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Työkyvyn alentuessa on mahdollisuus hakeutua työkyvyttömyyseläkkeelle tai määräaikaiselle työ-
kyvyttömyyseläkkeelle eli kuntoutustuelle. Jos lasketaan sekä työ- ja kansaneläkkeen saajat, oli 
Suomessa vuonna 2020 yli 190 000 työkyvyttömyyseläkeläistä. Vaikka uusien työkyvyttömyyseläk-
keen saajien trendi onkin kokonaisuudessaan laskeva, on mielenterveyden ja käyttäytymisen häiri-
öistä aiheutuneiden työkyvyttömyyseläkeläisten määrä lisääntynyt merkittävästi. Huolta on aiheut-
tanut erityisesti nuorten osuus mielenterveyssyin työkyvyttömyyseläkkeelle jääneistä.  

Ammatillisen kuntoutuksen avulla yritetään tukea työssä jaksamista tai työelämään paluuta kuntou-
tustuen jälkeen. Tukevia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi työkokeilu tai uudelleenkoulutus. Am-
matillisen kuntoutuksen vaikutuksista työllistymiseen ja työelämässä pysymiseen ei kuitenkaan ole 
kattavaa tutkimusnäyttöä etenkään Suomessa. Aiheen tutkimista vaikeuttaa ammatillisen kuntou-
tuksen valikoitumisongelma. 

Tässä Pro gradu -tutkielmassa yritetään vastata seuraaviin kysymyksiin: (i) Ovatko kuntoutustukea 
saaneet henkilöt työssä vai kuntoutustuella/pysyvällä työkyvyttömyyseläkkeellä 1–2 vuotta ensim-
mäisen kuntoutustuen päättymisen jälkeen? (ii) Mitkä tekijät ovat yhteydessä tähän tarkastelujakson 
lopputilanteeseen (työssäolo / eläkkeelle jääminen)? (iii) Vaikuttaako ammatillisen kuntoutuksen 
saaminen henkilöiden työllistymiseen? Tutkimusmenetelminä käytetään lineaarista todennäköisyys-
mallia ja ammatillisen kuntoutuksen vaikutusten osalta regressioepäjatkuvuusasetelmaa eli RD-mal-
lia. 

Tutkimusten tulosten mukaan suurin osa aineiston kuntoutustukea saaneista on vielä 2 vuoden ku-
luttua joko täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä tai määräaikaisella kuntoutustuella. Vain noin 15 % on 
ainoastaan töissä, eikä saa lainkaan työkyvyttömyyseläkettä. Lineaarisen todennäköisyysmallin mu-
kaan työssäolon todennäköisyyttä lisäsivät muun muassa nuori ikä ja työelämään kiinnittymistä ku-
vaavat muuttujat, kuten työsuhteen voimassaolo ensimmäiselle kuntoutustuelle jäämisen aikana 
sekä korkeampi palkkataso ennen kuntoutustuelle jäämistä. Naiset työllistyivät todennäköisemmin 
kuin miehet. Todennäköisyyttä lisäsi erityisesti ammatillisen kuntoutuksen saaminen. Lineaarinen 
todennäköisyysmalli ei kuitenkaan ole riittävä analysoimaan varsinaisesti ammatillisen kuntoutuk-
sen vaikutuksia, sillä ei voida tietää, johtuuko korkeampi työssäoloprosentti ammatillista kuntoutusta 
saaneiden keskuudessa yksinomaan ammatillisesta kuntoutuksesta vai jostain taustatekijästä, 
jonka perusteella ammatilliseen kuntoutukseen valikoidutaan.  
 
Ammatillisen kuntoutuksen vaikutuksia tutkittiin niin kutsutulla ”fuzzy” RD-mallilla käyttäen ammatil-
lisen kuntoutuksen ansioedellytyksen alaisiin tuloihin liittyvää raja-arvoa instrumenttimuuttujana am-
matillisen kuntoutuksen saamiselle. Jotta ammatillinen kuntoutus voidaan myöntää, tulee henkilöllä 
olla ansioita raja-arvon ylittävä määrä. Asetelman hyvyyttä lisää se, että henkilöt eivät voi enää jäl-
kikäteen vaikuttaa tulorajaan. Ongelmaksi RD-mallin tulkinnassa osoittautui kuitenkin havaintojen 
vähyys ansioedellytyksen raja-arvon läheisyydessä, Estimointi tuotti melko suuria positiivisia esti-
maatteja, joiden mukaan ammatillisella kuntoutuksella olisi työssä oloa lisäävä vaikutus etenkin 2 
vuotta kuntoutustuen päättymisen jälkeen. Tulokset eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti merkitseviä 
ja keskivirheet olivat suuria. Tutkimusten tulosten mukaan ammatillisen kuntoutuksen myönteisiä 
vaikutuksia työllistymiseen ei voida kieltää (tai sulkea pois). Ei voida myöskään sanoa ammatillisen 
kuntoutuksen varmuudella lisäävän työhön palaamista. Jatkotutkimukset tulisi tehdä isommalla tut-
kimusjoukolla. 
 
Avainsanat: kuntoutustuki, työkyvyttömyyseläke, ammatillinen kuntoutus, taloustiede, 
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1. Johdanto 

 

Suomen sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo kaikissa elä-

mäntilanteissa. Jos työkyky alenee sairauden, vian tai vamman takia ennen alinta vanhuus-

eläkeikää, voi henkilö hakea tukea toimeentuloon työkyvyttömyyseläkkeestä. Vuoden 2020 

lopussa noin 193 000 ihmistä sai toimeentulonsa työkyvyttömyyseläkkeestä Eläketurvakes-

kuksen [ETK] tilastotietokannan (Työ- ja kansaneläkkeensaajat eläkelajeittain 2020. 2021) 

mukaan. Työkyvyttömyyseläkemenot kyseisenä vuonna olivat noin 1,7 mrd. € ja jos mu-

kaan otetaan myös Kelan maksamat eläkkeet, 2,4 mrd. €. (ETK, Suomen työeläkkeen saajat 

2020. 2021, 23.) Vaikka työkyvyttömyyseläkeläisten kokonaismäärä onkin laskenut huo-

mattavasti viimeisten yli 10 vuoden aikana, on niiden viimeaikaisessa kehityksessä muita 

huolestuttavia kehityssuuntia, kuten nuorten alle 35-vuotiaiden työkyvyttömyyseläkeläisten 

kasvava osuus ja mielenterveyssyistä myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden kasvava 

osuus. 

Työkyvyttömyyseläkkeelle vuosittain siirtyneiden määrä kääntyi pieneen nousuun vuosina 

2018–2019. Tämä uusi nousu selittyy erityisesti uusien mielenterveysperusteilla myönnet-

tyjen eläkkeiden määrän kasvulla. Vuonna 2020 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 21 492 

henkilöä. Mielenterveyssyistä myönnettyjen eläkkeiden määrä on kasvanut noin 25 %-yk-

sikköä vuoden 2016 tasosta.  Vuonna 2019 uusista työkyvyttömyyseläkkeistä 38 % myön-

nettiin mielenterveyssyistä, jolloin ne nousivat ensimmäistä kertaa yleisimmäksi työkyvyt-

tömyyseläkkeelle siirtymisen perusteeksi ohi tuki- ja liikuntaelinsairauksien. Vuoden 2020 

lopussa yhteensä 44 % kaikista työkyvyttömyyseläkkeensaajista oli työeläkelakien mukai-

sella työkyvyttömyyseläkkeellä mielenterveyden häiriöiden takia. (ETK, Suomen Työeläk-

keensaajat 2020, 2021.) Mielenterveyssyyt ovat myös siitä merkittävä kokonaisuuden kan-

nalta, että työelämään pääseminen mielenterveysperustein myönnetyn eläkkeen jälkeen vai-

kuttaisi olevan harvinaista (Mattila-Holappa, 2018) ja usein eläkkeet ovat pitkäaikaisia. Eri-

tyisesti nuorten työkyvyttömyys johtuu pääosin mielenterveyden ja käyttäytymisen häiri-

öistä. 

Työkyvyttömien työhön paluuta yritetään edistää työeläkelaitosten tarjoamalla ammatilli-

sella kuntoutuksella. Ammatillisen kuntoutuksen avulla tuetaan jo työkyvyn menettäneitä 

tai työkyvyn menettämisen uhan alla olevia henkilöitä takaisin työelämään. Käytännössä 

ammatillinen kuntoutus tarkoittaa työkykyä tukevien toimenpiteiden tarjoamista ja 
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esimerkiksi työkokeilun tai uuteen ammattiin kouluttautumisen rahallista tukemista. 

Vuonna 2020 Suomessa oli 18 300 työeläkekuntoutujaa, joiden kuntoutuskustannukset oli-

vat yhteensä 180 miljoonaa euroa (ETK, Työeläkekuntoutus vuonna 2020, 2021).  

Ammatillisen kuntoutuksen vaikuttavuus työelämään palaamisessa on ajankohtaisesti 

melko kiistelty aihe, mistä käydään kiivasta keskustelua julkisilla foorumeilla kuten Twit-

terissä. Tutkimustietoa aiheesta löytyy sekä puolesta ja vastaan, mutta etenkin suomalaiset 

tutkimukset, (esimerkiksi Leinonen et al. 2019; Tuomala et al. 2008, 163–191) tulkitsevat 

ammatillisella kuntoutuksella olevan korkeintaan maltillisia tuloksia työllistymiseen. Am-

matillinen kuntoutus on kallista, joten sen kehittämisen kannalta vaikuttavuuden arviointi 

on äärimäisen tärkeää.  

Tutkielman tarkoituksena on tarkastella määräaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle eli kun-

toutustuelle jääneiden ihmisten työelämään paluuta kuntoutustukijakson jälkeen. Lisäksi 

tutkitaan, vaikuttaako heidän saamansa ammatillinen kuntoutus työhön paluuseen. Tutki-

muskysymykset ovat:  

1. Ovatko kuntoutustukea saaneet henkilöt työssä vai kuntoutustuella/pysyvällä työ-

kyvyttömyyseläkkeellä 1–2 vuotta ensimmäisen kuntoutustuen päättymisen jäl-

keen? Mitkä tekijät ovat yhteydessä tähän tarkastelujakson lopputilanteeseen (työs-

säolo / eläkkeelle jääminen)?  

2. Vaikuttaako ammatillisen kuntoutuksen saaminen henkilöiden työllistymiseen? 

Tutkielmassa keskitytään pääasiassa työeläkejärjestelmästä työeläkkeenä maksettaviin työ-

kyvyttömyyseläkkeisiin ja jätetään tarkastelusta pois Kelan kansaneläkkeenä maksamat 

työkyvyttömyyseläkkeet pois. Suurin osa eläkkeensaajista saa eläkkeensä pääasiassa työ-

eläkkeenä (ETK, Työeläkkeensaajat eläkelajeittain 2020. 2021), ja lisäksi kaikilla työeläke-

läisillä on ainakin jonkinlaista työelämäkokemusta, mikä tekee työhön paluun tutkimisesta 

mielekkäämpää.  

Tutkielmassa seurataan suomalaisesta työeläkeyhtiöstä vuonna 2016–2017 määräaikaisen 

kuntoutustukipäätöksen saaneita henkilöitä, joiden ensimmäinen kuntoutustuki on päättynyt 

viimeistään kesäkuussa 2018. Henkilöiden työssäoloa seurataan vuoden 2019 loppuun, 

mutta työeläkesuhteita voidaan tarkastella vuoden 2020 loppuun. Aineisto on peräisin suo-

malaisen työeläkeyhtiön tietokannasta ja sitä täydennetään Eläketurvakeskuksen (ETK) an-

saintarekisteritiedoilla.  
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Tutkimuskysymyksiin vastataan aluksi laajalti kuvailevalla analyysillä, missä lopputilan-

teita tarkastellaan muun muassa ammatillisen kuntoutuksen, iän, sukupuolen ja työkyvyttö-

myyttä aiheuttavan sairauspääryhmän mukaan. Tarkastelua laajennetaan lineaarisella to-

dennäköisyysmallilla, millä selitetään työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen ja työllistymisen 

todennäköisyyksiä 1 ja 2 vuotta ensimmäisen kuntoutustuen jälkeen useilla erilaisilla kun-

toutustuen hakuvaiheessa mitatuilla muuttujilla. Empiirinen osuus huipentuu ammatillisen 

kuntoutuksen vaikutusten tarkasteluun, mikä toteutetaan regressioepäjatkuvuusasetelman 

eli RD-asetelman avulla. Lineaarinen todennäköisyysmalli ei ole riittävä tutkimaan amma-

tillisen kuntoutuksen vaikutuksia, sillä sen perusteella ei voida eritellä johtuuko korkeampi 

työllistyminen ammatillista kuntoutusta saaneiden keskuudessa juuri kuntoutuksen saami-

sesta vai onko taustalla muita havaitsemattomia tekijöitä kuten valmiiksi hyvä työelämäyh-

teys ja korkea työllistymismotivaatio. RD-mallissa ammatillisen kuntoutuksen työllistymis-

vaikutuksia estimoitiin käyttämällä instrumenttina ammatillisen kuntoutuksen ansioedelly-

tyksen alaisia tuloja. Tutkimusasetelma on uniikki, sillä ainakaan tietääkseni ammatillisen 

kuntoutuksen vaikutuksia ei ole vielä tutkittu Suomessa eikä mahdollisesti ulkomaillakaan 

RD-asetelman avulla.  

Tutkimuksesta saatujen tulosten mukaan suurin osa kuntoutustuelle 2016–2017 siirtyneistä 

oli työkyvyttömyyseläkkeellä/kuntoutustuella vielä 1 ja 2 vuotta ensimmäisen kuntoutus-

tuen päättymisen jälkeen. Noin 15 % oli työsuhteessa ja kokonaan poissa työeläkejärjestel-

mästä ja vajaa 20 % ei ollut työsuhteessa eikä työkyvyttömyyseläkkeellä/kuntoutustuella, 

jolloin he olivat luultavimmin työttömiä työnhakijoita. Lineaarisen todennäköisyysmallin 

mukaan työllistymisen todennäköisyyden kasvuun oli yhteydessä erityisesti aiempaa työ-

elämäkiinnitystä kuvaavat muuttujat, kuten korkeampi palkka, useampi työsuhde ja lyhyt 

aika viimeisimmän työsuhteen ja ensimmäisen kuntoutustuen välissä. Lisäksi verrattuna 

muihin sairauspääryhmiin, mielenterveyssyistä ensimmäiselle kuntoutustuelle siirtyneet 

olivat todennäköisemmin työkyvyttömyyseläkkeellä/kuntoutustuella myös 1–2 vuoden ku-

luttua. Lineaarisen todennäköisyysmallin mukaan myös ammatillinen kuntoutus, etenkin 

työkokeilu ja koulutus lisäsivät työllistymisen todennäköisyyttä tilastollisesti erittäin mer-

kitsevästi. Työkokeilu ja koulutus saivat korkeat estimaatit. Kuitenkin kun ammatillisen 

kuntoutuksen vaikutuksiin syvennyttiin tarkemmin RD-asetelman mukaisesti, todettiin, että 

ammatillisella kuntoutuksella ei ole tilastollisesti merkitsevää vaikutusta työllistymiseen. 

RD-osion tulokset jäävät kuitenkin hieman epäselviksi, sillä havaintojen vähyys RD:n raja-

arvolla vaikeuttaa analyysia. Saadut estimaatit ovat kuitenkin positiivisia ja 2 vuoden 
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kohdalla melko suuria. Lisäksi asetelman hyvyyttä lisää se, että henkilöt eivät voi enää jäl-

kikäteen vaikuttaa ansioedellytyksen tulorajaan. Samanlainen RD-asetelma tulisikin toteut-

taa jatkotutkimuksissa suuremmalla aineistolla.  

Luvussa 2 perehdytään ensin Suomen työeläkelaitoksien ylläpitämään työkyvyttömyys-

eläke- ja kuntoutusjärjestelmään. Järjestelmän, termistön sekä eläke- ja kuntoutusprosessin 

ymmärtäminen on tärkeää, jotta myöhemmin tutkielman luvuissa 4, 5 ja 6 osataan tulkita 

aineistoa. Luvussa 2 tutustutaan myös tilastokeskuksen aineiston avulla Suomen työkyvyt-

tömyyseläkkeiden ajankohtaisiin lukuihin valtakunnallisella tasolla. Luvussa 3 tarjotaan 

katsaus aiempiin aiheen empiirisiin tutkimuksiin Suomesta sekä ulkomailta. Tämän jälkeen 

luvuissa 4 perehdytään aineistoon ja luvussa 5 esitellään tutkimusmenetelmät. Luvut 6 ja 7 

koostuvat tutkimuksen tuloksista, johtopäätöksistä ja pohdinnasta. 
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2. Työkyvyttömyyseläkkeet ja ammatillinen kuntoutus Suomessa 

 

Tilanteessa, missä työkyvyn heikkeneminen estää työnteon joko osittain tai kokonaan, on 

mahdollista hakea erinäisiä etuuksia toimeentulon takaamiseksi. Suomessa työkyvyttö-

myyseläkkeitä voidaan myöntää kolmeen eri järjestelmään perustuen. Työeläkelaitokset 

myöntävät ja maksavat työeläkelakien mukaiset työkyvyttömyyseläkkeet ja Kansaneläke-

laitos eli Kela taas kansaneläkelakiin perustuvat eläkkeet. Työeläkejärjestelmän työeläke 

perustuu pääsääntöisesti henkilön eläkettä kartuttavaan työskentelyyn eli esimerkiksi yksi-

tyisen alojen työntekijöiden TyEL-maksuihin ja yrittäjien YEL-maksuihin. Jos työeläke jää 

pieneksi, on henkilöllä oikeus myös Kelan työkyvyttömyyseläkkeeseen, jota maksetaan 

kansaneläkkeenä tai/ja takuueläkkeenä.  Jos työkyvyttömyys on seurausta tapaturmasta tai 

liikenneonnettomuudesta, työkyvyttömyyseläkkeen myöntää ensisijaisesti vakuutusyhtiö 

tapaturma- ja ammattitautilakien tai liikennevakuutuslain mukaisesti. (Eläketurvakeskuksen 

Työeläkelakipalvelu [jatkossa: Telp], Työkyvyttömyyseläke, 2021.) Ammatillinen kuntou-

tus tarkoittaa nimensä mukaisesti toimia, joilla yritetään edistää sellaisen henkilön työhön 

pääsyä, jatkamista tai palaamista, jonka työkyky on sairauden, vian tai vamman takia hei-

kentynyt. Ammatillista kuntoutusta myöntää työkyvyttömyyseläkkeiden tapaan joko työ-

eläkelaitos, Kela tai vakuutusyhtiö. (Telp, Työeläkekuntoutus, 2021.) Tässä tutkielmassa ja 

tämän kappaleen alaluvuissa syvennytään kuitenkin ainoastaan työeläkelaitoksen myöntä-

miin työeläkelakien mukaisiin työkyvyttömyyseläkkeisiin ja ammatilliseen kuntoutukseen. 

 

2.1. Yleiskuvaus työeläkelain mukaisista työkyvyttömyyseläkkeistä 

 

Työeläkelakien mukainen työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää 17-vuotta täyttäneelle, 

mutta alimman vanhuuseläkeiän alittavalle henkilölle, jonka työkyky on heikentynyt olen-

naisesti joko sairauden, vian tai vamman vuoksi. Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää 

joko toistaiseksi työkyvyttömyyseläkkeenä tai määräaikaisesti jollekin tietylle ajanjaksolle, 

jolloin etuuden nimi on kuntoutustuki. Myönnetäänkö työkyvyttömyyseläke toistaiseksi vai 

määräaikaisesti riippuu työkyvyttömyyden luonteesta ja mahdollisen sairauden, vamman tai 

vian ennusteesta. Arvio tehdään lääketieteellisin perustein. (Telp, Työkyvyttömyyseläke, 

2021.)  
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Vuonna 2020 työeläkkeen saajista 83 % sai toistaiseksi myönnettyä työkyvyttömyyselä-

kettä. Kuntoutustukien osuus uusista eläkkeistä on kuitenkin ollut huomattavassa kasvussa 

viime vuosina. Vuoden 2020 uusista työkyvyttömyyseläkkeistä yli puolet oli määräaikaisia 

kuntoutustukia. (ETK, Suomen Työeläkkeensaajat 2020, 2021,14.) Tämä kehityssuunta 

viestii, että yhä suuremman osan työkyvyttömyyseläkeläisistä olisi tarkoitus tai mahdolli-

suus palata työelämään ja, että työkyvyttömyyttä aiheuttava sairaus olisi monilla lähtökoh-

taisesti vain tilapäinen tila, mistä on mahdollista palautua. Kuntoutustukien lisääntymisen 

voidaan myös ajatella viestivän nykyisten työkyvyttömyyttä yleisimmin aiheuttavien sai-

rauksien luonteesta. Tavoite työkyvyttömyydestä toipumisesta ilmenee jo kuntoutustuen ni-

messäkin, eli toisin sanoen tarkoitus on kuntoutua ja palata työelämään. Teknisesti tarkas-

teltuna kuntoutustuki on eläke-etuus, mutta jotta eläkkeen määräaikainen luonne ja tavoite 

tulisi selvemmin esille, on kuntoutustuki kuvaavampi nimi. Kuntoutustuki on pitkälti sa-

manlainen toistaiseksi myönnetyn työkyvyttömyyseläkkeen kanssa. Etuuden määrä on 

sama ja sen rinnalla työskentely tapahtuu samoin ehdoin. Myös arviointikriteerit sen myön-

tämiselle ovat melko samanlaiset.  

Täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen tai kuntoutustukeen on oikeutettu, jos työkyky on hei-

kennyt sairauden, vian tai vamman takia vähintään 3/5 yhtäjaksoisesti vähintään vuoden 

ajan (Telp, Työkyvyttömyyseläke, 2021). Etuus voidaan myöntää myös osittaisena, jos työ-

kyky ei ole heikentynyt täyteen eläkkeeseen oikeuttavasti, mutta kuitenkin sen verran että 

täysiaikainen työskentely ei onnistu. Henkilön on tällöin helpompaa pysyä osittain työelä-

mässä Osatyökyvyttömyyseläke tai osakuntoutustuki on mahdollista myöntää, jos työkyky 

on heikentynyt 2/5 vastaavasti yhtäjaksoisesti vuoden. Työeläkelakien mukaan yksityisillä 

aloilla työkykyä arvioidessa sovelletaan yleistä työkyvyttömyyden määritelmää.  Tämä tar-

koittaa, että henkilön työkykyä ei arvioida vain verraten hänen omaan ammattiinsa, vaan 

kaikkeen sellaiseen työhön, jota hänen voitaisiin kohtuudella edellyttää tekevän huomioiden 

esimerkiksi henkilön koulutus ja ikä. (Telp, Työkyvyttömyyseläke, 2021.) Täten esimer-

kiksi tuki- ja liikuntaelinsairauksista kärsivä fyysistä työtä tehnyt henkilö voidaan arvioida 

työkyvyttömäksi omaan fyysiseen työhönsä, mutta koska sovelletaan yleistä työkyvyttö-

myyden arviointia, ei työkyvyttömyyseläkettä voida myöntää, sillä henkilön voisi tehdä 

muunlaista kevyempää työtä. Yli 60-vuotiaiden ja tietyissä tapauksissa julkisilla aloilla 

työskentelevien työkykyä voidaan arvioida ammatillisesti (Telp, Työkyvyttömyyseläke, 

2021).  
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2.2.  Yleiskuvaus työeläkelain mukaisesta ammatillisesta kuntoutuksesta 

 

Ammatillisen kuntoutuksen tarkoitus on ehkäistä työkyvyttömyyseläkkeelle joutumista ja 

tukea sekä työssä jaksamista että määräaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle eli kuntoutus-

tuelle joutuneen paluuta työelämään (Telp, Työeläkekuntoutus, 2021). Ammatillista kun-

toutusta ei nimestään huolimatta tule sekoittaa kuntoutustukeen. Kuntoutustuella viitataan 

määräaikaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen eli eläke-etuuteen, minkä myöntäminen vaatii 

työkyvyttömyyden, kun taas ammatillisella kuntoutuksella viitataan niihin tukitoimenpitei-

siin, joilla yritetään edistää henkilön työelämään palaamista, eli se käsittää siten muutakin 

kuin rahallisen etuuden. 

