilöt olivat sairaita, mutta mitä ja miten toimivia ohjauskriteerit 

todellisuudessa olivat. Keitä olivat todellisuudessa eläkejärjestelmän kriteerit täyttä-

vät työkyvyttömät henkilöt? 

Terveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelujärjestelmän keskeinen tavoite on pitää 

yllä väestön työ- ja toimintakykyä. Järjestelmä ei selvästikään ollut pystynyt paranta-

maan ja kuntouttamaan näitä sairaita pitkäaikaistyöttömiä eikä palauttamaan tai yllä-

pitämään heidän työkykyään. Palkkatyöyhteiskunnassa keskeinen normi ja vaatimus 

on, että työtön ponnistelee palkkatyöhön ja sairas terveeksi päästäkseen palkkatyö-

hön. Miten ELMA-selvityksiin ohjatut pitkäaikaistyöttömät olivat päätyneet umpi-

kujamaiseen tilanteeseen kroonisesti sairaiksi ja kroonisesti työttömiksi? Millaisia oli-

vat olleet heidän kohdallaan ponnistelut terveydentilan ja työelämäaseman kohenta-

miseksi? Oliko heitä havaittu lainkaan sairaiksi tai oliko heidän työmarkkinakelpoi-

suuttaan pyritty parantamaan? Onko vika ollut yksilöön vai järjestelmään liittyvä? 

Mahdollisesti osa näistä henkilöistä ei mieltänyt itseään lainkaan sairaan tai työttömän 

rooliin, ja on olemassa jokin kolmas rooli, joka on yhteiskunnan tarjoamien vaihto-

ehtojen ja sairaus- ja työorientoituneiden järjestelmien ulottumattomissa.  

Sosiaalivakuutusjärjestelmä rakentuu määräaikaisille etuuksille tilapäisissä palkka-

työtä katkaisevissa häiriötilanteissa. Palkkatyön vaihtoehto on sairausperusteinen elä-

kejärjestelmä, joka edellyttää työkykyarviota terveydenhuollossa. ELMA-selvityksiin 

ohjatuilla henkilöillä tiedetään olleen sairauksia, mutta miksi heidän mahdollista työ-

kyvyttömyyttään ei oltu arvioitu ja havaittu. Vai oliko heidän joukossaan paljon elä-

kehakemuksiinsa hylkääviä päätöksiä saaneita? Työkyky ja työkyvynarvio käsitteinä 

muodostuvat suhteessa henkilön työhön, jota pitkäaikaistyöttömällä ei siis ole. Miten 

pitkäaikaistyöttömän työkykyä tulisi arvioida? Toisaalta pitkäaikaistyöttömien työky-

vyn arvio ei ole aiemmin kuulunut lainvoimaisesti millekään instanssille palvelujär-

jestelmässä. Voisi olettaa, että nämä pitkäaikaistyöttömän kohdalla ilmeiset ongelmat 

eläkkeelle pääsyssä näkyvät sekä ELMAan ohjattujen henkilöiden historiassa, että 

ELMA-selvittelyn lopputuloksessa eli eläkepäätöksissä. 

Tutkimustietoa pitkäaikaistyöttömistä on suhteellisen paljon. Perinteisesti heissä 

on ollut paljon ikääntyneitä huonosti koulutettuja miehiä, joilla esiintyy terveysongel-

mia ja päihdeongelmia. Syrjäytyminen luonnehtii tätä ryhmää. Tutkimuksissa pitkä-

aikaistyöttömyydelle altistavat tekijät kuvautuvat hyvin yksilöllisinä, ja on todettu, 

että ryhmä on vaikeasti kuvattava ja heterogeeninen. Pitkäaikaistyötön henkilö jää 

kasvottomaksi. 
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Kun tapasin konsultoivana fysiatrian erikoislääkärinä vuonna 2003 ensimmäiset 

ELMA-asiakkaani Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa, en tiennyt tästä erityisryh-

mästä kovin paljon, joten en osannut kyselläkään. Vuosien varrella kysymykset kitey-

tyivät edellä esitettyyn ja johtivat vuonna 2006 alkaneeseen tutkimustyöhön ja poik-

keuksellisen runsaan vuosina 2001–2007 kertyneen aineiston hyödyntämiseen vas-

tausten saamiseksi. Kun tiedossa oli, ettei perinteinen tilastollinen kuvailu tästä hete-

rogeenisesta tutkimuskohteesta tule olemaan varsinkaan kliinistä työtä tekevää lääkä-

riä tyydyttävää, päädyin kvalitatiivis-kvantitatiiviseen tutkimusotteeseen, joka mah-

dollistaa myös useiden satojen asiakastapaamisten tuoman kokemuksellisen tiedon 

hyödyntämisen. Tiedossa oli myös, että monen tieteenalan välimaastoon sijoittuva 

tutkimuskohde vaatii kliinikkolääkäriltä tutun lääketieteen alueen rajojen ylittämistä, 

mutta aiheen moniulotteisuus on siltikin yllättänyt. Tämän väitöskirjatyö on ollut 

enemmänkin horisontaalisesti avartava matka monitieteisyyteen kuin sukellus foku-

soituneen tiedon syvyyksiin.   
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

Tällä katsauksella laajaan monitieteiseen tutkimukseen ja yhteiskunnalliseen keskus-

teluun pyrin valottamaan todellisuutta, missä tutkimuskohteeni henkilöt ovat ensin 

päätyneet työttömiksi ja sittemmin jumiutuneet pitkäaikaistyöttömyyteen. Pääteemat 

ovat pitkäaikaistyöttömyyden yksilölliset ja yhteiskunnalliset taustatekijät, pitkäaikais-

työttömien terveys ja työhistoria sekä elämäntilanne. Tarkastelun painopiste on ajal-

lisesti 1980- ja 1990-luvun taitteessa, 1990-luvulla ja vuosituhannen vaihteessa. Li-

säksi käsittelen työttömän työkyvyn arviointia, ELMA-toimintaa sekä laadullista työt-

tömyyden tutkimusta oman tutkimukseni taustoittajana. 

2.1 Työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys Suomen lähihistoriassa 

Työtön määritellään hiukan eri tavoin eri tilastointeja varten, mutta Tilastokeskuksen 

työvoimatutkimuksissa työtön on ”henkilö, joka tutkimusviikolla on työtä vailla ja 

on etsinyt työtä aktiivisesti viimeisen neljän viikon aikana palkansaajana tai yrittäjänä 

ja voisi aloittaa työn kahden viikon kuluessa”. Myös kolmen kuukauden sisällä sovit-

tua työtä odottavat ja työpaikastaan lomautetut luetaan työttömiin tämän määritel-

män mukaan. Työttömyysasteella tarkoitetaan ”työttömien prosenttiosuutta saman 

ikäisestä työvoimasta eli työllisistä ja työttömistä. Koko väestön työttömyysaste las-

ketaan 15–74-vuotiaiden työttömien prosenttiosuutena saman ikäisestä työvoi-

masta”. Työllisyysaste taas tarkoittaa ”työllisten prosenttiosuutta saman ikäisestä vä-

estöstä. Koko väestön työllisyysaste lasketaan 15–64-vuotiaiden työllisten prosentti-

osuutena saman ikäisestä väestöstä”. (Tilastokeskus 2006b.)  

Työttömyysaste oli 1980-luvun Suomessa varsin tasaisesti noin viisi prosenttia ja 

selvästi EU-maiden keskitason alapuolella. Vuoden 1989 työttömyysaste oli enää 3,1 

prosenttia, ja työttömänä oli tuolloin 80 000 henkilöä. Suomen työttömyysaste nousi 

muita Euroopan maita selvästi nopeammin 1990-luvun alussa. Huipputaso 16,6 pro-

senttia (yli 400 000 työtöntä) saavutettiin vuonna 1994. (Mannila & Martikainen 

2005; Tilastokeskus 2006a.) EU-alueella työttömyysaste nousi ajanjaksona 1990–

1994 keskimäärin 8,3 prosentista 11,3 prosenttiin (Kunz 2004). Nuorisotyöttömyys 

oli vaikeaa, kun alle 25-vuotiaiden työttömyysaste oli 34 prosenttia (Tilastokeskus 
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2006a). Kaikkiaan työttömiä työnhakijoita oli lähes puoli miljoonaa (494 000) työvoi-

mahallinnon tilastoimana (Sihto & Myrskylä 2000). Vielä vuosituhannen vaihteessa 

työttömyysaste oli yli 10 prosenttia ja vakiintui sitten yhdeksän prosentin tasolle 

2000-luvun alkuvuosina. Sen jälkeen työttömyysaste kävi kuuden prosentin tuntu-

massa vuosina 2007–2008, mutta sittemmin työttömyysaste on ollut kahdeksan pro-

sentin luokkaa, ja trendi oli nouseva vuonna 2015. Vuosina 2007–2008 Suomessa 

oltiin 200 000 työttömän rajan alapuolella. (Tilastokeskus 2014; Tilastokeskus 

2015b.) 

Pitkäaikaistyöttömyys on määritelty vaihtelevasti. Esimerkiksi Lahelma ja Mannila 

ovat vuoden 1981 tutkimuksensa taustatiedoissa viitanneet Työvoimaministeriön 

suunnitteluosaston julkaisemaan vuonna 1970 Tampereella tehtyyn tutkimukseen, 

jossa pitkäaikaistyöttöminä pidettiin kahdeksan viikkoa työttöminä olleita henkilöitä 

(Lahelma & Mannila 1981). Tämä kuvastaa hyvin sitä, että vaikka työttömyyden riski 

1970-luvulla oli samaa luokkaa kuin 1990-luvulla, työttömyysjaksot olivat keskimää-

rin vain joitakin viikkoja (Korpelainen 1990, 82–98; T. Piirainen 1988). Itse asiassa 

pitkäaikaistyöttömiä ei edes tilastoitu Suomessa ennen vuotta 1981 (Kunz 2004). 

Tuolloin oli jo käytössä virallinen määritelmä, jonka mukaan pitkäaikaistyöttömät 

ovat henkilöitä, joiden työttömyys on kestänyt yhtäjaksoisesti yli 12 kuukautta (Tilas-

tokeskus 2006b), mutta tutkimuksissa rajaksi on voitu määritellä esimerkiksi yhdek-

sän kuukautta (Lahelma & Mannila 1981). Työllisyysasetuksessa pitkäaikaistyöttö-

mällä tarkoitetaan myös henkilöä, joka on ollut useammassa työttömyysjaksossa yh-

teensä vähintään 12 kuukautta työttömänä työnhakijana (Työllisyysasetus 1993). 

Jo 1970-luvun lopulla joukkotyöttömyyteen liittyvän pitkäaikaistyöttömyyden ha-

vaittiin seuraavan pääosin kokonaistyöttömyyttä, mutta reagoivan hitaasti työvoiman 

kysynnän kasvuun. Tuolloin vähintään 12 kuukautta työttömänä olleita oli noin 15 

prosenttia kaikista 198 000 työttömästä. (Lahelma & Mannila 1981.) Pitkäaikaistyöt-

tömien määrä vakiintui 1980-luvulla noin 10 prosenttiin työttömistä, ja vuosikym-

menen lopun noususuhdanteessa tilanne parani niin, että vuonna 1990 Suomessa oli 

vain 3 000 pitkäaikaistyötöntä eli vajaat kolme prosenttia kaikista työttömistä. Sitten 

tapahtui nopea käänne: vuonna 1992 pitkäaikaistyöttömiä oli jo lähes 30 000 ja 

vuonna 1994 luku oli 45 kertaa suurempi eli 135 000. (Lönnberg & Tossavainen 

2003, 28–29; Mustonen 1998, 11.) Laman ohella lukujen jyrkkää kasvua selittää vuo-

den 1987 uudistetun työllisyyslain tuoma työllistämisvelvoite, joka tuli voimaan por-

rastetusti vuonna 1988 ja poistettiin vuonna 1993 (Mustonen 1998, 93).  

Suomen talous alkoi elpyä vuonna 1994, ja 1990-luvun loppupuolella talous kas-

voi nopeasti, mutta pitkäaikaistyöttömyyden suotuisaa käännettä odotettiin turhaan 
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(Työ- ja elinkeinoministeriö 2013; M. Virtanen 2003). Vuonna 1997 pitkäaikaistyöt-

tömiä oli yli 124 000 ja kaksi vuotta myöhemmin 94 000 (Lönnberg & Tossavainen 

2003; Tilastokeskus 1999). Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä oli vuo-

sina 1995–1998 korkeimmillaan yli 30 prosenttia tai jopa 45 prosenttia, jos käytetään 

laajennettua työttömyyskäsitettä eli mukaan lasketaan myös aktiivisiin toimenpiteisiin 

sijoitetut (Lönnberg & Tossavainen 2003; Montén & Tuomala 2003; Mustonen 

1998). Ongelman kumuloitumista kuvaa se, että vuonna 1999 pitkäaikaistyöttömien 

joukossa oli poikkeuksellisesti enemmän yli kaksi vuotta kuin alle kaksi vuotta työt-

tömänä olleita (Montén & Tuomala 2003). 

Uudella vuosituhannella pitkäaikaistyöttömyys on pysynyt korkeana, samoin pit-

käaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä. Vuonna 2005 pitkäaikaistyöttömiä oli 

70 000 (Tilastokeskus 2005). Vuosikymmenen lopun lohdullisempi tilanne (noin 

40 000 pitkäaikaistyötöntä) jäi lyhytaikaiseksi, ja kesästä 2009 alkaen taloustaantuman 

vauhdittamana pitkäaikaistyöttömien joukko on kasvanut. Vuonna 2013 saavutettiin 

jälleen 70 000 pitkäaikaistyöttömän raja ja lokakuussa 2015 pitkäaikaistyöttömiä oli 

113 000. (Tilastokeskus 2015a; Tilastokeskus 2015b.) Pitkäaikaistyöttömien osuus 

työttömistä vakiintui 2000-luvulla noin 25 prosentin tasoon, minkä tason se on not-

kahduksen jälkeen tavoittanut uudelleen vuosikymmenen vaihduttua ja trendi on 

edelleen voimakkaasti nouseva vuonna 2015 (Suomen Kuntaliitto 2014; Tilastokes-

kus 2015a). 

2.2 Yhteiskunta- vai yksilönäkökulma? 

Pitkäaikaistyöttömyyden syitä pohdittaessa nousee esiin kaksi keskeistä kysymystä: 

miksi osa työikäisistä on ylipäänsä työttöminä, ja miksi osa työttömistä jumiutuu pit-

käaikaistyöttömyyteen? Työttömyyttä tutkitaan monilla eri tieteenaloilla, ja vastauk-

set heijastavat usein enemmänkin tutkijoiden oman tieteenalan teoreettista ja empii-

ristä traditiota kuin poikkitieteellistä näkemystä. Yhteiskunnalliset, poliittiset ja talou-

teen liittyvät tekijät nostetaan yleensä esiin vastauksena ensimmäiseen kysymykseen 

työttömyyden syytekijöistä, mutta varsinkin sitkeänä jatkuvan pitkäaikaistyöttömyy-

den syitä on etsitty laajemmin myös yksilötasolta. 

Aluksi olen koonnut kirjallisuudessa esiin tulleita tekijöitä, joiden on katsottu yk-

silötasolla vaikuttavan pitkäaikaistyöttömäksi valikoitumiseen ja siihen jumiutumi-

seen. Aloitan tarkastelun ajatuksesta, että pitkäaikaistyöttömällä on itsellään vastuu 

tilanteestaan ja pitkäaikaistyöttömyys on ”tahallista” haluttomuutta tehdä työtä. Mi-
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ten tällaista näkökulmaa voidaan perustella hyvinvointivaltiossa ja miten se on Suo-

messa ilmennyt? Etenen sitten kirjallisuudessa ja tutkimuksissa laajasti esillä olleeseen 

pitkäaikaistyöttömäksi valikoitumisen teemaan ja siihen, miten pitkittyvä työttömyys 

voi vaikuttaa esimerkiksi motivaatiotekijöihin ja heikentää työllistymismahdollisuuk-

sia. 

2.2.1 Yksilön vastuu toimeentulostaan 

Rankat 1990-luvun lamavuodet kärjistivät yleistä suhtautumista työttömyyteen ja 

työttömiin (Ervasti 2003; Kortteinen 1992; Välimaa 2011). Muuttuneen yleisen ajat-

telun ja suomalaisen yhteiskuntapoliittisen ilmapiirin taustavoimina on tunnistettu 

esimerkiksi talouspoliittinen tuotantoa ja kulutusta korostava normi kansalaisista pal-

kansaajakuluttajina, vuoden 1995 Euroopan Unioniin liittymisen myötä eurooppalai-

nen yleinen pyrkimys sosiaaliturvaetuuksien purkamiseen ja amerikkalainen sosiaali-

etuuksien ehdollisuutta korostava ”workfare”-ideologia (Helne, Hirvilammi & Laatu 

2012, 53; Keskitalo & Karjalainen 2013). Vilkkaassa keskustelussa pitkäaikaistyöttö-

myyden syynä korostettiin työttömien vapaata valintaa liian hyvän ja kattavan sosi-

aaliturvan vuoksi. Tätä perusteltiin ns. työnetsintä- ja riippuvuuskulttuuriteorioiden 

pohjalta (Ervasti 2003, 121). Erityisesti 1990-luvun lopun sosiaaliturvaetuuksien, ku-

ten työmarkkinatuen ja toimeentulotuen ehtojen kiristäminen sekä 2000-luvun alun 

ikä- ja aktivointipolitiikka voidaan nähdä liittyvän uusliberalistiseen (tai Vähätalon 

mukaan ”uusmoralistiseen”) ajatteluun yksilön vastuusta. Positiiviseen pyrkimykseen 

siirtää työttömiä etuusriippuvuudesta työelämään liittyi kääntöpuolena työttömien 

leimaamista ja syyllistämistä. (Keskitalo & Karjalainen 2013; Vähätalo 1998b; Väli-

maa 2011.)  

Aktivointitoimet ja sosiaaliturvan heikennykset kohdistuivat paradoksaalisesti 

vahvimmin juuri heikoimmassa työmarkkina-asemassa oleviin ns. marginaalityövoi-

maan kuuluviin työttömiin, joiden työllistymismahdollisuudet olivat heikoimmat 

(Ala-Kauhaluoma 2007). Esimerkiksi vuonna 1993 työttömyysturvan peruspäivära-

halle asetettiin kuuden kuukauden työssäoloehto ja 500 päivän enimmäiskesto, ja 

vuonna 1997 työssäoloehtoa pidennettiin 10 kuukauteen (Niemelä & Salminen 2006, 

17–20). Näiden kiristysten purevuutta lisäsi edellä mainittu vuoden 1993 työllistämis-

velvoitteen purku (Mustonen 1998, 15) ja työllistämistukiehtojen kiristäminen 

vuonna 1995 (Santamäki-Vuori 1996). Sairaiden työttömien asema heikkeni, kun ter-

veydenhuollossa asiakkaiden maksuosuus suureni lamavuosina. Lisäksi vuonna 1996 

poistettiin sairausvakuutuksen vähimmäispäiväraha, ja tulottomille voitiin maksaa 
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vain tarveharkintaista sairauspäivärahaa, jos työkyvyttömyys kesti vähintään 60 päi-

vää. Kaiken kaikkiaan 1990-luvulla tehtyjen leikkausten on arvioitu siirtäneen Suo-

men sosiaalivakuutuksen painopistettä työ-ja ansiosidonnaisuuden suuntaan. (Nie-

melä & Salminen 2006, 21.)  

Vaikka yhteiskunta on muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana suhteellisen 

nopeasti, menneiltä vuosisadoilta periytyneet arvo- ja moraalikäsityksemme toistavat 

edelleen weberiläistä ”protestanttista työnetiikkaa” (Vähätalo 1998b). Kirjallisuu-

dessa ja yhteiskunnallisessa työttömyyskeskustelussa työttömyyteen ja työttömiin liit-

tyvää negatiivista leimaa selitetäänkin usein viittaamalla sosiologian klassikkoihin, ku-

ten Max Weberin ja Talcott Parsonsin näkemyksiin työn merkityksestä ja yhteiskun-

nan rakentumisesta. Kansalaisuuteen länsimaisessa yhteiskunnassa kuuluvat yrittä-

mistä ja työteliäisyyttä korostava, jopa raatamista ihannoiva elämänasenne sekä pro-

testanttisuus yhdistettynä agraarisuuteen. Maallistunut nykykansalainen ei enää ta-

voittele taivasosuutta, mutta hyvän, kunniallisen ja menestyvän kansalaisen asema on 

hankittava kovalla työnteolla. Tätä asemaa työttömän on mahdotonta saavuttaa, 

mutta myös työttömillä nämä vahvat työmoraalikäsitykset näkyvät esimerkiksi aktii-

visena työnhakuna pitkänkin työttömyyden aikana. (Anttonen 2009, 48–49; Kunz 

2004; Niemi 2012; Vähätalo 1998b.)  

Moraalikäsitykset heijastuvat myös työttömien puheeseen ja käsitykseen itsestään. 

Yhteiskuntatieteellisessä väitöskirjassaan Välimaa tutki, miten sosiaalisia ongelmia, 

kuten pitkään jatkunutta työttömyyttä voidaan tutkia puheesta. Vaikka tutkimuksen 

fokus on metodologiassa, tuovat vuonna 2003 tehdyt neljä haastattelua ja yksi työt-

tömän kirjallinen tuotos esiin pitkäaikaistyöttömyyteen liittyvän häpeän ja negatiivi-

sen leiman. Henkilöt haluavat esittää itsensä hyväksytyissä kategorioissa, kuten enti-

senä kovana työntekijänä, elämän kolhimana, sairaana tai vanhana. Tutkija kuvaa ta-

rinoita moraalitarinoina, joilla selitetään pitkään jatkunutta työttömyyttä ja poistetaan 

sen aiheuttamaa syyllisyyttä ja leimautumista. (Välimaa 2011.) 

Pitkäaikaistyöttömyys, kuten sairauskin, voidaan nähdä myös yksilön roolina, joka 

on yhteiskunnan kannalta ei-toivottava. Rooliin liittyy ehdollisia vapautuksia kansa-

laisen velvollisuuksista, mutta kunnon kansalaisen statuksen saavuttamiseksi myös 

velvollisuus pyrkiä pois tästä roolista (Westin 1990). Pitkäaikaistyöttömyyteen jumiu-

tumisen reunaehtoja ja yksilön potentiaalisia mahdollisuuksia valita selviytymisstra-

tegioita sekä rooleja valottaa hyvin seuraavaksi kuvattava tilanne, jossa pitkäaikais-

työtön yllättäen joutuu uudelleenarvioimaan tilannettaan. 

Norjalaisessa tutkimuksessa kalatehtaan sulkemisen jälkeen irtisanotuista henki-

löistä osa päätyi pitkäaikaistyöttöminä tilanteeseen, jossa he eivät enää voineet valita 

työttömän roolia. Työttömän työnhakijan ehdolliseen rooliin kuuluu työllistymisen 
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pyrkimys, ja kun tutkimuksen pitkäaikaistyöttömille tarjottiin työtä ja ilmoitettiin 

työttömyysetuuden päättymisestä, heidän oletettiin siirtyvän pois työttömän roolis-

taan työlliseksi. Norjalaisten työvoimaviranomaisten yllätykseksi tutkimuksen pitkä-

aikaistyöttömistä vain harvat valitsivat tarjotun työn. Joidenkin henkilöiden sairaus-

käyttäytymisen nähtiin muuttuvan niin, että he eivät olleet oman näkemyksensä mu-

kaan kykeneviä ottamaan työtä vastaan. Heidän voitiin arvioida valinneen sairaan 

roolin ja eläkereitin, vaikka objektiiviset muutokset terveydentilassa verrattuna työs-

säoloaikaiseen ja työttömyyttä edeltävään terveydentilaan olivat tutkimuksen mukaan 

marginaaliset. Osa tutkimuksen pitkäaikaistyöttömistä naisista valitsi toisen reitin ja 

selviytymisstrategian. He jättäytyivät sosiaaliturvajärjestelmän ulkopuolelle ja ”pala-

sivat kotiin”. (Westin 1990.)  

2.2.2 Pitkäaikaistyöttömäksi valikoituminen 

Pitkäaikaistyöttömyydessä on pohjimmiltaan kyse valikoitumisesta: joku ei voi saada 

tai säilyttää palkkatyötä avoimilla markkinoilla, ja joku työttömistä joutuu olemaan 

toisia pidempään työttömänä (Lahelma & Mannila 1981). Terveydeltään heikompien 

henkilöiden tiedetään valikoituvan työttömäksi ja eritoten pitkäaikaistyöttömyyteen 

(P. Virtanen, Janlert & Hammarström 2013). Vajaakuntoisten ja pitkäaikaissairaiden 

syrjintä työnhakutilanteissa ja työpaikoilla voi olla joko suoraan terveydentilaan liit-

tyvää tai sitten epäsuoraa välittyen heikomman sosiaalisen aseman tai esimerkiksi 

elintapojen kautta (Rahkonen, Laaksonen & Lallukka 2011; West 1991; West 1998, 

23–47). Britannialaisessa tutkimuksessa epilepsiapotilaista 46 prosenttia oli työttö-

mänä, ikä- ja sukupuolivakioiduista verrokeista 19 prosenttia. Jos epilepsiaan liittyi 

neurologinen tai psykiatrinen vamma tai epileptikko oli ammattikouluttamaton suo-

rittavan työn tekijä, työttömänä oli lähes 80 prosenttia epileptikoista. Tutkimuksessa 

14 henkilöä haastatelluista 121:stä oli kokenut työnantajien taholta syrjintää ja tutkijat 

arvoivatkin, että huono taloudellinen tilanne ja epilepsian aiheuttamat työrajoitteet 

ovat merkittävämmät syyt tutkittujen huonoon työllistymiseen kuin esimerkiksi työn-

antajien asenteet. (Elwes, Marshall, Beattie & Newman 1991.)  

Ikääntyminen, alhainen koulutustaso ja heikko sosioekonominen asema on liitetty 

pitkäaikaistyöttömiin, ja niillä on nähty olevan vaikutusta pitkäaikaistyöttömäksi va-

likoitumiseen. Naisten osuus pitkäaikaistyöttömistä on vaihdellut voimakkaasti, 

vaikka heidän osuutensa työvoimasta on ollut vakaasti 47–48 prosenttia. Lamaa edel-

tävinä vuosina naisten osuus pitkäaikaistyöttömistä väheni yli puolesta alle 40 pro-
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senttiin ja kääntyi taas nousuun laman edetessä. (Montén & Tuomala 2003.) Ikään-

tyminen alkoi näkyä pitkäaikaistyöttömien joukossa vasta vuodesta 1994 alkaen, jol-

loin 25–49-vuotiaiden osuus pitkäaikaistyöttömistä alkoi vähetä, ja 55–59-vuotiaiden 

osuus alkoi kasvaa voimakkaasti (Rajavaara & Viitanen 1997, 37). Pitkäaikaistyönha-

kijat erosivat 1990-luvun lopulla selvästi muusta työvoimasta (työllisinä ja työttöminä 

vuoden 1998 lopussa olleet) iän (lähes 40 prosenttia yli 50-vuotiaita), mutta eivät 

sukupuolen suhteen (Montén & Tuomala 2003). Vuonna 1996 ikääntyneiden pitkä-

aikaistyöttömien palvelutarveselvityksen koko kohderyhmän (50–58-vuotiaiden) yli 

15 000 henkilöstä miehiä oli 53 prosenttia. 62 prosenttia oli 55–58-vuotiaita. (Raja-

vaara & Viitanen 1997, 23.)  

Alhainen koulutustaso on säännönmukainen löydös pitkäaikaistyöttömiä koske-

vissa tutkimuksissa (Aho 2004; Hurri ym. 1993, 10; Mustonen 1998; Santamäki-

Vuori 1996). Ikääntyneiden palvelutarveselvityksen kohderyhmän pitkäaikaistyöttö-

mistä perusasteen koulutuksen varassa oli 67 prosenttia, keskiasteen koulutus oli 26 

prosentilla ja korkea-asteen koulutus lähes seitsemällä prosentilla (Rajavaara & Viita-

nen 1997, 56). Ortonin ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien palvelutarveselvitykseen 

osallistuneista 113 henkilöstä suurin osa oli käynyt kansa- tai kansalaiskoulun, keski-

koulun 14 prosenttia ja lukion kuusi prosenttia. Lähes puolelta puuttui ammatillinen 

koulutus. (Saarinen-Salo & Anttila 2002.) 

Sosioekonomiseen asemaan liittyen pitkäaikaistyöttömien perhe- ja asumistilan-

teesta on 1980-luvulta lähtien tehty toistuvasti sama havainto: pitkäaikaistyötön on 

usein naimaton tai eronnut ja yksin asuva. Avioerofrekvenssi on lähes kaksinkertai-

nen koko työvoimaan verrattuna. Myös asumuserossa olevia ja leskiä on enemmän, 

ja vuokra-asuminen on yleisempää. Valikoituneissa pitkäaikaistyöttömien aineistoissa 

tulee usein esiin myös asunnottomuus. (Hurri ym. 1993, 8; Lahelma & Mannila 1981; 

Montén & Tuomala 2003.) Palvelutarveselvityksen kaikista ikääntyneistä pitkäaikais-

työttömistä oli naimisissa 48 prosenttia, eronneita 26 prosenttia ja naimattomia 14 

prosenttia. Kuitenkin ikääntyneiden nuoremmassa 50–54-vuotiaiden ryhmässä eron-

neita ja naimattomia oli selvästi enemmän kuin koko aineistossa. (Rajavaara 1998, 

109.) Pitkäaikaistyöttömien puolisoiden työmarkkina-asema on epävakaampi kuin ly-

hytaikaistyöttömien puolisoilla ja työttömän puoliso on yleisemmin myös työtön 

(Mustonen 1998, 98). 

Pitkäaikaistyöttömyyteen valikoitumiseen liittyvät myös alueelliset erot, työkoke-

muksen ja koulutuksen vanheneminen, ilman spesifiä diagnoosia alentunut työkunto, 

pitkään työttömyyteen liittyvät sosiaalisesti syrjäyttävät tekijät, heikko opiskelukyky 

ja -halu sekä ei-mitattavissa olevat henkilöön liittyvät yksilölliset tekijät (Aho 2004, 
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39–40; Mustonen 1998, 93). Tutkijat ovat monesti epäilleet, että pitkäaikaistyöttö-

mäksi valikoitumiseen liittyy jotakin, mitä kvantitatiivinen tutkimusmetodiikka ei ta-

voita. Kun esimerkiksi 1990-luvun alun tutkimuksessa Helsingissä työklinikalla tut-

kittiin pitkäaikaistyöttömyydelle altistavia tekijöitä, korrelaatioanalyysien tulokset jäi-

vät laihoiksi. Arveltiin, että altistavat tekijät ovat yksilöllisiä eivätkä pelkistetyt ana-

lyysitekniikat, kuten korrelaatioanalyysi, pysty riittävästi kuvaamaan pitkäaikaistyöt-

tömyyteen liittyviä tekijöitä. (Hurri ym. 1993, 17.)   

2.2.3 Lannistuminen ja pitkäaikaistyöttömyyteen sopeutuminen 

Työttömyystutkimuksen klassisimpia havaintoja on se, että työn merkitys ihmiselle 

on siitä saatavaa palkkaa paljon laajempi. Itävallassa Marienthalissa 1930-luvun suu-

ren laman aikana tehdyt havainnot osoittivat, että työttömät voivat kokea työn puut-

teen myös ajanhallinnan, sosiaalisten kontaktien, yhteisöllisen osallistumisen, sään-

nöllisen tekemisen ja arvostettavan aseman sekä identiteetin puutteena (Jahoda 

1982). Työttömyyden todettiin tuolloin johtavan apatiaan, ja sillä on selitetty joukko-

työttömyyteen liittyvää työttömien hiljaisuutta ja poliittista vaisuutta ja tätä kautta 

myös yhteiskunnallisten päättäjien välinpitämättömyyttä (Allardt 1997).  

Apatia on väistynyt nykyisen työttömyystutkimuksen käsitteenä ja tilalle ovat tul-

leet itsetunnon, arvostuksen ja luottamuksen puute sekä lannistuminen. Discourage-

ment on suomennettu lannistumiseksi, ja sillä tarkoitetaan työttömyyden pitkittymi-

seen liittyvää itsetunnon, aktiivisuuden ja motivaation laskua (Aho 2004, 40). Hei-

kentyneen itsearvostuksen on todettu olevan yhteydessä pitkäaikaistyöttömyyteen 

(Kokko 2001). Kuhnertin työryhmä totesi ikääntyvien työntekijöiden, työttömien ja 

pitkäaikaistyöttömien kokevan arvostuksen ja tuen puutetta. Pitkäaikaistyöttömillä 

luottamuksen puute liittyy arvostuksen puutteeseen. Puolet vanhemmista pitkäaikais-

työttömistä ilmoitti olevansa pettynyt luottamiinsa ihmisiin.  Erityisesti ikääntyvien 

pitkäaikaistyöttömien kohdalla empowerment ja arvostuksen lisääminen nähdään hyö-

dyllisenä. (Kuhnert, Hinding, Spanowski, Akca & Kastner 2011.) Kääntäen tulkit-

tuna pitkäaikaistyöttömien menetetty luottamus sekä koettu arvostuksen ja tuen 

puute heikentävät mahdollisuuksia työmarkkinoilla ja edesauttavat pitkäaikaistyöttö-

myyden jatkumista. Luottamuspulaa vahvistavat aktivointipolitiikkaa toteuttavan jär-

jestelmän pirstaleisuus, projektien, hankkeiden ja vaihtuvien ammattilaisten maailma 

sekä pettymyksiin johtavat koulutus- ja työllistymisyritykset (Filatov 2013, 36). Tämä 

kertoo myös yhteiskunnallisesta poissulkemisesta. 
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Oma merkityksensä on mahdollisesti ollut myös sillä, että 1990- ja 2000-lukujen 

pitkäaikaistyöttömistä monet kuuluvat suuriin ikäluokkiin. Heille on ollut tyypillistä 

työuran aloittaminen nuorena ja ikääntyessä vahva kokemus ”oman työelämäpanok-

sen suorittamisesta”. Tiedetään, että suuriin ikäluokkiin kuuluvia työelämässä olleita 

terveydentilaakin merkittävämmin sysäsi eläkeajatusten suuntaan pelko työtehtävien 

vaikeutumisesta ja niistä selviytymisestä. (Savioja, Karisto, Rahkonen & Hellsten 

2000, 58–73.) Näin ajattelevan henkilön lannistuminen työttömyyden kohdatessa on 

varsin ymmärrettävää. 

Useissa tutkimuksissa on todettu työttömien taloudellisen rasituksen ja psyykki-

sen hädän lisääntyvän työttömyyden pitkittyessä (Rowley & Feather 1987; Warr & 

Jackson 1984). Toisaalta työttömien hyvinvointi näyttää alkuvaiheen voimakkaan las-

kun jälkeen stabiloituvan aikaisempaa alemmalle tasolle työttömyyden pitkittyessä. 

Stabilisaation on katsottu selittyvän sopeutumisprosessilla, jossa työtön vetäytyy pois 

työnhakutoimenpiteistä ja työelämään sitoutuminen vähenee. (De Witte, Hooge & 

Vanbelle 2010.) Työttömyyden pitkittymisen onkin todettu vähentävän esimerkiksi 

työvoimakoulutukseen osallistumista (Mustonen 1998, 93). 

2.3 Pitkäaikaistyöttömyyden yhteiskunnalliset taustatekijät 

Edellä olen kuvannut kirjallisuudessa esiin nousseita pitkäaikaistyöttömyyteen vali-

koivia tai siinä kiinni pitäviä yksilötekijöitä. Kaiken kaikkiaan näyttää vallitsevan kon-

sensus siitä, että pitkäaikaistyöttömyyden syyt ovat sekä yhteiskunta- että yksilötasoi-

sia (Mannila 2002; Suikkanen, Lindh, Linnakangas & Järvikoski 2000, 1). Seuraavaksi 

kuvaan joitakin yhteiskunnan, työelämän ja sosiaalipolitiikan kehityskulkuja ja teki-

jöitä, joilla arvioin olevan merkitystä pitkäaikaistyöttömien ja ELMA-asiakkaiden ti-

lanteen ymmärtämiselle. 

2.3.1 Täystyöllisyydestä työn kolmijakoon yhteiskunnassa 

Palkkatyön merkitys korostuu länsimaissa ja erityisesti Pohjoismaissa, ja maailman-

laajuisesti se kattaa vain pienen osan kaikesta taloudellisesta toiminnasta. Esimerkiksi 

palkaton kotityö jää palkkatyön ulkopuolelle. Suomessa talous ja työmarkkinat kas-

voivat vakaasti 1980-luvun lopulle asti. Osana tätä kehitystä myös palkkatyö lisääntyi 

niin, että vuonna 1985 palkansaajia työllisistä oli 86 prosenttia. Palkkatyöläistymiseen 

on liittynyt myös työvoiman naisistuminen sekä koulutuksen merkityksen kasvu. 
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Elinkeinorakenne on samalla muuttunut maatalousyhteiskunnasta teollisuusyhteis-

kunnan kautta palveluyhteiskuntaan. (Nätti 1998, 44–45.)  

Ekonomisti William Bewerige esitti 1900-luvun alkupuolella täystyöllisyyden val-

litsevan kolmen prosentin työttömyyden tasolla, ja myöhemmät arviot ovat vaihdel-

leet kahden ja seitsemän prosentin välillä (Kiander 2002). Matalaa työttömyyttä voi-

daan pitää ”luonnollisena työttömyytenä”, jota selitetään esimerkiksi työpaikan vaih-

toon tai opintojen päättymiseen liittyvällä kitkatyöttömyydellä. Ahon mukaan täys-

työllisyys voidaan määritellä tilanteeksi, jossa työmarkkinoilla esiintyy vain kitkatyöt-

tömyyttä. (Aho 2004.) Lähimmäksi täystyöllisyyttä Suomessa päästiin 1980-luvun jäl-

kipuoliskolla, jolloin noin neljä prosenttia työvoimasta oli vailla työtä, ja sen jälkeen 

täystyöllisyyttä pidettiin pitkään hyvinkin realistisena tavoitteena huolimatta ennen-

näkemättömästä joukkotyöttömyydestä. 2000-luvulla usko täystyöllisyyteen kuiten-

kin hiipui vähitellen. (Kiander 2002.) Pohjoismaiselle hyvinvointivaltiolle täystyölli-

syys olisi optimaalista (Niemi 2012), ja se kirjattiin tavoitteeksi Lakiin julkisesta työ-

voimapalvelusta vielä vuonna 2002. “Toimeentulon turvaavaan, työpaikan vapaaseen 

valintaan ja tuottavan työn tekemiseen perustuvan täystyöllisyyden saavuttamiseksi 

valtio edistää vakaata ja alueellisesti tasapainoista talous-, työllisyys- ja muuta yhteis-

kunnallista kehitystä”. Laki kumottiin vuonna 2012. (Laki julkisesta työvoimapalve-

lusta 2002.) 

Taloustieteissä on jo 1970-luvulta lähtien nähty talouden ja työmarkkinoiden va-

kaan kasvukauden päättyminen. Tämän jälkeistä tilannetta on kuvattu epävakauden 

ajaksi. Palkkatyöläistyminen on arvioitu päättyneeksi Euroopassa 1980-luvulla, ja 

työnteon muodot ovat kirjavoituneet. Erityisesti naisilla ovat lisääntyneet epätyypil-

liset työsuhteet tai työmuodot, joita on perinteisesti ollut vuodenaikojen mukaan kau-

sityöttömyydestä kärsineillä aloilla, kuten rakennus- ja maatalousalalla. Epätyypilli-

sille työsuhteille on tyypillistä itsenäinen yrittäjyys, etätyö, hanke- tai projektiluontoi-

suus, määräaikainen ja osa-aikainen työsuhde sekä useat tai toistuvasti vaihtuvat 

työnantajat. Uusitalo on siteerannut osuvasti Juha Siltalaa: kyseessä ovat ”kertatyön-

tekijät”. Vastaavasti ainakin vielä normaalina pidettävän työsuhteen tunnusmerkkejä 

ovat työskentely toisen alaisuudessa palkkaa vastaan, vakinainen työsuhde, työn ko-

koaikaisuus ja yksi työnantaja. (Aho 2004; Nätti 1998; Uusitalo 2008.)   

Yleisesti ajatellaan, että erityisesti 1990-luvun laman aikana epätyypilliset työsuh-

teet yleistyivät, ja tämä heikensi pitkäaikaistyöttömien mahdollisuuksia parantaa työ-

markkina-asemaansa jopa talouden nousukiidossa vuosikymmenen lopulla. Tutki-

musnäytön mukaan työelämän epätyypillistyminen koskee lähinnä määräaikaisten 

työsuhteiden niputtamisen ja ehkä osa-aikaisten työsuhteiden lisääntymistä. Sen si-

jaan pätkätöiden lisääntymisestä on vaikea saada näyttöä. Esimerkiksi ”Pärjäämisen 
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ajat – horjuvat työ” -teoksessa tuodaan vahvasti esille ”huonontuneen työelämän” 

pätkä- ja kausitöiden juurten ulottuvan Suomessa pitkälle menneisiin vuosikymme-

niin. (Anttila & Suoranta 2007, 7–21; Uusitalo 2008.) 

Hautamäen mukaan yhteiskuntatutkimuksen perustuloksia on näkemys nykyisen 

yhteiskunnan muodostumisesta modernisaatioprosessissa, jolla tarkoitetaan yhteis-

kunnan eriytymistä. Tämä kehitys pohjautuu työnjakoon, ja sen seurauksena yhteis-

kunta on monimutkaistunut ja yhtenäisyys heikentynyt. Tästä näyttää kirjallisuudessa 

vallitsevan joltinenkin yksimielisyys. Länsimaisten teollisuusyhteiskuntien viimeisten 

vuosikymmenten kehitystä on kutsuttu myöhäismoderniksi vaiheeksi. Uutta yhteis-

kuntaa luonnehtivat monimutkaisuus, moniarvoisuus ja ennustamattomuus. Tämän 

kehityksen taustalla Hautamäki toteaa Giddensiä referoiden olevan kiihtyvän eriyty-

misen, globalisaation ja uuden teknologian. Myöhäismoderni kehitys ilmenee myös 

palkkatyön vähenemisenä. (Hautamäki 2001.) Postmoderni yhteiskunta on saanut 

lukuisia tulkintoja, joille yhteisiä piirteitä ovat valinnanvapauden kasvaminen ja yksi-

löllistyminen, mutta niidenkin toteutumisesta nyky-yhteiskunnassa voidaan esittää 

vastaväitteitä (Räsänen 2003). 

Aiemmin työttömyyden on ajateltu olevan tarpeen palkkavaatimusten hillitsijänä, 

sillä jos työvoimaa on liian vähän, palkat nousevat, inflaatio kiihtyy ja yritysten kan-

nattavuus heikkenee. Uuteen yhteiskunnan vaiheeseen liittyvän uuden talouden val-

litessa työvoiman hinnan määrittää työvoiman osaaminen eikä sen määrä. Taantuvien 

alojen työpaikat häviävät, ja työttömäksi jääneiden tulisi kvalifioitua kehittyville 

aloille. Ne, jotka eivät tähän kykene, jäävät työttömäksi tai joutuvat ottamaan vastaan 

rutiinitehtäviä. Hautamäen mukaan tämä uusi kehitys on nähtävissä pitkäaikaistyöt-

tömien profiilissa. (Hautamäki 2001.) Tilastot kertovat, että peruskoulupohjalta saa-

vutettavissa olevat työpaikat ovat viimeisten 20 vuoden aikana vähentyneet lähes kol-

mannekseen (Myrskylä 2010, 20). Koulutuskaan ei yksiselitteisesti turvaa asemaa työ-

elämässä, kun nähtävissä on ollut puutetta osaavasta ja vähemmän koulutetusta ta-

vallisesta työvoimasta eikä korkeimmin koulutetuista (Hautamäki 2001). 

Palkkatyön väheneminen tulevaisuudessa on näkynyt ajoittain keskustelussa ja en-

nusteissa jo 1980-luvulta lähtien. Laman jälkeen 1990-luvun lopulla havaittiin, että 

aiemmasta poiketen tuotantoon tehdyt investoinnit, innovaatiot ja yritysfuusiot eivät 

enää lisänneetkään työpaikkoja, päinvastoin ne vähenivät. Nähtiin ymmärrettävänä, 

että massatyöttömyys pysyy ennallaan, vaikka yritystoiminnan kannattavuus paranee. 

Allardtin mukaan työllisyyden ja taloudellisen kehityksen riippuvuussuhteessa oli ta-

pahtunut yhteiskunnan perusluonnetta muuttava murros, jossa ”perinteelliset yhteis-

kuntatieteelliset teoriat ja selitysmallit toimivat huonosti, jos ollenkaan”. (Allardt 
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1997.) Monilla tahoilla alettiin nähdä 1990-luvun lopulla suomalaisen väestön karsiu-

tuminen kolmeen ryhmään: vakaan työuran ja avoimien työmarkkinoiden kansalai-

siin eli ”menestyjiin”, työttömyyden uhkaaman ja katkoksellisen työuran alityöllistet-

tyihin ihmisiin eli ”sinnittelijöihin tai osin syrjäytyneisiin” sekä palkkatyöstä syrjäyty-

neisiin passiivisen sosiaaliturvan varassa eläviin eli ”alaluokkaan” (Allardt 1997; Suik-

kanen, Kauppinen & Viinamäki 1996, 151–153; Vähätalo 1996). 

2.3.2 Rakenne- ja suhdannetyöttömyyttä 1990-luvun lamassa 

Lama ja pitkäaikaistyöttömyys liittyvät käsitteinä kiinteästi toisiinsa erityisesti 1990-

luvun laman kokemusten myötä. Lamalla tarkoitetaan yleensä tavallista vakavampaa 

taantumaa, joka ei kuulu normaaliin suhdannevaihteluun. Yhtä yleisesti hyväksyttyä 

määritelmää lamalle ei ole löydettävissä kirjallisuudesta. Yleisesti lamaan katsotaan 

liittyvän kokonaistuotannon 3–4 prosentin supistuminen ja edelleen jatkuva lasku, 

työttömyyden selkeä kasvu ja yksityisen kulutuksen huomattava supistuminen (Sa-

vela 2009). Suomessa lama-käsite on liitetty 1990-luvun alun syvän talouskriisin li-

säksi 1930-luvun Yhdysvalloista alkaneeseen taantumaan ja 1970-luvun öljykriisiin.  

Yleensä on ajateltu, että osa työttömyydestä on rakenteellista ja loput suhdanne-

työttömyyttä. Määritelmällisesti rakenteellinen työttömyys johtuu siitä, että työvoi-

man kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa ja suhdannetyöttömyydessä työvoiman kysyntä 

heikkenee. Rakenteellinen työttömyys liittyy talouden instituutioihin eikä parane 

noususuhdanteen myötä. (Kiander 2003.) Ennen 1990-luvun lamaa rakennetyöttö-

myyttä ei pidetty merkittävänä ongelmana. Laman, suurtyöttömyyden ja työttömyy-

den sitkeyden myötä alettiin uskoa, että suurin osa työttömyydestä olisi rakenteellista 

ja johtuisi jäykkien talouksien heikosta sopeutumiskyvystä. Hautamäen mukaan ra-

kennetyöttömyyttä esiintyy uudessa taloudessa matalan koulutuksen aloilla, joilla on 

ylitarjontaa, ja tämä pitää myös palkkatason matalana. (Hautamäki 2001.) Valtion ta-

loudellisen tutkimuskeskuksen julkaisussa ”Kuinka Suomen työttömyys saavutti eu-

rooppalaisen tason” kuvataan, miten talouskriisin aikana 450 000 työpaikkaa hävisi 

rakennusteollisuudesta, tehdasteollisuudesta, vähittäiskaupasta, hotelli- ja ravintola-

alalta sekä rahoitussektorilta. Työllisyyden kasvu vuoden 1994 jälkeen taas tapahtui 

liike-elämän palveluissa, elektroniikkateollisuudessa ja sosiaalipalveluissa. Uudet työ-

paikat siis syntyivät eri toimialoille kuin mistä ne laman aikana hävisivät. (Koskela & 

Uusitalo 2003.) Tämä kohtaanto-ongelma on nähtävissä vuoden 1998 pitkäaikais-

työttömien joukossa, sillä niistä 115 000 pitkäaikaistyönhakijasta, jotka olivat olleet 

1980-luvulla työllisiä, moni oli toiminut teollisuudessa (34 000), kaupan alalla 



 

28 

(23 000) ja rakennussektorilla (12 000). Nämä alat myös korostuivat pitkäaikaistyöt-

tömillä verrattuna muuhun työvoimaan. (Montén & Tuomala 2003.) 

Kianderin mukaan työttömyyden nousun tulkinta rakenteelliseksi on ongelmal-

lista, koska on vaikea nimetä sellaisia rakenteellisia tekijöitä, jotka olisivat muuttuneet 

voimakkaasti 1990-luvulla, lukuun ottamatta ehkä verojen kiristymistä vuosina 1992–

1995. Pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömistä muodostuvaa työttömyyden niin sanottua 

kovaa ydintä voidaan hänen mukaansa syystäkin pitää rakenteellisena ongelmana. 

Kiander ei näe tuotantorakenteen nopean muutoksen aiheuttaneen työttömyyttä, 

vaan syynä olleen enemmänkin sen, että työllistämisen edellytykset olivat huonot 

mm. korkeiden korkojen ja vientiyritysten heikon kilpailukyvyn vuoksi. (Kiander 

2002.) Sekä Kiander että Koskela ja Uusitalo tuovat esiin taloudelliset sokit eli nega-

tiiviset häiriötilanteet sekä työttömyyden pitkittymisen mahdollisena syynä että työt-

tömyysasteen huiman nousun selittäjänä 1990-luvun alussa. 2000-luvun yleinen nä-

kemys näyttää olevan se, että Suomessa 1990-luvun syvän talouslaman ja työmarkki-

noiden massiivisen supistumisen aiheuttivat onnettomasti ajallisesti yhteen sattuneet 

läntisen talouden lama ja Neuvostoliiton hajoamista seurannut idänkaupan romah-

dus sekä 1980-luvun lopulta harjoitettu raha- ja valuuttapolitiikka. (Esim. Niemelä & 

Salminen 2006, 17.)  

”Laman varjo ja nousun huuma” -raportin tutkimukset kuvaavat, mitä 1990-lu-

vun laman aikana ja erityisesti sen jälkeen ihmisille todellisuudessa tapahtui. Raportin 

taustana on tilanne, jossa lama, pankkikriisi ja tekninen murros olivat johtaneet kon-

kurssiaaltoon, saneerauksiin ja sitkeään, osin pysyvään massatyöttömyyteen. Laman 

jälkeiseen vahvaan talousnousuun kaikki eivät päässeet mukaan. Raportissa pohdi-

taan, kuka oli laman suurin nettohäviäjä. Osatutkimus toisensa jälkeen todistaa: han-

kalimpaan asemaan jäivät työttömät. Erityisesti pitkäaikaistyöttömyyteen juuttuneet 

menettivät eniten ja ovat selkein häviäjäryhmä. Ikääntynyttä ja kouluttamatonta työ-

voimaa ei kelpuutettu uuden tekniikan mullistamille saneeratuille työmarkkinoille. 

Tämän ryhmän ongelmat kietoutuvat monella tasolla yksinkertaisesti rahan puuttee-

seen. (Kangas 2003; M. Virtanen 2003.) Raportin tutkimukset vahvistivat näkemystä 

työttömyyden rakenteellisista syistä. Merkkejä riippuvuuskulttuurista tai työhalutto-

muudesta ei nähty, vaan valtaosa tutkimusten työttömistä oli työhalukkaita. Vain kol-

manneksella työttömistä ei ollut enää motivaatiota työn hakemiseen. He olivat ”pää-

asiassa heikosti koulutettuja, ikääntyviä ja terveydeltään heikompia henkilöitä, jotka 

odottivat eläkkeelle pääsyä”. (Ervasti 2003, 121.)  

Vuonna 2000 kroonisesti työttömiä arvioitiin olevan noin 155 000. Kroonisella 

työttömyydellä tarkoitetaan tässä yhteydessä niitä työvoimaan kuuluvia henkilöitä, 
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jotka eivät ainakaan kahteen vuoteen ole olleet mainittavasti työssä avoimilla työ-

markkinoilla. Aho totesi, ettei tuolloinen krooninen työttömyys ollut valtaosin laman 

perua ja väistymässä ”itsestään”, vaan laman jälkeenkin virta krooniseen työttömyy-

teen oli jatkunut runsaana ja tasaisena. (Aho 2004, 39.) Hytin tutkimuksessa vuonna 

2000 työttömänä tai aktiivitoimenpiteillä olleista vaikeimmassa asemassa olivat ne 

57 000 henkilöä, jotka eivät olleet vuoden 1994 jälkeen täyttäneet ns. työssäoloehtoa. 

He ovat todennäköisesti pudonneet laman aikana ansioturvalta tai ovat olleet pitkään 

syrjäytymiskierteessä. Heissä oli eniten toimeentulotuen saajia ja vähiten aktivointi-

toimenpiteissä olleita. Nämä henkilöt Hytti arvioi faktisesti työkyvyttömiksi ja pohti, 

millaisia oikeudenmukaisia ja taloudellisesti siedettäviä keinoja voisi olla käytettävissä 

heidän eläkkeelle saattamisekseen. Hän toi esiin muun muassa ELMA-selvittelyjen 

jatkamisen ja näki yhtenä tavoitteena hyvityksen antamisen lamasta eniten kärsineille. 

(Hytti 2003.) 

Laman yksilöllisiä vaikutuksia pitkäaikaistyöttömäksi päätymisessä on pohdittu 

paljon. Vähätalon mukaan pitkäaikaistyöttömäksi tultiin 1990-luvulla kolmella ta-

valla. ”Uudet pitkäaikaistyöttömät” eivät olisi pudonneet työelämästä ilman lamaa. 

”Väliryhmä” oli saattanut kärsiä jo ennen lamaa tilapäisistä työn menetyksistä, mutta 

laman seurauksena heidän tilanteensa on voinut kehittyä työelämästä syrjäytymiseksi. 

Kolmas ryhmä olisi ollut pitkäaikaistyöttömänä ilman lamaakin. Tähän ryhmään ka-

sautuvat voimakkaimmin erilaiset huono-osaisuuden piirteet. (Vähätalo 1996.) La-

man on todettu tasanneen työttömyyden alueellisia eroja (Montén & Tuomala 2003) 

ja toimineen myös työttömyyttä demokratisoivana, kun paremmin koulutetut, erityi-

sesti toimihenkilöt ja nuoremmat sekä naiset joutuivat myös kärsimään työttömyy-

destä (Hytti 1993; Mustonen 1998, 93–95; Vähätalo 1998b). Miesvaltaisilla teollisuu-

den ja rakentamisen aloilla lama vaikutti nopeammin, mutta niillä myös lamasta toi-

puminen viennin käynnistyttyä oli nopeampaa kuin ei-suhdanneherkillä naisvaltaisilla 

palvelualoilla (Mustonen 1998, 95).  

Viimeaikaisten arvioiden mukaan 1990-luvun lama saneerasi nimenomaan ikään-

tyneitä ulos työelämästä (Räisänen 2012), ja edelleen toimeentulotuen pitkäaikaisasi-

akkaissa on nähtävissä 1990-luvun lamassa työmarkkinoilta syrjäytyneitä (Moisio 

2010). Laman aikaista vuoden 1993 yli puolen miljoonan työttömän joukkoa on seu-

rattu vuoteen 2011 asti. Tästä joukosta yli puolet ei koskaan palannut työelämään, ja 

neljännes on siirtynyt eläkkeelle. Mikään ennen vuotta 1960 syntyneistä ikäluokista 

ei ole palannut lamaa edeltävälle työllisyyden tasolle. Suurten ikäluokkien vanhimmat 

olivat 45-vuotiaita lamaan tultaessa, ja näiden vuonna 1945 syntyneiden on arvioitu 

kärsineen ehkä pahiten laman aiheuttamasta työttömyydestä. Ikäluokan työllisyysaste 
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laski 87 prosentista alle 75 prosentin, missä se pysyi 1990-luvun lopulle, kunnes ikä-

luokka tuli 54-vuoden ikään ja työllisten osuus alkoi pudota rajusti eläköitymisen 

myötä. (Myrskylä 2010, 69–77.) 

2.3.3 Työmarkkina-asema ja välityömarkkinat 

Työmarkkina-asemalla tarkoitetaan tavallisimmin sitä, onko henkilö työllinen vai työ-

tön, mutta usein sillä halutaan kuvata myös työelämään kiinnittymisen vakautta tai 

epävakautta. Työttömyystutkimuksien laajempaa työmarkkina-aseman käsitettä va-

lottaa työmarkkina-asemien eriytymisen malli, jota ovat kehittäneet Loveridge, Mok 

ja heidän työnsä pohjalta Piirainen (T. Piirainen 1988). Mallissa työmarkkinoiden jako 

primaarisiin ja sekundaarisiin kuvastaa työnjaon eriytymistä, ammattitaitovaatimuksia 

ja työoloja, ja se liittyy myös työn terveyteen vaikuttavaan merkitykseen. Toisena 

ulottuvuutena on jako sisäisiin ja ulkoisiin työmarkkinoihin, mikä taas kuvastaa työ-

voiman kysynnän stabiiliutta ja työntekijän kiinnittyneisyyttä työnantajaorganisaa-

tioon. Näillä dimensioilla kuvattuna sisäisen ja ulkoisen sektorin primaarisilla työ-

markkinoilla työpaikat ja työurat ovat olleet suhteellisen vakaita ja työolot vähemmän 

terveyttä kuluttavia kuin sekundaarisilla työmarkkinoilla. Sen sijaan työpaikan turvat-

tomuus, työuran epäjatkuvuus, työttömyyden ja työkyvyttömyyden riski ovat omi-

naisia ulkoisten markkinoiden sekundaarisille työpaikoille. Näillä työpaikoilla työs-

kenteleville voidaan olettaa kasautuvan terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia. (Hytti 

1993; T. Piirainen 1988.) Vähätalon mukaan sekundaaristen ja ulkoisten työmarkki-

noiden rooli ennen lamaa oli toimia työmarkkinoiden ”joustomekanismina”, mutta 

lama toi jouston vaatimuksen lähes koko työmarkkinoiden kenttään. Laajat primaa-

riset ja sisäiset työmarkkinat ovat sittemmin olleet murentumassa ja tilalle ovat tulleet 

uudentyyppiset ”joustavat” tai ”epätyypilliset” työmarkkinat. (Vähätalo 1996, 6–7.) 

Työmarkkina-asemalla on merkitystä pitkäaikaistyöttömäksi päätymiseen, sillä tie-

detään, että epävakaat työmarkkina-asemat kasaantuvat samoille henkilöille ja pitkä-

aikaistyöttömällä on muita todennäköisemmin työttömyystaustaa jo ennen nykyisen 

työttömyysjakson alkua (Mustonen 1998, 93). Suhdanteet kuitenkin vaikuttavat vali-

koitumiseen, kuten edellä laman vaikutuksia pohdittaessa todettiin. Lisäksi työllisyys-

tilanteen heikentyessä vakaalta työuralta pyritään eläketurvalle, mutta työttömyysjak-

soihin tottuneet työntekijät päätyvät vajaakuntoisinakin todennäköisemmin työttö-

myysuralle (Hytti 1993). Työmarkkina-aseman yhteys krooniseen työttömyyteen on 

siis moniulotteinen, mitä heijastaa myös se, että vuonna 2000 kroonisesti työttömistä 

puolella oli taustallaan aiempi vakaa työura, jolta oli ”pudottu”, ja toinen puoli ei ollut 

koskaan ollut vakaalla työuralla (Aho 2004).  
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Pitkäaikaistyöttömien työmarkkina-asemien muuttuminen 1990-luvun alun suh-

dannemuutoksessa näkyy myös siten, että kun 1980-luvun alussa vaikeasti työllisty-

villä työklinikkatutkimuksiin lähetetyillä oli keskimääräisesti työkokemusta 13 vuotta, 

niin 1990-luvun alussa vastaavantyyppisen aineiston henkilöt olivat olleet työssä kes-

kimäärin 24 vuotta (Hurri ym. 1993, 16; Lahelma & Mannila 1981). Laajemmissa 

valikoitumattomissa aineistoissa taas nähdään työttömyyden kovan ytimen rikastu-

minen vuosikymmenen aikana. Vuonna 1992 pitkäaikaistyöttöminä olleista vain 10 

prosenttia oli ollut työttömänä ennen lamaa. Vähätalon mukaan vuosien 1992–1994 

välillä pitkäaikaistyöttömät jakautuivat työmarkkina-asemaltaan työmarkkinoille pa-

lanneisiin tai sieltä pysyvästi pois siirtyneisiin pistäytyjiin (19 %), tukitöissä ja työttö-

myydessä ajelehtijoihin (56 %) ja pysyvästi työttömäksi juuttujiin (25 %), jotka olivat 

syrjäytyneet aktiivisista työvoimapoliittisista palveluista. (Vähätalo 1996). Aikavälillä 

1992–1994 korkeintaan 10 prosenttia onnistui irtautumaan työttömyydestä pysyväm-

min normaalityöhön, ja tukitöihin osallistui kaksi kolmesta pitkäaikaistyöttömästä 

(Santamäki-Vuori 1996). Vuonna 1998 puolet pitkäaikaistyöttömistä oli ollut työttö-

minä jo vuonna 1993, ja vuosina 1987–1990 heistä työttöminä oli ollut 12–16 pro-

senttia (Montén & Tuomala 2003). Myös ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien palve-

lutarveselvityksessä kohderyhmän tutkituilla työurat eriytyivät. Työurat olivat keski-

määrin 19 vuotta ja lähes viidenneksellä työkokemusta oli vähintään 30 vuotta. Hyvin 

vakaalla työuralla arvioitiin olleen 43 prosenttia, melko vakaalla työuralla 21,5 pro-

senttia, epävakaalla työuralla 23,5 prosenttia ja heikosti ansiotyöhön kiinnittyneellä 

työuralla 12 prosenttia tutkituista. (Rajavaara & Viitanen 1997, 47–53.) 

2000-luvun puolivälistä alkaen Suomessa on puhuttu välityömarkkinoista, joilla 

tarkoitetaan usein siirtymien työmarkkinoita elämänkulun nivelvaiheisiin liittyvänä. 

Suomessa niillä on käytännössä tarkoitettu avoimien työmarkkinoiden ja työttömyy-

den välissä olevia yhdistelmätuettuja siirtymätyöpaikkoja usein kolmannella sekto-

rilla. Näiden historia alkoi 1990-luvun lamasta, ja on arvioitu, että ne voisivat olla 

joidenkin ihmisten kohdalla pysyvä vaihtoehto ja rakennetyöttömyyden purkukeino. 

Suomeen ei kuitenkaan ole koskaan syntynyt varsinaisia välityömarkkinoita. Raken-

netyöttömyyden purun rahoittaminen projektien ja hankkeiden kautta on ongelmal-

lista, koska rakennemuutos ja virta pitkäaikaistyöttömyyteen työmarkkinoilla on jat-

kuvaa. (Filatov 2013, 8–10, 92–97.)  
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2.3.4 Eläkepolitiikka ja ikääntyvät pitkäaikaistyöttömät 

On esitetty, että 1990-luvun eläkepolitiikan seurauksena yli 50-vuotiaat joutuivat ene-

nevässä määrin työttömiksi, ja ne jotka eivät onnistuneet pääsemään eläkeputkeen 

olivat vaarassa joutua syrjäytetyksi työelämästä lopullisesti (Stenius-Kaukonen 1998). 

Eläkeputkella tarkoitetaan, että tietyn määritellyn iän saavuttaneella työttömällä on 

oikeus saada työttömyysetuutta ennen työttömyyseläkkeelle siirtymistä (Virjo & Aho 

2002, 50). Työttömyysputkeen pääsy edellytti ansiosidonnaisen tai peruspäivärahan 

saamista ikäpyykin kohdalla sekä viimeisten 15 vuoden aikana vähintään 5 vuoden 

työssäoloa (Hytti 1998a; Kivekäs 2004, 245–250). Kun laman jälkeen yksilöllisen var-

haiseläkkeen ikäraja nostettiin vuodesta 1995 alkaen asteittain 55 vuodesta 58 vuo-

teen ja vuonna 1997 työttömyyseläkeputken ikäraja 55 vuodesta 57 vuoteen, monilta 

ikääntyneiltä työttömiltä eläkereitit sulkeutuivat (Hytti 1998b; Suomen eläkejärjes-

telmä 2007, 9–10). Työmarkkinatukea saavien 55–64-vuotiaiden osuus kasvoi 1990-

luvun lopulla, kun usea työtön putosi ansiosidonnaiselta päivärahalta (Stenius-Kau-

konen 1998). Kun siis aiemmin löyhä varhaiseläkejärjestelmä oli toiminut työelä-

mästä poistumisen reittinä, laman jälkeen työelämästä poistuttiin työttömyysturvajär-

jestelmän piiriin. Mannilan mukaan ”eläkepolitiikkaa ei enää laman jälkeen voitu tai 

haluttu käyttää työllisyyspolitiikan välineenä” (Mannila 2002).  

Suomalaisten varhaista eläkkeelle siirtymistä pidettiin kansainvälisiin tilastovertai-

luihin vedoten kansallisena ja taloudellisesti kestämättömänä ongelmana (Hytti 

1998a; Järvikoski, Härkäpää & Kallanranta 1995). Työttömyyskeskusteluun nousi 

teemaksi eläkehakuisuuden taustalla nähtävät työmarkkinoiden ”työntötekijät” ja so-

siaaliturvan ”vetotekijät”. Työvoiman kysynnän heikentyminen, muuttuva rakenne ja 

esimerkiksi ikäsyrjintä nähdään työelämästä poistyöntävänä voimana ja toisaalta pa-

rantunut sosiaaliturva työelämästä poisvetävänä houkuttimena. (Hytti 1998a; Stattin 

2005.) Pohdittiin myös sitä, riittääkö jokin diagnosoitavissa oleva sairaus perusteeksi 

työelämästä poistumiselle, vaikka varsinainen työkyvyttömyyden syy olisi vieraantu-

minen, koetut elämän kolhut, työtahtiin uupuminen tai putoaminen työelämän no-

peasta kehityksestä. Epäiltiin, ovatko eläkeongelmat ratkaistavissa lääketieteen kei-

noin. (Nokso-Koivisto 2001.) 

Eläkepoliittista suunnanmuutosta edelsi vuonna 1996 Ikääntyneiden työllisty-

misedellytyksiä selvittävän komitean (IKOMI) mietinnön julkaisu ja tämän suositus-

ten pohjalta vuonna 1998 käynnistetty Kansallinen ikäohjelma. Näistä on katsottu 

alkaneen uuden ikäpolitiikan, jonka keskeisenä sisältönä on ikääntyvien työllisyysti-

lanteen parantaminen työhön osallistumisen ja työllisyyttä parantavien toimenpitei-
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den keinoilla varhaiseläkkeelle siirtymisen sijasta. (Räisänen 2012.) Samaa ikäänty-

neitä työelämään suuntaavaa poliittista linjaa vahvisti Suomen työllisyysohjelma 

1996–1998, johon liittyen käynnistettiin ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien palve-

lutarveselvitykset. Tehtyihin linjauksiin vaikutti myös vuonna 1995 käyty yhteiskun-

tapoliittinen keskustelu, joka käynnistyi ministeri Claes Anderssonin ehdotuksesta 

ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien siirtämisestä eläkkeelle. Värikkään keskustelun 

lopputuloksena myönnettiin, että tarvitaan lisätietoa ikääntyvien pitkäaikaistyöttö-

mien tilanteesta, ja budjettiin myönnettiin määräraha ikääntyvien pitkäaikaistyöttö-

mien palvelutarveselvityksiä varten. Palvelutarveselvitysten pääasiallinen tavoite oli 

kehittää seulontamalli kartoittamaan kuntoutuksen tarpeessa olevat tai eläkejärjestel-

män piiriin ohjattavat ikääntyneet pitkäaikaistyöttömät. (Rajavaara 2000, 15–16; P. 

Virtanen ym. 1997.) 

Suomen väestön ikärakenteen ennustettu nopea muuttuminen ja huoli työvoiman 

ehtymisestä pitivät ikääntyvien työllisyyden yhteiskuntapolitiikan fokuksessa edelleen 

2000-luvun alussa. Tutkimus, jossa tarkasteltiin vuosien 1987–1999 ajalta ikääntyvien 

erityisongelmia työmarkkinoilla todensi työttömyyseläkeputken keskeisen merkityk-

sen: vakaallakin työuralla olevien työttömyysriski kääntyy jyrkkään nousuun eläke-

putken alaikärajasta aina vanhuuseläkeikään asti, ja eläkeputki-ikäisen työllistyminen 

on äärimmäisen epätodennäköistä. Ikääntyvät ovat siis joko vakaalla työuralla tai sit-

ten kokonaan työelämän ulkopuolella. Työttömyyseläkkeestä tuli 1990-luvun aikana 

työelämän jättämisen valtaväylä, ja 55–67-vuotiaista työuran päättäneistä 40 prosent-

tia jäi työttömyyseläkkeelle. (Virjo & Aho 2002.) Työttömyyseläkkeen todettiin kak-

sinkertaistavan eläkeputkeen pääsevien ikääntyneiden työttömyysasteen, koska työt-

tömyyseläke ja sitä edeltävä työttömyysputki helpottavat irtisanomista. Suurissa yri-

tyksissä reitti on halvempi kuin mahdollinen työkyvyttömyyseläke, jopa ”ilmainen”, 

jos työntekijä on mahdollista kierrättää työttömäksi saman yritysryppään pienen yri-

tyksen kautta. (Romppanen 2000.)  

Ikäpoliittisista toimenpiteistä huolimatta 2000-luvun pitkäaikaistyöttömyys on ol-

lut enenevästi ikääntyneiden ongelma. 55–64-vuotiaiden osuus pitkäaikaistyöttö-

mistä kasvoi 2000-luvulla aina vuosien 2007–2008 yli 60 prosentin huippulukemiin 

asti. Sitten nopean notkahduksen jälkeen trendi on ollut jälleen nouseva. (Sihto & 

Sardar 2012, 17.) Ikääntyneiden työllisyyden nopea kasvu vuodesta 1998 alkaen se-

littyy pääosin ikääntyneiden työssä olevien eläköitymisen vähenemisellä. Vaikka 

ikääntyneiden työttömäksi siirtyminen väheni 2010-luvun lopun taantumaan asti, se 

oli edelleen 25–54-vuotiaita suurempaa. Koska suuret ikäluokat siirtyivät vuosituhan-

nen vaihteessa ikääntyvien ryhmään, ei ikääntyneiden työttömien määrässä tapahtu-

nut 2000-luvulla merkittävää muutosta. Ikääntyneiden työttömien työllistyminen ja 
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aktiivitoimenpiteisiin osallistuminen on huomattavasti harvinaisempaa kuin nuorem-

pien, mutta myös ikääntyneet työllistyvät omatoimisesti lyhyisiin työsuhteisiin. Työt-

tömyyseläkkeelle siirtyminen on jatkunut samalla tasolla 1990-luvun lopulta vuoteen 

2010 asti. (Sihto 2012.)  