 Toisin kuin työkyvyttömyyseläke, ammatillinen kuntoutus ei edellytä työkyvyttömyyttä 

vaan työkyvyttömyyden uhkaa. Se voidaan myöntää, mikäli on arvioitavissa, että ilman 

kuntoutustoimenpiteitä henkilö voisi tulla lähivuosina kokonaan tai osittain työkyvyttö-

mäksi. Edellytyksenä on myös niin kutsuttu ammatillisen kuntoutuksen tarkoituksenmukai-

suus, millä tarkoitetaan, että kuntoutustoimenpiteillä voidaan tosiasiassa poistaa työkyvyt-

tömyyden uhkaa tai sitä voidaan myöhentää. Ammatillinen kuntoutus on aina ensisijainen 

vaihtoehto työkyvyttömyyseläkkeeseen nähden. (Telp, Työeläkekuntoutus, 2021.) 

Ammatillinen kuntoutus alkaa kuntoutussuunnitelman muodostamisella, jossa ideana on 

kartoittaa eläkkeensaajan tai kuntoutujan tulevat työelämämahdollisuudet. Salliiko sairaus 

paluun vanhaan työpaikkaan, samalle alalle vai vaatiiko työelämään paluu kokonaan uutta 

urapolkua? Työeläkelaitos voi tarjota suunnittelun avuksi palveluntuottajan kautta työval-

mentajaa, jonka kanssa kuntoutuja voi yhdessä pohtia tulevaisuuden työmahdollisuuksia. 

Yleisin ammatillisen kuntoutuksen muoto on työpaikkakuntoutus (ETK, Työeläkekuntou-

tus vuonna 2020, 2021,7), mikä tarkoittaa pääasiassa työkokeilua tai työhönvalmennusta. 

Työkokeilu voidaan järjestää joko kuntoutujan vanhassa/nykyisessä työpaikassa tai työko-

keilupaikka voi olla kokonaan uusi. Kesto vaihtelee keskimäärin yleisimmin kolmesta kuu-

teen kuukauteen. Tarkoitus on testata työkyvyn palaamista. Jos työkyky aiempaan ammat-

tiin todetaan muuttumattomasti heikoksi, voidaan ammatillisen kuntoutuksen avulla tukea 

myös ammattiin tai työhön johtavaa koulutusta. Myös erilaisia työn apuvälineitä voidaan 

kustantaa tai myöntää tukea elinkeinotoiminnan aloittamiseen tai jatkamiseen. (Telp, Työ-

eläkekuntoutus, 2021.) 
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Työeläkelakien mukaiseen työeläkekuntoutukseen lääketieteellisten vaatimusten lisäksi on 

myös juridisia vaatimuksia. Jotta oikeus työeläkelaitoksen tarjoamaan ammatilliseen kun-

toutukseen täyttyy, täytyy eläkkeensaajan olla ansainnut vähintään 36 820,43 euroa (vuoden 

2021 indeksitasossa) viitenä eläketapahtumaa edeltävän vuoden aikana ansioedellytyksen 

täyttymiseksi (TyEL 395/2006, 25 §). Ammatillinen kuntoutus vaatii siis tietynlaista vakiin-

tuneisuutta työntekoon eikä ole työvoimapalvelujen kaltainen tie työelämään. Jos ansioedel-

lytys työeläkekuntoutukseen ei täyty, on eläkkeensaajalla mahdollisuus Kelan tarjoamaan 

ammatilliseen kuntoutukseen. Jos työeläkelaitos ei myönnä hakijalle ammatillista kuntou-

tusta, tulee eläkelaitoksen ohjata hakija muiden kuntoutusvaihtoehtojen pariin. Työeläke-

laitoksen tulee myös arvioida kuntoutuksen tarkoituksenmukaisuutta yleisellä tasolla ottaen 

huomioon kuntoutuksen aiheuttamat kustannukset eläkeyhtiölle ja siten yhteiskunnalle. 

Tarkoituksenmukaisuudella tarkoitetaan sitä, että onko ylipäätään löydettävissä keinoja, 

jotka edistäisivät henkilön jatkamista työelämässä ja joiden avulla syntyisi eläkemenon 

säästöä. Arvioon tulee ottaa henkilön itse tekemän kuntoutussuunnitelman työllistävyys, ha-

kijan sitoutuneisuus ja työeläkekuntoutuksen aiheuttamat kustannukset suhteessa odotet-

tuun eläkemenon säästöön. Täten esimerkiksi etenevistä sairauksista kärsivät eivät yleensä 

ole oikeutettuja kuntoutukseen. Myös korkea ikä voi olla syy kuntouttamatta jättämiselle. 

Vaikka henkilö työllistyisikin kuntoutuksen myötä, voisi eläkemenon säästö jäädä kustan-

nuksia pienemmäksi, jos työelämäaika ennen vanhuuseläkettä on lyhyt. (Telp, työeläkekun-

toutus, 2021.) 

 

2.3.  Työkyvyttömyyseläkeprosessi 

 

Alla olevassa kuviossa 1 kuvataan työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkeprosessi. Elä-

ketapahtumaksi kutsutaan sitä hetkeä, kun henkilön työkyky heikkenee täyteen- tai osatyö-

kyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavasti ja on täten työkyvyttömyyden alkamiskohta. Eläke-

tapahtuma määritetään työeläkelaitoksen toimesta pääasiassa lääketieteellisin seikoin työ-

kyvyttömyyseläkehakemuksen käsittelyn yhteydessä. Eläketapahtumaa määrittäessä lääke-

tieteellisten seikkojen lisäksi tarkastellaan työskentelyn ja ansioiden vähentymistä. (Telp, 

Työkyvyttömyyseläke, 2021.) Ansioiden tarkastelusta on apua eläketapahtuman määritte-

lyssä erityisesti silloin kun eläketapahtuma on lääketieteellisin seikoin määriteltynä tulkin-

nanvaraisempi.  
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Eläkkeen maksaminen ei usein ala vielä heti eläketapahtuman jälkeen, sillä Kelan sairaus-

päiväraha on ensisijainen etuus työkyvyttömyyseläkkeeseen nähden (Telp, Työkyvyttö-

myyseläke, 2021). Heti sairastuttuaan henkilö usein ohjataan hakemaan sairauspäivärahaa, 

mikä myönnetään eri kriteerein kuin työkyvyttömyyseläke. Sairauspäivärahapäätös ei auto-

maattisesti tarkoita hyväksyttyä työkyvyttömyyseläkepäätöstä. Kela maksaa sairauspäivä-

rahaa saman sairauden perusteella yhteensä 300 arkipäivää. Kun 300 sairauspäivärahapäi-

vää on maksettu, alkaa työkyvyttömyyseläkkeen maksu, jos henkilö on hakenut ja saanut 

myöntävän eläkepäätöksen. (Kansaneläkelaitos, sairauspäiväraha 2019.)  

Työkyvyttömyyseläkettä/kuntoutustukea haetaan työkyvyttömyyseläkehakemuksella. Työ-

eläkeyhtiöltä haetaan työeläkettä ja Kelalta kansaneläkettä, jos työeläkkeen määrä jää pie-

neksi. Hakemukseen kuuluu itse hakemusasiakirjan lisäksi lääkärinlausunto ja mahdollisia 

muita lääketieteellisiä selvityksiä, joiden perusteella työkykyarvio tehdään. (Telp, Työky-

vyttömyyseläke, 2021.) 

Työkyvyttömyyseläkeratkaisu tehdään lääkärin ja työeläkelaitoksen asiantuntijan yhteisellä 

päätöksellä. Jos hakija hakee myös Kelan kansaneläkettä, neuvotellaan ratkaisusta yleensä 

myös Kelan kanssa, jotta kannat ovat yhtenäiset. Tässä vaiheessa työeläkeyhtiöllä on myös 

työeläkelakien mukainen vastuu arvioida ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuus. Amma-

tillinen kuntoutus on aina ensisijainen eläkkeeseen verrattuna. Jos ammatillisen kuntoutuk-

sen edellytykset täyttyvät, saa henkilö päätöksen oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen. 

(Telp, Työkyvyttömyyseläke, 2021 & Telp, Työeläkekuntoutus, 2021.) 

Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen voidaan antaa myös yhdessä myöntävän kuntoutustu-

kipäätöksen kanssa. Silloin henkilö osallistuu kuntoutukseen samaan aikaan kun saa kun-

toutustukea. Kuntoutustuki myönnetään määräajaksi, ja sen pituus määritellään lääketieteel-

lisin perustein. Kun kuntoutustuen määräaika on päättynyt, voi kuntoutuja hakea kuntou-

tustuelle jatkoa ajantasaisella B-lausunnolla, jos työkyky ei ole palannut. Tällöin arvio työ-

kyvyttömyydestä ja ammatillisesta kuntoutuksesta tehdään uudelleen. Tätä ”kuntoutustuki-

putkea” voidaan käytännössä jatkaa henkilön alimpaan eläkeikään asti tai henkilölle voi-

daan myöntää pysyvä työkyvyttömyyseläkepäätös. 

Jos henkilö kuntoutustuen päätyttyä on omasta mielestään työkykyinen, siirtyy hän yleensä 

joko työelämään tai työttömäksi työnhakijaksi. Jos lääkäri arvioi kuntoutustuen jatkoa ha-

kevan henkilön työkykyiseksi, evätään hakemus ja henkilö siirtyy ns. ”pakotetusti” joko 
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työttömäksi työnhakijaksi tai töihin. Kuntoutustuen ja työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla 

työskentely on sallittu ansiorajan puitteissa (Telp, Työkyvyttömyyseläke, 2021). 

Kuvio 1: Työkyvyttömyyseläkeprosessi työeläkejärjestämässä 
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2.4.  Etuuden määrä ja työskentely eläkkeellä 

 

Työeläkelakien mukainen työkyvyttömyyseläke määräytyy henkilön siihenastisen karttu-

neen eläkkeen ja niin kutsutun ”tulevan ajan osuuden” mukaan. Työeläkettä karttuu 1,5 % 

vuodessa työntekijän työansioista, yrittäjän kokonaistyötulosta, palkattoman ajan etuuksista 

(esimerkiksi sairauspäiväraha, vanhempainetuudet ja ansiosidonnainen päiväraha), tutkin-

toon johtaneen opiskelun ja alle kolmivuotiaan lapsen hoidon ajalta sekä mahdollisen aiem-

man työkyvyttömyyseläkejakson ajalta. Karttumien lisäksi maksetulla tulevan ajan osuu-

della yritetään korvata ansionmenetystä työkyvyttömyydestä. Tulevan ajan ansion suuruus 

perustuu 10 edellisen kalenterivuoden tuloihin. Eli mitä suuremmat ansiot näinä vuosina, 

sitä suurempi tulevan ajan osuus ja työeläke. Osatyökyvyttömyyseläke on aina puolet täy-

den eläkkeen määrästä. (Telp, Työkyvyttömyyseläke, 2021.) Jos työeläkkeen määrä ylittää 

yksin asuvalla (vuoden 2021 indeksitasossa) 1 373,30 €/kk tai avio-, avoliitossa tai rekiste-

röidyssä parisuhteessa olevalla 1 230,63 €/kk ei ole enää oikeutta Kelan kansaneläkkeeseen, 

vaan koko eläke muodostuu työeläkkeestä. Jos työeläkkeen määrä jää alle 56,29 €/kk, on 

oikeutettu täyteen Kelan eläkkeeseen, joka on yksineläjälle 665,29 €/kk ja kumppanin 

kanssa asuvalle 593,97 €/kk. (Kansaneläkelaitos, Kansaneläkkeen määrä ja maksaminen, 

2021.) Eläkkeen määrä vaihtelee siis merkittävästi ihmisten välillä.  

Jos henkilö on kuntoutustuen rinnalla myös ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteessä, eli 

työkokeilussa, uudelleenkoulutuksessa tai työhönvalmennuksessa, saa hän eläkkeen päälle 

vielä erillistä kuntoutuskorotusta. Kuntoutuskorotuksen suuruus on 33 % eläkkeen mää-

rästä. Yleensä kuntoutujat eivät näiden etuuksien lisäksi saa enää esimerkiksi työkokeilusta 

palkkaa eivätkä koulutuksesta opintorahaa. Työeläkeyhtiöt kuitenkin korvaavat ammatilli-

sesta kuntoutuksesta aiheutuneita kustannuksia eläkkeensaajille. Niitä ovat esimerkiksi mat-

kakulut työkokeilupaikalle tai työnteossa avustavat välineet ja laitteet. Ne työeläkekuntou-

tujat, joille ei ole myönnetty eläkettä saavat kuntoutuksen ajalta erillistä kuntoutusrahaa, 

mikä on kuntoutustuen ja kuntoutuskorotuksen suuruinen. (Telp, Työeläkekuntoutus, 

2021.) 

Eläkkeen ja/tai työeläkekuntoutuksen rinnalla työskentely on sallittua tiettyjen ansaintara-

jojen puitteissa. Jokaiselle lasketaan henkilökohtainen, aiempiin tuloihin pohjautuva ansio-

raja. Ansioraja perustuu vakiintuneeseen ansiotasoon, mikä lasketaan työkyvyttömyyttä 
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edeltävästä ansiotasosta. Täydellä eläkkeellä vakiintuneesta ansiotasosta saa tienata 40 % 

tai vähintään 837,59 €/kk vuonna 2021. Osatyökyvyttömyyseläkkeellä raja on 60 %. Jos 

ansioraja ylittyy, voidaan eläke katkaista ja tarvittaessa periä takaisin. (Telp, Työkyvyttö-

myyseläke, 2021.) 

Koska työhön paluu edes osa-aikaisesti on tavoiteltava ja toivottava vaihtoehto työkyvyttö-

myyseläkkeelle, luo tiukka ansaintaraja kannustinongelman määräaikaisenkin työn vastaan-

ottamiselle eläkeoikeuden menettämisen pelossa. Vuonna 2010 kehitettiin väliaikainen rat-

kaisu, kun Laki työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhön paluun edistämisestä (738/2009) 

eli lepuutuslaki salli työkyvyttömyyseläkkeen keskeyttämisen ilman eläkeoikeuden mene-

tystä korkeintaan kahdeksi vuodeksi ansiorajan ylittyessä. Juha Sipilän hallituksen aikana 

alettiin suunnitella Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) -hanketta, mikä oli tarkoitus ot-

taa käyttöön korvata väliaikainen lepuutuslaki vuonna 2021. OTE-hanke sisälsi lepuutuslain 

korvaavaksi vaihtoehdoksi lineaarisen mallin tarkoituksena vähentää työn vastaanottamisen 

kannustinloukkuja. Lineaarimallissa työnansioiden suureminen vähentäisi eläkkeen määrää 

vähitellen asioiden kasvaessa. Työansiot ja eläke eivät saisi yhdessä ylittää vakiintunutta 

ansiotasoa. (Mattila-Wiro, Tiainen 2019.) Lineaarimalli on vielä työn alla, eikä virallisesta 

käyttöönottopäivästä ole tietoa.  

 

2.5.  Työkyvyttömyyden syyt ja kuvailua nykytilasta 

 

Tässä alaluvussa kuvaillaan työkyvyttömyyseläkkeiden nykytilaa Suomessa vuoden 2019 

Eläketurvakeskuksen julkisesta tilastotietokannasta kerätyllä aineistolla. Teksti on kirjoi-

tettu ennen vuoden 2020 lukujen julkaisua.  

Työkyvyttömyyttä aiheuttavat sairaudet jaetaan usein 7 pääryhmään: mielenterveyden ja 

käyttäytymisen häiriöt, tuki- ja liikuntaelinsairaudet (TULE-sairaudet), kasvaimet, hermos-

ton sairaudet, verenkiertoelinten sairaudet, vammat ja myrkytykset sekä muut sairaudet. 

Muihin sairauksiin luetaan mm. iho-, silmä-, korva-, hengityselin-, ja ruoansulatuselinten 

sairauksia.   



 

13 

 

 

 

Pitkään suurin työkyvyttömyyttä aiheuttava sairausryhmä oli tuki- ja liikuntaelinsairaudet, 

joille altistavat mm. korkea ikä, työrasitus ja ylipaino. Kuviosta 2 nähdään vuonna 2019 

työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden osuudet eri sairausryhmäluokissa ensisijaisen diag-

noosin mukaan. Vuonna 2019 ensimmäistä kertaa mielenterveyden ja käyttäytymisen häi-

riöt kuitenkin ohittivat TULE-sairaudet olemalla 33 %:ssa uusista työkyvyttömyyseläk-

keistä päädiagnoosina työkyvyttömyydelle. TULE-diagnoosilla eläkkeelle siirtyi 31 % kai-

kista uusista eläkkeensaajista. 78 % mielenterveysperustein myönnetyistä eläkkeistä myön-

nettiin määräaikaisena työkyvyttömyyseläkkeenä eli kuntoutustukena ja vain 22 % tois-

taiseksi. Tämän voidaan ajatella johtuvan mielenterveyden häiriöiden luonteesta: työkyky 

voi olla henkilöillä vaihtelevaa, jolloin välillä on parempia ja välillä huonompia sairausjak-

soja eikä eläkettä siten voida myöntää kuin lyhyiksi ajanjaksoiksi kerrallaan. Myös alem-

pana kuviossa 2 nähtävä nuori ikärakenne voi selittää määräaikaisten eläkkeiden osuutta. 

Nuorelle pysyvän työkyvyttömyyseläkkeen myöntäminen ei ole toivottaa. Tilanne oli päin-

vastainen TULE-sairauksilla, joista 54 % myönnettiin toistaiseksi maksettavina työkyvyt-

tömyyseläkkeinä ja 45 % kuntoutustukina.  

 

Mielenterveyden ja 

käyttäytymisen häiriöt

33 %

Tuki- ja liikuntaelinten 

sairaudet

Kasvaimet

8 %

Hermoston sairaudet

8 %

Verenkiertoelinten 

sairaudet

6 %

Vammat ja 

myrkytykset

5 %

Muut sairaudet

9 %

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet sairausryhmittäin 2019

Lähde: ETK, Työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet 

sairauspääryhmittäin 2019, 2021.

Kuvio 2: Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet sairausryhmittäin 2019 
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Kuvio 3:Työkyvyttömyyseläkkeiden sairausryhmät ikäluokittain 2019 

 

 

Kuten yllä oleva kuvio 3 osoittaa, mielenterveyssyyt ovat varsinkin nuorilla alle 35-vuoti-

ailla pääasiallinen työkyvyttömyyden aiheuttaja. 77 % nuorista työkyvyttömyyseläkkeen-

saajista on eläkkeellä mielenterveysperustein ja vielä 35–44-vuotiaiden ikäryhmässäkin 

mielenterveyssyyt aiheuttavat yli puolet ikäryhmän työkyvyttömyydestä. Luonnollisesti, 

mitä vanhemmaksi tullaan, sitä enemmän ensisijaisesti tuki- ja liikuntaelinsairaudet heiken-

tävät työkykyä.  

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi yh-

teensä 20 271 ihmistä vuonna 2019. 

Kuviosta 4 voidaan havaita, että eniten 

työkyvyttömyyseläkkeitä myönnettiin 

55–59-vuotiaille ja yli 60-vuotiaille. 

Nuoret alle 35-vuotiaat muodostavat 

vielä suhteessa kaikkiin eläkkeensaa-

jiin pienen, mutta vuosittain kasvavan 

osuuden.  Vuodesta 2003 nuorten eläk-

keet ovat kasvaneet 72 % (ETK, Työeläkkeelle siirtyneet eläkelajeittain 2019. 2021). Nuor-

ten työkyvyttömyys etenkin mielenterveyssyistä on siitä merkittävä kokonaisuuden kan-

nalta, että työelämään pääseminen eläkkeen jälkeen vaikuttaisi olevan harvinaista (Mattila-

Holappa, 2018).  Lisäksi on tärkeää tiedostaa, että luvuissa huomioidaan vain myönnetyt 

työkyvyttömyyseläkkeet/kuntoutustuet ja varjoon jää se massa, joka on hakenut 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Alle 35

35-44

45-54

55-59

60+

Työkyvyttömyyseläkkeiden sairausryhmät ikäluokittain 2019

Mielenterveys Tuki- & liikuntaelin Kasvaimet Hermosto Verenkierto Vam. & myrk. Muut

Alle 35

12 %

35-44

12 %

45-54

22 %
55-59

27 %

60+

27 %

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden 

ikäjakauma 2019

Lähde: ETK, Työeläkejärjestelmän työky-

vyttömyyseläkkeelle siirtyneet 2019, 2021 

 

Kuvio 4:Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden ikäjakauma 2019 

Lähde: ETK, Työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet sairauspää-

ryhmittäin 2019, 2021 
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työkyvyttömyyseläkettä, mutta heille ei ole sitä myönnetty. Vuonna 2019 alle 35-vuotiaiden 

työkyvyttömyyseläkehakemuksista 42,4 % hylättiin (ETK, Työeläkejärjestelmän uusien 

työkyvyttömyyseläkehakemusten ratkaisut ikäluokittain 2019. 2021). Kaikki mielenter-

veyssyistä työkyvyttömät tai työkyvyttömäksi itsensä kokevat eivät ole mukana työkyvyt-

tömyyseläkeläisten tilastoinnissa, vaan ovat ikään kuin ”näkymättömiä työkyvyttömiä”. Jos 

mielenterveyssyistä työttömälle työikäiselle nuorelle ei myönnetä kuntoutustukea tai työ-

kyvyttömyyseläkettä, on hän luokiteltuna työttömäksi työnhakijaksi tai kokonaan tukijär-

jestelmän ulkopuolella.  

Alla olevasta kuvosta 5 nähdään myös eläkkeiden syiden sukupuolijakauma. Uusista työ-

kyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä 53 % oli naisia ja 46 % miehiä. Miehistä suurin osa 31 

% siirtyi eläkkeelle tuki- ja liikuntaelindiagnoosilla. Miehillä myös verenkiertoelinten sai-

raudet olivat naisiin verrattuna useammin työkyvyttömyyttä aiheuttava sairausryhmä. 

Kuvio 5: Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden sairausryhmät sukupuolittain 2019 

Keskimääräinen työkyvyttömyyseläkkeen määrä ilman mahdollista kansaneläkettä kaikilla 

eläkkeensaajilla oli 1 068 €/kk vuonna 2019. Naisten keskimääräinen eläke oli 963 €/kk ja 

miehillä 1 179 €/kk. Keskieläke oli pääosin saman suuruinen kaikilla ikäryhmillä paitsi nuo-

rilla alle 35-vuotiailla, joiden keskieläke oli 675,33 €. (ETK, Työeläkejärjestelmän työky-

vyttömyyseläkkeensaajien työeläkkeen keskieläke 2019. 2021) Tämä on toki odotettava tu-

los, sillä nuoret ovat ehtineet olla vasta hetken työelämässä kerryttämässä eläkettä.  

Vuonna 2019 työeläkekuntoutujia oli yhteensä 18 500, joista 15 100 haki itse ammatillista 

kuntoutusta.  3 400 kaikista työeläkekuntoutujista, eli ryhmä mihin tässä tutkimuksessa kes-

kitymme, sai kuntoutusoikeuden eläkepäätöksen rinnalla.  Lähes joka toisella työeläkekun-

toutujalla oli diagnoosina tuki- ja liikuntaelinsairaus. Mielenterveysperusteet myös 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Miehet 9379kpl

Naiset 10892kpl

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden sairausryhmät sukupuolittain 2019

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet Kasvaimet

Hermoston sairaudet Verenkiertoelinten sairaudet Vammat ja myrkytykset

Muut sairaudet
Lähde: ETK, Työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet 

sairauspääryhmittäin 2019, 2021 
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kuntoutuksessa ovat kasvaneet viimeisenä vuosikymmenenä ja 2019 joka neljännellä kun-

toutujalla olikin diagnoosina jokin mielenterveyden häiriö. Etenkin ne kuntoutujat, jotka 

olivat samaan aikaan työkyvyttömyyseläkkeellä kärsivät ainoastaan kuntoutuksessa olevia 

enemmän mielenterveyden sairauksista. (ETK, Työeläkekuntoutus vuonna 2019, 2020.) 

Ammatillisen kuntoutuksen kustannukset olivat vuonna 2020 yhteensä 174 miljoonaa eu-

roa, joista suurin osa (87 %) maksettiin toimeentulokorvauksina kuntoutujille. Keskimää-

räinen toimeentulokorvaus on 2 706 €/kk, naisille 2 474 €/kk ja miehille 3 090 €/kk. Itse 

kuntoutustoimenpiteet maksoivat 22 miljoonaa euroa. Näistä 15 miljoonaa meni erinäisiin 

selvityksiin, 6 miljoonaa koulutukseen ja vain 1,4 miljoona työpaikkakuntoutukseen, vaikka 

se on yleisin kuntoutusmuoto. Koulutuksen suuremmat kustannukset johtuvat koulutuksen 

pituudesta. Koulutus on yleisempää nuoremmilla kuntoutujilla ja alle 45-vuotiaiden keski-

määräiset kuntoutuskustannukset 11 740 euroa ovatkin korkeammat kuin vanhempien kun-

toutujien kustannukset. 45–54-vuotiailla keskimääräinen kustannus on 8 920 ja 55–64-vuo-

tiailla 6 280 euroa. Kun lasketaan toimenpide- ja toimeentulokustannukset yhteen, kustan-

taa koulutus keskimäärin 35 000 euroa ja työpaikkakuntoutus 8 700 euroa. Koulutuksen 

osuus kuntoutustoimenpiteenä on viime vuosina pienentynyt ja työpaikkakuntoutuksen li-

sääntynyt. (ETK, Työeläkekuntoutus vuonna 2019, 2020.) Koska kustannusten tulisi olla 

eläkemenon säästöä pienemmät, onkin järkevää valita huolella koulutuksesta hyötyvät ja 

suosia valinnassa etenkin nuoria, joilla on pitkä työelämä vielä edessä. Tulisi myös tarkasti 

arvioida, minkä tasoista koulutusta on järkevää tukea. 
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3. Aiempia tutkimuksia 

 

Työkyvyttömyyseläkkeen jälkeistä tilannetta ja ammatillisen kuntoutuksen toimivuutta on 

tutkittu sekä Suomessa että ulkomailla paikoitellen ristiriitaisin tuloksin. Suomalaisten tut-

kimusten tulkinnoista voi tehdä suorempia johtopäätelmiä tämän tutkielman tutkimuskysy-

myksiin vastaamiseksi, kun taas ulkomaisten tutkimusten tulkinnoissa täytyy käyttää varo-

vaisuutta järjestelmien erilaisuuden takia. Ulkomaisissa tutkimuksissa on osittain siksi pai-

notettu pohjoismaalaisia artikkeleita eläke- ja kuntoutusjärjestelmien samankaltaisuuden ta-

kia.  

3.1. Suomalaisia tutkimuksia 

 

Suomessa työkyvyttömyyseläkkeitä ja ammatillista kuntoutusta tutkitaan laajalti Eläketur-

vakeskuksessa ja työeläkelaitoksissa. Työkyvyttömyyseläkkeistä julkaistaan vuosittain re-

kisteritietoja muun muassa työkyvyttömyyden syihin, hylkääviin työkyvyttömyyseläkepää-

töksiin ja muihin demografisiin taustatekijöihin liittyen. Varsinaisia vaikutusanalyysejä on 

kuitenkin vähemmän. Kvantitatiivinen analyysi rajoittuu usein rekisteritietojen vertailuun 

vuosien välillä. 

Työkyvyttömyyseläkeläisten työhön paluuta on myös tutkittu ja johtopäätöksenä voidaan 

sanoa työhön paluun vaihtelevan suuresti ikäryhmittäin, sairauspääryhmittäin ja etenkin sen 

perusteella onko eläkkeensaaja kiinnittynyt työelämään. Esimerkiksi Gould, Lampi ja Ny-

man (2011) totesivat tutkimuksessaan, että vuonna 2005 kuntoutustuen aloittaneista vain 13 

% oli töissä kahden vuoden kuluttua eläkkeen alkamisesta. Kun tarkasteltiin vain niitä hen-

kilöitä, joiden kuntoutustuki päättyi ilman jatkoeläkettä, oli miltei puolet takaisin työelä-

mässä vuoden 2008 lopussa. Nuoret siirtyivät työelämään vanhempia ikäryhmiä useammin 

ja nuorten eläkkeet muuttuivat vain harvoin pysyviksi työkyvyttömyyseläkkeiksi. Tutki-

muksessa korostui työsuhteen pysyvyyden merkitys yli kuntoutustukiajan takaisin työelä-

mään palaamisessa. 

Myöhemmin Laaksosen ja Gouldin vuonna 2015 julkaisu antoi hieman positiivisempia tu-

loksia työhön paluusta. Tutkimuksen mukaan vuonna 2008 kuntoutustukensa aloittaneista 

henkilöistä 25 % työllistyi 4 vuoden seurantajaksolla. Työhön paluu vaihteli sairausryhmit-

täin: parhaiten palattiin töihin niissä tapauksissa, joissa työkyvyttömyys oli johtunut 
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vammasta tai loukkaantumisesta ja huonoiten mielenterveyden syillä. Mielenterveyden häi-

riöistä kärsivien naisten palaaminen työelämään oli yleisempää miehiin verrattuna. Myös 

iällä ja koulutustasolla oli merkitystä työllistymisessä siten, että nuoremmat henkilöt ja ne, 

joilla oli toisen asteen koulutus, palasivat todennäköisemmin työelämään. Koulutuksen vai-

kutuksesta työhön paluussa on kuitenkin epäselvyyttä ja ristiriitaisia tuloksia etenkin mie-

lenterveyden kontekstissa (mm. Cornelius, Klink, Groothoff, Brouwer, 2011.) Suomessa 

tosin Joensuun, Kivistön, Malmelin ja Lindströmin (2008) tutkimuksessa pitkältä sairaus-

lomalta palanneiden korkeampi koulutus ennakoi myös todennäköisempää työhön palaa-

mista. Ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteenä koulutuksella ei ollut vaikutusta työllisyy-

den todennäköisyyteen Tuomalan et al. (2012) tutkimusartikkelin mukaan.  

Viime vuosina myös ammatillisen kuntoutuksen tutkimus on lisääntynyt, mutta usein tar-

kastelu jää rekisteriaineistojen vuosien väliseen vertailuun, joiden perusteella itse ammatil-

lisen kuntoutuksen vaikuttavuudesta ei voida tehdä johtopäätöksiä. Esimerkiksi ETK:n Työ-

eläkekuntoutus vuonna 2020 (2021, 13) mukaan vuonna 2019 kuntoutusta itse hakeneista 

65 % palasi töihin kuntoutuksen jälkeen ja työkyvyttömyyseläkepäätöksen yhteydessä am-

matillista kuntoutusta saaneista 58 % palasi töihin. Lisäksi töihin palanneiden osuus olisi 

raportin mukaan lisääntynyt vuodesta 2018 14 %. Laaksosen ja Gouldin (2015) tutkimuk-

sessa 9 % kuntoutustuelle 2008 siirtyneistä sai eläkkeen rinnalla myös ammatillista kuntou-

tusta. Kun se lisättiin malliin selittäväksi muuttujaksi, lisäsi myös työhön palaamisen toden-

näköisyyttä. Tarkemmin ammatillista kuntoutuksen vaikutuksia ei kuitenkaan tutkittu. Am-

matillisen kuntoutuksen vaikuttavuudesta ei ole suomalaisella tilastoaineistolla kuin muu-

tama laajempi tutkimus. 

Eläketurvakeskuksen 2012 loppuraportissa työeläkekuntoutuksen toimivuudesta tutkittiin 

laajasti ammatilliseen kuntoutukseen hakijoita ja osallistujia ennen ja jälkeen vuoden 2004 

kuntoutusuudistuksen. Raportti koostui seitsemästä poikkitieteellisestä tutkimusartikke-

lista, joista tämän Pro gradu -tutkielman kannalta mielenkiintoisin oli Tuomalan (2012, 

163–191) tutkimus ammatillisen kuntoutuksen vaikutuksesta työssä jatkamiseen. Aineis-

tona tutkimuksessa käytettiin vuosina 2004–2005 ammatillisen kuntoutuspäätöksen saa-

neista henkilöistä kerättyjä tietoja. Työllisyysvaikutuksia tarkasteltiin vuosina 2006, 2007 

ja 2008. Raportissa Tuomala et al. (2012, 163–191) tutki kuntoutuksen vaikuttavuutta sekä 

vertailuryhmien avulla että ilman vertailuryhmää vertailemalla ammatilliseen kuntoutuk-

seen osallistuneiden tilannetta ennen ja jälkeen intervention. (Tuomala et al. 2012, 163–

191.) 
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Tutkimuksen ensimmäisessä osassa tutkittiin, kuinka paljon ammatilliseen kuntoutukseen 

osallistuminen nosti työllisenä olemisen todennäköisyyttä seurantavuosina vertailuryhmä-

nään hylkäyspäätökseen saaneisiin verrattuna. Menetelmänä käytetään kaksiulotteisia pro-

bit- ja logit-estimointimenetelmiä. Mallissa on selittävinä muuttujina yksilö- ja työmarkki-

noita kuvaavien taustamuuttujien lisäksi ammatilliseen kuntoutukseen osallistumista selit-

tävä indikaattorimuuttuja, jolla yritetään korjata kuntoutukseen valikoitumisen harhaa. Kak-

siulotteisessa mallissa muodostetaan siis erikseen kuntoutukseen valikoitumista ja työllis-

tymistä kuvaavat yhtälöt. Identifioituvuuden parantamiseksi työllistymisyhtälössä käyte-

tään instrumenttimuuttujaa, joka kuvaa yksilöiden taustatietojen (ikä, sukupuoli ym.) perus-

teella todennäköisyyttä saada hylkäävä päätös ammatillisesta kuntoutuksesta. Taustakirjal-

lisuuden- ja tilastojen perusteella tietyntyyppisellä taustalla ammatillista kuntoutusta hake-

villa henkilöillä on suurempi todennäköisyys tulla hylätyksi, mikä selittää vahvasti hakijoi-

den kuntoutukseen hyväksymistä. Estimoinnin keskeisinä tuloksina löydettiin, että amma-

tilliseen kuntoutukseen hyväksyminen lisäsi työllistymisen todennäköisyyttä hylkäyspää-

töksen saaneisiin verrattuna, mutta vaikutus rajoittui lähes ainoastaan ensimmäiseen seu-

rantavuoteen kuntoutustoimenpiteiden päätyttyä. Kuntoutuksen loppuun suorittaminen li-

säsi myös samalla lailla ainoastaan ensimmäisen vuoden työllistymistodennäköisyyttä hyl-

käyspäätöksen saaneisiin ja kuntoutuksen keskeyttäneisiin verrattuna. Kuntoutustoimenpi-

teistä työllisyyteen vaikutti eniten työpaikkakuntoutus sekä työnteon apuvälineiden tukemi-

nen oli vertailuryhmänä sitten ainoastaan kuntoutusohjelman keskeyttäneet tai keskeyttä-

neiden lisäksi myös hylkäävän päätöksen saaneet. Kuntoutustoimenpiteiden vaikutus oli 

vastaavasti voimakkain ensimmäisenä seurantavuonna. (Tuomala 2012, 178–182.) 

Tuomalan et al. (2012, 183) tutkimusartikkelin toisessa osassa ammatillisen kuntoutukseen 

osallistuneiden työllisyyskehitystä vuosina 2004–2008, eli ennen ja jälkeen intervention 

kuntoutusohjelmalajeittain. Mikään kuntoutustoimenpide ei merkittävästi ja pysyvästi nos-

tanut työsuhteessa olevien määrää. Apuvälineitä saavien kuntoutujien ja pelkästään kuntou-

tustutkimuksessa olleiden työllisyys jopa laski tarkastelujakson lopussa alkutilanteeseen 

verrattuna. Työpaikkakuntoutujien ja kouluttautujien työllisyys pysyi suhteellisen samana. 

Tuomala et al. (2012, 186) tosin toteaa, että tulkinnassa tulee ottaa huomioon kuntoutujien 

terveydentila ja on siksi oletettavaa, että kaikkien työkykyä ei onnistuta säilyttämään am-

matillisen kuntoutuksen toimenpiteistä huolimatta. Kuntoutuslajeittain laadituista yksiulot-

teisista probit- ja logit-malleista saadaan samansuuntaisia tuloksia kuin tutkimuksen 



 

20 

 

 

ensimmäisessä osassa: työpaikkakuntoutus ja apuvälineet lisäsivät työllisyyden todennäköi-

syyttä ensimmäisenä seurantavuonna (Tuomala et al. 2012, 187). 

Toinen ammatillisen kuntoutuksen vaikuttavuuteen keskittynyt suomalainen tutkimus (Lei-

nonen, Viikari-Juntura, Husgafvel-Pursiainen, Juvonen-Posti, Laaksonen, Solovieva 2019) 

estimoi ammatillisella kuntoutuksella olevan maltillisia positiivisia vaikutuksia työssä vie-

tettyyn ajan määrään. Tutkimusjoukko koostui 30–55-vuotiaista henkilöistä, joiden työky-

vyn alenema johtui tuki- ja liikuntalein sekä mielenterveyden sairauksista. Leinonen et. al. 

(2019) tutkivat ammatilliseen kuntoutukseen osallistuneiden työskentelymääriä 3 vuotta en-

nen ammatillisen kuntoutuksen alkamisen ja kolme vuotta sen päättymisen jälkeen. He loi-

vat kuntoutujaryhmälle populaatiosta PSM (Propensity score matching) kaltaistamismene-

telmällä niin kutsutut vastinparit eli vertailuryhmän, jotka eivät saaneet ammatillista kun-

toutusta tarkasteluaikana, mutta olivat työskentely- ja taustatiedoiltaan muuten samanlaisia. 

GEE-menetelmällä (Generalized estimations equations) estimoitiin erot keskimääräisissä 

työskentelymäärissä ennen ja jälkeen intervention sekä kuntoutujaryhmässä että vertailu-

ryhmässä. Ryhmien väliset erot, eli varsinainen ammatillisen kuntoutuksen vaikutus esti-

moitiin DID-menetelmällä (Difference in differences). Analyysissä otettiin huomioon eri 

pituiset ammatillisen kuntoutuksen jaksot 3 kuukaudesta 24 kuukautta kestävään kuntou-

tukseen. Suurin DID (17,8) havaittiin tasan 3 kuukautta kestävillä kuntoutusjaksoilla ensim-

mäisenä vuotena ammatillisen kuntoutuksen jälkeen, kun työnteon määrää verrattiin ensim-

mäiseen vuoteen ennen ammatillisen kuntoutuksen alkamista. Toisena vuotena 3 kuukau-

den kuntoutus lisäsi työskentelymäärää enää 12,5 % ja kolmantena vuotena 9,2 %. 6–10 

kuukauden ammatillisella kuntoutuksella oli ensimmäisenä vuotena kuntoutuksen päätty-

misestä 12,2 %:in työskentelymäärää lisäävä vaikutus ja vuosina 2 ja 3 vaikutukset piene-

nivät. Tätä pidempiä kuntoutustukia tarkastellessa vaikutukset päinvastoin kasvoivat myö-

hempinä tarkasteluvuosina. 24 kuukautta kestänyt ammatillinen kuntoutus lisäsi työskente-

lymääriä ensimmäisenä vuotena 5 %:lla, kun toisena tarkasteluvuotena pitkä kuntoutus li-

säsi työskentelymäärää 7,5 %:lla ja kolmantena 11 %:lla. Leinonen et. al. (2019) kuitenkin 

huomauttavat kuitenkin vaikutusten olevan parhaimmassakin tapauksessa vain kohtuullisia; 

keskimäärinen ammatillisen kuntoutuksen kesto on 7,9 kuukautta ja se lisää työskentely-

määrää tutkimuksen perusteella keskimäärin vain noin 4,9 kuukautta. Herääkin kysymys 

ammatillisen kuntoutuksen kustannustehokkuudesta. Lisäksi Leinonen et. al. nostavat esiin, 

että myös muunlainen, ajallisesti laajempi tukijärjestelmä yhdessä työantajan, kuntoutuslai-

toksen sekä työterveyden kanssa voisi olla tarpeen työllisyyden tukemiseksi. 
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3.2. Ulkomaisia tutkimuksia 

 

Ulkomailla vastaavia tutkimuksia työllistymisestä työkyvyttömyyseläkkeen ja ammatillisen 

kuntoutuksen jälkeen on tehty runsaasti. Niiden vertailukelpoisuus Suomen eläke- ja kun-

toutusjärjestelmään voi kuitenkin olla ongelmallinen. Hyvälaatuisia tutkimuksia on tehty 

Norjassa ja Ruotsissa, joiden järjestelmät ovat suhteellisen samanlaisia Suomen eläke- ja 

kuntoutusjärjestelmän kanssa ja siksi vertailukelpoisempia.  

Markussen ja Røed (2014) tutkivat ammatillisen kuntoutuksen vaikutuksia laajalla norjalai-

sella aineistolla, joka sisälsi noin 345 000 vuosina 1996–2005 määräaikaista työkyvyttö-

myyseläkettä saavaa henkilöä, joista 49 % osallistui ammatilliseen kuntoutukseen. He tut-

kivat, miten erilaiset ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteet vaikuttavat kuntoutujien työ-

markkinatulemiin estimoimalla useita lineaarisia regressioita, joissa työmarkkinatulemia 

käytetään riippuvina muuttujina ja kuntoutustoimenpiteitä riippumattomina muuttujina. Es-

timointi tehdään jokaiselle hakijalle erikseen perustuen muiden saman alueen muiden haki-

joiden saamiin kuntoutustoimenpiteisiin. Ideana on ennustaa työmarkkinatulemasta riip-

puen, mitä kuntoutustoimenpiteitä hakija saa perustuen muiden saman alueen hakijoiden 

saamiin toimenpiteisiin, kontrolloiden samalla muun muassa henkilöiden taustatietoja ja so-

sioekonomiseen asemaan liittyviä muuttujia. Työmarkkinatulemia ja kuntoutujien ansiota-

soja tarkasteltiin sekä vuosi ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteen päättymisen jälkeen 

sekä 1–7 vuotta ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteen aloittamisesta, jolloin ei edelly-

tetty, että toimenpide oli päättynyt. Markussen ja Røed (2014) löysivät työllistymisen kan-

nalta parhaaksi vaihtoehdoksi ammatillisen kuntoutuksen nopean aloittamisen heti eläkkeen 

alkaessa ja kuntoutustoimenpiteen osalta kuntoutujan sijoittamisen normaaleille työmarkki-

noille eikä esimerkiksi tuettuun työtoimintaan, koulutukseen tai ammattivalmennuskurs-

seille. Tulos korostui varsinkin keski-ikäisillä ja vanhemmilla kuntoutujilla. Nuoremmilla 

mahdollisimman nopeasti normaalin koulutuksen aloittaminen lisäsi eläkkeen jälkeisiä tu-

loja ja vähensi pysyvälle työkyvyttömyyseläkkeelle jäämistä. Koulutuksen tukeminen kui-

tenkin todettiin verrattain kalliiksi vaihtoehdoksi tuloksiin nähden. Tuettu työtoiminta ja 

ammatinvalmennuskurssit todettiin huonoimmiksi vaihtoehdoiksi työllistymisen kannalta. 

Toisessa norjalaisella aineistolla toteutetussa tutkimuksessa Aakvik, Heckman ja Vytlacil 

(2005) tarkastelevat erityisesti monissa muissa ammatillisen kuntoutuksen vaikutuksia tut-

kineessa tutkimuksissa kompastuskivenä pidettyjä havaitsemattomia taustatekijöitä, jotka 
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tosiasiassa vaikuttavat kuntoutuksen jälkeiseen työllistymiseen. Tutkimusjoukko koostui 

1244 naisesta, jotka hakeutuivat ammatillisen kuntoutuksen pariin vuonna 1989 ja suoritti-

vat kuntoutusta vähintään viisi päivää. Vertailuryhmänä tutkimusjoukolle toimi kielteisen 

kuntoutuspäätöksen saaneet ja ne, jotka eivät osallistuneet kuntoutukseen vähintään viittä 

päivää. Aakvik et al. (2005) muodostavat mallin erilaisten sosiaaliohjelmien, eli tässä ta-

pauksessa ammatillisen kuntoutuksen arvioimiseksi diskreetin valinnan mallien mukaisesti, 

kun identtisiksi arvioitujen henkilöiden reagointi toimenpiteisiin vaihtelee. Havaitsematto-

mien tekijöiden vaikutusta korjataan instrumenttimenetelmällä, jossa instrumenttina toimii 

kuntoutukseen osallistumisen alueittainen osuus. Se selittää todennäköisyyttä tulla hyväk-

sytyksi kuntoutukseen, mutta ei kuntoutuksen jälkeistä työllistymisen todennäköisyyttä. Tu-

losten mukaan ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteiden vaikutukset vaihtelevat suuresti 

kuntoutujien välillä havaittujen ja havaitsemattomien taustatekijöiden mukaan. Ennen ha-

vaittujen taustatekijöiden vakioimista kuntoutukseen osallistuneilla oli 4, 6 % korkeampi 

todennäköisyys työllistyä vertailuryhmään verrattuna. Kun taustatekijät vakioitiin, tippui 

vaikutus 4,1 %:iin. Kun havaitsemattomat tekijät otettiin malliin mukaan, muuttui vaikutus 

negatiiviseksi -1,4 %.  Eniten kuntoutuksesta hyötyy tulosten mukaan sellaiset henkilöt, 

joilla taustatekijöidensä mukaan olisi vaikeinta löytää työpaikka ja vähemmän ne, joilla on 

jo muutenkin paremmat valmiudet työllistyä. Tämä nostaa ajatuksen, että tulisiko ammatil-

lista kuntoutusta tarjota enneminkin niille, joilla työllisyysnäkymät ovat huonot. (Aakvik et 

al. 2005.) Tämä on vastoin nykyistä järjestelmää, joka suosii työelämään jo valmiiksi kiin-

nittyneitä henkilöitä, kun valitaan ketkä saavat ammatillista kuntoutusta työeläkejärjestel-

mästä. 

Ammatillista kuntoutusta ruotsalaisella aineistolla on tutkinut Frölich, Heshmati ja Lechner 

(2004). He tarkastelivat kaltaistamismenetelmän avulla ammatillisen kuntoutuksen työlli-

syysvaikutusten lisäksi sitä, olisiko kuntoutujille ollut parempi osallistua toisenlaiseen am-

matillisen kuntoutuksen toimenpiteeseen kuin siihen missä he tosiasiassa olivat. Aineistoa 

kerättiin yli 75 000 ruotsalaisen sairausetuuden saajista vuosina 1991–1994 valiten alueit-

tain satunnaisia tapauksia lopulliseen tutkimukseen. Tutkimusjoukko koostui lopulta 6287 

sairausetuuden saajasta, joista 3087 sai myös ammatillista kuntoutusta. Aineisto sisälsi tie-

toa henkilöiden taustatekijöistä, sosioekonomisia muuttujia, terveydentilamuuttujia ja 

muuttujia ammatillisen kuntoutuksen valikoitumisprosessista. Laajan ja yksityiskohtaisen 

aineiston myötä tutkijat olettivat kaikkien muuttujien, mitkä vaikuttavat samanaikaisesti 

kuntoutukseen valikoitumiseen/osallistumiseen ja työmarkkinatulemiin olevan havaittuja, 



 

23 

 

 

ja siten kaltaistamismenetelmän käyttö on perusteltua. Frölichin et. al. (2004) tutkimuksen 

tuloksien ei voi sanoa puhuvan ammatillisen kuntoutuksen työllistämisvaikutusten puolesta 

vaikkakin tulokset ovatkin lyhyen aikavälin tuloksia. Tulosten mukaan kuntoutustoimenpi-

teet vähentävät uudelleentyöllistymismahdollisuuksia verrattuna niihin, jotka eivät olleet 

mukana ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteissä. Koulutus kuntoutustoimenpiteenä vä-

hensi työllistymismahdollisuuksia ei-kuntoutujiin verrattuna 19 %.  

O’Neill, Mamun, Potamites, Chan ja Cordoso (2015) vertasivat ammatillista kuntoutusta 

saaneiden ja pelkällä työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työllistymistä 10 vuoden tarkaste-

lujaksolla USA:ssa. Tutkimuksessa työhön paluuksi laskettiin työkokeilujakso tai eläkkeen 

lakkauttaminen työnteon alkaessa. Tulosten mukaan ammatilliseen kuntoutukseen valikoi-

tuneilla oli suurempi todennäköisyys suorittaa työkokeilu ja lopettaa eläke työnteon takia 

kuin vertailuryhmällä eli pelkällä eläkkeellä olevilla. Ammatilliseen kuntoutukseen valikoi-

tuneet olivat vertailuryhmään verrattuna useammin naisia, korkeammin koulutuettuja ja 

nuorempia. Heillä oli myös keskimäärin pienempi etuuden määrä kuin vertailuryhmällä, 

mikä ei osallistunut ammatilliseen kuntoutukseen.  