2.4 Pitkäaikaistyöttömyys ja syrjäytyminen 

Pitkäaikaistyöttömät ovat syrjäytyneet tai heidät on syrjäytetty ainakin työelämästä, ja 

syrjäytymisen teema nousee usein esiin pitkäaikaistyöttömistä puhuttaessa ilman tar-

kempaa sisällöllistä määrittelyä. Syrjäytyminen on sosiologinen käsite, jolle ei ole va-

kiintunutta määritettä suomenkielisessä sosiaalitutkimuksessa. Marginaalisuus käsite-

tään yleensä suppeampana ilmiönä kuin syrjäytyminen, ja sitä pidetään myös myön-

teisempänä ja enemmän marginaalissa elävän ihmisen huomioivaksi kuin valtavir-

rasta käsin liikkeelle lähtevä syrjäytyminen (Juhila 2014, 11–19; Välimaa 2011). So-

siologiassa käytetään yhteiskunnallisen inkluusion ja ekskluusion termejä kuvaamaan 

jakoa ”sisälle otetun” enemmistön ja ”ulosjätetyn” vähemmistön kesken. Levitas työ-

ryhmineen on määritellyt sosiaalisen syrjäytymisen olevan monimutkainen ja moni-

tahoinen prosessi, joka käsittää taloudellisten, sosiaalisten, kulttuurillisten tai poliit-

tisten resurssien, oikeuksien, hyödykkeiden tai palvelujen puutteen tai riittämättö-

myyden sekä kyvyttömyyden osallistua normaaleihin suhteisiin ja toimintoihin, jotka 

ovat mahdollisia suurimmalle osalle yhteiskunnassa. Sosiaalinen syrjäytyminen vai-

kuttaa sekä yksilö- että yhteiskuntatasolla. (Levitas ym. 2007, 9, 18–31.) Sosiologinen 

ajattelu näkyy laajasti nykyisessä työvoimapoliittisessa keskustelussa, esimerkiksi ny-

kytrendin mukaisessa pyrkimyksessä pois suojatyöstä inkluusioon (Filatov 2013, 28). 

Mannila on Karistoa ja Vähätaloa siteeraten kuvannut syrjäytymisen määrittyvän 

suhteessa sosiaalisesti normatiiviseen keskimääräisyyteen, ja sen voivan olla työttö-

myyden lisäksi köyhyyttä, yksinäisyyttä ja kulttuurista marginalisoitumista ja sen ole-

van aina vastentahtoista. Hän totesi 1990-luvun alussa terveysongelmien ja vajaakun-

toisuuden yhteyden syrjäytymiseen jääneen huomiotta. Mannila kohdistikin tutki-

muksensa terveysongelmaisiin vaikeasti työllistyviin ja totesi miessukupuolen olevan 

voimakkaasti erilaiseen sosiaaliseen syrjäytymiseen kohdentava tekijä. (Mannila 1993, 

25–26, 146.) Sosiologisen työttömyyden tutkimuksen yksi keskeisimpiä teemoja on 

ollut pitkäaikaistyöttömyyteen liittyvän sosiaalisen huono-osaisuuden kasautuminen, 

ilmeneminen ja kokeminen. Suomessa ei löydetty vielä 1980-luvun tutkimuksissa dra-

maattista työttömyyspohjaista köyhyyttä, syrjäytymistä tai ongelmien kasautumista, 

mutta laman myötä tilanne muuttui (Santamäki-Vuori 1996). Vähätalo on kuvannut, 
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miten laman aikana erilaiset huono-osaisuuden ongelmat kohtasivat pitkäaikaistyöt-

tömiä pääosin korkeintaan satunnaisesti kolmella neljästä, mutta joka kahdeksannen 

voitiin arvioida kuuluvan ”uloslyötyjen” kategoriaan. Heillä esiintyi esimerkiksi alko-

holiongelmia, perheongelmia, mielenterveyden, rikollisuuden tai asunnottomuuden 

ongelmia jatkuvasti tai satunnaisesti. Huono-osaisuus tässä tutkimuksessa oli pelkän 

peruskoulutuksen saaneen alemman työväestön ongelma, jonka huippu asettui keski-

ikäisiin etenkin 1950-luvulla syntyneisiin. Leimallista näille ”uloslyödyille” oli voima-

kas ja usein lähes jatkuva riippuvuus sosiaalihuollon toimeentulotuen järjestelmästä. 

Sukupuolieroa ei todettu. (Vähätalo 1998a, 55–62.) Myös Kortteinen ja Tuomikoski 

näkivät työttömyyden, sairauden ja köyhyyden kasautumisen samoille ihmisille li-

sääntyneen verrattaessa aineistoja vuosilta 1976, 1987 ja 1996. He näkivät työttömyy-

den olevan entistä lujemmin kiinni huono-osaisuudessa. (Kortteinen & Tuomikoski 

1998, 171–178.) Myös ”Suomalaisten hyvinvointi” -katsauksessa vuonna 2010 todet-

tiin hyvinvoinnin puuteiden kasaantuvan erityisesti pitkään työttömänä olleille, ja 

heillä myös taloudelliset ongelmat korostuvat (Kauppinen, Saikku & Kokko 2010, 

234). 

Pitkäaikaistyöttömyyteen liittyvä huono-osaisuus on näkynyt myös kolmannen 

sektorin toiminnassa, joka voidaan nähdä yhteiskunnan turvaverkkojen paikkaajana. 

Kirkkolain mukaan diakoniatyö kohdistuu äärimmäiseen huono-osaisuuteen. Tutki-

muksessa, jossa verrattiin huono-osaisuutta kuvaavia muuttujia, kuten asunnotto-

muutta kuntatilastoissa ja diakoniatilastoissa, todettiin pitkäaikaistyöttömyyden ja 

asunnottomien yksinäisten määrän olevan yhteydessä diakoniatyön vastaanottojen 

osuuteen asiakaskontakteista. Työttömät tiedetään olevan yksi diakonian vastaanot-

tojen tärkeimpiä asiakasryhmiä. (Hiilamo & Grönlund 2006.) 

2.5 Työttömyyden ja terveyden väliset yhteydet 

Aiemmin tässä katsauksessa todettiin, että terveydeltään heikompien henkilöiden tie-

detään valikoituvan työttömyyteen. 2000-luvulla käytettävissä olevan tutkimustiedon 

mukaan on myös kiistattomasti osoitettu, että työttömyys voi yksilötasolla heikentää 

terveyttä. Erityisesti laajoilla rekisteriaineistoilla tehdyt kuolleisuustutkimukset ovat 

saaneet paljon huomiota. Yhteiskunnassa ilmenevät terveyserot ovat suuria juuri 

työttömien ja työllisten välillä, mutta tiedot työttömyyttä kokevan väestönosan huo-

nosta terveydestä ja korkeasta sairastavuudesta perustuvat valtaosin survey-tutki-

muksiin (Jin, Shah, & Svoboda 1995; P. Virtanen, Liukkonen, Vahtera, Kivimäki & 
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Koskenvuo 2003). Tällainen kyselyillä saatu tieto voi olla harhaista, koska suhteelli-

sen suuri osa työttömistä saattaa jättää vastaamatta (Jousilahti, Salomaa, Niemelä & 

Vartiainen 2005). Kyselyillä ei myöskään tavoiteta terveysongelmien kliinisen kuvan 

erityispiirteitä. Tarkastelen seuraavassa ensin työttömyyden ja terveyden sekä sosiaa-

lisen aseman yhteyksiä yleisemmällä tasolla, ja pyrin sen jälkeen kartoittamaan spe-

sifimmin: enemmän lääkärin näkökulmasta, millaista tietoa työttömän ja pitkäaikais-

työttömän sairastamisesta on olemassa. Lopuksi teemana on, miksi työttömyyden 

terveysvaikutukset eroavat eri yksilöillä. 

2.5.1 Työttömyys, pitkäaikaistyöttömyys ja terveys 

Väestötason tutkimuksissa työttömät arvioivat terveydentilansa vastaavan ikäistä 

työssä käyvää väestöä harvemmin hyväksi (Kessler, House & Turner 1987; Lahelma, 

Rahkonen & Huuhka 1997; E. Roos, Lahelma, Saastamoinen & Elstad 2005). Teh-

taiden lakkauttamisien yhteydessä irtisanotut ovat raportoineet enemmän oireita ja 

sairauksia kuin työlliset (Jin ym. 1995), ja laman vaikutuksia arvioivassa tutkimuksessa 

työttömät arvioivat terveytensä yli kaksi kertaa huonommaksi kuin työlliset (Kontula, 

Viinamäki & Koskela 1998). Erityisesti työttömyyden pitkittymiseen liittyy huono 

terveys sekä huono fyysinen työ-ja toimintakyky, ja varsinkin pitkäaikaistyöttömien 

terveydentila on työssä olevia huonompi (Jin ym. 1995; Manderbacka ym. 1996).  

Työttömyyden ja huonon terveyden on todettu liittyvän toisiinsa kahta kautta. 

Ensiksikin terveysongelmat vaikeuttavat työpaikan saamista ja lisäävät riskiä joutua 

työttömäksi (P. Virtanen ym. 2005). Toiseksi työttömyydellä on epäedullisia terveys-

vaikutuksia: psyykkinen hyvinvointi heikkenee ja stressi lisääntyy jo silloin, kun työ-

paikka koetaan epävarmaksi (Sverke, Hellgren & Näswall 2002). Ei ole selvää, missä 

määrin työttömien heikompi terveys ja työkyky johtuvat työttömyyden heikentävästä 

vaikutuksesta (kausaliteetti) ja missä määrin sairaat ja työkyvyltään heikommat vali-

koituvat (selektio) työttömiksi (Lahelma 1994; Lundin, Lundberg, Hallsten, Ottos-

son & Hemmingsson 2010). Mikäli valikoituminen terveyden perusteella esimerkiksi 

joukkotyöttömyyden vuoksi vähenee, terveysero tasoittuu. Tämä näkyi selvästi Suo-

messa, kun työttömien ja työllisten terveydentilan välinen ero kasvoi suhteellisen hy-

vän työllisyyden vallitessa 1980-luvun lopulle asti, mutta pieneni 1990-luvun alun la-

man aikana. Laman loppuvaiheessa työttömien miesten terveydentila oli parempi 

kuin ennen ja jälkeen laman, ja työmarkkina-aseman mukaiset erot olivat tuolloin 

pienimmillään. Myös työttömien naisten koettu terveys oli parempi laman aikana 
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kuin ennen lamaa, mutta ei niin selvästi kuin miehillä. (Valkonen ym. 2000.) Työttö-

mien ja työllisten terveydentilan välinen ero kasvoi uudelleen 1990-luvun lopulla ja 

tämä ero on säilynyt ainakin 2000-luvun alkuvuosina (Palosuo ym. 2007, 222). 

Valikoitumista työttömien ja työllisten välisten terveyserojen selittäjänä on nähty 

tapahtuvan myös siten, että terveydeltään heikommat selviytyvät muita huonommin 

jo koulutuksessa ja tämän välityksellä myös työmarkkinoilla (Rintanen 2000). Työt-

tömyyden ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden on todettu olevan yhteydessä koulu-

vaikeuksien raportoimiseen, ja lapsen aggressiivinen käytös ennakoi nuorten aikuis-

ten pitkäaikaistyöttömyyttä (Kokko & Pulkkinen 2000; Lavikainen ym. 2006).  

Kun näyttöä on sekä valikoitumisesta että kausaliteetista, tulee työttömyydestä ja 

sen myötä heikkenevästä terveydestä itseään vahvistava kierre (Heponiemi ym. 

2008). Selektio-kausaliteettikysymyksellä on merkitystä ennaltaehkäisevän ja lääketie-

teellisen hoidon suuntaamisessa. Mikäli tapahtuu pääosin valikoitumista, tulisi ter-

veyspalvelujen tehtävänä olla terveydentilasta huolehtimisen ohella pysyvän sosiaali-

turvaratkaisun harkinta sairaalle työttömälle. Jos taas terveyden vaurioituminen ai-

heutuu työttömyydestä, olisivat ennaltaehkäisevät toimenpiteet aiheelliset. (Claussen 

1999b.)  

2.5.2 Pitkäaikaistyöttömyys, sosiaalinen asema ja terveys 

Tutkimusten mukaan sekä Suomessa että muualla terveys on voimakkaasti yhtey-

dessä sosiaaliseen asemaan siten, että alemmassa yhteiskunnallisessa asemassa olevilla 

henkilöillä terveydentila on huonompi, sairastavuus suurempaa ja elämä lyhempi 

kuin sosiaalisen arvoasteikon yläportailla. Tätä kutsutaan sosioekonomiseksi terveys-

eroksi. (Kivelä ym. 2001; Rahkonen ym. 2011.) Esimerkiksi Terveys 2000-tutkimuk-

sessa todettiin suurempi sydäninfarktin ja selkäoireyhtymän esiintyvyys miehillä ja 

polven nivelrikon esiintyvyys naisilla alemmissa koulutusryhmissä (Aromaa & Kos-

kinen 2002).  

Sosiaalinen asema muodostuu moniulotteisesti toisiinsa kytkeytyvistä hierarkki-

seen yhteiskuntarakenteeseen liittyvistä tekijöistä, joista ensisijainen on koulutus. 

Koulutuksen pohjalta hankitaan työmarkkina- ja ammattiasema. Sosiaaliluokka ja ta-

loudellinen asema eli tulot ja varallisuus taas pohjautuvat pääosin ammattiin. Sosiaa-

lisen aseman vaikutus terveydentilaan välittyy esimerkiksi elinolojen, elintapojen ja 

palvelujen käytön kautta, joita taas säätelevät käytettävissä olevat voimavarat. (La-

helma, Rahkonen, Koskinen & Palosuo 2007, 25–42.) 
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Sosioekonomisten terveyserojen yhteydessä puhutaan terveyskuilusta, jonka voi 

muodostaa esimerkiksi köyhyys, pitkäaikaistyöttömyys tai muu syrjäytyminen. Täl-

löin esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien terveys on työssä olevia selvästi huonompi. 

(Lahelma ym. 2007, 25–42; Mannila & Peltoniemi 1997.) Sosioekonomisten terveys-

erojen selittäjinä on pidetty terveydentilaan perustuvaa valikoitumista, aineellisia olo-

suhteita, kulttuuria ja elintapoja, psykososiaalisia tekijöitä sekä elämänkaarta (Rahko-

nen ym. 2011). Suomalaisten terveydentila on viime vuosikymmenten aikana kohen-

tunut monin tavoin, mutta sosioekonomiset terveyserot eivät ole kaventuneet vaan 

jopa kasvaneet, ja esimerkiksi pitkäaikaissairaudet ovat alimmissa koulutus- ja sosi-

aaliryhmissä noin 50 % yleisempiä kuin ylimmissä ryhmissä (Palosuo ym. 2007, 220–

222).  

Vuonna 2003 suomalaisista 11 prosenttia oli EU:n köyhyysrajan alapuolella eli 

heidän tulonsa olivat alle 60 prosenttia väestön keskimääräisistä tuloista (Mannila & 

Martikainen 2005). Suomessa tuloerot kasvoivat voimakkaasti vuosina 1994–2001. 

Työttömät ovat olleet erityisesti 1990-luvun puolivälistä alkaen pienituloisuuden 

uhan alaisia ja vuonna 2002 yli 60 prosenttia työttömien talouksista oli pienituloisia. 

(Pajunen 2005.) Työmarkkinatuen saajista 70 prosenttia kokee taloudellisia vaikeuk-

sia (Airio & Niemelä 2013), ja tiedetään, että laman aikana suuri joukko pitkäaikais-

työttömiä päätyi työmarkkinatuelle. Pitkittyvä työttömyys johtaa usein toimeentulo-

tuen piiriin, ja työttömien osuus toimeentulotuen asiakkaista nousi 20 prosentista 40 

prosenttiin 1990-luvulla. (Mannila 2002.) Vuosituhannen vaihteen köyhien on to-

dettu olevan erityisesti peruspäivärahalla olevia pitkäaikaistyöttömiä, opiskelijoita ja 

kansaneläkkeen varassa eläviä yksinäisiä naisia (Penttilä, Kangas, Nordberg & Rita-

kallio 2003). 

2.5.3 Laaja terveysvaikutusten kirjo 

Otsikko on lainattu Työ-ja elinkeinoministeriön julkaisusta ”Katsaus työttömyyden 

ja terveyden välisiin yhteyksiin”, jossa todetaan, että työttömyyden terveysvaikutus-

ten kirjo näyttää olevan hyvin laaja, ja säännönmukaisimmin näyttöä on lievästä her-

mostuneisuudesta, masennuksesta, itsemurhista, sydäntaudeista, verenpaineen nou-

susta ja hengityselinsairauksista (Heponiemi ym. 2008; Shortt 1996). Työttömän klii-

ninen sairaustilanne voi siis olla hyvin monimuotoinen, ja työttömyyden haitalliset 

terveysvaikutukset tulevat ilmi eri tavoin eri henkilöillä suojaavien ja pahentavien te-

kijöiden ja ominaisuuksien vaikutuksesta (Heponiemi ym. 2008). 
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2.5.3.1 Klassiset ja uudet kuolleisuustutkimukset 

Varhaisin havainto taloudellisten muutosten ja itsemurhien yhteydestä on 1897 

Emile Durkheimin tekemä. Varsinaisia tutkimuksia aiheesta on tehty ainakin 1950-

luvulta lähtien. Vuonna 1982 brittiläinen Platt kokosi 95 tutkimuksen katsauksen, 

jonka mukaan itsemurhia tapahtuu yleisemmin työttömien kuin työllisten joukossa, 

ja itsemurhaan päätyneet henkilöt olivat todennäköisemmin työttömiä kuin muista 

syistä kuolleet henkilöt. (Platt 1984.) Myöhemmässä katsauksessaan vuonna 2000 

Platt totesi lisää näyttöä kertyneen suurentuneesta itsemurhan ja tahallisen itsensä 

vahingoittamisen riskistä työttömillä (Platt & Hawton 2000). 

Vuonna 1995 työttömyyden terveysvaikutuksia arvioivassa katsauksessa löytyi 46 

kriteerit täyttävää alkuperäistutkimusta, jotka oli tehty 1980- tai 1990-luvulla. Johto-

päätöksenä väestötason tutkimuksista oli työttömyyden liittyminen yleiseen kuollei-

suuteen, sydän- ja verisuonitautikuolleisuuteen sekä itsemurhiin. Katsauksessa oli 

mukana myös Martikaisen suomalainen tutkimus: ”Työttömyys ja kuolleisuus”. 

Tässä tutkimuksessa työttömillä miehillä todettiin suuri ylikuolleisuus erityisesti on-

nettomuuksiin ja väkivaltaisiin kuolemansyihin, joissa ylikuolleisuus oli kaksinkertai-

nen työllisiin verrattuna. Sydän- ja verisuonitautikuolleisuudessa riski oli noin 1,6–2-

kertainen työllisiin nähden. Kasvainkuolleisuudessa ei nähty tässä tutkimuksessa eroa 

työttömien ja työllisten välillä, mutta myöhemmin 1997 Lynge on todennut työttö-

millä miehillä 25 prosenttia suuremman riskin kuolla erityisesti keuhkosyöpään. Erot 

tupakoinnissa eivät eroa selitä. (Jin ym. 1995; Lynge & Andersen 1997; P. Martikai-

nen 1990.)  

2000-luvulla eri maissa tehdyissä kuolleisuuden seurannoissa tulokset ovat olleet 

aiempia tutkimustuloksia vahvistavia, vaikka näissä on pyritty aikaisempien tutkimus-

ten saaman kritiikin ohjaamina ottamaan huomioon laajasti erilaisia sekoittavia teki-

jöitä. Uusiseelantilaisessa laajassa rekisteritutkimuksessa tarkasteltiin erityisesti sosio-

ekonomisen aseman sekoittavaa vaikutusta työttömyyden ja itsemurhakuolleisuuden 

välisessä yhteydessä, mutta työttömien itsemurhariski oli edelleenkin 2–3-kertainen 

työllisiin verrattuna ja puolet tästä selittyi mielenterveyden häiriöillä (Blakely, Colligs 

& Atkinson 2003). Ruotsalaisessa kaksostutkimuksessa todettiin sekä miehillä että 

naisilla työttömyyden yhteys lisääntyneeseen kuolleisuuteen. Tutkimuksessa seu-

ranta-aika oli erittäin pitkä, 24 vuotta, ja sekoittavien tekijöiden vaikutus eliminoitiin 

laajasti. (Nylen, Voss & Floderus 2001.) Toisessa ruotsalaisessa rekisteritutkimuk-

sessa todettiin, että sydän- ja verisuonisairaudet tulevat selkeimmin esiin sosioeko-

nomisissa kuolleisuuseroissa. Lisäksi kuolleisuuserot suorittavassa ja ei-suorittavassa 

työssä olevien välillä ovat pienemmät kuin työssä olevien ja työelämän ulkopuolella 
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olevien välillä. Tässä tutkimuksessa työelämän ulkopuolella olevien joukossa olivat 

kuitenkin myös mm. kotiäidit ja opiskelijat. (Rosvall, Chaix, Lynch, Lindström & 

Merlo 2006.)  

2.5.3.2 Mielenterveys 

Työttömien on todettu kokevan työllisiä enemmän masennusta, levottomuutta ja 

yleistä ahdistuneisuutta sekä kärsivän huonosta itsetunnosta ja itseluottamuksesta 11 

brittiläisen 1980-luvun tutkimuksen perusteella. Pitkittyvä työttömyys alentaa erityi-

sesti keski-ikäisten henkistä hyvinvointia. Työttömyyden vaikutukset mielentervey-

teen eivät ole yleistettävissä vaan välittyvät yksilöllisten tekijöiden kautta. Voimak-

kaasti työhön sitoutuneet henkilöt ja erityisesti keski-ikäiset miehet kokevat eniten 

mielenterveyden heikentymistä. (Warr & Jackson 1984.) Työttömyyden pitkittymisen 

yhteys mielenterveyteen on laajasti todistettu myöhemminkin, esimerkiksi McKee-

Ryanin työryhmän meta-analyysissä (McKee-Ryan, Song, Wanberg & Kinicki 2005). 

Työttömyyden on todettu heikentävän terveyttä taloudellisen tilanteen kiristymisen 

ja stressin lisääntymisen välityksellä (Starrin & Jönsson 2006). Näyttöä onkin erityi-

sesti mielenterveyden ongelmien kausaliteetista: esim. norjalaisessa tutkimuksessa 

pitkäaikaistyöttömien psyykkiset oireet helpottuivat uudelleentyöllistymisen myötä 

(Claussen 1999b). Toisaalta sairaalahoito mielenterveysongelmien vuoksi ennustaa 

työttömyyttä (Kraut, Mustard, Walld & Tate 2000).  

Suomalaisessa kyselytutkimuksessa vuosina 1993–1995 työttömistä sekä miehillä 

että naisilla oli yleisemmin mielenterveyden häiriöitä kuin väestöllä keskimäärin. Nai-

silla mielenterveyden häiriöitä oli enemmän. Koettu huono terveys, itsemurha-aja-

tukset ja huono taloudellinen tilanne olivat yhteydessä mielenterveysongelmiin. Pa-

risuhdeongelmat, koettu tulevaisuuden epävarmuus sekä psykoaktiivisten lääkkeiden 

käyttö todettiin riskitekijöiksi. Työttömät käyttivät psyykenlääkkeitä kaksi kertaa ylei-

semmin kuin työlliset ja mielenterveyspalveluja yleisemmin kuin työlliset. Tulokset 

eivät muuttuneet kolmen vuoden seuranta-aikana, ja todettiin, ettei suomalaisten 

mielenterveydessä tapahtunut merkittäviä muutoksia laman aikana. (Viinamäki, Hin-

tikka, Kontula, Niskanen & Koskela 2000.) 

Mielenterveyden häiriöiden yleisyydestä suomalaisilla pitkäaikaistyöttömillä antaa 

käsityksen tutkimus, jossa kuvataan kolmesta Työvoiman palvelupisteestä kuntou-

tuslääkärille ohjattujen työttömyyteen jumiutuneiden asiakkaiden sairastamista. 225 

asiakkaasta 65 prosentilla todettiin toimintakykyä ja ensisijaisesti työkykyä heikentävä 

mielenterveyshäiriö, joka oli tavallisimmin mielialahäiriö (34 %), kehitysvammaisuus 

tai heikkolahjaisuus (17 %) tai päihderiippuvuus (16 %). (Kerätär & Karjalainen 
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2010.) Pitkäaikaistyöttömien työkyvyttömyyseläkkeistä suuri osa on myönnetty mie-

lenterveyden häiriön perusteella, ja mielenterveyssyiden osuus eläkkeistä kasvaa työt-

tömyystaustan pidentyessä (Blomgren, Hytti & Gould 2011).  

2.5.3.3 Pitkäaikaissairaudet ja fyysinen sairastaminen 

Pitkäaikaissairaudelle ei ole löydettävissä yksiselitteistä määritelmää, mutta sitä käyte-

tään yleisesti haastattelututkimuksissa kuvaamaan tutkittavien terveydentilaa.  Osassa 

tutkimuksia käytetään termiä ”rajoittava pitkäaikaissairaus”, mikä liittää käsitteeseen 

toimintakykykomponentin. Työttömillä on todettu olevan muita yleisemmin rajoit-

tavia pitkäaikaissairauksia. Neljässä pohjoismaassa (Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska) 

1990-luvun puolivälissä tehdyssä haastattelututkimuksessa työttömistä sekä miehet 

että naiset raportoivat työllisiä todennäköisemmin terveydentilansa olevan alentunut 

(naiset 30 % ja miehet 35 %) ja sairastavansa toimintakykyä rajoittavia pitkäaikaissai-

rauksia (naiset 32 % ja miehet 19 %). Tutkittavat olivat 25–49-vuotiaita. Suomalaisilla 

siviilisääty tai vanhemmuus eivät vaikuttaneet tulokseen. (E. Roos ym. 2005.) Suo-

malaisessa 114 pitkäaikaistyöttömän aineistossa noin 50 prosentilla oli jokin pitkäai-

kaissairaus ja 20 prosentilla alentunut työkyky terveysongelmien vuoksi (Pohjolainen 

2011).  

Työllisten terveydentilasta on Suomessa varsin hyvää dokumentaatiota, mikä 

tässä esitetään vertailukohdaksi. Työterveyslaitoksen haastattelututkimuksen perus-

teella vuonna 2012 työllisistä kolme neljästä arvioi terveydentilansa hyväksi ja vähin-

tään keskinkertaiseksi 96 prosenttia. Jokin pitkäaikaissairaus tai vamma oli 30 pro-

sentilla kaikista työtä tekevistä ja eniten sairastavista 55–64-vuotiaista naisista 46 pro-

sentilla. Joka yhdeksännellä oli jokin työtä haittaava pitkäaikaissairaus. (Perkiö-Mä-

kelä 2012, 99–100.) 

Terveys 2000-haastatteluaineiston perusteella lähes kaikki 30–64-vuotiaan väes-

tön työkykyä rajoittavat sairaudet ovat yleisimpiä työkyvyttömyyseläkkeellä olevilla ja 

harvinaisimpia työssä käyvillä. Työttömien sairastavuus asettui näiden kahden ryh-

män välimaastoon. Suurista kansantaudeista verenpainetautia ilmoitti sairastavansa 

29 prosenttia työttömistä ja 23 prosenttia työllisistä, astman osalta vastaavat luvut 

olivat 10 ja 8 prosenttia, diabeteksen 4 ja 2 prosenttia sekä sepelvaltimotaudin 2 ja 1 

prosenttia. Tuki- ja liikuntaelinsairauksista polvinivelrikkoa ilmoitti sairastavansa 10 

prosenttia työttömistä ja 5 prosenttia työllisistä, selkäsairauden osalta vastaavasti 30 
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prosenttia ja 27 prosenttia haastatelluista. Allergiaakin työttömät ilmoittivat sairasta-

vansa työllisiä yleisemmin lukujen ollessa 25 ja 23 prosenttia. (Koskinen, Martelin, 

Sainio & Gould 2006, 114–134.)  

Vuosina 1990–1991 velvoitetyöllistettyjä koskevassa tutkimuksessa kolme nel-

jästä pitkäaikaistyöttömästä ilmoitti sairastavansa jotakin tuki- ja liikuntaelimistön sai-

rautta, ja kolmanneksella se oli toimintakykyä eniten haittaava sairaus sekä subjektii-

visesti että lääkärin tutkimuksen perusteella. Paitsi koettu vajaakuntoisuus, myös mi-

tattu fyysinen kunto ja liikkumiskyky olivat selvästi huonommat tutkituilla kuin ikä-

ryhmässä yleensä. Lihaskuntotestien tulokset olivat heikot, ja kävelymattokokeessa 

vain 40 % pystyi kävelemään puoli tuntia 3km/h vauhdilla. Tuki- ja liikuntasairauk-

sien ohella tutkittavilla havaittiin runsaasti kroonisen alkoholinkäytön aiheuttamia 

sairauksia, erityisesti hermoston osalta sekä psykiatrista problematiikkaa. (Hurri ym. 

1993.) 

Vastentahtoisen työn menettämisen on todettu olevan yhteydessä yli kaksinker-

taiseen riskiin saada aivohalvaus ja lähes kaksinkertaiseen riskiin saada sydäninfarkti 

(Gallo ym. 2004). Itävaltalaisen seurantatutkimuksen mukaan työttömyys varsinkin 

pitkittyessään heikentää fyysistä työ- ja toimintakykyä polkupyöräergometritestillä ar-

vioituna, ja seerumin kortisolitasossa havaittiin selvä nousu etenkin pitkäaikaistyöt-

tömillä (Maier ym. 2006). Terveydenhoitoalan työntekijöillä aiempi ruuansulatuseli-

mistön sairaus lisää työttömyyden riskiä, mutta työttömyyskaudet saattavat suojata 

tuki- ja liikuntaelinsairauksilta (Heponiemi ym. 2007). Täysipäiväinen työ ennustaa 

hitaampaa koetun terveyden ja fyysisen toimintakyvyn heikkenemistä, ja työttömien 

fyysinen terveys ja fyysinen toimintakyky voi heiketä nopeammin kuin työtä tekevien 

(Ross & Mirowsky 1995).  

Ikääntyvien pitkäaikaistyöttömien sairastamisesta on hyvin dokumentoitua tietoa 

vuosien 1996–1997 ikääntyvien pitkäaikaistyöttömien palvelutarveselvityksestä. Tut-

kituista 52–58-vuotiaista 29 % arvioi terveydentilansa hyväksi ja 15 % huonoksi. Ta-

vallisimmin pitkäaikaistyöttömät ilmoittivat sairastavansa tuki-ja liikuntaelinten sai-

rauksia (54 %). Naisista näitä oli 57 prosentilla ja miehistä 51 prosentilla. Miehillä oli 

toiseksi eniten verenkiertoelinten sairauksia (13 %) ja naisilla hengityselinten sairauk-

sia (12 %). Haastateltavan ilmoituksen mukaan näistä lähes puolet oli lääkärin to-

teamia. Työhallinnon rekisterin mukaan miehistä lähes 11 % ja naisista 16 % oli va-

jaakuntoisia eli heille oli asetettu jokin vajaakuntoisuusdiagnoosi, jotka eivät juuri-

kaan poikenneet tutkittujen ilmoittamista tiedoista. (Lind 1998, 162, 167–168.)  

Aiemmin mainitun Työterveyslaitoksen haastattelututkimuksen mukaan seurannassa 
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vuodesta 1997 lähtien kaikista työllisistä kuusi prosenttia ja 12 prosenttia 55–64-vuo-

tiaista naisista on raportoinut työtä haittaavan tuki- ja liikuntaelinsairauden (Perkiö-

Mäkelä 2012, 100). 

2.5.3.4 Suojaavat ja pahentavat tekijät 

Työttömyyden terveysvaikutuksia säätelevät yksilölliset riski- ja vahvuustekijät, eikä 

työttömyys välttämättä aiheuta yksilöille negatiivisia terveysvaikutuksia. Esimerkiksi 

nuoret monen lapsen yksinhuoltajaäidit ja toisaalta puolisonsa kautta taloudellisesti 

turvatussa asemassa olevat naiset saattavat kokea työn menetyksen ”hyvänlaatui-

sena” (Kessler ym. 1987). 

Kortteisen ja Tuomikosken mukaan työttömän työ- ja toimintakyvyn säilymisen 

kannalta keskeistä on sosiaalinen kannattelu, joka käsittää elämisen mielen ja merki-

tyksen sekä elannon turvaamisen. Se on sekä yhteisöllistä että yhteiskunnallista, eikä 

kumpikaan yksinään ole riittävä edellytys työttömän työ- ja toimintakykyisenä selviy-

tymiselle. Sosiaalisen kannattelun pettäminen välittyy terveydentilaan joko nöyryy-

tyksen tai häpeän tai molempien kautta, jotka toistuessaan johtavat työttömän epä-

luottamukseen toisiin ihmisiin ja sosiaaliseen syrjäytymiseen. Tutkimuksessa talou-

dellista selviytymistä mitattiin ”koettuna nälkänä” ja yhteisöllistä ankkuroitumista 

”sosiaalisena epäluottamuksena”. Kun nämä tekijät vakioitiin, ei työttömyyden kesto 

ollut juuri lainkaan yhteydessä sairastavuuteen. (Kortteinen & Tuomikoski 1998.) 

Työttömyyden terveysvaikutuksia välittävät tekijät juontuvat oikeastaan työttö-

myyden ja terveyden välistä yhteyttä selittävistä lukuisista teoreettisista malleista. 

Starrinin ja Jönssonin mukaan näiden teorioiden keskeinen sisältö on kiteytettävissä 

työttömyyden aiheuttamaan negatiiviseen stressiin, joka voi ilmentyä myös sairau-

tena. Stressi kuitenkin sairastuttaa vain, jos keskeiset suojaavat tekijät eli selviytymi-

nen (”coping”) ja sosiaalinen tuki eivät ole riittävät. He käyttivät tutkimuksensa ke-

hyksenä ”raha–häpeä”-mallia, jossa taloudellisen stressin ja deprivaation tutkimus-

traditio liitetään sosiaalisten siteiden, sosiaalisten verkostojen, minäkuvan ja identi-

teetin tutkimustraditioon. Tutkimuksen mukaan taloudelliset vaikeudet ja koettu hä-

peä lisäävät työttömyyteen liittyvän sairausriskin 10–22-kertaiseksi. (Starrin & Jöns-

son 2006.) Muissakin tutkimuksissa työttömyyden negatiivisilta vaikutuksilta suojaa-

vat tekijät näyttävät olevan pääosin johdettavissa ainakin välillisesti taloudellisen 

kompensaation riittävyyteen, toimeentuloon tai toisaalta vahvaan sosiaaliseen pää-

omaan, mutta tulokset eivät ole johdonmukaisia. 
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Amerikkalaistutkimuksessa tutkittiin eri osavaltioiden työttömyyskorvausten suu-

ruuden vaikutusta sydän- ja verisuonitautiriskiin yli 50-vuotiailla työttömillä, mutta 

ainakaan tässä ikäryhmässä huonomman taloudellisen kompensaation negatiivista 

vaikutusta sairastavuuteen ei pystytty todentamaan. Tutkijat pohtivat paitsi tutkitun 

ikäryhmän vaikutusta, myös ei-taloudellisten tekijöiden, kuten kroonisen stressin vai-

kutusta työttömien suurempaan sairastumisriskiin. (Walter, Glymour & Avendano 

2014.) Kattava sosiaaliturva on nähty mahdollisena työttömyyden terveyshaitoilta 

suojaavana tekijänä 23 Euroopan maassa tehtyyn väestökyselyyn (ESS2008) pohjau-

tuvassa tutkimuksessa (Bambra & Eikemo 2009), ja suomalaistutkimuksessa huo-

nompi taloudellinen kompensaatio liittyi huonompaan koettuun terveyteen (P. Vir-

tanen ym. 2003). Vuonna 2005 julkaistun meta-analyysin mukaan taloudellisella kom-

pensaatiolla ei kuitenkaan ollut merkitystä: sen sijaan vahva sosiaalinen tuki, hyvä 

itsetunto ja hyvät sosiaaliset ja taloudelliset selviytymiskeinot lieventävät työttömyy-

den negatiivisia terveysvaikutuksia (McKee-Ryan ym. 2005).  

Naissukupuoli näyttäisi suojaavan työttömyyden negatiivisilta terveysvaikutuk-

silta liittyen sukupuolten erilaiseen rooliin ja asemaan yhteiskunnassa ja perheessä 

sekä työhön kohdistuviin erilaisiin psykososiaalisiin ja taloudellisiin tarpeisiin (Artaz-

coz, Benach, Borrell & Cortès 2004; Reine, Novo & Hammarström 2013; Strandh, 

Hammarström, Nilsson, Nordenmark & Russel 2013). Nuoret ja toisaalta ikäänty-

neet on nostettu esiin työttömyyden terveyttä heikentäville vaikutuksille alttiina ryh-

minä (Kieselbach 2003; Reine ym. 2013; Shortt 1996), mutta tieto on varsin ristirii-

taista (McKee-Ryan ym. 2005). Myös keski-ikäiset miehet sekä naimisissa olevat 

alemman sosiaaliluokan miehet on nähty riskiryhmänä (Artazcoz ym. 2004; Shortt 

1996). Nuorten työttömyys on nähty tuhoisana psykososiaalisen kehityksen häiriin-

tymisen ja syrjäytymisen kautta potentiaalisena riskikäyttäytymisen kehään johtavana 

tekijänä (Winefield 1997). Työuransa loppupuolella olevien henkilöiden työttömyys 

taas on nähty vakavana riskinä ajautua kokonaan ulos työelämästä eläkeratkaisun 

suuntaan, kun ikääntyneiden uudelleen työllistyminen pitkänkin työuran jälkeen tie-

detään vaikeaksi (Heponiemi ym. 2008, 19–20). Yli 50-vuotiailla työttömyyden ter-

veysvaikutusten arvioimista vaikeuttaa iän mukana heikentyvä terveys (Lind 1997, 

83). Toisaalta on tuotu esiin ikääntyneiden henkilöiden nuorempia parempi kyky kes-

tää pettymyksiä, kuten työttömyyttä (Kunzmann, Little & Smith 2000). Ympäristön 

työttömyys voi vähentää työttömyyden aiheuttamaa stressiä ja lieventää haittoja 

(Dooley & Catalano 1984; Martikainen & Valkonen 1996), mutta myös vastakkaisia 

tuloksia on esitetty (Turner 1995).  
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2.6 Terveyspalvelujen käyttö, kuntoutus ja terveyskäyttäytyminen 

Suomessa tavoitteena on ollut tarjota yhdenvertaiset terveyspalvelut kaikille, mutta 

sosioekonomiset erot ovat yleisesti tiedossa. Tarkastelen seuraavaksi, miten työttö-

myys vaikuttaa terveys- ja kuntoutuspalvelujen käyttöön ja millaisia tarpeita ja ongel-

mia liittyy työttömien erityispalveluihin. Lopuksi tarkastelen työttömien terveyskäyt-

täytymistä.  

2.6.1 Terveyspalvelujen käyttö 

Niin Suomessa kuin muuallakin tutkimuksissa on todettu sekä laadullisia että mää-

rällisiä eroja työttömien terveyspalvelujen käytössä verrattuna työllisiin. Suomalai-

sessa 16 000 henkilön tutkimuksessa työttömät käyttivät enemmän julkisia terveys-

palveluja kuin työlliset, jotka taas käyttivät enemmän työterveyshuollon ja yksityis-

sektorin palveluja (P. Virtanen, Kivimäki, Vahtera & Koskenvuo 2006). Vastaavasti 

laman vaikutuksia arvioivassa tutkimuksessa nähtiin 1990-luvulla työttömien käyttä-

vän enemmän terveyskeskuspalveluja ja mielenterveyspalveluita, mutta vähemmän 

muita palveluja kuin muun väestön (Kontula ym. 1998). 2000-luvulla on esitetty, että 

nyky-yhteiskunnassa työ on enemmänkin hyödyllistä kuin haitallista terveydelle, ja 

työterveyshuollon palvelut kohdentuvat väestön menestyjille, jotka tarvitsevat palve-

luja vähiten. Vaikka työttömyyden terveyttä heikentävä vaikutus on tosiasia ja työt-

tömät tarvitsisivat työterveyshuollon osaamista ja ammatillista kuntoutusta, he eivät 

yleensä pääse tällaisen erikoisosaamisen piiriin. (Macdonald & Sanati 2010.) Työ-

markkina-asema voi vaikuttaa myös muihin erikoisosaamista edellyttäviin terveyspal-

veluihin pääsyyn. Esimerkiksi Yhdysvalloissa tuoreessa tutkimuksessa työlliset pääsi-

vät merkittävästi työttömiä ja osa-aikaisesti työssä olevia yleisemmin munuaisen siir-

toon (Sandhu ym. 2013).  

Perustason terveyspalvelujen käytössä työttömillä nähdään tutkimuksissa tyypilli-

sesti sekä runsasta että arvioituun tarpeeseen nähden riittämätöntä palvelujen käyt-

töä. Työttömät ovat ennalta ehkäisevän terveydenhuollon katveessa verrattuna työl-

lisiin ja heillä on tyydyttämättömiä fyysisiä terveystarpeita ja terveysriskejä, joita he 

eivät hoidata yhtä todennäköisesti kuin työlliset. Lisääntynyt perusterveydenhuollon 

palvelujen käyttö liittyy lääkärikäynteihin, sairaalajaksoihin, avohoitojaksoihin ja re-

septilääkkeiden käyttöön. (Heponiemi ym. 2008; Jin ym. 1995; Manderbacka, Muuri, 

Keskimäki, Kaikkonen & Elovainio 2012; Åhs, Burell & Westerling 2012.) Tämä ei 
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kuitenkaan ole yksiselitteistä: norjalaisessa tutkimuksessa työkykyiset työtä etsivät pit-

käaikaistyöttömät eivät käyttäneet terveyspalveluja muuta väestöä enempää (Ytter-

dahl & Gulbrandsen 1997). Kanadalaisessa tutkimuksessa työttömillä oli 3,4 käyntiä 

ja työllisillä 2,6 lääkärikäyntiä edeltävän vuoden aikana (D'Arcy & Siddique 1985). 

Suomessa 1990-luvun alussa työklinikalle tutkittavaksi ohjatut pitkäaikaistyöttömät 

kuvautuivat hoitopalvelujen suurkuluttajina. Keskimäärin tutkittavat olivat käyneet 

4,4 kertaa lääkärissä vuoden aikana. Lisääntynyt mielenterveyspalvelujen käyttö nai-

silla sekä päihdehoitojen käyttö miehillä tulivat selvästi esiin. (Hurri ym. 1993, 21.)  

Työttömyyden yhteys psykiatrisiin sairaalahoitoihin on sisältänyt enemmän se-

koittavia tekijöitä ja jäänyt epävarmaksi, mutta esimerkiksi kanadalaisilla työttömillä 

on todettu ennen työttömyysjaksoa enemmän sairaalahoitojaksoja mielenterveyson-

gelmien vuoksi kuin työllisillä. Niillä työttömillä, joilla ei ollut työttömyyttä edeltävää 

mielenterveyden häiriön hoitoa, työttömyys lisäsi sairaalahoitojaksoja. (Jin ym. 1995; 

Kraut, Mustard, Walld & Tate 2000.) 

Työttömien riittämätön terveydenhuoltopalvelujen käyttö on liitetty taloudellis-

ten resurssien vähyyteen, huonoon sosiaaliseen verkostoon ja muihin työttömyyteen 

kytkeytyviin sosioekonomisiin tekijöihin, kuten alhaiseen koulutukseen (Häkkinen, 

Rosenqvist & Aro 1996; Åhs ym. 2012). Suomessa lääkärin vastaanottokäynnit ovat 

jakautuneet viime vuosikymmeninä hieman suurituloisia suosivasti. Pienituloiset käy-

vät enemmän terveyskeskuslääkäreillä ja suurituloiset yksityislääkäreillä tai työter-

veyshuollon lääkäreillä. (Manderbacka ym. 2006.) Ylemmille tuloryhmille tehdään 

yleisemmin kirurgisia toimenpiteitä esimerkiksi sepelvaltimotaudin hoidossa, vaikka 

pienituloiset käyttivät enemmän sairaalapalveluja (Keskimäki 2003; Salomaa ym. 

2001), ja vaikka miesten sydäninfarktin esiintyvyys pienituloisilla on suurempi (Aro-

maa & Koskinen 2002; Manderbacka ym. 2006). 

Myös yhteiskunta ohjaa työttömien terveyspalvelujen käyttöä, paitsi tarjonnalla, 

myös esimerkiksi viranomaisyhteistyöllä ja toimeentuloetuuksien kautta. Terveyspal-

velujen käyttöön vaikuttavat esimerkiksi eri järjestelmien välinen koordinaation 

puute ja lääkärien kyky havaita työttömien työkyvyttömyys. (Blomgren ym. 2011.)  

2.6.2 Työttömien terveyspalveluhankkeet 

Yksi työttömien terveyspalvelujen pioneerihankkeista Suomessa oli Tampereella 

vuonna 1995 järjestetty pitkäaikaistyöttömien terveyshanke. Kutsutuista työttömistä 

viidesosa tuli terveystarkastukseen ja neljäsosa osallistui ryhmätoimintaan. Yli puolet 

tarkastetuista käytti optikkopalveluja ja kolmasosa hammashuoltolan palveluja. 

(P. Virtanen 1996.) Varsinaisia terveysinterventioita työttömille tehtiin kuitenkin 
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suhteellisen vähän sekä Suomessa että muualla ennen myöhemmin kuvattavaa PTT-

hanketta 2007–2010 (Heponiemi ym. 2008). Eri puolella Suomea käynnistetiin kui-

tenkin lukuisia työllisyyspalveluhankkeita ja työllistämisinterventioita mm. ESR-pro-

jekteina vuosituhannen vaihteessa, ja vuonna 2002 käynnistettiin Työvoiman palve-

lukeskustoiminta TYP, joka on terveydenhuollon, työhallinnon ja Kelan yhteispal-

velu vaikeasti työllistyville (Peltola & Vuorento 2007; Saikku 2009).  

Monissa työllistämisinterventioissa on ollut myös terveyden, erityisesti mielenter-

veyden edistämisen näkökulma. Esimerkiksi ryhmämuotoisessa työnhakuinterventi-

ossa osallistujien masennusoireet vähenivät ja itsetunto parani merkittävästi kontrol-

liryhmään verrattuna, ja he olivat merkittävästi useammin työllisiä tai aktiivisesti mu-

kana ammatillisessa koulutuksessa kahden vuoden seurannassa (Vuori & Silvonen 

2005). On tehty myös kokonaisvaltaisempaan hyvinvoinnin parantamiseen tähtääviä 

interventioita (Kaukiainen, Nygård, Virtanen & Saloniemi 2002; Suikkanen 2005). 

Tulokset ovat olleet pääosin rohkaisevia, mutta erityisesti pitkäaikaistyöttömien työ-

elämään ja koulutukseen sijoittuminen ovat osoittautuneet haasteellisiksi (Hepo-

niemi ym. 2008). Pitkäaikaistyöttömillä päihdeongelmat ovat usein keskeinen este 

työllistymiselle ja avopäihdehoidon yhdistämistä työllistämispalveluun kokeiltiin Es-

poossa rohkaisevin tuloksin (Tuusa 2004).  

Pitkäaikaistyöttömien terveyspalveluita alettiin laajemmin kehittää 2000-luvun lo-

pulla sekä ohjaamalla kunnille lisärahoitusta vuodesta 2006 lähtien että erityisesti Pit-

käaikaistyöttömien terveydenhuollon kehittämishankkeella (PTT). Vuonna 2009 

kunnissa oli jo varsin kattavasti toteutettu pitkäaikaistyöttömien terveystarkastuksia 

ja tiivistetty yhteistyötä työ- ja elinkeinohallinnon, sosiaalitoimen ja perusterveyden-

huollon välillä. Toimintaa oli tehty erilaisilla toimintamalleilla, joita ei kuitenkaan pys-

tytty selvästi tyypittelemään muutoin kuin palvelurakenteeseen kiinnittymisen poh-

jalta, mikä myös vaikutti jonkin verran esimerkiksi toiminnan vahvuuksiin ja haastei-

siin. Yhteinen haaste kaikille malleille oli toiminnan jatkuvuus ja erisuuntaisten siir-

tymien mahdollistaminen esimerkiksi kuntoutuksen, eläkkeen tai työllistymisen 

suuntaan. (Saikku 2009.) Hankkeen pohjalta voitiin todeta vuonna 2010 vaikeasti 

työllistyvien terveyspalvelujen olevan edelleen kehittymisvaiheessa ja kiinnittyneen 

pääosin terveystoimen tai sosiaali- ja terveystoimen alaisuuteen. Myös TYP-toimin-

taan kiinnittyneitä malleja oltiin kehittämässä. Valtakunnallisen kyselyn perusteella 

ainakin 120 kunnassa järjestettiin työttömien terveystarkastuksia. Toiminta oli sel-

västi lisääntynyt vuosien 2006–2007 ja 2009 välillä erityisesti vähintään 15 000 asuk-

kaan kuntien osalta. (Saikku & Sinervo 2010.)  
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2.6.3 Kuntoutuspalveluja ja aktivointitoimenpiteitä 

Kelan työikäisten kuntoutukset on suunnattu pääosin työkyvyn ylläpitämiseen työ-

elämässä mukana oleville (esimerkiksi aiemmat ASLAK- ja TYK-kuntoutukset). Ke-

lan on arvioitava kuntoutustarvetta, kun sairauspäivärahakausi on kestänyt 60 ja 150 

päivää. Kun työttömälle ei kirjoiteta sairauslomatodistuksia, ei Kelan kuntoutustar-

peen arviointikaan käynnisty säädettyjen maksupäivien kohdalla. Pitkään työttömänä 

olleet ohjautuvat kuntoutuspalveluihin heikommin, ja heidän kuntoutushakemuk-

sensa hylätään useammin kuin työllisten. (Blomgren ym. 2011; Gould, Järvikoski, 

Härkäpää & Tuomala 2012, 229–235; Pensola, Kesseli, Shemeikka, Rinne & Notkola 

2012.)  

Kun työttömyys ei oikeuta kuntoutukseen ja pitkäaikaistyöttömän sairaus jää 

usein havaitsematta, pitkäaikaistyöttömät osallistuvat kuntoutukseen sairastami-

seensa nähden vähän. Kela aloitti vuonna 2001 pitkäaikaistyöttömille suunnatut IP-

kuntoutuskurssit, ja alkuvaiheessa ne suunnattiin 50–54-vuotiaille, myöhemmin yli 

45-vuotiaille. Osallistujamäärät ovat olleet melko pieniä, vuositasolla alle 400 kun-

toutujaa. Vuonna 2009 Kelan kuntoutuspalveluita (harkinnanvaraisia kursseja, psy-

koterapiaa tai ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteitä) sai 3600 työtöntä. Vuonna 

2011 Kelan kuntoutukseen osallistuneista vain viisi prosenttia oli työttömiä. Pitkäai-

kaistyöttömien kursseille osallistui 184 kuntoutujaa, kun työllisten TYK-toimintaan 

ja ASLAK-kursseille osallistui yhteensä lähes 16 000 henkilöä. (Pensola ym. 2012; 

Saikku 2011; Saikku 2013, 127–129.) 

Pitkäaikaistyöttömät pääsevät siis harvoin tavallisille lääkinnällisen kuntoutuksen 

poluille Suomessa. Yhtenä syynä tähän voi olla se, että pitkäaikaistyöttömällä näh-

dään olevan ”kaksoisdiagnoosi” samaan tapaan kuin päihdeongelmaisilla psyykkisesti 

sairailla, ja tämä johtaa palvelujärjestelmissä väliin putoamiseen (Drake & Mueser 

2000; Kendall & Thompson 1998; Stenius 2014). Pitkäaikaistyöttömän kuntoutuksen 

professiota ei ole oikein kenelläkään, sitä on vaikeaa rajata ja määritellä sen voimak-

kaan yhteiskuntapoliittisen sidoksen vuoksi, ja toteutustapa onkin usein järjestelmien 

ulkopuolella erilaisissa hankkeissa. Esimerkiksi vuosina 2002–2004 kehitetty keski-

ikäisten pitkäaikaistyöttömien Kipinä-kuntoutushanke toteutettiin STM:n ja Kelan 

yhteistyönä 13 erillisprojektissa. Kun toiminta ei määrittynyt sosiaaliseksi eikä amma-

tilliseksi kuntoutukseksi, se määriteltiin Kipinä-kuntoutukseksi. (Karjalainen 2011a, 

89–101.) Pitkäaikaistyöttömien kuntoutuksen vaikuttavuutta arvioivassa katsauk-

sessa vuonna 2002 mukaan otetut 24 suomalaista tutkimusta tai selvitystä yksilöin-

terventioista olivat hyvin heterogeenisiä, ja useimmiten kuntoutus oli niissä ymmär-
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retty palvelukokonaisuutena. Interventiot olivat ”monimutkaisia ja yksilöllisesti rää-

tälöityjä”. Vaikuttavuutta nähtiin olevan psyykkisten valmiuksien tai kunnon paran-

tamiseen ja elämäntilanteiden eriytymiseen, mutta avoimille työmarkkinoille työllis-

tyminen oli ollut harvinaista. (Mannila & Laisola-Nuotio 2002, 57–72.)  

Pitkäaikaistyöttömien kuntoutus on vaikeaa irrottaa työllistymisen tavoitteesta, 

vaikka toiminnan lähitavoitteena olisi toimintakykyisyyden ja elämänhallinnan yllä-

pito. Aktivointitoimenpiteet tulisi perustella myös suhteessa työttömän velvollisuuk-

siin ja oikeuksiin. Aktivointia ei ainakaan nykytiedon perusteella voida perustella pai-

navasti työllisyysvaikutuksilla, ehkä jossain määrin paremmin työttömän sosiaalisen 

hyvinvoinnin kohenemisella. (Ala-Kauhaluoma 2007; Karjalainen 2011b, 227–248.) 

Määttä on tutkinut eri elämänkaaren vaiheissa pitkäaikaistyöttömäksi päätyneitä ja 

todennut, että työiän loppupuolella työkyvyttömät pitkäaikaistyöttömät eivät saa 

kuntoutusta, minkä hän katsoo kertovan päätöksentekijän tietoisuudesta kuntoutta-

vien toimenpiteiden rajallisuudesta asiakasryhmän kohdalla. Kuitenkin nämä pitkäai-

kaistyöttömät joutuvat epätarkoituksenmukaisten ja kohtuuttomien työllistämistoi-

menpiteiden kohteeksi. (Määttä 2011.) 

Toisaalta aktivointitoimenpiteitä on pidetty myös liian vähäisinä ja on todettu, että 

ikääntyneet työttömät ovat osallistuneet työvoimapolitiikan aktiivitoimiin huomatta-

vasti vähemmän kuin nuoremmat työttömät, ja ikäpolitiikan alkutaipaleella ikäänty-

neet oli unohdettu työvoimatoimistoissa. Uuden vuosituhannen alussa ikääntyneiden 

osallistuminen aktiivitoimiin alkoi kuitenkin lisääntyä nopeasti. Esim. 55–59-vuotiai-

den aktivointiaste oli vuonna 2011 noussut 20 prosenttiin ollen edelleen selvästi pie-

nempi kuin nuoremmilla, mutta 60 vuotta täyttäneiden aktivointi on ollut todella vä-

häistä. (Sihto 2012.)  

Terveysongelmaisten pitkäaikaistyöttömien lääkinnällisestä kuntoutuksen vaikut-

tavuudesta on niukasti tutkimustietoa. Britanniassa tehdyssä tutkimuksessa 86 kroo-

nisesta alaselkäkivusta kärsivää pitkäaikaistyötöntä (työttömyysaika keskimäärin 39 

kuukautta) osallistui myös ammatillista kuntoutusta sisältävään kivunhallintaohjel-

maan. Kuuden kuukauden seurannassa heistä 38 prosenttia palasi työhön ja 23 pro-

senttia oli koulutuksessa tai vapaaehtoistyössä. Työmarkkina-aseman muutosta en-

nakoivia tilastollisesti merkitseviä tekijöitä ei pysytty osoittamaan, vaikkakin pidem-

mällä työttömyyden kestolla, somaattisella ahdistuneisuudella ja masennuksella näh-

tiin yhteyttä työttömyyden jatkumiseen tai ohjelman keskeytymiseen. (Watson, Boo-

ker, Moores & Main 2004.) 

Ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteitä ovat mm. kuntoutustutkimus, kuntou-

tustarveselvitys, ammatinvalinnanohjaus, työ- ja koulutuskokeilut, työhönvalmen-
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nus, ammatillinen koulutus ja tuettu työhön sijoittuminen. Järjestäjätahoja ovat työ-

eläkelaitokset, lakisääteisen vakuutusjärjestelmän vakuutuslaitokset, Kela ja työhal-

linto. Ammatillinen kuntoutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat vaarassa syrjäytyä 

työelämästä sairauden tai toimintavajeen takia, joten voisi olettaa kohderyhmänä ole-

van erityisesti pitkäaikaistyöttömät. (Järvikoski 2002, 45–56; Rissanen 2001, 601–

624.) Vuonna 2011 Karjalainen kuitenkin totesi, ettei tilastoista ja tutkimuksista löydy 

juurikaan tietoa pitkäaikaistyöttömien ammatillisesta kuntoutuksesta. Työeläkekun-

toutuksen tilastoista tietoa ei luonnollisesti löydy, koska pitkäaikaistyöttömät eivät 

kuulu sen piiriin. Kelan tilastoissakin vähäisissä vajaakuntoisten ammatillisen kun-

toutuksen luvuissa ovat mukana kaikki työttömät: pitkäaikaistyöttömien osuus lienee 

todella pieni. Jäljelle jää työhallinto, joka järjestää ammatillista kuntoutusta vajaakun-

toisiksi todetuille. Työministeriön tilaston mukaan vuonna 2006 järjestettiin tervey-

dentilan- ja työkunnon tutkimuksia 6 000, kuntoutustutkimuksia 900 ja työkokeiluja 

4 650, mikä sekään ei ole paljon suhteutettuna tuolloiseen vajaakuntoisten työnhaki-

joiden 67 000 määrään, joista 25 000 oli pitkäaikaistyöttömiä. (Karjalainen 2011a, 89–

101.) Tuettu työhön sijoittuminen eli tukityöllistäminen on käytännössä ollut laaja-

alaisimmin käytössä ollut ammatillisen kuntoutuksen toimenpide työttömille, ja aivan 

ilmeisesti myös pitkäaikaistyöttömille. Tukityöllistettyjä oli 1990-luvun puolivälissä 

enimmillään lähes 70 000 henkilöä vuosittain, ja huolimatta toimintaan kohdistetusta 

kritiikistä näyttöä syrjäytymistä ehkäisevästä ja hyvinvointia lisäävästä vaikutuksesta 

on saatu. (Saloniemi, Virtanen, Aho, Koponen & Vahtera 2003.) 

2.6.4 Terveyskäyttäytyminen 

Samoin kuin työttömyyden ja terveyden välinen yhteys näyttää olevan kaksisuuntai-

nen, on myös terveyskäyttäytymisen nähty sekä valikoivan ihmisiä työttömyyteen että 

muuttuvan työttömäksi jäämisen myötä (Bartley 1994; Dooley, Catalano & Hough 

1992; Henkel 2011). Tutkimukset osoittavat haitallisen alkoholinkäytön olevan taval-

lisempaa työttömillä kuin työllisillä (Ahlström, Bloomfield & Knibbe 2001; Caetano 

1991; Claussen 1999a). Päihdeongelma suurentaa työttömäksi joutumisen riskiä ja 

huonontaa työllistymisennustetta molemmilla sukupuolilla kaikissa sosioekonomi-

sissa ryhmissä (Mullahy & Sindelar 1996; Romelsjo, Stenbacka, Lundberg & Upmark 

2004), mutta myös työttömyyden negatiivinen vaikutus päihteiden käyttöön on nähty 

merkittävänä yhteyden selittäjänä (Claussen 1999a; Popovici & French 2013). Työl-

lisestä työttömäksi joutuminen näyttää joissakin tutkimuksissa vähentävän käytettyjä 

alkoholimääriä, alkoholiriippuvuutta ja miehillä myös tupakointia (Ettner 1997; Mor-
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ris, Cook & Shaper 1992), mutta tupakoinnista luopuminen saattaa olla naisille vai-

keampaa (Lee, Crombie, Smith & Tunstall-Pedoe 1991). On esitetty, että työttömyy-

den aiheuttamat muutokset terveyskäyttäytymisessä konsentroituvat ennen työttö-

myyttä epäsäännölliset elämäntavat omaksuneisiin henkilöihin (Deb, Gallo, Ayyagari, 

Fletcher & Sindelar 2011).  

Suomalaisessa tutkimuksessa työmarkkina-aseman muutos ei vaikuttanut tupa-

kointiin, mutta alkoholinkulutus lisääntyi viiden vuoden seuranta-aikana sekä kroo-

nisesti työttömillä että työmarkkina-aseman heikentyessä (P. Virtanen ym. 2008). 

Myös lama-aikaan sijoittuvassa seurantatutkimuksessa vuosina 1989–1997 laman 

katsottiin vaikuttaneen alkoholin kulutusta lisäävästi työttöminä olleisiin alle 45-vuo-

tiaisiin miehiin, mutta ei naisiin. Lisäys selittyi suureksi osaksi 22–34-vuotiaiden pel-

kästään laman aikana työttömänä olleiden miesten runsaalla alkoholin käytön lisään-

tymisellä. Alkoholin kulutus oli jo seurannan alussa työttöminä olleilla suurempaa, 

minkä katsottiin antavan viitettä alkoholin käytön liittymisestä työttömäksi valikoitu-

miseen. (Luoto, Helakorpi & Uutela 1999.) Nuorten, erityisesti peruspäivärahalla ole-

vien miesten todettiin huonontaneen elintapojaan myös tamperelaisessa pitkäaikais-

työttömien tutkimuksessa (P. Virtanen 1996). Liikunnan harrastaminen saattaa li-

sääntyä yli 45-vuotiailla työttömäksi jääneillä, mutta alle 45-vuotiailla aiemmin liikun-

nallisesti aktiivisilla liikkuminen vähenee työttömyyden myötä (Luoto ym. 1999). Tu-

pakointi, alkoholin suurkulutus ja alhainen paino (BMI < 23) ennustivat pitkäaikais-

työttömyyttä suomalaisilla rakennusmiehillä neljän vuoden seurannassa (Leino-Arjas, 

Liira, Mutanen, Malmivaara & Matikainen 1999).  

Tupakointi, alkoholinkäyttö, vähäinen liikkuminen, runsas tyydyttyneen rasvan ja 

sokerin sekä vähäinen kasvisten syönti ovat suomalaisten kansansairauksien riskite-

kijöitä. Terveys 2000 -väestötutkimukseen liittyvään suomalaiseen elintapatutkimuk-

seen otettiin mukaan sosiodemografisena tekijänä myös työmarkkina-asema, koska 

se vaikuttaa moniin elintapojen kannalta merkittäviin tekijöihin, kuten tuloihin ja so-

siaaliseen kanssakäymiseen ja tukeen. (Prättälä 2007, 130–132.) Ruokailutottumusten 

osalta työttömät tulivat tutkimuksessa esiin kahdella tavalla: varsinkin yksin asuvien 

ja työttömien miesten kasvisten kulutus on niukkaa, ja vähärasvaisen juuston käyttö 

on työttömillä vähäistä (E. Roos ym. 2007, 130–132). Tupakointi on työttömillä ylei-

sempää kuin työssäkäyvillä, mutta tämä välittyy koulutuksen kautta. Itsekäärittyjen 

savukkeiden yleisempi käyttö työttömien ryhmässä kuvaa heikentynyttä taloudellista 

asemaa, ja ne aiheuttavat suuremman terveysriskin kuin tehdasvalmisteiset savuk-

keet. (Patja, Paalanen & Prättälä 2007.) Alkoholin kulutus oli vähäisempää koko- tai 

osapäivätyössä olevien joukossa kuin työelämästä poissa olevien joukossa. Työttö-
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mät ovat muita yleisemmin alkoholin suurkuluttajia, heitä oli 34 prosenttia työttö-

mistä miehistä ja 16 prosenttia työttömistä naisista. (Poikolainen & Paalanen 2007.) 

Unettomuusoireita on etenkin työttömillä miehillä enemmän kuin työssä olevilla, lä-

hes saman verran kuin eläkeläisillä (Kronholm, Härmä & Hublin 2007). 

Alkoholiveron alennus vuonna 2004 näkyi paitsi alkoholinkulutuksen kasvuna, 

myös alkoholiin liittyvien kuolemien lisääntymisenä, jotka vuosina 2004–2005 lisään-

tyivät lähes yksinomaan työssä käymättömillä (Herttua, Martikainen & Mäkelä 2007; 

Tilastokeskus 2007). 

2.7 Työttömien työkyvyn arvioiminen ja eläköityminen 

Pitkäaikaistyöttömien eläkemahdollisuuksien arviointi ei sosiaalivakuutuksellisesti 

poikkea työkyvyn arvioinnista. Kartoitan seuraavaksi, miltä pitkäaikaistyöttömän työ-

kyvyn arviointi näyttää työkykykäsitteen, työkyvyttömyyden, työllisen työkykyarvion 

sekä palvelu- ja eläkejärjestelmän kehyksessä.   

2.7.1 Työkyky 

Työkykykäsite on muuttunut ajan, tutkimuksen sekä yhteiskunnan ja työelämän 

muutosten myötä yhä moniulotteisemmaksi. Työkyvyn ja erityisesti sen puutteen eli 

työkyvyttömyyden määrittelyssä näkyvät sosiaaliturvalainsäädännön, hallinnon ja po-

liittisen päätöksenteon ajankohtaiset painotukset. Viime vuosisadan alun yhteiskun-

nassa työ oli fyysisesti raskasta ja työkyvyttömyys konkreettista raihnaisuutta. Nykyi-

sessä tietoyhteiskunnassa työ ja sairastavuuden muodot ovat erilaisia, joten työkyky 

ja työkykyyn vaikuttavat toimenpiteet on ollut tarpeen määritellä laajemmin. (Ilmari-

nen, Gould, Järvikoski & Järvisalo 2006.) Suomessa käsitteeseen kytkeytyy erityisen 

voimakkaasti työntekijöiden työkyvyn edistäminen. Keskeisenä syynä tähän on nähty 

olevan työssä käyvän väestönosan ikääntyminen, huoli työvoimapulasta ja eläkepo-

liittiset linjaukset työurien pidentämisestä. Vanhasta sairauskeskeisestä ajattelusta on 

siirrytty toimintakyvyn painottamiseen ja aina vain laajempiin työkykymalleihin. (Mä-

kitalo 2009a.) 

Työkyky voidaan määritellä ihmisellä olevien toimintaedellytysten ja työn vaati-

musten väliseksi suhteeksi. Toimintaedellytykset käsittävät henkilön koulutuksen, 

tiedot ja taidot sekä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn. Työkykyyn vai-

kuttavat muutokset voivat siten tapahtua joko ihmisen toimintakyvyssä tai työssä. 
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(Järvisalo 1995, 18.) Tämä määritelmä sisältää elementtejä erityisesti tasapainomal-

lista, johon ammatillisen työkyvyn ja työkyvyttömyyden käsite nojaa edelleen. Sup-

peamman lääketieteellisen työkykykäsityksen taustalla ovat biomedisiiniset ja psyko-

fyysiset sairausteoriat. Niiden mukaan työkyky on yksilöllinen, terveydentilaan liit-

tyvä, työstä riippumaton ominaisuus. Työkyvyn arviointi on tällöin diagnosointia, 

psykofyysisen järjestelmän häiriötilan vakavuusasteen määrittelyä kliinisin menetel-

min. (Mäkitalo 2009b; Mäkitalo & Palonen 1994.) Tasapainomalli pohjautuu 

kuorma-kuormittumismalliin, jossa korostetaan ihmisen voimavarojen ja työn vaati-

musten välistä tasapainoa. Tasapainomallin perusajatus on ihmisen ja hänen työnsä 

välinen jatkuva tasapainottelu. (Ilmarinen ym. 2006.) Tällöin työkyvyssä on kysymys 

yksilöllisen toimintakyvyn riittävyydestä työn asettamiin vaatimuksiin nähden (Mäki-

talo 2009b). 

Nykyisen yleisesti hyväksytyn määritelmän mukaan työkyky ei ole vain yksilön 

ominaisuus vaan yksilön, hänen työnsä sekä ympäristön yhteinen ominaisuus.  Laaja-

alaisen työkykykäsitteen mukaan ihminen ja työ muodostavat kokonaisuuden, johon 

vaikuttavat yksilön voimavarat, toimintakyky ja osaaminen, työolot, työn sisältö, työ-

yhteisö ja työorganisaatio sekä työelämän ulkopuolinen mikro-ja makroympäristö. 

(Perkiö-Mäkelä 2012, 98.) Integroitu työkykykäsitys korostaa esimerkiksi sitä, ettei 

työkykyä voida edistää eikä myöskään työkyvyn yksilöllisiä edellytyksiä määritellä il-

man kontekstia (Ilmarinen ym. 2006). Näin laaja-alainen työkykykäsite ei ole enää 

yksiselitteinen eikä ongelmaton, ja kritiikin myötä on esimerkiksi työkykyä ylläpitävä 

toiminta enenevästi nimetty työhyvinvoinnin edistämiseksi (Kerätär & Virokangas 

2004; Mäkitalo 2009b).  

Suomessa on varsinkin työterveyshuollon piirissä omaksuttu moniulotteinen työ-

kykymalli, jota kuvaa Työterveyslaitoksen kehittämä Työkykytalo. Talo rakentuu eri 

kerroksista siten, että kivijalkana ovat ihmisen toimintakyky ja terveys ja sen päälle 

asettuvat muut voimavaratekijät, kuten ammatilliset taidot ja arvot. Kolme alinta voi-

mavarakerrosta kannattelee työn eri elementeistä muodostuvaa kerrosta. Näiden ker-

rosten päälle rakentuu katoksi työkyky, jota tukevat myös perhe, lähiyhteisö ja yh-

teiskunta. (Ilmarinen ym. 2006.)  

Työkyky-talo on kehitetty työterveyshuollon tarpeisiin, ja sen mukainen työkyvyn 

määrittely ja arviointi edellyttävät työn tai työpaikan olemassaoloa. Työttömien koh-

dalla työn puuttumista voi osin kompensoida työttömän viimeisen työn, ammatin tai 

työnhaun mukaisella työllä, mutta pitkäaikaistyöttömän kohdalla tilanne on vielä pul-

mallisempi, sillä edellisestä työstä voi olla jopa vuosikymmeniä. Työttömän työkykyä 

kuvaava talo jää väistämättä aihioksi. Euroopassa ja myös muissa Pohjoismaissa on 

otettu laajasti käyttöön employability eli työllistyvyyskäsite, joka käsitteenä lähestyy 
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työkykyä, mutta ei ole siihen suoraan rinnastettavissa. (Saikku 2013, 137–141.) Työ-

kyky on kuitenkin perusta työllistyvyydelle (Laiho, Hopponen, Latvala & Rämö 2010, 

3). 