Myös Mann, Honeycutt, Bailey ja O’Neill (2017) totesivat ammatillisen kuntoutuksen li-

säävän työllistymisen todennäköisyyttä eläkejakson jälkeen ainoastaan eläkettä saaneiden 

verrokkiryhmään verrattuna. Aiemmasta poiketen, tämä tulos piti paikkansa vain siinä am-

matillista kuntoutusta saaneiden ryhmässä, mikä eläkkeen päättyessä oli työsuhteessa. Sen 

ryhmän, joka sai ammatillista kuntoutusta, mutta eläkkeen päättyessä ei ollut työsuhteessa, 

työllistyminen oli heikompaa kuin ainoastaan eläkkeellä ilman ammatillista kuntoutusta 

olevan ryhmän työllistyminen. Kyseisen tuloksen syyksi esitettiin, että kyseisellä ryhmällä 

oli niin suuria työkykyesteitä, että edes avun ja ammatillisen tuen kanssa työelämään paluu 

ei onnistunut.  

Useat tutkimukset esittävät oikeassa työympäristössä tapahtuvan työkokeilun onnistuneim-

maksi ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteeksi. Tulosten mukaan ”place-and-train” stra-

tegia toimii ”train-and-place” -stategiaa paremmin. ”Train-and-place” viittaa ns. työelä-

mään opetteluun ensin esimerkiksi ammattivalmennuskurssien avulla ja sitten vasta työ-

paikkakokeiluun siirtymiseen. Place-and-train taas viittaa suoraan työpaikkakokeiluun siir-

tymiseen ilman harjoittelujaksoa. (Markussen ja Røed 2014; Drake, Skinner, Bond ja Gold-

man 2009; Campbell, Bond ja Drake 2011.)  Myös Honeycutt ja Stapleton (2013) ovat 
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todenneet nopean ammatillisen kuntoutuksen aloittamisen lisäävän todennäköisyyttä työl-

listyä.  
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4. Aineisto  

 

Tutkimuksessa käytetty aineisto koostuu suomalaisen työeläkeyhtiön työkyvyttömyyselä-

keaineistosta. Tarkastelussa on kaikki vuosina 2016–2017 uuden myönteisen kuntoutustu-

kipäätöksen saaneet, joiden kyseinen kuntoutustukijakso on päättynyt viimeistään 

30.6.2018. Kuntoutustuet on myönnetty uusin perustein, mikä tarkoittaa, että mahdollisen 

aiemman kuntoutustuen, työkyvyttömyyseläkkeen tai kuntoutusrahan päättymisestä on ku-

lunut yli kaksi vuotta, tai uusi työkyvyttömyys johtuu eri sairaudesta kuin aiempi (Telp, 

työkyvyttömyyseläkkeet 2021). Käytännössä tämä siis tarkoittaa, että aineistossa ei ole kun-

toutustuen jatkohakemuksia niiltä henkilöiltä, jotka ovat saaneet kuntoutustukipäätöksen 

ennen tarkastelujaksoa esimerkiksi 2015 ja ovat hakeneet sille jatkoa vuosina 2016–2017. 

Aineiston henkilöt ovat siten joko uusia kuntoutustukilaisia tai ovat olleet jo jonkin aikaa 

pois työkyvyttämyyseläkejärjestelmästä. Aineisto koostuu 2453 henkilöstä, joista 47 % on 

siirtynyt kuntoutustuelle vuonna 2016 ja 53 % vuonna 2017. Myönnetty kuntoutustukijakso 

päättyi 19,5 %:lla vuonna 2016, 56,7 %:lla vuonna 2017 ja lopuilla 23,8 %:lla vuonna 2018 

kesäkuun loppuun mennessä. Myöhemmin kuin kesäkuussa 2018 päättyneet 2016–2017 

myönnetyt kuntoutustuet on rajattu aineistosta pois, jotta kuntoutustuen päättymisen ja tar-

kastelujakson päättymiseen saadaan reilummin aikaa. 

Aineiston muuttujat on muodostettu kuntoutustukipäätöksistä saaduista tiedoista, mitkä elä-

kelaitos rekisteröi myös Eläketurvakeskukselle. Käytettävissä oleviin tietoihin kuuluu hen-

kilön perustiedot eli syntymäaika, ikä, sukupuoli, asuinpaikka sekä tieto ensimmäisen kun-

toutustuen pituudesta ja eläkkeen määrästä (€/kk). Kuntoutustukipäätöksistä saadaan myös 

henkilön terveydentilaa kuvaavia muuttujia sekä muuttujia kuntoutustukipäätöstä edeltä-

västä työskentelystä ja 10 edellisen vuoden ansiotiedot, palkattomien aikojen tiedot ja kun-

toutustukea edeltäneet sairauspäivärahatiedot. Ainestoa on täydennetty ammatillisen kun-

toutuksen osalta, jolloin aineistoon on lisätty kaikki henkilöille myönnetyt 2016–2019 pää-

töksen ammatillisen kuntoutuksen oikeudesta sekä ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteet. 

Nämä ovat voineet tapahtua joko juuri ennen ensimmäistä kuntoutustukijaksoa, sen aikana 

tai sen jälkeen. Aineistossa on myös käytettävissä henkilöiden kaikki jatkopäätökset, joista 

saadaan tieto, onko henkilö uudelleen kuntoutustuella tai työkyvyttömyyseläkkeellä ensim-

mäisen kuntoutustukijakson jälkeen aikavälillä heinäkuu 2018 – joulukuu 2020. Lopuksi 

aineisto on täydennetty Eläketurvakeskuksesta saaduilla työsuhderekisterin tiedoilla vuo-

silta 2016–2019. Aineistojen yhdistämisen jälkeen se pseudonymisoitiin. 
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Aineiston yksi heikkous on se, että Eläketurvakeskuksen ansiotietorekisteri sisältää vain 

vakuutetut työsuhteet ja yrittäjyysjaksot, ei vakuutettujen ansiotulojen tai työtulon määrää. 

Ei siis voida tosiasiassa sanoa, kuinka paljon henkilö on tehnyt työ- tai palvelussuhteensa 

aikana töitä. Periaatteessa on mahdollista, että henkilöllä on työsuhde, mutta hän ei ole 

työssä vaan esimerkiksi Kelan sairauspäivärahalla, mitä aineisto ei tunnista.  

Seuraavissa alaluvuissa esitellään aineiston oleellisia muuttujia ja kuvaillaan tutkimuksen 

kohteena olevaa tutkimusjoukkoa ensin kokonaisuutena ja myöhemmin ammatillisen kun-

toutuksen näkökulmasta jaoteltuna.  

 

4.1 Perustiedot 

 

Taulukko 1 esittää perustietoja kuntoutustukilaisista: 

Taulukko 1: 2016–2017 kuntoutustuet sukupuolittain ja ikäryhmittäin 

Ikäryhmä Mies %-osuus Nainen %-osuus  Molemmat  %-osuus 

Alle 35 284 21,3 % 315 28,1 % 599 24,4 % 

35–44 249 18,7 % 213 19,0 % 462 18,8 % 

45–54 399 30,0 % 351 31,3 % 750 30,6 % 

55–59 284 21,3 % 180 16,0 % 465 18,9 % 

60+ 115 8,6 % 63 5,6 % 178 7,2 % 

Yht. 1331 54,3 % 1122 45,7 % 2453 100 % 

 

Kuten taulukosta 1 havaitaan, miehiä on aineistossa hieman yli puolet, 8,6 prosenttiyksik-

köä enemmän kuin naisia. Ikäryhmien välillä ei ole sukupuolittain suuria eroavaisuuksia. 

Huomioitavin eroavaisuus on, että aineiston naisista 28,1 % on alle 35-vuotiaita, kun mie-

hillä nuorten osuus on vain 21.3 %. Vastaavasti aineiston naisista vain 16 % on 55–59-

vuotiaita ja 5,6 % yli 60-vuotiaita, kun miehillä vastaavat osuudet ovat suuremmat 21,3 % 

ja 8,6 %. Naisten ikäjakauma näyttääkin painottuvan nuorempiin. Myöhemmin esiteltävien 

kuvioiden 7 ja 8 yhteydessä tätä pohditaan vielä tarkemmin. 

Suurimman osuuden aineistosta muodostavat 45–54-vuotiaat. Tällä suurimmalla ikäryh-

mällä olisi aikaa alimpaan vanhuuseläkeikään vielä 10–20 vuotta. Toiseksi eniten aineis-

tossa on nuoria alle 35-vuotiaita ja huomattavasti vähiten yli 60-vuotiaita. 60-vuotaiden vä-

häinen osuus johtuu oletettavasti siitä, että käsittelyssä ovat kuntoutustuet eivätkä 
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toistaiseksi myönnetyt työkyvyttömyyseläkkeet. Yli 60-vuotiaille on yleisempää myöntää 

suoraan pysyvä työkyvyttömyyseläke, koska työelämään paluu on luonnollisesti harvinai-

sempaa lähellä alinta vanhuuseläkeikää. Nuorille taas on harvinaisempaa myöntää pysyvä 

työkyvyttömyyseläke ja eläkkeet myönnetäänkin useammin kuntoutustukina. Tämä täytyy 

muistaa tulosten tulkinnassa. Se, että yli 60-vuotiaalle myönnetään kuntoutustuki eikä työ-

kyvyttömyyseläkettä tarkoittaa, että terveydentila on sen verran hyvä, että työhön paluun 

mahdollisuuksia on. On myös mahdollista, että kyseiset henkilöt ovat kiinnittyneempiä työ-

elämään ja esimerkiksi omasta tahdostaan kuntoutustuella, sillä heillä voi olla korkea moti-

vaatio palata töihin tai esimerkiksi omaan yritykseen.  

Kuntoutustukilaisten asuinpaikka on luokiteltu aineistossa Euroopan Unionin alueluokitus-

järjestelmän (NUTS) mukaan. Aineiston henkilöt ovat jakaantuneet suhteellisen tasapuoli-

sesti eri puolelle Suomea. 22,5 %:lla on asuinpaikkana Helsinki-Uusimaan suuralue ja 22,1 

% asuu muualla Etelä-Suomessa. Länsi-Suomessa asuvia on aineistossa 23,9 % ja pohjois- 

ja itäsuomalaisia eniten 31,3 %. Aineistoon ei ole otettu mukaan Suomesta ulkomaille mak-

settavia kuntoutustukia.  

 

4.2 Terveysmuuttujat, eläkkeen tiedot ja työskentelymuuttujat 

 

Sairauspääryhmä 

Työkyvyttömyyden syy määritellään aineistossa kansainvälisten ICD-10 tautiluokituksen 

avulla. Kuntoutujille on kaikille kirjattu 1–4 työkyvyttömyyden aiheuttamaa diagnoosikoo-

dia. Ensimmäinen diagnoosi on eläkepäätösvaiheessa määritelty ”päädiagnoosi”, mikä löy-

tyy lähes jokaiselta kuntoutujalta. Diagnoosi 2 on kirjattu enää puolelle aineistosta ja diag-

noosi 3 vielä pienemälle joukolle. Jatkossa käsitelläänkin vain päädiagnoosia. Sairauspää-

ryhmiä on yhteensä 14, ja pienimmistä ryhmistä kuten silmän ja sen apuelinten sairauksista 

sekä ihonalaiskudosten sairauksista on vain muutamia havaintoja. Suurimpia yksittäisiä 

pääryhmiä olivat mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt sekä tuki- ja liikuntaelinsairau-

det. Alla kuviossa 6 on eriteltynä suurimmat sairauspääryhmät. 
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Kuvio 6: Suurimmat sairauspääryhmät vuonna 2016–2017 kuntoutustukipäätöksen saaneille 

 

Kuten kuviosta 6 nähdään, mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt muodostavat 

merkittävästi suurimman sairauspääryhmän. Huomattavaa on, että mielenterveyden ja 

käyttäytymisen häiriöistä suurimman kokonaisuuden (54,8 %) muodostivat F32 - F33 

masennustilan sairausluokitukset. Koko aineistosta 22,9 %:lla pääasiallinen 

työkyvyttömyyden syy oli masennustilan diagnoosi. Se on enemmän kuin 

päädiagnoosinaan tuki- ja liikuntaelinsairauden vuoksi kuntoutustuelle siirtyneet. Muiden 

sairauspääryhmien osuus aineistosta on alle kymmenen prosenttia.  

Kuvio 7 esittää ikäluokat sairausryhmittäin siten, että mielenterveyden ja käyttäytymisen 

häiriöt, tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä verenkiertoelinten sairaudet ovat omat 

sairausryhmänsä ja loput sairauspääryhmät on niputettu yhteen. Verenkiertoelinten 

sairaudet ovat työeläkeyhtiön luokittelun takia oma ryhmänsä, vaikka eivät muodostakaan 

aineistossa kolmanneksi suurinta sairauspääryhmää. Tutkimuksessa on päätetty noudattaa 

työeläkeyhtiön ryhmittelyä. 

Kuvio 7: Ikäluokat sairausryhmittäin, N= 2407 
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Alle 35-vuotiaiden kuntoutustuista 72,8 % aiheutui mielenterveyssyistä vuosina 2016 - 

2017. Mielenterveyssyyt ovat suurin sairauspääryhmä myös 35 – 44-vuotiailla. Suurimmilla 

ikäluokilla tuki- ja liikuntaelinsairaudet aiheuttivat eniten kuntoutustukia aineiston mukaan. 

Luonnollinen tuki- ja liikuntaelinsairauksille altistava tekijä onkin ikä ja työrasitus. Vaikka 

mielenterveysdiagnoosien määrä päädiagnoosina väheneekin aineistossa iän kasvaessa, on 

kuitenkin yli 60-vuotiaidenkin kuntoutustuista 17,4 % mielenterveyssyistä. 

Kuvio 8: Sairausryhmät ikäluokittain, N= 2407 

 

Kuviossa 8 esitetään sairausryhmät ikäluokittain. Edellistä kuviota 7 mukaillen 

mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden perusteella myönnetyt kuntoutustuet 

myönnettiin pääasiassa nuorille. Aineiston naisista 50,8 %:lla oli päädiagnoosina 

mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöihin kuuluva sairaus kun taas miehillä 

mielenterveyssyistä kuntoutustuelle siirtyi vain 35,8 %. Taulukosta 1 havaitsimme taas, että 

aineiston naisista 28,1 % on alle 35-vuotiaita. Näiden lukujen valossa näyttääkin siltä, että 

erityisesti nuoret naisten osuus kuntoutustukilaisista koostuu pitkälti mielenterveyden ja 

käyttäytymisen häiriöistä kärsivistä henkilöistä. Tämä voi johtua joko siitä että nuoret naiset 

kärsivät mielenterveyden ongelmista muita ryhmiä enemmän tai että heille jostain syystä  

myönnettäisiin helpommin kuntoutustuki verrattuna esimerkiksi samanikäisiin miehiin.  

Muissa sairauspääryhmissä 45–54-vuotiaat olivat suurin ikäryhmä. Tuki- ja 

liikuntaelinsairausperusteisia kuntoutustukia myönnetään nuorille vain murto-osa. Lisäksi, 

vaikka yli 60-vuotiaiden suurin työkyvyttömyyden syy onkin tuki- ja liikuntaelinsairaudet, 

niin he muodostavat 12,3 % kaikista tuki- ja liikuntaelinsairauden perusteella myönnetyistä 

kuntoutustuista.  
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Kuntoutustuen pituus 

Kuntoutustukia myönnetään kuukausitasolla pääsääntöisesti minimissään kuukaudeksi ja 

maksimissaan 24 kuukaudeksi kerrallaan. Maksimipituudessa voi kuitenkin olla 

poikkeuksia. Kuntoutustuen pituus -muuttuja perustuu ensimmäiseen 

kuntoutustukipäätöksen pituuteen eli se on mitattu eläkepäätöksen antohetkellä ennen 

eläkkeen alkamista. Mukana ei ole jatkopäätöksiä eikä muuttuja siis mittaa kuinka pitkä 

henkilön kuntoutustuki/eläkejakso on kokonaisuudessaan ollut. Aineiston ensimmäiset 

kuntoutustuet kestivät keskimäärin 6 kuukautta mediaanikeston ollessa noin 5 kuukautta. 

Alle 3 kuukauden kuntoutustukia myönnettiin aineistosta 21,8 %, 3 – 6 kuukauden 34,2 %, 

6 – 9 kuukauden 20,4 %, 9 – 12 kuukauden 8,8 % ja yli vuoden kestäineitä kuntoutustukia 

14,8 %. Kuvio 9 esittää kuntoutustuen pituutta eri sairausryhmissä. Lyhyimpiä, alle 3 

kuukauden kuntotutustukia myönnetään eniten verenkirtoelimistön sairauksien takia 

myönnetyille kuntoutustuille, mutta koska verenkiertosairaudet muodostavat vain noin 5% 

aineistosta, tulosten vertailtavuus muihin sairauspääryhmiin heikkenee.  

Kuvio 9: Ensimmäisen kuntoutustuen pituus sairausryhmittäin 

 

Merkittävämpää on on tuki- ja liikuntaelinsairauksien sekä mielenterveyden häiriöiden 

kuntoutustukien pituudet. Mielenteveyden häiriöiden kuntoutustuet ovat selvästi pidempiä 

kuin tuki- ja liikuntaelinsairausperustein myönnetyt kuntoutustuet, joissa vain hieman yli 

10 % kuntoutustuista on yli 9 kuukautta. Mielenterveyden häiriöissä alle 3 kuukauden 

kuntoutustuet muodostavat alle 14 % päätöksistä, kun muissa sairauspääryhmissä niiden 

osuus on miltei kolmannes. Keskimääräinen kuntoutustuen kesto on mielenterveyden ja 

käyttäytymisen häiriöissä 7,37 kuukautta, tuki- ja liikuntaelinsairauksissa 4,88 kuukautta, 

verenkiertosairauksissa 5,03 kuukautta ja muilla diagnooseilla 5,35 kuukautta.  Ikäryhmien 

ja sukupuolien välillä ei ollut keskimääräisessä kuntoutustuen pituudessa suuria eroja.  

13,7 %

28,5 %

30,1 %

28,1 %

30,0 %

40,0 %

3,4 %

37,0 %

21,9 %

19,4 %

20,3 %

18,4 %

12,7 %

5,6 %

6,5 %

6,5 %

21,7 %

6,4 %

8,9 %

10,0 %

M I E L E N T E R V E Y D E N  H Ä I R I Ö T

T U K I - J A  L I I K U N T A E L I N S A I R A U D E T

V E R E N K E R T O E L I N T E N  S A I R A U D E T

M U U T  S A I R A U D E T

ENSIMMÄISEN KUNTOUTUSTUEN PITUUS ERI 

SAIRAUSRYHMISSÄ

Alle 3kk 3 - 6 kk 6 - 9 kk 9 - 12 kk Yli 12 kk



 

31 

 

 

 

Eläkkeen määrä 

Eläkkeen määrään nostavasti vaikuttaa työskentelystä karttuvien eläkekarttumien lisäksi 

myös laskennallinen tulevan ajan eläke, mikä käsiteltiin alaluvussa 2.4. Nuorten alle 34-

vuotiaiden eläkkeet ovat tulevan ajan eläkkeestä huolimatta pieniä. Alle 100 euron 

kuukausieläkkeistä hieman yli 74 % maksetaan alle 34-vuotiaille. Pieni tulevan ajan eläke 

johtuu siitä, että nuoret ovat luultavasti vähemmän työelämään vakiintuneita ja tulevat 

kuntoutustuelle usemmin vähäisellä työskentelytaustalla. Ammatillinen koulutus 

huomioidaan tulevan ajan eläkkeessä, joten kouluttautuminen ei ole syy pienelle eläkkeelle. 

Yli 2000 euron kuukausieläkkeistä vajaa 17 % maksetaan yli 60-vuotiaille, vaikka heitä on 

aineistossa vain 7,2 %. 

Taulukko 2: Eläkkeen määrä ikäluokittain ja sukupuolittain 

 

Taulukko 2 kuvaa eläkkeen määrää ikäryhmissä ja sukupuolittain. Kuntoutustuen määrä 

työeläkkeenä oli vajaalla kolmanneksella välillä 1000,1 - 1500 euroa kuukaudessa. Vain 8,7 

% sai yli 2000 euron kuukausieläkettä, kun taas alle 100 euron kuukausieläkettä sai 13,8 %. 

Ikäryhmittäin pienet alle 100 euron työeläkkeet olivat harvinaisia kaikissa muissa 

ikäluokissa paitsi alle 34-vuotiailla, joilla se oli huomattavasti suurin eläkeluokka. Nuorista 

yli 1500 euron työeläkettä sai vain hieman yli 10 %. Taulukosta nähdään myös 

kuntoutustuen määrä sukupuolittain. Naisiin verrattuna miehistä yli kolmannes sai yli 1500 

euron kuukausieläkettä, kun taas naisilla vastaavaa eläkettä sai vajaat 15 %. Viimeisen rivin 

keskieläke on miehillä huomattavasti suurempi. 

 

 

Eläkeluokka Kaikki 34 tai alle 35–44 45–54 55–59 60 tai yli Mies Nainen 

Alle 100 €/kk 13.8 % 42,2 % 8,0 % 4,5 % 1,9 % 3,4 % 13.1 % 14.6 % 

100–546 €/kk 10.4 % 8,8 % 10,2 % 11,2 % 12,7 % 7,9 % 8.6 % 12.7 % 

546,1–1000 €/kk 20.1 % 16,7 % 22,5 % 23,1 % 17,9 % 18,5 % 15.3 % 25.8 % 

1000,1–1500 €/kk 29.8 % 20,5 % 36,8 % 33,2 % 31,0 % 25,8 % 28.2 % 31.8 % 

1500,1–2000 €/kk 17.0 % 9,0 % 15,4 % 17,9 % 24, 1 % 24,2 % 22.4 % 10.3 % 

Yli 2000,1 €/kk 8.7 % 2,5 % 6,9 % 10,0 % 12,1 % 20,2 % 12.3 % 4.5 % 

yht. 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Keskieläke 1 079,02 € 635,49 € 1099,52 € 1194,05 € 1311,31 €  1426,37 € 1201,12 € 933,79 € 
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Ammatillisen kuntoutuksen ansioedellytys 

Ammatillisen kuntoutuksen ansiodellytyksellä  tarkoitetaan vakuutettuja työansioita viiden 

vuoden ajalta ennen määriteltyä eläketapahtumaa. Jotta ansioedellytys täyttyy, tulee näiden 

ansioiden ylittää määritelty raja. (Telp, Työeläkekuntoutus 2021.) Ansioedellytyksen 

muuttujaa käytetään myöhemmin ammatillisen kuntoutuksen vaikutuksia tarkasteltaessa. 

Kuvio 10 esittää jakauman ansioedellytyksen alaisista ansioista. Punainen katkoviiva kuvaa 

ammatillisen kuntoutuksen ansioedellytystä 34 508,16 € (vuoden 2016 indeksitasossa). 

Vuoden 2017 ansioedellytys oli 34 910,29 €. Ansioedellytys päivitetään aina vuoden 

vaihtuessa uusilla Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamilla indeksiluvuilla. 

Tutkielmassa on käytetty ansioedellytyksenä vuoden 2016 lukua. Vuosien 2016 ja 2017 

ansioedellytyksien välille jäi vain neljä henkilöä, joista kukaan ei ollut terveydentilan 

puolesta kelpoinen ammatilliseen kuntoutukseen. Täten vuoden 2016 ansioedellytyksen 

käyttö on perusteltua.  

 

Kuvio 10: Ansioedellytyksen alaisten ansioiden jakauma 

 

 

Tulkinnan selkeyttämiseksi kuviosta 10 on leikattu yli 300 000 euroa ansainneet pois, joita 

oli aineistossa vain murto-osa. Ansioedellytyksen alapuolella, eli alle 34 508,16 euroa 

tienanneet viiden edellisvuoden aikana oli aineistossa 807 ja heistä 198 sai alle 100 euroa. 

He eivät siis ansioidensa puolesta valikoituneet työeläkelaitoksen ammatilliseen 
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kuntoutukseen. Ansiorajan ylitti 1 639 henkilöä. Taulukosta 3 nähdään kyseisen muuttujan 

tunnuslukuja. Keskimääräiset ansioedellytyksen alaiset ansiotulot olivat aineistossa 

86 807,7 euroa mediaanin ollessa 75 128,9 euroa.   

Verohallinnon vuoden 2017 tilastojen mukaan suomalaisten keskimääräiset ansiotulot 

olivat kyseisenä vuonna 27 816 euroa. Aineiston keskimääräinen ansiotulo on yli 9000 

euroa matalampi. Suomalaisten keskimääräisten ansiotulojen mukaan ammatillisen 

kuntoutuksen ansioedellytys täyttyisi jo lähes vuodessa.  

Muut muuttujat 

Taulukko 3: Kuvailevat tilastot koko aineistosta 

 

Taulukko 3 esittää aineiston muuttujille. Eläkkeen määrää ja aiempia tuloja kuvaavien 

muuttujien minimi- ja maksimiarvoja ei esitetä tietosuojasyistä. Binäärimuuttujista esitetään 

vain havaintojen määrä, keskiarvo ja keskihajonta. Aineistosta 46 % oli naisia ja 42 % oli 

työsuhteessa kuntoutustuelle siirtyessä. Kuntoutustukilaisten ikä vaihteli 19 – 63 välillä 

keskimääräisen iän ollessa noin 44,7 vuotta. Koko elämänsä aikana henkilöillä oli ennen 

kuntoutustukea keskimäärin noin 8 työsuhdetta ja viimeisimmästä työsuhteesta oli 

keskimäärin 1,6 vuotta aikaa. Sairauspäivärahoja maksettiin keskimäärin noin 7 

kuukaudelta ja pisimmillään noin 27,5 kuukautta. Tällaisessa tapauksessa 

sairauspäivärahojen välissä on ollut pidempiä taukoja, jolloin Kela on todennut henkilön 

työkykyiseksi, koska sairauspäivärahoja voi saada yhtäjaksoisesti vain 300 päivää 

(Kansaneläkelaitos, sairauspäiväraha, 2019). Aineistosta löytyy myös muuttuja 
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työttömyystuille kuukausissa ilmaistuna ja lisäksi kuntoutustukea edeltävät 

sairauslomavuodet. Muuttujaan aiemmista hylkäävien kuntoututuki- tai 

työkyvyttömyyseläkepäätöksistä tulee suhtautua varauksella. Tietokantateknisistä syistä se 

havaitsee vain viimeaikaiset hylkäyspäätökset.  

 

4.3 Ammatillisen kuntoutuksen muuttujat 

 

Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen annettiin 38,4 %:lle (941 hlö) aineiston kuntoutustu-

kilaisista, joista 44 % tarttui ammatillisen kuntoutuksen oikeuteen ja suoritti jotakin kun-

toutustoimenpiteitä. Koko aineistosta toimenpiteen suoritti siten 16,7 %. Kuntoutustoimen-

piteen suorittaneisiin hyväksyttiin vain ne henkilöt, joiden ammatillinen kuntoutus (pelkkä 

oikeus ja/tai toimenpide) oli alkanut vuosina 2016–2019 ja päättynyt ennen joulukuuta 

2019. Joulukuun 2019 jälkeen 40 henkilöllä oli kuntoutustoimenpide vielä kesken. Niistä 

pääosa oli koulutuksia. Näille henkilöille merkittiin aineistossa vain oikeus ammatilliseen 

kuntoutukseen, jos heillä ei ollut taustalla toista kuntoutustoimenpidettä kuin nykyinen kes-

ken oleva. Mahdolliset kuntoutustoimenpiteet sisälsivät työkokeilun, uudelleenkoulutuk-

sen, työhönvalmennuksen, koulutusavustuksen ja elinkeinotuen. Toimenpiteitä on mahdol-

lista olla henkilöllä useita, esimerkiksi työhönvalmennusta seurasi usein työkokeilu. Työ-

hönvalmennuksia, koulutusavustuksia ja elinkeinotukia myönnettiin yhteensä alle 40 tar-

kasteluaikana ja ne ovat yhdistetty aineistossa muiksi toimenpiteiksi. Työhönvalmennus, 

koulutusavustua ja elinkeinotuki olivat ainoana toimenpiteenä vain alle 2 %:lla 

toimenpiteeseen osallistuneista. Alla kuviossa 11 esitetään ammatillisen kuntoutuksen 

jakaantuminen koko aineiston kesken. Kuten huomataan, valtaosa jäi ilman oikeutta 

ammatilliseen kuntoutukseen ja pelkän oikeuden sai koko aineistosta 21,6 %. Kuvio 12 

kuvaa ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteiden jakaantumista. Ylivoimaisesti eniten 

(78,8 %) kuntoutusta sai työkokeilun muodossa. Koko aineistosta 13,2 % oli työkokeilussa. 
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Kuvio 11: Ammatillinen kuntoutus koko aineistossa        Kuvio 12: Ammatillisen kuntoutuksen toimenpide 

 

 

Työvalmentaja oli mukana kuntoutussuunnitelman laatimisessa 24,1 % ammatillisen kun-

toutuksen saaneista. Työvalmentajan saaneista 42,3 % kuntoutus jäi pelkkään oikeuteen ja 

57,2 % osallistui myös toimenpiteeseen.  

Alla taulukossa 4 on koottu myös taulukossa 3 esiintyvät muuttujat, mutta jaoteltuna niihin, 

jotka eivät saaneet ammatillisen kuntoutuksen oikeutta, niihin, jotka saivat ainoastaan oi-

keuden ja niihin, jotka suorittivat kuntoutustoimenpiteen.  

Taulukko 4: Kuvailevia tilastoja ammatillisen kuntoutuksen ryhmityksillä 

Muuttuja 

Ei ammatillisen kun-

toutuksen oikeutta  

N=1 512 

Oikeus ammatilliseen 

kuntoutukseen  

N=530 

Toimenpide  

N=411 

 KA Min Max KA Min Max KA Min Max 

Ikä 43,3 19 63 47,2 22 62 46,5 23 61 

Sukupuoli/nainen 0,47   0,40   0,49   

Eläkkeen määrä €/kk 875,7   1 373,2   1 446   

Keskimääräiset ansio-

tulot €/kk 
15 485   22 337,1   24 403,9   

Ansioedellytyksen 

alaiset tulot € 
67 453   112 608   125 099   

Työsuhteiden lkm. 7,5 1 50 8,8 1 50 8,6 1 29 

Työsuhteessa / Kyllä 0,3   0,5   0,7   

Aika viimeisestä työ-

suhteesta vuosina 
2,3 0 34,5 0,7 0 8 0,4 0 8 

Sairauspäiväraha kk 6,5 0 27,5 7,6 0 21,7 7,4 0 18,6 
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Työttömyystuet kk 9,7 0 47,1 6,0 0 38,7 4,4 0 39 

Sairauslomavuodet kk 2,1 0 6 2,5 0 6 2,4 0 6 

Kuntoutustuen pituus 6,9 1 25 5,2 1 19 4,9 1 16 

Aiempia hylkypäätök-

siä lkm. 

 

0,1 0 3 0,1 0 2 0,1 0 2 

Ammatillisella kun-

toutuksella voidaan 

vaikuttaa / Kyllä 

 

0,184   0,57   0,56   

Työkokeilun pituus 

päivinä 

 

      91,9 20 394 

Aika päätöksestä toi-

menpiteeseen  
      11,2 0 34 

 

Suurimmat erot taulukon mukaan ovat niiden henkilöiden välillä, jotka eivät ole saaneet 

ammatillisen kuntoutuksen oikeutta ja, jotka ovat saaneet vähintään oikeuden ammatilliseen 

kuntoutukseen. Oikeuden saaneet saaneet näyttävät olevan aineistossa hieman 

keskimääräistä vanhempia ja heidän kuntoutustukensa keskimääräinen kesto on 1,7 

kuukautta lyhyempi kuin ilman oikeutta jääneet. Ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteessä 

olleiden kuntoutustuki kesti keskimäärin 2 kuukautta vähemmän kuin ilman oikeutta 

jääneiden. Eroja löytyy myös aiempaa työskentelyä kuvaavista muuttujista. Noin 30 % 

ilman ammatillisen kuntoutuksen oikeutta jääneistä oli työsuhteessa kuntoutustuen alkessa 

kun taas ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteessä olleiden vastaava luku oli noin 70 %. 

Viimeisestä työsuhteesta oli myös huomattavasti enemmän aikaa niillä, jotka jäivät ilman 

oikeutta ammatilliseen kuntoutukseen. Keskimääräisissä ansiotuloissa, keskimääräisissä 

ammatillisen kuntoutuksen ansioedellytyksen alaisissa tuloissa ja siten myös 

keskimääräisessä eläkkeen määrässä oli myös merkittäviä eroja. Erot ovat helposti 

selitettävissä sillä, että työeläkelaitoksen ammatilliseen kuntoutukseen valikoituvat 

henkilöt, joiden työelämäyhteys on säilynyt. Huomioitavaa on kuitenkin, että ilman 

ammatillisen kuntoutuksen oikeutta jääneiden keskimääräiset ammatillisen kuntoutuksen 

ansioedellytyksen alaiset tulot ovat huomattavasti korkeammat kuin ammatillisen 

kuntoutuksen ansioedellytys 34 508,16 € (vuoden 2016 tasossa). Ammatillisen 

kuntoutuksen oikeuden jättämättä antamisen pitäisi perustua näillä ansioedellytyksen 

ylittäneillä henkilöillä terveydentilaan, eli ammatillisen kuntoutuksen ei ole arvioitu olevan 

tarkoituksenmukaista ja sillä ei voitu arvioida olevan vaikutusta työkykyyn.  
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Kuntoutustukipäätöstä tehdessä työeläkelaitoksen vakuutuslääkäri ottaa kantaa voidaanko 

lääketieteellisen arvion mukaan työkykyyn vaikuttaa ammatillisen kuntoutuksen 

toiminpitein. Aineistosta 88 %:lle löytyy arvo kyseisestä muuttujasta. Heistä 33,7 %:lle 

lääkäri puolsi ammatillista kuntoutusta. Näistä henkilöistä 40,1 % kärsi pääasiallisena 

sairautenaan tuki- ja liikuntaelinvaivoista ja 30,1 % mielenterveyden ja käyttäytymisen 

häiriöistä. Pelkällä kuntoutustuella olijoille arvioitiin ammatillisen kuntoutuksen voivan 

vaikuttaa työkykyyn keskimäärin 18 %:lle, kun taas oikeuden saaneille ja toimenpiteessä 

olleille yli puolelle arvioitiin vaikutusmahdollisuus. Jossain vaiheessa kaikille ammatillisen 

kuntoutuksen oikeuden tai kuntoutustoimenpiteeseen osallistuville arvioidaan, että 

ammatillisella kuntoutuksella voidaan vaikuttaa työkykyyn. Vajaalle puolelle myöntävä 

arvio on tapahtunut vasta ensimmäisen kuntoutustuen jälkeen, mahdollisesti 

jatkohakemuksen yhteydessä. Kuten aiemmin on jo todettu, kaikki muuttujat on mitattu 

ensimmäisen kuntoutustuen alkamisen yhteydessä. 

:Keskimääräinen kuntoutustuen kesto oli ammatillisen kuntoutuksen oikeuden saaneilla 5,2 

kuukautta. Jos lääkäri ei puoltanut kuntoutusta, kesto oli 6,0 kuukautta. Toimenpiteessä 

olleille kesto oli keskimäärin kaikkein lyhin, 4,9 kuukautta. Henkilöille, joille ammatillista 

kuntoutusta suositeltiin, ansioedellytys eli ansiotulot viisi vuotta ennen eläketapahtumaa -

arvon keskiarvo oli 99 647€. Jos ammatillista kuntoutusta ei suositeltu, ansiotulojen 

keskiarvo jäi 84 180 euroon. Taulukossa 4 ovat myös keskiarvot muuttujille taulukon 

ryhmittelyn mukaisesti.  

 

4.4 Tarkastelujakson lopputilannetta kuvaavat muuttujat 

 

Tarkastelujakson lopputilannetta kuvaavat muuttujat voi lajitella kolmeen kategoriaan nii-

den lähteen perusteella. Henkilöiden työllistymistä kuvaavat Eläketurvakeskukselta tulleet 

muuttujat, työeläkeyhtiöltä tulleet eläke- ja kuolintietoja kuvaavat muuttujat sekä näiden 

kahden ryhmän avulla päätellyt muuttujat sille tilanteelle, että henkilö on sekä eläkejärjes-

telmän että työelämän ulkopuolella.  

Eläketurvakeskuksen rekisteritiedot ovat ansaintarekisteritietoja ajalta 1.1.2016-

31.12.2019, joista selviää aineiston henkilöiden työeläkevakuutetut työ- ja palvelussuhteet 

sekä yrittäjäjaksot, jotka ovat olleet voimassa kyseisenä ajanjaksona. Huomioitavaa kuiten-

kin on, että tosiasiallista työskentelyn määrää eikä ansioiden määrää voida päätellä 
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muuttujien avulla. Aineistossa ei myöskään ilmene esimerkiksi vakuuttamatonta yritystoi-

mintaa. Yritystoiminta täytyy vakuuttaa, jos yrittäjän työtulo nousee yli 7 799,37 euroon 

vuoden 2019 indeksitasossa (Eläketurvakeskus, yrittäjän eläketurva, 2020). Työskentelytie-

dot on aineistossa muokattu helpommin käsiteltävään muotoon dummy-muuttujiksi, joista 

4 saa arvon 1, jos henkilöllä oli työsuhde auki vuoden (2016, 2017, 2018 tai 2019) lopussa. 

Toiset 4 saavat arvon 1, jos henkilöllä on ollut työ-, palvelus- tai yrityssuhde auki kyseisenä 

vuonna ylipäätään. Työskentelytiedoista on luotu myös muuttuja, joka saa arvon 1, jos hen-

kilö on työsuhteessa 1, vuoden kuluttua kuntoutustuen päättymisestä, sekä muuttujan, joka 

saa arvon 1 jos henkilö on työsuhteessa 2 vuoden kuluttua kuntoutustuen päättymisestä. 

Samanlaiset muuttujat luotiin myös sille, jos henkilöllä on työsuhde auki ylipäätään tänä 

kyseisenä vuotena kuntoutustuen päättymisen jälkeen. 

Jos henkilö on tarkastelujaksolla vielä eläkejärjestelmän piirissä, eli joko kuntoutustuella, 

työkyvyttömyyseläkkeellä, osakuntoutustuella, osatyökyvyttömyyseläkkeellä tai ammatil-

linen kuntoutus on kesken, luotiin tälle muuttuja työeläkelaitoksen tietokannasta. Toisin 

kuin Eläketurvakeskuksen ansaintarekisteritiedot, työeläkelaitoksen eläketiedot oli mahdol-

lista saada ajankohtaisesti vuoden 2020 loppuun. Siten niitä on pystytty analysoimaan ai-

neiston avulla pidemmälle. Työeläkelaitoksen tietokannasta saatiin myös kuolinpäivämää-

rät niille henkilöille, jotka olivat menehtyneet tarkastelujakson aikana. 
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5. Menetelmät 

 

Tässä luvussa esitellään ja kuvaillaan tutkimuksessa käytettävät menetelmät. Tutkimusky-

symykset ovat: 1. Ovatko kuntoutustukea saaneet henkilöt työssä vai kuntoutustuella/pysy-

vällä työkyvyttömyyseläkkeellä 1–2 vuotta ensimmäisen kuntoutustuen päättymisen jäl-

keen? Mitkä tekijät ovat yhteydessä tähän tarkastelujakson lopputilanteeseen (työssä olo / 

eläkkeelle jääminen)? ja 2. Vaikuttaako ammatillisen kuntoutuksen saaminen henkilöiden 

työllistymiseen? Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastataan laajasti kuvailevalla ana-

lyysillä ja tarkastelua laajennetaan lineaarisen todennäköisyysmallin avulla mikä esitellään 

alaluvussa 5.1. Ammatillisen kuntoutuksen mahdollisia kausaalivaikutuksia tutkitaan reg-

ressioepäjatkuvuus (RD) -menetelmällä, mikä käydään pääpiireissään läpi alaluvussa 5.2.  

5.1. Lineaarinen todennäköisyysmalli 

 

Kun halutaan tutkia mitkä tekijät ovat yhteydessä henkilöiden lopputilanteeseen (eläkkeelle 

jääminen/työllistyminen) yksinkertaisinta on käyttää lineaarista todennäköisyysmallia. 

Usean selittävän muuttujan lineaarinen regressiomalli voidaan esittää yksinkertaisesti seu-

raavassa muodossa: 

 

(1)                 𝑌𝑖  =  𝛼 + 𝛽1𝑋1𝑖  +  𝛽2 𝑋2𝑖+ . . . + 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖  +  𝜀𝑖  

    

Jossa Y = selitettävä muuttuja, 𝛼 = vakiotermi, 𝛽 = regressiokerroin, X =selittävä muuttuja 

sekä 𝜀 = mallin virhetermi 

Malli estimoidaan pienimmän neliösumman menetelmällä, jossa selittäville muuttujille 

määritetään virhetermin neliön summan minimoivat regressiokertoimet.  

Tutkimuskysymykseen 1 vastataan muodostamalla useita lineaarisia regressiomalleja, jolla 

selitetään kiinnostuksen kohteena olevia lopputulemia. Selitettävä muuttuja on malleissa 

niin kutsuttu binäärimuuttuja, eli kaikissa lopputilanteissa selitettävä lopputulema joko to-

teutuu tai ei toteudu:  

( 2)          𝑌 = {
 1,     𝐿𝑜𝑝𝑝𝑢𝑡𝑢𝑙𝑒𝑚𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑒𝑢𝑡𝑢𝑢  
0, 𝐿𝑜𝑝𝑝𝑢𝑡𝑢𝑙𝑒𝑚𝑎 𝑒𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑒𝑢𝑑𝑢
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Selitettävän muuttujan 𝑌𝑖 ollessa binäärinen, tällöin 𝐸(𝑌|𝑋1, 𝑋2, ⋯ , 𝑋𝑘) = 𝑃𝑟(𝑌 =

1|𝑋1, 𝑋2, ⋯ , 𝑋𝑘), ja lineaarinen todennäköisyysmalli voidaan esittää, 

 

(3)        𝑃𝑟(𝑌𝑖 = 1|𝑋1𝑖, 𝑋2𝑖, ⋯ , 𝑋𝑘𝑖) = 𝛼 +  𝛽1𝑋1𝑖  +  𝛽2 𝑋2𝑖+ . . . + 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖  +  𝜀𝑖 

 

(Stock & Watson 2019.) 

Tällöin regressiokerroin 𝛽𝑛 ilmaisee sen todennäköisyyden muutoksen, että Y = 1 kun se-

littävä muuttuja 𝑋𝑛 muuttuu yhdellä yksiköllä.  

Lopputulemat ovat seuraavat: 

1. Täysi eläke (työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki) Y_e = 1, muutoin 0 

2. Työsuhteessa Y_t = 1, muutoin 0. 

Lopputulemia tarkastellaan eläkkeen osalta kuvailevassa analyysissä ajanhetkillä 

31.12.2019 sekä 31.12.2020 ja työsuhteen osalta 31.12.2019, jolloin 2016–2017 eläkepää-

töksen saaneiden tarkastelujaksot ovat eri pituisia. Osa on päättänyt kuntoutustukensa jo 

2016 ja viimeisimmät vasta kesäkuussa 2018. Lopputulemia tarkastellaan siksi myös kont-

rolloidummin 1 ja 2 vuotta ensimmäisen kuntoutustuen päättymisen jälkeen. Työssä olon 

lopputulemia tarkastellaan poikkileikkaushetkellä 1 ja 2 vuotta ensimmäisen kuntoutustuen 

päättymisestä, sekä kumulatiivisesti niin, että työllistymistä tarkastellaan koko vuoden 

osalta. Jos henkilöllä on ollut edes yksi vakuutettu työ- tai palvelussuhde tai yrittäjäjakso 

tarkasteluvuoden aikana, saa tulosmuuttuja Y_t arvon 1.  

Vaihtoehtoisina binäärisen valinnan malleina voitaisiin käyttää myös probit- tai logit -mal-

leja, joita on aieminkin samankaltaisissa tutkimusasetelmissa käytetty. Tutkimusmenetel-

mäksi valikoitiin kuitenkin lineaarinen todennäköisyysmalli, koska sen tulokset ovat hel-

posti ja intuitiivisesti tulkittavissa. Soveltavassa taloustieteen tutkimuksessa käytetään myös 

useammin lineaarista mallia, joten tässäkin työssä on päädytty noudattamaan alan yleistä 

käytäntöä.  

Ammatilliseen kuntoutukseen liittyy valikoitumisongelma, mikä vaikeuttaa sen vaikutusten 

tutkimista. Kaikki eivät kaikki ole oikeutettuja työeläkekuntoutukseen, vaan työeläkeyhtiö 

tekee harkinnanvaraisen valinnan terveydentilan arvion ja juridisten ansiovaatimusten puit-

teissa. Ammatilliseen kuntoutukseen valitaan ihmisiä, joilla terveydentilan puolesta 
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kuntoutus on ajankohtaista. Osa niistä, jotka eivät saa ammatillista kuntoutusta ovat yksin-

kertaisesti liian sairaita kuntoutusta varten.  Siksi vertailu ammatillista kuntoutusta saanei-

den ja ilman ammatillisen kuntoutuksen oikeutta jääneiden välillä on ongelmallista. Ai-

neisto tulisi rajata niin, että mukana olisi vain henkilöt, joiden terveys sopii ammatillisen 

kuntoutuksen toimenpiteisiin, mutta tämä tiputtaa aineiston alle 1000 havaintoon. 

Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen ei takaa sitä, että henkilö osallistuu toimenpiteeseen. 

Ammatillisen kuntoutuksen oikeuden saadessaan ihmiset päättävät suurimmaksi osaksi itse, 

hakeutuvatko he kuntoutustoimenpiteeseen. Kaikki eivät koe itse olevansa tarpeeksi terveitä 

kuntoutukseen ja osalla ei välttämättä ole motivaatiota palata työelämään. Kuntoutukseen 

tarttuvat siis henkilöt, jotka haluavat ja kokevat pystyvänsä palaamaan työelämään kuntou-

tuksen myötä. Verrattuna ilman ammatillisen kuntoutuksen oikeutta jääneisiin, toimenpi-

teessä olleet ovat ammatillisen kuntoutuksen ansioedellytyksen ja työelämäyhteysvaati-

muksen myötä jo valmiiksi orientoituneempia työelämään kuin työelämän ulkopuolelta tu-

levat. Harhaa aiheuttaa se, että ei voida tietää, työllistyvätkö ihmiset ammatillisen kuntou-

tuksen jälkeen itse kuntoutuksen takia, vai esimerkiksi enemmänkin korkean motivaationsa 

tai työelämäyhteytensä takia.  

 Satunnaistettu vertailukoe olisi ihanteellinen asetelma ammatillisen kuntoutuksen vaiku-

tuksien tutkimiseksi. Tällöin ammatillista kuntoutusta saavien ryhmä ja kontrolliryhmä voi-

taisiin valita niin, että molemmat ryhmät koostuisivat yhtä terveistä, yhtä motivoituneista ja 

yhtä kiinnittyneistä työelämään, eivätkä ryhmien taustat olisi valmiiksi niin erilaiset. Täl-

lainen menettely olisi kuitenkin vaikea toteuttaa eikä ihmisille voi jättää tarjoamatta kun-

touttavaa palvelua koeasetelman vuoksi.  

 

5.2.  RD-asetelma 

 

Koska satunnaistettua vertailukoetta on vaikea ammatillisen kuntoutuksen vaikutuksia tut-

kiessa toteuttaa, täytyy keksiä toinen keino valikoitumisongelman ratkaisemiseksi. Regres-

sion Discontinuity Design eli suomeksi Regressioepäjatkuvuusasetelma (viitataan jatkossa 

RD-menetelmänä) on kvasikokeellinen tutkimusmenetelmä, missä säännön, lain tai muuten 

vain käytännön määrittämän raja-arvon (cutoff) ylittävät (tai alittavat) havainnot saavat tut-

kittavan treatmentin eli tässä tapauksessa oikeuden ammatilliseen kuntoutukseen. Raja-arvo 

määritellään juoksevan muuttujan avulla, mikä on tässä tapauksessa ansioedellytyksen 
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alaisia tuloja kuvaava muuttuja. Raja-arvo on jo luvussa 4.2 esitetty 34 508,16. Matemaat-

tisesti asiaa voidaan kuvata seuraavasti: 

(4)      𝑍𝑖  = {
1   𝑗𝑜𝑠 𝑋𝑖  ≥  34 508,16  
0   𝑗𝑜𝑠 𝑋𝑖  <  34 508,16

 

 

jossa Zi kuvaa kummalla puolella rajaa on eli onko mallin mukaan mahdollista saada am-

matillista kuntoutusta. Kun muuttuja, mikä kuvaa ansioedellytyksen alaisia tuloja ylittää 

raja-arvon 34 508,16 € eli ansioedellytys täyttyy, saa Z arvon 1. (Angrist & Pischke 2008, 

189–190.) 