Työkyky käsitteenä tai työkyvyn arviointi käytännössä myös yhdistää nykyisin var-

sin erillään pitkäaikaistyöttömien asioissa toimivat terveydenhuollon ja työvoimahal-

linnon sekä sosiaalitoimen ammattilaiset. Etenkin pirstaleisten palvelujen välimaas-

tossa liikkuvan pitkäaikaistyöttömän kannalta työkykykäsitteen tulkinnoilla voi olla 

suuri käytännön merkitys. (Saikku 2013, 125–127.) 

2.7.2 Työkyvyttömyys ja vajaakuntoisuus 

Jos työkyvylle ei ole yksiselitteistä määritelmää, voisi olettaa saman pätevän myös 

työkyvyn puutumiseen. Koska kuitenkin on välttämätöntä määritellä sairauspäivära-

hojen ja eläkkeiden juridiset myöntämisperusteet työkyvyttömälle, sairausvakuutus-, 

kansaneläke- ja työeläkelakeihin on kirjattu varsin yleisellä tasolla pätevät työkyvyt-

tömyyden määritelmät, jotka tässä esitetään.  

Sairausvakuutuslain mukaan: Vakuutetulla on oikeus sairauspäivärahaan ajalta, jona 
hän on estynyt tekemästä työtään sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. 
Työkyvyttömyydellä tarkoitetaan sellaista sairaudesta johtuvaa tilaa, jonka kestäessä 
vakuutettu on sairauden edelleen jatkuessa kykenemätön tekemään tavallista työtään 
tai työtä, joka on siihen läheisesti verrattavaa. (Sairausvakuutuslaki 2004.)  

Kelan ohjeiden mukaan työttömyys huomioidaan seuraavasti: ”Työttömän työkykyä 

arvioidaan pääsääntöisesti siihen työhön, josta hän on jäänyt työttömäksi. Pitkään 

työttömänä olleen vakuutetun työkykyä voidaan arvioida myös muuhun työhön, jota 

hän on velvollinen vastaanottamaan.” (Kela 2014.)  

Kansaneläkelain mukaan: Työkyvyttömänä pidetään tätä lakia sovellettaessa henkilöä, 
joka on sairauden, vian tai vamman takia kykenemätön tekemään tavallista työtään tai 
muuta siihen verrattavaa työtä, jota on pidettävä hänen ikänsä, ammattitaitonsa sekä 
muut seikat huomioon ottaen hänelle sopivana ja kohtuullisen toimeentulon turvaa-
vana. 60 vuotta täyttäneen henkilön työkyvyttömyyttä arvioitaessa painotetaan työky-
vyttömyyden ammatillista luonnetta. Työkyvyttömyyseläke myönnetään aina pysy-
västi sokealle tai liikuntakyvyttömälle, samoin kuin henkilölle, joka sairautensa, vi-
kansa tai vammansa vuoksi on pysyvästi niin avuttomassa tilassa, ettei voi tulla toi-
meen ilman toisen henkilön apua. (Kansaneläkelaki 2007.) 

Työeläkelakien mukaan: Työntekijällä on oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen, jos hä-
nen työkykynsä arvioidaan olevan heikentynyt sairauden, vian tai vamman vuoksi vä-
hintään kahdella viidesosalla yhtäjaksoisesti ainakin vuoden ajan. Työkyvyttömyys-



 

55 

eläke myönnetään täytenä eläkkeenä, jos työntekijän työkyky on heikentynyt vähin-
tään kolmella viidesosalla. Muussa tapauksessa työkyvyttömyyseläke myönnetään osa-
työkyvyttömyyseläkkeenä. Työkyvyn heikentymistä arvioitaessa otetaan huomioon 
työntekijän jäljellä oleva kyky hankkia itselleen ansiotuloja sellaisella saatavissa olevalla 
työllä, jota työntekijän voidaan kohtuudella edellyttää tekevän. Tällöin otetaan huo-
mioon myös työntekijän koulutus, aikaisempi toiminta, ikä, asuinpaikka ja muut näi-
hin rinnastettavat seikat. Jos työkyky vaihtelee, otetaan huomioon työntekijän vuotui-
nen ansio. (Työntekijän eläkelaki 2006.) 

Työeläkelaeissa työkyvyttömyysmääritelmät eivät ole puhtaasti ammatillisia, kuten 

julkisen sektorin eläkesäädöksissä siinä tapauksessa, että työkyvyttömyys alkaa palve-

luksen aikana (Koivisto, Rissanen & Matikainen 2004, 89–104). 

Työkyvyttömän juridista määritelmää voi luonnehtia varsin väljäksi, ja Nokso-

Koivisto onkin todennut ratkaisuja tekevien vakuutuslaitosten henkilöiden antavan 

lakia soveltaessaan työkyvyttömyysmääritelmälle sisällön kunkin hakijan tapauksessa. 

Vaikka ratkaisujen tekijöitä on koulutettu yhteiseen arviointikäytäntöön, eivät lau-

suntoja laatineiden lääkärien lausunnot ole yhteismitallisia. Nokso-Koivisto on prob-

lematisoinut lääkärinlausunnon ja todellisuuden välisen suhteen, ja todennut vakuu-

tuslääkärin arvion perustuvan lausunnon kirjoittajan esittämään sanalliseen kuvauk-

seen potilaan todellisuudesta. (Nokso-Koivisto 2001, 11–25.) Eläkepäätösten yhte-

näisyyttä varmistaa myös työkyvyttömyysetuutta hakeneen mahdollisuus valittaa pää-

töksestä eli käynnistää muutoksenhakuprosessi. Arviointikäytäntöjen yhtenäisyyttä 

ohjaavatkin käytännössä muutoksenhakuelimet, kuten ratkaisusuosituksia antavat 

työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta ja sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-

kunta sekä vakuutusoikeus. Vaikka lautakuntien ratkaisusuositukset tai lausunnot ei-

vät ole sitovia, niitä noudatetaan lähes poikkeuksetta. Muutoksenhakuprosessin 

kautta yhteiskunta voi täsmentää eläkevakuutuslaitoksille, miten asetettuja lakeja tu-

lisi soveltaa. (Havu 2004; Suomen Eläkejärjestelmä 2007, 47–48.)  

Eläkevakuutuksellinen työkyvyttömyyden näkemys perustuu edellä esitetyistä 

työkykymalleista vahvimmin tasapainomalliin, ja työttömien kohdalla lääketieteelli-

sen mallin merkitys korostuu. Työeläkelaitosten koulutuksessa lääketieteellinen työ-

kyvyttömyys on määritelty ”perustuvan hyvän lääketieteellisen käytännön mukaisesti 

diagnosoituun ja hoidettuun tai hoidossa olevaan sairauteen, joka aiheuttaa objektii-

visesti todettavissa olevan esteen ansiotyön tekemiselle” (Rissanen & Wikström 

2004, 89–106).  

Työkyky- ja työkyvyttömyyskäsitteiden ohella työttömien kohdalla vajaakuntoi-

sen käsitteellä on ollut merkitystä palvelujen saatavuuden kannalta. Esimerkiksi 



 

56 

ELMA-selvityksiin ohjaaminen edellytti vajaakuntoisuutta, mikä käytännössä tar-

koitti lääkärin todistamaa sairausdiagnoosia kirjattuna työvoimaviranomaisten rekis-

teriin työnhakijan suostumuksella. Vuosina 1988–1990 vajaakuntoisuusdiagnoosi oli 

viidenneksellä ja vuosina 1994–1997 noin 10 prosentilla pitkäaikaistyöttömistä 

(Montén & Tuomala 2003). Vajaatyökykyisen käsite on peräisin vuodelta 1963, kun 

invalidien työhön sijoitus siirrettiin invalidihuollosta työnvälitystoimistoille, ja työra-

joitteisen käsite otettiin käyttöön vuonna 1980. Vuoden 1988 työllisyysasetuksessa 

työrajoitteisista tuli vajaakuntoisia ja perusteet määriteltiin lääketieteellisiksi. Vuonna 

1993 vajaakuntoiseksi määriteltiin henkilö, jonka mahdollisuudet sopivan työn saa-

miseen ja säilyttämiseen ja työssä etenemiseen ovat oleellisesti vähentyneet asianmu-

kaisesti todetun fyysisen tai psyykkisen vamman, sairauden tai vajavuuden vuoksi. 

(Suikkanen & Linnakangas 2000, 14–17; Työllisyysasetus 1993.) On esitetty, ettei va-

jaakuntoisuus toiminut enää 1990-luvulla mahdollistavana kategoriana, vaan työmah-

dollisuuksien lisäehdollistajana. Vajaakuntoisten työllistyminen olikin tuolloin ei-va-

jaakuntoisia heikompaa. (Suikkanen & Linnakangas 2000, 26–34.) Vuoden 2013 

alussa voimaan tulleessa julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa ei 

enää ole vajaakuntoisuus- käsitettä, vaan laissa käytetään ilmaisua vamma tai sairaus, 

kun on tarpeen huomioida terveydentilansa puolesta osatyökykyiset (Laki julkisesta 

työvoima- ja yrityspalvelusta 2012). 

2.7.3 Työkyvyn arviointi 

2.7.3.1 Työkyvyn arvioinnin vaikeus työllisillä ja työttömillä 

Vuonna 2004 arvioitiin, että Suomessa tehdään yli puolitoista miljoonaa työkyvyn 

arviointia vuosittain, ja todettiin työkykykäsitteen käyneen lääkärin työn kannalta 

epäselväksi (Kerätär & Virokangas 2004). Käytännön lääkärin työssä työkykykäsite 

on edelleen epäselvä ja diagnoosipohjainen ajattelu vallitseva (Kerätär, Taanila, Här-

käpää & Ala-Mursula 2014). Kliinikon tulisi tehdä objektiivinen arvio, mutta toimi-

essaan usein myös hoitavana lääkärinä hän joutuu väistämättä kaksoisrooliin. Potilas-

lääkärisuhteeseen tulee uusia ulottuvuuksia arvioitaessa potilaan sairauksien vaiku-

tusta hänen työssä selviytymiseensä, kuntoutustarpeeseensa tai työkykyynsä (Aro 

2004, 22–27; Nokso-Koivisto 2001, 15–16).  

Myös muissa maissa lääkärit näyttävät kokevan työkyvyn arvioimisen vaikeana, 

mutta tätä on tutkittu hyvin vähän, lähinnä sairauslomatodistusten kirjoittamisen yh-

teydessä. Vaikeuden taustalla on lääkärien tiedostama työkykyarvion taloudellinen 
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merkitys ja vastuu. Työkykyarviossa esiin tulevat sairaudet ovat usein sellaisia, ettei 

diagnostiikan tai oireiden vaikeusasteen määrittelyyn ole käytettävissä mittareita. Täl-

laisia ovat esimerkiksi monet tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Myöskään sairauden vai-

kutuksesta työkykyyn suhteutettuna työn vaatimuksiin ei ole juurikaan tietoa sovel-

lettavaksi käytäntöön. Lääkärin tulisi tuntea potilaansa työn kuormitukset ja laaja so-

siaalivakuutuksen lainsäädäntö sekä arvioida myös kannanottonsa vaikutuksia poti-

laansa kokonaistilanteeseen. (Slebus, Sluiter, Kuijer, Willems & Frings-Dresen 2007; 

Stattin 2005; Söderberg & Alexanderson 2003.)  

Jos työkyvyn arvio on vaikeaa työllisillä, niin työttömien ja erityisesti pitkäaikais-

työttömien kohdalla ongelmat vain korostuvat. Mitä pidempi työttömyys, sitä abst-

raktimpi on ajatus työttömästä ammattinsa vaatimusten raameissa. Kyseinen ammatti 

on saattanut poistua työmarkkinoilta, ammattiin liittyvä työnkuva muuttua tai työt-

tömän terveydentilassa tapahtua radikaaleja muutoksia. (Saikku 2013.) Pitkäaikais-

työttömien työkykyarvion tavoitteena voi olla joko työkyvyn edistäminen eli kuntou-

tus- ja aktivointitoimenpiteiden suunnittelu tai työkyvyttömyyden arvio sairauspäivä-

raha- ja eläke-etuuksia varten. Tällöin edellisessä korostuu laaja-alaisempi työ- ja toi-

mintakyvyn käsitys ja jälkimmäisessä lääketieteellisesti todetun sairauden tai vamman 

aiheuttamat haitat. (Ilmarinen ym. 2006; Kerätär ym. 2014; Saikku 2013, 126.)  

Ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien palvelutarveselvityksessä tuli esiin koetun 

työkyvyn ja asiantuntija-arvioiden välinen ero, kun kuntoutuslaitoksien palveluihin 

ohjautuneista pitkäaikaistyöttömistä yli kolmannes koki olevansa sairauden tai vam-

man takia työkyvytön, mutta vain joka kuudes sai suosituksen eläkkeelle. Rajavaara 

toteaa työllisten työkykyarvion koostuvan lääketieteellisen tiedon ohella keskeisesti 

myös omasta ja työnantajan kokemuksesta työssä selviytymisestä, verifioiduista 

hoito- ja kuntoutustoimenpiteistä sekä työkyvyttömyyttä ilmentävistä sairauslomista. 

Työn ja näiden muiden elementtien puuttuessa muun muassa heikompien terveyden-

hoito- ja sosiaaliturvarakenteiden vuoksi korostuu työttömän työkykyarviossa lääke-

tieteellisen näytön osuus kohtuuttomasti. (Rajavaara 2000, 323–326.)  

Suomen Lääkärilehdessä esitettiin vuonna 2014 myös pitkäaikaistyöttömän työ-

kyvyn arvioon soveltuva monialainen työ- ja toimintakyvyn arvioinnin malli. Siinä 

painopiste on siirretty diagnoosi- ja sairauslähtöisyydestä biopsykososiaaliseen ICF-

pohjaiseen (Intenational Classification of Functioning) lähestymistapaan, jossa toi-

mintakyky ja asiakas ovat keskiössä. Mallin lisäarvoa verrattuna tavanomaiseen lää-

ketieteelliseen työkykyarvioon tuovat ICF-osioiden yksilö- ja ympäristötekijöiden 

kartoittaminen. Tämä toteutetaan selvittämällä sekä haastattelua että referenssiläh-

teitä käyttäen asiakkaan elämänkulku, työvoimaura, elämäntilanne ja asiakkaan omat 
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merkitykset. (Kerätär ym. 2014.) Mallissa on paljon yhtäläisyyksiä myöhemmin ku-

vattavan Ilkka Taipaleen sosiaalilääketieteellisen eläkeselvittelymallin kanssa (Taipale 

2001).  

Työkyvynarvioon on haettu laajemminkin uusia näkökulmia edellä mainitun Kan-

sainvälisen toimintakykyluokituksen, ICF:n pohjalta. Tosin ICF-luokituskaan ei tar-

joa suoraan arviointimenetelmiä vaan osoittaa lähinnä oikeita arviointikohteita (Huu-

nan-Seppälä ym. 2002). TOIMIA-verkosto on uusin kansallinen hanke konkreettisen 

työkyvynarvion työkalupakin keräämiseksi. Tietokannan mainitaan olevan ”toimin-

takyvyn mittaamisesta ja arvioinnista luotettavaa tietoa etsivien ammattilaisten työ-

väline”, ja siinä on julkaistu myös suositus ”Työttömän toiminta- ja työkyvyn hyvä 

arviointikäytäntö terveydenhuollossa”. (TOIMIA 2012.) 

Paitsi kliinistä työtä tekevän ammattilaisen, myös tutkijan näkökulmasta työkyvyn 

mittaaminen on ongelmallista. Työterveyslaitoksessa työterveyshuollon apuväli-

neeksi kehitettyä Työkykyindeksiä on käytetty laajasti työssä olevien työkyvyn arvi-

ointiin, ja sen on todettu ennustavan varsin hyvin työkyvyttömyyttä tulevaisuudessa. 

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksessa vuonna 2005 todettiin 

tarve työllistämistukien vaikutuksia seuraavalle mittarille. Työkykyindeksiä kehitettiin 

Kansallisen Ikäohjelman seurantaraportissa puhelinhaastatteluun perustuvaksi. En-

simmäisen kerran siitä työttömille sovellettua versiota käytettiin työttömien työkyvyn 

tutkimuksessa vuonna 2006. (Holm, Jalava & Ylöstalo 2006.)   

2.7.3.2 Lainsuojattomuudesta Työvoiman palvelukeskuksiin? 

Kun tarkastellaan viimeisten 20 vuoden tapahtumia 1990-luvun alusta 2010-luvulle 

työttömien työkyvynarvion näkökulmasta, on edetty vähitellen ongelman tunnista-

misen, hankkeiden, projektien, selvitysten ja kokeilujen kautta koko maan kattavaan 

ministeriötasoiseen ohjeistukseen. Lain tasollakin työttömien asema on vuonna 2011 

huomioitu. Mutta onko mikään käytännössä muuttunut? 

Vuonna 2003 Kerätär kysyi Suomen Lääkärilehdessä: ”Ovatko työttömät sosiaa-

limedisiinan lainsuojattomia?” Kysymyksen lähtökohtana oli tuolloin usein tehty ha-

vainto, ettei terveydenhuollossa oltu otettu kantaa työttömän työkykyyn. Lisäksi ylei-

nen käytäntö näytti olevan, ettei työttömille määrätä sairauslomaa. (Kerätär 2003.) 

Kun työterveyshuollon ulkopuolelle jäävien työikäisten työkyvyn arviointi, ylläpitä-

minen tai seuranta ei ole kuulunut oikein minkään tahon vastuulle tai edes osaamis-

alueelle, ei työttömien työkyvyn rajoitteita ole tunnistettu, eikä heillä ole ollut mah-

dollisuutta päästä kuntoutukseen tai työkyvyttömyysetuuksien piiriin (Saikku 2009). 
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Pitkäaikaistyöttömien asianmukaista siirtymistä työkyvyttömyyseläkkeelle pyrit-

tiin edistämään ELMA-hankkeella 2001–2004 (jatkettuna vuoteen 2009 asti), mutta 

vasta vuonna 2010 asetettiin työryhmä, jonka tavoitteena oli tehdä ehdotukset työt-

tömien työkyvyn arvioinnin ja terveyspalvelujen järjestämiseksi. Työryhmän työn 

pohjalta Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi vuonna 2011 raportin ”Työttömien työ-

kyvyn arviointi- ja terveyspalvelut”, jossa ehdotettiin annettavaksi ohjeistus ELY-

keskuksille ja TE-toimistoille työkyvyn arviointiin liittyvien palvelujen toimeenpa-

noon. Työkyvyttömyysetuuden hakemisen katsottiin liittyvän toimeentuloon eikä 

työllistymiseen, ja työkyvyttömyyseläkettä hakevan työttömän eläke-edellytysten sel-

vittäminen mm. neuvonnalla ja ohjauksella katsottiin sosiaalipalvelujen tehtäväksi. 

(Työ- ja elinkeinoministeriö 2011b.) Uudessa terveydenhuoltolaissa todetaan, että 

kuntien tulisi järjestää terveystarkastuksia ja -neuvontaa myös työttömille, ja myös 

Työ- ja elinkeinoministeriön raportissa työttömien osalta tämä katsotaan peruster-

veydenhuollon tehtäväksi. Ohjausvastuun tosin on katsottu olevan TE-hallinnolla. 

(Terveydenhuoltolaki 2010; Työ- ja elinkeinoministeriö 2011b.)  

Työ- ja elinkeinoministeriö antoi ohjeen työttömien työkyvyn arviointi- ja terveys-

palveluihin ohjaamisesta 22.12.2011. Ohjeessa painotetaan työkyvyttömyyden ole-

van merkittävin työuraa lyhentävä tekijä. Työttömien terveyspalvelujen kehittämi-

sessä pääpaino tulee olla työllistymistä tukevissa toimissa. Ohjeella pyritään muun 

muassa ehkäisemään työttömyyden pitkittymistä, lisäämään työvoiman tarjontaa ja 

pidentämään työuria. TE-toimistot velvoitetaan kutsumaan toimialueensa kunnat ja 

Kela sopimaan yhteistyökäytännöistä. Kokouksissa tulee keskustella muun muassa 

ajan varaamisesta terveystarkastuksiin, terveystarkastukseen palautteen toimittami-

sesta TE-toimistoon, tarkastusten aikaraamista, sairauslomien kirjoittamisesta työt-

tömille sekä lääkärintodistuksen sisällöstä koskien erityisesti kannanottoa sairauden 

vaikutuksesta työkykyyn. TE-toimistojen, Kelan ja kuntien yhteinen työvoiman pal-

velukeskusten toimintamalli ulotetaan koko maahan, ja työttömien eläke-edellytyksiä 

koskeva selvittely siirretään työvoiman palvelukeskusten vastuulle. (Työ- ja elinkei-

noministeriö 2011a.) Pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon kehittämishankkeesta 

(PTT) kertyneen tiedon mukaan kuitenkin tiedetään, että kunnissa palveluita on jär-

jestetty hyvin kirjavasti erilaisissa palvelurakenteissa (Saikku & Sinervo 2010), ja vuo-

sia työkyvyttömien pitkäaikaistyöttömien asiaa ajanut dosentti Ilkka Taipale on to-

dennut nykytilanteesta Demokraatti-lehdessä julkaistussa kirjoituksessaan 

(20.04.2015): ”Pitkäaikaistyöttömät ojasta allikkoon”. 

Verrattaessa Suomen käytäntöä työkyvynarvioinnissa muihin Pohjoismaihin, on 

työterveyshuoltokeskeisyys Saikun mukaan suomalainen ominaispiirre, kuten myös 

tarve luoda työttömille omat palvelunsa. Kaikissa Pohjoismaissa painopiste työkyvyn 
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arvioinnissa näyttää olevan terveysrajoitteissa, mutta Suomessa työmarkkinoiden ja 

työllistyvyyden näkökulma on arvioitu heikoimmaksi. (Saikku 2013, 137.) 

2.7.4 Pitkäaikaistyöttömien työkyky 

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että työttömien työkyky on heikompi kuin työl-

listen, ja työttömyyden pitkittyminen tai toistuminen heikentää työkykyä. Pitkäaikais-

työttömistäkin kuitenkin lähes puolet arvioi työkykynsä hyväksi. Työvoimapoliitti-

silla toimenpiteillä on mahdollista parantaa työttömien työkykyä eikä työllistyneiden, 

pitkäänkin työttömänä olleiden henkilöiden työkyky poikkea työllisten työkyvystä. 

(Holm ym. 2006; Lind 1998; Pensola ym. 2006.) Myös tamperelaisista pitkäaikais-

työttömistä puolet piti työkykyään hyvänä tai melko hyvänä, mutta subjektiivinen 

työkykyarvio heikkeni iän myötä (P. Virtanen 1996). Keskieurooppalaisessa tutki-

muksessa (Saksa, Puola, Itävalta) pitkäaikaistyöttömien työkykyindeksiluvut jäivät 

selvästi alhaisemmiksi kuin suomalaisissa tutkimuksissa (Szlachta, Gawlik-Chmiel & 

Kallus 2012). 

Työssä käyvien 25–64-vuotiaiden koettu työkyky on vuoden 2012 Työterveyslai-

toksen katsauksen mukaan keskimäärin 8,3 asteikolla 0–10, ja se on pysynyt varsin 

stabiilina seuranta-ajan vuodesta 1997 alkaen. Parhaaksi työkykynsä arvioivat 25–42-

vuotiaat (8,9) ja heikoimmaksi 55–64-vuotiaat (7,9). Itsearvioitu työkyky korreloi 

koulutustasoon. Koko tutkimusaineistossa 81 prosenttia tutkituista arvioi ruumiilli-

sen ja 84 prosenttia henkisen työkykynsä hyväksi, eikä myöskään näissä ole tapahtu-

nut merkittäviä muutoksia 2000-luvun aikana. (Perkiö-Mäkelä 2012, 98–99.)  

Vuonna 1997 alle kuusi kuukautta työttömänä olleet arvioivat työkykynsä olevan 

asteikolla 0–10 keskimäärin 8,3 ja tätä pidempään työttömänä olleet keskimäärin 7,6 

(H. Piirainen, Elo & Kankaanpää 1997). Ikääntyneiden palvelutarveselvityksessä 

vuosina 1996–1997 oli haastateltavana yli 10 800 pitkäaikaistyötöntä, joilta kysyttiin 

arviota omasta työkykyisyydestään asteikolla 0–10. Tutkittavat miehet arvioivat työ-

kykynsä olevan keskimäärin 6,4 (+/- 2,3) ja naiset 6,0 (+/- 2,3). Koulutuksella oli 

positiivinen yhteys työkykyyn. Ne, jotka arvioivat olevansa tulevaisuudessa koulutuk-

sessa tai ansiotyössä arvioivat työkykynsä edellä mainitulla asteikolla luokkaan 7,4–

7,9 ja eläkeratkaisua odottavat luokkaan 3,2–5,8. Henkilöt, jotka arvioivat jatkavansa 

työttömänä arvoivat työkyvykseen keskimäärin 6,1. (Lind 1998, 176.) 

Terveys 2000 -tutkimuksessa haastateltavat arvioivat työkykyään kolmiportaisesti 

täysin työkykyiseksi, osatyökykyiseksi tai täysin työkyvyttömäksi. Työttömistä noin 

70 prosenttia arvioi itsensä työkykyiseksi ja pitkäaikaistyöttömät selvästi tätä harvem-



 

61 

min. Noin puolet pitkään työttömänä olleiden ja työllisten välisestä erosta oli selitet-

tävissä taloudellisilla vaikeuksilla ja huonolla koulutustasolla. Vakiointien jälkeenkin 

pitkäaikaistyöttömissä oli noin kaksi kertaa niin paljon työkyvyltään rajoittuneita kuin 

saman ikäisissä työllisissä. Haastatteluhetkellä työssä olleiden aiemmin pitkääkin työt-

tömyyttä kokeneiden työkyky ei poikennut muiden työllisten työkyvystä. (Pensola 

ym. 2006.)  

Pellervon taloustutkimus selvitti työttömien työkykyä sovelletulla työkykyindek-

sillä. Sekä pitkäaikaistyöttömistä että seitsemän vuotta ilman pysyvää työsuhdetta ol-

leista noin puolella työkyky oli hyvä tai erinomainen. Kaikista työttömistä työkyky oli 

hyvä tai erinomainen 60 prosentilla. Aktiivisiin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin 

osallistuneiden työkyky oli parempi kuin näiden ulkopuolelle jääneiden. Miehillä näin 

oli erityisesti tuetuille työmarkkinoille osallistuneiden kohdalla ja naisilla työvoima-

poliittiseen koulutukseen osallistuneilla. (Holm ym. 2006.) PTT:n jatkotutkimuksen 

perusteella työkyky heikkenee voimakkaasti, kun yhtäjaksoisen työttömyyden kesto 

ylittää kahden vuoden kriittisen pisteen (Laiho ym. 2010). 

2.7.5 Työkyvyttömyyseläke 

2.7.5.1 Suomen eläkejärjestelmästä 

Suomalainen eläketurva rakentuu siten, että ansiotyöstä kertyy työeläkettä ja vähim-

mäisturvan tarjoaa kansaneläke. Vanhuuseläkkeelle siirrytään 63–68-vuotiaana (vuo-

teen 2005 asti 63–65-vuotiaana). Työ- ja kansaneläkelakeihin sisältyvä työkyvyttö-

myyden määritelmä käsiteltiin jo aiemmin (luvussa 2.7.2). Työkyvyttömyyseläke voi 

käytännössä muodostua joko pelkästä kansaneläkkeestä, jos työeläkettä kerryttävää 

ansiotyötuloa ei ole ollut tai pelkästään työeläkkeestä hyvältä työuralta eläköidyttäes-

sä. Mikäli työhistoria on ollut vähäinen tai katkonainen jää työeläke usein niin pie-

neksi, että sitä täydennetään kansaneläkkeellä. Työeläkepohjainen työkyvyttömyys-

eläke koostuu ansioperusteisesta eläkkeestä sekä tulevalta ajalta eli sairastumisajan-

kohdasta alkaen 63-vuotiaaksi asti kertyvästä eläkkeestä. Työkyvyttömyyseläke-etuu-

den suuruuteen keskeisesti vaikuttava tulevan ajan oikeus edellyttää riittävää työelä-

mään osallistumista työkyvyttömyyseläkettä edeltävinä vuosina. Vuoteen 2005 

saakka edellytettiin työssä oloa viimeisen kymmenen vuoden aikana vähintään 12 

kuukautta eläketurvaa kartuttavassa työsuhteessa, ja työkyvyttömyyden oli alettava 
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viimeistään vuoden kuluttua työsuhteen päättymisestä. Vuodesta 2005 lähtien tule-

van ajan ansio on laskettu viiden työkyvyttömyyttä edeltävän vuoden keskiansioiden 

perusteella. Käytännössä pitkäaikaistyöttömät jäävät molemmilla tavoilla määritel-

tynä ilman tulevan ajan oikeutta. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirrytään yleensä 300 ar-

kipäivän mittaisen sairauspäivärahakauden jälkeen. Vaihtoehtoisena reitteinä ovat 

osatyökyvyttömyyseläkkeen kautta eläköityminen tai suora työeläkkeen tai kansan-

eläkkeen hakeminen. (Kivekäs 2004, 245–250; Laesvuori & Elo 2007, 17–34.) 

Suomen eläkejärjestelmää on uudistettu laajemmin kahteen otteeseen viimeisten 

parin vuosikymmenen aikana. Vuonna 1996 kansaneläke muutettiin edellä kuvatuksi 

työeläkkeestä riippuvaksi vähimmäiseläkkeeksi, ja entinen määräaikainen työkyvyttö-

myyseläke muutettiin kuntoutustueksi, jonka myöntäminen edellyttää hoito- ja kun-

toutussuunnitelman laatimista. Työkyvyn arvioinnissa painopiste siirrettiin työhön 

kykenemättömyydestä jäljellä olevan työkyvyn arviointiin ja tavoitteena oli työkyvyt-

tömyyseläkkeiden alkavuuden vähentäminen. (Suomen eläkejärjestelmä 2007, 147–

151.)  

Toinen mittava uudistus tapahtui vuonna 2005, jolloin työttömyyseläke poistui 

1949 jälkeen syntyneiltä ja korvautui työttömyysturvajärjestelmän lisäpäivillä sekä yk-

silöllinen varhaiseläke poistui 1943 jälkeen syntyneiltä. Näiden toimenpiteiden ideo-

loginen pohja oli estää parempikuntoisten työkykyisten ikääntyneiden varhaista työ-

elämästä poistumista. Aivan toisen tyyppinen ajatus oli tuolloin hyväksytyllä eläketu-

kilailla eli Lex Taipaleella, jolla ikääntyneille 1941–1947 syntyneille erityisen pitkään 

työttömänä olleille annettiin mahdollisuus siirtyä työmarkkinatuelta eläketuelle ja sit-

ten 62-vuotiaana vanhuuseläkkeelle. Lailla katsottiin pisimpään työttöminä olleiden 

”syrjäytymisen ja köyhtymisen estämiseksi olevan kohtuullista pyrkiä järjestämään 

heidän toimeentulonsa työmarkkinatuen sijasta kertaluonteisesti työmarkkinatukea 

pysyvämmällä toimeentulolla”. Ikäkriteerin lisäksi edellytettiin oikeutta työmarkkina-

tukeen vuoden 2004 lopussa, tätä edeltävää vuoden yhtäjaksoista työttömyyttä ja 

vuoden 2004 loppuun mennessä työmarkkinatuen saamista vähintään 2500 päivältä 

tai 500 päivän enimmäisajalta työttömyyspäivärahaa ja vähintään 2000 päivältä työ-

markkinatukea. Tätä mahdollisuutta oli vuoden 2007 loppuun mennessä käyttänyt 

lähes 3300 henkilöä. Kun lasketaan mukaan eläketukiperustein suoraan vanhuuseläk-

keelle siirtyneet (62 vuotta täyttäneet), kaikkiaan n. 3900 henkilöä siirtyi tämän lain 

perusteella eläkkeelle. Laki oli luonteeltaan kertaratkaisu: kaikki eläketukea käyttäneet 

olivat vuoden 2009 loppuun mennessä siirtyneet vanhuuseläkkeelle. (Hallituksen esi-

tys 2004; Laesvuori & Elo 2007, 17–34; Kelan tilastot 2009; Kela 2009.) 
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2.7.5.2 Työkyvyttömyyseläke ja työttömyys 

Työkyvyttömyyseläkkeiden kulta-aikaa Suomessa ovat olleet vuodet 1972–1974 ja 

yksilölliset varhaiseläkkeet mukaan lukien vuodet 1986–1990, jolloin myöntömäärät 

ovat olleet suurimmillaan. Hytin ja Nymanin mukaan nuorempien henkilöiden ha-

keutuminen työkyvyttömyyseläkkeelle kertoo väestön sairastamisesta, kun taas iäk-

käämpien hakemukset kuvaavat enemmänkin painetta varhaiseen työelämästä pois-

tumiseen, ja heidän kohdallaan työkyvyttömyyseläke, varhaiseläkkeet ja työttömyys-

turva voidaan nähdä osittain vaihtoehtoisina työelämästä poistumisen reitteinä. 

(Hytti & Nyman 1998.) Kuten edellä luvussa 2.3.4 todettiin, 1990-luvulla työkyvyt-

tömyyseläkkeet eivät toimineet työttömien työmarkkinoilta poistumisen reittinä edes 

työkyvyltään heikentyneiden kohdalla, vaan työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus laski 

laman ajan ja lähti sitten lievään nousuun vuosituhanteen vaihteeseen tultaessa 

(Blomgren ym. 2011; Gould & Nyman 2002; Hytti & Nyman 1998). 

Vuosina 1990–1997 työkyvyttömyyseläkehakemusten ja alkaneiden eläkkeiden lu-

kumäärä laskivat. Vuonna 1994 joka neljäs työkyvyttömyyseläkkeen hakija oli työt-

tömyystaustainen, ja yksilöllisen varhaiseläkkeen hakijoista vielä hiukan useampi. 

Työttömyyseläkeputkeen oikeutettujen hakemisinnokkuus oli pienempää kuin 50–

54-vuotiaiden putkeen yltämättömien henkilöiden. (Hytti & Nyman 1998.) Työky-

vyttömyyseläkkeelle siirtyminen lisääntyi Suomessa selvästi 1990-luvun lopulta läh-

tien vuoden 1996 eläkeuudistuksen tavoitteista huolimatta. Myös hylkäävien eläke-

ratkaisujen osuus kasvoi, ja entistä suurempi osuus myönnetyistä eläkkeistä oli kun-

toutustukia. Uusista työkyvyttömyyseläkkeen saajista entistä suurempi osuus sai kan-

saneläkettä tai sekä kansaneläkettä että työeläkettä. (Hytti, Ylöstalo & Ruhanen 

2006.) Vuonna 2008 alkaneen taloudellisen laman seurauksena työttömyys ja pitkä-

aikaistyöttömien määrä ovat jälleen kasvaneet, ja kuten aiempienkin laskusuhdantei-

den aikana, työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus on samanaikaisesti vähentynyt 

(Blomgren ym. 2011). 

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvissä on nähty kolme pääryhmää: ikääntyneet pit-

kän työuran tehneet tuki- ja liikuntaelinsairaat työeläkkeen saajat, rikkonaisen työuran 

tehneet mm. mielenterveysongelmista kärsivät kansaneläkkeellä täydennetyn työeläk-

keen saajat ja suhteellisen nuoret työelämän ulkopuolelle jääneet, kuten kehitysvam-

maiset kansaneläkkeen saajat (Karisalmi, Gould & Virta 2009). Vuonna 2011 mer-

kittävä osa (23 prosenttia) työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä oli pitkäaikaistyöttö-

miä, ja työ- ja kansaneläkkeen yhdistelmälle siirtyneissä heitä oli peräti 43 prosenttia, 

mikä kertoo katkonaisesta työurasta. Jo 1990-luvulta alkaen työttömyystaustaisilla ha-
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kijoilla ovat korostuneet mielenterveyden häiriöt, kun taas tuki-ja liikuntaelinsairauk-

sien vuoksi he hakevat työkyvyttömyyseläkettä harvemmin kuin työlliset hakijat. 

(Blomgren ym. 2011; Hytti & Nyman 1998.)  

2.7.5.3 Kielteinen eläkepäätös ja työttömyys 

Työvoima- ja yhteiskuntapoliittisia päätöksiä 1990-luvulla on kritisoitu voimakkaasti, 

ja niiden vaikutuksia on arvioitu esimerkiksi vertailemalla Suomen tilannetta Ruot-

siin. Kummassakin maassa huoletti työllisten virta pois työelämästä, Suomessa työt-

tömyyteen, Ruotsissa sairausetuuksille. Työkyvyttömyyden arviointia koskevia sään-

töjä tiukennettiin 1990-luvun loppupuolella niin Suomessa kuin Ruotsissakin, mutta 

kokonaisuudessaan Ruotsissa myöntökäytäntö oli liberaalimpi kuin Suomessa. Mo-

net seikat ovat voineet vaikuttaa maiden välisiin eroihin, mutta Hytin mukaan ainakin 

työttömien integroinnin, aktivointipolitiikan, tasaisemman työnjaon sekä osa-aika-

työn käytön saralla Ruotsi näyttää pärjänneen Suomea paremmin, ja Ruotsissa työt-

tömät ”ajautuivat sairaiksi ja työkyvyttömiksi, suomalaiset köyhyysrajalla eläviksi pit-

käaikaistyöttömiksi”. (Hytti 2002.) 

Kansaneläkelain mukaiset työkyvyttömyyseläkkeiden kielteisten ratkaisujen osuu-

det olivat 1980-luvulla 11–12 prosenttia ja nousivat noin 20 prosentin tasolle 1990-

luvulla. Huippuvuonna 1995 kielteisen päätöksen sai neljännes hakijoista. Suurimmat 

hylkäävien päätösten osuudet olivat 1990-luvulla pääosin yksityisen sektorin eläke-

järjestelmissä, pienimmät julkisella sektorilla ja kansaneläkejärjestelmä sijoittui näiden 

väliin. Kansaneläkelain mukaisissa päätöksissä naiset saivat kielteisiä päätöksiä noin 

viisi prosenttia enemmän kuin miehet, ja 50–59-vuotiailla naisilla kielteisten päätös-

ten osuudet olivat lähes 10 prosenttia suurempia kuin saman ikäisillä miehillä. (Huu-

nan-Seppälä ym. 2002.)  

Yksityisen sektorin eläkejärjestelmissä kielteisten työkyvyttömyyseläkepäätösten 

osuudet kasvoivat 14 prosentista 21 prosenttiin vuosina 1990–1997. Eniten hylättiin 

kaikkein vanhimpien ja nuorimpien, naisten, tuki- ja liikuntaelinsairaiden, ansiosi-

donnaisella työttömyyspäivärahalla olleiden ja erityisesti pitkäaikaistyöttömien eläke-

hakemuksia. Kielteisen päätöksen riski oli 1,2–1,5-kertainen työttömyystaustaisilla. 

Varhaiseläkkeissä työttömyystausta on vaikuttanut vielä selvemmin hylkäävän pää-

töksen saamiseen. (Hytti & Nyman 1998.)  

Työkyvyttömyyseläkehakemusten kielteisten päätösten osuuden kasvu taittui 

1990-luvun lopulla ja se pieneni hieman, mutta kääntyi 2000-luvun alussa jälleen kas-

vuun. Varsinaisen työkyvyttömyyseläkkeen hylkäävien päätösten osuuden kasvu oli 
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suurin vanhimmissa ikäryhmissä. Varsinkin mielenterveyden häiriöihin tai verenkier-

toelinten sairauksiin perustuvien eläkehakemusten kielteisten päätösten osuus kasvoi 

huomattavasti 55 vuotta täyttäneillä hakijoilla ja työttömistä 50–59-vuotiaat saivat 

kielteisiä eläkepäätöksiä enemmän kuin työlliset. Naiset ovat saaneet työkyvyttö-

myyseläkehakemuksiinsa miehiä useammin kielteisen päätöksen 1970-luvulta alkaen, 

ja tilanne jatkui samana 2000-luvun alussa. (Gould & Nyman 2002.)   

Työkyvyttömyyseläkkeen epäävä päätös tarkoittaa implisiittisesti sitä, että hakija 

on arvioitavissa työkykyiseksi. Tutkimustietoa siitä, palaavatko tällaisen päätöksen 

saaneet työelämään, on niukasti. Näin käy ilmeisesti ani harvoin, etenkään ikäänty-

neiden kohdalla. Suomalaisessa aineistossa vuonna 2009 kielteisen eläkepäätöksen 

saaneista 1440 henkilöstä kolmen vuoden kuluttua ansiotyössä oli 15 prosenttia. Työ-

hön palanneista lähes 60 prosenttia oli alle 45-vuotiaita. Suurin kielteisen päätöksen 

saaneiden ikäryhmä oli 45–54-vuotiaat, joista ansiotyöhön oli palannut vain alle 13 

prosenttia. (Talvitie 2013.) Norjalaisessa tutkimuksessa seurattiin 6–7 vuotta (vuo-

teen 2000 asti) kielteisen eläkepäätöksen saaneita henkilöitä, ja todettiin työhön pa-

luun olevan harvinaista. Kielteinen eläkepäätös näyttäytyi vain viipeenä siirtymisessä 

pysyvän sosiaaliturvaetuuden piiriin, ja kirjoittajat pohtivat lykkäyksen sosioekono-

mista merkitystä. (Galaasen, Bruusgaard & Claussen 2009.) 

Etuusjärjestelmien kohtuuttomuutta on arvosteltu erityisesti liittyen työkyvyttö-

myyseläkkeiden hylkääviin päätöksiin, kun tarjolla on vain väliinputoajan rooli (Met-

teri 2012; Määttä 2012). Mikäli työnhakija ei pysty edes kuntouttavaan työtoimintaan 

ja eläkehakemukseen on tullut kielteinen päätös, on työvoimaviranomaisten ollut 

mahdollista asettaa palvelutarvearvioinnin koodi 0900 (ei ole soveltuvaa palvelua tar-

jolla tällä hetkellä). Rantalainen on kuvannut viiden tällaisen koodin saaneen henki-

lön tarinan sosiaaligerontologian pro gradu -työssään vuonna 2008. (Rantalainen 

2008.) 

2.8 Eläkemahdollisuuksia selvittävä toiminta (ELMA) 

Työelämästä syrjäytymisen ongelma ei ole uusi: jo yli 30 vuotta sitten pohdittiin pal-

jolti samoja teemoja, kun vuonna 1980 perustettiin komitea selvittämään sosiaalisesti 

työrajoitteisten ja vaikeasti työllistyvien pitkäaikaistyöttömien asemaa (Komiteamie-

tintö 1980). Laman jälkeen 1990-luvulla ongelma sai aivan uudet mittasuhteet, kun 

suurtyöttömyyden jäljiltä jäänyt pitkäaikaistyöttömien joukko ei osoittanut pienene-

misen merkkejä. Luvuissa 2.2.1 ja 2.3.4 kuvasin 1990-luvun puolivälin yhteiskunnal-
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lisen keskustelun teemoja sekä eläke-, aktivointi- ja ikäpoliittisia linjauksia, joilla on-

gelmaa yritettiin ratkaista. Seuraavassa kuvaan tarkemmin Ikääntyneiden pitkäaikais-

työttömien palvelutarveselvitystä, joka pohjusti ELMA-projektia, dosentti Ilkka Tai-

paleen toimintaa sekä itse ELMA-projektia sekä siitä käytettävissä olevaa tietoa.  

2.8.1 Ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien palvelutarveselvitys 

Valtioneuvosto teki vuonna 1995 periaatepäätöksen Suomen työllisyysohjelmasta.  

STM, Kela, Suomen Kuntaliitto ja työeläkelaitokset käynnistivät työllisyysohjelman 

linjausten ja Ikääntyneiden työllistymisedellytyksiä selvittävän komitean (IKOMI) 

mietinnön suositusten pohjalta hankkeen, joka nimettiin ikääntyneiden pitkäaikais-

työttömien palvelutarveselvitykseksi. (Rajavaara 2000, 15–21; Saarinen-Salo & Ant-

tila 2002.) Kokeiluvaiheessa selvityksiä tehtiin kymmenessä kaupungissa, ja Kela sekä 

Kuntoutussäätiö koordinoivat seurantatutkimusta vuosina 1996–1997. Tutkimuksen 

tavoitteena oli arvioida, paitsi palvelujärjestelmän ja koko ohjelman toimintaa, erityi-

sesti muutoksia kohderyhmän työmarkkina-asemassa, työllistymisedellytyksissä ja 

palvelunkäytössä. Vaikka hanke oli työllisyystoimenpide, olivat terveyden ja hyvin-

voinnin kuntoutuksellinen edistäminen sekä eläkemahdollisuus mukana. Hankkeen 

kohderyhmä oli kokonaisuudessaan yli 15 000 50–58-vuotiasta pitkäaikaistyötöntä, 

joista lähes 11 000 tuli tutkimuksen piiriin. Työvoimaneuvojat haastattelivat asiakkaat 

ja koordinoivat selvitystä. Asiakkaat ohjattiin haastattelun perusteella tarpeellisiin toi-

menpiteisiin, kuten koulutukseen, erilaisiin terveydentilan arvioihin ja kuntoutuk-

seen. (Rajavaara 2000, 15–21.) 

Hankkeen lopputuloksia on kuvattu laihoiksi ja hämmentäväksi. Hankkeeseen 

osallistuneiden työmarkkina-asemassa ei seurannassa tapahtunut suuria muutoksia, 

ja vain 3,5 prosenttia oli työssä avoimilla työmarkkinoilla kahden vuoden kuluttua. 

Työttöminä jatkoi 63 prosenttia, työttömyyseläkkeelle siirtyi 16 prosenttia ja työky-

vyttömyyseläkkeelle seitsemän prosenttia. Loput noin 10 prosenttia olivat joko tuki-

työssä, sairauspäivärahalla, työvoimakoulutuksessa tai siirtyneet työvoiman ulkopuo-

lelle. Terveydentilan ja työkyvyn osalta hankkeeseen osallistuneet raportoivat vain 

vähän muutoksia, pääosin heikompaan suuntaan. Jo alkuhaastattelussa tutkittavat ar-

vioivat työkykynsä heikommaksi kuin saman ikäinen väestö keskimäärin. Lähes joka 

kymmenes oli työnhaun yhteydessä rekisteröity vajaakuntoiseksi, ja haastattelussa 

kolmannes ei katsonut olevansa työkykynsä ja kokonaistilanteensa puolesta työmark-

kinoiden käytettävissä. Kuitenkin vain 3,5 prosenttia haki työkyvyttömyyseläkettä, ja 

40 prosenttia hakemuksista johti kielteiseen päätökseen. (Rajavaara 2000, 311–326.) 
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Toisaalta hankkeen yhteydessä vain 1600 henkilöä osallistui kuntoutus- tai arviointi-

toimenpiteeseen, ja näistä noin viidennes oli kuntoutustutkimuksia. Kuntoutus- ja 

arviointipalveluihin ohjautuneista asiakkaista viidennes oli siinä määrin vajaakuntoi-

sia, että he päätyivät sairauspäivärahalle tai eläkkeelle. (Järvikoski, Peltoniemi & Puu-

malainen 2000, 99–112.)  

Hankkeen kokeiluvaiheen jälkeen vuonna 1998 palvelutarveselvitykset ulotettiin 

koko maahan ja toimintaa jatkettiin vuonna 1999. Myöhemmän vaiheen seurantatie-

toa on esimerkiksi Kuntoutus Ortonissa vuonna 1998 tehdyistä kuntoutustarvesel-

vityksistä. Kuntoutustarveselvityksessä suositeltiin työnhakijana jatkamista työrajoit-

tein yli puolelle tutkituista, mutta vain 8 prosenttia työllistyi. Todettiin, että ikäänty-

neiden pitkäaikaistyöttömien kuntoutustutkimus johti harvoin työllistymiseen tai am-

matillisen kuntouksen suunnitelmaan. 27 prosenttia osoittautui siinä määrin vajaa-

kuntoiseksi, että he päätyivät eläkkeelle. Koulutussuosituksia ei tehty yhdellekään 

eikä ikäryhmässä ollut kiinnostusta koulutukseen edes ansiotyöhön suuntautuneilla. 

Terveyspalvelujen ja kuntoutuspalvelujen tarve oli suuri ja näiden toteutuminen suo-

situsten mukaisesti oli muutoin kohtuullisen hyvää, mutta mielenterveyspalvelut to-

teutuivat huonosti. (Saarinen-Salo & Anttila 2002.)  

Ikääntyvien pitkäaikaistyöttömien hanke antoi selvät viitteet pitkäaikaistyöttö-

mien vajaakuntoisuus- ja työkykyongelmista, ja loppuraportissa todettiin tulosten an-

tavan aihetta pohtia sekä pitkäaikaistyöttömien työkykyyn, että työkyvyn arviointiin 

liittyviä kysymyksiä (Rajavaara 2000, 326–331). Hankkeen kuntoutuspalveluista hyö-

tyvänä ryhmänä nostettiin esiin hyväkuntoisten työelämään pyrkivien ohella työky-

vyltään selvästi heikentyneet henkilöt, jotka ohjautuivat palvelujen avulla työelämän 

ulkopuolelle ja saivat ”erivapauden työttömyydestä” (Puumalainen, Järvikoski & Pel-

toniemi 2000, 240). 

2.8.2 Dosentti Ilkka Taipaleen toiminta 

Sosiaalilääketieteen dosentti Ilkka Taipale aloitti jo vuonna 1977 pioneerityön työ-

voimaviranomaisten työkyvyttömiksi arvioimien henkilöiden eläke-edellytysten sel-

vittämiseksi. Hän kiersi laajasti ympäri Suomea laatien eläkelausuntoja ja laati koke-

muksiensa pohjalta vuonna 2001 julkaistun oppaan ”Sosiaalilääketieteellinen eläke-

edellytysten selvittelyopas”. Taipale arvioi, että Suomessa on 10 000–15 000 työky-

vytöntä, jotka ovat työvoimatoimistoissa työnhakijoina, toimeentulotuen varassa tai 

koko järjestelmän ulkopuolella, vaikka kuuluisivat eläkkeelle. Tutkittavien henkilöi-
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den sairastamisessa korostuvat sellaiset ”tauti-ja häiriötilat, joita lääkärit eivät tois-

taiseksi tunnista riittävästi” ja tällaisia ovat esimerkiksi heikkolahjaisuus, pieni aivo-

toiminnan häiriö (MBD), oppimisvaikeudet, aivovammat, mielenterveyden häiriöistä 

erityisesti paranoia ja moninaiset kehityshäiriöt, kuten Asperger. Oppaassa kuvautuu 

hyvin selvitysten tekemisen historia. Olosuhteet ovat olleet usein ulkoisesti heikot, 

tutkimuksia on tehty paljolti hyvin vaihtelevin paikallisin talkoovoimin, ja tutkittavat 

on joskus tavoitettu epäortodoksisesti esimerkiksi kylän poliisia konsultoimalla. (Tai-

pale 2001.)  

Kansanedustaja Taipale teki vuonna 2000 talousarvioaloitteen, jossa ehdotettiin 

20 miljoonan markan myöntämistä työkyvyttömien eläke-edellytysten selvittelyyn. 

Perusteena hän esitti työhallinnon tavoitteen alentaa 16 000 henkilöllä vuoden 2000 

pitkäaikaistyöttömien määrää (95 000) sekä sen, että työvoimahallinnon arvion mu-

kaan 12–15 prosenttia pitkäaikaistyöttömistä on työkyvyttömiä. Hän totesi Ikäänty-

vien pitkäaikaistyöttömien projektin ohjanneen jonkin verran työkyvyttömiä eläk-

keelle, mutta sen koskeneen vain 50–58-vuotiaita, toteutuksen olleen alueellisesti kir-

javaa eikä pohjimmaisia pitkäaikaistyöttömiä usein tavoitettu. Perusteluissa hän toi 

esiin myös perusterveydenhuollon voimavarojen ja erikoistaitojen puutteen suh-

teessa sosiaalilääketieteellisten eläke-edellytysten selvittelyjen tekoon, sosiaalitoimis-

tojen resurssipulan sekä erikoissairaanhoidon ruuhkautumisen. Hän totesi myös, että 

kuntoutuslaitoksiin tätä ryhmää ei usein oteta. Taipale totesi, että reaalisesti työky-

vyttömien eläke-edellytysten selvittely voidaan toteuttaa vain valtakunnallisesti ohjat-

tavalla, mahdollisesti alueellisella, mutta valtakunnan kattavalla projektilla, johon on 

suunnattava riittävät voimavarat erikoislääkäritutkimusten, neuropsykologisten kon-

sultaatioiden ja röntgen- ja laboratoriotutkimusten rahoittamiseksi. Yhden henkilön 

tutkimusten arvioitiin tuolloin maksavan 3 000–5 000 markkaa. (Talousarvioaloite 

2000.)  

2.8.3 ELMA-toiminta Suomessa 

2000-luvun alussa oli jo varsin hyvin tiedossa terveydenhuoltojärjestelmän kykene-

mättömyys tunnistaa työttömien työkykyarvion tarvetta jopa silloin, kun oli pitkään 

hoidettu potentiaalisesti työkyvyttömyysetuuteen oikeuttavaa sairautta (Kerätär 

2003). Runsaan selvitystyön, ikääntyvien pitkäaikaistyöttömien palvelutarveselvitys-

ten ja Taipaleen pioneerityön myötä pitkäaikaistyöttömien tilanteeseen herättiin 

myös eduskunnan tasolla (vrt. Taipale 2001, 88–92). Vuoden 2001 talousarvioesityk-

sen käsittelyn yhteydessä todettiin pitkäaikaistyöttömissä olevan mahdollisesti 10–15 
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prosenttia henkilöitä, jotka eivät ole työllistettävissä, ja jotka voisivat päästä eläk-

keelle. Eduskunta osoitti 10 miljoonaa markkaa hankkeeseen, jolla aloitettiin valta-

kunnallinen alueellisesti organisoitu projekti työkyvyttömiksi arvioitujen työttömien 

eläke-edellytysten selvittämiseksi. Rahoitusta jatkettiin seuraavina vuosina, ja työvoi-

mahallinnossa organisoitiin pitkäaikaistyöttömien eläkemahdollisuuksia selvittävä 

toiminta (ELMA), joka pohjautuu keskeisesti Ilkka Taipaleen 1990-luvulla aloitta-

miin syrjäytyneiden työkykyselvityksiin. (Hallituksen esitys 2004; Taipale 2001; Työ-

ministeriö 2004.)  

ELMA-toiminta rajattiin aluksi suuriin ja keskisuuriin työvoimatoimistoihin eli 

käytännössä kaupunkeihin. Vuoden 2001 alusta kesäkuuhun 2003 mennessä oli sel-

vitetty 8 590 pitkäaikaistyöttömän eläke-edellytykset ja lisäksi työkunnon tutkimuksia 

oli tehty 6 403. Eläkettä oli hakenut 3 575 henkilöä ja heistä eläkkeen oli saanut 2 

159 henkilöä. Kielteisten eläkepäätösten osuus oli 20–30 prosenttia. Tuohon men-

nessä ELMA-selvityksistä kertyneen kokemuksen mukaan tarve oli erityisesti psyki-

atrian, neurologian, fysiatrian ja neuropsykologian erityisosaamiselle. Perustervey-

denhuollon tutkimusten riittämättömyys oli tunnistettu erityisesti näiden alojen on-

gelmiin liittyvän toimintakyvyn laskun osalta. (Työministeriö 2004.) 

Vuodesta 2004 alkaen ELMA-toiminta laajennettiin koko maan kattavaksi, ja li-

särahoitusta myönnettiin 3,3 miljoonaa euroa. Varsinainen ELMA-hanke toteutui 

vuosina 2001–2004, mutta määrärahoja oli mahdollisuus käyttää tämän jälkeenkin, ja 

ELMA-toimintaa onkin jatkettu sekä työvoimaviranomaisten että kuntien toimesta. 

Vielä vuonna 2010 työhallinnon kautta selvitettiin 1481 pitkäaikaistyöttömän eläke-

edellytyksiä. Valtakunnallisessa vuoden 2008 ELMA-hanketilastossa vuosina 2001–

2007 oli asiakkaita 24 551 henkilöä ja eläkehakemus tehtiin 12 622 asiakkaalle, aikai-

sempia hakemuksia oli 3 632 asiakkaalla. Tiedossa oli tuolloin 14 112 henkilön elä-

kepäätös. Myönteisen eläkepäätöksen oli saanut 9 328 henkilöä eli 66 prosenttia elä-

kettä hakeneista ja 38 prosenttia selvityksiin lähetetyistä. Tästä tilastosta kuitenkin 

puuttuu mitä ilmeisimmin osa eläkepäätöksistä. (Blomgren ym. 2011; Nordström 

2008, 20; Työministeriö 2004.)  

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeessa ELMA-selvityksiin ohjaamisesta korostet-

tiin kahta asiakasryhmää. Ensimmäisen ryhmän muodostivat ne, joilla on ikääntymi-

sen ja pitkän työelämän mukanaan tuomia työllistymisen estäviä työ- ja toimintaky-

kyrajoitteita, kuten tuki-ja liikuntaelimistön vammoja ja sairauksia. Heidän kohdal-

laan ohjeessa kehotettiin arvioimaan hylkäävän eläkepäätöksen saaneiden mahdolli-

sesti monipuolisemmat ja perusteellisemmat tutkimukset. Toinen ryhmä muodostui 

moniongelmaisista, joita luonnehtivat syrjäytyminen työelämästä, pitkäaikaiset 
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päihde- tai mielenterveysongelmat, elämänhallinnan vaikeudet, työelämän rikko-

naisuus, vähäinen ammatillinen koulutus ja osaaminen sekä heikot koulutusedelly-

tykset. He ovat usein helposti tunnistettavissa ja ovat työkyvyttömiä niin omasta kuin 

eri arviointitahojen mielestä. (Työministeriö 2004.)  

ELMA-selvitysten toimintamalliin kuului Työministeriön ohjeen mukaan ensim-

mäiseksi alkuhaastattelut, sosiaalisen tilanteen ja elämänhistorian kartoitus. Toiseksi 

tuli järjestää asiakkaan eläkemahdollisuuksien selvittämiseksi tarpeelliset lääketieteel-

liset ja muut työkunnon tutkimukset sekä mahdollisesti työkyvyn arviointi työkokei-

lussa. Kolmanneksi tehtäväksi nimettiin tilanteen seuranta ja mahdollinen muutok-

senhaussa avustaminen sekä yhteistyö asiakasyhteistyöryhmien kanssa. Ohjeistuk-

sessa tulevat esiin Taipaleen sosiaalilääketieteellisen eläke-edellytysten selvittelyn nä-

kökulmat. Toimintamallissa korostetaan asiakkaan suostumusta ja suostumukseen 

perustuvaa laajaa taustadokumenttien hankintaa esimerkiksi terveydenhuollosta, so-

siaalitoimesta, viimeisiltä työnantajilta ja eläketurvakeskuksesta. Taipale on korosta-

nut erityisesti synnytyskertomuksesta kouluterveydenhuollon kautta varusmiespalve-

luun ulottuvien varhaisvaiheiden merkitystä ja päihteiden käytön selvittämistä. Sa-

mana jatkumona mahdolliset vankilaterveydenhuollon ja mielentilatutkimusten do-

kumentit ovat tärkeitä. Työministeriön ohjeessa työkunnon tutkimuksen osalta mai-

nitaan yleis- tai erikoislääkärin vastaanotto sekä todetaan, että neurologin, neuropsy-

kologin, psykiatrin tai psykologin lausunto on usein välttämätön. Tarvittavista lisä-

tutkimuksista mainitaan pään kuvantamiset, ääreishermoston neurofysiologiset tut-

kimukset ja laboratoriotutkimukset. Ohje korostaa tutkimusten suorittamista vähin-

tään 1–2 kuukauden mittaisen päihteettömyyden jälkeen. (Taipale 2001; Työministe-

riö 2004.) 

2.8.4 Tutkimustietoa ELMAsta 

Tiedonhaku ELMA-toiminnasta on varsin tuloksetonta. Tutkittu tieto prosesseista 

ja kohderyhmästä rajoittuu lähes yksinomaa opinnäytetöihin. Lisäksi ELMA-hanke 

on mainittu muutamassa eläketilastoja käsittelevässä julkaisussa. Eläketilastoissa 

ELMA-asiakkaat tulevat esiin erityisesti kansaneläkejärjestelmässä mielenterveyden 

häiriöiden perusteella myönnettyinä työkyvyttömyyseläkkeinä.  Koska mielenterveys-

syillä myönnetyt eläkkeet lisääntyivät kansaneläkkeiden puolella, mutta eivät juuri 

lainkaan työeläkkeiden puolella, hakijoiden työura on ollut niukka tai esimerkiksi 

nuoruusiän ongelmien vuoksi estynyt. Raporteissa todetaan 1990-luvun lopun ja 

2000-luvun alun työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuuden lisääntymisen selittyvän 

ELMA-hankkeella, jonka kautta siirtyi vuosina 2000–2004 työkyvyttömyyseläkkeelle 
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4 400 henkilöä. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden lukumäärän kasvu olisi ilman 

tätä hanketta ollut vähäistä. (Blomgren ym. 2011; Gould & Nyman 2002; Lehto ym. 

2005.) Lisäksi on todettu, että ELMA-hankkeen kautta jätetyistä eläkehakemuksista 

annetuista päätöksistä kielteisiä oli kolmasosa (37,8 % vuonna 2005), ja ELMA-hank-

keen sekä todennäköisesti myös muilla viranomaistoimilla avustetuissa hakemuksissa 

kielteisten päätösten osuus oli keskimääräistä korkeampi. Tämä koski kansaneläk-

keitä useammin kuin työeläkkeitä. (Hytti ym. 2006.)   

Opinnäytetöistä saadaan jonkin verran käsitystä paikallisista ELMA-projekteista 

ja ELMA-asiakkaista. Opinnäytetöissä käsitellään usein syrjäytymisen teemaa. Asiak-

kaiden asema aktivointivaatimusten ja sosiaalityöhön kohdistettujen kontrollivaati-

musten valossa nousee esiin, ja havaintojen mukaan ELMA-asiakkaat jäävät margi-

naaliin nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa (Vanhatalo 2010). ELMA-asiak-

kaista näyttäisi löytyvän yhteisiä nimittäjiä, kuten ikääntyneisyys, kouluttamattomuus, 

työuran pirstaleisuus, heikentynyt koettu työkyky ja kasaantuva huono-osaisuus. 

(Rantalainen 2008; Santikko 2007; Silvast 2003; Vanhatalo 2010). Osa aineistoista 

käsittää vain muutamia asiakkaista, mutta suuremmat aineistot ovat miesvaltaisia 

(Nordström 2008; Vanhatalo 2010). Porilaisessa aineistossa tutkittavista pääosa si-

joittuu ikäluokkaan 50–59-vuotiaat, ja naiset ovat hiukan miehiä vanhempia. Asiak-

kaiden työhistoria on pääsääntöisesti rikkonainen, ammattikoulutus niukka ja tavalli-

simmat ammattialat ovat teollisuus ja rakennusala. Ammatillista koulutusta on alle 

puolella asiakkaista. Asiakkailla on työuraa keskimäärin 12 vuotta ja työttömyys on 

kestänyt keskimäärin kuusi vuotta. Valtaosa on yksin asuvia, miehet hiukan naisia 

useammin. Kolme neljästä asiakkaasta on asioinut myös sosiaalitoimessa, pääasiassa 

toimeentulotuen saamiseksi. Vain viisi prosenttia on ollut kuntouttavassa työtoimin-

nassa ja 10 prosenttia on käynyt pitkäaikaistyöttömien terveystarkastuksessa. (Van-

hatalo 2010.)   

Sairastamista opinnäytetyöt tarkastelevat sairausryhmittäin ja usein eläkepäätök-

sen näkökulmasta. Miehet ovat saaneet myönteisiä eläkepäätöksiä naisia enemmän. 

Tavallisin työkyvyttömyyttä perusteleva diagnoosi miehillä on mielenterveyden ja 

käyttäytymisen häiriö, mutta myös hermoston sairaudet tulevat heillä vahvasti esiin. 

Miehillä on naisia enemmän alkoholisairauksia. Naisilla on eniten tuki- ja liikunta-

elinten sekä mielenterveyden sairauksia, ensisijaisuus vaihtelee eri aineistoissa. Elä-

kemyöntö näyttää liittyvän pitkään rankkaan päihdeanamneesiin ja sitä seuranneisiin 

mielenterveyden häiriöiden ja hermoston sairauksiin sekä näiden pohjalta asetettui-

hin diagnooseihin. Hylkäävän eläkepäätöksen saaneiden diagnooseissa korostuivat 

mielenterveyden häiriöt ja naisilla myös tuki- ja liikuntaelinsairaudet. (Nordström 

2008; Santikko 2007; Vanhatalo 2010.) 
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ELMA-prosessin arvioitiin toteutuneen Työministeriön ohjeistuksen mukaisesti, 

ja tämä näkyi myös eläkkeen saaneiden henkilöiden diagnooseissa (Santikko 2007; 

Vanhatalo 2010). Porissa ELMA-hanke on toteutettu aikuissosiaalityön ja työ- ja 

elinkeinotoimiston yhteistyönä siten, että hankkeeseen on järjestetty yhden sosiaali-

työntekijän ja yhden työvoimaohjaajan työpanos (Vanhatalo 2010). Huomiota on he-

rättänyt tutkimusprosessien pitkäkestoisuus (Santikko 2007). Yhdessä opinnäyte-

työssä vertaillaan käytetyn lausuntolomakkeen (B1- tai B2-lomake) ja lausunnon teh-

neiden lääkärien toiminnan vaikutusta eläkemyöntöön. B2-lomakkeelle laaditut ja joi-

denkin lääkärien lausunnot ovat tuoneet tutkijan mukaan varmimmin eläkkeen, 

mutta diagnoosien lukumäärällä ei ollut merkitystä. (Nordström 2008.) ELMA-hank-

keen merkitystä on myös arvioitu, ja se on nähty pitkäaikaistyöttömän mahdollisuu-

deksi päästä hyväksyttyyn ja kunnialliseen asemaan eläköitymisen myötä ja vähentä-

vän huono-osaisuuden kasautumista ja syrjäytymistä. (Santikko 2007.) Työkyvyttö-

myyseläkkeelle siirtyneiden haastattelujen perusteella tulkittiin autonomian ja elä-

mänhallinnan tulkittiin lisääntyneen, vaikka eläke ei muuttanut arjen kulkua eikä pois-

tanut taloudellista niukkuutta (Silvast 2003). 

Yhdessä opinnäytetyössä on viidestä teemahaastattelusta muodostettu ELMA-

asiakkaan polku työelämästä työkyvyttömyyseläkkeelle. Asiakkaiden tilannetta ennen 

1990-lukua kuvaavat: varhainen siirtyminen fyysisesti raskaaseen työhön, työelämän 

tärkeys elämänsisältönä ja velvollisuutena, väliaikaiset työsuhteet ja kamppailu työ-

elämässä pysymiseksi kouluttamattomana ja mahdollisesti jo muutoinkin ongelmai-

sena. Sitten 1990-luvun asiakkaat ovat jo olleet työttömänä ja työkyvyn heikentyessä 

motivaatio on hävinnyt ja aika ikään kuin pysähtynyt. Työttömyysaika on koettu epä-

varmana ja turhauttavana. Vaikka haastateltavat olivat kokeneet itsensä työkyvyttö-

miksi, voimavarat eivät olleet riittäneet eläkkeen hakemiseen eikä kukaan ollut itse 

hakeutunut ELMA-projektiin. ELMA-palvelua asiakkaat arvostivat. Silvast pohtii jäl-

kikäteen arvioiden varsin osuvasti ELMA-selvittelyn vakiinnuttamisen mahdolli-

suuksia esimerkiksi uusissa työvoiman ja sosiaalitoimen yhteispalvelupisteissä sekä 

tulevaisuuden pitkäaikaistyöttömien olemusta. Esimerkiksi monet nuoret eivät 1990-

luvun laman vuoksi koskaan päässeet kiinni työelämään, ja päihdeongelmaisuuden 

kuva on 1970-luvun jälkeen syntyneillä täysin erilainen kuin aiemmilla ikäluokilla. 

(Silvast 2003.)  

ELMA-hankkeesta ja -asiakkaista löytyvä tieto jää niukaksi ja hajanaiseksi. Sinänsä 

ansiokkaat yksittäiset kuvaukset ELMA-asiakkaiden tarinoista ja sairastamisesta nos-

tavat kysymyksen näiden yleistettävyydestä ELMA-asiakasryhmässä. Olisiko moni-

kin ELMA-asiakkaasta rinnastettavissa esimerkiksi Rantalaisen kuvaaman ”Ronski-

lan Hilkan” tarinaan? Olemassa oleva tieto korostaa projektissa asiakkaina olleiden 
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henkilöiden marginaalisuutta sekä ryhmän sijoittumista asioita mutkistavasti järjes-

telmien välimaastoon. Tästä juontuen niin käytännön tasolla toimivat työntekijät 

kuin tutkijatkin ovat joutuneet pohtimaan vääryyden ja oikeudenmukaisuuden tee-

moja. Taustalla voi nähdä myös jonkinlaista kollektiivista häpeää sekä ELMA-asiak-

kaiden tilanteesta että ELMA-hankkeesta itsestään. Ei voi välttyä ajatukselta, että 

hanke on ehkä virallisesti haluttukin unohtaa, kun siitä ei ilmeisesti ole julkaistu yh-

täkään loppuraporttia, ei paikallisista eikä kansallisista kokonaistuloksista.  

2.9 Laadullisia tutkimuksia työttömyydestä 

Kuten aiemmin todettiin, työttömyyden tutkimus hajaantuu usealle tieteenalalle. 

Tämä oma tutkimukseni sijoittuu työterveyden oppialalle. Lääketieteessä kvantitatii-

vinen tutkimusote on ollut, ja on edelleen vallitseva, mutta myös ansiokasta laadul-

lista lääketieteellistä tutkimusta on tehty (esim. Nokso-Koivisto 2001; Werner, Isak-

sen & Malterud 2004). Suomessa lääketieteellinen laadullinen tutkimus on vielä har-

vinaista, ja lääketieteen perusopetuksesta laadullisen tutkimuksen opetus on puuttu-

nut lähes kokonaan (Aira 2005; Aira & Seppä 2010). Sosiologisessa ja psykologisessa 

tutkimuksessa ja myös näille tieteenaloille sijoittuvassa työttömyyden tutkimuksessa 

laadullisella tutkimusotteella on sen sijaan ollut jo pitkään vankka asema.  