Valikoitumisongelman ydin oli siinä, että emme voi sanoa työllistyvätkö jotkut ihmiset juuri 

ammatillisen kuntoutuksen takia vai muiden seikkojen, kuten työelämään kiinnittymisen 

takia toisia paremmin, jolloin nämä ihmiset ovat alun perinkin ilman ammatillista kuntou-

tusta paremmassa asemassa työllistyä. RD-asetelma olettaa, että lähellä rajaa olevat henkilöt 

ovat taustaoletuksiltaan samankaltaisia, jolloin toimenpiteeseen valikoitumisen valikoitu-

minen vastaa lähes satunnaista. RD-malli tuottaa kuntoutuksen vaikutuksen ja asetelmalla 

voidaan uskottavasti analysoida kuntoutuksen työllisyysvaikutuksia. Onkin intuitiivista aja-

tella, että työelämään kiinnittyminen on samankaltaisempaa henkilöillä joilla ansioedelly-

tyksen alaiset tulot ovat lähempänä toisiaan. Rajan eri puolille jääminen voi johtua vain 

muutaman sadan euron eroavaisuuksista ansioedellytyksen alaisissa tuloissa. Lisäksi asetel-

man hyvyyttä lisää se, että henkilöt eivät voi enää jälkikäteen vaikuttaa tulorajaan. 

RD-menetelmää voidaan helposti myös visualisoida, mikä helpottaa mallin ymmärtämistä. 

Toimenpiteen vaikutus tulosmuuttujaan mitataan vertaamalla kontrolliryhmän ja koeryh-

män tulosmuuttujan arvoja raja-arvon kohdalla eli niin kutsuttua ’hyppäystä’ rajalla. Kont-

rolliryhmän ja koeryhmän selitettävän muuttujan arvon erotus raja-arvon kohdalla on niin 

kutsuttu treatment effect eli toimenpiteen vaikutuksen suuruus. (Angrist & Pischke 2008, 

190.)  
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5.2.1. Fuzzy RD 

 

Jos juoksevan muuttujan rajalla tapahtuu täysi 100 prosentin hyppäys tulosmuuttujassa, eli 

tässä tapauksessa kaikki rajan ylittävät saisivat oikeuden ammatilliseen kuntoutukseen, kut-

suttaisiin mallia Sharp RD:ksi. Sharp RD ei kuitenkaan istu hyvin, kun tutkitaan ammatilli-

sen kuntoutuksen vaikutuksia. Sharp RD-asetelman mukaan ammatillisen kuntoutuksen 

saaminen riippuisi täysin ansioedellytyksen alaisista tuloista ja yksin ansioedellytyksen ra-

jan ylittäminen riittäisi ammatillisen kuntoutuksen saamiseen. Luvussa 2.2 keskusteltiin 

ammatillisen kuntoutuksen määräytymisperusteista. Tiedämme, että ansioedellytyksen li-

säksi tarkastellaan, onko ammatillinen kuntoutus terveydentila huomioiden henkilölle ajan-

kohtaista ja tarkoituksenmukaista. Täten kaikille, jotka ylittävät ansioedellytyksen ei anneta 

oikeutta ammatillisen kuntoutukseen. Alla taulukko 5 esittää ammatillisen kuntoutuksen 

saamista aineistossa ansiorajan ylittämisen perusteella. Kuten taulukosta nähdään, 785 hen-

kilöä ylitti ansiorajan, mutta heille ei silti annettu oikeutta ammatilliseen kuntoutukseen. 

Lisäksi 81 henkilöllä ansioedellytyksen alaiset ansiot olivat jääneet alle ansiorajan, mutta 

he saivat silti ammatillisen kuntoutuksen oikeuden. Todetaan siis, että tarkastelua tulee jat-

kaa eteenpäin huomioiden se, että kyseessä on tarkan valikoitumisen sijasta enneminkin 

’fuzzy’ valikoituminen raja-arvon kohdalla. Sama voidaan todeta graafisesti myöhemmissä 

kuvioissa 11 ja 12. 

Taulukko 5:Ansiorajan ylittäminen ja ammatilliseen kuntoutukseen valikoituminen 

Ammatillinen kuntoutus Tulot >= 34 508.16 Määrä 

Ei Ei 726 

Ei Kyllä 785 

Kyllä Ei 81 

Kyllä Kyllä 854 

  

 

Fuzzy RD-asetelmassa käytetään instrumenttimuuttujaa. Instrumenttimuuttuja luodaan jat-

kuvan muuttujan raja-arvon avulla ja estimoidaan 2SLS:n eli kaksivaiheisen pienimmän ne-

liösumman menetelmällä. Luodaan siis dummy-muuttuja, mikä kuvaa kummalle puolelle 
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ansioedellytyksen raja-arvoa kukakin henkilö sijoittuu. Kyseistä muuttujaa käytetään siten 

instrumenttina sille, saako henkilö ammatillista kuntoutusta vai ei. Instrumentin käytössä 

oletetaan, että se on relevantti, eli korreloitunut ammatillista kuntoutusta kuvaavan muuttu-

jan kanssa. Toiseksi oletetaan, että instrumentti vaikuttaa tulosmuuttujaan eli työllistymi-

seen ainoastaan ammatillisen kuntoutuksen kautta ja kolmanneksi, että mikään muu ulko-

puolinen tekijä vaikuta raja-arvon ylitykseen. (Angrist & Pischke, 2015, 106–107, 169–

171.) 

Kuten aiemmin jo todettu Fuzzy RD estimoidaan yksinkertaisella 2SLS -menetelmällä hyö-

dyntämällä instrumenttimuuttujaa. Angrist & Pischke (2008, 192–197) esittävät ensimmäi-

sen ja toisen vaiheen jotakuinkin seuraavasti:  

 (5)            𝐷𝑖  =  𝛾0  + 𝛾1𝑋𝑖  +  𝛾2𝑍𝑖   +  𝛾4𝑋𝑖𝑍𝑖  +  𝜀𝑖 , 

missä Di  on ammatillisen kuntoutuksen oikeuden saamista kuvastava dummy joka saa arvon 

yksi, jos henkilö on saanut oikeuden ammatilliseen kuntoutukseen. Zi on ansioedellytyksen 

ylittämistä kuvaava dummy, mikä saa arvon 1 jos ansioedellytys ylitetään. ja Xi kuvastaa 

juoksevaa muuttujaa ansioedellytyksen alaisista tuloista. 𝑋𝑖𝑍𝑖 kuvastaa jatkuvan muuttujan 

ja ansioedellytyksen dummyn interaktiota.  𝛾𝑖  on regressiokerroin ja 𝜀𝑖  virhetermi. 

Toinen vaihe on: 

(6)              𝑌𝑖 =  𝛼0  +   𝛼1𝑋𝑖  +   𝛼2𝐷𝑖  + 𝛽4𝑋𝑖𝐷𝑖  +  𝜂𝑖  , 

Missä Yi on selitettävä, eli työllistymistä kuvaava muuttuja, 𝛼𝑖 regressiokerroin ja 𝜂𝑖  virhe-

termi. 

Fuzzy-RD:tä käytettäessä tulee huomioida, että sen tulokset ovat LATE-estimaatteja (local 

average treatment effect), mikä tarkoittaa, että sen lisäksi, että tarkastellaan vain ihmisiä, 

jotka ovat juuri tietyllä havaintovälillä juoksevan muuttujan rajalla, vaikutusta tarkastellaan 

vain niiden henkilöiden osalta, joilla rajasääntö ammatillisesta kuntoutuksesta on ns. toimi-

nut. Täten vaikutusten tarkastelusta jää pois henkilöt, joille ei rajasäännöstä huolimatta an-

nettu ammatillista kuntoutusta, vaikka ansiot ylittivät ansioedellytyksen ja ne henkilöt, jotka 

jäivät rajan alapuolelle, mutta silti saivat ammatillista kuntoutusta. (Angrist & Pischke, 

2008, 112–119.) 

Graafinen tarkastelu auttaa ymmärtämään RD-asetelmaa. Kuvat 13 ja 14 esittävät ammatil-

lisen kuntoutuksen oikeuden saamista ansioedellytyksen raja-arvon kohdalla. Kuvioissa 

vaaka-akselilla juokseva muuttuja on keskitetty kuvastamaan etäisyyttä ansioedellytyksen 
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rajasta 34 508,16 €. Rajan vasemmalla puolella olevat henkilöt, joiden ansioedellytyksen 

alaiset tulot olivat 0 € ovat siten -34 508,16 € päässä ansioedellytyksen rajasta. Selkeyden 

vuoksi kuvioihin on tehty rajaus esittämään tapaukset juoksevan muuttujan väleillä -

40 000–40 000 ja -20 000–20 000. Kokonaisuudessaan aineistossa on paljon havaintoja 

myös suuremmilla ansiotuloilla. Ne jäävät kuitenkin niin kauas raja-arvosta, että eivät ole 

kuvissa oleellisia.   

Havainnot on ryhmitelty ”bineihin” eli tuloryhmiin juoksevan muuttujan mukaan noin 2500 

€ välein. Jokainen piste esittää siis keskiarvoa ammatillisen kuntoutuksen oikeuden saami-

sessa kyseisessä tuloryhmässä. Jokaiselle keskiarvolle tuloluokassa on luotu myös 95 % 

luottamusväli. Pisteparviin on sijoitettu kolmio-kernelillä painotettu lokaalinen lineaarinen 

suora. Kuviossa 13 havaintovälinä on 35 000 € rajan molemmin puolin ja kuviossa 14 ”op-

timaalinen” 14 766 €. Vastaava kuvio ilman havaintoväliä koko aineistolla löytyy kohdasta 

Liite 1. Havaintovälin merkityksestä ja optimaalisesta havaintovälistä tarkemmin lisää myö-

hemmin.  

Silmänmääräisesti kuviosta 13 voi nähdä, että oikeus ammatilliseen kuntoutukseen hyppää 

noin 10 prosenttiyksikköä rajalla. Hyppäys kuitenkin pienenee merkittävästi, kun havainto-

väliä rajataan ’optimaaliseen’ lukuun. 95 % luottamusvälit ovat melko leveitä, mikä voi 

johtua esimerkiksi rajatun alueen pienestä otoskoosta. Kun tätä ensimmäistä vaihetta am-

matillisen kuntoutuksen oikeudesta ansioedellytyksen raja-arvon ylittyessä estimoidaan 

OLS-menetelmällä, saadaan estimaatiksi 0,19 (0.048). Havaintovälinä tässä estimoinnissa 

käytettiin 15 000 rajan molemmin puolin. Ensimmäisen vaiheen estimoinnin mukaan tulok-

set ovat hyviä ja rajalla tapahtuu tilastollisesti merkitsevä hyppäys ammatillisen kuntoutuk-

sen oikeuden saamisessa. 
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Kuvio 13: Ammatillista kuntoutusta saaneiden osuus ansioedellytyksen raja-arvolla lokaalisella lineaarisella regressi-

olla havaintovälillä -35000, 35000. 

 

Kuvio 14:Ammatillista kuntoutusta saaneiden osuus ansioedellytyksen raja-arvolla lokaalisella lineaarisella regressi-

olla optimihavaintoväli -14766,14766 

 

 

Kuvioista 13 ja 14 on syytä huomioida myös heti rajan oikealla puolella esiintyvä tulo-

luokka, jossa ammatillisen kuntoutuksen keskiarvo on huomattavasti alempi kuin taas sitä 

seuraavassa tuloluokassa. Tästä voitaisiin tulkita, että ammatillisen kuntoutuksen oikeuden 

saamine ei hyppää heti ansioedellytyksen rajan ylittyessä vaan vasta kun ansioita on kerty-

nyt muutama tuhat euroa enemmän. Tämä saattaa vaikuttaa myöhempiin työllistymisen 
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estimoinnin tuloksiin luvussa 6.3. Tilannetta ratkotaan myöhemmin mallin validius- ja ro-

bustisuustarkastelujen yhteydessä poistamalla raja-arvon läheisyydestä havaintoja. Tämä 

johtuu luultavasti ammatillisen kuntoutuksen myöntämisen harkinnanvaraisesta luonteesta. 

Ammatillista kuntoutusta ei saa automaattisesti, kun ansioedellytyksen raja-arvo ylittyy, 

vaan henkilön tulee täyttää myös muut ammatillisen kuntoutuksen vaatimukset, joista kes-

kusteltiin aiemmin luvussa 2.2. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ammatillisen kuntoutuk-

sen tulee olla tarkoituksenmukaista, eli kuntoutuksen sen avulla on mahdollista kuntouttaa 

henkilö takaisin työelämään ja säästää eläkemenoa. Jos on esimerkiksi liian sairas ammatil-

lisen kuntoutukseen, ei sitä tällöin myönnetä, vaikka ansiot ylittyisivätkin. On myös mah-

dollista, että vaikka ansioedellytys täyttyykin, ei työelämäyhteyttä muuten katsota riittä-

väksi ja ammatillista kuntoutusta ei myönnetä. Tämä seikka korostuu varmastikin juuri am-

matillisen kuntoutuksen raja-arvon läheisyydessä, missä henkilöiden tulot ovat olleet suh-

teellisen pieniä.  

Seuraavaksi edetään itse työssä olon estimointia kohti. Cattaneo, Idrobo ja Titiunik (2019, 

40–41) argumentoivat, että epäparametrinen malli, eli malli, mikä rajataan raja-arvon lähei-

syyteen, on yleisimmin käytetty ja toteuttaa luotettavampia estimaattoreita. Siksi tässäkin 

työssä käytetään epäparametrista mallia. Tämän jälkeen valitaan, kuinka lähellä raja-arvoa 

malli estimoidaan, eli määritetään niin kutsutun bandwidth:in eli havaintovälin suuruus. Es-

timoinnin ulkopuolelle jäävät kaikki havainnot, jotka eivät kuulu havaintovälille. Havainto-

välin valinta vaikuttaa suoraan estimointituloksiin. Pienempi havaintoväli vähentää tulosten 

tarkkuutta, mutta vähentää myös harhan mahdollisuutta ja suurempi havaintoväli taas lisää 

tulosten tarkkuutta, mutta myös harhan mahdollisuutta. Jo kuvasta 13 ja 14 näkee kuinka 

paljon havaintovälin valinta vaikuttaa estimointituloksiin. Pienemmällä (MSE-optimaali-

sella) havaintovälillä hyppäys on selvästi silmin nähden pienempi. Halutaan siis valita tark-

kuus – harha väliltä optimaalisin havaintoväli. Yleisin tapa toteuttaa tämä on valita sellainen 

havaintoväli, mikä minimoi RD estimaatin keskineliövirheen (MSE). Yhdessä MSE:n mi-

nimoivan havaintovälin kanssa käytetään raja-arvoa painottavaa kolmio-kerneliä, sillä ne 

yhdessä tuottavat parhaan MSE-optimaalisen estimaatin. (Cattaneo, Idrobo ja Titiunik, 

2019, 43–47.) Tutkielman analyysi on suoritettu R-ohjelmistolla ja siihen ladatulla valmis-

paketilla ”rdrobust”. Valmispaketti laskee optimaalisen havaintovälin automaattisesti, eikä 

sitä siten tarvitse erikseen manuaalisesti laskea. (Calonico, Cattaneo, Farrell & Titiunik, 

2021.)  
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6. Tulokset 

 

6.1. Yleiskuvailu kuntoutuksen päättymisen jälkeen 

 

Kuvio 15 kiteyttää vuosina 2016–2017 ensimmäisen kuntoutustukipäätöksen saaneiden 

poikkileikkaustilanteen vuoden 2019 lopussa. Kuviosta näemme poikkileikkaustilanteen 

vuoden 2019 lopussa. Reilu valtaosa kuntoutustukilaisista on vielä tällöinkin pääasiallisesti 

täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä tai kuntoutustuella ilman työsuhdetta. Vajaa 7 % on sekä 

täydellä eläkkeellä että työsuhteessa. Noin 14 % tutkimusjoukosta on kokonaan ainoastaan 

työsuhteessa, eikä enää minkäänlaisella eläke-etuudella. Huomattavan suuri osa, eli noin 16 

% ei ole eläkkeellä eikä myöskään työssä. Tämä joukko koostuu siis todennäköisimmin 

työttömistä työnhakijoista ja he saavat toimeentulonsa erinäisistä sosiaalietuuksista. Tulok-

siin ei ole otettu mukaan niitä aineiston henkilöitä, jotka ovat siirtyneet vanhuuseläkkeelle. 

Kuvio 15: Kokonaistilanne 31.12.2019, N= 2453 

 

Kuvion 15 suurimman lohkossa, eli täydellä eläkkeellä olijoista 47,3 % eli hieman alle puo-

let oli kuntoutustuella ja työkyvyttömyyseläkkeellä taas 52,3 %. Eläkkeen rinnalla työsken-

televistä 55,6 % oli kuntoutustuella ja 44,3 % työkyvyttömyyseläkkeellä poikkileikkausti-

lanteen 31.12.2019 mukaan. 

Eläkkeellä

54,40%

Muu

16,26%

Työssä

14,02%

Eläkkeellä ja työssä

6,89%

Kuollut

3,38%

Osaeläkkeellä ja 

työssä

1,92%

Osaeläkkeellä

1,55%
Kuntoutus

1,10%

Kuntoutus ja työssä

0,49%

KOKONAISTILANNE 31.12.2019
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Kuvion 15 esitystapa ei kuitenkaan ole ihanteellinen. Kuviossa henkilöt ovat päättäneet eri 

aikoihin kuntoutustukensa. Tämä tarkoittaa sitä, että samassa vertailussa on esimerkiksi ne, 

joiden kuntoutustuki on päättynyt keväällä 2016 ja ne, joilla se on päättynyt vasta keväällä 

2018. Kuvio 15 antaa kuitenkin hyvän kokonaiskatsauksen viimeisimpään tilanteeseen. Alla 

olevassa taulukossa 6 asiaa korjataan ja lopputulemia vertaillaan 1 ja 2 vuoden kuluttua 

ensimmäisen kuntoutustuen päättymisestä. Tällöin henkilöt ovat olleet lähempänä saman 

ajan pois ensimmäiseltä kuntoutustuelta. Keväällä 2018 päättyneitä kuntoutustukia ei voitu 

ottaa 2 vuoden vertailuun, sillä työskentelytieto saatiin pisimmillään vuoden 2019 loppuun. 

Toisen vuoden tarkastelussa on siksi vain ne henkilöt, joiden kuntoutustuki on päättynyt 

vuosina 2016–2017.  

Taulukko 6: Kuntoutustukilaisten tilanne työsuhdetiedot mukaan lukien 1 ja 2 vuotta ensimmäisen kuntoutustuen päätty-

misestä. N= 2454 ja * N=1865, sillä ei mukana 2018 päättyneitä kuntoutustukia vuoden 2020 työsuhdetietojen puuttuessa. 

Tilanne Kuntoutustuen päättymisestä 

 1 vuosi 2 vuotta* 

Vain täydellä eläkkeellä 58 % 52,3 % 

Täydellä eläkkeellä ja töissä 8,0 % 7,0 % 

     joista kuntoutustuella ja töissä 72,6 % 49,6 % 

     joista työkyvyttömyyseläkkeellä ja töissä 27,4 % 50,4 % 

Vain osaeläkkeellä 1,3 % 1,2 % 

Osaeläkkeellä ja töissä 2,0 % 2,2 % 

Vain töissä 12,1 % 15,3 % 

Muu 16,2 % 18,5 % 

Kuollut 2,3 % 3,4 % 

 

Taulukon 6 mukaan vuoden kulututtua vielä 58 % on täydellä eläkkeellä, eli työkyvyttö-

myyseläkkeellä tai kuntoutustuella. 2 vuoden kuluttua täydellä eläkkeellä olijoiden osuus 

tippuu noin 52 %:iin. Täydeltä eläkkeeltä siirrytään selvästi toista vuotta kohden joko työ-

elämään tai työttömäksi työnhakijaksi, sillä molempien osuudet kasvavat toista vuotta koh-

den.   

Vaikka Eläketurvakeskuksen ansiorekisteriaineistoa on vain vuoteen 2019 saakka, on elä-

keaineisto vuoden 2020 loppuun ja siten eläkkeiden tarkastelua voidaan jatkaa pidemmälle. 

Alla olevaan taulukkoon 7 on kerätty eläkeaineistolla yhdistetyt tilanteet vuoteen 2020 

saakka.  
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Taulukko 7: Kuntoutustukilaisten tilanne 31.12.2019, 31.12.2020 ja 1 sekä 2 vuotta ensimmäisen kuntoutustuen päättymi-

sen jälkeen N=2454 

 

Taulukosta voi havaita samansuuntaisten tulosten jatkuvan myös vuoteen 2020. Täydellä 

eläkkeellä olijoiden osuus laskee hitaasti ja eläkkeeltä siirrytään pääasiassa joko täysin työ-

elämään tai työttömäksi työnhakijaksi. Merkittäviä eroja ei kuitenkaan vuosien välillä ole. 

Osa-eläkkeelle on siirtynyt vain murto-osa vuoden 2016–2017 kuntoutustukilaisista. 

Kun työssä oloa 1 ja 2 vuotta ensimmäisen kuntoutustuen jälkeen tarkastellaan iän mukaan, 

huomataan, että työssä olevien osuus on hieman suurempaa nuoremmilla verrattuna van-

hempiin, mutta erot eivät ole niin suuria kuin voisi olettaa. 1 vuoden kuluttua alle 34-vuoti-

aista 21,1 % on töissä, 35–44-vuotiaista 23,6 % on töissä, 45–54-vuotiaista 24,4 % on töissä, 

55–59-vuotiaista 18,3 % on töissä ja yli 60 vuotiaista 20,8 % on töissä. Toisen vuoden tar-

kastelun luvut ovat suurin piirtein samanlaisia. Sukupuolittainen vaihtelu ei ole erityisen 

suurta. Naisista 24,2 % oli töissä 1 vuoden jälkeen, kun miehillä vastaava luku oli 20,6 %. 

Sairauspääryhmäkohtaisessa tarkastelussa huomataan, että mielenterveyden ja käyttäytymi-

sen häiriöiden takia kuntoutustuella olleista 18,8 % työllistyy 1 vuoden jälkeen ja 22,2 % 2 

vuoden jälkeen, kun tuki- ja liikuntaelinsairauksista kärsiville vastaava osuus oli 1 vuoden 

jälkeen 26,8 % ja 2 vuoden jälkeen 27.7 %. 

Kuviot 16 ja 17 kuvaavat kuntoutustuella ja työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuuksia 

koko aineistosta vuosina 2018–2020. Kuvaajista on nähtävissä se, että vaikka kuntoutustu-

kelaisten osuus aineistosta vähenee vuosien aikana, niin työkyvyttömyyseläkeläisten osuu-

det kasvavat. Vuonna 2020 37 % aineistosta on täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä. Kun-

toutustukea on saanut heinä-joulukuussa 2020 23,9 % aineistosta. Tämä voi johtua 

Tilanne Ajankohta Kuntoutustuen päättymisestä 

 31.12.2019 31.12.2020 1 vuosi 2 vuotta 

Täydellä eläkkeellä 61,3 % 58,4 % 66,1 % 60,6 % 

joista työkyvyttömyyseläkkeellä 51,8 % 63,0 % 35,8 % 53,4 % 

joista kuntoutustuella 48,2 % 37,0 % 64,2 % 46,6 % 

Osaeläkkeellä 3,5 % 3,5 % 3,3 % 3,4 % 

joista osatyökyvyttömyyseläk-

keellä 

68,2 % 70,9 % 51,9 % 65,0 % 

joista osakuntoutustuella 31,8 % 29,1 % 48,1 % 35,0 % 

Muu/Työssä 31,8 % 34,1 % 28,3 % 32,6 % 

Kuollut 3,4 % 4,0 % 2,3 % 3,4 % 
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esimerkiksi siitä, että henkilöiden ollessa jo useampia vuosia kuntoutustuella ilman muu-

tosta terveydentilassa, täytyy eläkeyhtiön harkita jo pysyvämpää ratkaisua varsinkin lähem-

pänä vanhuuseläkeikää oleville.  