Laadullisen työttömyystutkimuksen juuret ulottuvat 1930-luvun klassisiin Jaho-

dan, Lazarsfeldin ja Zeiselin tutkimuksiin työttömyyden merkityksestä ja kokemi-

sesta (Jahoda & Zeisel 1974). Tutkimuksissaan he hyödynsivät sekä kvalitatiivisia että 

kvantitatiivisia metodeja, mutta etenkin 1970-luvun lopulta alkaen työttömyystutki-

musta on leimannut vahva kvantitatiivinen tutkimusote. Kuitenkin 1980-luvullakin 

tehtiin laadullista tutkimusta, joka toi myös merkittäviä uusia näkökulmia ja teoreet-

tisia pohdintoja työttömyyskeskusteluun (esim. Fryer & Payne 1984). Työttömyys-

tutkijat alkoivat 1990-luvulla epäillä, ettei vallinneella tiukalla kvantitatiivisella tutki-

musotteella enää ehkä saada esiin mitään uutta, ja tulisi käyttää laadullisia tekniikoita 

ymmärryksen syventämiseksi. (Pernice 1996.) Laadullinen työttömyystutkimus on 

kohdistunut usein jollakin tavalla erityiseen työttömien ryhmään, kuten nuoriin, va-

jaakuntoisiin tai esimerkiksi kivusta kärsiviin, ja tutkimusaineisto on tavallisimmin 

hankittu erityyppisillä haastatteluilla (esim. Kieselbach 2003; Mettävainio & Ahlgren 

2004; Patel, Griesley & Watson 2007). Sosiaalitieteissä 1980-luvulta lähtien vaikutta-

nut kerronnallinen eli narratiivinen tutkimusote on löytänyt paikkansa myös työttö-
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myyden tutkimuksessa. Tutkimuskohteena ovat olleet erityisesti työttömien omat ta-

rinat, joita analysoimalla on tutkittu työttömien erilaisia kokemuksia ja selviytymistä 

työttömyydestä (esim. Ezzy 2001; Hänninen 1999).  

Tässä kohdassa on syytä huomauttaa, että oma tutkimukseni ei ole kerronnallinen 

tutkimus, ja olen käyttänyt tarinan käsitettä toisin kuin se kerronnallisuudessa ym-

märretään. Kerronnallisen tutkimuksen käsitteistössä on tapahtunut merkittäviä 

muutoksia viimeisten vuosikymmenten aikana. Esimerkiksi tarinan käsite on ollut 

monimerkityksinen. (Heikkinen 2015, 149–150.) Kerronnallisuuden tutkimusmate-

riaalina olevat eri tavoin tuotetut kertomukset muodostuvat tarinasta ja kerronnalli-

sesta diskurssista eli kertomisen tavasta tai muodosta. Perustana ovat ihmisen elä-

mään liittyvät perättäiset tapahtumat, joista kulttuurisella tarinamallilla tulkittuna tuo-

tetaan tarina, ja edelleen esitettynä siitä syntyy kertomus. Tarina on siis kertomuksen 

tapahtumakulun tulkinta, tapahtumarakenne, joka voidaan kertoa useilla tavoilla eli 

samasta tarinasta on mahdollista tehdä useita kertomuksia. Näin ollen kerronnalli-

sessa tutkimuksessa kertomuksen ja tarinan käsitteet eivät ole synonyymejä. (Heikki-

nen 2015, 151–155; Hänninen 2015, 168–174.) Oman tutkimukseni aineistona eivät 

ole tutkittavien omat kertomukset. Tutkimuskysymysten pohjalta oli tarpeen selvittää 

tyypillisten asiakasryhmien elämän tapahtumakulkuja, jotka hahmoteltiin sairausker-

tomustyyppistä aineistoa analysoimalla, koostettiin tarinatyypeiksi ja konstruoitiin 

edelleen tarinoiksi. Kerronnallisuuden näkökulmasta tarinatermin valintaa voinee pe-

rustella sillä, että kyseessä on hahmotellulle tapahtumakululle tutkijan antama tul-

kinta. Toisena perusteena on tyypittelyn perinteeseen liittyvä ideaalityypin esittämi-

nen tyyppitarinana. Tässä katsauksen lopuksi haluan vielä tuoda esiin joitakin oman 

tutkimukseni kannalta metodologisesti merkittäviä laadullisia tutkimuksia.  

Työttömyyden tutkimus 1980-luvulla keskittyi rakennemuutokselle ominaisten 

tehtaiden sulkemisten ja joukkoirtisanomisten seurauksiin, ja tämän tutkimussuun-

nan kohteena oli työttömien selviytyminen irtisanomisen jälkeisessä elämänmuutok-

sessa. Hännisen ja Polson teemahaastatteluihin ja kyselyihin perustuvassa laadulli-

sessa tutkimuksessa lomautettujen elämäntarinoista konstruoitiin teoreettisen hah-

motuksen pohjalta keskeisimmät juonityypit, ja esitettiin kuuden miehen ja yhden 

naisen tarinat. Tutkimuksen tuloksena todettiin jopa lähtökohdiltaan yhdenmukaisen 

joukon työttömäksi joutumisen seurauksien vaihtelevan suuresti riippuen elämänti-

lanteen kokonaisuudesta ja elämäntavan peruslogiikasta. Osalle lomautuksen seu-

raukset olivat jopa myönteisiä. (Hänninen & Polso 1991.) 

Mannila tutki 1990-luvulla vaikeasti työllistyviä terveysongelmaisia elämänkulku-

perspektiivillä, ja työhistoria sekä sen liittyminen perhe-elämään ja terveydentilan ke-

hitykseen nousi työttömyyttä tärkeämmäksi tarkastelukohteeksi. Hän on käyttänyt 



 

75 

kvantitatiivista analyysiä ikään kuin kvalitatiivisen tarkastelun kehyksenä. Kohderyh-

mänä oli 61 työhallinnon kuntoutustutkimukseen lähettämää alle 50-vuotiasta teolli-

suuden palveluksessa toiminutta työtöntä. Työhistoriat luokiteltiin elämänkulkua 

koskevan tiedon perusteella vakaaseen ja epävakaaseen palkkatyöuraan sekä palkka-

työn ulkopuoliseen vaihtoehtoon. Kvantitatiivisesti tarkasteltiin laajasti elämäntilan-

netta ja sosiaalista syrjäytymistä indikoivia muuttujia sekä terveydentilaa sairauspää-

ryhmittäin. Tuloksena oli kolme vaikeasti työllistyvän terveysongelmaisen ideaali-

tyyppiä. Näistä ensimmäinen on naimaton tai eronnut mies, jolla on asumiseen tai 

toimeentuloon liittyviä ongelmia ja epävakaa työvoimaura. Hänelle on ominaista run-

sas alkoholinkäyttö ja heikko terveydentila. Toinen tyyppi on naimissa oleva nainen, 

joka on usein pysytellyt pitkään palkkatyön ulkopuolella. Hänen terveydentilansa on 

parempi ja sosiaalisen syrjäytymisen indikaattorit vähäisemmät kuin edellisen ryhmän 

miehillä. Kolmannen ideaalityypin henkilö on voimakkaasti terveysongelmainen tai 

vammainen ja tähän liittyen työvoimaura on epävakaa tai katkennut. Tutkija totesi 

kirjoittaessaan 1990-luvulla olevan ilmeistä, että eläkkeelle siirtymisen vaikeuduttua 

olisi mahdollisesti muodostumassa uusi ikääntyneiden ideaalityyppi. (Mannila 1993.) 

Kortteisen ja Tuomikosken ”Työtön” (1998) on suomalaisen työttömyystutki-

muksen perusteoksia. Tutkimus on merkittävä myös metodiikaltaan: siinä on yhdis-

tetty kvalitatiivinen ”Työttömän tarina” -kirjoituskilpailun aineiston analyysi laajojen 

rekisteriaineistojen ja haastatteluaineistojen kvantitatiiviseen analyysiin. Ronkainen 

nosti vuonna 2009 metodifestivaaleilla Jyväskylässä tutkimuksessa käytetyn metodii-

kan (Mixed Method) vahvuudeksi mm. aineistojen hyödyntämisen niiden ehtojen ja 

mahdollisuuksien mukaisesti vastaamaan samaan tutkimusongelmaan loogisena 

päättelyketjuna (Ronkainen 2009). Tutkimuksen päätuloksena todettiin työttömien 

enemmistön selviytyneen varsin kohtuullisesti, mutta samalla huono-osaisuus oli al-

kanut kasaantua. (Kortteinen & Tuomikoski 1998.)  

Tutkimukseni metodologinen edeltäjä on tamperelainen 1990-luvun puolivälin 

tutkimus liittyen ”Terveyttä kaikille vuoteen 2000” -kuntaohjelmaan. Tutkimuksen 

37 henkilöä valikoituivat vuoden 1995 tamperelaisista 2033 pitkäaikaistyöttömästä 

siten, että he tulivat kirjeitse tarjottuun terveystarkastukseen, tarkastuksessa arvioivat 

työkykynsä olevan asteikolla 1–10 korkeintaan 4 ja saapuivat tarjottuihin lääketieteel-

lisiin selvityksiin Tampereen aluetyöterveyslaitokselle. Tutkimuksen peruskysymys 

oli, miten ihmiset suhtautuvat terveysongelmiinsa ja työuraansa tilanteessa, jossa työ-

kyky tuntuu heikkenevän ja työttömyys pitkittyvän. Teemoiksi muotoutuivat sairas-

taminen ja työllistyminen. (Virtanen ym. 1997.) 

Yksilölliset sairastamistilanteet ja työllisyyskertomukset tyypiteltiin kummallakin 

ulottuvuudella kolmeen joukkoon, joista konstruoitiin yhdeksänruutuisen kentän 
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avulla yhdeksän tyyppikertomusta. Tyypillisten sairastamis- ja työllistymistilanteiden 

kuvaukset, asiakkaiden sijoittuminen eri tyyppitilanteisiin ja tyyppitarinat toteutettiin 

kollektiivisessa työskentelyprosessissa. Työllistymistilanteiksi määrittyivät: ”työhön 

väsyneet, helpottuneet eläkkeenodottajat”, ”työnsä osaavat konkurssinkokijat” ja 

”työstä toisin ajattelevat suhdannesopeutujat”. Tyypilliset sairastamistilanteet olivat: 

”Terveenä pysytelleet”, ”vaivaisiksi kuluneet” ja ”tutkittavaan kuntoon eläneet”. Tut-

kittavat sijoittuivat konstruoituihin yhdeksään kenttään varsin tasaisesti. T arinat kir-

joitettiin faktojen pohjalta lisäten siihen tutkimuksissa kertyneen ymmärryksen poh-

jalta mm. merkityksiä ja mielipiteitä. Tyyppikertomusten perusteella tutkijat totesivat, 

että työttömyys ei kerro juuri mitään ihmisestä ja kaiken valikoitumisen ja seulomisen 

jälkeenkin jäljelle jäi varsin kirjava ihmisryhmä. He pohtivat tarvetta muuttaa työky-

kykäsitteen sisältöä ja soveltamiskäytäntöjä sekä kehittää työllistymiskykykäsitettä. 

(Virtanen ym. 1997.)  
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3 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHTA JA TAVOITTEET 

Tampere on perinteisesti tunnettu teollisuuskaupunkina, ”Suomen Manchesterina”. 

Vielä vuonna 1970 työpaikoista oli 44 prosenttia teollisuudessa, mutta vuonna 1990 

osuus oli laskenut 25 prosenttiin, ja vuonna 2004 se oli enää 20 prosenttia. Palvelu-

sektorin osuus puolestaan oli vuonna 1990 noussut yli 40 prosenttiin, mutta 2000-

luvulle tultaessa tämäkin sektori hiipui ja uudeksi kasvualaksi nousi tieto- ja kommu-

nikaatioteknologia. (Kunz 2004, 43; Tampereen kaupunki 2006, 8.)  

Tampereen vahva tekstiili-, kenkä- ja metallialan teollisuus kuihtui lopullisesti 

Neuvostoliiton hajoamisen jälkeiseen idänkaupan tyrehtymiseen ja 1990-luvun alun 

lamaan. Elinkeinorakenteellisten ongelmien vuoksi työttömyysaste nousi 23 prosent-

tiin asti, ja pitkäaikaistyöttömien määrä lisääntyi vuosien 1991 ja 1994 välillä 223 hen-

kilöstä yli 6000 henkilöön. (Kunz 2004, 43, 144.) Vaikka pitkäaikaistyöttömyys oli 

sitkeätä koko maassa, pahimmin se koetteli pääkaupunkiseutua ja Tamperetta (Suo-

men kuutoskaupungit 2007). Vuonna 2001 Tampereella oli edelleen noin 4400, 

vuonna 2003 vajaat 4100, ja vuonna 2005 noin 3900 pitkäaikaistyötöntä. Vuonna 

2003 koko maan työttömistä pitkäaikaistyöttömiä oli 23 prosenttia, mutta Tampe-

reella heitä oli lähes 29 prosenttia. (Kolehmainen 2005; Suuret kaupunkimme 2004.) 

Kuten koko Suomessa, myös Tampereella 2010-luvulle tultaessa pitkäaikaistyöttö-

mien määrä on lähtenyt uudelleen nousuun. Pitkäaikaistyöttömiä oli vuoden 2010 

lopulla noin 4500 henkilöä ja vuoden 2013 lopulla yli 6000 henkilöä. (Tampereen 

kaupunki 2014.) 

Työvoimaneuvojat poimivat Tampereen ensimmäiset ELMA-asiakkaat vuonna 

2001 normaalista asiakasvirrasta. Vuonna 2003 aloitettiin osana Työministeriön ja 

Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman ”Työttömyys katki seulonnalla” -han-

ketta seulontaprojekti, johon otettiin ensin työvoiman kantatoimipisteen ja myöhem-

min myös Hervannan toimipisteen kaikki yhtäjaksoisesti yli vuoden työttömänä ol-

leet työnhakijat. Aluksi selvitettiin työttömyyden kesto: puolet oli ollut työttömänä 

1–2 vuotta, neljännes 2–3 vuotta, vajaa viidennes 3–5 vuotta ja joka kymmenes yli 5 

vuotta. Hanke käynnistettiin pisimpään työttömänä olleista. Rekistereistä löytyneet 

3919 henkilöä haastateltiin tapaamisessa tai puhelimitse. Erikoistyövoimaneuvojat 
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selvittivät asiakkaan työmarkkinakykyisyyttä ja työmarkkinoille paluun mahdollisuuk-

sia, ja asiakkaat ohjattiin soveltuviin toimenpiteisiin, myös ELMA-projektiin. (Ukko-

nen 2009.) 

Hankkeen tuloksena lähes 38 prosenttia tutkituista päätyi eläkkeille, joista oli työt-

tömyyseläkkeitä 663, työkyvyttömyyseläkkeitä 214, vanhuuseläkkeitä 128, eläketukia 

129. Eläkettä odotti 332 asiakasta ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle ohjautui 6 henki-

löä. Asiakkaat olivat usein tietämättömiä eläkemahdollisuuksistaan. Yli 27 prosenttia 

siirtyi aktiivitoimenpiteisiin, ja noin 20 prosentilla tilanne ratkesi passiivisesti esimer-

kiksi poismuuton tai sairausloman vuoksi. Pitkäaikaistyöttöminä jatkaneet noin 15 

prosenttia olivat ikääntyneitä ja pisimpään työttöminä olleita. ELMA-selvittelyyn oh-

jatuista 305 henkilöstä pitkäaikaistyöttömyys päättyi 80 prosentilla. (Ukkonen 2009.) 

Pitkäaikaistyöttömiä on ollut Tampereella 2000-luvun alkupuolella vajaat 30 pro-

senttia työttömistä eli noin 4000 henkilöä. Tässä joukossa, kuten työttömissäkin on 

henkilövirtaa työllisiin (Kuvio 1.), mutta osa on jumiutunut pitkäaikaistyöttömiksi. 

Edellä mainitun ESR-hankeraportin perusteella tiedetään, että 3919 pitkäaikaistyöt-

tömästä vain 7,8 prosenttia arvioitiin työvoimaviranomaisten toimesta työkyvyttö-

miksi. ELMA-asiakkaiden tutkimus kohdistuu siis hyvin pieneen ja valikoituneeseen 

ryhmään tamperelaisia pitkäaikaistyöttömiä. 

 

 

 

Kuvio 1.  ELMA-selvitysten kohderyhmä (C) työttömien (A) ja pitkäaikaistyöttömien (B) joukossa 
Tampereella 2000-luvun alussa. B C 
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Tutkimukseni sijoittuu ajallisesti vuosiin 2001–2007, jolloin työvoimaviranomaisten 

valitsemat pitkäaikaistyöttömät kävivät ELMA-projektiin liittyen Tampereen Aikuis-

koulutuskeskuksen (TAKK) selvittelyissä. Tutkimuksia koordinoivat TAKK:n psy-

kologit, mutta lääkäriresurssi hankittiin Aluetyöterveyslaitokselta, Tampereen Yli-

opistosairaalasta ja yksityissektorilta ostopalveluna. Eri toimijoiden piirissä virisi 

vuonna 2004 ajatus kertyvän poikkeuksellisen laajan rekisterimateriaalin tutkimuk-

sellisesta hyödyntämisestä, ja käytännössä tutkimus aloitettiin vuonna 2006.  

Tämä tutkimus sai alkunsa ELMA-asiakkaita tutkivan käytännön lääkärin tar-

peesta selvittää systemaattisesti, millainen tutkimuksiin ohjattu henkilöryhmä oli 

ominaisuuksiltaan ja määrältään, millaisia toteutuneet ELMA-prosessit olivat, ja mikä 

oli toiminnan lopputulos eläkepäätösten osalta. Tutkittua tietoa ELMA-asiakkaista ja 

hyvistä käytännöistä ei ollut, joten toiminta piti rakentaa pitkälti käytännön ammat-

tilaisten kokemustiedon pohjalta. Aikaisempaa tutkimusta pitkäaikaistyöttömistä ja 

vaikeasti työllistyvistä, heidän terveydestään ja työkyvystään toki oli, mutta ei tiedetty, 

missä määrin tämä tieto pätee ELMA-asiakkaisiin. Väitöskirjatyön lähtökohtaisiksi 

tavoitteiksi kiteytyvät Tampereella vuosina 2001–2007 toteutetun ELMA-toiminnan 

ja sen asiakkaiden analyyttinen kuvaaminen.  

Yleisemmällä tasolla tutkimuksen tavoitteena on syventää ymmärrystä vaikeasti 

työllistyvien pitkäaikaistyöttömien tilanteesta ja työkyvyn arvioinnista. ELMA-asiak-

kaita tutkimalla pyritään selvittämään, miten terveysongelmat ja työuraongelmat kie-

toutuvat yhteen ihmisten elämänkulussa, ja sitä kautta tarkastelemaan uudesta näkö-

kulmasta vaikeasti työllistyvän sairastamisprosessia, syrjäytymisen teemaa ja 1990-lu-

vun laman merkitystä. ELMA-asiakkaiden ja ELMA-prosessin arvioinnilla etsitään 

vastauksia siihen, miksi ELMA-prosessi on ylipäänsä ollut tarpeellinen eli miksi ole-

massa oleva terveyspalvelujärjestelmä ei ole tuottanut näille ihmisille työkyvyttö-

myyseläkelausuntoja. Toiminnan systemaattisen analysoinnin avulla tavoitellaan 

myös tietoa siitä, mitkä ovat keskeisiä tekijöitä ja käytäntöjä arvioitaessa työvoimavi-

ranomaisten ELMA-prosessiin lähettämien ja laajemminkin vaikeasti työllistyvien 

henkilöiden työkykyä.  

Valtakunnallisen tason tilastotieto ELMA-toiminnasta on niukkaa. Tarkkaa tietoa 

ei ole yleisesti saatavissa edes siitä, kuinka paljon tutkituista päätyi työkyvyttömyys-

eläkkeelle, eikä varsinkaan tietoa, millaisia nämä henkilöt ovat. Tämän tutkimuksen 

yhtenä tavoitteena oli eläkehakemukseensa myönteisen päätöksen saaneen ELMA-

asiakkaan profilointi. 

Tavoitteeksi voidaan nostaa myös tutkimusmenetelmä. Hankkeessa kehitettiin 

menetelmä, jossa tutkittavia työkseen kohtaavista ammattilaisista koostuva tutkija-
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kollektiivi prosessoi asiakasrekisteriin kertynyttä tietoa sekä kvalitatiivisesti tyypitel-

len että kvantitatiivisesti eritellen. Ajatuksena oli, että samanlaista mallia olisi mah-

dollista soveltaa muihinkin asiakasrekistereihin perustuvissa tutkimuksissa. 

Tutkimuksen tavoitteet voidaan tiivistää seuraaviin kysymyksiin: 

1. Keitä ovat ELMA-asiakkaat? 

a. Millaisia ovat tavallisimmat ELMA-asiakkaiden aineistosta konstruoidut tarina-
tyypit ja mitä ne kertovat ELMA-asiakkaista?  

b. Millainen oli ELMA-asiakkaiksi vuosina 2001–2007 päätynyt vaikeasti työllisty-
vien henkilöiden ryhmä laadullisesti ja määrällisesti? 

2. Kuinka moni sai eläkkeen, ja miten eläkepäätös kytkeytyy konstruoituihin tarinatyyp-
peihin? 

3. Mitä Tampereella vuosina 2001–2007 toteutuneen ELMA-toiminnan asiakasprosessi 
kertoo työkyvyttömistä työnhakijoista ja vaikeasti työllistyvän henkilön työkyvyn ar-
vioinnista? 
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4 AINEISTO JA MENETELMÄT 

Vuosina 2001–2007 Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa (TAKK) tutkittiin kaik-

kiaan 979 asiakasta Pirkanmaan työvoimatoimistojen lähettämänä, ja heidän asiakir-

jansa muodostavat ELMA-asiakkaiden rekisterin. Heistä 305 henkilöä on tullut Tam-

pereen työvoimatoimiston ESR-rekisteriseulontojen kautta ja asiakasvirtaa ELMA-

selvittelyyn on ollut sekä ennen että jälkeen projektin. (Kuvio 2.) 

 

 

 

Kuvio 2.  Tutkimusaineiston muodostuminen ja käyttö tutkimuksessa. Kuutioiden numerot kuvaavat 
tutkimustulosten osioita luvussa 5.   
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Tutkimuksen kohderyhmä eli tamperelaiset ELMA-asiakkaat valittiin systemaatti-

sella otannalla (alkaen tietystä syntymäajasta) ELMA-asiakkaiden syntymäajan mu-

kaan järjestetystä rekisteristä. Päätettiin ottaa tutkimuksen kohteeksi 500 asiakasta, 

mikä oli riittävän iso joukko vastaamaan tutkimuskysymyksiin edustavasti, ja mihin 

resurssit riittivät. Näin kerättyyn otokseen tuli 505 Tampereella asuvaa asiakasta ja 

tämä nimettiin ELMA-tutkimusaineistoksi, jota käytettiin sekä kvantitatiivisessa 

ELMA-asiakkaan kuvaamisessa, että kvantitatiivis-kvalitatiivisessa tyypillisen asiak-

kaan kuvaamisessa. Lisäksi muodostettiin erillinen 50 henkilön systemaattinen otos 

kvalitatiivista analyysiä ja tyypittelyä varten. Tyypittelyssä palattiin myös 88 ELMA-

tutkimusaineiston asiakkaan asiakaskansioihin eli ELMA-asiakkaiden rekisteriin. 

4.1 ELMA-asiakkaiden rekisterin asiakaskansioiden muodostuminen 
ELMA-prosessissa 

Pirkanmaan työvoimatoimistojen ELMA-selvityksiin lähettämien 979 henkilön tie-

doista muodostui ELMA-asiakkaiden rekisteri, joka sisälsi tutkitusta henkilöstä ker-

tyneet asiakirjat. Asiakkaan kansiossa on aina työvoimatoimiston tutkimuspyyntö si-

sältäen tiedot työhistoriasta ja terveysongelmista sekä asiakkaan allekirjoittama suos-

tumus ELMA-selvittelyihin osallistumisesta. Usein lähetteen liitteenä on lääkärinlau-

suntoja. 

ELMA-projektin psykologit kutsuivat asiakkaat alkuhaastatteluun. Mikäli tarvittiin 

uusintakutsuja, ne on merkitty psykologin muistiinpanoihin. Mikäli asiakasta ei kutsu-

malla tavoitettu, psykologi oli yhteydessä työvoimatoimistoon, ja ääritilanteissa tutki-

muksiin tulo sanktioitiin. Kaikki asiakkaat täyttivät esitietolomakkeen, tarvittaessa psy-

kologin avustamana, ja psykologin arvioiman tarpeen mukaan osa asiakkaista täytti 

päihteiden käyttöä kuvaavan AUDIT-kyselyn, mielialaoirekyselyn, päivittäistä selviyty-

mistä arvioivan JES-itsearviointikyselyn (21 monivalintakysymystä osallistumisesta ja 

osallisuudesta), kipupiirroksen sekä selkä- ja niskakipukyselyn. Jos henkilö ei kyennyt 

osallistumaan psykologiseen ryhmätestiin, psykologi ohjasi hänet neuropsykologiseen 

tutkimukseen, mikäli tarve tutkimukselle oli ilmeinen. 

Psykologin haastatteluun on vaikuttanut asiakkaiden yhteistyöhalu ja -kyvyt, 

mutta yleensä kartoitukset olivat hyvin perusteellisia: dokumenttiin on kirjattu kes-

keiset asiat asiakkaan tutkimushetken tilanteesta, elämänkulusta, työ- ja koulutushis-

toriasta, sairaushistoriasta sekä mahdollisesti kommentit ryhmätestituloksista. Asiak-

kaan luvalla psykologi tilasi Eläketurvakeskuksen rekisteriotteen sekä tarveharkintai-
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sesti sairauskertomustietoja perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta, työter-

veysasemilta, yksityislääkäreiltä, mielenterveystoimistoista, päihdehuollosta ja vanki-

laterveydenhuollosta sekä sosiaalitoimistoista Asiakkaan allekirjoittama suostumus-

kaavake tietojen tilaamiseen on kansiossa. Asiakkaat ovat myös tuoneet omia tai per-

heenjäsenten laatimia selvityksiä tilanteestaan, sairauskertomuskopioita, lausuntoja, 

työtodistuksia tai muuta materiaalia. Kansioista löytyy lisäksi kirjeitä potilaalle tai säh-

köpostikirjeenvaihtoa työvoimaneuvojan ja psykologin välillä esimerkiksi asiakkaan 

saamiseksi tutkimuksiin. 

Psykologi ohjasi vastaanoton jälkeen asiakkaan harkintansa mukaan yhden tai use-

amman eri erikoisalan lääkärin vastaanotolle (tarkat toteutuneet luvut tuloksissa 

5.2.2). Lääkärin erikoisalaan on osaltaan vaikuttanut se, minkä erikoisalojen edustajia 

oli kulloinkin käytettävissä. Etulinjassa käytettävissä olivat yleensä ainakin fysiatri ja 

psykiatri sekä vähän vaihdellen työterveyslääkäri, yleislääketieteen erikoislääkäri, neu-

rologi ja sisätautilääkäri-reumatologi. Myös lääkäreiden vastaanotoille asiakkaita jou-

duttiin toisinaan kutsumaan useita kertoja, mikä merkittiin muistiinpanoihin.  

Lääkärin vastaanotto rakentui esitietoihin tutustumisesta, haastattelusta, kliini-

sestä tutkimuksesta, johtopäätösten tekemisestä ja näiden pohjalta usein tutkimuksiin 

tai konsultaatioihin lähettämisestä sekä mahdollisesti jo tässä vaiheessa lausunnon 

laatimisesta. Lääkäreillä oli yleensä käytettävissä huomattavan paljon erilaista kirjal-

lista dokumentaatiota eikä Taipaleen Eläke-edellytysten selvitysoppaassa mainitsema 

puolen päivän ajankäyttö tutkittavaa kohti ainakaan alittunut, kun huomioidaan do-

kumentointiin ja lausuntoihin käytetty aika (Taipale 2001, 92). 

Lääkäreiden toiminnasta on pääsääntöisesti dokumenttina B-lausunto, yleensä 

myös vastaanotolla laadittu konsultaatiovastaus, johon lausunto pohjautuu. Lääkärin 

laatimissa dokumenteissa on usein kuvattu asiakkaan työura ja elämänkaari sekä asi-

akkaan oireet, toimintakyky, todetut sairaudet, hoito ja kuntoutus varsin kattavasti. 

Kliinisen tutkimuksen löydöksiä on kirjattu usein laajasti, joskus fokusoidummin. 

Vastaanoton perusteella on joskus tehty jo johtopäätöksiä eläkemahdollisuuksista, 

mutta usein enemmänkin jatkosuunnitelma tarvittavista lisäselvityksistä. Lääkärit te-

kivät vastaanoton lopuksi lähetteet konsultaatioihin eri erikoisalojen lääkäreille, neu-

ropsykologiseen tutkimukseen tai muihin jatkotutkimuksiin, kuten laboratorio- ja ku-

vantamistutkimuksiin. Psykiatrit ohjasivat tutkittavia myös kliinisen psykologin tut-

kimuksiin. Tutkimusten vastaukset ja lausunnot löytyvät asiakirjakansioista. 

Kun kaikki tutkimustulokset olivat käytettävissä, keskusteltiin jatkosuunnitel-

masta tarvittaessa työntekijäpalaverissa. Psykologien ja lääkäreiden palaverien sisäl-

töä on jonkin verran kuvattu psykologien muistiinpanoissa. ELMA-prosessin kokoa-

van B-lausunnon laati yleensä se lääkäri, jonka erikoisalan sairausdiagnoosi painottui 
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eniten eläkehakemuksessa. Tällöin lausunnon liitteeksi tulivat muiden tutkimukseen 

osallistuneiden lääkäreiden konsultaatiovastaukset. Joskus oli aiheellista laatia rinnak-

kaiset B-lausunnot tai konsulteilta oli kertynyt useampiakin B-lausuntoja. Lausun-

noilla suositeltiin joko työkyvyttömyyseläkettä, sairauspäivärahaa tai kuntoutustukea 

ja tarvittaessa laadittiin kuntoutussuunnitelma sekä tehtiin ohjaus jatkohoitoon ter-

veydenhuollon toimijoille. 

Psykologit toimivat käytännössä koko prosessin koordinaattoreina. Tutkimusten 

jälkeen psykologi oli edelleen tärkeässä roolissa, kun hän yhdessä asiakkaan kanssa 

täytti sairauspäiväraha- ja eläkehakemuksia ja informoi asiakasta samalla henkilökoh-

taisesti tutkimustuloksista. Psykologi toimi tämän jälkeen edelleen yhteyshenkilönä 

esimerkiksi hylkäävän eläkepäätöksen jälkeen sekä asiakkaaseen että työvoimatoimis-

toon ja kirjasi nämä vaiheet muistiinpanoihinsa asiakaskansioon. 

ELMA-prosessin lopputulos eli eläkepäätös sekä tiedot mahdollisista sairauslo-

mapäätöksistä on pyydetty asiakkaan luvalla Aikuiskoulutuskeskukseen, mutta osa 

päätöksistä puuttuu. Myös osa tilatuista sairauskertomustiedoista oli palautettu asi-

akkaille projektin alkuvaiheisiin painottuen. Asiakaskansioiden sisältö vaihtelee muu-

toinkin huomattavasti niin sisällöltään kuin laadultaan. Osassa kansioita on vain 

muutama paperi, alle 10 kappaletta, ja joissakin tietoa on yli 100 sivua. 

4.2 Kerätty ELMA-tutkimusaineisto ja pitkäaikaistyöttömien aineisto 

Asianmukaisten tutkimuslupien saamisen jälkeen kirjoittaja ja kaksi muuta tutkijaa 

keräsivät tiedot 505 ELMA-asiakkaiden rekisterissä olevasta asiakkaasta tutkimusta 

varten. Sosiodemografisten perustietojen lisäksi kerättiin tietoa koulunkäynnistä, 

opiskelusta, työhistoriasta, asumisesta, perheestä ja mahdollisesti kirjatusta rikoshis-

toriasta sekä päihdeongelmista. Terveydentilaan ja sairastamiseen liittyvistä tekijöistä 

kirjattiin aiemmat ja ELMA-tutkimuksessa asetetut diagnoosit, aiempia hoito- ja kun-

toutustoimia, tutkittavien ELMA-tutkimuksessa kuvaamia oireita, statushavaintoja ja 

lisätutkimusten löydöksiä. Asiakkaiden terveyspalvelujen käyttömääriä kuvaavaa tie-

toa kerättiin sekä määrällisesti että laadullisesti. Kunkin asiakkaan ELMA-tutkimuk-

sen kulku, sisältö ja loppupäätelmät sekä eläkepäätökset kirjattiin. Kerätty 505 asiak-

kaan tiedosto on tässä tutkimuksessa nimetty ELMA-tutkimusaineistoksi. 

Kun ELMA-asiakkaiden tiedetään olevan valikoitunut pitkäaikaistyöttömien 

ryhmä, halusimme saada käsityksen siitä, miten ryhmä eroaa kaikista pitkäaikaistyöt-

tömistä. Pyysimme Tampereen työvoimatoimistosta aineiston, joka sisälsi kaikki ke-
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säkuussa 2006 pitkäaikaistyöttöminä olleet (N=3771). Aineistossa on tiedot henki-

löiden syntymäajasta, sukupuolesta, perus- ja ammattikoulutuksesta, ammatista, ja 

mahdollisesta vajaakuntoisuudesta ml. diagnoosit. Tätä aineistoa käytän ELMA-asi-

akkaiden rinnalla referenssinä kuvaamaan ELMA-ryhmän erityispiirteitä.  

4.3 Menetelmät 

4.3.1 Kvalitatiivis-kvantitatiivinen Mixed Methods 

Tutkimusmenetelmät on totuttu jakamaan kvalitatiiviseen ja kvantitatiiviseen, mutta 

käytännössä tutkimuksissa kuitenkin hyödynnetään usein kumpaakin päättely-

muotoa, ja niitä voidaan käyttää myös rinnakkain. Määrä ja laatu voivat olla mukana 

kummassakin tutkimusmetodissa. (Alasuutari 2011; Katainen 2009; Metsämuuronen 

2006, 87, 134–135; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) Tässä tutkimuksessa 

päädyttiin tutkimusmenetelmään, joka hyödyntää sekä kvantitatiivista että kvalitatii-

vista tutkimusotetta rinnakkain menetelmiä sekoittaen eli kyseessä on Mixed Met-

hods -tutkimus. Mixed Methods- ja triangulaatiotermejä käytetään usein rinnakkain 

ja tavallisimmin niillä tarkoitetaan kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen analyysimenetel-

män käyttämistä samassa tutkimuksessa (Wolf 2010). Norman Denzin toi triangu-

laatiotermin tieteelliseen tutkimukseen vuonna 1978, ja hän tarkoitti sillä menetel-

mien yhdistämistä samassa tutkimuksessa. Termi on lainattu purjehduksesta ja so-

dankäynnistä, missä sillä tarkoitetaan kohteen täsmällistä paikallistamista useista tark-

kailupisteistä. Menetelmien yhdistäminen voi olla menetelmän sisäistä (”within-met-

hod”) tutkimuksen reliabiliteettia tai menetelmien välistä (”between-method”) tutki-

muksen validiteettia parantavaa. Parhaimmillaan menetelmien yhdistämisellä voidaan 

paljastaa jotakin sellaista, jolle yksi menetelmä on sokea ja saada holistisempi kuva 

tutkittavasta ilmiöstä. (Denzin 2010; Jick 1979; Morse 2010.) Mixed Methods -me-

netelmässä on usein kyse paitsi tutkimusmetodien yhdistämisestä, myös erilaisten ai-

neistojen, eri tutkijoiden tai teoreettisten lähtökohtien yhdistämisestä (Ronkainen 

2009).  

Alasuutarin mukaan tiede on aina hypoteesien puntarointia, pikemminkin syste-

maattisen epäilyn kuin varman tiedon järjestelmä (Alasuutari 2011, 13). Tutkimus-

työssä pyritään kuitenkin niin lähelle totuutta kuin mahdollista ja tavoitteen saavut-

tamiseksi tulisi valita paras mahdollinen tutkimusmetodi (Metsämuuronen 2006, 81). 
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Tämän tutkimuksen metodisten valintojen lähtökohta oli aineisto, joka oli varsin mo-

nimuotoista ja myös vapaamuotoista, minkä yleensä on katsottu leimaavan nimen-

omaa kvalitatiivisessa tutkimuksessa käytettävää aineistoa (J. P. Roos & Rahkonen 

1985).  Toisaalta aineistosta löytyi myös rakenteellisesti jäsentynyttä tietoa, joka oli 

mahdollista kerätä kvantitatiiviseen analyysiin soveltuvaksi. Kvantitatiivinen analyysi 

valittiinkin aineiston perusanalyysiksi kuvaamaan koko Elma-asiakkaiden ryhmää ja 

itse Elma-prosessia. Kerätyn 505-asiakkaan ELMA-tutkimusaineiston muuttujat 

analysoin SPSS-ohjelmistolla, ja tuotettiin kaksi kvantitatiivista kuvaa ELMA-asiak-

kaista, joista ensimmäinen näkee asiakkaan ennen ELMAa kertyneen tiedon (luku 

5.1) ja toinen ELMA-prosessissa kertyneen tiedon näkökulmasta (luku 5.2). Kyseessä 

on aineiston kuvailu, ja on käytetty ristiintaulukointia ja esitetty frekvenssejä. Suku-

puolien välisten erojen kuvaaminen ei ole ollut tavoitteena eikä kyseessä ole muu-

toinkaan eri ryhmiä vertaileva tutkimus. Työvoimaviranomaisilta saadun pitkäaikais-

työttömien aineiston vuodelta 2006 analysoin myös aineiston kuvauksessa lueteltujen 

käytettävissä olevien muuttujien osalta (luku 4.2). 

Kliinisessä työssä tutkimusryhmän jäsenille kertyneen vaikutelman perusteella oli 

kuitenkin ilmeistä, että pelkkä rekisteriaineiston kvantitatiivinen analysointi jättäisi 

katveeseen ryhmän heterogeenisyyden, ja tuottaisi melko lattean kuvan tutkittavasta 

joukosta. Tämä ohjasi yhdessä aineiston ominaisuuksien kanssa aineistolähtöisyy-

teen, laadullisen menetelmän suuntaan ja monimenetelmällisyyteen. Jo tutki-

musidean kehittelyvaiheessa heräsi ajatus Elma-asiakkaiden tyypillisten tarinoiden 

konstruoinnista. Ajatuksen taustalla oli monia seikkoja. Elma-asiakasryhmän moni-

muotoisuus ja erikoislaatuisuus oli vilahtanut usein ohi kliinisessä työssä inhimillisiä 

elämäntarinoita kuunnellessa, ja joidenkin asiakkaiden tarinoiden juonet alkoivat 

myös vaikuttaa tutuilta ja muistuttaa toisiaan. Kertomuksellisuuden tai tarinallisuu-

den on katsottu olevan ihmiselle tunnusomainen ominaisuus, jonka kautta hän ym-

märtää elämäänsä (Heikkinen 2015, 156). Vaikka tarinallisuus ei ole ollut Elma-asi-

akkaita tavanneiden henkilöiden dokumenttien laatimisen itsetarkoitus, välittyy asia-

kaskansioiden materiaalista vahvasti Elma-asiakkaiden oma näkemys elämänkulus-

taan syineen ja seurauksineen. Kertomuksen kuullut asiantuntija on usein kirjannut 

tämän näkemyksen ilmeisen autenttisesti, vaikka muu käytettävissä oleva tieto ei vält-

tämättä ole aina tukenut asiakkaan ymmärrystä tapahtumien kulusta. Tähän kirjaa-

mistapaan lienee vaikuttanut myös se, että Taipale on korostanut eläkeselvittelyop-

paassaan asiakkaan elämänhistorian merkitystä, mikä käytännön työssä tarkoitti loo-

gisen tarinan muodostamista. (Vrt. Taipale 2001.) Aineistossa oli siis valmiina run-

saasti tarinallisia aineksia. Lisäksi työryhmässämme oli aiempaa kokemusta asiakasta-



 

87 

rinoiden konstruoinnista tutkimustyössä, ja oma työkokemukseni kuntoutustutki-

muksen ja työkykyarvioiden parissa on pohjimmiltaan ongelmanratkaisua henkilöi-

den elämäntarinan ja sairastamishistorian analysoinnin avulla. Kun ihmisillä on tai-

pumus pitäytyä myös tutkimusmetodiikkaa valitessaan siinä, mitä osaa parhaiten (Sil-

verman 2007), tarinoiden konstruointi oli luonteva valinta. 

Jahoda on muotoillut klassisen persoonallisuustutkimuksen ajatusta: jossakin suh-

teessa jokainen työtön muistuttaa kaikkia muita työttömiä; jossakin suhteessa jokai-

nen työtön muistuttaa joitakin muita työttömiä; ja jossakin suhteessa jokainen työtön 

eroaa kaikista muista työttömistä (Jahoda 1982). ELMA-asiakkaista tuli siis löytää 

riittävästi erottelevia ja yhteisiä piirteitä, jotta heidän tarinoitaan voisi kuvata riittävän 

suurina alaryhminä. Koska emme tienneet, mitä nämä piirteet ovat, päädyimme sel-

vittämään asiaa laadullisesti aineistolähtöisesti. Aineiston laadullisia analysointitapoja 

on J.P. Roosin mukaan karkeasti luokitellen kaksi: tematisointi, ja tyypittely (J.P. 

Roos 1988). Kun tavoitteenamme oli tuottaa tarinatyyppejä, oli tarpeen muodostaa 

kategorioita Elma-asiakasryhmän sisällä. Typologisointi, tyypittely tai typologinen 

analyysi voi olla sekä kvalitatiivisen että kvantitatiivisen aineiston analysointistrategia, 

jonka tavoitteena on kehittää ryhmä erillisiä toisiinsa liittyviä kategorioita ilmiön si-

sällä. Ryhmä erottelee koko ilmiön eikä luokittelu ole hierarkkista. Kvalitatiivisessa 

typologisessa analyysissä voidaan erottaa neljä vaihetta. Ennen aineiston keräämistä 

pitää tunnistaa joitakin järjestelmällisiä rakenteita typologian kehittämiseksi.  Seuraa-

vaksi etsitään aineiston tärkeät yhtenäisyyden ja vaihtelun lähteet. Kolmanneksi etsi-

tään näistä lähteistä samankaltaisuuden ja erilaisuuden malleja, jotka neljänneksi 

muotoillaan ideaalityypeiksi tai mallitapauksiksi. (Ayres & Knafl 2008.) Menetelmäksi 

valittiin tavoitteisiin sopiva tyypittely ja ideaalityyppien muotoilu tarinatyypeiksi.  

Kun kyseessä ovat työvoimaviranomaisten työkyvyttömiksi arvioimat pitkäaikais-

työttömät, typologian pohjaksi tarpeelliset järjestelmälliset rakenteet löytyivät luon-

tevasti: tarkastelun pääulottuvuuksiksi valittiin työura ja terveydentila. Kolmanneksi 

ulottuvuudeksi otettiin mukaan asiointi terveydenhuollossa. Yhdistämällä nämä ulot-

tuvuudet ajateltiin löytyvän riittävästi henkilöitä erottelevia keskeisiä ominaisuuksia, 

mutta myös samankaltaisuutta. Tyypittelyä varten poimittiin systemaattisesti erillinen 

50 asiakkaan aineisto ELMA-rekisteristä. Aineistolähtöinen työskentely aloitettiin et-

simällä monimuotoisesta rekisteriaineistosta valituilla ulottuvuuksilla luonnehdin-

toja. Tämä tehtiin työryhmänä eli monitutkijamenetelmällä tutkijaharhan minimoi-

miseksi. Samoin kategorioiden muodostaminen luonnehdinnoista sekä kategorioi-

den testaaminen toteutettiin pienemmässä työryhmässä ja tutkijatyöpareina. Kun ka-

tegoriat oli saatu muodostettua, kaikki 505 asiakasta sijoitettiin kolmen ulottuvuuden 

kategorioihin, ja niiden frekvensseistä saatiin ensimmäinen kvalitatiivinen kuva 
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ELMA-asiakkaista (luku 5.3). Toinen kvalitatiivinen näkemys muodostui ELMA-asi-

akkaiden tarinatyyppien esimerkkitarinoista (luku 5.4.), joiden konstruoimiseen käytet-

tiin kategorioiden ristiintaulukointia, kvantitatiivisia tuloksia ja ELMA-asiakkaiden re-

kisteriä eli asiakaskansioita (vrt. kuvio 2). 

Tässä tutkimuksessa on metodologisesti merkittävää se, että samaa aineistoa tar-

kastellaan sekä määrällisesti että laadullisesti. Laadullinen analyysi tehtiin kollektiivi-

sesti mahdollisimman monipuolisen näkemyksen saamiseksi. Näin ollen tutkimus-

menetelmä on sekä monimetodi- että monitutkijamenetelmä. Eläkemyöntöä tarkas-

teltiin myös molempien metodien kautta: analyysimenetelmänä käytettiin korrespon-

denssi-analyysiä, jossa muuttujana käytettiin laadullisesti muodostettuja kategorioita. 

Seuraavaksi kuvaan tarkemmin monivaiheisen prosessin, miten asiakaskansioiden 

materiaalista edettiin luonnehdintojen ja kategorioiden kautta tyypillisimpien asiak-

kaiden ryhmiin ja edelleen aineiston tavallisimpiin tarinatyyppeihin. 

4.3.2 Monimuotoiset havainnot luonnehdinnoiksi 

Elma-asiakkaiden tyypittely aloitettiin aineistolähtöisesti ottamalla tarkasteluun noin 

5 %:n otos eli 50 asiakkaan kansiot. Koska ELMA-tutkimusten aloitusvuonna 2001 

tutkimusprotokolla vasta muotoutui ja vuonna 2007 enää päätettiin keskeneräisiä tut-

kimuksia, poimittiin systemaattisella otannalla (tietystä syntymäajasta alkaen joka 10. 

asiakas) 10 asiakasta jokaiselta kokonaiselta tutkimusvuodelta 2002–2006. Tutkimus-

vuosi määrättiin työvoimatoimiston tutkimuspyynnön lähettämispäivämäärän mu-

kaan, ja mukaan otettiin vain Tampereen (ja Hervannan) työvoimatoimiston lähettä-

mät asiakkaat, ei muita pirkanmaalaisia. 

Tutkimuksen tavoitteiden pohjalta valittiin asiakaskansioista tarkasteltavaksi 

kolme ulottuvuutta: terveysongelma, työura ja asiointi/syrjäytyminen. Ajateltiin kul-

takin ulottuvuudelta löytyvän vähintään kolme kategoriaa, joista kolmella ulottuvuu-

della ristiintaulukoimalla saataisiin muodostettua ELMA-asiakastyypit. Tyypittelyä 

varten koottiin kahdeksan hengen työryhmä, jossa olivat edustettuina senioritutkijat 

dosentti Pekka Virtanen (työterveys, terveyssosiologia), professori Jukka Uitti (työ-

terveys, työlääketiede) ja professori Matti Joukamaa (sosiaalipsykiatria) sekä väitös-

kirjatutkijat LL Kirsti Nurmela (psykiatria), YTM Risto Hokkanen (psykologia) ja 

kirjoittaja LL Virpi Heikkinen (fysiatria). Ryhmää täydensivät ELMA-tutkimuksia 

tehnyt psykologi Irma Lindfors ja työvoimatoimistosta asiakkaita lähettänyt erikois-

työvoimaneuvoja Marja-Leena Hoffren. 

Valitut 50 asiakasta jaettiin viiteen ryhmään tutkimusvuoden mukaan. Kunkin 

ryhmän asiakirjat kävi läpi kaksi työryhmän jäsentä pyrkien tuottamaan 3–4 sanan 
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mittaisen luonnehdinnan kategoriasta, johon asiakas voisi kullakin kolmesta ulottu-

vuudella kuulua. Terveysuran ja työuran luonnehdinta perustui ELMA-tutkimuk-

sessa tuotettuun materiaaliin ja asiointiuran luonnehdinta pääosin tilattuihin sairaus-

kertomustietoihin. Kirjallisen ohjeistuksen lisäksi työryhmän jäsenet saivat vihjeeksi 

kopion Sosiologia-lehden artikkelista “Sairastaminen ja työllistyminen työkyvyn hei-

kentyessä ja työttömyyden pitkittyessä” (P. Virtanen ym. 1997), johon viittasin lu-

vussa 2.9. Kun työryhmän jäsenet olivat tehneet luonnehdintansa, kirjattiin luonneh-

dinnat työryhmässä raakaversioina. Näin monimuotoinen ELMA-aineisto oli saatu 

pelkistettyä raakahavainnoiksi. 

4.3.3 Luonnehdinnat kategorioiksi 

Seuraavaksi kategorioita alettiin työstää tutkijatyöryhmässä (väitöskirjatutkijat ja do-

sentti Pekka Virtanen) luonnehdintojen pohjalta etsimällä raakahavainnoista yhteisiä 

piirteitä tai nimittäjiä. 

Terveysuraluonnehdinnoissa nousi vahvasti esiin perinteinen lääketieteellinen dualismi 

eli jako fyysiseen ja psyykkiseen. Terveysuraa luonnehdittiin esimerkiksi ilmaisulla 

”selkeä tules” tai ”vaikea asosiaalinen persoonallisuushäiriö”. Näkökulmaan liittyi 

usein nykytilannetta laajempi ajallinen perspektiivi ja tämä näkyi viittauksina tervey-

den ”menettämiseen”, ”romahtamiseen” tai ”pettämiseen”. Osalla dualismi ei toimi-

nut, vaan enemmänkin psyykkiset ja fyysiset ongelmat vyyhteytyivät selittäen toisi-

aan. Erityisesti tämä tuli esiin korkeintaan kohtuullisesti fyysisesti kuluneilla masen-

tuneilla henkilöillä tai fibromyalgikoilla, joilla oli myös masennusdiagnoosi. Tilan-

netta luonnehdittiin esimerkiksi: ”kipu–uupumus-prosessi”. Joissakin luonnehdin-

noissa otettiin kantaa myös ongelmien ilmaantuvuuden järjestykseen: ”fysiikka pet-

tänyt, psyyke reagoinut”. 

Varsin usein psyykkiseen ja/tai fyysiseen sairastamiseen nähtiin liittyvän päihtei-

den käyttö: ”psyykkinen ja somaattinen pitkäaikaissairastavuus, haitallinen alkoholin 

käyttö”. Ongelmien kietoutumista toisiinsa kuvattiin: ”viinaa vaivoihin, viinasta vai-

voja”. Monen asiakkaan kohdalla päihteiden käyttö ja alkoholisairaus nousivat mer-

kittävimmäksi terveysuraa kuvaavaksi tekijäksi. Terveydentilan laskutendenssi oli 

nähtävissä luonnehdinnoissa myös silloin, kun päihteiden käyttö oli nähty suurim-

pana terveysongelmana: ikään kuin arvioitiin, oliko terveys kestänyt päihteiden käyt-

töä. 

Yhtenä ilmaisuna terveysuraluonnehdinnoissa ilmeni toistuvasti ”heikot eväät” eli 

nähtiin jatkumo tutkittavan aikaisemmista vaiheista selittämässä asiakkaan nykyistä 
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tilannetta paremmin kuin mikään sairaus sinänsä. Terveysongelmat eivät liittyneet 

ikääntymiseen tai työttömyyteen eikä nähty terveyden ”pettämistä”. Eväiden vähyys 

nousi esiin jatkumona lapsuuden tai nuoruuden fyysisen sairauden tai tapaturman 

jälkitilana, ja osalla psyykkiset ongelmat varsin nuoresta iästä olivat antaneet ”huonot 

eväät” selviytymiselle myöhemmässä elämässä. Esiin tulivat mm. ”lievä kehitysvam-

maisuus” tai ”lapsena vakava sairaus, sairaalloinen”. Tavallisimpana ulottuvuutena 

tuli kuitenkin esiin vaikeataustaisuus: turvattomat, jopa vaaralliset kasvuolot ja vaike-

asti yhteen kietoutuneet psykososiaaliset ongelmat lapsuudessa, minkä todettiin jää-

vän terveysuraulottuvuuden ulkopuolelle.  

Työuraluonnehdinnat kuvasivat usein työhistoriaa työsuhteiden pituuden mukaan ja 

arvioitiin myös työuran eheyttä: ”pätkätyöuraa tehnyt”, ”pitkät yhtäjaksoiset työsuh-

teet” tai ”ehjä ura vaativassa työssä”. Työuran katkeamisen syytä oli kuvattu esimer-

kiksi ilmaisuilla ”sairauden ja taloudellisten vaikeuksien katkaisema työura” tai ”la-

man uhri”. Omana ryhmänään kuvautuivat henkilöt, joiden oli arvioitu jääneen työ-

elämän ulkopuolelle tai joiden osallistuminen työelämään oli niukka. Näitä työuria 

kuvattiin: ”lähes koko ikänsä työelämän ulkopuolelle jäänyt” tai ”satunnaistöissä ja 

laittomuuksissa ajelehtija”. 

Joissakin luonnehdinnoissa oli kuvattu työtehtävien sisältöä tai työn kuormitta-

vuutta: ”metsien mies, raskaan työn yksinäinen puurtaja”, ”aputyömies” ja ”sekatyö-

nainen”. Voimavarojen tai kykyjen riittävyyttä työelämän vaatimuksiin nähden oli 

pohdittu esimerkiksi luonnehdinnalla ”kohtaanto-ongelma, ei yllä työelämän kvalifi-

kaatioihin”. Myös ammattikoulutusta tai sen puutetta kuvaavia ilmauksia käytettiin: 

”työnteolla pätevöitynyt” tai ”ammatillinen kurssitus aikuisiällä”. Ilmaukset ”niukka, 

ei koulutusta vastaava työhistoria” ja ”laman tukityöuralle suistama ammattimies” 

pohtivat työuran suhdetta ammattikoulutukseen, ja statusta työmarkkinoilla kuvasi-

vat: ”apumies”, ”saneerattu”, ”suhdannetyötön” ja ”harmaa” ja ”vara-armeijaa”. 

Asiointiuraluonnehdinnoissa kiinnitettiin huomiota erityisesti käyntien määriin, kuten 

”palvelujen suurkuluttaja” ja ”melko vähäistä palvelujen käyttöä”. Joidenkin asiak-

kaiden kohdalla mainittiin palvelujen käytöstä ”pakon edessä” tai ”sinnikäs avun ha-

kija”, viitaten asiakkaan kynnykseen käyttää palveluja. ”Suomalainen mies” sai oman 

huomionsa keskustelussa. Usein oli tehty havaintoja siitä, mitä palveluja oli käytetty: 

”runsasta perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon käyttöä” tai ”aikaisemmin päi-

vystyksellistä, lisääntyvää omalääkäripalvelujen käyttöä”. Myös palvelujen käytön 

syitä, yleensä sairauslähtöisesti oli kirjattu: ”palvelujen käyttö pääasiassa diabeteksen 

vuoksi”, ”käyntejä alkoholin, tapaturmien ja hengitystieinfektioiden vuoksi tai ”yleis-

vointioireilua”.  
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Eniten huomiota oli kuitenkin kiinnitetty palvelun käytön tapaan, jota kuvattiin 

adjektiiveilla: ”kiinteä, takertuva, pettynyt, omaehtoinen, epäluuloinen”, mutta varsin 

usein käytettiin termejä asianmukainen, adekvaatti tai epäadekvaatti. Adekvaatiksi 

käynnit kuvattiin silloin, kun niiden määrä oli näyttänyt kohtuulliselta, eli kyseessä ei 

ollut palvelujen suurkuluttaja, ja toisaalta käynnit olivat sujuneet ilman erityishuomi-

oita ”oikeasta syystä”. Vastaavasti epäadekvaatiksi käynnit luonnehdittiin, jos asiakas 

oli humalassa, käyttäytynyt hyökkäävästi tai käyntejä oli hyvin runsaasti ilman ”oikeaa 

sairautta”. Palvelujen käytöstä löydettiin myös asiakassuhteisiin sitoutumisen ja ko-

operaation aspekti, kuten ”toimijoiden passiivinen kohde” ja ”omaehtoisuus” tai 

”harhailevaa, ei-täsmäasiakkuutta”. Syrjäytymistä kuvattiin usein prosessina: ”petty-

nyt kohteluunsa ja ryhtynyt itsehoitajaksi” tai ”asianmukainen, taantuva, toivonsa 

menettänyt”. Todettiin käytettävissä olevan tiedon epätasalaatuisuus, eikä esimer-

kiksi ajallisesti aina saatu luotettavaa kuvaa asiointihistoriasta. 

Havaintoja yhdistelemällä työstettiin alustavat kategoriat ja laadittiin alustavat 

määritelmät eri kategorioille. Terveysuraulottuvuus jaettiin ensin fyysiseen ja psyyk-

kiseen ja kategorioita muodostettiin neljä kumpaankin. Työurakategorioita muodos-

tettiin neljä: ”olematon”, ”laman uhrit”, ”tipahtaneet” ja ”roikkuneet”. Asiointiuran 

suhteen päädyttiin kolmeen kategoriaan: ”adekvaatti”, ”syrjäytynyt” ja ”muuten epä-

adekvaatti”. 

Alustavia kategorioita testasi kolme väitöskirjatutkijaa. Terveysuraa luokiteltaessa 

jako fyysiseen ja psyykkiseen ulottuvuuteen johti käytännössä luokitteluun laadittujen 

B-lausuntojen diagnoosien pohjalta, ja laadullinen kokonaisnäkemys jäi katveeseen. 

Luonnehdintoihin palaaminen johti fyysisen ja psyykkisen sairastamisen ulottuvuuk-

sien yhdistämiseen yhdeksi terveysuran ulottuvuudeksi, jonka erillisiksi kategorioiksi 

muodostuivat fyysinen, psyykkinen ja psykofyysinen sairastaminen sekä päihdesai-

rastaminen ja terveysongelman syntyminen heikkojen terveyteen liittyvien lähtökoh-

tien pohjalta. Terveysurakategorioita muodostui siis viisi. Työurakategorioiden ”ti-

pahtaneiden” ryhmä alkoi muotoutua aineistolähtöisesti aiemman hyvän työuran 

taantumiseksi ja ”roikkuneiden” työura repaleiseksi. Asiointiluokittelun ongelmien 

vuoksi katsottiin aiheelliseksi jatkaa testausta. 

Kategorioita testattiin edelleen kahden väitöskirjatutkijan työpareina (kirjoittaja 

oli kaikissa työpareissa) niin, että molemmat tutkijat luokittelivat samat asiakkaat it-

senäisesti. Tehtyjä luokitteluja verrattiin ja poikkeavasti luokittelut analysoitiin ja sa-

malla luokitteluperusteet täsmennettiin.  

Terveysurakategorioista päätettiin priorisoida ”alkoholisoitunut”, vaikka katego-

rian henkilöt olisivat usein asetettavissa myös kategorioihin ”psyyke pettänyt” tai 
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”heikot eväät”. Täsmennettiin luokkien ”heikot eväät” ja ”psyyke pettänyt” rajaa per-

soonallisuushäiriöissä, joissa sairastamisen juuret ovat aina varhaiskehityksessä, 

mutta mikäli selviytyminen elämässä on ollut kohtuullista tai jopa hyvää aikuisikään, 

sijoitetaan nämä henkilöt ryhmään ”psyyke pettänyt”.  

Työuran kategorioiden ongelmallisin luokittelu oli ”olemattoman” työuran arvi-

oinnissa ja laskettiin noin 30 asiakkaan toteutuneiden ja potentiaalisten työvuosien 

suhde. Todettiin, että molemmat tutkijat olivat luokitelleet työuran olemattomaksi, 

mikäli tämä suhde oli korkeintaan 0.16 ja päätettiin käyttää tätä suhdelukua tarvitta-

essa lisäkriteerinä. Myös ”laman tuhoaman” työuran kriteerejä täsmennettiin erityi-

sesti yrittäjien suhteen.  

Asiointiuran runsaat eriävät luokittelut analysoitiin tarkasti. Todettiin, että käyn-

tien epäadekvaatiksi kirjaamiseen liittyy huomattava moraalinen aspekti esimerkiksi 

päihtyneenä tehtyjen käyntien osalta. Asiakkaiden asiointitavan vaihtelu eri palve-

luissa ja eri ajanjaksoina todettiin ongelmaksi. Päädyttiin priorisoimaan syrjäytynyt 

käyntitapa, jonka kriteerit kuvattiin tarkasti. Luovuttiin arvoaspektin sisältävistä ade-

kvaattitermeistä, ja nimettiin luokat neutraalimmin ”sujuva” ja ”kitkainen” ja kritee-

rejä täsmennettiin. 

Lisätestauksien jälkeen katsottiin, että oli päästy toimiviin luokituksiin ja loput 

asiakkaat voitiin luokitella muodostettujen kategorioiden rajausten perusteella. Lo-

pulliset kategoriat nimettiin ja kuvattiin ja ne esitän tuloksissa (luku 5.3). 

4.3.4 Kategorioista tarinatyypeiksi 

Kategorioiden nimeämisen, täsmentämisen ja kuvaamisen jälkeen sijoitettiin 505 

asiakasta kolmen ulottuvuuden kategorioihin. Työuraluokittelusta vastasi tutkija 

Risto Hokkanen ja terveysura- ja asiointiluokittelusta kirjoittaja. Käytiin siis yksitellen 

läpi jokainen asiakaskansio, jonka sisällön perusteella annettiin kyseiselle asiakkaalle 

arvo 1–5 muuttujalle ”terveysura”, arvo 1–4 muuttujalle ”työura” ja arvo 1–3 muut-

tujalle ”asiointiura”. Kolmen uramuuttujan frekvenssit analysoimalla saatiin asiakas-

ryhmän sairastamisesta, työurista ja asioinnista kvalitatiivinen näkemys, jonka esitän 

tuloksissa (luku 5.3). 

Seuraavaksi ristiintaulukoitiin muuttujat ”terveysura”, ”työura” ja ”asiointiura”. 

Todettiin, että ristiintaulukoimalla ”terveysura” ja ”työura” saatava 20-soluinen 

kenttä nostaa esiin kvantitatiivisesti edustavat kuusi tyypillisintä ELMA-asiakasryh-

mää. Näihin kuuteen tyypilliseen ryhmään sijoittui 318 asiakasta eli 63 prosenttia kai-

kista asiakkaista. Asiointiuran ottaminen mukaan kolmanneksi dimensioksi pilkkoi 

aineiston kuvaamista ajatellen liian pieniin soluihin. ”Asiointiura” päätettiin ottaa 
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muuttujaksi, jonka suhteen voidaan tarkastella sekä kaikkia ELMA-asiakkaita, että 

muodostettuja tyyppejä. 

Kun tarkasteltiin lähemmin kuvattavaksi valittuja kuutta tyypillistä ristiintaulu-

koinnin solua, havaittiin, että kuvattavaksi valikoituu luontevasti viidessä solussa joko 

mies tai nainen. Yksi soluista oli sukupuolijakaumaltaan niin tasainen, että päätettiin 

tehdä tästä kaksi tarinaa. Kuudesta tavallisimmasta asiakasryhmästä lähdettiin työs-

tämään seitsemää ELMA-asiakkaiden tarinatyyppiä ja esimerkkitarinaa.  

Kuten jo luvussa 2.9 totesin, kerronnallisen eli narratiivisen tutkimuksen perin-

nettä ajatellen tapani käyttää tarinan käsitettä on poikkeava. Kysymyksessä on oike-

astaan tiettyä Elma-asiakasryhmää kuvaavien keskimääräisyyksien pohjalle hahmo-

teltu tarina, jota on täydennetty ryhmän asiakkaiden tiedoista löytyneillä tarinallisilla 

aineksilla ja tulkinnoilla. Vaikka Elma-asiakkaat ovat itse kertoneet tarinansa, on kuu-

lijana toiminut asiantuntija hahmotellut siitä dokumenttiin oman ymmärryksensä 

mukaisen tarinan, jota olen siis edelleen omalla ymmärrykselläni analysoinut. Tässä 

on analogisuutta Nokso-Koiviston semioottiseen analyysiin tekstin ja todellisuuden 

välisestä suhteesta tulkittaessa lääkärinlausuntoja. Asiantuntijalääkärin suhde potilaan 

todellisuuteen välittyy siinä lausunnon laatijan välityksellä. (Nokso-Koivisto 2001.)  

Tarinan pohja muodostuu kvantitatiivisesta tiedosta, ja tarinoiden muodostami-

sen aloitin analysoimalla SPSS-ohjelmalla kunkin tarinatyypin perustiedot muuttujien 

frekvensseinä ja keräsin ne Excel-tiedostoon. Käytettävissä olivat perustietojen 

muuttujat: ikä, siviilisääty, asumiskuvaus, koulupohja, oppimishistoria, ammatti-

asema, lapsiluku ja rikoshistoria. Näiden lisäksi analysoin tiedot työuran pituudesta, 

ammattialasta, työttömyyden kestosta sekä tukitöistä ja työttömäksi jäämisen ajan-

kohdasta. Vajaakuntoisuutta analysoin kerätyn materiaalin tuottamista aiemmista ter-

veydenhuollon diagnooseista. Käytettävissä oli myös tietoa ELMA-asiakkaiden kun-

toutustoimista sekä työkykyarviotoimenpiteistä. Asiointia arvioin, paitsi asiointiura-

muuttujan pohjalta, myös ELMAa edeltävien kolmen vuoden käyntien lukumäärän 

ja käyntiaiheiden sekä tilattujen sairauskertomusten laadun perusteella. Asiakkaan 

ELMA-prosessia kuvaavista muuttujista käytin oirekuvausta, statuslöydöksiä, tehty-

jen tutkimusten määriä ja tuloksia sekä tietoja prosessiin kuuluvista käynneistä ja tut-

kimusten etenemisestä.   

Seuraavaksi ryhmittelin käytettävissä olevat muuttujien keskimääräiset arvot asia-

kokonaisuuksiksi. Esimerkiksi tarinatyypin työhistoria muodostui tyyppiin sijoitettu-

jen henkilöiden keskimääräisistä työvuosista, työttömyyden kestosta, tukityösuhtei-

den määrästä ja tavallisimmista ammattialoista. Muuttujien ryhmittely ja tarinan ra-

kenne heijastavat lääkärin työssä tyypillistä tapaa esittää tutkittavan henkilö- ja sairas-
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tamishistoria. Ryhmittelyistä alkoi hahmottua kvantitatiivinen keskimääräinen tarina-

tyyppi ja runko esimerkkitarinalle. Tästä ei kuitenkaan vielä muodostunut inhimillistä 

tarinaa, siitä puuttui inhimillinen tulkinta ja ymmärrys.  

Kvantitatiivisen analyysin avulla hahmoteltua runkoa lähdin sitten muokkaamaan 

varsinaiseksi tarinatyypiksi ja esimerkkitarinaksi palaamalla ELMA-asiakkaiden rekis-

terin asiakaskansioiden tietoihin (vrt. kuvio 2). Ensin kävin läpi neljän asiakaskansion 

tiedot yleisvaikutelman saamiseksi. Sitten etsin asiakaskansioiden materiaalista järjes-

telmällisesti yksityiskohtia siitä, miten kvantitatiivisessa analyysissa esille tulleet piir-

teet ilmenivät asiakkaiden tarinoissa. Esimerkiksi tarinatyypin työhistoriaan on otettu 

ryhmän asiakkailla eniten esiintyneitä tyypillisiä ammatteja ja ammatillisia käänteitä 

hiukan muunnellen ja yhdistellen. Sairaushistoria muodostui analysoimalla ensin sai-

rastamisen tapaa ja laatua, ja yksityiskohdat valitsin asiakasryhmässä toistuvasti esiin-

tyvistä sairauksista tai jos näitä ei ollut, jonkun sairauden saman sairausryhmän sisältä 

(esimerkiksi syöpäsairaudet). Seuraavaksi etsin järjestelmällisesti uusia kvantitatiivi-

sen analyysin ulkopuolelle jääneitä kullekin tyypilliselle asiakasryhmälle yhteisiä omi-

naisuuksia liittyen elämänhistorian käänteisiin. Näistä tarinatyyppiin pääsivät myös 

ne, joita oli ainakin samantyyppisinä useimmilla ryhmään luokitelluilla asiakkailla. 

Tällaisia olivat esimerkiksi primaariperheeseen liittyvät yksityiskohdat (vaikkapa van-

hempien päihdeongelma). Asiakaskansioiden lukemisen aikana keräsin järjestelmälli-

sesti syntyneitä asiakasryhmää koskevia yleisiä käsityksiä tai oikeastaan hypoteeseja, 

jotka sitten seuraavien kansioiden lukemisen aikana joko vahvistuivat tai kumoutui-

vat. Tällä tavalla syntyi esimerkiksi näkemys kahden kuvatun naisen tarinatyypin työ-

hön osallistumisen intensiteetistä (toisessa tarinatyypissä enemmän voimavaroja 

säästäen perheen ehdoilla) tai sosiaalisesta kannattelusta sekä arviointi tarinatyypin 

henkilöiden roolista tai moraalitarinasta. Varsinaisesti fiktiota tarinatyypeissä ei ole, 

vaikka yksityiskohtia on muutettu, punottu yhteen tai irroteltu toisistaan. Tässä pys-

tyin käyttämään myös omaa kokemustietoani tavattuani satoja Elma-asiakkaita.  

Asiakaskansioiden uudella materiaalilla irralliset kvantitatiivisen analyysin tiedot 

punoutuivat vähitellen loogiseksi tarinatyypiksi ja esimerkkitarinaksi. Esimerkkitari-

nat muodostuivat kyllääntymisperiaatteella siten, että tarina kasvoi uusilla piirteillä 

jokaisen uuden kansion lukemisen perusteella, kunnes tarinaan ei enää löytynyt hyö-

dynnettävissä olevia merkittäviä uusia koko ryhmää kuvaavia piirteitä. Yhtä tarinaa 

kohden tarvittiin 8–16 kansiota, kaikkiaan 88 kansiota. Esimerkkitarinoita kirjoitta-

essa syntyi vahva kuva asiakasryhmän edustajasta, joka ei kuitenkaan ollut kukaan 

tutkituista henkilöistä, vaan syntyi uusi, edelleen tutulta tuntuva tarina. Esimerkkita-

rinoita muokattiin vielä kollektiivisesti työryhmässä lopulliseen muotoonsa.  
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4.3.5 Eläkepäätöksen kuvaaminen korrespondenssi-analyysillä 

Kvantitatiivisessa eli määrällisessä tutkimusmetodissa on käytettävissä runsaasti eri-

laisia tilastotieteellisiä menetelmiä ja päätelmät perustuvat yleensä tilastolliseen to-

dennäköisyyteen.  Kvantitatiivinen analyysi on usein selittävää, jolloin teorian osuus 

on keskeinen, mutta se voi olla myös kuvailevaa. (Alasuutari 2011; KvantiMOTV 

2013.) Käytettävissä on myös vaativampia kvantitatiivisia tilastollisia menetelmiä, 

jotka eivät perustu testauksiin, tilastolliseen päättelyyn tai hypoteesien asettamiseen 

ja tutkimiseen. Tilastollisiin monimuuttujamenetelmiin kuuluvan korrespondenssi-

analyysin tarkoitus on havainnollistaa kaksiulotteisia frekvenssitaulukoita. Mene-

telmä on hyvin visuaalinen, sillä siinä on kysymys kuvioiden piirtämisestä, joista voi-

daan havaita kahden luokitellun muuttujan suhteita sekä muuttujien sisäisten luok-

kien suhteita. (Hellsten 2003.) Moniulotteista korrespondenssianalyysiä (MCA) voi-

daan käyttää myös useammilla ulottuvuuksilla ja metodi sopii hyvin kuvailevaan tut-

kimukseen. Sen vahvuutena on soveltuvuus kaikkien mittaluokkien käsittelyyn ja 

mahdollisuus integroida laadullista ja määrällistä aineiston lähestymistapaa toisiinsa. 

Voidaan esimerkiksi yhdistää kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia osatuloksia sekä havain-

noida niiden välisiä yhteyksiä. (Vuorijärvi 2014.) 

Kaikkien 505 asiakkaan tiedossa olevat eläkepäätökset kuvataan kvantitatiivisessa 

osiossa (luku 5.2.4). Eläkemyönnön taustalla ovat todennäköisesti niin monimuotoi-

set hakijaan ja lausuntoon liittyvät asiat, ettei tämän tutkimuksen puitteissa ollut mah-

dollista lähteä luomaan kattavaa kvantitatiivista mallia eläkepäätökseen vaikuttavista 

tekijöistä. ELMA-asiakkaan tarinan kuvaaminen jäisi kuitenkin torsoksi, mikäli siitä 

puuttuisi tieto henkilön eläkepäätöksestä. Kun ELMA-tutkimusaineistoa analysoitiin 

kvantitatiivisesti, saatiin käsitys kunkin tarinatyypin suhteesta eläkemyöntöön. Halu-

sin kuitenkin saada myös kokonaisvaltaisemman näkemyksen eri tarinatyyppien hen-

kilöiden suhteesta toisiinsa eläkemyönnön perspektiivissä. Tarinatyypeistä oli mah-

dollista muodostaa oma muuttujansa, joka itsessään sisältää jo sekä laadullista että 

määrällistä analysointia. Tällaisen muuttujan perinteinen käyttö kvantitatiivisissa ana-

lyyseissa olisi ongelmallista, mutta moniulotteinen korrespondenssianalyysi soveltuu 

siihen hyvin. Analyysi tehtiin käyttäen SPSS-ohjelmiston MCA-sovellusta muuttujina 

tarinatyyppi (7 nimettyä tarinatyyppiä: rapautuneet, monisairaat, syrjäytyneet, uupu-

neet, lannistuneet, vamma-alttiit ja eristäytyneet) ja eläkehaku (myönteinen päätös, 

kielteinen päätös, ei haettu ja ei päätöstä). Analyysiin aineistosta valittiin vain tarina-

tyyppeihin sijoittuneet 270 asiakasta. 
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4.4 Eettiset näkökulmat 

Tutkimukselle saatiin asianmukaiset tutkimusluvat Työministeriöltä (25.1.2006), 

Tampereen Aikuiskoulutuskeskukselta (10.3.2006) sekä Pirkanmaan sairaanhoitopii-

rin eettiseltä toimikunnalta (11.12.2008). 

Tutkimus on rekisteritutkimus enkä missään vaiheessa ollut henkilökohtaisesti 

yhteydessä asiakkaisiin. Käytettävät rekisteritiedot ovat luonteeltaan sairauskerto-

mustietoja eikä niitä ole alun perin kerätty tutkimuskäyttöä varten. Tämä muodostaa 

eettisen ongelman suhteessa itsemääräämisen periaatteeseen ja yksityisyyden suojaan. 

Tutkittavien suuren määrän ja osin todennäköisen vaikean tavoitettavuuden vuoksi 

ei käytännössä ollut mahdollista saada tutkittavien kirjallista suostumusta, joten tut-

kimuksen toteuttamiseksi hankittiin viranomaisten lupa.  Henkilöt, jotka olivat kiel-

täneet tietojensa tutkimuskäytön, suljettiin pois tutkimuksesta. Tutkimuksen edetessä 

irrotin kerätyn rekisterimateriaalin henkilöturvatunnuksista. Yksityisyyden suojan pe-

riaatetta on toteutettu myös niin, että kuvattavaksi on valittu eniten henkilöitä käsit-

tävät kategoriat. Tarinatyypille konstruoidut esimerkkihenkilöt ovat saaneet nimensä 

tarinatyypin henkilöiden kohortin tavallisimmista nimistä niin, ettei niitä esiintynyt 

todellisilla asiakkailla. Tarinoiden sisältö on sekoitettu siten, ettei asiakkaiden paljas-

tuminen ole mahdollista. Tarinatyyppien esimerkkitarinoiden henkilöitä ei siis todel-

lisuudessa ole olemassa. Tarinat ja tutkimustulokset olen kirjoittanut tutkittavia kun-

nioittaen. 

ELMA-hankkeessa työskennelleenä lääkärinä olen tavannut monia tutkimukseen 

valikoituneista asiakkaista, ja minulle oli muodostunut omia käsityksiä ja ennakko-

asenteita. Sekä tutkimuksen kvantitatiivisessa, että erityisesti kvalitatiivisessa osassa 

pitäydyin objektiivisuudessa tiedostamalla mahdollisen tutkijaharhan, ja työskentele-

mällä järjestelmällisesti perusteellisella työotteella. Näin pystyin hyödyntämään asian-

tuntemustani, ja silti pitäytymään tiukasti aineiston tuottamassa todellisuudessa. Olen 

pyrkinyt lähdekriittisyyteen ja huomioinut tutkimuseettiset näkökulmat kirjallisuus-

katsauksessa esittämällä monipuolisesti tieteellisesti perusteltuja näkökulmia. Tavoit-

teeni on ollut kuvata myös yhteiskunnallista tilannetta mahdollisimman luotettavista 

lähteistä tiedostaen myös tässä omien asenteideni mahdollisen vaikutuksen. Tiedon 

objektiivisuuteen eivät ole vaikuttaneet myöskään taloudelliset intressit: sadat 

ELMA-asiakaskontaktini ovat toteutuneet pääosin julkisten työnantajieni päivä-

työssä, ja ammatinharjoittajana näitä on ollut muutaman prosentin verran. 

Itse ELMA-prosessiin liittyy lähtökohtainen eettinen ongelma, kun asiakkaiden 

terveydentilaa selvitetään ilman ajatusta mahdollisesti löytyvien sairauksien hoidosta. 
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Käytännössä kuitenkin hoidon tarpeessa olevat asiakkaat pyrittiin ohjaamaan asian-

mukaisen hoidon piiriin. 
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5 TULOKSET 

5.1 ELMA-asiakkaiden taustatiedot 

Kuvaan ensimmäiseksi keskeiset löydökset, jotka saatiin ELMA-asiakkaiden rekiste-

ristä kerättyä ELMA-tutkimusaineistoa analysoimalla. Tilastotiedot kuvaavat ELMAan 

tullutta asiakasta. Vertailuna esitän joitakin pitkäaikaistyöttömien tunnuslukuja vuoden 

2006 (N=3771) aineistosta. 

5.1.1 Sosiodemografiset tiedot 

Kolmasosa (n=182, 36 %) asiakkaista on naisia. Miehet ovat 23–63-vuotiaita ja naiset 

31–63-vuotiaita, mutta ikäjakaumat ovat vinoja niin, että miesten keski-ikä (mediaani) 

on 54 ja naisten 56 vuotta. Suuriin ikäluokkiin kuuluvia eli vuosina 1945–1950 synty-

neitä on lähes puolet (47 %). Vertailussa vuoden 2006 pitkäaikaistyöttömien kokonais-

aineistoon (Taulukko 1.) ELMA-asiakkaiden joukossa korostuvat 50–60-vuotiaat. 

Taulukko 1.  ELMA-asiakkaiden ja pitkäaikaistyöttömien ikäjakaumat sekä sijoittuminen suuriin 
ikäluokkiin. 

 ELMA-asiakkaat N=505  Pitkäaikaistyöttömät 2006 N=3771 

 Miehet 

N=323 (%) 

 Naiset 

N=182 (%) 

 Miehet 

N=2141 (%) 

 Naiset  

N=1630 (%) 

Ikäluokat (vuosia)         

   alle 40  8,0  2,7  18,4  14,6 

   40–49  20,7  13,7  21,6  14,8 

   50–54  28,8  24,7  14,2  10,4 

   55–59  35,6  47,3  18,7  16,0 

   60 tai yli  6,8  11,5  27,2  44,2 

Syntymävuosi         

   ennen 1945  7,7  19,8  15,8  27,9 

   1945–1950  46,4  47,3  26,8  29,1 

   1950 jälkeen  45,8  33,0  57,4  43,0 

Yhteensä  100,0  100,0  100,0  100,0 



 

99 

Taulukossa 2. kuvataan asiakkaiden asunto- ja perhetilannetta. Vailla asuntoa olevista 

(8 %) valtaosa on miehiä. Yli puolet asuu yksin ja noin neljäsosa puolison kanssa. 

Sekä miesten että naisten yleisin siviilisääty on eronnut. Kolmasosa miehistä on nai-

mattomia ja kolmasosa naisista avo- tai avioliitossa. Naisilla on lapsia useammin 

(80 %) kuin miehillä (57 %), mutta huollettavia on enää harvoilla. Rikostaustaakin 

löytyy: lähes 20 prosentilla miehistä ja vajaalla kolmella prosentilla naisista on ollut 

ehdottomia vapausrangaistuksia. 

Taulukko 2.  ELMA-asiakkaiden asuminen ja perhetilanne 

 ELMA-asiakkaat N=505 

 Miehet 

N=323 (%) 

 Naiset 

N=182 (%) 

Asumismuoto     

   On asunto  86,4  89,6 

   Ei asuntoa/ asuntola  10,5  3,8 

   Ei tietoa  3,1  6,6 

Asuinkumppanit     

   Asuu yksin  62,8  54,4 

   Puoliso ja lapsia  5,6  7,1 

   Puoliso, ei lapsia  17,6  29,1 

   Sukulaiset /tuttavat  9,6  5,5 

   Muu, ei tietoa  4,3  3,8 

Siviilisääty     

   Naimaton  35,6  13,7 

   Avio- tai avoliitto  20,4  33,0 

   Eronnut tai asumusero  42,7  46,2 

   Leski  0,9  6,6 

   Muu, ei tietoa  0,3  0,5 

Lapset     

   Ei lapsia  43,3  20,3 

   1 lapsi  18,9  26,4 

   2 lasta tai enemmän  37,5  52,2 

   ei tietoa  0,3  1,1 

   (Huollettavat)  (10,6)  (5,5) 

Yhteensä  100,0  100,0 
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Koulutus (Taulukko 3.) on niukka: pelkän kansa- tai peruskoulun on käynyt noin 70 

prosenttia. Yhdeksän asiakkaan koulu on jäänyt kesken. Vuoden 2006 pitkäaikais-

työttömiin verrattuna ELMA-asiakkaissa on vähemmän oppikoulun ja lukion käy-

neitä. Koulumenestyksen (päästötodistuksen keskiarvo) ilmoitti olleen vähintään 

keskitasoista noin kaksi kolmesta ja reilu neljännes (28 %) kertoi kärsineensä oppi-

misvaikeuksista. 

Taulukko 3.  ELMA-asiakkaiden ja pitkäaikaistyöttömien peruskoulutus sekä ELMA-asiakkaiden 
koulumenestys 

 ELMA-asiakkaat 

N=505 

 Pitkäaikaistyöttömät 2006 N=3771 

 Miehet 

N=323 (%) 

 Naiset 

N=182 (%) 

 Miehet 

N=2141 (%) 

 Naiset 

N=1630 (%) 

Peruskoulutus         

Jäänyt kesken  2,2  1,1  0,0  0,0 

Kansakoulu  59,1  60,4  50,0  48,5 

       Oppikoulu  10,2  9,3  13,3  17,8 

Peruskoulu  11,8  7,7  20,4  15,0 

Lukio  3,7  9,9  16,0  17,8 

Muu, ei tietoa  13,0  11,5  0,3  0,9 

Koulumenestys         

erittäin hyvä/ hyvä  11,1  20,9     

keskitaso (ka 7.1–8)  50,5  47,3     

keskitasoa heikompi  30,3  23,6     

kesken, ei koulutusta  2,2  1,1     

ei tietoa  5,9  7,1     

Yhteensä  100,0  100,0  100,0  100,0 

Taulukosta 4 nähdään, ettei yli 60 prosentilla ELMA-asiakkaista ole ammatillista kou-

lutusta. Keskiasteen koulutus on vajaalla kolmanneksella ja korkea-asteen opinnot 

(opistoaste, ammattikorkeakoulu, korkeakoulu tai yliopisto) on suorittanut alle seit-

semän prosenttia, eli koulutettujen osuus oli pienempi kuin kaikilla pitkäaikaistyöt-

tömillä vuonna 2006.   

Ammattiasema luokiteltiin työntekijäksi yli 80 prosentilla (Taulukko 4.) ja varsin-

kin miehissä on paljon sekatyöntekijöitä, joiksi Työministeriön ammattiluokituksen 

(Työministeriö 2005) soveltamisohjeen mukaan luokitellaan ”henkilöt, jotka tekevät 

sellaista manuaalista, yleensä vaihtelevaa työtä, joka ei vaadi koulutusta”. ELMA-asi-

akkaana olleet miehet ovat tavallisimmin toimineet rakennusalalla tai teollisuuden eri 
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aloilla ja naiset palvelualalla, teollisuudessa tai kaupan alalla. Pitkäaikaistyöttömien 

vuoden 2006 aineistossa tavallisimmat ammattialat ovat miehillä teollisuuden eri alat 

ja rakennustyö sekä naisilla hallinto- ja toimistotyöt, kaupallinen ala ja palvelutyö.  

Taulukko 4.  ELMA-asiakkaiden ja pitkäaikaistyöttömien ammatillinen koulutus ja ammattialat. 

 

 ELMA-asiakkaat N=505  Pitkäaikaistyöttömät 2006 

N=3771 

 Miehet 

N=323  

(%) 

 Naiset 

N=182 

(%) 

 Miehet 

N=2141 

(%) 

 Naiset 

N=1630 

(%) 

Ammattikoulutus         

Ei ammattikoulutusta  63,5  61,3  45,9  52,3 

Keskiasteen koulutus  31,0  30,9  36,7  31,2 

Korkea-asteen koulutus  5,6  7,7  17,4  16,6 

Ammattiasema         

Toimihenkilö  7,4  14,8     

Työntekijä  84,2  77,5     

Yrittäjä  5,9  4,9     

Ammattiala         

0 Tieteellinen, tekninen, taiteellinen työ  2,8  1,6  12,6  9,4 

1 Terveydenhuolto- ja sosiaaliala  0,3  9,9  1,0  9,8 

2 Hallinto- ja toimistotyöt  5,0  11,0  9,5  22,6 

3 Kaupallinen työ  6,8  13,7  7,7  16,2 

4 Maa- ja metsätaloustyö, kalastus  1,2  1,1  1,3  0,8 

5 Kuljetus- ja liikenne  7,1  1,6  4,8  1,9 

6 Rakennus- ja kaivosala  26,6  1,1  13,1  0,3 

   (sekatyö)  (9,3)  (0,0)  (4,4)  (0,0) 

7 Teollisuus; vaatetus, kone, puu, sähkö  18,0  13,7  20,1  9,6 

8 Muu teollisuus ja varastoala  17,3  11,5  20,3  8,3 

   (sekatyö)  (13,0)  (6,0)  (9,1)  (1,7) 

9 Palvelutyö  5,6  27,5  4,1  14,9 

10 Muualla luokittelematon työ, ei tietoa  9,2  7,1  5,5  6,3 

Yhteensä  100,0  100,0  100,0  100,0 
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5.1.2 Työvuodet ja työttömyyden kesto 

Koko 505 henkilön otoksesta 14 henkilöllä ei ole lainkaan työhistoriaa tai he ovat 

olleet vain tuetuissa työsuhteissa. Tässä tutkimuksessa työhistoriaan ei luettu tuki-

työtä, vaan se katsotaan ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteeksi. 33 henkilöllä työ-

historiaa on korkeintaan yksi vuosi.  ELMA-asiakkaat ovat tehneet keskimäärin 14 

vuoden työuran, ja pisimmät työurat ovat olleet yli 30 vuotta. Naisilla työvuosia on 

kertynyt hiukan enemmän, keskimäärin 15 vuotta. Miehistä kahdella viidesosalla ja 

naisista kolmanneksella työvuosia on kertynyt alle 10 ja toisaalta noin kolmanneksella 

molemmilla sukupuolilla on työuraa ollut yli 20 vuotta. (Taulukko 5.) 

Taulukko 5.  ELMA-asiakkaiden työvuodet, tukityöt, työttömyyden kesto ja työttömyyden 
alkamisvuosi. 

  ELMA-asiakkaat N=505 

  
Miehet 

N=323 (%) 
 

Naiset 

N=182 (%) 

Toteutuneet työvuodet     

   0–3 vuotta  21,4  14,3 

   4–9 vuotta  18,6  19,2 

  10–19 vuotta  29,1  31,3 

  vähintään 20 vuotta  31,0  35,2 

Tukityöt     

   ei tukityöjaksoja  52,3  42,3 

   1 tukityöjakso  26,6  23,6 

   Vähintään 2 tukityöjaksoa  21,1  34,1 

Työttömyyden kesto     

   korkeintaan 5 vuotta  18,0  24,2 

   6–9 vuotta  16,4  20,3 

   10–14 vuotta  44,6  33,0 

   vähintään 15 vuotta  20,7  20,3 

   tieto puuttuu  0,3  2,2 

Työttömyyden alkaminen     

   vuoden 1994 jälkeen  29,7  41,8 

   1990–1994  46,1  33,5 

   ennen vuotta 1990  23,8  22,5 

   tieto puuttuu  0,3  2,2 

Yhteensä  100,0  100,0 
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Työttöminä tutkitut ovat olleet keskimäärin 11 vuotta Elma-tutkimusta edeltäen, kun 

mukaan lasketaan myös tukityöjaksot, joita oli yli puolella tutkituista henkilöistä. Tut-

kittavat ovat siis varsin yksiselitteisesti pitkäaikaistyöttömiä. Naisille työttömyyttä on 

kertynyt keskimäärin hiukan vähemmän, 10 vuotta. Työttömyyden keston mukaan 

asiakkaat voidaan jakaa karkeasti viidesosiin (Taulukko 5.) niin, että viidennes on ol-

lut työttömänä korkeintaan 5 vuotta, viidennes 6–9 vuotta, kaksi viidennestä 10–14 

vuotta ja pisimpään työttömänä ollut viidennes vähintään 15 vuotta. Lähes puolella 

miehistä pitkäaikaistyöttömyys on alkanut lamavuosina 1990–1994, naisten työttö-

myys on alkanut useammin vuoden 1994 jälkeen. Viidesosa sekä miehistä että naisista 

on jäänyt työttömäksi jo ennen vuotta 1990.  

5.1.3 Sairastaminen, kuntoutustoimet ja työkykyarviot 

Varhaisen aikuisiän terveyttä voidaan miehillä arvioida asevelvollisuuden suorittami-

sen pohjalta.  Yli viidenneksen asevelvollisuus oli keskeytynyt tai heidät oli vapautettu 

palveluksesta. Kolmella neljästä syyt liittyivät psyykkiseen terveydentilaan.  

Tutkittavien sairastamista tarkasteltiin poimimalla eri tahoilta tilatuista sairausker-

tomuksista tiedot asetetuista diagnooseista. Aiempia sairauskertomuksia ei ollut lain-

kaan 36 henkilön (7 %) asiakaskansioissa. Paperit oli mitä ilmeisimmin palautettu 

ELMA-selvittelyjen jälkeen. Käytettävissä olevista 469 henkilön sairauskertomuk-

sista ilmeni, että lähes kaikilla oli tiedossa jokin sairausdiagnoosi ennen ELMA-sel-

vittelyä (98 %). Mielenterveyden ja tuki-ja liikuntaelimistön diagnooseja oli asetettu 

yli puolelle ELMA-asiakkaista, ja hiukan vajaalla puolella oli vammojen tai niiden 

jälkitilojen diagnooseja. Noin kolmanneksella oli sydän-ja verenkiertoelinten tai ruu-

ansulatuselinten sairauksien diagnooseja. Naisilla painottuivat tuki-ja liikuntaelinsai-

raudet ja miehillä vammat mielenterveyden häiriöiden ohella (Taulukko 6).  

Käytettävissä olleiden sairauskertomustietojen perusteella yli 10 prosentilla 

ELMA-asiakkaista on ollut jokin vakava sairaustapahtuma, kuten sydän- tai aivoin-

farkti tai syöpäsairaus. Päihteiden käyttöön liittyvä sairaus oli löydettävissä noin 30 

prosentilla miehistä ja yli 10 prosentilla naisista. Haastattelututkimuksissa kysytään 

usein toimintakykyä haittavia pitkäaikaissairauksia, mutta sairauskertomusmateriaa-

lista sairauden vaikutusta toimintakykyyn on vaikea arvioida. Jokin pitkäaikaissairaus 

voitiin kirjata 86 prosentille naisista ja 76 prosentille miehistä. 
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Taulukko 6.  ELMA-asiakkaille ennen ELMA-selvitystä asetetut diagnoosit ICD-10 tautiluokituksen 
mukaan ryhmiteltynä. 

  ELMA-asiakkaat N=505 

  
Miehet 

N=323 (%) 
 

Naiset 

 N=182 (%) 

Diagnoosiryhmä     

    infektiotaudit  7,4  3,8 

    kasvain- ja veritaudit  6,2  14,3 

    aineenvaihduntasairaudet  16,7  29,1 

    mielenterveyden häiriöt  54,5  53,8 

        päihteiden käyttö  (43,0)  (20,9) 

        masennus  (21,4)  (35,7) 

    hermoston sairaudet  24,1  22,0 

    silmä- ja korvataudit  12,7  20,3 

    sydän- ja verisuonitaudit  28,5  37,4 

    hengityselinsairaudet  19,2  28,0 

    ruuansulatuselinsairaudet  31,3  26,9 

    ihosairaudet  12,7  14,8 

    tuki-ja liikuntaelinsairaudet  42,4  64,8 

    virtsaelinsairaudet  7,1  18,1 

    vammat ja jälkitilat  51,7  34,1 

    oire, epämuodostumat, muut  20,4  28,0 

Yhteensä  100,0  100,0 

Saatu kuntoutus eriteltiin avofysioterapiaan, laitoskuntoutukseen ja päihdekuntou-

tukseen (Taulukko 7). Fysioterapiaa oli saanut lähes puolet naisista ja alle viidesosa 

miehistä. Myös laitoskuntoutus oli yleisempää (19 % vs. 9 %), mutta päihdekuntou-

tus harvinaisempaa (9 % vs. 22 %) naisilla. Laitoskuntoutusjaksot olivat hyvin hete-

rogeenisia sisällöltään ja mukaan on laskettu paitsi tuki- ja liikuntaelinsairauksien, 

myös neurologisten sairauksien, reumasairauksien ja sydän- ja hengityselinsairauksien 

kuntoutukseen painottuvia kuntoutusjaksot. Muutama pitkäaikaistyöttömien laitos-

kuntoutusjaksokin asiakkailta löytyi. Kuntoutustiedot on kerätty koko ELMA-mate-

riaalista (N=505). 

Ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteeksi luokiteltaviin erilaisiin kuntoutustar-

vetta ja työkykyä selvittäviin tutkimuksiin ennen ELMA-prosessia on osallistunut 

noin joka neljäs tutkituista 505 henkilöstä, naiset miehiä useammin. Näistä 132 hen-

kilöstä työkyvyttömäksi on arvioitu 12. Suurimmalla osalla on siis arvioitu olevan 
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jäljellä työkykyä. 21 henkilöä on ollut selvityksessä kahdesti ja yksi kolmasti. (Tau-

lukko 8.) Aineistossa on lisäksi 40 henkilön (8 %) osalta tieto osallistumisesta työpa-

jatyyppiseen työkokeiluun, urasuunnittelukurssille tai ulkopuoliseen työkokeiluun. 

Sukupuolten välillä näissä ei ole mainittavia eroja. Ylivoimaisesti tavallisin ammatilli-

sen kuntoutuksen toimenpide olivat tuetut työllistymisjaksot, joita käsiteltiin jo edellä 

luvussa 5.1.2. 

Taulukko 7.  ELMA-asiakkaiden kuntoutustoimet ennen ELMA-selvitystä. 

 ELMA-asiakkaat N=505 

 Miehet 

N=323 (%) 

 Naiset 

N=182 (%) 

Avofysioterapia     

   kyllä  17,6  45,6 

   ei  82,4  54,4 

Laitoskuntoutus     

   kyllä  9,3  19,2 

   ei  88,5  78,0 

   haettu, ei myönnetty  1,2  2,7 

   myönnetty, ei toteutunut  0,9  0,0 

Päihdekuntoutus     

   kyllä  22,0  8,8 

   ei  78,0  91,2 

Yhteensä  100,0  100,0 

Kuntoutustutkimustyyppisten toimenpiteiden lisäksi monien ELMAan lähetettyjen 

pitkäaikaistyöttömien työkykyä on arvioitu normaalin terveydenhuollon toiminnan 

osana tai työvoimatoimiston pyynnöstä terveyskeskuksessa tai erikoislääkäreiden 

vastaanotoilla. Kaikkiaan 60 prosentin eli noin 300 ELMA-asiakkaan työkykyä on 

arvioitu jollakin tapaa (Taulukko 8). Työkykyä arvioiva kannanotto on naisista yli 75 

prosentilla ja puolella miehistä, ja tavallisimmin tämä on työrajoitelausunto, jolla siis 

on todettu työkyvyn alentuminen. Lausuntoja on joillakin henkilöillä useampia. Tut-

kimusmateriaalissa käytettävissä olevilla lausunnoilla on myönnetty varsin niukasti 

etuuksia. Myönteinen kuntoutustukipäätös on tiedossa 31 asiakkaalla ja aiempi osa-

työkyvyttömyyseläke 13 asiakkaalla. Lähes 40 prosenttia on ollut sairauslomalla työt-

tömyysaikana. Naisilla sairauslomia on yli puolella, kun miehistä sairauslomaa on kir-

joitettu vajaalle kolmannekselle.  
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Taulukko 8.  ELMA-asiakkaiden kuntoutus- ja työkykyarviotoimenpiteet sekä työkykyä arvioivat 
lausunnot ennen ELMA-selvitystä 

 ELMA-asiakkaat N=505 

 Miehet 

N=323 (%) 

 Naiset 

N=182 (%) 

Kuntoutus- ja työkykyarvio     

  Kuntoutustarveselvitys  10,5  18,1 

  Laitoskuntoutustutkimus  6,5  12,6 

  Erikoissairaanhoidon kuntoutustutkimus  3,7  7,1 

7,1   Ei arviotoimenpidettä  79,3  64,3 

Työkykyä arvioiva lausunto 

 

    

   Kyllä  50,5  76,4 

   Ei  49,5  23,6 

Lausuntojen sisältö     

  Lausunto työkyvyn alenemasta  30,7  54,4 

  Lausunto määräaikaisesta työkyvyttömyydestä  18,0  34,6 

  Lausunto osatyökyvyttömyydestä  2,5  6,0 

  Lausunto työkyvyttömyydestä  11,5  26,4 

  Lausunto: ei ota kantaa työkykyyn  5,6  8,2 

  Lausunto: työkykyinen  5,1  5,4 

  Aiempi sairausloma työttömänä  31,9  50,5 

Yhteensä  100,0  100,0 

5.1.4 Terveyspalvelujen käyttö 

Terveyspalvelujen käyttöä analysoitiin tilatuista sairauskertomuksista, joita oli saatu 

terveyskeskuksista 88 prosentilta, erikoissairaanhoidosta 74 prosentilta, yksityissek-

torilta 24 prosentilta, mielenterveystoimistoista 19 prosentilta ja kuntoutussektorilta 

18 prosentilta ELMA-asiakkaista. Työterveyshuolloista, päihdehuollosta ja vankila-

terveydenhuollosta sairauskertomuksia on alle 10 prosentilla. Yksityissektorin käyn-

tien osuus selittyy suurimmaksi osaksi työvoimatoimistojen pyytämillä konsultaati-

oilla, ja näitä on toteutunut sekä yleislääkäreiden, työterveyslääkäreiden että eri eri-

koisalojen spesialistien vastaanotoilla. Seitsemällä prosentilla asiakkaista ei siis ollut 

kansiossa lainkaan tilattua sairauskertomusmateriaalia (vrt. luku 5.1.3). 

Eri erikoisaloilta eniten tietoja löytyy radiologian eli kuvantamisen alalta, lähes 

kolmella neljästä. Kirurgian erikoisalan sairauskertomustietoja on yli 60 prosentilla, 
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sisätautien erikoisalatietoja noin 40 prosentilla ja psykiatrian erikoisalakohtaisia tie-

toja löytyy noin 30 prosentilla asiakkaista. Myös neurologian, fysiatrian ja korva- 

nenä- ja kurkkutautien erikoisalatietoja on käytettävissä yli viidennekseltä tutkituista, 

samoin laboratoriotutkimustietoja. 

Asiointia terveydenhuollossa arvioitiin tarkemmin viimeisten kolmen ELMA-sel-

vittelyä edeltävän vuoden ajalta kirjaamalla 469 ELMA-asiakkaan käyntejä käytettä-

vissä olevista sairauskertomuksista. Tutkittavilla oli yhteensä yli 5000 lääkärin vas-

taanottokäyntiä tai osastojaksoa. Näistä oli toteutunut terveyskeskuksen ajanvaraus-

vastaanotolla noin puolet ja päivystysvastaanotolla vajaa viidennes, erikoislääkäripo-

liklinikoilla noin 450 ja vuodeosastoilla noin 150. Erikoissairaanhoidossa lääkärikäyn-

tejä ja osastojaksoja oli vähemmän, kuitenkin lähes 800 ja muilla sektoreilla, johon 

oli tässä laskettu myös mielenterveystoimiston käynnit, vajaat 400 käyntiä. Kahdek-

salla prosentilla asiakkaista ei ollut tiedossa lainkaan terveydenhuollon käyntejä edel-

tävän kolmen vuoden aikana. (Taulukko 9.)  

ELMA-selvittelyä edeltävän kolmen vuoden aikana tutkituista 80 prosenttia oli 

käynyt terveyskeskuksen ajanvarauspoliklinikalla. Keskimäärin käyntejä oli yhdellä 

henkilöllä viisi ja maksimikäyntimäärä oli 47. Päivystyspoliklinikalla käyntejä oli lähes 

puolella tutkituista, keskimäärin alle neljä käyntiä asiakasta kohden ja suurin käynti-

määrä oli 64. Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon käyntejä oli lähes 40 pro-

sentilla tutkituista ja osastohoitojaksoilla oli ollut yli 15 prosentilla henkilöistä. Enim-

millään yhdellä henkilöllä oli 9 osastohoitojaksoa kolmen vuoden aikana. Erikoissai-

raanhoidossa polikliinisiä käyntejä oli 30 prosentilla asiakkaista, keskimäärin yli 

kolme käyntiä asiakasta kohti ja enimmillään yhdellä asiakkaalla oli 19 käyntiä. Noin 

20 prosentilla tutkituista oli erikoissairaanhoidon päivystyskäyntejä tai osastojaksoja. 

(Taulukko 9.) Muiden sektoreiden käyntejä tutkituilla oli tiedossa reilulla viidennek-

sellä.  Näitä olivat työterveyshuollon, mielenterveystoimiston, päihdehuollon, vanki-

laterveydenhuollon ja yksityislääkärin käynnit. Enimmillään näitä käyntejä yhdellä 

asiakkaalla oli 41. 
  



 

108 

Taulukko 9.  ELMA-asiakkaiden terveyspalvelujen käyttö 3 vuotta ennen ELMA-selvittelyä. 
Huomioitu vain ne asiakkaat, joilla oli aiempia sairauskertomuksia. 

  ELMA-asiakkaat, joilla on sairauskertomustietoja (N=469) 

  
Miehet 

N=294 

(%:lla  

miehistä) 
 

Naiset 

N=175 

(%:lla 

naisista) 

Käynnit 3v ennen ELMAa  

 

 

      

Kaikki käynnit  3000   2069  

       henkilöitä  267 90,8  165 94,3 

Terveyskeskuslääkäri käynnit  1321   1127  

       henkilöitä  234 79,6  140 80,0 

Terveyskeskuspäivystys käynnit  658   211  

        henkilöitä  152 51,7  74 42,3 

PTH erikoissairaanhoito käynnit  224   216  

        henkilöitä  96 32,7  80 45,7 

Terveyskeskus vuodeosasto  87   56  

        henkilöitä  50 17,0  28 16,0 

Erikoissairaanhoito polikliininen  271   206  

        henkilöitä  80 27,2  60 34,3 

Erikoissairaanhoidon päivystys  122   27  

        henkilöitä  65 22,1  20 11,4 

Erikoissairaanhoito vuodeosasto  116   43  

        henkilöitä  70 23,8  26 14,9 

Muu (mm. yksityislääkäri, MTT)  201   183  

        henkilöitä  55 18,7  53 30,2 

Lähes 5000 käynnistä on arvioitu myös käynnin aihetta. Tavoitteena oli saada käsitys 

palvelunkäytön luonteesta. Käynneistä luokiteltiin erikseen ohjatut tarkastus- ja ar-

viokäynnit sekä lausuntoja tai reseptin uusimista varten tehdyt käynnit. Tapaturmista 

eriteltiin pahoinpitelyiksi ilmoitetut sekä avo- ja sairaalahoidetut tapaturmakäynnit ja 

kontrollikäynnit. Päihdesairauteen liittyvät käynnit luokiteltiin erikseen. Mahdollisesti 

henkeä uhkaaviin vakaviin sairauksiin liittyvät hoitokäynnit kirjattiin yhteen kaikilla 

erikoisaloilla, paitsi päihdesairauksissa. Samoin eri erikoisalojen pitkäaikaissairauk-

sien sovitut kontrollikäynnit luokiteltiin yhteen. Erilaisten oireiden vuoksi tehdyt 

käynnit luokiteltiin äkillisten sairaustilanteiden luokkaan, todennäköisesti lyhytkes-

toisten lievien sairauksien käyntien luokkaan ja pidempikestoisten sairauksien käyn-

tien luokkaan. Tuki- ja liikuntaelinten, psyykkisten ja neurologisten pidempikestoisiin 

sairauksiin liittyvät oireet luokiteltiin kuitenkin omiin luokkiinsa.  
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Eniten käyntejä kirjautui pidempikestoisten sairauksien käyntien luokkaan ja lähes 

yhtä paljon tuki- ja liikuntaelinoireiden käyntien luokkaan. Molemmilla aiheluokilla 

oli käyntejä lähes 40 prosentilla tutkituista. Pitkäaikaissairauksien kontrollikäynneillä 

ja ohjatuissa työkykyarvioissa oli käynyt lähes kolmannes asiakkaista. (Taulukko 10.) 

Taulukko 10.  ELMA-asiakkaiden terveyspalvelujen käytön aiheet kolmen vuoden aikana ennen 
ELMA-selvittelyä. 

  Käynnit 

(lkm) 

Asiakkaita kaikista 469 

 (N) (%) 

Pidempiaikaisten oireiden käynti(vatsavaivat, yskä yms.)  765 202 43,4 

Tuki- ja liikuntaelinoireiden käynti  714 188 40,4 

Pitkäaikaissairauksien kontrollikäynti (astma, reuma, yms.)  614 142 30,5 

Lyhytkestoisten oireiden käynti (flunssa, yms.)  466 181 38,9 

Psyykkisten oireiden käynti (unettomuus, ahdistus yms.)  254 103 22,1 

Ohjattu työkykyarvio  249 143 30,8 

Avoterveydenhuollossa hoidetut tapaturmakäynnit  243 119 25,6 

Humalakäynti (hakeutuminen katkolle, voimakas päihtymystila)  227 76 16,3 

Päihdesairaus (hoito, alkoholigastriitti, pankreatiitti, delirium)  217 60 12,9 

Eläkelausunnon tai sairausloman saamiseen liittyvät käynti  187 76 16,3 

Pääasiassa keskushermostoon vaikuttavan lääkereseptin saaminen  177 39 8,4 

Äkillinen sairaustilanne (rintakipu, hengenahdistus, yms.)  172 85 18,3 

Monen asian käynti  122 64 13,8 

Neurologisten oireiden käynti (päänsärky, huimaus yms.)  121 63 13,5 

Tapaturman kontrollikäynti  89 37 8,0 

Vakava somaattinen sairaus (sydän- tai aivoinfarkti, maligniteetti)  56 22 4,7 

Ohjattu terveystarkastus  53 32 6,9 

Sairaalassa hoidettu tapaturmakäynti  51 34 7,3 

Pahoinpitelyyn liittyvä tapaturmakäynti  51 26 5,6 

Muu lausuntokäynti (ei työkykyarvio)  45 36 7,7 

Reseptin uusinta (ei PKV)  39 26 5,6 

Itsemurhayritys  7 5 1,1 

Yhteensä  4919   

 

Toistuvasti käyttämättömiä tai peruttuja terveydenhuollon aikavarauksia oli 24 %:lla 

tutkituista. Miehillä tällaisia merkintöjä löytyi sairauskertomuksista 28 prosentilta ja 

naisilta 17 prosentilta. Keskeytyneitä hoitojaksoja löytyi kaikkiaan 120 tutkitulta mie-

heltä (37 %) ja 32 naiselta (18 %).  
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5.2 ELMA-prosessi 

Tässä osassa esitän lisää ELMA-tutkimusaineiston analysoinnin tuloksia. Täydennän 

edellisessä luvussa muodostunutta kuvaa asiakkaista prosessissa tuotetulla tiedolla ja 

kuvaan toteutettua ELMA-prosessia. 

5.2.1 Asiakkaan kokemat oireet ja itsearvioitu työ- sekä toimintakyky 

Tutkittavista henkilöistä yli 60 prosenttia ilmoitti kärsivänsä sekä somaattisista että 

psyykkisistä oireista. Vain somaattisia oireita oli kolmanneksella ja vain psyykkisiä 

oireita kolmella prosentilla henkilöistä. Kuusi henkilöä ei ilmoittanut mitään oireita.  

Jonkin kipuoireen toi esiin lähes 90 prosenttia tutkituista. Jatkuvasta kiputilasta 

kärsiviä oli lähes 30 prosenttia, ajoittaisesta kivusta kärsiviä vajaat 40 prosenttia ja 

rasituskivusta kärsi 70 prosenttia tutkituista. Kivun intensiteettiä ei voitu arvioida 

käytetyn materiaalin pohjalta. Niskakivuista oli maininnut lähes puolet tutkituista ja 

selkäkivuista useampi kuin kaksi kolmesta. Yläraajakipuja raportoi vajaa puolet ja ala-

raajakipuja yli puolet tutkituista. Päänsärkyoire tuli esiin noin viidesosalla ja laaja-

alainen fibromyalgian tyyppinen kipu reilulla 10 prosentilla tutkituista. Vatsa-ja rin-

takipuoireita oli myös noin joka kymmenennellä. 

Muitakin oireita asiakkaat raportoivat runsaasti: masentuneisuutta oli lähes kol-

mella neljästä, unettomuutta yli 60 prosentilla, väsymystä, muistiongelmia ja keskit-

tymisvaikeuksia ja erilaisia sensorisia tuntoaistiin liittyviä oireita yli puolella. 20–30 

prosentilla asiakkaista oli somaattisina oireina lihasvoiman heikkoutta, liikkumisen 

vaikeutta, tasapainovaikeuksia, huimausta tai hengitystieoireita. Psyykkisinä oireina 

samoin 20–30 prosenttia asiakkaista toi esiin ärtyneisyyttä, kiinnostuksen laskua, her-

mostuneisuutta, toivottomuutta, aloitekyvyttömyyttä, ahdistuneisuutta tai eristäyty-

mistä. 

Kolme neljästä ELMA-asiakkaasta (70 prosenttia miehistä ja 80 prosenttia nai-

sista) arvioi olevansa sairaampi kuin muut saman ikäiset henkilöt. Yli puolet piti itse-

ään sekä fyysisesti että psyykkisesti työkyvyttömänä kaikkeen työhön. Käytetyssä ky-

selylomakkeessa oli työkykyisyyden ja työkyvyttömyyden lisäksi myös vaihtoehdot: 

aikaisempaan työhön työkyvytön, kuntoutettavissa tai tilapäisesti työkyvytön, ja 

nämä on yhdistetty alentuneeksi työkyvyksi taulukossa 11. Aikaisempaan työhönsä 

työkyvyttömäksi itsensä arvioi joka viides fyysisen työkyvyn ja joka seitsemäs psyyk-

kisen työkyvyn osalta, muita vaihtoehtoja oli valittu erittäin vähän.  

ELMA-asiakkaiden toimintakykyä oli arvioitu osin standardoidulla jokapäiväi-

sestä elämästä selviytymistä kuvaavalla JES-mittarilla, mutta kun asiakkaiden oma 

toimintakykykuvaus oli kirjattu varsin laajasti asiakirjoihin, pyrittiin myös sitä hyö-
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dyntämään tutkimuksessa kolmiportaista luokitusta käyttämällä. Jos asiakas on esi-

merkiksi kuvannut vaikeuksia nostaa kauppakassia, on hänellä ”ongelmia jossakin 

tilanteessa”. Jos hän ei ole pystynyt ajoittain käymään lainkaan kaupassa, on hänellä 

”vaikeuksia selvitä arjessa”. (Taulukko 11.) Asiakkaista lähes 90 prosenttia oli kuvan-

nut vastaanotoilla toimintakykynsä alentuneeksi ja kaksi viidestä kuvasi vaikeuksia 

selvitä arjesta. JES-haastattelukaavakkeen täyttäneistä lähes 80 prosenttia sai alentu-

nutta selviytymistä kuvaavan pistemäärän.  

Taulukko 11.  ELMA-asiakkaiden itsearvioitu työkyky, prosessissa kuvattu toimintakyky ja JES-
haastattelulomakkeen tulos. 

  ELMA-asiakkaat N=505 

  
Miehet 

N=323 (%) 
 

Naiset 

N=182 (%) 

Itsearvioitu työkyky fyysinen     

   Työkykyinen   3,1  1,1 

   Työkyky alentunut  24,7  24,2 

   Työkyvytön  53,3  62,6 

   Ei vastattu  18,9  12,1 

Itsearvioitu työkyky psyykkinen     

   Työkykyinen   5,6  9,3 

   Työkyky alentunut  18,5  18,6 

    Työkyvytön  51,1  52,2 

   Ei vastattu  24,8  19,9 

Toimintakyky     

   Ei ole kuvattu   5,6  2,1 

   Ei ole ongelmia  7,4  3,8 

   Joissakin tilanteissa ongelmia  51,1  44,0 

   Vaikeus selvitä arjesta  35,9  50,0 

JES-kyselykaavake     

   35–52 pistettä  16,4  30,6 

   0–34 pistettä (alentunut)  83,6  69,4 

Yhteensä  100,0  100,0 

Tutkimusaineiston keräämisen aikana toimintakykykirjausta laajennettiin niin, että 

200 asiakkaan osalta eriteltiin myös elämänalue (ICF-pääluokitukseen pohjautuva 

suoritukset ja osallistuminen), jolla vaikeuksia esiintyy. Kolmella neljästä oli ongelmia 

liikkumisen ja fyysisen toimintakyvyn osa-alueella, ja lähes joka kolmannella kotias-

kareista selviytymisen ja yleisluontoisten tehtävien kuten päivärytmin ylläpitämisen 
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alueella. Joka viidennellä tuli esiin ongelmia uuden oppimisen tai sosiaalisen vuoro-

vaikutuksen alueella ja joka kymmenes kuvasi vaikeuksia henkilökohtaisissa toimissa 

kuten peseytymisessä. 

5.2.2 Tutkimuskäynnit 

Kaikki asiakkaat kävivät psykologin alkuhaastattelussa ja sen jälkeen 65 prosenttia 

asiakkaista osallistui ryhmämuotoiseen psykologiseen testiin. Tutkittavista 77 pro-

senttia kävi fysiatrin ja 63 prosenttia psykiatrin vastaanotolla. Neurologin tapasi 17 

prosenttia, työterveyshuollon tai yleislääketieteen erikoislääkärin yli 15 prosenttia ja 

reumatologin seitsemän prosenttia (Taulukko 12). Kardiologin tai silmälääkärin vas-

taanotolla kävi 10 asiakasta ja yksittäisiä käyntejä oli keuhkolääkärillä, eri suppean 

erikoisalan kirurgeilla tai ihotautilääkärillä. Lääkärikäyntejä oli 950 kappaletta 505 

ELMA-asiakkaalla, keskimäärin 1,9 käyntiä yhdellä asiakkaalla. Asiakkaista reilu kol-

mannes on käynyt yhdellä lääkärillä ja 45 prosenttia kahdella lääkärillä. 10 asiakasta 

on tavannut neljä tai viisi lääkäriä. ELMA-prosessin aikana yli 20 prosentilla miehistä 

ja yli 10 prosentilla naisista jäi varattuja aikoja käyttämättä. Tutkituista 3 % oli tullut 

ELMA-prosessiin toistamiseen ja 6 %:lla tutkimusta jatkettiin hylkäävän päätöksen 

jälkeen. 

Psykologin käynnin, lääkärikäyntien ja ryhmätestauksen lisäksi asiakkaista lähes 

80 prosenttia ohjattiin muihin lisätutkimuksiin, joita tehtiin yhteensä 997 kappaletta. 

30 prosenttia tutkituista kävi vähintään kolmessa lisätutkimuksessa. Neuropsykolo-

gisessa tutkimuksessa kävi yli 60 prosenttia ja kliinisen psykologin tutkimuksessa seit-

semän prosenttia asiakkaista. Fysioterapeutin tai toimintaterapeutin arviossa kävi 

viisi henkilöä. Muita lisätutkimuksia, kuten kuvantamisia tai laboratoriotutkimuksia 

ELMA-selvittelyssä tehtiin 63 prosentille asiakkaista, yhteensä 648 tutkimusta. Ta-

vallisin tutkimus oli aivojen tai pään MRI-tutkimus, jossa on käynyt neljännes naisista 

ja puolet miehistä. Seuraavaksi eniten on tehty rangan ja nivelten kuvantamisia sekä 

laboratoriotutkimuksia. Alle viidelle prosentille asiakkaista oli tehty kliininen rasitus-

koe, neurofysiologinen tutkimus, thoraxin röntgentutkimus, spirometria, kuulon tes-

taus, luuston tiheysmittaus tai vatsan alueen ultraäänitutkimus. Näitä ns. konetutki-

muksia oli lähes joka viidennellä asiakkaalla kolme tai enemmän, enimmillään yhdellä 

asiakkaalla oli kahdeksan tutkimusta. (Taulukko 12.) 
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Taulukko 12.  ELMA-asiakkaiden toteutuneet lääkärikäynnit ja ryhmätestaus ja lisätutkimukset 
selvittelyssä. 

  ELMA-asiakkaat N=505 

  
Miehet 

N=323 (%) 
 

Naiset 

N=182 (%) 

Lääkärikäynnit     

   Fysiatri  75,2  81,3 

   Psykiatri  60,1  68,1 

   Neurologi  20,1  12,1 

   Työterveys- tai yleislääkäri  15,5  12,6 

   Reumatologi  7,7  6,6 

Ryhmätesti  59,8  75,3 

Lisätutkimusten määrä     

   Ei tehty  18,9  25,3 

   1–2 lisätutkimusta  46,7  51,6 

   Vähintään 3 lisätutkimusta  34,4  23,1 

Psykologiset tutkimukset     

   Neuropsykologi  65,9  53,3 

   Kliininen psykologi  5,0  11,0 

Konetutkimukset     

   Aivojen MRI  51,1  25,3 

   Laboratoriotutkimukset  13,9  9,3 

   Lannerankaröntgen  18,3  16,5 

   Muu rankaröntgen  15,5  13,7 

   Rangan MRI  9,0  4,4 

   Nivelten röntgen  13,6  18,1 

   Nivelten MRI tai ultraääni  3,4  5,5 

   Yläraajan tai alaraajan ENMG  2,8  4,4 

   Kliininen rasituskoe  4,6  4,4 

   Thorax röntgen  4,3  1,1 

5.2.3 Tutkimuskäyntien havainnot 

Lääkärien vastaanottokäynnillä kirjaamien kliinisen tutkimuksen löydöksien merki-

tyksellisyyttä arvioitiin tässä tutkimuksessa luokittelemalla ne normaaleihin, lievästi 

tai vahvasti poikkeaviin löydöksiin. Vahvasti poikkeavat löydökset määriteltiin niin, 

että ne todennäköisesti vaikuttavat merkittävästi toiminta- ja työkykyyn. Esimerkiksi 
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liikuntakykyä pidettiin vahvasti poikkeavana, jos asiakas käytti apuvälinettä, ontui sel-

västi, liikkuminen oli kuvattu poikkeuksellisen vaivalloisena ja tutkimuspöydälle 

pääsy tai kyykistyminen oli vaikeaa. 40 prosentilla miehistä oli vahvasti poikkeavia 

löydöksiä perusliikkumisessa ja tasapainon ylläpitämisessä sekä neurologisessa sta-

tuksessa. Naisilla näitä löydöksiä oli perusliikkumisen osalta neljänneksellä ja tasapai-

non ylläpidossa noin 15 prosentilla. Rangan ja nivelten toiminnassa sekä lihasvoima-

testauksessa havaittiin vahvasti poikkeavia löydöksiä viidenneksellä tutkituista. Sydä-

men, verisuonten tai hengityselinten vastaavia löydöksiä oli noin kolmella prosentilla.  

Psykiatrisen tutkimuksen löydökset menevät usein päällekkäin asiakkaiden tuot-

tamien oireiden kanssa eivätkä havainnot ole aina selkeästi eriteltävissä. Lähes kol-

mella neljästä oli havainnoitu masennukseen sopivia löydöksiä ja noin neljänneksellä 

ahdistuneisuutta. 10–20 prosentilla asiakkaista oli havaittu jännittyneisyys, hermos-

tuneisuus, hidastuneisuus, ikäistään vanhempi olemus, lyhytjänteisyys, syrjähtely, it-

kuisuus, hoitamattomuus tai syrjäytyneisyys. 

Ryhmätestausten perusteella kognitiivista heikentymistä tuli esiin joka neljännellä 

ELMA-asiakkaalla. Neuropsykologisessa tutkimuksessa merkittävää kognitiivista 

heikentymää verrattuna oletettuun primaaritasoon todettiin 40 prosentilla miehistä 

ja 27 prosentilla naisista (Taulukko 13). Tähän on huomioitu merkittävä heikentymä 

joko yhdellä tai useammalla seuraavista osa-alueista: kielellinen suoriutuminen, visu-

aalinen suoriutuminen, muisti, hahmottaminen, yleinen käsityskyky ja toiminnanoh-

jaus. Kognitiivinen heikentymä oli arvioitavissa lieväasteiseksi alle 10 prosentilla 

ELMA-asiakkaista. Primääriä eli kehitysaikaista heikentymää todettiin noin 12 pro-

sentilla sekä miehistä että naisista ja suurimmalla osalla tähän liittyi eriasteista tason 

laskua. Kun vielä noin kahdeksalla prosentilla asiakkaista oli nähtävissä muita kogni-

tiivisia toimintoja heikentäviä muutoksia, kuten keskittymisvaikeutta, oli normaa-

leiksi tulkittavia neuropsykologisia tutkimuslausuntoja vain alle neljällä prosentilla 

asiakkaista. 

Muiden lisätutkimusten löydösten arvioimiseksi luokiteltiin löydökset normaa-

leiksi, lieviksi tai vahvasti poikkeaviksi. Taulukkoon 13 on kerätty vahvasti poik-

keavien löydösten osuudet tehdyistä tutkimuksista. Radiologisista tutkimuksista käy-

tettiin pääosin lausunnon antaneen radiologin arviota löydöksen voimakkuudesta. 

Aivojen MRI-tutkimuksessa vahvaksi löydökseksi katsottiin keskivaikean tai vaikean 

tason kuorikerroksen atrofia tai sentraalinen atrofia. Näitä vahvoja löydöksiä oli yli 

puolessa tehdyistä tutkimuksista eli 23 prosentilla ELMA-asiakkaista. Rangan vai-

keana löydöksenä pidettiin radiologin merkittäväksi arvioimaa hermokudoskompres-
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siota, selkäydinkanavan ahtautta ja monen tason kohtalaisia tai vaikeita degeneraa-

tiomuutoksia. Näitä oli yli 70 prosentilla tutkituista, mutta tutkimusten vähäisyyden 

vuoksi vain noin viidellä prosentilla ELMA-asiakkaista. 

Taulukko 13.  ELMA-asiakkaille tehdyt lisätutkimukset, vahvasti poikkeavien löydösten esiintyminen 
henkilöillä sekä vahvasti poikkeavien osuus tehdyistä tutkimuksista. 

  ELMA-asiakkaat (N=505) 

  Miehet 

N= 323 (%) 
 

Naiset 

N=182) (%) 
 
Vahvasti poikkeavat teh-

dyistä tutkimuksista (%) 

Neuropsykologinen tutkimus   65,9  53,3   

   Merkittävä tason lasku   39,9  26,5  57,1 

Aivojen MRI  51,1  25,3   

    Vahvasti poikkeavia löydöksiä  28,8  13,2  55,4 

Laboratoriotutkimukset  13,9  9,3   

   Vahvasti poikkeavia löydöksiä  2,8  1,1  17,7 

Lannerankaröntgen  18,3  16,5   

   Vahvasti poikkeavia löydöksiä  12,1  7,7  59,6 

Muu rankaröntgen  15,5  13,7   

   Vahvasti poikkeavia löydöksiä  9,9  5,5  56,0 

Rangan MRI  9,0  4,4   

   Vahvasti poikkeavia löydöksiä  6,5  2,7  70,3 

Nivelten röntgen  13,6  18,1   

   Vahvasti poikkeavia löydöksiä  3,7  6,6  31,2 

Nivelten MRI tai ultraääni  3,4  5,5   

   Vahvasti poikkeavia löydöksiä  1,5  4,4  61,9 

Yläraaja- tai alaraaja-ENMG  2,8  4,4   

   Vahvasti poikkeavia löydöksiä  0,9  0,5  23,5 

Kliininen rasituskoe  4,6  4,4   

    Vahvasti poikkeavia löydöksiä  2,8  1,6  52,2 

Thorax röntgen  4,3  1,1   

   Vahvasti poikkeavia löydöksiä  0,3  0,0  6,3 

Tehtyjen tutkimusten perusteella ELMA-selvittelyyn ohjatuista 505 asiakkaasta työ-

kyvyttömäksi arvioitiin 379 (75 %), määräaikaisesti työkyvyttömäksi 82 (16,2 %), osa-

työkyiseksi 2 (0,4 %) ja työkykyiseksi 30 (5,9 %). Työkykyarviota ei ole tehty tai tieto 

puuttuu 12 (2,4 %) asiakkaan kohdalla. (Taulukko 14.) 

Taulukossa 14 eritellään myös suositeltuja kuntoutustoimia. Lääkinnällistä kun-

toutusta suositeltiin työkyvyn parantamiseksi viidennekselle ja toiselle viidennekselle 
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arjen toimintakyvyn kohentamiseksi. Yli puolella asiakkaista ei nähty olevan edelly-

tyksiä kuntoutukseen. Ammatillisen kuntoutuksen suosituksen sai neljä prosenttia, 

86 prosentilla ammatillisen kuntoutuksen edellytykset arvioitiin puutteellisiksi ja ar-

vio puuttui seitsemältä prosentilta. Kuntoutustoimenpiteiden esteeksi arvioitiin ta-

vallisimmin heikko fyysinen (76 %) tai psyykkinen (65 %) terveys. Usein (yli 60 %) 

oli yleisesti todettu, että työllistymiseen tähtäävän kuntoutuksen ennuste on huono, 

ja perusteltu tätä ikääntyneisyydellä, pitkällä työelämästä poissaololla, huonolla kou-

lupohjalla, puuttuvalla ammatillisella koulutuksella ja kognitiivisen tason laskulla. Lä-

hes puolella psykososiaalinen kokonaistilanne kuvautui kuntoutukseen riittämättö-

mänä ja tähän kytkeytyivät usein rigidit asenteet, velkataakka, ongelmat perhetilan-

teessa tai rikosrekisteri. Kuusi asiakasta ohjattiin Tampereen aikuiskoulutuskeskuk-

sen työklinikalle valvottuun työkokeiluun; kenelläkään ei katsottu olevan hyödynnet-

tävää työkykyä jäljellä, ja heille suositeltiin työkyvyttömyyseläkettä. 

Taulukko 14.  Työkykykannanotot, lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutuksen suositukset ELMA-
selvittelyissä. 

  ELMA-asiakkaat N=505 

  
Miehet 

N=323 (%) 
 

Naiset 

N=182 (%) 

Työkykyarvio ELMAssa     

 työkyvytön   78,0  69,8 

 määräaikaisesti työkyvytön   12,7  22,5 

 osatyökykyinen  0,3  0,5 

 työkykyinen  5,9  6,0 

 ei arviota, tieto puuttuu  3,1  1,1 

Lääkinnällisen kuntoutuksen suositus     

 työkyvyn parantamiseksi  15,2  29,7 

 toimintakyvyn parantamiseksi  19,2  19,8 

 ei edellytyksiä  58,8  48,4 

 ei arviota  3,7  1,6 

  tieto puuttuu  3,1  0,5 

Ammatillisen kuntoutuksen suositus     

 suositus tehty  4,3  3,8 

 ei edellytyksiä  85,8  86,8 

 ei arviota  6,5  8,8 

 tieto puuttuu  3,4  0,5 

Yhteensä  100,0  100,0 
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5.2.4 Diagnoosit ja eläkepäätökset 

ELMA-tutkimuksissa asetettiin 505 asiakkaalle 2 470 ICD-10 tautiluokituksen mu-

kaista diagnoosia, joista 1 628 oli somaattisia ja 842 psykiatrisia. Lausunnossa diag-

noosit esitetään tärkeysjärjestyksessä, mutta koska ELMA-selvittelyssä asiakkailla on 

voinut olla useampia lausuntoja, ei diagnooseja ollut mahdollista kirjata tässä tutki-

muksessa ehdottomaan tärkeysjärjestykseen.  

Diagnooseja oli yhdellä henkilöllä keskimäärin 4,9 vaihteluvälin ollessa 0–13. So-

maattisia diagnooseja oli keskimäärin 3,2 ja enimmillään 11. Psykiatrisia diagnooseja 

oli keskimäärin 1,7, ja niiden maksimimäärä oli kuusi yhdellä henkilöllä. Somaattisia 

diagnooseja oli 465 ELMA-tutkitulla, psykiatrisia diagnooseja 391 henkilöllä ja 20 

henkilölle ei ollut asetettu mitään diagnooseja.  

Miesten tavallisimmat ELMAssa asetetut diagnoosit olivat mielenterveyden häi-

riöt (81 %) ja niistä päihteiden käyttöön liittyvät diagnoosit, joita oli 60 prosentilla 

miehistä. Tuki- ja liikuntaelinsairauksien diagnooseja oli 64 prosentilla ja rangan rap-

peumaa todettiin yli puolella miehistä. Hermoston sairauksien diagnooseja hallitsi al-

koholin aiheuttama aivovaurio, joka todettiin 41 prosentilla. Vammojen ja niiden jäl-

kitilojen diagnooseja oli noin viidenneksellä (Taulukko 15). Taulukosta nähdään 

ELMA-selvittelyssä asetettujen uusien diagnoosien painottuvan mielenterveyden, 

hermoston sairauksien ja tuki- ja liikuntaelinsairauksien diagnooseihin sekä toisaalta 

osan aiemmista diagnooseista jääneen katveeseen työkykyarvion kannalta. 

Naisten ELMA-selvittelyissä asetettiin eniten tuki- ja liikuntaelinten diagnooseja 

(81 %) ja yli 60 prosentilla diagnoosi oli rangan rappeumasairaus, lähes 40 prosentilla 

nivelrikko. Toiseksi yleisin diagnoosiryhmä oli mielenterveyden häiriöt (73 %). Ma-

sennusdiagnoosi oli yli puolella naisista. Kolmanneksi suurin diagnoosiryhmä oli her-

moston sairaudet, jossa myös naisilla alkoholiaivorappeuma nousi suurimmaksi 

(17 %). (Taulukko 15.) 
  



 

118 

Taulukko 15.  ELMA-asiakkaiden ennen ELMAa sairauskertomustiedoista kerätyt diagnoosit 
rinnastettuna ELMAssa asetettuihin diagnooseihin ICD-10 tautiluokituksen mukaan 
ryhmiteltynä. 

    ELMA-asiakkaat N=505 

  Miehet N=323 (%)  Naiset N=182 (%) 

 Ennen ELMAa ELMAssa  Ennen ELMAa ELMAssa 

Diagnoosiryhmä         

infektiotaudit  7,4  0,9  3,8  0,5 

kasvain- ja veritaudit  6,2  2,8  14,3  6,6 

aineenvaihduntasairaudet  16,7  12,7  29,1  16,5 

mielenterveyden häiriöt  54,5  80,8  53,8  72,5 

    (päihteisiin liittyvä)  (43,0)  (60,4)  (20,9)  (24,7) 

    (masennus)  (21,4)  (46,4)  (35,7)  (56,0) 

    (ahdistuneisuus)  (13,9)  (13,6)  (22,0)  (22,0) 

    (persoonallisuushäiriöt)  (10,8)  (22,9)  (13,2)  (29,7) 

hermoston sairaudet  24,1  51,1  22,0  30,8 

    (alkoholiaivoatrofia)    (41,2)    (17,6) 

silmä- ja korvataudit  12,7  6,2  20,3  12,1 

sydän- ja verisuonisairaudet  28,5  20,1  37,4  17,6 

hengityselinsairaudet  19,2  9,0  28,0  15,9 

ruuansulatuselinsairaudet  31,3  8,0  26,9  7,7 

ihosairaudet  12,7  5,9  14,8  10,4 

tuki-ja liikuntaelinsairaudet  42,4  64,1  64,8  81,3 

    (rangan rappeuma)    (50,8)    (61,5) 

     (muu nivelrikko)    (19,5)    (38,5) 

virtsaelinsairaudet  7,1  0,0  18,1  1,6 

vammat ja jälkitilat  51,7  22,0  34,1  11,5 

oireet, epämuodostumat, muut  20,4  3,1  28,0  4,9 

Myönteinen eläkepäätös on tiedossa 56 prosentilla kaikista 505 ELMA-asiakkaasta. 

Eläkettä on hakenut ELMA-prosessissa kuitenkin vain 431 henkilöä (85 %), ja heistä 

eläke on myönnetty 65 prosentille. Kun 34 eläkettä hakeneen osalta ei ole tietoa pää-

töksestä, on käytettävissä tieto 397 eläkettä hakeneen päätöksestä. Heistä eläke on 

myönnetty 71 prosentille. Kaikista 323 miehestä eläke myönnettiin 58 prosentille ja 

niistä, jotka hakivat eläkettä (271) ja päätös on tiedossa (256), eläke myönnettiin 73 

prosentille. ELMA-tutkimuksissa olleesta 182 naisesta sai myönteisen eläkepäätök-

sen 52 prosenttia. Naisista eläkettä haki 160 henkilöä ja tieto päätöksestä on 141 

eläkettä hakeneen osalta. Myönteisen päätöksen heistä sai 67 prosenttia. (Taulukko 

16.) 
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Niistä 74 henkilöstä, jota eivät hakeneet eläkettä oli tutkimuksen keskeyttäneitä 

11 henkilöä, 29 henkilön eläke-edellytykset arvioitiin riittämättömiksi ja työkyvyttö-

miksi arvioiduista henkilöistä 30 ei halunnut tai kyennyt hakemaan eläkettä tai haki 

vain sairauspäivärahaa. ELMA-prosessin aikana kuoli viisi henkilöä, joista kaksi hen-

kilöä ei ehtinyt hakea eläkettä, vaikka heidät todettiin työkyvyttömiksi.  

Taulukko 16.  ELMA-selvittelyn lopputulos eli eläkepäätökset. 

  ELMA-asiakkaat N=505 

  
Miehet 

N=323 (%) 
 

Naiset 

N=182 (%) 

Eläkepäätös     

   myönnetty  58,2  51,6 

   ei myönnetty  21,1  25,8 

   ei hakenut eläkettä  12,4  9,9 

   jäi kesken  2,2  2,2 

   kuollut kesken selvityksen  1,5  0,0 

   ei tiedossa eläkepäätöstä  4,6  10,4 

Yhteensä  100,0  100,0 

5.3 ELMA-asiakkaiden työ-, terveys- ja asiointiurakategoriat 

Tässä kolmannessa tulososiossa esitän kvalitatiivis-kvantitatiivisen tarkastelun lop-

putuloksena määritetyt kategoriat, kategorioiden kuvaukset ja ELMA-asiakkaiden 

(N=505) sijoittumisen kategorioihin. ”Menetelmissä” (luku 4.3) kuvattiin kategorioi-

den muodostamista ja päädyttiin taulukon 17. mukaisiin kategorioihin ja taulukon 

jälkeen esitettäviin kategorioiden kuvauksiin 

Taulukko 17.  Lopulliset terveysura-, työura- ja asiointiurakategoriat 

terveysura  heikot eväät  Fysiikka pettänyt  Psyyke pettänyt  Psykofysiikka pettänyt  alkoholisoitunut 

työura  olematon  Laman tuhoama  hiipuva  repaleinen   

asiointiura  sujuva  kitkainen  syrjäytynyt     
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5.3.1 Terveysurakategoriat 

”Heikot eväät” -kategoriaan luokitellulla asiakkaalla on todettu primääri kognitiivi-

nen heikkous tai hänellä on ollut lapsuudesta tai nuoruudesta lähtien fyysinen tai 

psyykkinen oirehtiva sairaus tai vamma, joka on leimannut hänen selviytymistään ja 

työuraansa. Sosiaalista heikko-osaisuutta ei huomioida tässä kategoriassa. Jos asiak-

kaan persoonallisuushäiriöön liittyvät ongelmat ovat tulleet toimintakykyhaitaksi 

vasta aikuisiässä, asiakasta ei luokitella tähän kategoriaan. 

”Fysiikka pettänyt” -kategorian asiakkaalla merkittävin terveysongelma on fyysi-

nen sairaus, vika tai vamma. Kyseessä voi olla pitkäaikaissairauden paheneminen, 

sairauksien kasaantuminen tai äkillinen sairaustapahtuma lähimenneisyydessä. 

”Psyyke pettänyt” -asiakkailla merkittävin terveysongelma on psyykkinen sairaus.  

Psyykkinen sairaus on voinut olla pitkäaikainen, oireisto on mahdollisesti pahentunut 

vuosien myötä tai lähimenneisyydessä on tapahtunut äkillinen sairastuminen. 

Mikäli asiakkaan fyysinen ja psyykkinen sairaus alentavat työ- ja toimintakykyä 

yhtä merkittävästi, luokitellaan hänet kategoriaan ”psykofysiikka pettänyt”. Asiak-

kaan kokonaistilanne kuvautuu vyyhteytyneenä. Jos asiakkaalla on sekä fibromyalgia- 

että depressiodiagnoosi, hän kuuluu tähän luokkaan. 

Asiakkaalla, jotka luokitellaan kategoriaan ”alkoholisoitunut” on todettu kohde-

elinvauriotasoinen päihdesairaus, kuten kroonisen alkoholin käytön aiheuttama aivo-

vaurio, kognitiivinen tason lasku, alkoholidementia, maksakirroosi, toistuvien 

pankreatiittien aiheuttama diabetes, krooninen pankreatiitti, alkoholiepilepsia tai 

päihteiden käyttöön liittyvä merkittävästi työ- ja toimintakykyä alentava psyykkinen 

sairaus. Tämä kategoria päätettiin priorisoida rajatapaustilanteissa. 

Terveysuraluokista ”alkoholisoitunut” oli tavallisin ja siihen sijoittui 35 prosenttia 

kaikista tutkituista ja miehistä yli 45 prosenttia. Naisilla tavallisin terveysura oli kui-

tenkin ”psykofysiikka pettänyt”, johon oli luokiteltu lähes 40 prosenttia naisten ter-

veysurista. (Taulukko 18.) 
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Taulukko 18.  ELMA-asiakkaiden sijoittuminen terveysura-kategorioihin 

  ELMA-asiakkaat N=505 

  
Miehet 

N=323 (%) 
 

Naiset 

N=182 (%) 

Terveysura     

   heikot eväät  11,8  4,4 

   fysiikka pettänyt  18,0  30,8 

   psyyke pettänyt  8,0  7,1 

   psykofysiikka pettänyt  12,4  37,9 

   alkoholisoitunut  45,5  17,0 

   ei määritettävissä  4,3  2,7 

Yhteensä  100,0  100,0 

5.3.2 Työurakategoriat 

”Olematon” työura on hyvin niukka ja eläkekertymä on pieni, muutamasta eurosta 

n. 200 euroon. Kategorian asiakas ei mahdollisesti ole ollut koskaan motivoitunut 

työntekoon, ja työsuhteet ovat jääneet yleensä päivien tai korkeintaan kuukausien 

mittaiseksi. Tätä saattaa selittää päihteiden käyttö, vankilakierre, epäsosiaalinen elä-

mäntapa, työ perheen hyväksi tai sairaus perhepiirissä. Asiakas on saattanut opiskella 

pitkään pääsemättä koskaan työelämään. Mahdollisesti asiakkaan kyvyt työelämässä 

ovat olleet niin niukat, ettei työelämään kiinnittyminen ole onnistunut. Rajatapauk-

sissa laskettu toteutuneiden ja potentiaalisten työvuosien suhde on korkeintaan 0.16. 

Jos esimerkiksi 55-vuotiaalla henkilöllä on potentiaalisia työvuosia 32 (laskettu eläke-

kertymän alkamisesta 23-vuotiaana) ja kertyneitä työvuosia 5, on suhdeluku juuri alle 

0,16.   

Jos asiakkaan hyvä työura on katkennut 1990-luvun alkupuolella laman aikana, 

eikä paluu työelämään onnistunut, on työuraluokka ”laman tuhoama”. Työura on 

päättynyt selkeään saneeraukseen, irtisanomiseen tuotannollisista tai taloudellisista 

syistä, tuotannon siirtymiseen muualle tai asiakkaan yrittäjyys on päättynyt 1989–

1995. Asiakkaalla saattaa olla tuettuja työllistämisjaksoja laman jälkeen. Vaikka päih-

teiden käyttö tai vajaakuntoisuus ovat saattaneet vaikuttaa irtisanomiseen, tämän ai-

neiston perusteella emme voi sitä tietää, ja asiakkaan työuraluokitus voi olla ”laman 

tuhoama”. 
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”Hiipuvalla” työuralla asiakkaalla on aiempaa suhteellisen hyvää, yhtenäistä työ-

uraa, ja työkyky on alentunut vähitellen esimerkiksi sairauksien edetessä tai kasaan-

tuessa. Syynä voi olla myös asiakkaan voimavarojen ohjautuminen muualle kuin työ-

elämään, kuten esimerkiksi lasten tai puolison sairauteen tai traumaattiset tapahtumat 

perheessä ovat selittävänä tekijänä. Työelämän rakennemuutos on vähitellen saatta-

nut johtaa asiakkaan pois työelämästä tai päihdekulttuurin ensisijaistuminen on pik-

kuhiljaa rapauttanut työkunnon. 