 

 

Alla taulukossa 8 kuvataan jo aiemmin taulukossa 6 esitetyt lopputilanteet, mutta ryhmitel-

tynä ammatillisen kuntoutuksen mukaan. Samanlainen ryhmäjako nähtiin taulukossa 4. Ei 

ammatillisen kuntoutuksen oikeutta -ryhmään kuuluvat siis vain kuntoutustuella olleet, 

joilla ei missään vaiheessa ollut oikeutta ammatilliseen kuntoutukseen joko ansioiden tai 

terveydentilan takia. Seuraavaan ryhmään kuuluvat kaikki, jotka ovat oikeutettuja kuntou-

tukseen, mutta eivät jostain syystä ole käyttäneet oikeutta. Tähän syynä voi olla esimerkiksi, 

että oma terveydentila koetaan sellaisena, että kuntoutustoimenpidettä ei pysty suorittamaan 

0,0 %

10,0 %

20,0 %

30,0 %

40,0 %

50,0 %

60,0 %

2018 heinä-

joulu

2019 tammi-

kesä

2019 heinä-

joulu

2020 tammi-

kesä

2020 heinä-

joulu

Kuntoutustuella

0,0 %

5,0 %

10,0 %

15,0 %

20,0 %
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35,0 %

40,0 %

45,0 %

2018 2019 2020

Työkyvyttömyyseläkkeellä

Kuvio 16: Kuntoutustuella olevien osuudet koko aineistosta vuosina 2018–2020 

Kuvio 17:Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuudet koko aineistosta vuosina 

2018–2020 
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tai kyse voi olla myös motivaation puutteesta. Oikeanpuoleisin ryhmä koostuu niistä, jotka 

ovat osallistuneet ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteeseen. Lopputilanteilla on suuria 

eroja ryhmien välillä. Erityisesti toimenpiteessä olleiden ja ilman ammatillisen kuntoutuk-

sen oikeutta jääneiden erot ovat suuria, mutta myös oikeuden saaneiden ja toimenpiteessä 

olleiden välillä on suuria eroja. Esimerkiksi vuoden kuluttua kuntoutustuen päättymisestä 

58 % vain oikeuden saaneista on täydellä eläkkeellä, kun toimenpiteessä olleilla vastaava 

osuus on 29 %. Toisena vuonna ensimmäisen kuntoutustuen päättymisestä osuudet laskevat 

pelkän oikeuden saaneilla 4,3 %-yksikköä ja toimenpiteessä olleilla 3 %-yksikköä. Töissä 

olevien osuudet ovat myös varsin erilaiset näissä ryhmissä. Vain oikeuden saaneista aino-

astaan 13,3 % on töissä yhden vuoden kuluttua kuntoutustuen päättymisestä, kun taas toi-

menpiteessä olleista töissä oli 31,9 %. Toiseen vuoteen mennessä toimenpiteessä olleiden 

työssäkäyvien osuus kasvaa, mutta oikeuden saaneiden jopa vähenee. 

Kuvailevista tuloksista on helposti nähtävissä, että toimenpiteeseen osallistuneet henkilöt 

ovat useammin työelämässä 1 ja 2 vuotta kuntoutustuen jälkeen verrattuna niihin, jotka eivät 

olleet toimenpiteessä. Äärimmäisen tärkeää on kuitenkin huomioida, että valikoitumison-

gelman takia tulos ei välttämättä kerro juurikaan ammatillisen kuntoutuksen työllisyysvai-

kutuksista. Tästä keskusteltiin kohdassa 5. Menetelmät. Kausaalivaikutusten tutkimista jat-

ketaan luvussa 6.3.  

Taulukko 8:Lopputilanteet ammatillinen kuntoutus jaottelijana 

1 vuosi kuntoutustuen jäl-

keen 

Ei oikeutta amma-

tilliseen kuntoutuk-

seen N=1606 

Oikeus ammatilliseen 

kuntoutukseen 

N=520  

Ammatillisen 

kuntoutuksen toi-

menpide 

N=327 

 %-osuus %-osuus %-osuus 

Vain täydellä eläkkeellä 60,0 % 58,0 % 29,0 % 

Täydellä eläkkeellä ja töissä 10,3 % 11,5 % 9,1 % 
joista kuntoutustuella ja töissä 66,9 % 73,3 % 79,3 % 

joista työkyvyttömyyseläkkeellä ja 

töissä 

33,1 % 26,6 % 20,7 % 

Vain osaeläkkeellä 0,3 % 1,7 % 5.0 % 

Osaeläkkeellä ja töissä 0,7 % 2,3 % 8,5 % 

Vain töissä 10,1 % 13,3 % 31,9 % 

Muu 15,4 % 12,5 % 15,7 % 

Kuollut 2,3 % 0,58 % 0,95 % 

2 vuotta kuntoutustuen jäl-

keen* 

Ei oikeutta amma-

tilliseen kuntoutuk-

seen 

N=1143 

Oikeus ammatilli-

seen kuntoutukseen 

N=419   

Ammatillisen 

kuntoutuksen toi-

menpide 

N=303 

 %-osuus %-osuus %-osuus 

Vain täydellä eläkkeellä 59,0 % 53,7 % 26,0 % 

Täydellä eläkkeellä ja töissä 7,0 % 8,8 % 4,6 % 
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joista kuntoutustuella ja töissä 43,8 % 48,6 % 85,7 % 

joista työkyvyttömyyseläkkeellä ja 

töissä 

56,2 % 51,4 % 14,3 % 

Vain osaeläkkeellä 0,3 % 2,6 % 3,0 % 

Osaeläkkeellä ja töissä 0,5 % 2,1 % 8,6 % 

Vain töissä 10,4 % 12,4 % 37,0 % 

Muu 18,0 % 18,6 % 20,5 % 
Kuollut 5,0 % 1,7 % 0,33 % 

Tilanne 31.12.2019 Ei oikeutta amma-

tilliseen kuntoutuk-

seen N=1512 

Oikeus ammatilliseen 

kuntoutukseen 

N=530 

Ammatillisen 

kuntoutuksen toi-

menpide 

N=411 

 %-osuus %-osuus %-osuus 

Vain täydellä eläkkeellä 60,6 % 56,0 % 28,2 % 

Täydellä eläkkeellä ja töissä 7,1 % 7,7 % 5,3 % 
joista kuntoutustuella ja töissä 52,3 % 51,2 % 77,3 % 
joista työkyvyttömyyseläkkeellä ja 

töissä 

47,6 % 48,7 % 22,7 % 

Vain osaeläkkeellä 0,4 % 2,4 % 4,9 % 

Osaeläkkeellä ja töissä 0,59 % 1,7 % 7,0 % 

Vain töissä 9,6 % 12,8 % 35,9 % 

Muu 17,0 % 18,0 % 17,5 % 

Kuollut 4,8 % 1,3 % 0,97 % 

Kuollut 4,8 % 1,3 % 0,97 % 
* N=1865, sillä ei mukana 2018 päättyneitä kuntoutustukia vuoden 2020 työsuhdetietojen puuttuessa. 

 

 

6.2.  Analyysi lineaarisen todennäköisyysmallin avulla 

 

Kausaalivaikutusten tarkastelussa on käytetty luvun 5.1 mukaisesti lineaarista todennä-

köisyysmallia. Ennen mallien muodostamista varmistettiin, että selittävät muuttujat eivät 

korreloi liiaksi keskenään. Muuttujat palkkaluokka ja eläkeluokka yhdessä aiheuttivat mul-

tikollineaarisuutta, joten eläkeluokka poistettiin malleista. Mallien virhetermeissä ilmeni 

heteroskedastisuutta, mitä korjattiin käyttämällä Whiten robusteja keskivirheitä. Ensin tar-

kastellaan täydelle eläkkeelle, eli joko kuntoutustuelle tai työkyvyttömyyseläkkeelle jäämi-

sen todennäköisyyttä 1 ja 2 vuotta ensimmäisen kuntoutustuen päättymisestä. 
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6.2.1. Mitkä tekijät ovat yhteydessä eläkkeelle jäämisen todennäköisyyteen? 

 

Taulukko 9: Työkyvyttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle jäämistä 1 ja 2 vuotta ensimmäisen kuntoutustuen jälkeen selit-

tävät muuttujat. 

Työkyvyttömyyseläkkeellä tai kuntoutustuella 1 ja 2 vuotta ensimmäisen kuntoutustuen jälkeen 

 Selitettävä muuttuja: 

 Työkyvyttömyyseläkkeellä tai kuntoutus-

tuella 1 v jälkeen 

Työkyvyttömyyseläkkeellä tai kuntoutus-

tuella 2 v jälkeen 

Sukupuoli: Nainen 0.010 0.005 

 (0.019) (0.020) 

Ikä: 

Alle 35 vuotta 
vertailuryhmä vertailuryhmä 

35–44 vuotta 0.063** 0.057* 

 (0.031) (0.031) 

45–54 vuotta 0.113*** 0.098*** 

 (0.030) (0.030) 

55–59 vuotta 0.240*** 0.295*** 

 (0.032) (0.033) 

Yli 60 vuotta 0.223*** 0.283*** 

 (0.043) (0.043) 

Asuinpaikka: 

Helsinki-Uusimaa 
vert. vert. 

Etelä-Suomi -0.011 0.013 

 (0.027) (0.028) 

Länsi-Suomi 0.034 0.048* 

 (0.027) (0.027) 

Pohjois- ja Itä-Suomi 0.007 0.023 

 (0.026) (0.026) 

Diagnoosi: 

Mielenterveyden ja käyt. häiriöt 
vert. vert. 

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet -0.114*** -0.140*** 

 (0.026) (0.026) 

Verenkiertoelinten sairaudet 0.000 0.039* 

 (0.042) (0.042) 

Muut sairaudet -0.132*** -0.142*** 

 (0.024) (0.002) 

Työsuhteiden lukumäärä -0.004** -0.003 

 (0.002) (0.002) 

Aika viimeisestä työsuhteesta 0.006 0.006 

 (0.005) (0.005) 

Jatkuva työsuhde: Kyllä 0.034* 0.017 

 (0.020) (0.020) 

Palkkaluokka: 

Alle 8000 €/kk 

 

vert. vert. 

8 000,1–18 000 €/v -0.009 -0.013 

 (0.027) (0.028) 

18 000,1–28 000 €/v -0.042 -0.022 

 (0.030) (0.031) 

28 000,1–38 000 €/v -0.026 -0.019 
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 (0.037) (0.037) 

Yli 38 000,1 €/v -0.058 -0.22 

 (0.043) (0.044) 

Kuntoutustuen pituus kk 0.013*** 0.014*** 

 (0.002) (0.002) 

Työttömyystuki kk 0.001* 0.002** 

 (0.000) (0.001) 

Sairauslomavuodet 0.034*** 0.033*** 

 (0.007) (0.008) 

Aiemmat hylkäyspäätökset 

lkm. 
0.030 0.010 

 (0.030) (0.030) 

Ammatillinen kuntoutus: 

Ei kuntoutusta 
vert. vert. 

Työkokeilu -0.248*** -0.258*** 

 (0.032) (0.032) 

Koulutus -0.403*** -0.321*** 

 (0.056) (0.056) 

Pelkkä oikeus kuntoutukseen -0.026 -0.009 

 (0.024) (0.025) 

Muu -0.275*** -0.324*** 

 (0.112) (0.122) 

Vakio 0.517*** 0.434*** 

 (0.041) (0.042) 

Havaintojen määrä 2 354 2 354 

R2 0.131 0.140 

Korjattu R2 0.121 0.131 

Jäännöskeskivirhe (hav. = 2327) 0.441 0.454 

F testi (vapausasteet (df). = 26; 

2327) 
13.492*** 14.597*** 

Huomio: OLS-estimaatit ja keskivirheet lineaarisesta todennäköisyysmallista.   

Käytetty heteroskedastisuuden suhteen korjattuja keskivirheitä 

(Whiten robustit keskivirheet hc0) 

*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01
 

 

 

Taulukosta 9 nähdään lineaarisen regressioanalyysin tulokset 1 ja 2 vuotta kuntoutustuen 

jälkeen. Havaintoja on molemmissa lopputilanteissa saman verran 2354, 99 havaintoa on 

jäänyt mallin ulkopuolelle puuttuvien arvojen takia. Selitysastetta tulkitaan lineaarisessa to-

dennäköisyysmallissa hieman eri lailla verrattuna perinteisempään lineaariseen regressio-

malliin. LPM-mallissa selitysaste mittaa erotusta kahden tulomuuttujien ennustetun toden-

näköisyyden (Y = 1 tai Y = 0) välillä (Gronau, 1998). Selitysastetta on siis turhaa tulkita 

liikaa mallin hyvyysmittana.  

Tilastollisesti merkitsevät estimaatit on lihavoitu. Tuloksien mukaan täydellä eläkkeellä ole-

misen todennäköisyyttä selittää tilastollisesti merkitsevästi ikä, sairausdiagnoosi, työsuhtei-

den lukumäärä (1 vuoden tarkastelussa), ensimmäisen kuntoutustuen pituus (mitattu ennen 

eläkejaksoa, ei siis ota huomioon jatkohakemuksia), sairauslomavuosien määrä ja 



 

56 

 

 

ammatillinen kuntoutus. Ikää tarkastellaan Eläketurvakeskuksen määrittämän luokittelun 

mukaan ikäryhmissä vertailuryhmänä alle 35-vuotiaat. Vanhemmassa ikäryhmässä olemi-

nen lisää täydellä eläkkeellä olemisen todennäköisyyttä lähes kaikissa ikäryhmissä verrat-

tuna alle 35-vuotiasiin. Yksiselitteisesti, mitä vanhempi, sitä todennäköisemmin on täydellä 

eläkkeellä 1 ja 2 vuotta ensimmäisen kuntoutustuen päättymisen jälkeen. Yli 60-vuotias on 

alle 35-vuotiaaseen verrattuna 22,3 %-yksikköä todennäköisemmin täydellä eläkkeellä 1 

vuosi kuntoutustuen jälkeen. Tuki- ja liikuntaelinsairauden takia kuntoutustuella oleminen 

vähentää täydellä eläkkeellä olemisen todennäköisyyttä 1 vuoden jälkeen 11,4 %-yksikköä 

ja 2 vuoden jälkeen vaikutus on 14 %-yksikköä mielenterveyssyistä myönnettyihin kuntou-

tustukiin verrattuna. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että mielenterveyssyistä myönnetyt 

kuntoutustuet ovat pidempiä kuten luvussa 4.2 todettiin. Ensimmäisen kuntoutustuen pide-

tessä yhdellä kuukaudella täydelle eläkkeelle jäämisen todennäköisyys kasvaa 1,3 %-yksik-

köä 1 vuoden jälkeen ja 1,4 %-yksikköä kaksi vuotta kuntoutustuen päättymisen jälkeen. 

Tämäkin tulos on hyvin intuitiivinen: pidempi kuntoutustuki saattaa kertoa vaikeammasta 

sairaudesta, jolloin työkyky ei palaa vielä vuodessa tai kahdessa. Myös sairauslomavuosien 

määrä voi kertoa haastavammasta terveydentilasta, jolloin kuntoutustukijaksot venyvät. 

Yksi lisäsairauslomavuosi lisää täydellä eläkkeellä olemisen todennäköisyyttä hieman yli 3 

%-yksikköä sekä vuoden että 2 vuotta kuntoutustuen jälkeen. 

Suurimmat estimaatit löytyvät ammatillisesta kuntoutuksesta. Tulosten mukaan erityisesti 

koulutus ja työkokeilu vähentävät täydelle eläkkeelle jäämisen todennäköisyyttä verrattuna 

siihen, että henkilöllä ei olisi lainkaan ammatillista kuntoutusta. Koulutus vähentää täydellä 

eläkkeellä olemisen todennäköisyyttä 40,3 %-yksiköllä 1 vuoden jälkeen verrattuna tilan-

teeseen missä kuntoutusta ei ole. Pelkällä ammatillisen kuntoutuksen oikeuden saamisella 

ei ole tilastollisesti merkitsevää vaikutusta täydellä eläkkeellä oloon. Tulos on saman suun-

tainen kuin kuvailevan osuuden taulukossa 9 todettiin. Voi toki olla mahdollista, että kun-

toutuksen jälkeen ei heti ole edellytyksiä myöntää täyttä eläkettä, sillä jos henkilö suorittaa 

ammatillisen kuntoutuksen, varsinkin niin pitkän prosessin kuin koulutuksen, ei työkyvyt-

tömyydestä ole paljon näyttöä. Tällöin henkilö voi tietysti silti jäädä työttömäksi työnhaki-

jaksi. Seuraavassa alaluvussa tarkastellaan, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että henkilö 

työllistyy kuntoutustuen jälkeen.  

Sukupuolella, asuinpaikalla, ajalla työsuhteen ja ensimmäisen kuntoutustuen välillä, jatku-

valla työsuhteella, keskimääräisellä palkalla eikä aiempien hylkäävien kuntoutustukipäätös-

ten määrällä ole tilastollisesti merkitsevää vaikutusta täydelle eläkkeelle jäämiseen. 
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Yhteisenä tekijänä muille muuttujille paitsi hylkäyspäätösten lukumäärälle on, että kyseiset 

muuttujat eivät suoraan liity henkilön terveydentilaan ja sairauden vaikeusasteeseen. Täysi 

kuntoutustuki tai työkyvyttömyyseläke myönnetään tietysti täysin terveydentilan mukaan, 

ja on ymmärrettävää, että esimerkiksi keskimääräisellä palkalla ei ole sen kanssa kovin 

suurta tekemistä. Vaikka tietyt sairaudet korostuvat tietyissä sosioekonomisissa ryhmissä, 

esimerkiksi fyysiset työt ovat usein matalammin palkattuja ja samalla kuormittavia keholle, 

mikä lisää tuki- ja liikuntaelinsairauksien riskiä. Sairastumista on kuitenkin jokaisessa tulo-

luokassa ja siksi on ymmärrettävää, että tulotasolla ja aiemmilla työsuhteilla ei ole suurta 

merkitystä Suomessa paranemisen ja hoidon osalta.  

 

6.2.2. Mitkä tekijät ovat yhteydessä työllistymisen todennäköisyyteen? 

 

Taulukko 10: Työssä oloa 1 ja 2 vuotta ensimmäisen kuntoutustuen jälkeen selittävät muuttujat 

Työssä 1 ja 2 vuoden kuluttua kuntoutustuen päättymisestä 

 Selitettävä muuttuja: 
  

 Työssä 1 vuoden aikana 
kutun päättymisestä 

Työssä 1 vuoden lo-

pussa kutun päättymi-

sestä 

Työssä 2 vuoden ai-

kana kutun päättymi-

sestä 

Työssä 2 vuoden lo-

pussa kutun päättymi-

sestä 

 (1) (2) (3) (4) 

Sukupuoli: Nainen 
0.028 

(0.018) 

0.034** 

(0.017) 

0.045** 

(0.022) 

0.051*** 

(0.020) 

Ikä: 

Alle 34-vuotta 
vertailuryhmä vertailuryhmä vertailuryhmä vertailuryhmä 

35–44 vuotta 
-0.034 

(0.030) 

-0.047* 

(0.027) 

-0.049 

(0.036) 

-0.051 

(0.033) 

45–54 vuotta 
-0.105*** 

(0.029) 

-0.068** 

(0.027) 

-0.097*** 

(0.034) 

-0.052 

(0.031) 

55–59 vuotta 
-0.186*** 

(0.032) 
-0.136*** 

(0.030) 
-0.190*** 

(0.038) 
-0.159*** 

(0.035) 

Yli 60 vuotta 
-0.140*** 

(0.043) 

-0.135*** 

(0.038) 

-0.148*** 

(0.049) 

-0.141*** 

(0.043) 

Asuinpaikka: 

Helsinki-Uusimaa 
vert. vert. vert. vert. 

Etelä-Suomi 
0.043 

(0.027) 

0.047* 

(0.025) 

-0.014 

(0.031) 

0.011 

(0.030) 

Länsi-Suomi 
0.021 

(0.027) 

-0.021 

(0.024) 

-0.074** 

(0.031) 

-0.062** 

(0.028) 

Pohjois- ja Itä-Suomi 
0.004 

(0.025) 

-0.002 

(0.022) 

-0.037 

(0.029) 

-0.026 

(0.026) 

Diagnoosi: 

Mielenterveyden ja käyt. häiriöt 
vert. vert. vert. vert. 

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet 
0.076*** 

(0.026) 

0.041* 

(0.024) 

0.003 

(0.031) 

0.022 

(0.029) 

Verenkiertoelinten sairaudet 
-0.033 
(0.042) 

-0.060* 

(0.036) 
-0.085* 

(0.046) 
-0.056 
(0.042) 

Muut sairaudet 
0.003 

(0.023) 

0.036* 

(0.021) 

0.016 

(0.028) 

0.021 

(0.025) 
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Työsuhteiden lukumäärä 
0.008*** 

(0.002) 

0.005*** 

(0.002) 

0.006*** 

(0.002) 

0.004** 

(0.002) 

Aika viimeisestä työsuhteesta 
-0.031*** 

(0.005) 

-0.018*** 

(0.004) 

-0.026*** 

(0.006) 

-0.018*** 

(0.005) 

Jatkuva työsuhde: Kyllä 
0.087*** 

(0.020) 
0.073*** 

(0.019) 
0.045* 

(0.023) 
0.058*** 

(0.021) 

Palkkaluokka: 

Alle 8 000 €/v 
vert. vert. vert. vert. 

8 000,1–18 000 €/v 
0.016 

(0.026) 
0.030 

(0.022) 
0.020 

(0.031) 
0.031 

(0.027) 

18 000,1–28 000 €/v 
0.034 

(0.029) 

0.052** 

(0.025) 

0.067* 

(0.036) 

0.053* 

(0.030) 

28 000,1–38 000 €/v 
0.099*** 

(0.037) 

0.116*** 

(0.034) 

0.076* 

(0.044) 

0.108*** 

(0.040) 

Yli 38 000 €/kk 
0.085* 

(0.043) 
0.102** 

(0.040) 
0.137*** 

(0.051) 
0.129*** 

(0.048) 

Kuntoutustuen pituus kk 
-0.005** 

(0.002) 

-0.003 

(0.002) 

-0.002 

(0.003) 

-0.002 

(0.003) 

Työttömyystuki kk 
-0.003*** 

(0.001) 

-0.003*** 

(0.001) 

-0.003*** 

(0.001) 

-0.003*** 

(0.001) 

Sairauslomavuodet 
-0.020*** 

(0.007) 
-0.010 
(0.007) 

-0.013 
(0.009) 

-0.013 
(0.008) 

Aiemmat hylkäyspäätökset 

lkm. 

0.005 

(0.031) 

0.006 

(0.027) 

0.010 

(0.047) 

0.017 

(0.044) 

Ammatillinen kuntoutus: 

Ei kuntoutusta 
vert. vert. vert. vert. 

Työkokeilu 
0.250*** 

(0.031) 
0.210*** 

(0.031) 
0.334*** 

(0.035) 
0.271*** 

(0.036) 

Koulutus 
0.139** 

(0.064) 

0.133** 

(0.062) 

0.275*** 

(0.069) 

0.183*** 

(0.069) 

Pelkkä oikeus kuntoutukseen 
-0.015 

(0.025) 

-0.013 

(0.022) 

0.044 

(0.030) 

-0.005 

(0.026) 

Muu 
0.029 

(0.121) 
0.067 

(0.119) 
0.169 

(0.134) 
0.038 

(0.129) 

Vakio 0.337*** 0.193*** 0.371*** 0.240*** 

 (0.039) (0.035) (0.046) (0.041) 

Havaintojen määrä 2 354 2 354 1 806 1 806 

R2 0.165 0.131 0.162 0.142 

Korjattu R2 0.156 0.121 0.150 0.129 

Jäännöskeskivirhe 0.430 (hav. = 2327) 0.392 (hav. = 2327) 0.441 (hav. = 1779) 0.404 (hav. = 1779) 

F testi 
17.684*** (df = 26; 

2327) 

13.507*** (df. = 26; 

2327) 

13.260*** (df = 26; 

1779) 

11.314*** (df = 26; 

1779) 

Huomio: OLS-estimaatit ja keskivirheet lineaarisesta todennäköisyysmal-
lista.   