Jos asiakkaalla on eripituisia monen alan työsuhteita, katkeileva pätkätyöura, työ-

uraluokka on ”repaleinen”. Tätä työuraa voi kuvata myös suhdanneuraksi, esimer-

kiksi rakennusalan suhdanteiden mukaan. Usein tätä työuraa leimaavat lukuisat työt-

tömyyspäivärahakaudet koko työuran ajalta. Myös sairaus tai päihteiden käyttö on 

voinut jaksottaa työuraa hyvin pitkään, ennen kuin se on lopullisesti katkennut. 

Työura sijoittui yli 40 prosentilla kaikista asiakkaista luokkaan ”hiipuva” ja joka 

neljännellä työura oli ”olematon”. Puolet naisten työurista oli luokiteltu ”hiipuviksi”. 

(Taulukko 19.) 

Taulukko 19.  ELMA-asiakkaiden sijoittuminen työurakategorioihin 

  ELMA-asiakkaat N=505 

  
Miehet 

N=323 (%) 
 

Naiset 

N=182 (%) 

Työura     

    olematon  28,8  22,0 

    laman tuhoama  12,1  12,1 

    hiipuva  36,5  50,5 

    repaleinen  22,6  15,4 

Yhteensä  100,0  100,0 

5.3.3 Asiointiurakategoriat 

”Sujuvalla” asiointiuralla asiakas käyttää terveydenhuoltopalveluja, esimerkiksi ajan-

varausta ja päivystysaikoja asianmukaisesti. Hän kiinnittyy hoitoihin paikallinen ti-

lanne huomioiden ja käy sovituissa kontrolleissa. Asiakas hakee apua sitä tarvitessaan 

tunnistettaviin lääketieteellisiin ongelmiin ja tulee pääsääntöisesti autetuksi. Hoita-

villa tahoilla ei ole huomautettavaa asiakkaan palvelujen käytöstä. Kaksi harmitonta 

käyntiä humaltuneena voidaan hyväksyä. 

”Kitkaiseksi” luokitellulle asioinnille on tyypillistä tarkoitukseltaan epäselvät yh-

teydenotot hoitotahoihin, tyypillisesti käynnit päihtyneenä. Asiakas ei ole syrjäytynyt, 
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mikä priorisoidaan. Asiakas tai hoitotaho on ilmaissut tyytymättömyyttään eikä asia-

kas koe tulleensa autetuksi. Hoitosuhteet katkeilevat, aikavaraukset peruuntuvat tai 

jäävät käyttämättä (1–2 kertaa sallitaan). Asiakkaalla on yli kaksi käyntiä päihtyneenä. 

Asiakkaalla saattaa olla kiertelevää pääasiallisesti keskushermoston kautta vaikutta-

vien lääkkeiden (PKV-lääkkeet) hakemista. Joskus ”eläketaistelijat” voivat kuulua tä-

hän asiointiluokkaan, mikäli eläkelausuntoja on haettu huomattavan monilta tahoilta 

toistuvasti. Somatisoivat asiakkaat hakevat apua ”väärästä paikasta”, mutta pelkäs-

tään tällä perusteella heitä ei ole luokiteltu tähän asiointikategoriaan. 

Mikäli asiakkaalla on ollut selvästi tunnistettavia hoitoa vaativia terveysongelmia, 

mutta hän ei ole käyttänyt terveyspalveluja, luokitellaan asiointi ”syrjäytyneeksi”. Pal-

velunkäyttö on saattanut hiipua viime vuosina. Palvelunkäyttöä ohjaa tyypillisesti 

pakko tai ulkopuolinen ohjaus esimerkiksi viranomaisten tai sukulaisten taholta. 

Asiakas on ehkä saanut hoitoa vasta kun hänet on toimitettu ambulanssilla sairaalaan, 

mistä hän on ensi tilassa poistunut. Asiakas ei pääsääntöisesti käy kontrolleissa ja hän 

keskeyttää itse hoitojaksot. Ajanvaraukset jäävät usein tämän kategorian asiakkailta 

käyttämättä tai he peruvat ajat. 

Asiointiura tutkimuksen asiakkailla oli tavallisimmin sujuva, lähes 45 prosentilla 

kaikista ja yli 60 prosentilla naisista. Miehillä ”sujuvasti”, ”syrjäytyneesti” ja kitkai-

sesti” asioivia oli lähes yhtä paljon. (Taulukko 20.) 

Taulukko 20.   ELMA-asiakkaiden sijoittuminen asiointiurakategorioihin 

  ELMA-asiakkaat N=505 

  
Miehet 

N=323 (%) 
 

Naiset 

N=182 (%) 

Asiointiura     

   sujuva  35,6  61,0 

   kitkainen  30,0  27,5 

   syrjäytynyt  32,8  10,4 

   ei määritettävissä  1,5  1,1 

Yhteensä  100,0  100,0 
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5.4 Seitsemän ELMA-asiakkaiden tarinatyyppiä ja esimerkkitarinat 

Lopuksi esitän kategorioiden ristiintaulukoinnin tuloksena saadut tyypillisten asiak-

kaiden ryhmät ja ELMA-tutkimusaineiston asiakkaiden sijoittumisen niihin sekä tä-

män tutkimuksen päätuloksen eli seitsemän tamperelaisten ELMA-asiakkaiden tari-

natyyppien esimerkkitarinaa. 

Työura- ja terveysuramuuttujien ristiintaulukoinnista (Taulukko 21) nähdään, että 

suurin joukko, 71 henkilöä, päätyi soluun, jossa yhdistyvät ”hiipuva” työura ja ”fy-

siikka pettänyt” terveysura. Koska sukupuolijakauma oli varsin tasainen (38 miestä 

ja 33 naista), sitä kuvaamaan päätettiin laatia sekä miehen että naisen esimerkkitarinat. 

Rapautuneiden tarinatyypin miehiä edustaa Raimo ja monisairaiden tarinatyypin naisia 

Marjatta. Toiseksi suurin, 66 hengen miesvaltainen joukko löytyi ”olematon työura 

ja alkoholisoitunut” solusta ja Hannun esimerkkitarina edustaa näitä syrjäytyneiden ta-

rinatyypin miehiä. Kolmannen sijan jakoivat 54 henkilöllä ”hiipuva työura ja psyko-

fysiikka pettänyt” -solu ja ”hiipuva työura ja alkoholisoitunut” -solu. Ensin mainittu 

ryhmä oli selvästi naisvoittoinen ja uupuneiden naisten tarinatyypin esimerkkitarinan 

päähenkilö on Aila. Jälkimmäinen miesvoittoinen joukko saa Pentin esimerkkitarinan 

lannistuneiden tarinatyypin pohjalta. Valtaosin miehistä koostui myös viidenneksi suu-

rin 45 henkilön joukko ”repaleinen työura ja alkoholisoitunut” solusta. Näiden 

vamma-alttiiden tarinatyypin miesten esimerkiksi konstruoitiin Lassen tarina. Tarinan 

kautta kuvattavaksi päätettiin vielä ottaa solu ”olematon työura ja heikot eväät”. Tä-

hän kuudenneksi suurimpaan asiakasryhmään luokittui enää 5,5 prosenttia tutkituista 

eli 28 henkilöä. Juhan esimerkkitarina kuvaa tarinatyypin eristäytyneitä miehiä. 

Seuraavissa luvuissa esitän näiden viiden miehen ja kahden naisen tarinatyyppien 

esimerkkitarinat. Ennen tarinoita olen koonnut luetteloihin koosteen tarinoiden hen-

kilöjoukkoa kuvaavia tunnuslukuja, joista muodostuva tarinatyypin hahmo on sitten 

kehitetty esimerkkitarinaksi poimimalla kvalitatiivisia elementtejä ELMA-asiakasre-

kisteristä. (Luettelot 1–7.) 
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Taulukko 21.  ELMA-asiakkaiden sijoittuminen työuran ja terveysuran mukaisesti ristiintaulukoimalla 
saatuun 24-soluiseen kenttään. Tyypillisimmät asiakastapaukset on lihavoitu.  

ELMA-asiakkaat terveysuralla 

 
Heikot 
eväät 

Fysiikka 
pettänyt 

Psyyke 
pettänyt 

Psykofysiikka 
pettänyt 

Alkoholi-
soitunut  

Ei määrit. Yht. 

ELMA-
asiakkaat 
työuralla 

N 
% 

 
N 
% 

 
N 
% 

 
N 
% 

 
N 
% 

 
N 
% 

 
N 
% 

Olematon 
28 
5,5 

 
8 

1,6 
 

10 
2,0 

 
17 
3,4 

 
66 

13,1 
 

4 
0,8 

 
133 
26,3 

Laman 
tuhoama 

1 
0,2 

 
18 
3,6 

 
9 

1,8 
 

19 
3,8 

 
13 
2,6 

 
1 

0,2 
 

61 
12,1 

Hiipuva 
10 
2,0 

 
71 

14,1 
 

11 
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Luettelo 1.  Kvantitatiivisen analyysin pohjalta muodostettu rapautuneiden (”hiipuva” työura ja 
”fysiikka pettänyt”) tarinatyypin runko, josta on konstruoitu Raimon esimerkkitarina.  

 

 
 

Sosiodemogra 
fiset tiedot

• ikä 56 vuotta, lähes puolet asuu puolison kanssa ja yli kolmannes eronneena yksin, 
ainakin yksi aikuinen lapsi 

• kansakoulupohja, koulumenestys vähintään keskitasoinen

• asevelvollisuus suoritettu

Työhistoria ja 
työttömyys

• 22 vuoden työhistoria teollisuus-, rakennus- tai kaupan alan ammattityöntekijänä, 
ammattikoulutusta kolmanneksella

• työttömänä 9 vuotta, jäänyt työttömäksi 1994 jälkeen, ei ole ollut tukitöissä

Sairastaminen

• yli puolella on todettu tuki-ja liikuntaelinsairaus, lähes puolella sydän- ja 
verenkiertoelinsairaus, kolmannekselle on asetettu vammadiagnoosi 

• ei kuntoutustoimenpiteitä, avofysioterapiassa on ollut reilu kolmannes

Asiointi ja 
työkykyarviot

• asiointi sujuvaa

• terveydenhuollossa asiointia 9 käyntiä/3v aiheena tuki- ja liikuntaelinoireet, 
pitkäaikaissairauksien kontrollit ja pitkäaikaiset oireet

• yli puolet on ollut työttömyysaikana sairauslomalla ja työkykyä on arvioitu

Oma näkemys

• 80 % kokee olevansa sairaampi kuin samanikäiset, puolet fyysisesti  ja reilu 
kolmannes psyykkisesti työkyvytön kaikkeen työhön

• oireena yli puolella: selkäkipu, alaraajakipu, masennus, sensoriset oireet, niskakipu, 
väsymys, unihäiriöt

• toimintakyky: 80 prosentilla alentunut joissakin tilanteissa, JES 27 (norm. 34-52)

ELMA-
selvittely

• 80 % käynyt fysiatrilla, vajaa neljännes psykiatrilla

• lisätutkimuksia tehty lähes joka toiselle: kaularankaröntgen, lannerangan MRI tai 
kliininen rasituskoe

• kliinisessä tutkimuksessa poikkeavat löydökset: masennus yli puolella ja noin 
kolmanneksella ranka, neljänneksellä nivelet, liikkuminen tai neurologinen status

ELMA-
diagnoosit ja 

eläke

• 4 diagnoosia: tuki-ja liikuntaelinsairaus lähes kaikilla (rangan rappeuma yli puolella, 
nivelrikko kolmanneksella), verenkiertoelinsairaus tai mielenterveyden häiriö alle 
puolella

• Eläke myönnetty 66 % hakeneista, 55 % kaikista
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Luettelo 2.  Kvantitatiivisen analyysin pohjalta muodostettu monisairaiden (”hiipuva” työura ja 
”fysiikka pettänyt”) tarinatyypin runko, josta on konstruoitu Marjatan esimerkkitarina.  

 

 
 

Sosiodemografi
set tiedot

• ikä 58 vuotta, asuu puolison kanssa, ainakin kaksi aikuista lasta 

• kansakoulupohja, koulumenestys vähintään keskitasoinen

Työhistoria ja 
työttömyys

• 17 vuoden työhistoria teollisuuden, palvelu- tai toimistoalan työntekijänä, 
ammattikoulutusta yli kolmanneksella

• työttömänä 11 vuotta, jäänyt työttömäksi 1994 jälkeen tai lamavuosina, vähintään 
yksi tukityöjakso

Sairastaminen

• yli puolella on todettu tuki- ja liikuntaelinsairaus ja/tai sydän- ja 
verenkiertoelinsairaus ja lähes puolella aineenvaihdunnansairaus

• ollut avofysioterapiassa, ei laitoskuntoutusta

Asiointi ja 
työkykyarviot

• asiointi sujuvaa

• terveydenhuollossa asiointia 9 käyntiä/3v aiheena pitkäaikaissairauksien kontrollit, 
tuki- ja liikuntaelinoireet ja pitkäaikaiset oireet

• työkykyä on arvioitu, työttömyysaikana ei sairauslomia

Oma näkemys

• lähes 90 % kokee olevansa sairaampi kuin samanikäiset, yli puolet olevansa 
fyysisesti työkyvytön kaikkeen työhön

• oireena yli puolella: yläraajakipu, selkäkipu, alaraajakipu,niskakipu, sensoriset 
oireet, väsymys, unihäiriöt

• toimintakyky: 70 prosentilla alentunut joissakin tilanteissa, JES 30 (norm. 34-52)

ELMA-selvittely

• 73 % käynyt fysiatrilla, vajaa viidennes psykiatrilla

• lisätutkimuksia tehty lähes joka toiselle :nivelröntgen tai lannerankaröntgen

• kliinisessä tutkimuksessa poikkeavat löydökset: noin kolmanneksella: masennus, 
lihasvoimat, nivelet

ELMA-
diagnoosit ja 

eläke

• 4 somaattista diagnoosia: tuki-ja liikuntaelinsairaus lähes 90 prosentilla (rangan 
rappeuma 61 %, nivelrikko 42%), verenkiertoelinsairaus 46 %, endokrinologinen 
sairaus 27 %

• Eläke myönnetty 69 % hakeneista, 55 % kaikista
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Luettelo 3.  Kvantitatiivisen analyysin pohjalta muodostettu syrjäytyneiden (”olematon” työura ja 
”alkoholisoitunut”) tarinatyypin runko, josta on konstruoitu Hannun esimerkkitarina 

 

 

Sosiodemogra 
fiset tiedot

• ikä 49 vuotta, naimaton, asuu yksin, lähes joka kolmas on asunnoton, ei lapsia

• kansakoulupohja, koulumenestys keskitasoa heikompi, oppimisvaikeutta lähes 
puolella

• vapautettu asevelvollisuudesta psyykkisin syin

• rikoshistoria, viidenneksellä on tiedossa laitossijoitus 

Työhistoria ja 
työttömyys

• 4 vuoden työhistoria, ammattikouluttamaton  teollisuuden tai rakennusalan 
työntekijä

• työttömyyttä 14 vuotta alkaen ennen vuotta 1990 tai 1994, vähintään yksi 
tukityöjakso 

Sairastaminen

• on asetettu päihde- ja vammadiagnoosi (53 %) ja todettu mahdollisesti 
ruuansulatuselinten sairaus

• kaksi viidestä on ollut päihdekuntoutuksessa

Asiointi ja 
työkykyarviot

• asiointi puolella kitkaista ja  lähes puolella syrjäytynyttä 

• terveydenhuollossa asiointia 12 käyntiä/3v, aiheena katkaisuhoitoon hakeutuminen, 
alkoholisairaus, pitkäaikaiset oireet, PKV-reseptin uusiminen, tapaturmat

• ei aiempia työkykykannanottoja, työttömyyden aikana ei sairauslomia

Oma näkemys

• sairaampi kuin samanikäiset, fyysisesti ja psyykkisesti työkyvytön kaikkeen työhön

• oireena masennus, unihäiriö, muistivaikeus, selkäkipu, tasapainovaikeus, "jalat 
huonot"

• toimintakyky: lähes puolella vaikeus selvitä arjesta, JES 11/52 (norm. 34-52)

ELMA-
selvittely

• käynnit fysiatri (75 %), psykiatri (72 %), neurologi (28 %) 

• 74 prosentilla neuropsykologinen tutkimus, jossa yli puolella selvä tason lasku

• lähes 90 prosentilla jokin lisätutkimus: aivojen MRI (87 %) ja mahdollisesti rangan 
kuvantaminen

• statustutkimuksen löydökset: masennus, tasapainon, neurologian, liikkumisen 
poikkeavuus

ELMA-
diagnoosit ja 

eläke

• 2 psykiatrista diagnoosia: alkoholiriippuvuus 94 %. masennus 42 %, 
persoonallisuushäiriö 38 %

• 3 somaattista diagnoosia: neurologiset sairaudet 77 % (alkoholiaivorappeuma 77 
%), tuki-ja liikuntaelinsairaus 53 % (rangan rappeuma 43 %), vammat 30 %

• Eläke myönnetty 91 % hakeneista, 79 % kaikista
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Luettelo 4.  Kvantitatiivisen analyysin pohjalta muodostettu uupuneiden (”hiipuva” työura ja 
”psykofysiikka pettänyt”) tarinatyypin runko, josta on konstruoitu Ailan esimerkkitarina.  

 

 

Sosiodemograf
iset tiedot

• ikä 55 vuotta, kolmannes on avo/avioliitossa ja kolmannes eronnut, yli puolet asuu 
yksin, ainakin kaksi lasta 

• kansakoulupohja, koulumenestys keskitasoinen, ei oppimisvaikeutta

Työhistoria ja 
työttömyys

• 20 vuoden työhistoria palvelu- tai toimistoalan työntekijänä, kolmella viidestä ei 
ammattikoulutusta 

• työttömänä 7 vuotta, vuoden 1994 jälkeen, ei tukityöllistämistä  tai yksi tukityöjakso

Sairastaminen

• tuki- ja liikuntaelinsairaus neljällä viidestä, masennus yli puolella, 
ahdistuneisuushäiriö lähes puolella

• kuntoutustutkimuksessa ja laitoskuntoutuksessa on ollut lähes puolet, 
avofysioterapiassa yli puolet

Asiointi ja 
työkykyarviot

• asiointi sujuvaa

• terveydenhuollossa asiointi 12 käyntiä/3v aiheena tuki- ja liikuntaelinoireet, 
eläkelausunto, ohjattu työkykyarvio, lyhytaikaiset sairaudet, pitkäaikaiset oireet, 
pitkäaikaissairauksien kontrollit

• yli puolet on ollut työttömyysaikana sairauslomalla ja työkykyä on arvioitu lähes 90 
prosentilla

Oma näkemys

• kokee itsensä samanikäisiä sairaammaksi ja fyysisesti sekä psyykkisesti 
työkyvyttömäksi

• oireena yli puolella: masennus, unihäiriöt, selkäkipu, ylä- ja alaraajakipu, väsymys, 
niskakipu, muisti- ja keskittymisvaikeus, ahdistuneisuus ja noin puolella sensoriset 
oireet, lihasheikkous, FM-kipu

• toimintakyky: yli puolella vaikeus selvitä arjesta, JES 20 (norm. 34-52)

ELMA-
selvittely

• käynnit psykiatri 87 %, fysiatri 84 %, neuropsykologi 50 %, kliininen psykologi 32 %

• lisätutkimuksia tehty kolmannekselle: kaularanka- tai nivelrtg

• löydökset statustutkimuksessa: masennus yli 90 prosentilla, puolella ahdistuneisuus 
ja lähes puolella:, itkuisuus, alentuneet lihasvoimat

ELMA-
diagnoosit ja 

eläke

• 4  somaattista diagnoosia: tuki-ja liikuntaelinsairaus (rangan rappeuma 72 %, 
nivelrikko 51 %, FM 39 %), keuhkosairaus 18 %

• 2 psykiatrista diagnoosia: masennus  82 %, ahdistuneisuushäiriö 46 %, 
persoonallisuushäiriö 39 %, 

• Eläke myönnetty 52 % hakeneista, 39 % kaikista, 36 % arvioitiin määräaikaisesti 
työkyvyttömiksi
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Luettelo 5.  Kvantitatiivisen analyysin pohjalta muodostettu lannistuneiden (”hiipuva” työura ja 
”alkoholisoitunut”) tarinatyypin runko, josta on konstruoitu Pentin esimerkkitarina.  

 

 

Sosiodemograf
iset tiedot

• ikä 53 vuotta, eronnut, asuu yksin, vähintään yksi lapsi

• kansakoulupohja, koulumenestys keskitasoa

• asevelvollisuus suoritettu 

Työhistoria ja 
työttömyys

• 17 vuoden työhistoria, ammattikouluttamaton  teollisuuden tai rakennusalan 
ammattityöntekijä

• työttömyyttä 11 vuotta alkaen 1990-1994 tai sen jälkeen, vähintään yksi 
tukityöjakso 

Sairastaminen

• on asetettu päihde- ja vammadiagnoosi (43 %) ja todettu mahdollisesti 
ruuansulatuselinten sairaus

• kaksi viidestä on ollut päihdekuntoutuksessa

Asiointi ja 
työkykyarviot

• asiointi kahdella viidestä syrjäytynyttä ja kahdella viidestä kitkaista 

• terveydenhuollossa asiointia 8 käyntiä/3v, aiheena pitkäaikaiset oireet, 
katkaisuhoitoon hakeutuminen, alkoholisairaus, tapaturmat

• ei aiempia työkykykannanottoja, työttömyyden aikana ei sairauslomia

Oma näkemys

• sairaampi kuin samanikäiset, fyysisesti ja psyykkisesti työkyvytön kaikkeen työhön

• oireena masennus, unihäiriö, tasapainovaikeus,  muistivaikeus, selkäkipu, "jalat 
huonot" ja raajakipu 

• toimintakyky: yli puolella vaikeus selvitä arjesta, JES 12/52 (norm. 34-52)

ELMA-selvittely

• käynnit fysiatri (71 %), psykiatri (55 %). neurologi (25 %) 

• 75 prosentilla neuropsykologinen tutkimus, jossa kahdella kolmesta selvä tason 
lasku

• kolmella neljästä jokin lisätutkimus: aivojen MRI ja mahdollisesti rangan 
kuvantaminen

• statustutkimuksen löydökset: tasapainon, neurologian, liikkumisen poikkeavuus, 
masentuneisuus

ELMA-
diagnoosit ja 

eläke

• 2 psykiatrista diagnoosia: alkoholiriippuvuus 86 %. masennus 46 %

• 3 somaattista diagnoosia: neurologiset sairaudet 75 % (alkoholiaivorappeuma 71 
%), tuki-ja liikuntaelinsairaus 52 % (rangan rappeuma 39 %), vammat 36 %

• Eläke myönnetty 80 % hakeneista, 75 % kaikista
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Luettelo 6.  Kvantitatiivisen analyysin pohjalta muodostettu vamma-alttiiden (”repaleinen” työura ja 
”alkoholisoitunut” terveysura) tarinatyypin kvantitatiivisen analyysin pohjalta 
muodostettu runko, josta on konstruoitu Lassen esimerkkitarina.  

 

 

Sosiodemograf
iset tiedot

• ikä 53 vuotta, naimaton tai eronnut, yksin asuva, tavallisimmin lapseton

• kansakoulupohja, koulumenestys keskitasoa tai hiukan heikompi, oppimisvaikeutta 
40 prosentilla

• asevelvollisuus suoritettu 

Työhistoria ja 
työttömyys

• 12 vuoden työhistoria rakennusalan ammattityöntekijänä (40 %) tai teollisuudessa 
(33 %), lähes 40 prosentilla on ammattikoulutus

• työttömyyttä 12 vuotta alkaen 1990-1994, vähintään yksi tukityöjakso

Sairastaminen

• on asetettu vammadiagnoosi (62 %) ja päihdediagnoosi ja todettu mahdollisesti 
ruuansulatuselinten tai tuki-ja liikuntaelinten sairaus

• ei päihde- tai muita kuntoutusjaksoja

Asiointi ja 
työkykyarviot

• asiointi kahdella viidestä kitkaista ja kolmanneksella syrjäytynyttä 

• terveydenhuollossa asiointia 13 käyntiä/3v, aiheena pitkäaikaiset oireet, 
lyhytaikaiset oireet, alkoholisairaus, pitkäaikaissairauden kontrolli ja tapaturmat

• ei aiempia työkykykannanottoja, työttömyyden aikana ei sairauslomia

Oma näkemys

• sairaampi kuin samanikäiset, fyysisesti työkyvytön kaikkeen työhön

• oireena muistivaikeus, masennus, selkäkipu, keskittymisen vaikeus, jalat huonot, 
unihäiriö, sensoriset oireet, mahdollisesti tasapainovaikeus ja hitaus

• toimintakyky: vaikeuksia joissakin arjen tilanteissa, JES 13/52 (norm. 34-52)

ELMA-
selvittely

• käynnit fysiatri (87%) ja psykiatri (64 %)

• yli 80 prosentilla neuropsykologinen tutkimus, jossa kolmella neljästä selvä tason 
lasku

• kolmella neljästä jokin lisätutkimus: aivojen MRI, lannerankaröntgen

• statustutkimuksen löydökset: neurologinen, tasapainon ja  liikkumisen 
poikkeavuus, masennus

ELMA-
diagnoosit ja 

eläke

• 3 somaattista diagnoosia: neurologiset sairaudet 87 % (alkoholiaivorappeuma 84 
%), tuki-ja liikuntaelinsairaus 66 % (rangan rappeuma 53 %), vammat 26 % ja

• 2 psykiatrista diagnoosia: alkoholiriippuvuus 97 %. masennus  37 %, 
persoonallisuushäiriö 26%

• Eläke myönnetty 82 % hakeneista, 79 % kaikista
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Luettelo 7.  Kvantitatiivisen analyysin pohjalta muodostettu eristäytyneiden (”olematon” työura ja 
”heikot eväät”) tarinatyypin runko, josta on konstruoitu Juhan esimerkkitarina.  

 

 
 

Sosiodemogra
fiset tiedot

• ikä 41 vuotta, asuu yksin, lapseton, lähes puolet naimattomia

• koulumenestys keskitasoa heikompi, oppimisvaikeutta, lähes puolet 
peruskoulupohjaisia

• vapautettu asevelvollisuudesta, yleensä psyykkisin syin

Työhistoria ja 
työttömyys

• työhistoriaa 2 vuotta, ei ammattikoulutusta, lähes puolet toiminut teollisuudessa tai 
rakennusalalla, kolmella neljästä ei ammattia

• työttömänä 13 vuotta, jäänyt työttömäksi  ennen 1990 tai 1990-1994, vähintään yksi 
tukityöjakso 

Sairastaminen

• on todettu mielenterveyden häiriö ja asetettu vammadiagnoosi, kolmanneksella on 
todetttu hermoston sairaus

• ei kuntoutustoimenpiteitä

Asiointi ja 
työkykyarviot

• asiointi kahdella viidestä syrjäytynyttä, kolmanneksella kitkaista 

• terveydenhuollossa asiointia 9 käyntiä/3v aiheena lyhytaikaiset sairaudet, 
psyykkiset oireet, PKV-reseptin uusinta ja ohjattu työkykyarvio

• työkykyä ei ole arvioitu 52 %, työttömyyden aikana ei ole sairauslomia

Oma näkemys

• kokee olevansa samanikäisiä sairaampi ja psyykkisesti kaikkeen työhön kyvytön 

• oireena masennus, keskittymisvaikeus, eristäytyneisyys, unihäiriö tai selkäkipu ja 
kolmanneksella muistihäiriö, väsymys, ahdistuneisuus, jännittyneisyys, 
tasapainovaikeus, ärtyisyys

• toimintakyky: lähes puolella vaikeutta selvitä arjesta, JES 12/52 (norm. 34-52)

ELMA-
selvittely

• lähes 90 % on käynyt psykiatrilla, yli puolet fysiatrilla ja kaksi viidestä neurologilla

• yli 80 prosentilla neuropsykologinen tutkimus, tavallisin löydös primaari heikentymä

• jokin lisätutkimus on tehty yli puolelle: aivojen MRI, lanneranka- tai nivelröntgen

• statuslöydöksenä masentuneisuus, neurologinen, liikumisen, tasapainon,  nivelten 
poikkeavuus

ELMA-
diagnoosit ja 

eläke

• 3 psykiatrista diagnoosia: alkoholiriippuvuus 64 %, persoonallisuushäiriö 52 %, 
masennus 48 %, heikkolahjaisuus 28%

• 2 somaattista diagnoosia: neurologiset sairaudet 52 % (alkoholiaivorappeuma 24 
%), tuki-ja liikuntaelinsairaus 40 % (muut selkäsairaudet 20 %), vammat  24 %

• Eläke myönnetty 81 % hakeneista, 52 % kaikista, 30 % ei hakenut
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5.4.1 Rapautuneet (kategoriat: ”hiipuva” ja ”fysiikka pettänyt”) 

Luettelossa 1 on koottuna tähän ryhmään luokiteltujen henkilöiden kvantitatiivisen 

analyysin keskeisimmät löydökset. Ryhmän henkilöiden keskimääräinen elämän-

kulku näyttää käsittäneen vahvasti perheen, suhteellisen pitkän työuran, mutta myös 

jo pitkän työttömyyden. He ovat pääasiassa fyysisesti sairaita, kivuliaita ja tuki- ja 

liikuntaelimistöltään kuluneita. He ovat asioineet terveydenhuollossa asianmukai-

sesti. 

Kvalitatiivinen tarkastelu paljasti tarinatyypin miesten hyvien työurien olleen mo-

nialaisia, ja irtisanomisten tuttuja. He ovat olleet yritteliäitä työntekijöitä, jotka ovat 

kerta toisensa jälkeen löytäneet paikkansa työelämästä, ja monilla on kokemusta yrit-

täjyydestä. Vaikka somaattinen sairaus on alkanut oirehtia työuralla, työuran on kat-

kaissut henkilöstön irtisanominen, oman yrityksen konkurssi tai työsuhteen määräai-

kaisuus. Samalla kuntoutus ja havaitun vajaakuntoisuuden selvittely keskeytyivät sekä 

”kunniallinen” tai normin mukainen reitti työelämästä työkyvyttömyyseläkkeelle kat-

kesi. Vajaakuntoisena tyypin henkilöt eivät ole pystyneet pitämään jo aiemminkin 

horjuvaa asemaansa työmarkkinoilla, vaan ovat lopulta päätyneet ja jumiutuneet pit-

käaikaistyöttömyyteen. Joillakin henkilöillä työuraan lienee vaikuttanut epäonnistu-

nut yrittäjyys ja velkataakka. Ryhmän miehet kuvautuvat sitkeinä ja yrityshenkisinä 

eikä vaivoista ole valitettu. Ryhmässä erottuu alaryhmänä eronneet miehet, joille pää-

osin kasaantuvat ryhmän depressio- ja muutamat päihdediagnoosit. Tarinatyyppi ni-

mettiin rapautuneiksi ja esimerkkitarinan päähenkilö nimettiin Raimoksi. 

Raimon tarina 

Tämän tarinatyypin edustajaa 56-vuotiasta Raimoa voi luonnehtia yritteliääksi, mutta 

rapautuneeksi ammattimieheksi. Hän on käynyt kansa- ja kansalaiskoulun ja hankki-

nut työuransa alkuvuosina vähän puusepän koulutusta. Hän menestyi koulussa kes-

kitasoisesti, ja koulunkäynti sujui ongelmitta, kuten myös asevelvollisuuden suoritta-

minen. Raimo on seitsemänlapsisen perheen vanhin poika, ja lapsuus oli onnellinen, 

vaikka taloudellisesti niukka. Hän tapasi vaimonsa jo ennen varusmiespalvelusta, ja 

perheeseen syntyi kaksi lasta, jotka ovat menestyneet elämässään hyvin. Nyt hän asuu 

kahden työttömänä olevan vaimonsa kanssa. Aikaisempi puutyöharrastus kiinnostaa 

häntä edelleen, mutta vaivojen vuoksi aikaansaannos jää kovin vähäiseksi.  

Heti koulun jälkeen Raimo suunnitteli putkimiehen uraa ja aloitti työt isänsä apu-

laisena, mutta sitten isä joutui tapaturman vuoksi eläkkeelle. Armeijan jälkeen Raimo 

työskenteli muutaman vuoden putkifirmassa, mistä hän tuli irtisanotuksi. Kun uusia 

töitä ei löytynyt, hän lähti Ruotsiin ja sai töitä tehtaasta. Kielitaidottomana hän ei 
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oikein viihtynyt, ja reilun vuoden kuluttua oli edessä paluumuutto Suomeen. Täältä 

löytyi työpaikka puuhiomosta, jossa Raimo oli töissä kuusi vuotta ja kävi työn ohessa 

kurssimuotoista koulutustakin. Tultuaan jälleen irtisanotuksi, hän siirtyi rakennus-

alalle, mistä hän löysi hyvän työpaikan kirvesmiehenä, ja töitä riitti eri työnantajilla 

koko 1980-luvun, aina 1990-luvun puoliväliin asti. Noihin aikoihin Raimolle tuli ter-

veydellisiä ongelmia, pitkäaikainen työnantaja meni konkurssiin, työsuhteet lyheni-

vät, ja rakennusalalla tyypilliset työttömyysjaksot pitenivät. Vuosikymmenen lopulla 

hän toimi lyhyen ajan automaalausalan yrittäjänä, mutta terveys ei oikein kestänyt tätä 

työtä, ja maalausyritystä jäi jatkamaan hänen poikansa. Raimo kokeili vielä paluuta 

rakennustöihin, mutta työrupeamat jäivät lyhyiksi ja keskeytyivät selkäkipuun. Sit-

temmin hän ei enää työllistynyt, ja vaikka työvoimatoimistossa oli puhetta tukitöistä, 

ei sopivia työtehtäviä löytynyt. Työuraa Raimolle on kertynyt kaikkiaan yli 20 vuotta 

ja työttömänä hän on ollut jo yli 9 vuotta. 

Raimon terveys oli hyvä laman alkuun asti, mutta tuolloin jouduttiin aloittamaan 

verenpainetautiin lääkitys. Pian tämän jälkeen alkoivat jatkuvammat selkäkipuoireet, 

jotka pahenivat iskiakseksi, ja selkä leikattiin. Vaikka selkä oli aiemminkin oirehtinut, 

työtahtia se ei ollut hidastanut eikä sairauslomia ollut tullut juuri pidettyä. Raimo ker-

too olleensa aina ”hyvän työmiehen maineessa”. Leikkaus helpotti jonkin verran is-

kiasta, mutta selkä ei kestänyt enää rakennustöitä. Kipulääkitystä Raimo joutuu käyt-

tämään lähes jatkuvasti, ja selkäoireet pahenevat useita kertoja vuodessa.  

ELMA-selvittelyssä Raimo arvioi olevansa sairaampi kuin ikätoverinsa. Erityisesti 

fyysisen terveydentilansa hän arvioi niin heikoksi, että eläke olisi ehkä paras ratkaisu. 

Oikeassa jalassa hänellä on jatkuva särky, puutumista ja outoja tuntemuksia, eikä jalka 

aina toimi normaalisti. Selkäkipujen kanssa Raimo pärjää, jos ei selkää rasita, mutta 

rasituksen jälkeen kipu on sietämätön. Henkinen jaksaminen on ollut lujilla jatkuvan 

kivun, työttömyyden ja taloudellisten huolien vuoksi. Psykiatrista apua hän ei koe 

tarvitsevansa, sillä ”kuka tahansa masentuisi vastaavassa tilanteessa”. Yöuni on ajoit-

tain rikkonainen ja nukahtaminen illalla vaikeaa. Alkoholia Raimo käyttää jonkin ver-

ran enemmän kuin aikaisemmin, mutta käyttö ei ole mitenkään ongelmallista. Vii-

meisten vuosien aikana myös niska ja vasen polvi ovat alkaneet kipuilla. Raimo on 

tyytyväinen verenpaineen hoitoon, mutta nyt häntä huolettaa verensokeri, joka ollut 

muutaman kerran koholla. Hänellä oli hengitystieoireita ja astmakin diagnosoitiin au-

tomaalausyrittäjyyden aikaan, mutta sen jälkeen lääkitykset eivät ole olleet tarpeen. 

Myös iho-oireet ovat työttömänä ollessa helpottaneet. Jatkuva kipulääkkeiden käyttö 

on aiheuttanut vatsaoireita, joihin Raimo on saanut ajoittain lääkekuureja terveyskes-

kuslääkäriltä. 
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Raimon sairauskertomus 

Raimo on käyttänyt terveyspalveluja hyvin johdonmukaisesti. Nuorempana oli sa-

tunnaisia käyntejä esim. pitkittyneiden flunssaoireiden ja pienten tapaturmien vuoksi. 

1980-luvun lopulta alkaen hänellä on säännöllisiä käyntejä verenpainetaudin vuoksi, 

ja joitakin käyntejä selkäkivun vuoksi. Selässä todettiin radiologisesti nikamakulumaa 

ja välilevyrappeumaa. Selkäoireiden pahennuttua yli 10 vuotta sitten työterveyslääkäri 

lähetti Raimon keskussairaalaan, ja neurokirurgi operoi lannerangan välilevytyrän. 

Sairauslomaa Raimolle määrättiin kaksi kuukautta, minkä jälkeen hän palasi työhön. 

Sen jälkeen hän on joutunut turvautumaan kerran keskussairaalan kirurgiseen päi-

vystykseen ja useita kertoja terveyskeskukseen pahemmissa selkäkipuvaiheissa. Uu-

sissa kuvantamisissa on todettu välilevyrappeuma ja nikamasiirtymä sekä lievä juuri-

kanava-ahtaus oikealla. Uusia selkäoperaatioita ei ole suositeltu. Terveyskeskussai-

raalan fysioterapeutilla Raimo kävi kerran omatoimisen liikehoidon ja kuntosalihar-

joittelun ohjauksessa. 

Selkäleikkauksen jälkeen työterveyslääkäri arvioi Raimon työkyvyn alentuneeksi 

ja kirjoitti B-lausunnolla sairauslomaa puoli vuotta sekä suositteli tämän aikana työ-

kokeilua aikaisempaan rakennusalan työpaikkaan. Mikäli Raimo ei pärjäisi työssään, 

pitäisi miettiä muuta ammattia. Työnantaja meni konkurssiin ennen kuin työkokeilua 

ehdittiin toteuttaa, mutta Raimo pääsi yrittäjäkurssille.  

1990-luvun puolivälin jälkeen Raimolla oli käyntejä työterveyshuollossa iho- ja 

hengitystieoireiden vuoksi. Hänet ohjattiin työterveydenhuollosta tutkimuksiin Alue-

työterveyslaitokselle ja edelleen Työterveyslaitokselle. Epäiltiin epoksihartsialtistuk-

sen aiheuttamaa oireilua, mutta ammattitautia ei lopulta todettu.  

Toissa vuonna Raimolle tehtiin terveyskeskuksessa mahalaukun tähystys, jossa 

näkyi lievää mahan limakalvon ärtymistä ja hän sai lääkitystä. Terveyskeskuslääkäri 

kirjoitti myös pyynnöstä työvoimatoimistoon lausunnon selkäsairauden vuoksi alen-

tuneesta työkyvystä. Terveyskeskuksen tiedoista löytyy myös päihtyneenä tapahtunut 

käynti nilkan vääntövamman vuoksi, mutta ei muita mainintoja alkoholin käytöstä.  

Raimon ELMA-prosessi 

ELMA-tutkimuksessa Raimo osallistuu psykologin tapaamisen jälkeen ryhmätes-

taukseen, jossa ei todeta viitettä kognitiivisesta heikentymisestä ja psyykkisestikin 

korkeintaan lievää masentuneisuutta.  Sitten Raimo tapaa fysiatrin ja kertoo oireis-

taan. Toimintakyvyltään Raimo kuvautuu sekä subjektiivisesti että fysiatrin arvioi-

mana arjesta selviytyvänä, mutta joissakin arjen fyysisesti vaativissa tilanteissa on on-

gelmia. Fysiatri toteaa Raimon olevan rakenteeltaan tavallinen (BMI 26), perusliikku-

misen olevan vaivalloista, kävelyn vasenta alaraajaa ontuvaa ja asennon etukumaran. 
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Lanneselkä on erittäin jäykkä ja liikkeet kivuliaat. Selän ojennus ei onnistu lainkaan 

ja eteentaivutuskin jää niukaksi. Oikeassa alaraajassa on todettavissa lievää tunnon-

alenemaa ja isovarpaan ojennusheikkoutta. Kaularangan liikelaajuudet ovat alentu-

neet. Lisätutkimuksena Raimo käy kaularangan röntgentutkimuksessa, jossa nähdään 

rangan alaosiin painottuva vahva välilevyrappeuma ja muutoinkin degeneraatiota. 

Raimolle asetetaan rangan välilevyrappeuman, välilevytyrän jälkitilan ja kroonisen 

hermojuuren puristusoireen, kaularankakuluman, ammattiastman ja verenpainetau-

din diagnoosit. Raimolle myönnetään eläke valituksen jälkeen. 

5.4.2 Monisairaat (kategoriat: ”hiipuva” ja ”fysiikka pettänyt”) 

Kuvattavaksi valikoitui kaksi tyypillistä ELMA-asiakasnaisten ryhmää, jotka luokitte-

lun perusteella eroavat toisistaan vain sairastamisen perusteella akselilla fyysinen–

psyykkinen. Analyysien perusteella fyysisen terveytensä menettäneiden naisten tari-

natyyppi nimettiin monisairaiksi ja psykofyysisesti sairastavien naisten tarinatyyppi uu-

puneiksi. Esimerkkitarinoiden päähenkilöt saivat vastaavasti nimet Marjatta ja Aila.  

Kvantitatiivinen tarkastelu (Luettelot 2 ja 4) tuo esiin siviilisäätyeron: monisairaat 

ovat avioliitossa, uupuneet mahdollisesti eronneita ja yksin asuvia. Uupuneet ovat hiu-

kan nuorempia ja tehneet pidemmän työuran. Heillä sairausoireet ovat laaja-alaisia ja 

niitä on runsaasti, mikä näkyy myös toimintakyvyn huomattavana heikentymisenä 

verrattuna monisairaisiin.  Tarinatyypin uupuneet naiset ovat käyttäneet selvästi enem-

män terveyspalveluja, olleet työkykyarvioissa ja kuntoutuksessa kuin monisairaiden ta-

rinatyypin naiset.  

ELMA-kansioiden materiaalin perusteella monisairaiden työuraa rikkovat kotiäi-

tiysjaksot, ja lasten ollessa pieniä työsuhteet ovat olleet pitkään osa-aikaisia tai työ on 

valittu perhe-elämän ehdoilla. Sairaudet ovat vaivanneet pitkään monen eri elinjär-

jestelmän alueelta nakertaen vähitellen työkykyä. Monella tämä näkyy työtehtävien 

keventymisenä, ja jotkut ovat suuntautuneet uudelle ammattiuralle. Usein uranvaihto 

ei vajaakuntoisena ole onnistunut, ja työllistyminen on jäänyt lyhytaikaiseksi tai tuet-

tujen työsuhteiden varaan. Monien kohdalla on havaittavissa piirteitä tunnollisen ja 

uhrautuvan henkilön uupumisesta, mikä ei kuitenkaan täytä mitään psykiatrisia diag-

noosikriteerejä. Sosiaalinen tukiverkosto kuvautuu tässä suhteessa toimineen suojaa-

vana tekijänä. 

Marjatan tarina 

58-vuotiaan Marjatan tarina voidaan tiivistää luonnehdintaan työelämässä sinnitellyt 

monisairas perheenäiti. Kansakoulussa Marjatta oli hyvä oppilas, mutta perheellä ei 
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ollut taloudellisia mahdollisuuksia kouluttaa lapsia, ja hän aloitti työt heti koulun jäl-

keen. Ensimmäinen työpaikka oli trikootehtaassa, jossa hän työskenteli useissa työ-

tehtävissä lähes 10 vuotta, mutta jäi sitten kotiäidiksi. Perheeseen syntyi kaksi poikaa 

ja tyttö. Lasten ollessa pieniä Marjatta oli työssä osa-aikaisena talonmiehenä hoitaen 

porrassiivoukset. Hän siirtyi 1980-luvun puolivälissä kokopäiväiseksi siivoojaksi, 

kunnes joutui pitkälle sairauslomalle ja sen jälkeen irtisanottiin. Sittemmin hän kävi 

laitoshuoltajan kurssin ja onnistui saamaan määräaikaisen työsuhteen alalta, vaikka 

työtilanne laman myötä huononi. Työelämään paluuta Marjatta yritti ”Muuttuva työ-

elämä” -kurssin kautta 1990-luvun alussa, mutta ei onnistunut työllistymään ja ter-

veydentilakin heikkeni niin, ettei hän olisi työhön pystynyt. Marjatta pääsi vielä tuki-

töihin kaupunginsairaalaan laitosapulaiseksi kaksi kertaa, mutta toisella kerralla työ 

oli aivan liian kuormittava, ja hän joutui olemaan sairauslomilla. Viimeisin tukityöl-

listämisjakso museovalvojana keskeytyi, kun Marjatta ei pystynyt selkävaivojen 

vuoksi seisomaan. Marjatta on ollut työelämässä aktiivisesti 16 vuotta, ja työttö-

myyttä on kestänyt jo yli 10 vuoden ajan. 

Marjatta asuu kahden työkyvyttömyyseläkkeellä olevan puolisonsa kanssa. Avio-

puoliso sairasti muutamia vuosia sitten aivoinfarktin eikä kuntoutunut ihan ennal-

leen, mutta on omatoiminen. Lapset ja lapsenlapset ovat elämässä tärkeä voimavara 

ja pitävät masennusta loitolla. Marjatta pitää tiiviisti yhteyttä omiin sisaruksiinsa. 

Myös sisaruksilla on paljon sairauksia, erityisesti sydänsairauksia. Harrastukset ovat 

viime vuosina jääneet, kun Marjatta ei oman ja puolisonsa heikon terveyden vuoksi 

viitsi enää kotoa mihinkään lähteä.  

ELMA-selvittelyssä Marjatta kertoo olevansa sairas ja raihnainen, mutta arvioi ol-

leensa aina psyykkisesti vahva. Työelämään hän uskoo olevansa liian sairas, kun selkä, 

niska, kädet ja jalat eivät kestä rasitusta. Terveydelliset ongelmat alkoivat jo vuosi-

kymmeniä sitten, kun hänellä oli toistuvia poskiontelotulehduksia ja poskiontelot 

operoitiin. Tuon jälkeen nenä on tuntunut kroonisesti tukkoiselta eikä Marjatta koe 

saaneensa siihen apua. Myöhemmin allergiatutkimuksissa todettiin allergisuutta siite-

pölyille ja pölypunkille. Marjatalla todettiin 15 vuotta sitten kilpirauhasen syöpä, joka 

hoidettiin leikkauksella ja toipuminen sujui hyvin, mutta lääkitystä on käytettävä lop-

puelämän ajan. Verenpaine ja kolesteroliarvot ovat olleet korkeat jo 1970-luvulta läh-

tien, ja 1990-luvun alussa Marjatalla todettiin sepelvaltimotauti. Lääkityksen säätämi-

nen kohdalleen vei aikansa. Vanhat selkävaivat pahenivat, kun Marjatta samoihin ai-

koihin yritti paluuta työelämään laitosapulaiseksi. Tutkimuksissa selässä todettiin pa-

hat kulumat. Myös niskassa ja käsissä on kulumaa, ja polvetkin ovat huonot. Marjatta 

on joutunut käyttämään kipulääkkeitä jatkuvasti, ja fysioterapiasta hän on saanut vain 
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lyhytaikaista apua. Marjatta tupakoi yli 30 vuotta, mutta hän lopetti tupakoinnin 90-

luvun alussa. Alkoholin käyttö on aina ollut vähäistä. 

Marjatan sairauskertomus 

Marjatan asiointi terveydenhuollossa on ollut hyvin asiallista. Verenpainelääkkeitä 

Marjatta on käyttänyt suositellusti, mutta hoitotulos ei ole ollut optimaalinen. En-

simmäiset merkinnät niska- ja selkävaivoista ovat 1970-luvulta, ja tuolloin oli myös 

paljon käyntejä korvatautien poliklinikalla poskiontelovaivojen vuoksi. Lopulta teh-

tiin Caldwell-Luc -operaatio, josta oli hyötyä, mutta nenän tukkoisuuteen ei apua 

saatu. Myöhemminkin Marjatta on käynyt korvalääkärin arviossa, mutta uusia toi-

menpiteitä ei tehtyjen tutkimusten pohjalta ole suositeltu. Allergianenäsuihkeita on 

uusittu terveyskeskuksessa. 

Leikkaushoitoa on tarvittu suonikohjuihin ja myös kilpirauhassyöpä operoitiin 

keskussairaalassa. Operaation jälkeen aloitettiin lääkitys kilpirauhasen vajaatoimin-

taan. 1980-luvun lopulla Marjatalla oli runsaasti käyntejä terveyskeskuksessa rintaki-

pujen vuoksi ennen kuin sepelvaltimotauti todettiin rasituskokeessa. Keskussairaa-

lassa tehtiin sepelvaltimoiden varjoainekuvaus, ja todettiin lievää kahden suonen ah-

tautumista. Lääkehoitoa tehostettiin verenpainetaudin, korkean kolesterolin ja sepel-

valtimotaudin osalta. 1990-luvun lopulla Marjatalla oli paljon käyntejä terveyskeskuk-

sessa erilaisten tuki- ja liikuntaelinvaivojen vuoksi. Sekä kaula- että lannerangassa to-

dettiin laaja-alaista välilevyjen rappeumaa. Kaularangan alueella todettiin lieviä juuri-

aukkoahtaumia ja lannerangassa usean välin hermojuurikanavan ahtautta. Kaupun-

ginsairaalan ortopedin konsultaatiossa suositeltiin konservatiivista hoitolinjaa ja Mar-

jatta kävi fysioterapeuttisen arviokäynnin sekä osallistui ryhmämuotoiseen TULE-

kuntoutukseen. 

Marjatan työkykyä on arvioitu terveyskeskuksessa kaksi vuotta sitten työvoima-

toimiston pyynnöstä ja tuolloin on radiologisesti todettu alkava polvikuluma ja käsien 

pikkunivelten kulumaa. Työkyky arvioitiin alentuneeksi eikä Marjattaa suositeltu fyy-

sisesti raskaisiin työtehtäviin. 

Marjatan ELMA-prosessi  

Marjatan ELMA-tutkimus käynnistyy psykologin tapaamisella ja ryhmätestauksella, 

joissa ei todeta viitettä kognitiivisesta heikentymisestä tai merkittävästä psyykkisestä 

kuormittumisesta. Fysiatrin vastaanotolla tulevat esiin moninaiset terveydelliset on-

gelmat, jotka todetaan jo varsin perusteellisesti tutkituiksi, ja hoito sekä kuntoutuskin 

arvioidaan kohtuullisen kattavasti toteutuneeksi. Oikean polven lepokipu kuvautuu 
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nyt ajankohtaisesti kaikkein hankalimpana, ja polvet päätetään kuvata. Marjatan pär-

jääminen arjessa kuvautuu kokonaisuudessaan kohtuullisena, mutta liikkuminen ja 

käsien toiminta ovat heikentyneet ja hankaloittavat monia toimia. Fysiatri toteaa 

obesiteettia (BMI 31) ja kävelyssä oikean alaraajan ontumista, eikä kyykistyminen on-

nistu polven jäykkyyden vuoksi. Käsissä ja polvissa nähdään nivelrikkoon sopivia 

nivelten paksunnoksia ja liikerajoituksia. Käsien puristusvoimat ovat heikot. Rangan 

liikkeet jäävät erittäin niukoiksi. Lisätutkimuksena Marjatta käy polvien röntgenku-

vauksessa, ja siinä nähdäänkin molemmin puolin kohtalainen nivelrikko nivelrako-

madaltumineen ja progressio aikaisempaan kuvaukseen verrattuna. Marjatalle asete-

taan sekä lanne- että kaularangan välilevyrappeuman, moninivelrikon, sepelvaltimo- 

ja verenpainetaudin sekä kilpirauhassyövän jälkitilaan liittyvän kilpirauhasen vajaatoi-

minnan diagnoosit. Marjatalle myönnetään eläke. 

5.4.3 Syrjäytyneet (kategoriat: ”olematon” ja ”alkoholisoitunut”) 

Kuvattavaksi tuli kolme päihteiden käytön vuoksi terveytensä menettänyttä miesten 

tarinatyyppiä. Luokittelun perusteella ryhmät eroavat toisistaan vain työuran ulottu-

vuudella. Analyysien perusteella nämä tarinatyypit nimettiin syrjäytyneet, lannistuneet ja 

vamma-alttiit, ja esimerkkitarinat vastaavasti saivat päähenkilöiksi Hannun, Pentin ja 

Lassen. Olemattoman työuran syrjäytyneet miehet ovat nuorimpia ja heillä korostuvat 

asunnottomuus ja rikoshistoria. Oppimisvaikeudet, huono koulumenestys ja niukka 

ammattikoulutus luonnehtivat tämän tarinatyypin miehiä, kun taas lannistuneiden ja 

vamma-alttiiden tarinatyyppien miehillä koulutukselliset ja ammatilliset lähtökohdat 

ovat olleet paremmat. 

Hannun esimerkkitarinan laatimisessa syrjäytyneiden tarinatyypin aineiston kvanti-

tatiivisen analyysin (Luettelo 2) pohjalta muodostui käsitys heikkojen lähtökohtien 

miehestä, joka on syrjäytynyt varhain työelämästä ja ilmeisesti monin tavoin yhteis-

kunnasta. Perheen perustaminen on jäänyt useimmilta. Päihteiden käyttö on ilmei-

sesti ollut varsin rajua, ja se on johtanut paitsi hankaluuksiin yhteiskunnassa myös 

mittaviin terveysongelmiin. Asiointi terveydenhuollossa on kuvautunut luokiteltaessa 

tyydyttävänä harvalla. Kvalitatiivisen analyysin pohjalta nousivat esiin sosiaalisesti 

heikot kasvuolot, kouluvaikeudet ja alkoholin ensisijaisuus työ- ja perhe-elämään 

nähden jo varhain. Rikokset ja asunnottomuusvaiheet toistuvat ja esiin nousee kaksi 

tyypin alaryhmää niin, että nuoremmilla miehillä alkoholinkäyttöön liittyy muuta 

päihteiden käyttöä ja vanhemmalla ryhmällä alkoholi on tyypillisesti ainoa päihde. 
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Nuoremmilla rikostausta ja psyykkinen tilanne kuvautuvat myös jossain määrin vai-

keampana huumeiden käyttöön liittyen.  

Hannun tarina 

49-vuotiasta Hannua kuvaa luonnehdinta: Alkoholin viemä rikkinäisten olosuhteiden 

aputyömies. Hän on lähtöisin Pohjois-Suomesta ja muuttanut jo lapsena Tampereen 

seudulle. Kotiolot olivat vaikeat isän alkoholismin ja väkivaltaisuuden takia.  Äidin 

kuoltua isä alkoholisoitui täysin ja vanhemmat sisaret yrittivät pitää huolta Hannusta. 

Hannun koulunkäynti ei sujunut, hänellä oli oppimis- ja keskittymisvaikeuksia, levot-

tomuutta ja käytöshäiriöitä. Hän kertasi luokan kolmasti, ja kansakoulun päästöto-

distuksen keskiarvo oli 6,1. Päihteiden käytön hän aloitti 11-vuotiaana kiljun juon-

nilla. 

Koulun jälkeen Hannun alkoholinkäyttö oli jo runsasta, mutta hän aloitti varus-

miespalveluksen vapaaehtoisena. Armeijaan hän ei kuitenkaan sopeutunut ja hänet 

vapautettiin palveluksesta psyykkisin syin. Ammatillinen koulutus jäi hankkimatta, 

mutta Hannu pääsi työhön ensin jakeluauton repsikaksi ja sitten varastotyöhön lähes 

vuodeksi kumpaankin. Sen jälkeen hän työskenteli rakennuksilla joitakin kertoja apu-

miehenä lyhytaikaisesti. Työsuhteet keskeytyivät yleensä alkoholinkäyttöön. Töitä 

olisi riittänyt vielä 1980-luvulla, mutta alkoholi alkoi saada yhä enemmän sijaa Han-

nun elämässä eikä työnhaku enää juurikaan jaksanut kiinnostaa. Hän oli muutamia 

kertoja avoliitossa, mutta suhteet kariutuivat ja perheen perustaminen jäi. Hannulla 

on tiettävästi yksi lapsi, mutta häneen ei ole mitään yhteyttä, koska lapsen äiti ei yh-

teydenpitoa halunnut. Ennen lamaa Hannu perusti yhdessä kavereidensa kanssa au-

tokorjausalan yrityksen, joka haettiin vuoden toiminnan jälkeen konkurssiin, ja Han-

nulle jäi mittavat velat. Velkojen määrästä hän ei enää vuosiin ole ollut kiinnostunut, 

kun ei kuitenkaan olisi koskaan pystynyt veloistaan selviytymään.  

Konkurssin jälkeen myös vähän pidempiaikainen avoliitto kariutui, ja Hannun al-

koholinkäyttö runsastui entisestään. Käyttö alkoi olla päivittäistä, ja kaupan viinojen 

lisäksi hän joi myös pontikkaa, mutta ei korvikkeita. Huumeista hän pysyi erossa, 

vaikka kokeilikin pari kertaa.  Hän oli lukuisia kertoja katkaisuhoidossa ja kolme ker-

taa päihdekuntoutusjaksolla, mutta ratkesi usein jo kotimatkalla juomaan. Muiden 

kuntoutuksen toimenpiteiden piirissä hän ei ole ollut. Rattijuopumuksista, ajokortitta 

ajosta, näpistyksistä ja pahoinpitelyistä hän on kärsinyt vankeustuomioita yhteensä 

lähes neljän vuoden verran. Töitä ei enää laman aikana tai sen jälkeen ollut tarjolla 

eikä Hannu olisi arvionsa mukaan työhön kyennytkään. Laman loppupuolella hän 

aloitti tukityöllistämistyön kaupungilla, mutta se keskeytyi kahden päivän jälkeen. 

Pian sen jälkeen hän menetti myös vuokra-asuntonsa, minkä jälkeen hän asui pitkään 
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kavereiden luona ja milloin missäkin. Nykyisin hän oleilee sukulaisen saunamökissä. 

Työuraa Hannulle on kertynyt kaikkiaan reilut neljä vuotta, ja nyt hän on ollut työ-

elämän ulkopuolella jo 14 vuotta. 

Nykyisen terveydentilansa Hannu arvioi heikoksi sekä fyysisesti että psyykkisesti. 

Jalat eivät toimi ja kipuilevat joskus rasituksessa. Selkäkipu on jalkakipua pahempaa 

eikä hän pysty nostelemaan taakkoja. Jo 1980-luvulla hän loukkasi selkänsä raken-

nuksilla. 1990-luvulla hänellä on ollut sekä nilkkamurtuma että polven vääntövam-

moja. Tasapaino on huono, eikä hän pysty enää ajamaan polkupyörällä, mutta kaup-

patavarat kulkevat tarakalla pyörää taluttaen. Kävelymatka rajoittuu muutamaan sa-

taan metriin eikä pidempi seisominen onnistu. Kantamaan hän ei oikein pysty oikean 

olkapään toistuvan sijoiltaanmenon vuoksi. Hannu kokee muistin heikentyneen ja 

nukkuminen on huonoa. Mieliala on apea. Hän ei pysty keskittymään mihinkään eikä 

haluakaan enää mitään. Alkoholin hankkiminen ja käyttö ovat Hannun elämän kes-

keinen sisältö, ja sosiaalinen verkosto koostuu pääasiassa päihteiden käyttäjistä. 

Hannun sairauskertomus 

Hannun asiointi terveydenhuoltopalveluissa on ollut hoitotahojen näkökulmasta 

epätyydyttävää ja osin turhauttavaakin. Varsinkin aikaisempina vuosina Hannun käy-

tös oli usein äänekästä ja aggressiivista. Hän on käyttänyt usein päihtyneenä päivys-

tyspalveluja. Jos hän on varannut lääkärille ajan, se on jäänyt usein käyttämättä ja 

perumatta. Hannun hoitoon sitoutuminen on ollut heikkoa, ja usein hän on keskeyt-

tänyt suunnitellut hoitojaksot esimerkiksi poistumalla kesken osastojakson tai hän ei 

tule sovituille kontrolliajoille. Vuosien myötä Hannun käynnit terveydenhuollon pii-

rissä ovat vähentyneet, ja asiointi on nykyisin luonteeltaan enemmänkin syrjäytynyttä. 

Yleensä hän päätyy terveysasemalle vain, kun joku muu henkilö soittaa ambulanssin.  

Sairauskertomustietojen perusteella Hannu on käyttänyt terveyspalveluja pääasi-

assa alkoholinkäyttöön liittyvistä syistä. Tavallisimmin hän on hakeutunut huono-

kuntoisena päivystykseen saadakseen katkaistua päihteiden käytön, tai hänet on tuotu 

ambulanssilla heikossa kunnossa. Useamman kerran hän on tosin ehtinyt poistua 

päivystysvastaanotolta ennen kuin lääkäri on ehtinyt tavata hänet. Vuosien varrella 

hänelle on sattunut lukuisia tapaturmia ja pahoinpitelyvammoja, yleensä vahvasti 

päihtyneenä. Murtumia on ollut nilkassa, kylkiluissa sekä kädessä, ja usein on todettu 

erilaisia haavoja ja ruhjeita. Kerran hän on ollut paleltumavammojen tulehtumisen 

vuoksi kaupunginsairaalan infektio-osastolla. Pään vammoja hän on saanut myös 

useamman kerran ja hoitoja on toteutettu sekä keskussairaalan silmä- että korvaosas-

tolla, mutta aivoja ei ole kuvannettu. Varatuilla ajoilla käydessään Hannu on halunnut 
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apua unettomuuteen, vatsaoireisiin ja selkäkipuun. Alkoholin käyttöön liittyen Han-

nulla on ollut kaksi psykiatrista sairaalahoitoa deliriumoireiston vuoksi ja hänet on 

ohjattu terveyskeskuksesta toistuvien epilepsiakohtausten vuoksi perusterveyden-

huollon neurologille. Neurologin vastaanotolle Hannu ei koskaan ilmestynyt. Kes-

kussairaalassa on hoidettu kolme kertaa akuuttia haimatulehdusta. Liikennejuopu-

mustuomioon liittyen Hannu on käynyt seurantakäynneillä.  Hannun työkykyä ei ole 

aiemmin arvioitu eikä hän ole saanut sairauslomatodistuksia.  

Hannun ELMA-prosessi 

Elma-selvittelyssä Hannu tapaa psykologin alkuhaastattelun jälkeen fysiatrin ja psy-

kiatrin, ja myös neurologia konsultoidaan. Haastatteluissa muistivaikeus tulee selvästi 

esiin. Kliinisessä tutkimuksessa todetaan tutkittavan vaikuttavan syrjäytyneeltä, ma-

sentuneelta ja ikäistään vanhemmalta. Hän on hoikka (BMI 22). Tutkittava kävelee 

leveäraiteisesti nytkähdellen. Tasapainovaikeus ja ataksia tulevat vahvasti esiin, ja tut-

kittavan on välillä tukeuduttava seinään. Neurologisessa statustutkimuksessa Rom-

bergin testissä tutkittava lähtee kaatumaan taaksepäin, ja osoituskokeet sekä 

diadochokinesis-testi ovat poikkeavat. Nivelistössä todetaan alentunut liikelaajuus 

olkapäässä ja nilkassa sekä selän kankeutta. Psykiatri toteaa masennusoireiston, mutta 

tämän tarkempi arvioiminen aktiivisen päihteiden käytön aikana ei ole mahdollista. 

Lisäksi esiin tulee viitteitä tunne-elämän epävakaudesta.  

Lisätutkimuksena pyydetään aivojen magneettikuvaus sekä neuropsykologinen 

tutkimus ja tilataan aiempia kuvantamistuloksia. Pari vuotta sitten otetuissa sel-

käröntgenkuvissa nähdään alaselän nikamakaarenrikkouma, nikamasiirtymä ja tähän 

liittyvä vahva välilevyrappeuma. Neuropsykologista tutkimusta varten Hannu ohja-

taan katkaisuhoitoon, jotta tutkimus voidaan suorittaa kuukauden päihteettömyyden 

jälkeen. Aivojen kuvantamisessa todetaan vaikeatasoinen pintakerroksen rappeuma 

takaraivon ja päälaen lohkojen alueella sekä volyymikatoa aivokurkiaisessa. Neuro-

psykologi toteaa tutkittavan hidastuneeksi ja juuttuvaksi. Mieliala kuvautuu vaikeasti 

masentuneena. Yleinen käsityskyky on heikko. Muisti ja oppiminen ovat paikoin 

heikkolahjaisen tasoisia. Neuropsykologi arvioi tutkittavan kognitiivisessa suoritus-

kyvyssä tapahtuneen merkittävää, laaja-alaista tason laskua ja sekä visuaalisissa että 

kielellisissä muistitoiminnoissa havaitaan heikentymistä. Löydösten arvioidaann so-

pivan aivojen orgaanisiin muutoksiin. 

Hannulla todetaan ELMA-selvittelyssä alkoholin aiheuttama aivorappeuma ja sen 

aiheuttamat kognitiiviset, tasapaino-koordinatiiviset ja käyttäytymisen ongelmat, al-

koholiriippuvuus, alkoholin aiheuttama monihermosairaus ja alkoholiepilepsia sekä 
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toistuvien haimatulehdusten jälkitila, nilkkamurtuman jälkitila, lannerangan nikama-

siirtymä ja välilevyrappeuma sekä määrittämätön masennus ja epäily epävakaasta per-

soonallisuushäiriöstä. Hannulle myönnetään eläke. 

5.4.4 Uupuneet (kategoriat: ”hiipuva” ja ”psykofysiikka pettänyt”) 

Uupuneiden tarinatyypin perustiedot (Luettelo 4) viittaavat siihen, että ryhmän henki-

löiden elämänkaaressa on ollut aktiivinen työ- ja perhe-elämän täyttämä vaihe ja vii-

meaikojen yksinäinen sairauden täyttämä eläketaisteluvaihe. Lähtökohdat elämälle ja 

työuralle ovat ilmeisesti olleet kohtuullisen hyvät, ja monet ovat pystyneet pitämään 

paikkansa työelämässä vielä pahimmat lamavuodetkin. Sen jälkeen jokin on suistanut 

nämä naiset työuralta. Palaaminen ELMA-asiakkaiden rekisteritietoihin nosti esiin 

taloudellisesti ja usein myös henkisesti niukat primaariperheen olosuhteet, joista 

juontuu voimakas työntekemisen ja suoranaisen raatamisen luterilainen kulttuuri. 

Omien tarpeiden huomioiminen ei ole kuulunut tähän kulttuuriin ja monelle sairas-

taminen on ollut heikkoutta. Sairausperimä ja fyysisesti kuluttava työ on kuitenkin 

rapauttanut monen terveyden lamavuosiin tultaessa. Monella avioero kuvautuu itse-

tuntoa loukkaavana tai epäonnistumisena, ja mahdollisesti myös lamavuosien henki-

nen kurimus ja työelämän kiristymisen kuorma ovat lannistaneet. Lopulta voimavarat 

eivät enää ole riittäneet. Masennusta monet tarinatyypin naiset ovat aluksi tunnista-

neet huonosti, ja sitten masennuksen hyväksyminen näyttää johtaneen täydelliseen 

uupumiseen. Hoitomyöntyvyys masennuksen suhteen on ollut monella vaihteleva. 

Osalla on saattanut olla lisääntyneen alkoholinkäytön vaihe. Persoonallisuudeltaan 

useimmat ovat vaativia, riippuvaisia ja uhrautuvia. Uupuminen on monen kohdalla 

ollut kokonaisvaltaista, johtanut avuttomuuteen ja joillakin katkeruuteen. Sosiaalinen 

kannattelu on selvästi pettänyt. Uupuneiden tarinasta on konstruoitu Ailan esimerkki-

tarina. 

Ailan tarina 

Uupunut uhrautuva kodin ja työelämän moniottelija kuvaa 55-vuotiaan Ailan tarinaa. 

Aila on lähtöisin Itä-Suomesta köyhästä pientilallisen perheestä. Lapsuutta varjosti-

vat isän päihdeongelma ja äidin ankara kasvatustapa. Aila oli kouluikäinen isän kuol-

lessa sydäninfarktiin ja nelilapsisen perheen toimeentulo oli niukkaa. Kotona oli teh-

tävä työtä nuoresta pitäen. Koulussa hän selviytyi hyvin, ja kansalaiskoulun jälkeen 

työtä löytyi kotiapulaisena. Ammattikoulutuksen hankkiminen ei ollut taloudellisesti 
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mahdollista, ja 17-vuotiaana hän muutti Tampereelle tehdastyöhön ensin tekstiiliteh-

taaseen ja sitten kenkätehtaalle. Työuransa alkuvaiheessa Aila suoritti kaupallisen 

kurssin, ja toimi kassana eri kaupoissa noin kymmenen vuotta. Kun työsuhteet olivat 

epävarmoja, hän alkoi etsiä muuta työtä, ja 1980-luvun alussa hän siirtyi trikooteh-

taaseen pakkaajaksi. Tässä työssä hän jatkoi aina tehtaan lopettamiseen asti. Aina 

ajoittain hän teki tehdastyön ohella siivoustyötä ja lehdenjakoa. Tehtaan lopettamisen 

jälkeen Aila pääsi tekemään Tampereen kaupungille laitosapulaisen sijaisuuksia. La-

mavuodet hän sinnitteli työssä, mutta sitten voimavarat alkoivat ehtyä. Kuntoutus-

tarveselvityksen jälkeen hänet työllistettiin vielä kahdesti potilasavustajaksi. Hän yritti 

kovasti tehdä työt perusteellisesti, mutta viimeisen työn jälkeen joutui toteamaan, 

ettei enää jaksa. Työhistoriaa Ailalle on kertynyt kaikkiaan 25 vuotta, ja työttömänä 

hän on ollut seitsemän vuotta. 

Aila perusti perheen nuorena ja kaksi lasta syntyivät 1970-luvun taitteessa. Koti-

äitinä hän oli hyvin lyhyitä aikoja työsuhteiden välissä. Kotityöt hän hoiti aina yksin, 

mies ei näihin osallistunut. Puoliso työskenteli rakennusalalla, ja työttömäksi jäätyään 

heti laman alussa hän alkoholisoitui. Puolisoiden välit olivat olleet jo vuosia etäiset, 

ja avioliittoa oli jatkettu lasten takia. Kun lapsetkin olivat jo muuttaneet pois kotoa, 

seurasi avioero, ja pian tämän jälkeen entinen puoliso menehtyi. Aila on kokenut 

itsensä hyvin yksinäiseksi. Uutta seurustelusuhdetta lapset eivät ole hyväksyneet. Las-

ten perheisiin Aila pitää kuitenkin tiiviisti yhteyttä. Lapsenlapset ovat tärkeitä ja Aila 

on ollut lastensa perheiden tukena. Ailan oma iäkäs äiti on vaatinut viimeisten kym-

menen vuoden aikana paljon tukea ja apua. Edelleenkin Aila huolehtii äidin asioista, 

vaikka äiti saa myös kunnallisia palveluja. Perheen ulkopuolella Ailalla ei enää ole 

juurikaan ihmissuhteita. 

Aila kokee nykyisin olevansa täysin työkyvytön, kun sekä fyysinen että psyykkinen 

terveys on mennyt. Verenpainetauti todettiin yli 20 vuotta sitten, astma ja keuhkoah-

taumatauti noin kymmenen vuotta sitten ja migreeniä hän on sairastanut nuoresta 

asti. Erityisesti astmaoireiden Aila kokee viime vuosina pahentuneen sairastamansa 

keuhkokuumeen jälkeen. Tupakointia hän ei yrityksistä huolimatta ole pystynyt lo-

pettamaan. 1980-luvulla hän sai toistuvasti hoitoja vatsahaavaan, mutta vatsa rauhoit-

tui lääkehoidolla. Kunnossa maha ei tosin ole ollut sen jälkeenkään. Selkävaivoja on 

ollut aina ajoittain 20-vuotiaasta lähtien. Flunssan jälkeen 1990-luvun alussa alkoivat 

hankalat rangan ja raajojen säryt. Kulumia on todettu useissa nivelissä, ja selkä on 

ollut jo työssä ollessa huono. Hankalimmat oireet ovat selän, niskan, polvien ja olka-

päiden rasituskipu, ja Aila kertoo särkyä olevan oikeastaan joka puolella kehoa. Kä-

sissä on jatkuvaa särkyä, puutumista ja sormet turpoilevat. Kädet ovat voimattomat 

eikä hän pysty enää mitään nostamaan tai kantamaan. Yöunen laatu on erittäin huono 
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ja päivisin Aila kokee itsensä niin väsyneeksi, ettei juuri mitään pysty tekemään. Eikä 

muutoinkaan jaksaisi, kun kunto on heikentynyt ja henkeä ahdistaa. Muistikin on 

heikentynyt ja mieliala on ärtyisä. Tulevaisuus pelottaa Ailaa, ja taloudelliset huolet 

painavat. Arjen askareet eivät kiinnosta ja niiden tekeminen aiheuttaa kipua, mutta 

apua hän ei näihin ole pyytänyt.  

Ailan sairauskertomus 

Aila on käyttänyt terveyspalveluja työelämässä ollessaan lähinnä vatsaoireiden ja 

kroonisten sairauksien hoitamiseksi. Käynnit lisääntyivät 1990-luvulla ja usein Ailalla 

on ollut nippu erilaisia vaivoja selvitettäväksi vastaanotolla. Muutama vuosi sitten 

hän kävi erittäin paljon vastaanotoilla eläkelausuntoasioissa. Kielteisten eläkepäätös-

ten jälkeen käynnit ovat taas harventuneet ja Aila on tuonut esiin turhautumistaan. 

Mielenterveystoimistoon hän sai lähetteen 1990-luvun lopulla ja hoitokäynnit ovat 

jatkuneet siitä lähtien. Hoitosuhteen käynnistäminen oli vaikeaa, koska Aila ei ollut 

tottunut turvautumaan muiden apuun. Hoitosuhde on jonkin verran katkeillut. Avo-

fysioterapiakäyntejä järjestettiin työterveyshuollon kautta usean vuoden ajan yli kym-

menen vuotta sitten. Siivoustyössä ollessa vaivat kuitenkin pahenivat eikä fysiotera-

piasta ollut enää kovin paljon apua. IP-kuntoutustarveselvityksessä 1990-luvun lo-

pulla Ailalla arvioitiin olevan työrajoitteita, mutta mahdollisesti työkykyä olisi jäljellä 

fyysisesti kevyempiin työtehtäviin. Tuki- ja liikuntaelimistön vaivoihin suositeltiin lai-

toskuntoutusta, mikä toteutui IP-voimavarakurssina. 

Sairauskertomustietojen perusteella Ailalla on todettu työterveyshuollossa 1980-

luvulla verenpainetauti ja pohjukaissuolihaavaumia. Astma ja krooninen keuhkoput-

kentulehdus todettiin myöhemmin keskussairaalan keuhkoklinikan tutkimuksissa. 

Aila on käyttänyt lääkitykset säntillisesti. 1990-luvun alkupuolella omalääkäri ohjasi 

hänet erikoissairaanhoitoon, ja sekä neurologi, fysiatri että reumatologi tekivät tutki-

muksia. Johtopäätöksenä hänellä todettiin kulumia ja fibromyalgia. Heinolan sairaa-

lan fibromyalgiakuntoutuksesta hän hyötyi jonkin verran. Viimeisen työllistämistyön 

jälkeen Aila totesi, ettei kykene enää työhön. Terveyskeskuksessa tehtiin työkykyar-

viona tutkimuksia ja konsultoitiin taas erikoislääkäreitä. Tutkimuksissa todettiin sor-

missa, ranteissa ja polvissa alkavaa nivelrikkoa, kaula- ja lannerangassa välilevyma-

daltumia sekä olkapäissä kiertäjäkalvosinjänteiden degeneraatiota ja näiden alentavan 

työkykyä. Mielenterveystoimiston käynneillä on todettu toistuva keskivaikea masen-

nus ja aloitettu lääkehoito. 
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Ailan ELMA-prosessi 

ELMA-selvittelyn aloittavalle käynnille Aila tulee varautuneena, ja hän arvelee, ettei 

apua ole odotettavissa tästäkään selvittelystä. Hänet ohjataan psykiatrin ja fysiatrin 

vastaanotolle sekä muistivaikeuksien vuoksi myös neuropsykologiseen tutkimuk-

seen. Psykiatri ohjaa Ailan vielä myöhemmin kliinisen psykologin tutkimukseen, ja 

fysiatri kliinisfysiologiseen tutkimukseen ja kuvantamisiin. 

Lääkärien vastaanotolla tutkittava on puhelias ja paikoin keskustelussa on fo-

kusointivaikeuksia, kun hän palaa toistuvasti kuvaamaan vaikeita oireitaan. Syntyy 

vaikutelma lievästä muistivaikeudesta. Tutkittava vaikuttaa ikäiseltään, kivuliaalta, ah-

distuneelta ja mielialaltaan alavireiseltä, ja psykiatrin vastaanotolla hän kyyneltyy tois-

tuvasti. Keskustelun sisällön perusteella mieliala kuvautuu selvästi masentuneena ja 

BDI-kyselyn pohjalta masennus kuvautuu vähintäin keskivaikeana. Perusliikkuminen 

on sujuvaa ja tasapaino vakaa. Lievää ylipainoa todetaan (BMI 28). Sydämen ja keuh-

kojen osalta ei todeta poikkeavaa. Rangassa todetaan kauttaaltaan liikerajoituksia, ja 

käsien puristusvoimat ovat alentuneet. Sorminivelissä nähdään kulumamuutoksia. 

Olkanivelten liikkeet ovat kivuliaat ja rajoittuneet. Yleinen lihaskunto vaikuttaa kor-

keintaan tyydyttävältä. Fibromyalgiapisteissä aristusta on 14/18 pisteessä ja yleisvai-

kutelma tutkittavasta on kivulias ja kärsivä. 

Neuropsykologisessa tutkimuksessa todetaan kognitiivisen päättelykyvyn ja muis-

titoimintojen merkittävä tasonlasku. Tarkkaavuuden säätely on häiriytynyt, ja tutkit-

tava syrjähtelee asiasta toiseen. Neuropsykologinen oirekuva sopi krooniseen uupu-

mus- ja masennusoireistoon. Olkanivelten ultraäänitutkimuksessa löydöksenä on 

lievä jänteen rappeuma. Yläraajojen hermoratatutkimus on normaalirajoissa. Kaula-

rankaröntgenkuvauksessa on todettavissa huomattava välilevyrappeuma ja nivelrik-

komuutokset kahdella tasolla, juuriaukoissa on kuitenkin vain lievää kaventumista. 

Lannerangassa nähdään alimman välin voimakasasteinen rappeuma. 

Psykiatri toteaa Ailalla toistuvan masennuksen keskivaikean masennusjakson ja 

riippuvaisen persoonallisuuden sekä viitteitä vaativasta persoonallisuudesta. Fysiatri-

sesti nähdään selkeä kaula- ja lannerangan välilevyrappeuma ilman hermokudoksen 

kompressiota, yleistynyt nivelrikko, olkanivelten pehmytkudosoireisto ja fibromyal-

gia. Somaattisesti Ailan todetaan sairastavan lisäksi astmaa, keuhkoahtaumatautia ja 

verenpainetautia. Aila saa eläkehakemukseensa kielteisen päätöksen. 
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5.4.5 Lannistuneet (kategoriat: ”hiipuva” ja ”alkoholisoitunut”) 

Pentin esimerkkitarinan konstruoinnin pohjana on lannistuneiden tarinatyyppi (Luet-

telo 5). Ryhmää luonnehtivista ominaisuuksista syntyy kuva miehestä, jolla lähtökoh-

dat elämässä ovat olleet paremmat kuin syrjäytyneiden esimerkkitarinan Hannulla. Mo-

net ovat perustaneet perheen ja sijoittuneet suhteellisen hyvin työelämään. Sekä 

perhe- että työelämä ovat katkenneet myöhemmässä vaiheessa. Lama 1990-luvulla 

näyttäytyy taitekohtana monen työuralla. Päihteiden käyttö näkyy laajasti sairastami-

sessa ja siihen liittyen tulee esiin myös vamma-alttiutta, mutta ei samassa määrin kuin 

myöhemmin kuvattavalla vamma-alttiiden tarinatyypin esimerkkihenkilöllä Lassella.  

Sairauskertomuksiin palaaminen vahvisti tarinatyyppiin luokiteltujen asiakkaiden 

elämän alkuvaiheiden olleen varsin hyvät ja työ- ja perhe-elämän pitkään tyydyttävää, 

mutta sitten on monen elämässä selkeä taitekohta, mistä alamäki on alkanut. Työpai-

kan menetykseen liittyy usein avio- tai avoero tai kuolemantapauksia. Taustalla voi 

olla myös tapaturma tai jokin traumaattinen, itsetuntoa kolhinut kriisi työpaikalla. 

Laman vaikutus on voinut olla toissijainen suhteessa jo aiemmin tapahtuneeseen al-

koholisoitumiseen tai kriisiin. Joillakin elämänkriisi näkyy lamaantumisena, ja ote työ-

elämästä on kirvonnut taloudellisen laman aikana. Alkoholi on täyttänyt monta elä-

män aukkoa. Varsin usein esiin tulee nuoruuden sosiaalisten tilanteiden jännittämi-

nen ja paniikkioireilu sekä masennustaipumus, ja monet ryhmän miehet ovat olleet 

pitkään syvästi masentuneita. Itsemurhayritys löytyy monen historiasta. Tämän ryh-

män miehillä oli kaikista kuvattavista tyypeistä eniten käyttämättömiä aikoja ELMA-

selvittelyn aikana, mikä kertoo osaltaan syrjäytyneisyydestä. 

Pentin tarina  

Pentti kuvautuu elämän kolhujen ja alkoholin lannistamana työmiehenä. Hän on 53-

vuotias ammattikouluttamaton hitsaaja, joka kuvaa lapsuuttaan tavallisena. Harvat 

esiin nousevat muistot ovat mukavia. Isällä oli päihdeongelma ja hän kuoli alkoholi-

peräisesti alle 50-vuotiaana. Myös nuorempi veli on kuollut alkoholiperäiseen sydän-

vikaan jokin aika sitten. Nuorena Pentti kulki paljon isän mukana rakennustyömailla. 

Kansakoulu meni keskitasoisesti. Isän toivomuksesta Pentti aloitti keskikoulun, 

mutta ei menestynyt, ja koulu jäi kesken. Koulu ei oikein kiinnostanut. Oppimisky-

kynsä hän arvioi koulumenestystään paremmaksi. 

Koulun jälkeen Pentti pääsi ensin juoksupojaksi pankkiin ja suoritti sitten asevel-

vollisuuden ongelmitta. Armeijan jälkeen työura avautui ensin pakkaajana, sitten va-

rastonhoitajana, mutta pääosan työurastaan Pentti on tehnyt erilaisissa hitsaus- ja ko-
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koonpanotöissä. Työsuhteet olivat varsinkin työuran alkupuolella usean vuoden mit-

taisia, eikä uuden työn saamisessa ollut isompia ongelmia. Pentti avioitui 1970-luvun 

alussa, ja perheeseen syntyi kaksi lasta, joista vanhempi myöhemmin menehtyi. Al-

koholia Pentti maistoi ensimmäisen kerran 13-vuotiaana, mutta säännöllisempää 

käyttö viikonloppuisin oli vasta armeijan jälkeen. Kuolematapauksen jälkeen Pentin 

alkoholin käyttö lisääntyi huomattavasti ja muutama vuosi tämän jälkeen tuli avioero. 

Toista lastansa hän on tavannut avioeron jälkeen vain joitakin kertoja eikä tämän 

nykykuulumisia tiedä. Jo ennen lamaa Pentin työsuhteet lyhenivät, kun tilipäivän jäl-

keen hän jäi entistä useammin juopottelemaan. Työllistyminen vaikeutui, ja myös jal-

kavammaan liittyneiden sairauslomien hän epäilee vaikuttaneen asiaan.  

Yli 10 vuotta sitten päättyneen työsuhteen jälkeen Pentin työllistyminen avoimilla 

työmarkkinoilla ei enää onnistunut. Lama oli vienyt työpaikat, ja alkoholi oli alkanut 

hallita elämää niin, että juomisputket pitenivät ja tihenivät. Pentin uusi seurustelu-

suhde ja avoliitto jäivät lyhyiksi, kun avopuoliso kuoli alkoholisairauteen, ja Pentin 

juomisesta tuli päivittäistä. Avopuolison kuoleman jälkeen Pentti asui jonkin aikaa 

äitinsä luona, mutta sittemmin hän on pystynyt säilyttämään asuntonsa ja vuokrasuh-

teensa. 1990-luvun puolivälissä hän kärsi vaikeista pelkotiloista ja harhoista, ja psyki-

atrisen sairaalajakson ja päihdekuntoutuksen jälkeen hänen alkoholin käyttönsä vä-

heni ainakin jonkin verran. Myöhemminkin hän on tosin joutunut juomisputkia kat-

kaisemaan terveyskeskuksen vuodeosastolla. Työelämään paluuta Pentti yritti kierrä-

tyskeskuksessa, mutta jalkavaivojen vuoksi pärjääminen oli huonoa eikä tukitöitä-

kään sittemmin ole tarjottu. Työvuosia Pentille on kertynyt kaikkiaan 17 ja varsinais-

ten työmarkkinoiden ulkopuolella hän on ollut jo 11 vuotta. 

Pentti arvioi sekä fyysisen että psyykkisen terveydentilansa heikentyneen. Yleis-

kunto on huono ja hän hengästyy helposti. Hänen selkänsä sietää huonosti rasitusta 

ja istumista, mutta jatkuvaa selkäkipua ei enää ole. Mahavaivoja hänellä on usein. Jalat 

ovat huonot ja tasapaino heikentynyt. Hän on kaatuillut useasti pimeässä ja muuten-

kin kaatuu helposti, jos ei keskity kävelyyn. Joskus hän joutuu liikkumaan konttaa-

malla kotona. Nukkumista Pentti kuvaa erittäin ongelmallisena, eivätkä unilääkkeet 

auta. Hänen mielialansa on ollut jo vuosikymmeniä ajoittain matala, ja joskus huo-

noina hetkinä hän kertoo miettineensä itsemurhaa, mutta ei enää viime aikoina niin 

paljon. Väkijoukoista hän ei ole koskaan pitänyt. Joskus kotona yksin ollessakin hän 

kokee vaikeita pelkotiloja. Muistinsa hän huomaa pätkivän lähes päivittäin eikä viitsi 

enää laittaa ruokaa, kun ruuat palavat kuitenkin pohjaan tai hella jää päälle. Ilmaisja-

kelulehdistä Pentti katselee otsikot ja kuvat, lukemista hän kuvaa turhana, kun ei kui-

tenkaan muista lukemaansa. Alkoholin käyttö on elämän keskeinen sisältö. 
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Pentin sairauskertomus 

Terveyspalveluihin Pentti hakeutuu nykyisin korkeintaan kerran tai kaksi vuodessa, 

yleensä terveyskeskuspäivystykseen. Aiemmin käyntejä ei ollut useaan vuoteen. Va-

ratuille ajoille hän muistaa yleensä mennä, mutta unohduksiakin tulee. Pidempiin hoi-

tojaksoihin sitoutuminen on ollut vaihtelevaa. Hän on käynyt erikoislääkärikonsul-

taatioissa, mutta jatkohoidoista hän on kieltäytynyt, varsinkin jos nämä ovat edellyt-

täneet muutoksia elämäntavoissa. Selkävaivan vuoksi suositeltua fysioterapiaa ter-

veyskeskuksessa hän ei aloittanut.  

Sairauskertomustietojen perusteella Pentti on käyttänyt terveyspalveluja tavalli-

simmin pitkäaikaisten oireiden, kuten vatsavaivojen tai jalkakramppien selvittä-

miseksi, alkoholinkäytön katkaisemiseksi tai alkoholihaittojen vuoksi. 1990-luvun 

alussa ääni käheytyi, ja hänellä todettiin krooninen kurkunpään tulehdus, mutta tu-

pakoinnista luopumiseen hän ei ollut motivoitunut. 2000-luvun alussa todettiin ala-

raajojen valtimokovettumatauti, jonka leikkauksellisesta hoidosta luovuttiin koko-

naistilanteen ja elämäntapamuutoksiin sitoutumattomuuden vuoksi. Todetun psori-

asis-ihottuman hoitoon hän on saanut joitakin kertoja paikallishoitoreseptejä, mutta 

näitä hän ei ole juurikaan käyttänyt. Pentti on ollut aiemmin sisätautisesti terve, mutta 

verensokerin ja maksa-arvojen poikkeavuutta on todettu vatsavaivojen vuoksi ote-

tuissa laboratoriotutkimuksissa. Kontrollikokeissa hän ei käynyt. Haimatulehdusta 

on epäilty, mutta mahantähystyksessä todettua alkoholin aiheuttamaa mahan ja ruo-

katorven tulehdusta on pidetty oireiston selittäjänä.  

Pentillä on ollut muutamia tuki-ja liikuntaelimistön ongelmiin liittyviä lääkäri-

käyntejä komplisoituneen nilkkamurtuman ja selkävaivojen vuoksi. Selkäröntgenku-

vauksessa 2000-luvun alussa nähtiin laajaa degeneraatiota, ja epäiltiin lievää sel-

käydinkanavan ahtautumista. Ortopedin konsultaatiossa suositeltiin konservatiivista 

hoitolinjaa.  

Masennus ja unettomuus ovat tulleet useasti vastaanotolla esiin ja Pentti on saanut 

reseptejä unilääkkeistä. Paniikkikohtauksia on ollut vuosikymmeniä, ja näitä hän on 

yrittänyt hallita välttämällä väkijoukkoja. Pentillä on ollut yli 10 vuotta sitten deli-

riumvaihe, jolloin hän oli psykiatrisessa osastohoidossa ja tuolloin hänellä arviotiin 

olevan myös vaikeaa pitempiaikaista masennusta. Masennuslääkkeet ovat jääneet ta-

loudellisen tilanteen vuoksi hankkimatta, ja käynnistynyt mielenterveystoimiston 

hoito katkesi muutaman käynnin jälkeen. Vuosi sitten Pentti sai toistuvia epileptisiä 

kohtauksia. Neurologi aloitti epilepsialääkityksen eikä kohtauksia ole sittemmin esiin-

tynyt. Pentti on ollut kahdesti Tampereen A-klinikan päihdekuntoutuslaitoksessa. 

Katkaisuhoitoja terveyskeskuksen vuodeosastolla on ollut useita. Pentin työkykyä on 
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hiljattain yritetty arvioida terveyskeskuksessa työvoimaviranomaisten pyynnöstä, 

mutta varattu aika jäi käyttämättä. 

Pentin ELMA-prosessi 

ELMA-selvittelyn käynnistävälle psykologin vastaanotolle Pentti tulee vasta kolman-

nella kutsukerralla, kun on otettu yhteyttä myös lähettävään erikoistyövoimaneuvo-

jaan. Psykologin haastattelussa Pentti on hiljainen eikä paljon keskustele oma-aloit-

teisesti. Hän vaikuttaa masentuneelta. Ohjelmoidaan fysiatrin ja psykiatrin vastaan-

otot sekä neuropsykologinen tutkimus, aivojen MRI ja rankaröntgenkuvaus. 

Lääkärien vastaanotolla tutkittavan arvioidaan vaikuttavan hoitamattomalta, vä-

syneeltä ja olevan alistuneen ja luovuttaneen oloinen. Tutkittava on laiha, jopa ka-

kektinen (BMI 17). Kysymyksiin hän vastailee käheällä äänellä jossain määrin epäasi-

allisesti. Hän vaikuttaa ärtyneeltä ja masentuneelta.  Muisti vaikuttaa selkeästi heiken-

tyneeltä ja erityisesti ajankohdat menevät sekaisin. BDI-kyselyssä hän saa vaikeaan 

masennukseen viittavan pistemäärän. Hänen kävelynsä on leveäraiteista, ataktista ja 

lievästi ontuvaa. Tasapaino on horjuva ja Rombergin testissä hän lähes kaatuu. Hie-

nomotoriikka ja osoituskokeet yläraajoissa ovat lievästi epävarmat. Alaraajoissa näh-

dään selvä kohdistamisvaikeus ja ataksia sekä jonkin verran spastisuutta. Alaraajahei-

jasteet puuttuvat ja ihotunto on heikentynyt polvitason alapuolella. Alaraajojen val-

timopulsaatioita ei löydy tunnustelemalla. Vasemmassa nilkassa todetaan liikerajoitus 

ja paksunnos ja selkärangassa jäykkyyttä, ja selän liikkeet ovat kivuliaat. Ryhti on etu-

kumara eikä selän ojennus onnistu. 

Neuropsykologisessa tutkimuksessa Pentti tuo esiin kiusaantumisensa siitä, että 

aina takerrutaan alkoholinkäyttöön, vaikka syyt olotilaan ovat elämänkohtaloissa ja 

masentuneisuudessa. Primaari kognitiivinen selviytyminen arvioidaan keskitasoiseksi 

ja on nähtävissä diffuusia orgaanistyyppistä heikentymistä, mikä ilmenee yleisenä hi-

dastuneisuutena, päättelyn, näönvaraisten hahmottamistoimintojen ja mieleen paina-

misen heikentymisenä sekä käyttäytymisen kontrolloinnin löyhtymisenä. Mieliala on 

vahvasti depressiivinen. Oirekuva sopii orgaanisperäiseen häiriöön. 

Aivojen magneettitutkimuksessa nähdään kohtalainen takakuopan kudoskato ja 

isojen aivojen alueella sekä keskeistä että pinnallista kudoskatoa painottuen päälaen 

ja ohimolohkon alueelle. Ikäisekseen on merkittävää aivokurkiaisen kudoskatoa. 

Lannerangan magneettitutkimuksessa todetaan laajaa, mutta ikään nähden lievää vä-

lilevyjen rappeutumista ja pullistumia. Ei ole kuitenkaan selkeää selkäydinkanavan 

ahtaumaa. 

Somaattisesti Pentillä todetaan kroonisen päihteiden käytön aiheuttama aivorap-

peuma, epilepsia ja monihermosairaus ja niihin liittyvät kognitiivinen tason lasku ja 
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tasapaino-koordinatiiviset ongelmat. Päihteiden käyttö on aiheuttanut myös sisäelin-

vaurioita ja lihaskatoa. Muun terveydentilan osalta todetaan työkykyä alentavat alase-

län välilevyrappeuma, krooninen selkäkipu ilman iskiasoiretta, nilkkamurtuman jäl-

kitila, alaraajojen valtimokovettumatauti ja psoriasis. Psykiatri asettaa alkoholidemen-

tian, pitkäaikaisen masennuksen ja paniikkihäiriön diagnoosit. Pentti saa myönteisen 

päätöksen työkyvyttömyyseläkehakemukseensa. 

5.4.6 Vamma-alttiit (kategoriat: ”repaleinen” ja ”alkoholisoitunut”) 

Lassen tarinan konstruoinnissa vamma-alttiiden tarinatyypin kvantitatiivinen tarkastelu 

(Luettelo 6) kertoo fyysisesti kolhiintuneesta miehestä, jolla on pitkä päihdehistoria. 

Hän on tasapainoillut pitkään työelämän ja päihteiden käytön välillä, ehkä myös päih-

teiden käytön ja perhe-elämän tai parisuhteen välillä. Lopulta, mahdollisesti laman 

myötävaikutuksella, päihteiden käyttö on tullut henkilön keskeiseksi elämän sisäl-

löksi. Verrattuna kahteen muuhun kuvattuun päihteiden käyttäjien tarinatyyppiin 

ryhmällä on ollut rikostuomioita vähemmän ja ammatilliset lähtökohdat paremmat 

kuin työuralta varhain pudonneilla syrjäytyneiden tarinatyypin henkilöillä. Ryhmän mie-

hillä on kaikista kuvatuista tyypillisistä ryhmistä eniten ammatillista koulutusta. Työ-

ura on kuitenkin jäänyt niukemmaksi kuin lannistuneiden tarinatyypin miehillä. Kuvat-

tavista tyypeistä tämän tarinatyypin miehet tulivat kaikkein useimmin humalassa 

ELMA-käynneille.  

Asiakaskansioiden materiaalin perusteella ryhmän miesten alkuvaiheet kuvautui-

vat hyvin tavallisina: tavallinen perhe ja nuoruus. Alkoholi on kuitenkin jo nuoruu-

desta ollut jossain määrin jaksottamassa työ- ja parisuhteita, joita on kuitenkin aina 

löytynyt päättyneiden tilalle. Työsuhteissa tämä on yleensä pätenyt 1990-luvun la-

maan asti. Sittemmin alkoholinkäyttö on riistäytynyt ja siihen liittyvät pahoinpitely- 

ja muut vammat sekä sosiaaliset haitat ovat lisääntyneet. Vamma-alttiiden miesryhmän 

tarinatyyppiä valottaa seuraava Lassen esimerkkitarina.  

Lassen tarina 

53-vuotias Lasse on ammatiltaan rakennusmies. Hänen tarinastaan juontuu lamassa 

alkoholille otteensa menettänyt suhdannetyöuran ja tuurijuoppouden välillä tasapai-

noillut vamma-altis ammattityömies. Lasse muistaa lapsuutensa hyvänä aikana. Hä-

nellä on neljä sisarusta, joista hän edelleen pitää yhteyttä vanhempaan veljeen. Tämä 

veli hoitaa myös Lassen raha-asioita. Muihin sisaruksiin välit ovat katkenneet. Isän 

kuolemasta on jo aikaa, mutta loppuvaiheissaan dementoitunut äiti kuoli vasta pari 
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vuotta sitten. Omaa perhettä Lasse ei ole perustanut, eikä hänellä ole omia lapsia. 

Hän on asunut lyhyehköjä aikoja avoliitoissa, mutta nämä ovat kariutuneet alkoho-

linkäyttöön. Nykyisin Lasse seurustelee, mutta molemmilla on omat asunnot. Suh-

detta hän kuvaa riitaiseksi. 

Kansakoulu meni Lasselta jokseenkin keskitasoisesti ja armeijan hän suoritti myös 

moitteettomasti 8 kuukaudessa. Ajokortin hän suoritti 18-vuotiaana, mutta on me-

nettänyt ajokorttinsa rattijuopumusten vuoksi useita kertoja. Lasse kävi ammattikou-

lun rakennusmieslinjan, mutta heti työuran alkuvaiheessa alkoholi alkoi maistua ja 

ensimmäinen työsuhde katkesi nopeasti. Päihteiden käyttö pysyi kuitenkin paremmin 

hallinnassa vielä 1970-luvulla runsastuen sitten 1980-luvulla. Seuraavan työsuhteen 

Lasse sai suhteilla varastolta ja hän toimi myös autonkuljettajana huonekaluliikkeessä 

lyhyen aikaa. Varastotöiden jälkeen työpaikat löytyivät rakennustyömailta. Työsuh-

teet pätkiytyivät alkoholinkäytön mukaan aina lamaan asti, jolloin töitä ei enää löyty-

nyt ja tuohon vaiheeseen sijoittuukin Lassen pisin kolmen vuoden lähes yhtämittai-

nen juomaputki. Hän oli kerran työllistettynä laman jälkeen kaupungilla huoltomie-

henä, mutta tämä keskeytyi juomisputkeen. Työhistoriaa Lasselle on kertynyt kaikki-

aan reilut 12 vuotta. 

Terveydentilaansa Lasse kuvaa heikoksi. Hän kertoo saaneensa yli kymmenen 

vuotta sitten aivoverenvuodon, mistä on toipunut. Rakennuksilla on ollut putoamis-

tapaturmia, joissa hän on loukannut päänsä. Nilkka on murtunut. Hän kertoo sairas-

taneensa vuosia ihottumaa, sydämen rytmihäiriöitä ja verenpainetta. Maha on ollut 

pitkään huonossa kunnossa. Hän myöntää olevansa alkoholisti, ja juomiskausiin liit-

tyen hän on joutunut muutaman kerran puukotetuksi. Sairaalahoidossa hän kertoo 

olleensa harhojen vuoksi, ja juomaputken jälkeen on ollut joitakin kertoja alkoholi-

kramppeja. Nykyongelmista hankalimpana Lasse kokee huonon jaksamisen, väsymi-

sen, unettomuuden ja stressaantumisen. Masennusjaksoja on ollut. Muisti ei pelaa ja 

mihinkään on vaikea keskittyä. Jalat eivät pelaa ja kramppaavat, tasapaino on huono 

ja huimaa. Kiireessä kävely ei onnistu ja kotona hän on törmäillyt huonekaluihin. 

Kädet ovat puutuneet eikä oikein mikään pysy käsissä.  Päätä särkee usein. Selkä on 

ollut aina huono. 

Arjesta selviytymistä Lasse pitää hankalana, kun ei oikein muista, ja liikkuminen 

on vaikeaa. Joitakin kotitöitä tekee, mutta näistä ei osaa tarkemmin kertoa. Makkaraa 

hän kertoo hiljattain kärventäneensä. Lasse asuu hissittömässä talossa eikä aina pysty 

lähtemään lainkaan ulos. Usein pitää palata takaisin kotiin, jos johonkin lähtee. Asi-

oilla pitää olla kaveri tukena. Lääkärissä käynnit hän kokee hankalina eikä yleensä käy 

kuin pakon edessä. 
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Lassen sairauskertomus 

Lassen asiointi terveydenhuollossa on ollut ajoittain erittäin runsasta. Alkoholi-

kramppien vuoksi hän on ollut kahdesti terveyskeskuksen päivystyksessä. Useita ker-

toja Lasse on tullut päihtyneenä päivystysasemalle toivoen katkolle pääsyä, mutta aa-

mulla selvittyään hän ei hoitoon ole enää halunnut lähteä. Päivystyksessä on ommeltu 

kasvojen ja raajojen haavoja, tarkastettu laajoja ruhjevammoja, ja otettu röntgenkuvia 

kaatumisten tai iskujen jälkeen. Kerran poliisi on toimittanut Lassen tarkastettavaksi, 

kun tämä on kaatunut pahasti putkassa. Kolmasti Lassea on viilletty teräaseella. 

Vaikka Lasse on ollut sekä avomuotoisessa että laitoskatkaisuhoidossa, päihdekun-

toutuksissa hän ei ole ollut. Hänet ohjattiin IP-kuntoutustarveselvitykseen, mutta se 

jäi kesken. Viimeisten vuosien aikana käynnit terveydenhuollossa ovat harventuneet. 

Sairauskertomustietojen valossa Lassen päihdeongelma on näkynyt terveyden-

huollossa vuosikymmeniä. Hän on ollut lukuisia kertoja sekä terveyskeskuksen että 

erikoissairaanhoidon päivystyksessä hoidattamassa vammoja päihtyneenä. Lisäksi 

haavat ovat usein tulehtuneet, ja kahdesti hän on ollut terveyskeskussairaalan tartun-

tatautiosastolla infektioiden hoidossa. Yhden tällaisen hoitojakson aikana todettiin 

myös pohjukaissuolihaava ja alkoholigastriitti. Viikon vanha nilkkamurtuma hoidet-

tiin pari vuotta sitten kipsillä, ja tästä hoitotulos on arvioitu kohtalaisen hyväksi. Las-

sella on ollut nuoresta lähtien seborrooista ja infektioihottumaa, ja tämän vuoksi hän 

on ollut erikoissairaanhoidon ihotautipoliklinikalla joitakin kertoja. Kotona paikallis-

hoidot ovat toteutuneet huonosti. Eteisvärinän vuoksi on tehty kahdesti rytminsiirto, 

ja verenpainelääkitystä on määrätty ensimmäisen kerran yli 20 vuotta sitten. Lääki-

tysten suhteen hoitomyöntyvyys on ollut vaihteleva. Varsinkin viimeisten 10 vuoden 

aikana Lasse on käynyt vastaanotolla selkä- ja nivelvaivojen vuoksi. ja terveyskeskus-

lääkäri on epäillyt kihtiä. Kuvantamisissa on nähty tuki-ja liikuntaelimistön lievää de-

generaatiota. 10 vuotta sitten Lasse sai kaatumisen seurauksena aivoverenvuodon, 

joka hoidettiin yliopistosairaalassa. Oikeanpuoleinen halvausoireisto ja dysfasia kor-

jaantuivat lähes täysin. 

Päihteiden käyttöön liittyen Lasse on ollut kaksi kertaa sairaalahoidossa deliriumin 

vuoksi. Erikoisairaanhoidon neurologin konsultaatiossa todettiin ilmeinen alkoholin 

aiheuttama monihermosairaus 10 vuotta sitten. Myöhemmin terveyskeskuksen neu-

rologisissa tutkimuksissa on todettu molemmissa isojen aivojen otsalohkoissa kuori-

kerroksen pienet tarkkarajaiset muutokset sopien infarktin tai aivoruhjeiden jälkiti-

laan. Lisäksi on todettu keskivaikeatason pikkuaivojen kudoskatoa ja myös isojen 

aivojen aivoselkäydinnestetilat väljähköiksi. Lasse on ollut viidesti päihdekatkaisujak-

soilla, mutta kuntoutusjaksoille motivaatio ei ole riittänyt. Viimeksi hänet ohjattiin 

hoitokodin jaksolle vuosi sitten huonossa kunnossa. 
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Lassen ELMA-prosessi  

ELMA-selvittely käynnistyy psykologin haastattelulla, johon Lasse tulee vasta toisella 

kutsukerralla. Kun Lasse lopulta tulee, hän on syrjähtelevä ja selvästi humalassa. Hä-

net ohjataan laitoskatkaisuhoitoon, jotta tutkimukset saataisiin vietyä läpi. Hänet oh-

jataan fysiatrin ja psykiatrin vastaanotoille sekä edelleen neuropsykiatriseen tutki-

mukseen ja kuvantamisiin. 

Lääkärin vastaanotolla tutkittavalla todetaan ilmeinen muistamattomuus, ja hän 

syrjähtelee kertomuksessaan jatkuvasti. Kysymyksiin ei saada yksiselitteisiä vastauk-

sia. Yleisvaikutelma tutkittavasta on syrjäytynyt ja alavireinen. Hän on rakenteeltaan 

erittäin hoikka, jopa kakektinen (BMI 17). Kävely on huteraa ja leveäraiteista, siirty-

miset varovaisia. Osoituskokeissa ja muissa testeissä nähdään liikkeiden hallinnan, 

koordinaation ja jäljittelemisen vaikeuksia.  Tasapainotestissä tutkittava lähtee tois-

tuvasti kaatumaan taaksepäin. Todetaan laaja punoittava, osin tulehtunut ihottuma 

sekä lieviä nivelten ja kohtalaista rangan liikerajoitusta. Oikeaan murtuneeseen nilk-

kaan todetaan jääneen selvästi jäykkyyttä. 

Neuropsykologisessa tutkimuksessa todetaan kognitiivisessa suoritustasossa mer-

kittävää laaja-alaista tasonlaskua, joka tulee esille sekä kielellisessä että näönvaraisessa 

päättelyssä. Muistitoiminnot ovat merkittävästi heikentyneet. Tarkkaavuuden tah-

donalainen säätely on huomattavan heikkoa. Esille tulee rönsyilyä keskustelussa, 

juuttuvuus ja hitaus sekä toiminnan ohjauksen vaikeutta. Löydösten katsotaan sopi-

van orgaaniseen etiologiaan. Rangan kuvantamisessa nähdään kohtalaisia degeneraa-

tiomuutoksia etenkin rangan alaosassa ja lievää viitettä selkäydinkanavan ahtautumi-

sesta. 

Somaattisesti Lassella todetaan pitkäaikaiseen alkoholinkäyttöön liittyvä aivorap-

peuma sekä aivoruhjeen ja kovakalvonalaisen aivoverenvuodon jälkitila, jotka ilme-

nevät tasapaino-koordinatiivisina ongelmina ja kognitiivisena tasonlaskuna. Lisäksi 

todetaan nilkkavamman jälkitila, kaula- ja lannerangan välilevyrappeumasairaus. Psy-

kiatri arvioi tutkittavalla olevan vaikea-asteisen päihderiippuvuuden ja todennäköi-

sesti myös masennusta, mutta tämän arvioimiseksi vaadittaisiin pidempi päihteetön 

jakso. Persoonallisuuden epävakaus nähdään myös mahdollisena. Lasselle myönne-

tään eläke. 

5.4.7 Eristäytyneet (kategoriat: ”olematon” ja ”heikot eväät”) 

Kvantitatiivisen eristäytyneiden tarinatyypin tarkastelussa (Luettelo 7) Juhan esimerkki-

tarinaan hahmottui varhain työelämästä syrjäytynyt yksinäinen nuorehko mies. Tä-
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hän tyypilliseen asiakasryhmään sijoittuneiden asiakkaiden henkilöhistorioissa nousi-

vat toistuvasti esiin sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmat ja erilaiset aikuisuuteen 

kasvamisen ja tunne-elämän hankaluudet. Omasta perheestä irtautuminen on jäänyt 

monella puutteelliseksi, ja sitoutuminen jatkunut pitkään, tai irtautuminen primaari-

perheestä on ollut traumaattinen tai liian varhainen. Tyypillistä on varhaisvaiheiden 

puutteellinen hoiva, ja myöhempi ristiriitainen riippuvuus omista vanhemmista. Van-

hemmat ovat saattaneet konkreettisesti estää koulunkäyntiä tai ovat mahdollistaneet 

eristäytymisen. Vanhemmat voivat olla henkilön ainoa ihmissuhde tai suhteet ovat 

katkenneet kokonaan. Tyypin sisällä näyttäisi olevan kaksi erilaista alatyyppiä, joissa 

toinen on eristäytynyt, sosiaalisesti estynyt, mahdollisesti fyysisen sairauden pohjalta 

primaariperheeseensä sidottu tai skitsoidityyppinen perheen ulkopuolelle jättäytynyt 

protestoija. Toinen on ADHD-tyyppinen, levoton ja mihinkään sopeutumaton. Mo-

lempien taustalta löytyy neurologisia, psykiatrisia tai neuropsykiatrisia sairauksia. 

Päihteiden käyttö näyttäytyy monella sivuroolissa, osalla tuntuvammin. Monet eris-

täytyneiden ryhmään luokitellut tutkittavat ovat ilmaisseet työkykynsä olleen aina riit-

tämättömän työelämään, ja hahmottavat itsensä yhteiskunnan ulkopuoliseksi. Tämän 

tarinan koostaminen oli kaikkein haastavinta, koska tähän ryhmään näytti kertyvän 

paljon erikoislaatuisia tarinoita. 

Juhan tarina 

Juha on 41-vuotias ammattikouluttamaton sekatyöntekijä. Hän kuvautuu työelämän 

vaatimuksiin yltämättömänä heikkojen lähtökohtien eristäytyneenä kotirintamamie-

henä. Hän on vanhempiensa ainoa yhteinen lapsi, mutta hänellä on kolme sisko-

puolta, joihin hän ei ole koskaan pitänyt yhteyttä. Vanhemmat erosivat, kun Juha oli 

ala-asteella ja yhteys isään katkesi. Myöhemmin Juha ehti vielä tavata isänsä ennen 

kuin tämä teki itsemurhan 45-vuotiaana. Lapsuudenkoti oli turvaton jo ennen van-

hempien eroa isän alkoholinkäytön ja väkivaltaisuuden vuoksi. Eron jälkeen myös 

äidin alkoholinkäyttö lisääntyi. Juha sijoitettiin välillä sijaisperheeseen, mutta sopeu-

tumisvaikeuksien takia hänet palautettiin äidin luo. Omia lapsia Juhalla ei ole, mutta 

hän on ollut kaksi kertaa lyhyessä avoliitossa. Toinen avoliitto päättyi avopuolison 

kuolemaan, mistä Juhan on ollut vaikea puhua. Viimeisimmän avoliiton jälkeen Ju-

halla ei ollut asuntoa ja hän muutti takaisin lapsuudenkotiinsa autellen äitiä tämän 

viimeiset vuodet. Äiti kuoli joitakin vuosia sitten syöpään, ja Juha asuu nyt lapsuu-

denkodissaan yksin. 

Lapsena Juha kuvaa olleensa ujo ja pelokas. Koulunkäynti oli vaikeaa keskittymis-

vaikeuksien ja koulukiusaamisen vuoksi. Toisen luokan hän joutui kertaamaan ja sen 
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jälkeen hän sai matematiikan opetusta pienryhmässä. Peruskoulun hän suoritti lop-

puun tarkkailuluokalla. Hän ei käsityksensä mukaan tullut toimeen opettajien kanssa. 

Hän kertoo kokeneensa itsensä aina muita huonommaksi eikä ole omasta mielestään 

pärjännyt missään hyvin. Peruskoulun jälkeen ammattikoulutus jäi kesken niin raken-

nusalan kuin varastomiehen koulutuksissa, ja lyhyt opiskelu kansanopistossa keskey-

tyi erottamiseen. Varusmiespalvelu keskeytyi vajaan kuukauden jälkeen ja Juha va-

pautettiin palveluksesta psyykkisten syiden vuoksi.  

Juha aloitti työuransa rakennusmiehenä, mikä keskeytyi parin kuukauden jälkeen 

erimielisyyksiin työnjohtajan kanssa. Jalkavaivaisena hän ei olisi muutoinkaan tässä 

työssä arvionsa mukaan pärjännyt pidempään. Hän asui lyhyen aikaa Helsingissä ja 

aloitti työt metallifirmassa, mutta ei pärjännyt, ja arvioi pilanneensa muidenkin ura-

kat. Työsuhde jäi pariin viikkoon. Juhan työhistoria koostuu pääosin lyhyistä työllis-

tämistyöjaksoista talonmiehenä ja varastomiehenä. Kaikkiaan työuraa on kertynyt 

yksi vuosi ja 11 kk:tta. Silta-Valmennuksessa hän on ollut yhden päivän. Viimeksi 

yritettiin entisöintityötä työttömien toimintapajalla kolme vuotta sitten. Kahta päivää 

pidempään hän ei jaksanut siellä käydä, ennen kuin hermostui, koska ”ei pidä kyttäi-

lystä”. Juhalla on ollut yksi sakkorangaistus ”nuoruuden tyhmyyksistä”, mitä hän ei 

halua tarkemmin selvittää. Hän kokee nuoresta asti olleensa jotenkin yhteiskunnan 

ulkopuolella, ei ole sopeutunut auktoriteetteihin eikä yhteiskunnan vaatimuksiin. 

Päihteiden käytön Juha kertoo aloittaneensa 12-vuotiaana, ja tuosta lähtien alko-

holinkäyttö on kuulunut jossain määrin elämään. Nuorempana hän kokeili myös ha-

sista. Päihteiden käytön hän kokee aina jossain määrin hallinneensa eikä ole koskaan 

ollut päihdehoidoissa. Hän kertoo epäluottamuksestaan kaikkia päihdehoitoja koh-

taan. Juha on kärsinyt mielenterveyden ongelmista 1980-luvulta lähtien, ja aiemmin 

hänellä on ollut useita mielenterveystoimiston hoitojaksoja, mutta hoitosuhde ku-

vautuu löyhänä. Viime vuosina Juha ei enää ole kokenut saavansa mielenterveystoi-

mistosta apua. Aiemmasta somaattisesta terveyshistoriasta kysyttäessä hän kertoo ol-

leensa jo lapsena jotenkin erilainen, kun oli vasemman käden ja jalan kömpelyyttä, 

jonkinlainen CP-vamma. Hän ajoi yläasteikäisenä mopolla kolarin ja siitä jäi vasem-

man jalan vaivaa. Vuosia sitten hän kertoo saaneensa puukosta oikeaan käteen, kun 

joutui ravintolassa sanaharkkaan. Kädestä meni jänne poikki ja käsi jäi kömpelöksi.   

Nykyistä terveydentilaansa Juha kuvaa sekä henkisesti että fyysisesti huonoksi ja 

kokee olevansa jo ”vanha mies”. Mieliala on matala ja ärtynyt eikä hän osaa olla vie-

raiden ihmisten seurassa. Juha elää varsin rajoittunutta elämää, koska pelkää paniik-

kikohtauksia. Kauppa-asiointikin on vaikeaa. Aggressiivisten ajatusten vuoksi hän ei 

aina voi asioida esimerkiksi sosiaalitoimistossa. Unettomuus sekä väsymys ovat vai-
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kea ongelma. Muisti ei ole koskaan ollut hyvä ja se on entisestään huonontunut. Va-

sen jalka ja oikea käsi eivät kestä rasitusta, mutta jatkuvaa särkyä niissä ei ole. Sel-

käsärkyjä on ollut ajoittain eikä selkä kestä nostamista. Alkoholia kuluu välillä enem-

män, joskus useampanakin päivänä, mutta välillä saattaa olla useiden kuukausien täy-

sin raittiita jaksoja. Juha arvioi viimeisten vuosien aikana alkoholinkäytön jääneen 

lähes kokonaan, koska juomisen jälkeen unettomuus on sietämätöntä eivätkä jalat-

kaan tahdo aina toimia eikä tuolloin pääse edes kauppaan. Muutoin Juha yrittää tehdä 

arjen askareita kykynsä mukaan: lämmittää eineksiä, tiskaa ja imuroikin joskus, mutta 

yleensä hän ei saa tartutuksi töihin. Kodin ulkopuolelle hän ei jaksa eikä halua lähteä 

eikä hän pysty käyttämään julkisia liikennevälineitä paniikkikohtausten vuoksi. 

Juhan sairauskertomus 

Sairauskertomustietojen mukaan Juha syntyi keskosena ja syntymän jälkeen todettiin 

hyvin lievä CP-vamma. Pikkulapsi-iässä todettiin jonkin verran motorista kömpe-

lyyttä ja puheen kehitys viivästyi. Yksi selvittelykäynti yliopistosairaalassa toteutui, 

mutta kontrollikäynnit äiti perui, ja asia jäi siihen. Yläasteikäisenä Juha oli mopoko-

larissa, ja säärimurtuma hoidettiin konservatiivisesti. Hoitotulos ei ollut aivan opti-

maalinen huonon hoitomotivaation vuoksi. Pään kuvantamisessa ei todettu trau-

maattisia muutoksia, ja diagnoosina oli kommootio. Juha on ollut erikoissairaanhoi-

don käsikirurgin hoidossa oikean käden puukotuksesta aiheutuneen sormen ojenta-

jajännevamman vuoksi. Hoitotulos oli hyvä. 

Terveydenhuollon asiakirjojen perusteella Juhan terveyspalvelujen käyttö on ollut 

aiemmin runsaampaa, ja 1990-luvulla hän pystyi ajoittain sitoutumaan mielenterveys-

toimiston käynneille suhteellisen säännöllisesti, mutta viime aikoina palvelujen käyttö 

on ollut vähäistä. Terveyskeskuksessa aloitettiin jo vuosia ennen mielenterveystoi-

miston käyntejä unettomuuteen ahdistusta lievittävä lääkitys, ja eri valmisteista on 

vuosien varrella kirjoitettu lukuisia reseptejä. Aina kiinteämpien hoitosuhteiden ai-

kana ja erityisesti mielenterveystoimiston hoidon aikana lääkitystä on yritetty vähen-

tää, mutta tämä ei ole onnistunut. Mielenterveystoimistosta Juhalle on määrätty myös 

kolmea eri masennuslääkettä, joista yhtä valmistetta hän käytti reilun vuoden ajan. 

Viimeisin hoitojakso päättyi yli viisi vuotta sitten lisääntyneen päihteiden käytön 

vuoksi ohjaukseen A-klinikalle, mutta siellä käynnit eivät toteutuneet.  

Terveyskeskuspäivystyksessä Juha on käynyt muutaman kerran päihtyneenä alko-

holin käyttöön liittyvien ruhjevammojen vuoksi tai vaatimassa ahdistusta lievittävää 

lääkitystä. Käynnit lisääntyivät 1990-luvulla, ja kerran on todettu kliinisesti kylkiluu-

murtuma. Viime aikoina lääkitys on hoitunut paremmassa yhteisymmärryksessä 

omalääkärin kanssa, tosin varattuja aikoja jää edelleen käyttämättä, ja reseptit joskus 
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hukkuvat. Usein käyntien teemana on vaikea unettomuus. Vastaanottokäyntejä on 

ollut myös selkä- ja jalkakivun vuoksi, ja Juha on ohjattu fysioterapiaan, mutta sinne 

varatulle ajalle hän ei mennyt. Selän röntgenkuvauskin jäi käymättä.  Työvoimatoi-

mistosta ohjatulle työkykyarviokäynnille terveyskeskukseen hän meni toisella kerralla 

unohdettuaan ensimmäisen ajan. Laboratorio- ja kuvantamistutkimusajanvaraukset 

jäivät käyttämättä. Työkykyarvio jäi kesken eikä kannanottoja tehty. Aiemmin todet-

tujen kohonneiden verensokeriarvojen vuoksi Juhaa on kannustettu elintapamuutok-

siin, mutta motivaatiota näihin ei ole löytynyt. 

Juhan ELMA-prosessi  

Elma-selvittelyissä Juha on psykologin alkuhaastattelussa lyhytsanainen ja kireä, 

mutta asiallinen. Hän tuo haastattelussa esiin kärsivänsä sekä psyykkisistä että fyysi-

sistä oireista. Hänet ohjataan ensin psykiatrin vastaanotolle ja sitten fysiatrin ja neu-

rologin konsultaatioihin  

Lääkäreiden vastaanotoilla tutkittavan arvioidaan näyttävän ikäistään vanhem-

malta, masentuneelta ja syrjäytyneeltä. Kontaktissa tutkittava vaikuttaa estyneeltä ja 

varautuneelta, ja hänen on vaikea keskittyä kysymyksiin eikä hän ole vastaanottojen 

aikana katsekontaktissa. Muistamattomuudestaan tutkittava ärsyyntyy, ja vaikuttaa 

ajoittain uhkaavalta. Juhalla on lievää ylipainoa (BMI 27). Perusliikkuminen arvioi-

daan vasemman alaraajan osalta alentuneeksi, nähdään lievää ontumista. Selän liik-

kuvuus vaikuttaa normaalilta, mutta lievää skolioosia on todettavissa. Vasemman nil-

kan liikelaajuus on hiukan alentunut verrattaessa oikeaan, ja oikean käden sormessa 

nähdään lievä ojennusvaje. Raajoissa heijasteet ovat aavistuksen vasenjohteiset, ja va-

semman raajaparin lihasvoimat jäävät jonkin verran oikeata puolta heikommiksi. 

Neurologisesti ei todeta pikkuaivovaurioon viittaavia löydöksiä. 

Pyydetyistä lisätutkimuksista aivojen magneettitutkimuksessa todetaan hyvin lie-

vää pinnallista kuorikerroksen kudoskatoa isojen aivojen alueella. Lannerangan rönt-

genkuvauksessa nähdään kahden alimman välin lievä madaltuma ja rappeumaa. Neu-

ropsykologisessa tutkimuksessa kognitiivinen suorituskyky arvioidaan olevan miltei 

heikkolahjaisen tasoa, minkä arvioidaan vastaavan pääosin primaarikapasiteettia, 

mutta tason lasku nähdään myös mahdollisena. Muistisuoritukset jäävät muuta suo-

riutumista heikommaksi, ja tarkkaavuuden säätelyssä tulee esiin merkittäviä vaikeuk-

sia. Oirekuva viittaa ADD-tyyppiseen problematiikkaan.  

Psykiatrisesti Juhalla todetaan heikkolahjaisuus, sosiaalisten tilanteiden pelko, al-

koholiriippuvuus ja lievä alkoholin aiheuttama aivovaurio sekä estynyt persoonalli-

suus ja keskivaikea masennus. Somaattisesti hänellä todetaan lievä CP-vammaisuus, 
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vasemman säären ja oikean käden vammojen jälkitilat sekä lievä lannerangan rap-

peuma ja selkäkipu. Juha hakee sairauspäivärahaa ja psykiatri suosittelee hoitojaksoa 

mielenterveystoimistossa. 

5.5 Kuka sai eläkkeen? 

ELMA-projektissa keskeinen tavoite oli saada myönteinen eläkepäätös työkyvyttö-

mälle pitkäaikaistyöttömälle. Mielenkiinto kohdistuu paitsi eläkkeiden määrään, 

myös siihen, minkä tarinatyypin henkilöt saivat eniten myönteisiä eläkepäätöksiä. 

Korrespondenssianalyysi kertoo visuaalisesti muuttujien ja niiden kategorioiden vä-

lisistä suhteista. Se ei kerro tässä tapauksessa mitään yhden tarinatyypin todennäköi-

syydestä saada myönteinen eläkepäätös, vaan frekvensseihin perustuvana se osoittaa, 

minkä tarinatyyppien henkilöt ovat saaneet eniten myönteisiä eläkepäätöksiä eli juuri 

sen mitä haluttiinkin. Analysoitiin tarinatyypeistä muodostetun muuttujan luokkien 

(rapautuneet, monisairaat, syrjäytyneet, uupuneet, lannistuneet, vamma-alttiit ja eristäytyneet) 

suhdetta eläkehakumuuttujan luokkiin (myönteinen päätös, kielteinen päätös, ei ha-

ettu ja ei päätöstä) korrespondenssianalyysilla (Kuvio 3). Nähdään ulottuvuuden 1 

erottelevan päihdesairaiden miesten kategoriat (syrjäytyneet, lannistuneet ja vamma-alttiit) 

ja myönteisen eläkepäätöksen yhteen ryhmään ja kielteisen eläkepäätöksen, puuttu-

vat eläkepäätökset ja uupuneet toiseen ryhmään kartalla. Ulottuvuus 2 erottelee eristäy-

tyneet ja ei haettu -kategorian omaksi ryhmäkseen. Päihdesairaiden kategoriat ovat siis 

saaneet eniten myönteisiä ja uupuneiden kategoria kielteisiä eläkepäätöksiä, ja eristäyty-

neissä on eniten niitä, jotka eivät ole hakeneet eläkettä. Rapautuneet ja monisairaat jäävät 

näiden väliin omaksi ryhmäkseen, jossa eläkemyöntöjä on ollut vähemmän kuin päih-

desairailla, ja kielteisiä päätöksiä vähemmän kuin uupuneilla, eikä eläkettä hakematto-

miakaan ole samassa määrin kuin eristäytyneillä. Voidaan todeta, että myönteinen elä-

kepäätös liittyy erityisesti kategorioihin syrjäytyneet, lannistuneet ja vamma-alttiit. 
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Kuvio 3.  Korrespondenssianalyysi tarinatyyppikategorioiden ja eläkehakukategorioiden liittymisestä 
toisiinsa. Ulottuvuus 2 erottaa ei haettu ja eristäytyneet -kategoriat muista kategorioista 
yhdeksi ryhmäksi. Ulottuvuus 1 erottelee loput kategoriat kolmeksi ryhmäksi, jossa oikealla 
yhdistyvät myönteisen päätöksen ja päihdesairaiden kategoriat.  

Koska tarinat kattavat vain 54 prosenttia koko tutkittavien joukosta ja kuvaamatta 

jääneiden ryhmien eläkepäätökset ovat myös kiinnostavat kokonaiskuvan saamiseksi, 

esitän vielä koko 20-soluisen kentän eläkemyöntöprosentit. 
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Taulukko 22.  ELMA-asiakkaiden sijoittuminen työuran ja terveysuran mukaisesti ristiintaulukoimalla 
saatuun 20-soluiseen kenttään sekä soluun sijoittuneiden ELMA-asiakkaiden 
eläkemyöntöprosentit. Tarinoissa kuvatut solut on lihavoitu. 

 ELMA-asiakkaat terveysuralla 

 
Heikot 
eväät 

Fysikka pettänyt 
Psyyke 
pettänyt 

Psykofysiikka 
pettänyt 

Alkoholi-
soitunut  

Yht. 

ELMA-
asiakkaat 
työuralla 

N 
% 

 
N 
% 

 
N 
% 

 
N 
% 

 
N 
% 

  
N 
% 

Olematon 
28 

53,6 
 

8 
50,0 

 
10 

10,0 
 

17 
52,9 

 
66 

81,8 
  

133 
62,4 

Laman 
tuhoama 

1 
100,0 

 
18 

38,9 
 

9 
55,6 

 
19 

47,4 
 

13 
76,9 

  
61 

52,5 

Hiipuva 
10 

50,0 
 

71 
54,9 

 
11 

36,4 
 

54 
37,0 

 
54 

75,9 
  

210 
51,9 

Repaleinen 
7 

71,4 
 

17 
58,8 

 
9 

22,2 
 

19 
31,6 

 
45 

77,8 
  

101 
57,4 

Yhteensä  
46 

56,5 
 

114 
52,6 

 
39 

30,8 
 

109 
40,4 

 
178 
78.7 

  
505 
100 

 



 

162 

6 POHDINTA 

6.1 Keitä ovat ELMA-asiakkaat? 

Lukujen valossa ELMA-selvittelyyn lähetetty asiakas on tyypillisesti yksin asuva 

eronnut kansakoulupohjainen ammattikouluttamaton 52-vuotias mies tai 54-vuotias 

nainen, jolla on 14–15 vuoden työura teollisuudessa tai miehillä rakennusalalla ja nai-

silla palvelualalla ennen jäämistä työttömäksi 10–11 vuotta ennen ELMA-selvittelyä. 

Miehellä on keskimäärin 1,2 ja naisella 1,7 lasta. Mies sairastaa mielenterveyden sai-

rautta, hänellä on mahdollisesti päihteiden käyttöä kuvaava tämän ryhmän diagnoosi, 

ja lisäksi hänellä on vammaan tai sen jälkitilaan liittyvä diagnoosi sekä mahdollisesti 

tuki- ja liikuntaelinsairaus. Nainen sairastaa tuki- ja liikuntaelinsairautta, mielenter-

veyden sairautta ja mahdollisesti verenkiertoelinten sairautta. ELMA-asiakas on käyt-

tänyt terveydenhuollon palveluja 3–4 kertaa vuodessa, yleensä perusterveydenhuol-

lossa, pitkäkestoisten oireiden, tuki-ja liikuntaelinoireiden, arkisten lievien vaivojen 

tai pitkäaikaissairauden vuoksi, tai hänet on ohjattu viranomaisten toimesta työkyky-

arvioon. Jokin työkykyä arvioiva lausunto, tavallisimmin työrajoitelausunto, on puo-

lella miehistä ja kolmella neljästä naisesta. Yli puolet ELMA-asiakkaista on ollut tue-

tuissa työsuhteissa. Puolet naisista ja kolmannes miehistä on ollut sairauslomalla työt-

tömyysaikana. Keskimäärin ELMA-asiakkaat ovat jääneet ilman kuntoutusta, mutta 

puolet naisista on saanut avofysioterapiaa.  

Kategorioiden vastauksena kvalitatiivis-kvantitatiivisen luokittelun pohjalta 

ELMA-asiakkaina olleiden miesten työurat ovat yleisimmin hiipuvia (37 %) tai ole-

mattomia (29 %), terveyden menettäminen liittyy päihteiden käyttöön (46 %), har-

vemmin fyysiseen sairastamiseen (18 %), ja asiointi on lähes yhtä usein sujuvaa 

(36 %), syrjäistä (33 %) tai kitkaista (30 %). Naisilla taas työurat ovat tavallisimmin 

hiipuvia (51 %), harvemmin olemattomia (22 %), terveyden menettäminen polarisoi-

tuu psykofyysisen (38 %) ja fyysisen sairastamisen (31 %) välille, ja asiointi on voit-

topuolisesti sujuvaa (61 %), joskus kitkaista (28 %).  

Työuran ja terveysuran ulottuvuudet yhdistämällä saatu tyypillisin ELMA-asiakas 

on tehnyt suhteellisen pitkän työuran fyysisesti kuormittavissa työtehtävissä, ja fyy-

sisten sairauksien kumuloituessa hän on vähitellen menettänyt terveytensä sekä työ-

kykynsä. Näitä henkilöitä on 14 prosenttia kaikista tutkituista 505 asiakkaasta. 
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Toiseksi yleisimmän ryhmän asiakkaita (13 %) luonnehtivat sosiaalisesti niukat läh-

tökohdat, varhainen työelämästä syrjäytyminen ja pitkään päihdehistoriaan liittyvä 

terveyden menettäminen. Kolmanneksi tyypillisimpiä (11 %) ELMA-asiakasryhmiä 

on kaksi, joista toiseen sijoittuivat pitkältä työuralta psykofyysisen sairastamisen 

vuoksi syrjäytyneet henkilöt, ja toiseen suhteellisen pitkän työuran tehneet henkilöt, 

joilla nähdään elämän taitekohdasta suistuminen päihdesairastajaksi. Viidenneksi tyy-

pillisimpiä ovat ne päihteiden käytön vuoksi terveytensä menettäneet henkilöt (9 %), 

jotka ovat pitkään tasapainoilleet päihteiden käytön ja työelämän välillä. Henkilöt, 

jotka eivät ole koskaan päässeet kiinnittymään työelämään heikkojen terveydellisten 

lähtökohtien vuoksi ovat tämän tutkimuksen kuudenneksi tyypillisin asiakasryhmä, 

ja heitä on kuusi prosenttia tutkituista. 

6.1.1 Tarinoiden vastaus 

Tarinatyypit ja niiden pohjalta konstruoidut esimerkkitarinat täsmentävät monitasoi-

sesti kvantitatiivista näkemystä asiakkaista. Erityisesti ne valottavat työuran ja sairas-

tamisen kytkeytymistä toisiinsa. Päihdesairaista miehistä syrjäytyneiden ja heikkojen 

lähtökohtien eristäytyneiden kohdalla sairaus on ollut keskeinen työuraa sen alusta läh-

tien muovaava tekijä. Rapautuneiden, monisairaiden ja uupuneiden tarinatyypeissä taas nä-

kyy terveysongelmien kasaantuminen pikkuhiljaa työuran loppupuolella, ja myös työ-

peräinen sairastaminen nähdään rapautuneiden tarinatyypin Raimon esimerkkitari-

nassa. Lannistuneiden työuran päihdesairaus on katkaissut nopeimmin elämän taite-

kohdan jälkeen, ja vamma-alttiiden ryhmällä päihdesairaus on pätkinyt työuraa lähes 

alusta asti.  

Tarinat täsmentävät myös määrällisen tarkastelun sosiodemografisten tietojen 

taustalla olevaa ELMA-asiakkaiden henkilöhistoriaa. Uupuneiden, syrjäytyneiden ja eris-

täytyneiden tarinatyypeissä korostuu kasvuolosuhteiden niukkuus ja turvattomuus niin 

taloudellisesti kuin sosiaalisestikin. Vaikka muidenkin tarinatyyppien henkilöistä 

moni toi esiin primaariperheen taloudellisen niukkuuden, kuvautui asiakkaiden lap-

suus ja nuoruus useammin tavallisena tai onnellisena. Koulumenestys on ollut vähin-

tään keskitasoista rapautuneilla, monisairailla, uupuneilla, lannistuneilla ja vamma-alttiilla, 

mutta taloudelliset mahdollisuudet opiskeluun ovat olleet useimmilla heikot, ja he 

ovat siirtyneet vamma-alttiita lukuun ottamatta suoraan työelämään. Syrjäytyneiden ja 

eristäytyneiden koulunkäynti kuvautuu monin tavoin vaikeana ja menestyskin jäi hei-

koksi. Tarinatyyppien henkilöt ovat valinneet ammatin pääsääntöisesti tarjolla ole-

vien työpaikkojen mukaan, eikä oma kiinnostuneisuus, soveltuvuus tai hakeutuminen 



 

164 

unelma-ammattiin ole yleensä olleet vaikuttimena. Joillakin henkilöillä ammattikou-

lutus on keskeytynyt tai he ovat myöhemmin käyneet ammattikurssin. Koulutuksen 

arvostus tulee esiin lasten saavutusten korostamisena.  

Syrjäytyneiden, vamma-alttiiden ja eristäytyneiden elämänkulussa parisuhteella ja per-

heellä näyttää olleen vähiten merkitystä ja näiden tarinatyyppien henkilöistä lähes 

puolet on naimattomia. Eronneisuus yhdistää kaikkia tarinatyyppejä. Vähiten eron-

neita oli monisairaiden tarinatyypin henkilöissä, vajaa kolmannes, kun lannistuneen tari-

natyypin henkilöistä lähes kaksi kolmannesta on eronneita. Rapautuneiden ja monisai-

raiden tarinatyypin henkilöillä voi nähdä avo- tai avioliiton tuoman sekä taloudellisen 

että sosiaalisen tuen ja kannattelun toimineen ainakin osin, kun taas lannistuneiden ja 

eristäytyneiden tarinatyyppien henkilöt ovat varsin yksinäisiä ja eristäytyneitä. Uupunei-

den tarinatyypin esimerkkitarinassa Ailan kokema yksinäisyys vaikuttaa ristiriitaiselta, 

kun suhteet sukulaisiin kuvautuvat sekä voimavarana että kuormitustekijänä.  

Tarinoiden konstruointi toi selvästi esiin ELMA-asiakkaiden työmarkkina-ase-

man haurauden ja toisaalta ryhmän jakautumisen työelämään osallistuneisiin ja ulko-

puolelle jääneisiin. Pitkänkin työuran tehneet henkilöt, kuten rapautuneet, monisairaat, 

uupuneet ja lannistuneet ovat työskennelleet usein työmarkkina-asemien eriytymisen 

mallin mukaisilla ulkoisten työmarkkinoiden sekundaarisilla työpaikoilla (T. Piirainen 

1988), ja työpaikkojen epävarmuus on ollut enemmänkin sääntö kuin poikkeus. Tam-

pereen elinkeinorakenteen muutos näkyy sekä miehillä että naisilla siirtymisenä työ-

uran alkuvaiheen teollisuuden työpaikoilta muihin työtehtäviin, erityisesti palvelu-

aloille. Tarinoiden kuvaamista henkilöistä suuri osa on kokenut useita työttömyys-

jaksoja ja ammatin tai alan vaihtoja ennen pitkäaikaistyöttömäksi päätymistä. Syrjäy-

tyneet ja eristäytyneet eivät ole koskaan kiinnittyneet työelämään, ja vamma-alttiillakin yh-

teys työelämään on jäänyt heiveröiseksi, vaikka työvuosia heille on kertynyt reilu kol-

mannes potentiaalisista työvuosista. 

ELMA-asiakkuuden lähtökohta oli terveysongelma, ja sairastaminen muodostui-

kin tarinoiden keskeiseksi teemaksi. Rapautuneiden ja monisairaiden tarinatyypeissä nä-

kyy sairauksien kasautuminen vuosikymmenten aikana. Sairaudet puhkeavat yksi ker-

rallaan ja monet niistä jäävät olemaan enemmän tai vähemmän haittaavina, kunnes 

saavutetaan työkyvyn kannalta kulminaatiopiste. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat 

tyypillisesti oirehtineet kauan ajoittain ja sitten ennen työuran päättymistä muuttu-

neet jatkuvammiksi, ja ne ovat useimmiten keskeisin toimintakykyä heikentävä sai-

raus. Muut sinänsä runsaslukuiset sairaudet, kuten verenkierto- ja hengityselimistön 

sairaudet jäävät usein ikään kuin kehystarinaksi ja ovat mukana elämän riesana. Tyy-

pillisesti henkilöiden nykytilanteeseen kuuluvat runsaat kivut, univaikeudet ja väsy-

mys sekä osalla miehiä myös mielialan lasku. Psyykkinen pärjääminen on tärkeää, ja 
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kuormittuneisuus katsotaan kipuihin kuuluvaksi. Elämänsisältönä perhepiiri ja har-

rastukset toimintakyvyn rajoitteiden puitteissa ovat tärkeitä.  

Psykofyysisesti sairastavien uupuneiden sairaudet ovat samoin ilmaantuneet vuo-

sien myötä lukuisina kasautuen, mutta niiden koettu vaikutus toimintakykyyn on ol-

lut jo pitkään merkittävä vaatien sinnittelyä voimavarojen ylärajoilla. Masennus vai-

kuttaa tulleen mukaan vähitellen, ja uupuneet tunnistavat sitä itse ikään kuin pakotet-

tuna. Fyysisten sairauksien näkymä henkilön masennuksen läpi koettuna on katastro-

faalinen, ja koettu toimintakyky on heikko. Uupuneiden nykytilannetta leimaavat mas-

siivinen väsymys, toivoton mieliala ja kivut. Vaikka uupuneet ovat päässeet tarinatyyp-

pien henkilöistä eniten kuntoutuksen piirin, on heidän tarinansa sairastamisen juo-

nessa vahva oppositioasema ja osattomuus, minkä taustalla ovat monella eläkehylyt. 

Keinottomuus tilanteessa huokuu paitsi uupuneista, myös sairauskertomusten välityk-

sellä hoitotahoista.  

Eristäytyneiden sairastaminen on alkanut ennen aikuisikää. Fyysinen sairastaminen 

on usein ollut luonteeltaan sellaista, että sitä on ehkä pidetty kohtalaisen pienenä 

vammana tai vikana, ja vanhemmat ovat nähneet integraation normaaliuteen tär-

keänä. Psyykkinen sairastaminen taas on ehkä tulkittu sopeutumattomuutena tai per-

soonaan liittyvänä ominaisuutena. Sairaudet ovat hyvin heterogeenisiä: yleisimmin 

neurologisia tai traumaperäisiä fyysisiä vajavuuksia, neuropsykiatrisia oireyhtymiä tai 

psykiatrisia persoonallisuuden kehitykseen liittyviä häiriötiloja. Joka tapauksessa näi-

den asiakkaiden toimintakyky ei ole riittänyt koskaan työelämään kiinnittymiseen. 

Keskeinen yhteinen piirre eristäytyneiden tarinatyypin henkilöille on sosiaalisen vuoro-

vaikutuksen vaikeus, joka leimaa asiakkaiden nykytilannetta. He ovat kotiinsa eristäy-

tyneitä, yksinäisiä ja ahdistuneita. Toimintakyvyn heikkouden vuoksi apu arjessa olisi 

tarpeen, mutta harva on sitä löytänyt. 

Kun kaikista tutkituista 505 ELMA-asiakkaasta 35 prosenttia oli saanut kohde-

elinvaurioita, ja 46 prosentilla miehistä terveys arvioitiin menetetyksi päihteiden, pää-

asiassa alkoholin käyttöön liittyen, nousee päihdesairastaminen vahvasti esiin tarina-

tyypeissä. Kaikki kolme päihdesairaan miehen tarinatyyppiä ovat lopputulokseltaan 

varsin samanlaisia. Päihteiden käytön kohde-elinvaurioiden vaikeusasteessa ei tämän 

tutkimuksen puitteissa nähdä oleellisia eroja. Aivojen magneettitutkimuksen perus-

teella merkittäviä eroja kohde-elin löydösten välillä ei nähdä, kun on käytetty aiem-

min kuvattua ”merkittävä–ei merkittävä löydös” -luokittelua. Neuropsykologinen ta-

sonlasku on selvä ja samantyyppinen 60–80 prosentilla näistä tarinatyyppien mie-

histä, ja ainoa ero ryhmien välillä on siinä, että syrjäytyneiden tarinatyypin miehillä on 

useimmin mukana primääri kognitiivinen heikkous.  
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Sekä syrjäytyneet, lannistuneet että vamma-alttiit sairastavat päihteiden käyttöön usein 

liittyviä ruuansulatuselimistön sairauksia, kuten maksa- ja haimatulehduksia ja maha-

laukun sekä ruokatorven sairauksia. Heidän sairauskirjoonsa liittyvät myös vammat, 

erityisesti nilkkamurtumat, ja joillakin on epilepsia tai monihermosairaus tai yhden 

ääreishermon sairaus. Masennusta ryhmien miehillä on usein, ehkä lannistuneilla 

useimmin, kun taas persoonallisuuden problematiikkaa heillä on diagnosoitu vähem-

män kuin syrjäytyneillä ja vamma-alttiilla. Päihdesairaiden tarinatyyppien miesten nykyi-

nen elämäntilanne kuvautuu varsin samankaltaisena. Tyypillistä kaikille kolmelle ryh-

mälle ovat muistin, nukkumisen, tasapainon ja liikkumisen ongelmat, ja ne aiheutta-

vat vaikeuksia selvitä päivittäisistä toimista ja asioinnista. Henkilöt ovat paitsi yksin 

asuvia, myös yksinäisiä. He ovat selkeästi sekä aineellisesti että sosiaalisesti syrjäyty-

neitä, ja päihteiden käyttö on monelle edelleen elämän keskeinen sisältö.  

Syrjäytymiseen on liitetty ajatus siitä, että se ei ole vapaaehtoisesti valittu elämän-

tapa (Mannila 1993). Tarinatyyppien päihdesairaiden miesten kohdalla kysymys on 

mielenkiintoinen, sillä vaikka näennäisesti he ovat valinneet päihdekulttuurin, on mo-

nen tarinan taustalla pyrkimyksiä irtaantua päihteistä. Monet myös korostavat huo-

noja sosiaalisia lähtökohtiaan ja elämän tuomia vastoinkäymisiä. Nykytilanteessa ko-

rostuva masentuneisuus ja toivottomuus kertovat tilanteen vastentahtoisuudesta. 

Esiin tulee myös voimakkaan päihderiippuvuuden ylivoimaisuus suhteessa omiin 

voimavaroihin, ja henkilöt kuvaavat luovuttaneensa vasta, kun realistinen usko rait-

tiuden mahdollisuuteen on mennyt. 

6.1.2 Työministeriön ohjeistuksen vaikutus ELMA-asiakkaan profiiliin 

Työkyvyttömän pitkäaikaistyöttömän tunnistamista ohjasi työministeriön ohjeistus, 

jonka sisältöä kuvasin luvussa 2.8.3. Ohjeistuksen toimivuutta ei voitu arvioida tut-

kimalla ELMA-selvittelyihin valikoitumista, kun selvittelyihin ohjattujen pitkäaikais-

työttömien perusjoukon dataa oli käytännössä mahdotonta saada. Viitteellisiä eroja 

voidaan tarkastella rinnastamalla vuoden 2006 pitkäaikaistyöttömien aineistoa 

ELMA-asiakkaiden tietoihin. ELMA-asiakkaissa näyttää olevan enemmän miehiä ja 

50–59-vuotiaita sekä enemmän ammattikouluttamattomia (63 % vs. 49 %). Koska 

ryhmien ikärakenne on erilainen, katsottiin iän vaikutusta koulutusasteeseen, ja pit-

käaikaistyöttömillä ikääntyminen näyttää odotetusti korreloivan heikompaan koulu-

tukseen, mutta ELMA-asiakkailla tendenssi on jopa päinvastainen. 

ELMA-aineiston miehet ovat toimineet enemmän rakennusalan työssä ja erityi-

sesti sekatyössä verrattuna pitkäaikaistyöttömien ryhmään, ja ELMA-aineiston nai-
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silla korostuvat palvelutyö ja teollisuuden ala. ELMA-asiakkaat ovat toimineet vä-

hemmän fyysisesti kevyemmissä hallinnollisissa ja toimistotyötehtävissä sekä tieteen, 

tekniikan ja taiteen aloilla kuin kaikki pitkäaikaistyöttömät. Sekä rakennus-, teolli-

suus- että palveluala (monella siivoustyö) ovat fyysisesti kuormittavia, ja niillä toimi-

minen on saattanut rapauttaa fyysistä terveyttä Työministeriön ohjeistukseen sopien. 

Tiedetään, että teollisuus- ja rakennusala menettivät voimakkaasti työpaikkoja 1990-

luvun lamassa, eivätkä varsinkaan ikääntyneet ja heikosti koulutetut päässeet takaisin 

työelämään. Näiden henkilöiden yli 10 vuoden työttömyys on saattanut näkyä 2000-

luvulla myös Työministeriön ohjeessa mainittuna syrjäytymisenä ja moniongelmai-

suutena.  

Lähtökohtaisesti kaikki ELMA-asiakkaat olivat vajaakuntoisia, ja noin puolella oli 

ennen ELMA-selvittelyä mielenterveyden ja tuki- ja liikuntaelinsairauksien diagnoo-

seja. Pitkäaikaistyöttömien aineistosta katsottiin myös vajaakuntoisuusdiagnooseja ja 

näitä oli 30 prosentilla henkilöistä, ja tavallisimmat vajaakuntoisuusdiagnoosit ovat 

samoja, joita tavataan myös ELMA-selvittelyyn lähetetyillä henkilöillä, ja joita Työ-

ministeriön ohjeistuksessa korostettiin. Tutkimuksen laadullinen analyysi vahvistaa 

käsitystä Työministeriön ohjeistuksen vaikutuksesta. Tyypillisimmistä ELMA-asiak-

kaista rapautuneiden, monisairaiden ja uupuneiden tarinatyyppien henkilöt ovat ikäänty-

neitä pitkän työuran rapauttamia, uupuneet usein kielteisten eläkepäätösten jälkeisessä 

tilanteessakin. Syrjäytyneiden, lannistuneiden ja vamma-alttiiden sekä eristäytyneiden tari-

natyppien henkilöt ovat monin tavoin syrjäytyneitä ja moniongelmaisia. Voidaan to-

deta, että Työministeriön ohjeistuksen vaikutus näkyy selvästi Elma-asiakkaiden pro-

fiilissa. 

6.2 Myönteisen eläkepäätöksen saaneista puolet päihdesairastajia 

Työvoimaviranomaisten eli käytännössä erikoistyövoimaneuvojien työkyvyttömiksi 

arvioimista ELMA-selvityksiin lähettämistä pitkäaikaistyöttömistä 56 prosenttia sai 

tutkimuksessa käytössä olevan tiedon mukaan eläkkeen. Valtakunnallisesti ELMA-

selvittelyihin lähetetyistä eläkkeen oli saanut 38 prosenttia, joten vaikka huomioidaan 

valtakunnallisesta tilastosta puuttuvat tiedot, on tamperelaisten työvoimaviranomais-

ten 56 prosentin tulos hyvää valtakunnallista tasoa. Eläkettä hakeneista ELMA-asi-

akkaista 71 prosenttia sai myönteisen eläkepäätöksen: miehistä 73 prosenttia ja nai-

sista 67 prosenttia. Myönteiset eläkepäätökset liittyvät sekä korrespondenssianalyysin 

että esitetyn määrällisen analyysin mukaan terveyden menettämiseen päihteiden käy-

tön vuoksi ja syrjäytyneen, lannistuneen sekä vamma-alttiin tarinatyyppeihin. Päihteiden 



 

168 

käytön vuoksi terveytensä menettäneitä on koko ELMA-asiakkaiden ryhmästä noin 

35 prosenttia, mutta myönteisen eläkepäätöksen saaneista heitä on puolet. He erosi-

vat muista myös siinä, että heille oli tehty vähiten työkykyarvioita ennen ELMA-tut-

kimuksia. Päihteiden käytön vuoksi sairastuneet ovat siis selkeästi merkittävimmin ELMA-

selvityksistä hyötynyt terveysuraryhmä eläkemyönnön arviointinäkökulmasta. Kriittisesti voi-

daan keskustella siitä, irrottaako myönteinen eläkepäätös muutoinkin syrjäytyneen 

päihdesairastajan kokonaan esimerkiksi toimintakykyä tukevien toimenpiteiden pii-

ristä, jos etuuskytkös katkeaa.  

Hylkäävät päätökset taas liittyvät psykofyysisen terveyden pettämiseen ja uupunei-

den tarinatyyppiin. Uupuneiden tarinatyypin henkilöistä yli 90 prosentilla oli aiempia 

lausuntoja työkyvystä ja 17 henkilön kohdalla tilanne kuvautui ”eläketaisteluna” edel-

tävien hylkäävien eläkeratkaisujen vuoksi. Tässä valossa uusien kielteisten eläkepää-

tösten määrä ei ole yllättävä, mutta toisaalta kuuden henkilön kohdalla saatiin lisä-

näyttöä työkyvyttömyydestä, ja heille myönnettiin eläke.  

ELMA-asiakkaat ovat hyvin heterogeeninen ryhmä, jonka kattava luonnehtimi-

nen kokonaisena ryhmänä on vaikeaa. Heidän joukostaan löydettiin työuran ja ter-

veysuran ulottuvuudet yhdistämällä kuusi alaryhmää, joihin sijoittui 63 prosenttia 

henkilöistä, mutta sukupuolijakauma huomioiden tarinatyyppeihin heistä sijoittui 54 

prosenttia. Tarinatyyppien kuvaamien ryhmien ulkopuolelle jäi siis 14 varsinaista ris-

tiintaulukoinnin solujen ELMA-asiakasryhmää, joiden kunkin osuus kaikista asiak-

kaista oli 3,8 prosenttia (19 asiakasta) tai vähemmän. Lisäksi 3,8 prosenttia asiakkaista 

jäi määrittelemättä terveysuralla. Tarkastelen tässä näitä kuvaamatta jääneitä ryhmiä 

lähinnä myönteisen eläkepäätöksen näkökulmasta. 

Psyykkisen sairastamisen terveysuralla oli 39 asiakasta, jotka sijoittuivat neljään 

työurakategoriaan hyvin tasaisesti. Heistä on saanut eläkkeen 31 prosenttia (57 % 

eläkettä hakeneista), lähes kaikki masennusdiagnoosilla. Vaikka tämä psyykkisesti sai-

rastavien ryhmä jää pieneksi, psyykkinen sairastaminen tulee tässä tutkimuksessa 

esiin runsaana oheissairastamisena esimerkiksi päihdesairailla. Alustavien analyysien 

pohjalta näyttää myös siltä, että tarinoiden ulkopuolelle jääneillä laman tuhoamalle 

työuralle luokitelluilla henkilöillä on enemmän masennusdiagnooseja kuin muille työ-

urille luokitelluilla henkilöillä.  

Päihteiden käytön vuoksi terveytensä menettäneitä naisia on 31 henkilöä, ja hei-

dän tavallisin työuransa oli olematon (13 henkilöä). Eläkkeen heistä sai 80 prosenttia, 

89 % eläkettä hakeneista. Ne 43 fyysisesti sairasta henkilöä (20 miestä ja 23 naista), 

jotka sijoittuivat muulle kuin hiipuvalle työuralle, näyttävät saaneen myönteisiä elä-

kepäätöksiä monisairaita ja rapautuneita harvemmin laman tuhoamalla ja olemattomalla 
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työuralla. Myös psykofyysisesti sairastavat 40 miestä ovat saaneet vielä uupuneitakin hei-

kommin myönteisiä eläkepäätöksiä hakemuksiinsa, mutta muilla kuin hiipuvalla työ-

uralla olevat 30 naista taas uupuneita enemmän. Pienestä heikkojen lähtökohtien 

naisten ryhmästä (8 henkilöä) 50 prosenttia, ja muille kuin olemattomalle työuralle 

sijoittuneista 13 heikkojen lähtökohtien miehestä 75 prosenttia, on saanut eläkkeen. 

Ryhmän naiset ovat miehiä iäkkäämpiä.  

Asiakkaista 19 jäi luokittelematta terveysuran ulottuvuudella, koska heidän koh-

dallaan ei voitu nähdä terveyden menettämistä mihinkään kategoriaan sopien eikä 

heillä ollut myöskään ”heikkoeväisyyttä”, Heidät arvioitiin yhtä kielteisen päätöksen 

saanutta henkilöä lukuun ottamatta työkykyisiksi eikä eläkettä haettu.  

6.3 ELMA-prosessissa 158 uutta alkoholiaivoatrofian diagnoosia 

Keskimääräinen ELMA-selvittely sisälsi 1,9 lääkärikäyntiä pääsääntöisesti fysiatrian 

ja psykiatrian erikoislääkäreillä, 1,3 lääketieteellistä lisätutkimusta, kuten kuvantami-

sia ja 0,6 neuropsykologista tutkimusta. Tämän lisäksi selvittelyyn kuului psykologin 

haastattelukäynti sekä hakemusten täyttäminen selvittelyn lopuksi, ja 65 prosenttia 

asiakkaista osallistui psykologiseen ryhmätestiin.  

Selvittelyjä ohjasivat laajojen esitietojen ohella asiakkaiden oireet ja toimintakyky. 

Kipuoireista kertoi 86 prosenttia asiakkaista ja kahdella kolmesta tämä oli selkäkipua. 

Masennusoireita raportoi 75 prosenttia, uniongelmia 60 prosenttia, väsymystä ja 

muistiongelmia 50 prosenttia asiakkaista. Lähes kaikki tutkitut toivat haastattelussa 

esiin toimintakyvyn alenemaa, joka painottui usein liikkumiseen ja fyysisen suoritus-

kyvyn alueelle tai arjen askareista selviytymiseen. Tämän perusteella fysiatrian, psyki-

atrian ja neurologian korostuminen lääkäreiden erikoisaloissa on varsin perusteltu, 

vaikka asiakkaiden ohjaukseen erikoislääkäreille vaikutti myös tarjonta.  

Tehdyissä tutkimuksissa korostuivat neuropsykologisten tutkimusten ohella aivo-

jen magneettitutkimukset, joita tehtiin yli 40 prosentille asiakkaista. Seuraavaksi ta-

vallisimpia lannerangan ja nivelten kuvantamisia sekä laboratoriotutkimuksia tehtiin 

selvästi harvemmin, 10–20 prosentille asiakkaista. Tässä tutkimuksessa löydökset 

luokiteltiin akselilla normaali–lievä–merkittävä/vahva. Sekä neuropsykologisen tut-

kimuksen, aivojen magneettitutkimuksen, kliinisen rasituskokeen, että rangan rönt-

gentutkimusten löydöksistä yli 50 prosenttia oli arvioitavissa merkittäväksi/ vah-

vaksi. Rangan ja nivelten, kylläkin harvalukuisissa, magneettitutkimuksissa vahvoja 
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löydöksiä oli tätä enemmän, kun taas laboratoriotutkimusten, nivelten röntgenku-

vauksen ja neurofysiologisten tutkimusten löydökset olivat vahvasti poikkeavia sel-

västi harvemmin.  

ELMA-prosessissa asetettiin asiakkaille keskimäärin 4,9 diagnoosia, 3,2 somaat-

tista ja 1,7 psykiatrista diagnoosia. Miehillä yleisimmät diagnoosit olivat mielenter-

veyden häiriöt (81 %) sisältäen päihderiippuvuuden (60 %) ja masennuksen (46 %), 

tuki- ja liikuntaelinsairaudet (64 %) ja alkoholiaivorappeuman (41 %). Naisten taval-

lisimmat diagnoosit olivat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet (82 %) sisältäen rangan 

rappeumasairauden (62 %) ja nivelrikon (39 %), mielenterveyden häiriöt (73 %) si-

sältäen masennuksen (56 %) ja hermoston sairaudet (39 %). Näissä diagnoosiryh-

missä ovat myös pääosin ELMA-selvittelyssä asetetut uudet diagnoosit, joista mer-

kittävin on pitkäaikaisen alkoholin käytön aiheuttama aivokudoksen kato eli ai-

voatrofia. Se voitiin todeta 165 henkilöltä, kun edeltäen se oli tiedossa vain 7 asiak-

kaalla.  

Miehille uusia päihteiden käyttöön liittyviä diagnooseja on selvittelyssä asetettu 

lähes viidennekselle, uusia masennus- ja tuki- ja liikuntaelintensairauksien diagnoo-

seja yli viidennekselle. Hermoston sairauksien diagnoosit ovat yli kaksinkertaistuneet 

ELMA-selvittelyssä ja tätä selittävät alkoholiaivoatrofian uudet diagnoosit lähes 40 

prosentilla eli 127 miehellä. Alkoholiaivoatrofia oli tiedossa vain kuudella miehellä 

ennen selvittelyä. Naisilla selvittelyssä diagnosoitiin joka viidennellä uusi masennus-

sairaus ja hiukan harvemmalle asetettiin uusi persoonallisuushäiriöryhmän tai tuki- ja 

liikuntaelimistön sairausdiagnoosi. Naisista vain yhdellä oli ennen ELMA-selvittelyä 

alkoholiaivoatrofian diagnoosi ja selvittelyssä se asetettiin 31 naiselle (18 prosentille 

naisista).  

Valtakunnallisen ELMA-tilaston tiedossa olevien eläkepäätösten myöntöpro-

sentti on 66 prosenttia. Voidaan todeta, että ELMA-selvittelyssä käytetyllä sosiaalilääke-

tieteellisen eläkeselvittelyn mallilla ja tehdyillä tutkimuksilla on kyetty löytämään ja osoittamaan 

pitkäaikaistyöttömien työkyvyttömyyden perusteet hyvin, kun 71 prosenttia eläkettä hakeneista sai 

myönteisen päätöksen. Viidenneksellä tutkituista oli aiemmin diagnosoimattomia työkykyyn vai-

kuttavia mielenterveyden ja tuki- ja liikuntaelimistön sairauksia. Tutkimuksissa korostuvat neu-

ropsykologinen tutkimus ja aivojen magneettitutkimus, joilla todennettiin 158 aiemmin diagnosoi-

matonta alkoholin käyttöön liittyvää aivojen kohde-elinvauriota.  
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6.4 Sairas vai työtön? 

Tarinatyyppien ja esimerkkitarinoiden pohjalta oli mahdollista epäsuorasti arvioida 

asiakkaiden näkemystä omasta tilanteestaan ja roolistaan, vaikka sitä ei ole heiltä suo-

raan kysytty. Työttömän rooliin, jossa työn puuttuminen ja työmarkkinoiden toimi-

mattomuus olisi keskeinen ongelma, ei sovi kukaan esimerkkitarinoiden henkilöistä. 

Sen sijaan luvussa 2.2.1 mainitut moraalitarinat löytyivät myös esimerkkitarinoiden 

henkilöiltä varsin kattavasti (vrt. Välimaa 2011). Sairaan roolissa ovat etenkin moni-

sairaiden, uupuneiden ja rapautuneiden tarinatyyppien ryhmiin kuuluvat henkilöt. Rapau-

tuneilla korostuu ”kovan entisen työmiehen” rooli ja sen rinnalla nykyinen raihnai-

suus. Uupuneilla sairaan roolin rinnalla on ”työteliään, kaikkensa antaneen raatajan” 

moraalitarina, ja he kuvautuvat kaikkein tyypillisimmin suurten ikäluokkien ”oman 

osansa tehneinä” henkilöinä. Monisairaat ovat selvimmin vain ”sairaita”. 

Mieltävätkö päihdesairaat miehet sitten kuuluvansa sairaisiin tai työttömiin? Hen-

kilöt ovat ilmoittaneet olevansa käytännössä työkyvyttömiä, mutta tyypillisesti he ei-

vät usko mahdollisuuksiinsa saada eläkettä, ainakaan päihteiden käytön pohjalta. Syr-

jäytyneillä työelämään osallistuminen jäi hyvin alkuvaiheessa alkoholin varjoon, mutta 

he, kuten myös selvästi enemmän työelämään osallistuneet vamma-alttiit, tuovat esiin 

työstä vuosia tai vuosikymmeniä sitten juontuneen terveysongelman, kunniallisena ja 

hyväksyttynä koetun selkäsairauden. Heillä näyttää kuitenkin olevan varsin varma kä-

sitys siitä, ettei se heidän kohdallaan tuo työkyvyttömyyseläkettä. Henkilöt tunnista-

vat hyvin toimintakykynsä heikkouden ja esimerkiksi muisti- ja tasapaino-ongelmien 

liittymisen alkoholin käyttöön, mutta niitä ei pidetä sairautena. Näiden ryhmien hen-

kilöiden kokema rooli yhteiskunnassa ei selvästikään ole terveydenhuollon seuran-

nassa ja hoidossa oleva kroonisesti sairas tai työelämään pyrkivä työnhakija, vaan 

enemmänkin järjestelmän ulkopuolinen olosuhteiden uhri ja ajelehtija. Lannistuneiden 

rooliksi muotoutuu vahvimmin ”kohtalon uhri”, ja syrjäytyneet ja vamma-alttiit ovat al-

koholistin roolissa. 

Pääosin työelämän ulkopuolelle jääneistä eristäytyneiden ryhmän henkilöt tuovat 

vahvimmin esiin kokemuksen yhteiskunnan ulkopuolisuudesta ja kykenemättömyy-

tensä työelämän kvalifikaatioihin. Nuoremmat tyypin henkilöistä korostavat ”kapi-

nallisuuttaan”, ikääntyneemmät ”vanhan viisaan miehen” roolia. Heille järjestelmiin 

liittyvät velvollisuudet tai oikeudet eivät ole merkityksellisiä, ja eläkkeen hakemiseen 

he suhtautuvat usein välinpitämättömästi.  
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6.5 Taustalla lama 

Lamalla on ollut monien tarinatyyppien henkilöiden kohdalla merkitystä, vaikka kva-

litatiivisessa tarkastelussa minkään kuvatun tarinatyypin henkilöiden työura ei kuvau-

tunut laman katkaisemana. Kriteerit tuohon kategoriaan oli sovittu varsin tiukoiksi. 

Eristäytyneiden ja syrjäytyneiden työhön osallistumiseen lamalla ei liene ollut suurta vai-

kutusta, mutta ehkä heidänkin kohdallaan alun alkaen niukat mahdollisuudet työelä-

mässä murenivat olemattomiksi, ja syrjäytyminen kaikista aktivoivista toimenpiteistä 

massatyöttömyyden aikana oli todennäköisempää kuin olisi ollut esimerkiksi 1980-

luvun lopulla. Lannistuneiden ja vamma-alttiiden tarinatyypin henkilöt eivät enää laman 

aikana ja sen jälkeen kelvanneet työmarkkinoille. Kuvatuista tarinatyypeistä lamasta 

on kärsinyt ehkä eniten päihdetaustainen vamma-alttiiden ryhmä, jonka henkilöiden 

aiempi pätkätyöura olisi saattanut ilman lamaa vielä saada jatkoa. Sen sijaan rapautu-

neiden, monisairaiden ja uupuneiden kohdalla työkunto oli jo alkanut muutoinkin sairauk-

sien vuoksi heiketä. Lama vaikutti heidän kohdallaan ehkä eniten eläkepolitiikan 

kautta niin, että he putosivat varhaiseläkejärjestelmästä eivätkä päässeet aiemman 

suomalaisen käytännön mukaisesti hyvältä työuralta kunniallisesti eläkkeelle. Varsin-

kin uupuneiden kohdalla koettu epäoikeudenmukaisuus näkyy osaltaan psyykkisenä 

kuormituksena ja katkeruutena, joka on kanavoitunut myös toistuvina työkyvyttö-

myyseläkkeiden hakuina ja suoranaisena eläketaisteluna. 

Helka Hytti näki ELMA-selvittelyt mahdollisuutena antaa hyvitystä lamassa eni-

ten kärsineille (Hytti 2003), mutta moni uupuneiden tarinatyypin henkilö sai tässäkin 

selvittelyssä eläkehakemukseensa edelleen kielteisen päätöksen. Kuvattujen tarina-

tyyppien henkilöistä he saivat eniten kielteisiä päätöksiä hakemuksiinsa. 2000-luvun 

ELMA-asiakkaat ovat kärsineet 1990-luvun lamasta paitsi työpaikkojen puutteen, myös kiris-

tyneen eläkepolitiikan ja työllistymistä tukevien toimenpiteiden niukkuuden vuoksi, mutta vain 

yhdellä kymmenestä työura on selkeästi laman tuhoama.   

6.6 Niukasti kuntoutusta terveydentilan ja työelämäaseman 
kohentamiseksi 

Ennen ELMA-selvittelyä tuki-ja liikuntaelinten sairauksia on todettu 42 prosentilla 

miehistä ja 65 prosentilla naisista, mutta avofysioterapia on toteutunut vain vajaalla 

20 prosentilla miehistä ja naisista suhteessa hiukan useammalla eli 45 prosentilla. Lai-

toskuntoutusjaksot ovat toteutuneet molemmilla sukupuolilla niukasti: miehistä alle 

10 prosenttia ja naisista alle 20 prosenttia on ollut laitoskuntoutustoimenpiteessä. 
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Päihdekuntoutuksessa on ollut noin viidennes miehistä ja alle 10 prosenttia naisista. 

Vaikka puolet miehistä on ollut jonkin päihdeintervention piirissä, on sekä hoidon 

että kuntoutuksen kattavuus ollut riittämätön, kun tiedetään 45 prosentilla miehistä 

olevan terveydentilaa merkittävästi heikentänyt päihdesairaus. Sairastavuuteen nähden 

kuntoutustoimenpiteet ovat olleet riittämättömät ja ryhmä on selvästi jäänyt työkykyä kohentavan 

ja ylläpitävän lääkinnällisen kuntoutuksen katveeseen terveydenhuoltojärjestelmässä. 

Tukityöllistäminen on ollut ELMA-asiakkaiden keskeinen työvoimahallinnon tar-

joama ammatillisen kuntoutuksen toimenpide, ja noin puolet ELMA-asiakkaista on 

ollut tuetuissa työsuhteissa. Neljännes asiakkaista on ollut työkykyä ja kuntoutustar-

vetta arvioivassa laajemmassa toimenpiteessä, ja alle 10 prosenttia on ollut työkokei-

lussa, työklinikkajaksoilla tai urasuunnittelukurssilla. Asiakasryhmän sairastavuuden 

näkökulmasta ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteiden piiriin pääsy on ollut niuk-

kaa ja epätasaista. Tämä heijastaa hyvin 1990-luvun tilannetta, jossa pitkäaikaistyöttömät oli-

vat myös ammatillisen kuntoutuksen ”unohdettu ryhmä”. 

6.7 Miksi työkyvyttömiä henkilöitä on työnhakijoina? 

Kirjallisuuden pohjalta tiedetään, että epävakaalta työuralta päädytään enemmän 

työttömyysetuuksien piiriin ja vakailta työurilta eläkkeelle. Osalla ELMA-asiakkaista, 

kuten tarinatyyppien rapautuneilla, monisairailla ja uupuneilla, on suhteellisen pitkiä työ-

uria, mutta heillekin on ollut tyypillistä toistuva työpaikkojen, työtehtävien tai amma-

tin vaihtaminen. Ammattikouluttamattomien suuri osuus ja erityisesti teollisuuden 

tai rakennusalan sekatyömiesten määrä (56 henkilöä) kertovat osaltaan heikosta työ-

markkina-asemasta. Parhaimmillaankin työuria voitiin laadullisesti luonnehtia hiipu-

viksi, ja työmarkkina-aseman epävakaus ja tottuminen työttömyysjaksoihin on ohjannut asiak-

kaat pitkäaikaistyöttömäksi huonon taloussuhdanteen ja muuttuvien työmarkkinoiden aikana 

1990-luvulla. 

Työttömäksi siirtyminen liittyy työhallinnon järjestelmään eikä siihen kytkeydy työkyvyn 

arviota. ELMA-asiakkaat oli kuitenkin luokiteltu vajaakuntoisiksi. Heidän terveyden-

tilansa on näennäisesti huomioitu (ja työkykyä arvioitu), kun heidät oli luokiteltu va-

jaakuntoisiksi, mutta 1990- luvun aikana vajaakuntoisiksi luokiteltujen työttömien työllisty-

minen oli ei-vajaakuntoisia heikompaa ja he päätyivät pitkäaikaistyöttömiksi. (Suikkanen & 

Linnakangas 2000, 68–69.) Erittäin heikosti työelämään sitoutuneiden ja kykenevien 

syrjäytyneiden ja eristäytyneiden asema yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla määrittyy huo-

nosti ja heidän työkykyarvionsa aika olisi ollut työelämään siirtymisen vaiheessa eli 

vuosikymmeniä sitten.  
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Järjestelmään liittyen voidaan todeta mielenterveys- ja päihdepalvelujen huono kattavuus 

pitkäaikaistyöttömillä, kun ELMAssa asetettiin lähes 80 prosentille asiakkaista masen-

nus- tai päihdediagnoosi, mutta edeltävän kolmen vuoden aikana vain 22 prosentilla 

asiakkaista oli terveydenhuollon käyntejä psyykkisten oireiden vuoksi, ja päihdesai-

rauteen liittyviä hoitokäyntejä oli alle 15 prosentilla. Varsinaisen psykiatrisen hoidon 

piirissä oli ollut vain noin 20 prosenttia ja jossakin päihdeinterventiossa 38 prosenttia 

asiakkaista, kun tarkasteltiin kaikkea käytettävissä olevaa tietoa ilman aikarajaa. Päih-

desairaiden työkyvyn arvioinnin puutteet sekä määrän että osaamisen suhteen ovat ilmeiset, kun 

alkoholiaivoatrofia löytyi 165 henkilöltä ja edeltäen se oli tiedossa vain 7 asiakkaalla.  

Terveydenhuoltojärjestelmä ei aivan ilmeisesti ole tunnistanut kaikkien pitkäai-

kaistyöttömien työkyvyn arvion tarvetta, kun 40 prosentilla ELMA-asiakkaista työ-

kykyä ei oltu arvioitu lainkaan eikä 60 prosentilla ollut tiedossa sairauslomia työttö-

myysaikana, vaikka yli 90 prosentilla asiakkaista oli käyntejä terveydenhuollon palve-

luissa kolmen ELMA-selvittelyä edeltävän vuoden aikana. Toisaalta naisista kolme 

neljästä ja miehistä puolet on saanut jollakin tapaa arviota työkyvystään. ELMA-sel-

vittelyä edeltävien kolmen vuoden aikana ohjatuissa työkykyarvioissa on käynyt lähes 

kolmannes ja omatoimisesti työkyvyttömyyttä perustelevaa lausuntoa on hakenut 

lääkärin vastaanotolta 15 % ELMA-asiakkaista. Nämä yhdellä lääkärin vastaanotolla teh-

dyt arviot ovat olleet hyvin suppeita, yhden erikoisalan näkemykseen pohjautuvia eikä niissä ole 

pääosin tavoitettu lainkaan pitkäaikaistyöttömän asiakkaan kokonaistilannetta. 

ELMA-asiakkaista neljännes on ollut työkykyä ja kuntoutustarvetta arvioivassa 

laajemmassa toimenpiteessä, uupuneiden tarinatyypin naisista yli puolet. Näistä puo-

let oli kuitenkin ollut kuntoutustarveselvityksiä, joka on myös varsin suppea ajatellen 

pitkäaikaistyöttömän työkyvyn arviota, ja se sisältää yleensä vain lääkärin, psykologin 

ja sosiaalityöntekijän haastattelun, mutta ei varsinaisia lisätutkimuksia. Toimenpi-

teenä se on siis lähinnä kartoittava. Voidaan todeta, että ELMA-selvitysten tarve selittyy 

vain osin sillä, etteivät pitkäaikaistyöttömät pääse lainkaan työkykyarvioon tai ettei terveyden-

huolto havaitse työkykyarvion tarvetta. Ainakin yhtä suuri ongelma näyttää olevan arvioiden laa-

dullinen heikkous ja riittämättömyys.  

ELMA-asiakkaista 60 prosentilla oli selvittelyyn tullessaan jokin työkykyä arvioiva 

lausunto, joissa pysyvästi työkyvyttömiksi oli arvioitu vajaat 17 %, määräaikaisesti 

työkyvyttömiksi 24 % ja työkyvyltään vajaakuntoisiksi noin kolmannes. Uupuneiden 

tyyppitarinan naisista 90 prosentilla oli tällainen lausunto ja työkyvyttömäksi heistä 

oli arvioitu 45 prosenttia. Päihdesairaista miehistäkin lausuntoja oli vajaalla puolella, 

mutta heistä työkyvyttöminä oli pidetty vain noin 10 prosenttia. Tämä on toisaalta 

loogista, kun asetettu diagnoosi oli vanhemmissa lausunnoissa alkoholin väärinkäyttö 
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ja tuoreemmissa alkoholin haitallinen käyttö tai alkoholiriippuvuus, jotka eivät oi-

keuta eläkkeeseen. Kuitenkin tässä näyttäisi olevan varsin suuri ristiriita, kun ELMA-

selvittelyssä eläkettä hakeneista päihdesairaista miehistä myönteisen eläkepäätöksen 

sai 86 prosenttia ja psykofyysisesti rapautuneista pitkän työuran tehneistä naisista 50 

prosenttia. Johtopäätös: päihdesairauden kohde-elinvaurioista kärsiviä työkyvyttömyyseläk-

keeseen oikeutettuja henkilöitä ei tunnisteta eikä heille tehdä diagnostiikkaan tarvittavia tutki-

muksia. Todennäköisesti lääkärit eivät näe eroa yleisesti etuusasioita hankaloittavan asiakkaan 

haitallisen päihteiden käytön ja terveyden menettämiseen johtaneen päihdesairastamisen välillä. 

Toisaalta psykofyysisesti sairastavissa on paljon työkyvyttömyyseläkehakemukseen 

kielteisen päätöksen saaneita. 

Laadullisessa aineiston arvioinnissa nousi esiin työkykyarvioinnin vaikeuden taus-

tatekijänä sosiaalitoimen, terveydenhuollon ja työvoimaviranomaisten heikko yhteistyö. Tervey-

denhuollon sairauskertomuksissa näytti olevan varsin heikosti tietoa asiakkaiden 

huonosta arjen toimintakyvystä, vaikka sosiaalitoimen ja työvoiman edustajien kir-

jauksissa tämä oli varsin hyvin tiedossa.  

Tässä tutkimuksessa päihdesairaiden syrjäytyneiden, lannistuneiden ja vamma-alttiiden 

tarinatyyppien henkilöiden kohdalla tuli varsin selvästi esiin se, etteivät pitkäaikaistyöt-

tömät ole tietoisia mahdollisuudestaan eläkkeeseen eivätkä heidän voimavaransa ole riittävät elä-

kehakuun. Laadullinen asiointiuraluokittelu toi esiin tarpeeseen nähden riittämättö-

mänä kuvautuvaa tai kitkaista asiointia kumpaakin kolmanneksella miehistä ja kit-

kaista asiointia yli neljänneksellä naisista. Asioinnin ongelmista kertoo myös se, että 

viidennes ELMA-asiakkaista oli perunut tai jättänyt toistuvasti käyttämättä ajanva-

rauksiaan. Rapautuneiden, monisairaiden ja uupuneiden tarinatyyppien henkilöiden 

työkykyä oli arvioitu kohtuullisen usein, ja heillä asiointi oli pääosin sujuvaa. Päihde-

sairastajat ja eristäytyneet taas asioivat harvoin sujuvasti, ja heidän työkykyään oli ar-

vioitu harvemmin kuin muiden. Yksilöön liittyvistä tekijöistä terveyspalveluista syrjäytyminen 

ja asioinnin kitkaisuus näyttävät liittyvän siihen, ettei pitkäaikaistyöttömän työkykyarvion tar-

vetta tai työkyvyttömyyttä ole tunnistettu terveydenhuollossa. 

Sairastamisen laatu on selvästi myös vaikuttanut työkyvyn arviointiin: sairastumis-

tapahtuman puuttuminen joko asteittaisen raihnastumisen prosessina, jatkumona varhaisvaiheista 

tai päihdesairastamisena poikkeaa selvästi normin mukaisesta työllisen työkyvyttömyyteen johta-

vasta sairastumisprosessista eikä tällainen sairastaminen käynnistä terveydenhuollossa työkykyar-

viota. 
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6.8 Vertailua aiempiin tutkimuksiin 

Pitkäaikaistyöttömien aineistossa vajaakuntoisuusdiagnooseja oli 30 prosentilla hen-

kilöistä, mikä on enemmän kuin 1980- ja 1990-luvuilla kuvatut (9–20 %) vajakuntoi-

suusdiagnoosien osuudet pitkäaikaistyöttömillä (Monte ́n & Tuomala 2003). Pitkäai-

kaistyöttömien vajaakuntoisuus näyttää lisääntyneen 2000-luvulle tultaessa, mutta vajaakun-

toisuusdiagnoosien lisääntyminen voi kertoa joko sairastamisen lisääntymisestä tai 

muutoksesta diagnoosin asettamisen käytännössä (vrt. Suikkanen & Linnakangas 

2000).  

6.8.1 Suurten ikäluokkien kansakoulusta työelämään siirtyneet eronneet miehet 

Kvantitatiivisen analyysin perusteella tutkimuksen ELMA-asiakasryhmä on odote-

tusti ikääntynyt ja miesvaltainen, kuten aiemmatkin ELMA-aineistot, ja naiset olivat 

iäkkäämpiä tässä, kuten myös porilaisessa ELMA- aineistossa (Nordström 2008; 

Vanhatalo 2010). Miehiä oli 64 prosenttia ja heidän keski-ikänsä (mediaani) oli 54 

vuotta, naisten 56 vuotta. Ikääntyvien pitkäaikaistyöttömien palvelutarveselvityk-

sessä 1990-luvun lopulla suuret ikäluokat ovat sijoittuneet ikäluokan 50–59 vuotta 

nuorimpiin ja tässä ELMA-tutkimuksessamme he ovat vanhimpien ryhmässä edus-

taen lähes puolta koko aineistosta. Tutkimuksemme vahvistaa kuvaa suuriin ikäluokkiin 

kohdistuvista laman jälkivaikutuksista ja 2000-luvun alun pitkäaikaistyöttömyydestä ikäänty-

neiden ongelmana.  

Tutkittavan ELMA-asiakasryhmän perhetilanne vastaa aiempien tutkimusten pe-

rusteella muodostunutta pitkäaikaistyöttömien yksinäisten henkilöiden kuvaa, kun 

eronneita on yli 40 prosenttia ja naimattomiakin lähes kolmannes (Montén & Tuo-

mala 2003). Ikääntyneiden palvelutarveselvityksen asiakkaisiin verrattuna ELMA-asi-

akkaiden perhetilanne vastaa lähinnä tuolloin 1990-luvun lopulla 50–54-vuotiaiden 

ryhmään kuuluneiden tilannetta. Vanhemmat 55–59-vuotiaat olivat yleisemmin avio-

liitossa, ja hehän olivat ennen suuria ikäluokkia syntyneitä, mikä saattaa selittää per-

hetilanteen eroa, kun tiedetään sodan jälkeisten sukupolvien elämänkulun muuttu-

neen monin tavoin verrattuna aiempiin (Savioja ym. 2000, 65). Asunnottomien osuus 

(8 %) on pienempi kuin Hurrin ja kumppaneiden aineistossa, jossa heitä oli viidennes 

(Hurri ym. 1993, 9). 

ELMA-asiakkaat ovat pääsääntöisesti kansakoulu- tai peruskoulupohjaisia, keski-

koulun ja lukion suorittaneiden pienet osuudet vastaavat hyvin aiempia tutkimuksia 

valikoituneissa aineistoissa (Hurri ym. 1993; Saarinen-Salo & Anttila 2002; Vanhatalo 

2010). Koulutusasteet (perusaste 63 %, keskiaste 31 % ja korkea-aste 6 %) ovat lähes 
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identtiset verrattuna ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien palvelutarveselvityksen ai-

neiston tamperelaisten pitkäaikaistyöttömien koulutusasteisiin: 66 %, 30 % ja 4 % 

(Rajavaara & Viitanen 1997, 58). Vuonna 1992 pitkäaikaistyöttömistä 61 prosenttia 

oli perusasteen koulutuksen varassa (Santamäki-Vuori 1996). Tarkastellut ryhmät 

(ELMA-asiakkaat ja vuoden 2006 pitkäaikaistyöttömät) ovat tyypillisiä paremman ta-

loussuhdanteen ajalle. Tutkimus vahvistaa aiempaa kuvaa pitkäaikaistyöttömistä työelämään 

suoraan oppivelvollisuuden jälkeen siirtyneenä heikosti koulutettuna ryhmänä ja kouluttamatto-

muus korostuu ELMA-ryhmässä kaikissa ikäryhmissä. 

6.8.2 Polarisoituneet työurat ja 11 vuotta työttömyyttä 

ELMA-asiakkaana olleilla miehillä työurat ovat keskimäärin 14 vuotta ja naisilla 15 

vuotta. Aineiston jakaumassa erottuvat huippuina sekä pitkät työurat (30 vuotta) että 

erittäin lyhyet (0–1 vuotta) työurat. Aiemmista pienten aineistojen tutkimuksista tu-

los vastaa 1980-luvun alun Lahelman ja Mannilan aineistoa, jossa työurat olivat kes-

kimäärin 13 vuoden mittaisia. Laman alkuvaiheessa tehdyissä tutkimuksissa sekä toi-

saalta ikääntyneiden palvelutarvetutkimuksissa keskimääräiset työurat olivat selvästi 

pidempiä, 24 ja 19 vuotta. Palvelutarveselvityksen kohderyhmän aineistossa näkyi 

myös työurien eriytyminen, ja hyvin vakaalla vähintään 20 vuoden työuralla oli ollut 

yli 40 prosenttia henkilöistä. ELMA-asiakkaistakin yli 30 prosentilla työuraa on ker-

tynyt yli 20 vuotta. (Hurri ym. 1993; Lahelma & Mannila 1981; Rajavaara 1998.) 

Ammattialoittain arvioituina ELMA-aineistomme miehistä 35 prosenttia oli toi-

minut eri teollisuuden aloilla ja 26 prosenttia rakennusalalla. Ikääntyneiden palvelu-

tarveselvityksen miesten luvut ovat samansuuntaiset: teollisuudessa oli toiminut 34 

prosenttia ja rakennusalalla 18 prosenttia. ELMA-aineiston naisten tavallisin toimiala 

oli palvelutyö, jolla oli toiminut yli 27 prosenttia ja eri teollisuuden aloilla yli 25 pro-

senttia. Palvelutarveselvityksessä vuonna 1996 naisista 26 prosenttia oli toiminut hal-

linto- tai toimistotyössä, ja noin 18 prosenttia joko eri teollisuuden aloilla, kaupan 

alalla tai palvelujen alalla. Sekä ELMA-aineistossa että palvelutarveselvityksessä kaik-

kien tutkittujen yhteenlaskettu tavallisin toimiala oli teollisuus, mutta koko maan kat-

tavassa palvelutarveselvityksen aineistossa seuraavaksi yleisin toimiala on hallinto- ja 

toimistotyö, kun taas tamperelaisilla ELMA-asiakkailla korostuu rakennusalan työ. 

(Rajavaara & Viitanen 1997, 65–66). Teollisuus- ja rakennusala ovat rakennemuutoksen 

tyyppialat ja tämä vahvistaa käsitystä ELMA-asiakasryhmästä osana rakennetyöttömyyden ko-

vaa ydintä. 
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Tämän tutkimuksen henkilöiden kohdalla pitkäaikaistyöttömyyden määritelmällä 

ei ollut merkitystä, sillä ELMA-asiakkaat ovat olleet työttömänä keskimäärin 11 

vuotta, naiset 10 vuotta ja miehet 11 vuotta. Tämä aika on selvästi pidempi kuin 

1990-luvun tutkimuksissa. (Montén & Tuomala 2003; Santamäki-Vuori 1996; Vähä-

talo 1996.) Lisäksi viidennes sekä miehistä että naisista on ollut työttömänä vähintään 

15 vuotta.  Aineistossa näkyy myös kauniisti lamaan liittyvä miesvaltaisten alojen kär-

siminen lamasta ensin ja naisvaltaisten alojen viivästynyt reaktio, kun aineiston mie-

het olivat jääneet työttömiksi tavallisimmin vuosina 1990–1994 ja naiset vuoden 1994 

jälkeen. Kuitenkin yli puolet tutkituista ELMA-asiakkaista on ollut työttömänä jo 

vuonna 1994 tai tätä ennen, mikä sopii aiempaan tietoon pitkäaikaistyöttömyydestä irtautu-

misen vaikeudesta 1990- luvun lopulle asti. 

6.8.3 Niukasti asioivat sairaat ja työkyvyttömät ELMA-asiakkaat 

Lähes kaikilla ELMA-asiakkailla (naisista 86 % ja miehistä 76 %) oli pitkäaikaissai-

raus, mikä on selvästi enemmän kuin työllisillä Terveys 2000 -tutkimuksessa todettu 

30 prosenttia (Perkiö-Mäkelä 2012, 100) tai pitkäaikaistyöttömillä valikoidussa aineis-

tossa todettu 50 prosenttia (Pohjolainen 2011). Ikääntyneiden palvelutarveselvityk-

sessä 15 % arvioi terveydentilansa huonoksi, tässä tutkimuksessa kolme neljästä ar-

vioi terveydentilansa ikäisiään heikommaksi (Lind 1998, 162). ELMA-asiakkaiden 

subjektiivinen arvio vastasi erittäin hyvin myös lääkäreiden arvioita, jotka olivat B-

lausunnoissaan arvioineet naisista 82 % ja miehistä 73 % heikon fyysisen terveyden 

tai vaikeiden oireiden vuoksi kykenemättömiksi kuntoutukseen.  

Ennen ELMA-selvittelyä asiakkaille on asetettu eniten mielenterveyden sairauk-

sien diagnooseja (miehillä 55 % ja naisilla 54 %), mutta selvittelyssä vastaavat luvut 

olivat 81 ja 73 prosenttia eli vähintäänkin kuvatun Työvoiman palvelukeskuksen asi-

akkaiden 65 prosentin tasoa (Kerätär & Karjalainen 2010). Naisilla tavallisimpia ovat 

kuitenkin tuki- ja liikuntaelinsairauksien diagnoosit: ennen ELMA-selvittelyä 65 pro-

sentilla ja ELMAssa 81 prosentilla. Ikääntyvien palvelutarveselvityksessä 57 prosen-

tilla naisista oli tuki- ja liikuntaelinsairauksia (Lind 1998, 168). ELMA-selvittelyssä 

miehillä oli tuki- ja liikuntaelinten sairauksia 42 prosentilla ennen ELMA-selvittelyä 

ja 64 prosentilla ELMAssa todettuna. Ikääntyvien palvelutarveselvityksessä miehistä 

tuki- ja liikuntaelinsairauksia oli 50 prosentilla (emt., 168). ELMA-asiakkaat näyttävät 

olevan siis sairaampia kuin muut pitkäaikaistyöttömät, ja mielenterveyden häiriöiden sairastami-

nen korostuu.  
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ELMA-asiakkaat ovat käyttäneet pääosin julkisen terveydenhuollon palveluita ja 

yksityissektorin käyttö selittyy työvoimaviranomaisten ohjauksella. Perinteisesti nai-

set käyttävät enemmän lääkäripalveluja (vrt. Hemminki, Luoto & Gissler 2006, 56–

63), ja tämä näkyi myös ELMA-asiakkailla, mutta miehillä päivystys- ja vuodeosasto-

palvelujen käyttö oli jonkin verran runsaampaa. Mielenterveyden sairauksien erikois-

sairaanhoitotasoisia hoitokäyntejä oli miehistä ollut 30 prosentilla ja naisista 34 pro-

sentilla, mikä on sairastavuuteen nähden niukkaa.  Miehistä yhdeksän prosenttia ja 

naisista kuusi prosenttia oli ilmeisesti täysin terveydenhuoltopalvelujen ulkopuolella 

ELMAa edeltävien kolmen vuoden aikana. Käyntimäärien jakauma on vino ja pai-

nottuu voimakkaasti pieniin käyntimääriin, mutta eri ELMA-asiakasryhmiä tarkastel-

taessa esiin tuli myös runsaasti palveluja käyttäviä ryhmiä. Eristäytyneiden ja lannistunei-

den tarinatyypin henkilöt asioivat erityisen niukasti ja toisaalta tarinoiden ulkopuolelle 

jäänyt pieni päihteiden käytöstä sairastuneiden naisten joukko runsaasti. Käyntejä tai 

hoitojaksoja naisilla oli keskimäärin 4,1 ja miehillä 3,4 kappaletta vuodessa, mikä vai-

kuttaa niukalta verrattuna aikaisempaan tietoon koko väestön ja työttömien palve-

lunkäytöstä (D'Arcy & Siddique 1985; vrt. Hemminki ym. 2006; Hurri ym. 1993).  

ELMA-asiakkaiden itsearvioitu työkyky oli erittäin huono, kun työkykyiseksi it-

sensä arvioi keskimäärin alle viisi prosenttia henkilöistä. Tämä on tietysti loogista, 

kun he olivat selvittämässä eläkemahdollisuuksiaan. Tämä paljon sairastava ryhmä näyt-

tää käyttävän ja saavan terveydenhuoltopalveluja tarpeeseen nähden pääosin liian vähän ja erityi-

sesti mielenterveyden ja päihdesairauksien hoitokäyntejä on niukasti. 

6.9 Tutkimuksen heikkoudet ja vahvuudet 

Tutkimustuloksia tarkasteltaessa on syytää muistaa, että tämän tutkimuksen kohteena 

on hyvin marginaalinen pitkäaikaistyöttömien ryhmä eikä tuloksia voi tai tule yleistää 

pitkäaikaistyöttömien, saati työttömien ryhmään. Tutkittavat henkilöt asuvat Suo-

men toiseksi suurimmassa kaupungissa, jossa tiedetään pitkäaikaistyöttömyyden ol-

leen pitkään Suomen mittakaavassakin vaikeaa. Voisi olettaa, että tutkimuksen yleis-

tettävyys on hyvä suurissa kaupungeissa. Kuitenkin esimerkiksi Kerättären väitöskir-

jassaan kuvaaman Paltamon kunnan vaikeasti työllistyvien joukon päihdesairastami-

sen vähäisyys viittaa siihen, että kaupunkien ulkopuolella ELMA-asiakkaan profiili 

olisi erilainen (Kerätär 2016). 

Tulosten luotettavuudesta kertoo esimerkiksi aiemmin mainittu asiakasryhmän 

koulutusasteiden verrannollisuus 1990- luvun lopun ikääntyneiden pitkäaikaistyöttö-

mien palvelutarveselvityksessä tamperelaisiin. Tämä kertoo huolellisesta aineiston 
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keräämisestä ja kvantitatiivisesta analysoinnista. Aineistoon liittyviä ongelmia oli kui-

tenkin useita. Alkuperäisenä suunnitelmana oli tutkia ELMA-selvittelyihin valikoitu-

mista, mutta kun usean vuoden aikana selvittelyihin ohjattujen pitkäaikaistyöttömien 

perusjoukon tietoja oli käytännössä mahdotonta saada, käytettiin vuoden 2006 pit-

käaikaistyöttömien aineistoa, ja tutkimus jäi tältä osin viitteelliseksi. Tutkimuksen 

aloitusvaiheessa oli tiedossa sairauskertomustyyppisen aineiston epätasalaatuisuus, 

mikä sitten toteutuikin kvantitatiivisen datan puuttuvina tietoina, ”reikäisyytenä”. 

Eläkepäätöstietojen kirjavuus oli vain yksi tämän kategorian ongelmista. Kvantitatii-

visen analyysin muuttujista useisiin liittyi koodausvaiheessa tulkintaa, koska aineistoa 

ei ollut kerätty tutkimustarkoituksiin eikä muuttujille ollut löydettävissä soveltuvia 

mittareita. Tällainen oli esimerkiksi konetutkimusten löydösten merkitsevyyden luo-

kittelu.  

Myöskään samaisen ELMA-aineiston soveltuvuus laadulliseen analyysiin ei ollut 

itsestään selvyys. Aineisto ei kuitenkaan ole aivan tavallinen lääketieteellinen sairaus-

kertomustiedosto, kun tiedon keräämistä ja kirjaamista on ohjannut Taipaleen sosi-

aalilääketieteellisen eläkeselvittelyn ohjenuora. Aineisto osoittautuikin laadulliseen 

tarkasteluun rikkaaksi ja monipuoliseksi ja itsessään vahvuudeksi.  Tämän tutkimuk-

sen ehdoton vahvuus on myös iso aineisto, jota kokonaisuudessaan arvioitiin myös 

laadullisesti. 

Laadullinen analyysi on tehty sairauskertomusmateriaalista, mikä on nähtävissä 

Nokso-Koiviston semioottisen tulkinnan mukaan lääkärin saamana käsityksenä asi-

akkaan todellisuudesta eli sitä kuvaavana ”hahmona”. Saman teorian mukaan hah-

mon tulkintaa voidaan kutsua ”haamuksi”. Tarinoideni taustalla on siis kaksi kerrosta 

tulkintaa, minkä tuomaa etääntymistä todellisuudesta pienentää kertynyt kokemus 

satojen ELMA-asiakkaiden tapaamisista. Kun tarinoiden taustalla oli lisäksi triangu-

laation periaatteiden mukainen monesta suunnasta katsominen myös kvantitatiivisen 

analyysin kautta sekä monitutkijamenetelmä, katson päässeeni asiakkaiden totuu-

dessa ainakin lähelle ”hahmoa”. (Nokso-Koivisto 2001.) 

Silverman on varoittanut uskomasta siihen, että tutkimusmetodien yhdistäminen 

itsessään toisi esiin ”kokonaiskuvan” tutkittavasta ilmiöstä. Pahimmillaan hänen mu-

kaansa se voi johtaa aineiston puutteelliseen analyysiin. (Silverman 2007, 136–138.) 

Tässä tutkimuksessa on kuitenkin poikkeuksellisesti tutkittu samaa aineistoa usealla 

metodilla analysoimalla, mikä on käsitykseni mukaan johtanut aineiston perusteelli-

seen tai ainakin tutkimuskysymysten kannalta riittävään analyysiin. Monia ELMA-

asiakkaita tuntevan kliinikon tutkijaharhan vaikutusta on pystytty vähentämään me-

todin kollektiivisilla vaiheilla. Kategorioiden määrittelyssä ja testauksessa luotetta-

vuutta parannettiin työryhmä- ja tutkijatyöpari työskentelyllä.  
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Tulokset yllättivät monin paikoin tutkijankin: kliinisestä työstä mielessä kirkkaana 

olleet lamassa pettyneet yrittäjät eivät tulleet esiin lainkaan, ja fibromyalgiaa sairasta-

vien roolikin jäi paljon ennakko-odotusta pienemmäksi. Vaikka tarinoiden kuvatta-

vaksi valikoitu menetelmällisistä syistä vain noin puolet asiakkaista, ovat kuvauksen 

ulkopuolelle jääneet joka tapauksessa vähemmän tyypillisiä. Mikäli aineisto olisi ollut 

pienempi, olisi kuvattavaksi saattanut valikoitua sattuman vuoksi jokin sinänsä kiin-

nostava ei-tyypillinen tarina, mutta ei olisi tuonut todellisuutta vastaavaa näkemystä 

ELMA-asiakaskunnasta.  

Kvalitatiivis-kvantitatiivisen menetelmän vahvuus tuli esiin erityisesti ELMA-asi-

akkaiden sairastamisen kuvaamisessa. Kvantitatiivinen analyysi nosti esiin asiakkai-

den mielenterveyden häiriöt, päihdeongelmaisuuden ja tuki-ja liikuntaelinsairaudet. 

Kuitenkin on hyvin tavallista, että samalle henkilölle on asetettu esimerkiksi sekä ran-

karappeuman, alkoholiriippuvuuden että masennuksen diagnoosit, minkä vuoksi 

koko ELMA-asiakasryhmän sairastamisen kvantitatiivinen analyysi kertoo itse asi-

assa hyvin vähän ryhmän todellisesta sairastamistilanteesta. Muodostettujen katego-

rioiden pohjalta tehty kvalitatiivis-kvantitatiivinen analyysi kertoo jo paljon enem-

män, kun mukana on arvio terveyden menettämiseen johtaneesta ensisijaisesta sai-

rastamisprosessista. Toisaalta tämän metodin katveeseen jäävä oheissairastaminen, 

komorbiditeetti, voitiin tuoda esiin tarinoissa. 

Tämän tutkimuksen metodin selkeä vahvuus on myös mahdollisuus todentaa ai-

neistosta laadullisesti kvantitatiivisen tiedon pohjalta muodostunutta hypoteesia tari-

natyyppien ominaispiirteistä. Esimerkiksi päihdesairastajien tarinatyypit ovat pääty-

neet elämässään hyvin samanlaiseen tilanteeseen, mutta tarinoissa heidän elämänkul-

kunsa on ollut täysin erilainen. Päihdesairastamisen ja työuran ajallinen sijoittuminen 

saa tarinoissa loogisen muodon. Kun työurat muodostettiin aineistolähtöisesti, saa-

tiin mukaan työuran pituuden lisäksi myös sen yhtenäisyyttä kuvaava dimensio. Mi-

käli kategoriana olisi käytetty vain työuravuosia, olisi vamma-alttiiden periodittaisen 

juomisen tarinatyyppi jäänyt katveeseen. 

6.10 Tutkimuksen merkitys 

Kun aloitin tätä tutkimusprojektia 10 vuotta sitten, näytti suomalaisen pitkäaikais-

työttömyyden ongelma sulavan toisaalta pitkäaikaistyöttömien määrän laskun ja toi-

saalta käynnistettyjen pitkäaikaistyöttömien terveydenhuoltohankkeiden vuoksi. Tut-

kimusaihe ei näyttänyt tuolloin kovin ajankohtaiselta, mutta nyt vuonna 2016 tilanne 



 

182 

on toinen. Työkyvyttömien pitkäaikaistyöttömien työkykyarvion ja eläkemahdolli-

suuksien arvioinnin toteutuminen on edelleen ajankohtainen asia ensinnäkin 2010-

luvun työttömyyslukujen kasvun ja vuonna 2008 alkaneen taantuman myötä. Työ- ja 

elinkeinoministeriö on ennustanut pitkäaikaistyöttömiä olevan 130 000 henkilöä 

vuonna 2016 (Työministeriö 2015), eli lähes yhtä paljon kuin laman huippuvuonna 

1994, jolloin pitkäaikaistyöttömiä oli 135 000 henkilöä. Toiseksi, vaikka pitkäaikais-

työttömien ja työttömien terveystarkastustoiminta on juurtumassa kuntiin, näissä toi-

minnan lähtökohta painottuu enemmän terveyden edistämiseen ja työkyvyn tukemi-

seen kuin työkyvyn arvioon. Pitkäaikaistyöttömien työkyvyttömyyden havaitseminen 

ja eläkelausuntojen saaminen ovat edelleen ongelmallisia. (Kerätär ym. 2014; Saikku 

& Sinervo 2010.) 

Sairaanhoitoon ja terveyden edistämiseen kehitetyssä terveydenhuoltojärjestel-

mässä työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeutettuja pitkäaikaistyöttömiä ei tunnisteta eikä 

heitä toisaalta osata ohjata oikeisiin tutkimuksiin. Näitä tutkimuksia ei myöskään ole 

saatavilla riittävästi, eivätkä kliinikot yleisesti priorisoi työkyvynarviota toiminnas-

saan. Tämän tutkimuksen tarinat helpottavat käytännön lääkäriä tunnistamaan oikeat 

asiakkaat ja ohjaavat tarpeellisten tutkimusten valitsemisessa. Toisaalta tutkimus 

osoittaa mitä ja millaisia resursseja pitkäaikaistyöttömien työkyvynarvioon tulisi 

osoittaa. ELMA-selvittelyssä omaksuttu sosiaalilääketieteellisen eläkeselvittelyn malli 

näyttää toimineen hyvin.   

Pitkäaikaistyöttömyyttä on kuvattu 1990-luvun ”uudentyyppisenä sosiaalisena ris-

kinä, johon perinteinen pohjoismaistyyppinen hyvinvointivaltio ei ollut kovin hyvin 

varautunut” (Vähätalo 1996). Tämä koetteli järjestelmän rakenteita ja paljasti aukko-

kohtia. Pitkäaikaistyöttömien eläkeselvittelyssä on pohjimmiltaan kysymys sosiaali-

vakuutusjärjestelmän toimimattomuudesta. Järjestelmä olettaa niin työllisen kuin 

työttömänkin siirtyvän sairauden tai työkyvyttömyyden kohdatessa sairauspäiväraha- 

tai eläke-etuudelle, mutta tämä tutkimus osoittaa varsin selkeästi, ettei pitkäaikais-

työttömän kohdalla aina näin tapahdu. Sairausperusteisen etuuden sijaan henkilöt 

jäävät väärän, työttömyysetuuden piiriin. Työkyvyttömälle pitkäaikaistyöttömälle oi-

kea etuus merkitsee toimeentulon vakauttamista, kunniallisen eläkeläisen statuksen 

saavuttamista ja turhauttavien epäonnistuneiden aktivoimistoimenpiteiden kierteestä 

poispääsyä. Työeläkekertymien pienuuden vuoksi päätöksellä ei taloudellisen tilan-

teen kohenemista yleensä saavuteta. Käytännön tasolla myönteinen eläkepäätös on 

tarkoittanut tavallisimmin toimeentulon maksajan muuttumista, mutta ei muutosta 

ELMA-asiakkaan arkeen. Kalliiden lääketieteellisten tutkimusten tekeminen toi-

meentuloetuuden maksajan määrittämiseksi on mahdollista vain järjestelmäkeskei-
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sessä hyvinvointiyhteiskunnassa. Toisaalta turhat toistuvat aktivointi- ja selvittelytoi-

menpiteet merkitsevät yhteiskunnalle myös katteettomia kustannuksia, varsinkin 

huonosti asioimaan kykenevien henkilöiden kyseessä ollessa.  

6.11 Kehittämis- ja jatkotutkimustarpeet 

Pitkäaikaistyöttömän työkyvyn arvioiminen on kiistatta ongelmallista alkaen työky-

kyarvion tarpeen tunnistamisesta. Kun työterveyshuollossa seurataan työntekijöiden 

työkykyindeksiä, tulisi työttömien työkykyindeksiä tai työkykypistemäärää vastaavasti 

mitata säännöllisesti esimerkiksi työttömien terveystarkastusten tai muiden palvelu-

järjestelmän käyntien yhteydessä. Pitkäaikaistyöttömän säännöllinen työkykyarvio 

palvelisi paitsi työkyvyttömyyden tunnistamista, myös työkyvyttömyyttä ennaltaeh-

käisevään hoitoon ja kuntoutukseen ohjautumista. Terveys- ja kuntoutuspalvelut oli-

sivatkin todennäköisesti paremmin pitkäaikaistyöttömien saavutettavissa ennen pit-

kittyneitä ja mutkistuneita sairaus- ja elämäntilanteita. Varsinkin masennuksen hoi-

don ja kuntoutuksen toteutuminen selkiyttäisi työkykyarviota.  

Pisimpään työttömänä olleet ovat usein jo lähtökohtaisesti tilanteessa, jossa työ-

kyvyn palauttaminen ei näytä arkijärjellä arvioituna mahdolliselta. Tunnistettu työky-

kyarvion mahdollisuus kuitenkin menetetään, jos tartutaan tarjoutuvaan, pitkäaikais-

työttömällä jo olevaan diagnoosiin, ja toteutetaan suppea yhden erikoisalan arvio. 

Tällöin pitkäaikaistyöttömän kokonaistilanne jää katveeseen. Tyypillisimmillään vai-

keasti päihdeongelmainen huonosti liikkuva henkilö ohjataan tiedossa olevan selän 

rappeuman ja nilkkamurtuman jälkitilan vuoksi ortopedille. Erikoislääkäri laatii eri-

koisalansa mukaisesti työrajoitelausunnon kykenemättömyydestä fyysisesti raskaisiin 

töihin, ja mahdollinen alkoholiaivorappeuma jää havaitsematta. Elämänhistorian, 

työuran ja ajankohtaisen toimintakyvyn järjestelmällisellä arvioinnilla olisi monesti 

mahdollista löytää eläkkeeseen oikeuttavia lääketieteellisiä perusteita, mutta tähän 

tarvitaan resurssit ja osaaminen. Toinen asia sitten on, jos mitään sairautta ei todel-

lakaan ole todettavissa, mutta työllistymisen mahdollisuuksiakaan ei pitkän työttö-

myyden jälkeen realistisesti ole olemassa. Kustannustehokkaaksi ja oikeudenmu-

kaiseksi vaihtoehdoksi pisimpään työttömänä olleille on vuonna 2016 ehdotettu jäl-

leen Lex Taipaleen kaltaista kertaluonteista eläkeratkaisua ikäperusteisena. Yli 60-

vuotiaat näkyivät tässä tutkimuksessa pienenä alle 10 prosentin ryhmänä koko aineis-

tossa, ja heidän kohdallaan ELMA-selvittely on koettu selvästi turhauttavana, ja elä-

ketukimahdollisuuden tarjoaminen olisi pääsääntöisesti ollut tarjottua selvittelyä pa-

rempi vaihtoehto. 
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On jo varsin selkeästi osoitettu (Kerätär 2015; Saikku 2013), ettei työttömän ter-

veystarkastus toimi pitkäaikaistyöttömän työkyvyn arvioinnin kehyksenä nykymuo-

dossaan. SOTE-uudistuksen kynnyksellä suunniteltaviin kuntoutuspalveluihin tulisi 

kytkeä kiinteäksi osaksi työkyvyn ja kuntoutustarpeen moniammatillinen arviopro-

sessi myös pitkäaikaistyöttömille. Arvioprosessin tulisi olla toimintakykylähtöinen ja 

sen tueksi pitäisi kehittää ICF-pohjaisia helppokäyttöisiä työkaluja, joita on nykyisin 

jo jonkin verran käytettävissä. Niiden käyttö olisi toteutettavissa varsinkin, mikäli di-

gitalisaatio terveydenhuollossa etenee, ja aikaresurssia pystytään vapauttamaan tieto-

jen kirjaamisesta.  

Toisekseen tulisi kehittää toimiva asiakkaan palveluverkoston yhteistyömalli, jo-

hon suurta pitkäaikaistyöttömien joukkoa kattavaa ratkaisua ei tähän mennessä ole 

löytynyt asiakasyhteistyöryhmästä eikä työvoiman palvelukeskuksesta, vaikka ne yk-

silötasolla ovatkin paikoin toimineet. Pitkäaikaistyöttömien toimintakyvystä on usein 

tietoa niin sosiaalityön kuin työvoimaviranomaistenkin tahoilla, mutta työkykyä ar-

vioivasta terveydenhuollosta se puuttuu. Suuri osa arvioprosessin työstä menee edel-

leen digitalisoituvassa Suomessa tietojen keräämiseen ja viranomaisyhteistyön muo-

don etsimiseen kunkin asiakkaan kohdalla erikseen, ja sinänsä tärkeät tietoturva-asiat 

kääntyvät helposti pitkäaikaistyöttömän asiakkaan edun vastaiseksi.  

Kolmas ongelma on löytää ratkaisu työttömien problematiikkaan perehtyneen 

riittävän lääkäriresurssin ylläpitämiseksi. Pitkäaikaistyöttömän työkykyarviota ei 

voida siirtää terveyskeskuksen yleisiin jokaisen lääkärin hoidettaviin tehtäviin. 

Tästä tutkimuksesta kumpuaa myös kysymys siitä, miten tulisi ratkaista kielteisten 

työkyvyttömyyseläkepäätösten sarjan keränneiden henkilöiden tilanne. On aivan il-

meistä, että he eivät ole enää toimintakykynsä puolesta työmarkkinoiden käytettä-

vissä, ja monilla heistä on vuosien työkykyarvioura erilaisissa toimenpiteissä. ELMAn 

jälkeenkin tämä selvittelyura varmaan monella jatkui, kun viranomaisilla ei ole muuta 

tarjota. Kela on nyt siirtynyt vaikeavammaisten kuntoutuksessa vaativaan lääkinnäl-

liseen kuntoutukseen, ja on luovuttu kategorisesta etuuteen liittyvästä kriteeristä siir-

tymällä toimintakykylähtöiseen arvioon. Eikö työkyvyttömyysetuuskin voisi huomi-

oida nykyistä enemmän toimintakyvyn laskua kategoristen diagnoosien ohella? Tämä 

kompensoisi työttömältä puuttuvaa työssä selviytymisen tietoa ja toisi yhdenvertai-

suutta suhteessa työllisiin. 

Tässä tutkimuksessa saatiin viitteitä ELMA-asiakkaiden toimintakykyongelmien 

moninaisuudesta. Lisää tutkimustietoa tarvittaisiin suomalaisten työttömien ja pitkä-

aikaistyöttömien toimintakykyprofiilista ICF-viitekehyksessä työttömyyden keston 
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perspektiivissä. Tämä täydentäisi nyt jo käytettävissä olevaa työkykyindeksitietoa tuo-

malla lisää tietoa työttömyyden pitkittymiseen liittyvän toimintakyvyn laskun osa-alu-

eista.  
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