Käytetty heteroskedastisuuden suhteen korjattuja keskivirheitä 

(Whiten robustit keskivirheet hc0) 

*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01
 

 

Taulukko 10 esittää LPM-mallin tulokset neljän eri lopputuloksen mukaan. (1) Y= 1, jos 

henkilöllä on ollut edes yksi avoin vakuutettu työsuhde/yrittäjäjakso seuraavana vuonna, 

kun kuntoutustuen päättymisestä on kulunut 1 vuosi. (2) Y= 1 jos työsuhde on auki 1 vuoden 

päästä kuntoutustuen päättymisestä. (3) Y = 1, jos henkilöllä on ollut edes yksi avoin va-

kuutettu työsuhde/yrittäjäjakso seuraavana vuonna, kun kuntoutustuen päättymisestä on ku-

lunut 2 vuotta. (4) Y = 1, jos työsuhde on auki 2 vuoden päästä kuntoutustuen päättymisestä.  

Lopputilanteissa (3) ja (4) havaintojen määrä on 1 806, sillä mukana ei ole keväällä 2018 

päättyneitä kuntoutustukia työsuhdetietojen saatavuuden rajoittuessa vuoteen 2019.  



 

59 

 

 

Tilastollisesti merkitsevät muuttujat ovat: sukupuoli, ikä, asuinpaikka (2 vuoden tarkaste-

lussa), työsuhteiden lukumäärä, aika viimeisimmästä työsuhteesta, jatkuva työsuhde, palk-

kaluokka, kuntoutustuen pituus, sairauslomavuodet ja ammatillinen kuntoutus. Sairausdiag-

noosi ei (1) lopputilanteen tuki- ja liikuntaelinsairaudet pois lukien vaikuta työllistymisen 

todennäköisyyteen mallin mukaan.  

Kun korkea ikä vastaavasti lisäsi täydellä eläkkeellä olemisen todennäköisyyttä aiemmassa 

tarkastelussa, vähentää se myös työllistymisen todennäköisyyttä verrattuna nuoriin alle 35-

vuotiaisiin. Suurin vaikutus on 45–54-vuotiaiden vertaaminen alle 35-vuotiaisiin. Sairaus-

taustaiset lähellä vanhuuseläkeikää olevat työnhakijat eivät työnantajan näkökulmasta ole 

välttämättä niin houkuttelevia, joten työllistyminen voi olla haastavaa. Asuinpaikalla ei ole 

1 vuoden tarkastelussa vaikutuksia työllistymiseen, mutta toisena vuonna Länsi-Suomessa 

asuminen on vähentänyt työssäolon todennäköisyyttä 7,4 ja 6,2 prosenttiyksikköä verrat-

tuna Helsinki-Uusimaalla asuviin. Työsuhteiden määrä ja jatkuva työsuhteen olemassaolo 

vaikuttavat positiivisesti työssäolon todennäköisyyteen. Todennäköisyys vähenee mitä pi-

dempi väli edellisen työsuhteen ja ensimmäisen kuntoutustuen välillä on. Kyseiset muuttu-

jat kertovat työelämään kiinnittymisestä. Mitä parempi työelämäyhteys on ja miten hyvin 

se säilyy kuntoutustuen aikana vaikuttaa luonnollisesti myös myöhempään työllistymiseen. 

Palkkaluokka esittää samanlaisia tuloksia. Korkeammat keskimääräiset vuositulot edistävät 

työllistymistä verrattuna siihen, jos kuntoutustuelle tulee työttömänä työnhakijana tai epä-

säännöllisesti työskentelevänä. Tähän liittyy myös aiempien työttömyystukien määrä, yksi 

työttömyystukikuukausi lisää vähentää työllistymisen todennäköisyyttä kaikkien lopputule-

mien mukaan 0,3 prosenttiyksikköä.  

Ammatilliseen kuntoutukseen osallistuminen lisää työssä olon todennäköisyyttä 1 ja 2 

vuotta ensimmäisen kuntoutustuen jälkeen. Erityisesti hyviä tuloksia näyttää olevan työko-

keilulla, mikä lisää työssä olon todennäköisyyttä yli 20 %-yksiköllä jokaisessa lopputule-

massa. Myös koulutuksella on positiivisia vaikutuksia, mutta pelkkä ammatillisen kuntou-

tuksen oikeus ei lisää eikä vähennä työssä olon todennäköisyyttä tilastollisesti merkitse-

västi.  

Estimointia kokeiltiin myös muuttujalla pelkästä ammatillisen kuntoutuksen oikeudesta (eli 

ei spesifioitu osallistuiko toimenpiteeseen vai ei), mikä sai arvon 1 jos henkilö sai oikeuden 

ammatilliseen kuntoutukseen ja 0 jos ei saanut oikeutta. Kun mukana oli samat kontrollit, 

lisäsi pelkkä ammatillisen kuntoutuksen oikeus työssä olon todennäköisyyttä 1 vuoden 
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jälkeen 10,8 %-yksikköä ja 2 vuoden jälkeen 12,9 prosenttiyksikköä (p< 0,001) Ylhäällä 

taulukoitu estimointi on kuitenkin parempi, sillä se erittelee eri kuntoutustoimenpiteet. Am-

matillisen kuntoutuksen LPM estimaatit antavat kuitenkin mielenkiintoista vertailupintaa 

seuraavan Fuzzy RD:n tuloksiin, missä käytetään samaa muuttujaa ammatillisen kuntoutuk-

sen oikeudesta. 

 

6.3.  Analyysi Fuzzy RD:n avulla – ammatillisen kuntoutuksen vaikutus työl-

listymiseen 

 

Ammatillisen kuntoutuksen kausaalivaikutusta työllistymiseen yritettiin mallintaa ja esti-

moida epäparametrisella Fuzzy RD-menetelmän avulla. Aloitetaan tarkastelu graafisella 

esityksellä työssä olon raakakeskiarvoilla 1 ja 2 vuotta ensimmäisen kuntoutustuen jälkeen. 

Kuvio 18: Työssä 1 vuoden jälkeen 

 



 

61 

 

 

Kuvio 19: Työssä 2 vuoden jälkeen 

 

Yllä kuviot 18 ja 19 esittävät työssä olemisen ”loikkausta” ansioedellytyksen raja-arvolla. 

Vaaka-akselin ansioedellytyksen alaiset tulot on keskitetty siten, että ansioedellytyksen raja 

34 508,16 € on kohdassa 0 ja akseli edustaa etäisyyttä rajasta. 1 vuoden jälkeen kuviossa 18 

ei silmänmääräisesti näytä tapahtuvan hyppäystä rajalla. Toisena vuonna kuviossa 19 näkyy 

pieni hyppäys tulosmuuttujassa. Graafisessa esitystavassa tulee huomioida, että koska ky-

seessä on fuzzy-asetelma, eivät kaikkia ansioedellytyksen rajan ylittäneet saa automaatti-

sesti ammatillista kuntoutusta. Graafinen esitystapa ei erikseen huomioi ensimmäisen vai-

heen (kuviot 13 ja 14) tuloksia. Jotta hyppäysten oikea suuruus ja tilastollinen merkitsevyys 

voidaan arvioida, tulee malli estimoida. Ennen RD-estimointia estimoidaan työssä olon hyp-

päystä raja-arvolla supistetussa muodossa OLS-menetelmällä. Ensimmäisen vuoden piste-

estimaatiksi saadaan 0,041 (0,039) ja toisen vuoden 0,044 (0,046). OLS-estimoinnin mu-

kaan hyppäys ensimmäisenä vuonna olisi siis 4,1 prosenttiyksikköä ja toisena vuonna 4,6 

prosenttiyksikköä. IV estimaatiksi ensimmäiselle vuodelle saadaan 0,216 (0,205) ja toiselle 

vuodelle 0,199 (0,210). Vaikka tulokset eivät ole tilastollisesti merkitseviä ja keskivirheet 

ovat suuria, on piste-estimaatti positiivinen ja melko suuri. Vaikuttaisi, että jonkinasteista 

työllisyysvaikutusta olisi. Tämä lisää edelleenkin jatkotutkimuksen tarvetta suuremmalla 

havaintojoukolla. 

Seuraavaksi edetään RD-estimointiin. Alla taulukossa 12 ensimmäisen estimoinnin tulok-

sia. Taulukossa ammatillisen kuntoutuksen vaikutusta työssä olemiselle 1 ja 2 vuoden 

päästä ensimmäisestä kuntoutustuesta. Molemmissa on käytetty lokaalia lineaarista polyno-

mia ja kolmio-kerneliä. Havaintoväli on keskineliövirheen minimoiva MSE optimaalinen 
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havaintoväli 14 766,4 vuoden 1 tarkastelussa ja 15610.3 vuoden 2 tarkastelussa. Kuten 

aiemminkin on todettu, koska aineistossa on työskentelytiedot vain vuoden 2019 loppuun, 

saadaan 2 vuoden työllistymistiedot vain niille keiden ensimmäinen kuntoutustuki on päät-

tynyt ennen vuotta 2018. Siksi 2 vuoden tulosmuuttujan tarkastelussa havaintojen määrä on 

pienempi, eli yhteensä 1862 henkilöä ja 1 vuoden tarkastelussa havaintoja on 2446. Esti-

moinneissa luottamusvälit on muodostettu käyttäen Cattaneo, Idrobo ja Titiunikin (2019, 

69–71) suosittelemaa robust bias correction-tapaa, mikä lyhyesti selitettynä korjaa sekä 

piste-estimaatin harhan että sovittaa keskivirheen uudelleen harhan korjauksen myötä.  

Taulukko 11: Ammatillisen kuntoutuksen vaikutus työssä oloon 1 ja 2 vuotta ensimmäisen kuntoutustuen jälkeen 

 Työssä 1 vuoden jälkeen Työssä 2 vuoden jälkeen 

Havaintoväli 

Optimi MSE havainto-

väli 

(14766.4 €) 

Optimi MSE havaintoväli 

(15610.3 €) 

Ammatillinen kuntoutus 

(Std. err.) 

0.068 

(2.321) 

0.527  

(1.809) 

Havaintojen määrä rajan 

molemmin puolin 
184, 176 145, 138 

Kontrolliryhmän keskiarvo 0,152 0,175 

Kernel Kolmio Kolmio 

RD-estimaatit fuzzy RD-menetelmällä käyttäen ro-

bust bias correction 
*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 N = 2446 ja 1862 

 

Taulukon 11 estimoinnin tuloksista huomaa heti, että tulokset vuosien välillä eroavat mer-

kittävästi toisistaan. 1 vuoden tarkastelussa ammatillisen kuntoutuksen saaminen aiheuttaa 

6,8 prosenttiyksikön hyppäyksen työssä oloon kun 2 vuoden tarkastelussa hyppäys olisi to-

della suuri 52,7 prosenttiyksikköä. Tulokset eivät kuitenkaan ole tilastollisesti merkitseviä 

ja keskivirheet ovat todella suuria. Taulukosta 11 löytyy myös työssä olon keskiarvo kont-

rolliryhmässä (rajan vasemmalla puolella) kullakin MSE optimaalisella havaintovälillä. Jos 

estimaatteihin voitaisiin luottaa ja ne olisivat tilastollisesti merkitseviä, kontrolliryhmän 

keskiarvojen avulla voidaan arvioida miltä estimaatin tuottama hyppäys työssä olossa tar-

koittaisi käytännössä ja kuinka suuri keskimääräinen työssä olo havaintovälillä olisi amma-

tillisen kuntoutuksen jälkeen mallin mukaan. Kahden vuoden tarkastelussa keskimääräinen 

työssä olo olisi yli 70 %. Kuten sanottu, tulokset eivät kuitenkaan ole luotettavia tai tilastol-

lisesti merkitseviä. Yksi suurimpia ongelmia estimoinnissa onkin varmasti havaintojen vä-

hyys rajalla. MSE-optimaalisella havaintovälillä on vain satoja ihmisiä. RD-malli tarvitsee 

normaalisti suuria havaintomääriä tuottaakseen luotettavia estimaatteja. Jo ilman tarvittavia 
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validius- ja robustisuustarkasteluja voidaan todeta, ettei malli tässä tapauksessa anna hyviä 

estimaatteja.  

Seuraavaksi tarkasteluun lisätään mukaan kovariaatit sukupuoli ja ikä. Estimoinnin tulokset 

on koottu taulukkoon 12. Tuloksista nähdään, että kovariaattien lisääminen laskee hieman 

vuoden 1 estimaattia 6,1 %-yksikköön ja puolestaan nostaa vuoden 2 estimaattia 64,9 %-

yksikköön. Kun kovariaatit lisättiin malliin yksitellen ja erikseen, huomattiin, että ikä nostaa 

estimaattien arvoa ja sukupuoli puolestaan hieman laskee sitä. Tulokset eivät kuitenkaan ole 

kovariaattien lisäämisenkään myötä tilastollisesti merkitseviä ja keskivirheet ovat tässäkin 

suuret. Myös taulukkoon 12 on lisätty työssäolon keskiarvo kontrolliryhmässä kyseisillä 

havaintoväleillä. Kontrolliryhmien keskiarvoihin pätee sama tulkinta tässä kuin taulukon 12 

yhteydessä.  

Taulukko 12: Ammatillisen kuntoutuksen vaikutus työssä oloon 1 ja 2 vuotta ensimmäisen kuntoutustuen jälkeen kovari-

aattien kanssa  

 Työssä 1 vuoden jälkeen Työssä 2 vuoden jälkeen 

Havaintoväli 
Optimi MSE havaintoväli 

(14651.5 €) 

Optimi MSE havaintoväli 

(15610.3 €) 

Ammatillinen kuntoutus 

(Std. err.) 

0.061 

(2.074) 

0.649  

(1.667) 

Havaintojen määrä rajan 

molemmin puolin 
182, 175 143, 136 

Kontrolliryhmän keskiarvo 0,152 0,175 

Kernel Kolmio Kolmio 
RD-estimaatit fuzzy RD-menetelmällä kovariaatteina su-

kupuoli ja ikä käyttäen robust bias correction 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 N = 2446 ja 1862 

 

 

6.3.1. Mallin validius- ja robustisuustarkastelu 

 

Edellä todettiin, että havaintojen vähyys hankaloittaa RD-mallin käyttöä ansaintaedellytyk-

sen rajalla. On kuitenkin silti tärkeää tarkastella RD-mallia vielä pidemmälle. Tutkitaan, 

toteutuvatko oletukset mallin validiteetista ja robustisuudesta.  Jos asetelma ei jonkin vali-

dius- tai robustisuustestin kohdalla läpäise testiä, tulisi tutkimuksen tuloksiin suhtautua en-

tistä suuremmalla varauksella. Tässä osuudessa seurataan Cattaneo, Idrobo ja Titiunikin 

(2019) ohjeistusta testeistä. Tutkitaan aluksi mallin validiutta tarkastelemalla, onko viitteitä 

siitä, että hakijat voisivat kontrolloida valikoitumistaan ammatilliseen kuntoutukseen siten, 
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että ihmiset tienaisivat juuri ansioedellytyksen ylittävän tai alittavan määrän. Tämä ei am-

matillisen kuntoutuksen kohdalla taustatekijät huomioiden kuulosta kovin todennäköiseltä, 

mutta RD-metodeja käyttäessä vastaava tarkastelu mallin käyttökelpoisuudelle on kuitenkin 

tapana tehdä. Mahdollista valikoitumisen kontrollointia tai niin kutsuttua taktikointia ansio-

edellytyksen rajalla voidaan tutkia tarkastelemalla, onko jatkuvassa muuttujassa epäjatku-

vuutta ansioedellytyksen raja-arvon läheisyydessä. Cattaneo, Idrobo ja Titiunik (2019, 88–

100.) 

Kuviossa 20 tarkastellaan epäjatkuvuutta jatkuvassa muuttujassa jakauman avulla. Punai-

nen pystyviiva kuvaa RD:ssä käytettyä raja-arvoa ammatillisen kuntoutuksen ansioedelly-

tystä 34508.16 €. Kuvion selkeyttämiseksi yli 60 000 € ansiot on rajattu pois. Lisäksi on 

noin 170 henkilöä, keillä on nolla-ansiot. Kuvion selkeyttämiseksi heidätkin on leikattu ku-

vasta pois 50 havainnon jälkeen. Silmänmääräisesti heti rajan kohdalla ei näytä olevan 

suurta epäjatkuvuutta. Noin 37 000 € tienanneiden kohdalla on pieni piikki, mikä voisi in-

dikoida taktikointia. Kuitenkin henkilömäärät huomioon ottaen ei mahdollisen taktikoinnin 

rajalla voida silmänmääräisesti sanoa olevan erityisen merkittävää. 

Kuvio 20: Ansioedellytyksen alaisten tulojen jakauma 

 

 

Tutkitaan epäjatkuvuutta kuitenkin vielä tarkemmin McCraryn (2008) tiheystestillä, minkä 

kuvaaja löytyy alta kuviosta 17. Vaaka-akselilla on juokseva muuttuja ansioedellytyksen 

alaisista tuloista. Ansioedellytyksen raja-arvolla näyttäisi kuvion mukaan olevan pientä epä-

jatkuvuutta. Tässäkin tulee toki huomioida havaintojen vähyys raja-arvon ympäristössä. 
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McCraryn tiheystestin mukaan mahdollista taktikointia on kuitenkin saattanut tapahtua, eikä 

sitä voi täysin sulkea pois. Tämä tulee huomioida tuloksia tulkitessa. 

 

Kuvio 21: McCraryn tiheystesti epäjatkuvuudesta juoksevan muuttujan rajalla 

 

Kuitenkin, koska tulokset eivät ole täysin yksiselitteisiä, on mahdollista taktikointia rajalla 

syytä pohtia myös käytännön kannalta. Taktikointi rajalla ei ole hakijoille kovin helppoa tai 

erityisen järkevää. Ammatilliseen kuntoutukseen valikoituvat ihmiset raja-arvon yläpuo-

lelta eikä ylärajaa tuloille ole. Siksi ei ole mitään syytä lopettaa tienaamista heti rajan ylit-

tyessä. Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen ei pakota ihmisiä kuntoutukseen, joten tahal-

laan rajan alle jättäytyminenkin olisi epätodennäköistä. Alle ansioedellytyksen tienanneet 

tienaisivat varmaankin mielellään enemmän, jos olisivat siihen kykeneväisiä. Mahdollista 

voisi toki olla, että joku sinnittelisi töissä tulorajaan saakka ja tämän jälkeen jättäytyisi pois 

töistä. Kuitenkin ansioedellytyksen alaisten tulojen laskeminen etukäteen on lähes mahdo-

tonta, sillä laskeminen vaatii päivämäärätiedon eläketapahtumasta. Eläketapahtuman mää-

rittää työeläkelaitoksen vakuutuslääkäri eläkepäätösvaiheessa, eikä se ole ennen eläkepää-

töstä hakijoiden tiedossa. (Telp, Työkyvyttömyyseläke, 2021.) 

Yhtenä tärkeimpänä oletuksena mallissa on, että lähellä rajaa olevat ihmiset ovat mahdolli-

simman samankaltaisia. Suurin erottava tulosmuuttujaan vaikuttava tekijä ihmisten välillä 

rajan läheisyydessä tulisi olla, että toinen ryhmä saa kuntoutusta ja toinen ei. Tutkitaan siis, 

onko viitteitä siitä, että rajan molemmin puolin henkilöiden taustatekijöissä olisi systemaat-

tisia eroja, mitkä voisivat vaikuttaa tulosmuuttujan hyppäykseen rajalla ammatillisen kun-

toutuksen sijasta. Taustamuuttujina käytetään sukupuolta, ikää, aiempien työsuhteiden mää-

rää, sairauslomavuosia, ensimmäisen myönnetyn kuntoutustuen pituutta kuukausina, sekä 
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keskimääräistä vuosipalkkaa (laskettuna viideltä vuodelta ennen eläkesuhdetta). Kaikki 

muuttujat on mitattu ennen ensimmäisen eläkesuhteen alkua. Tarkastelu taustamuuttujien 

epäjatkuvuudesta rajalla tehdään samalla tavalla kuin tulosmuuttujalle.   

Tulokset on listattu taulukkoon 13. Taustamuuttujien estimaateista aiemmat työsuhteet, sai-

rauslomavuodet ja kuntoutustuen pituus saavat suhteellisen lähellä nollaa olevia arvoja. Su-

kupuoli, ikä ja keskimääräinen vuosipalkka saavat suurempia arvoja. Mikään estimaateista 

ei kuitenkaan ole tilastollisesti merkitsevä. Voidaan sanoa, että mikään taustamuuttujista ei 

hyppää rajalla tilastollisesti merkitsevästi. Kuitenkin, koska taustamuuttujissa näyttää ole-

van vaihtelua rajan eri puolilla, ei mallin voida sanoa läpäisevän testiä. Kuten työssä oloa 

estimoitaessa, tässäkin tulee todeta, että henkilöiden vähyys rajalla mahdollisesti vääristää 

tuloksia. Liite 3 esittää samat taustamuuttujat graafisesti MSE-optimaalisella havaintovä-

lillä. 

Taulukko 13: taustamuuttujien epäjatkuvuus ammatillisen kuntoutuksen raja-arvolla 

Muuttuja 

Optimi  

havaintoväli 

(MSE) 

RD estimaatti 

(Std. err.) 

N molemmin 

puolin 

Sukupuoli 8774.5 
0.212 

(0.142) 
101,111 

Ikä 11319.0 
3.120 

(2.802) 
137, 136 

Aiemmat työsuhteet kpl 9541.0 
0.764 

(1.615) 
111, 119 

Sairauslomavuodet 11580.14 
0.242 

(0.260) 
139, 139 

Kuntoutustuen pituus kk 16518.9 
-0.911 

(0.778) 
205, 195 

Keskimääräinen vuosipalkka € 7973.62 
-3406.427 

(1571.909) 
95, 104 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 N=2446 

Taulukossa 14 samat muuttujat vielä vaihteluväleillä: 34 508.16 € sekä 20 000 €. Tulokset 

ovat tulkittavissa samoin kuin taulukossa 13. Estimaatit ovat pieniä, lähes kaikki lähellä 

nollaa pl. ikä ja vuosipalkka, eikä mikään niistä ole tilastollisesti merkitsevä. 
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Taulukko 14: Taustamuuttujien epäjatkuvuus ammatillisen kuntoutuksen raja-arvolla manuaalinen havaintoväli 

 Havaintoväli 

Muuttuja 34 508.16 € 20 000 € 

Sukupuoli 
-0.056 

(0.076) 

0.037 

(0.100) 

Ikä 
1.858 

(1.710) 

3.014 

(2.233) 

Aiemmat työ-

suhteet kpl 

-0.298 

(0.908) 

-0.086 

(1.174) 

Sairausloma-

vuodet 

0.087 

(0.160) 

0.158 

(0.203) 

Kuntoutustuen 

pituus kk 

-0.665 

(0.567) 

-0.839 

(0.730) 

Keskimääräinen 

vuosipalkka € 

-758.306 

(848.334) 

-874.606 

(1072.506) 
*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1   N=2446 

Jatketaan tarkasteluja tutkimalla, onko muuttujissa epäjatkuvuutta muualla kuin oikean raja-

arvon kohdalla eli niin kutsutuilla ”placebo” eli lumeraja-arvoilla. Tulokset taulukossa 15. 

Epäjatkuvuutta ei saisi ilmetä muualla kuin oikean raja-arvon kohdalla, koska se vesittää 

toimenpiteen vaikutuksen tulkinnan. Luodaan siis useampia lumeraja-arvoja ja estimoidaan 

työssäoloa 1 ja 2 vuoden päästä Fuzzy RD:llä kontrollit huomioiden. Jotta epäjatkuvuus ei 

johtuisi tutkitusta toimenpiteen vaikutuksesta, rajataan havainnot oikean raja-arvon 

(34 508,16) yläpuolella vain oikean raja-arvon ylittäviin tapauksiin.  Estimaatit ovat suu-

rimmaksi osaksi lähellä nollaa vaikkakaan mikään niistä ei ole tilastollisesti merkitsevä. 

Raja-arvolla 200 000 € näyttäisi olevan suurempi, mutta negatiivinen hyppäys, mutta esti-

maatti ei ole tilastollisesti merkitsevä. Keinotekoisilla rajoilla ei ole erityisen suurta epäjat-

kuvuutta. 
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Taulukko 15: Taustamuuttujien epäjatkuvuus ammatillisen kuntoutuksen raja-arvolla manuaalinen havaintoväli 

Placebo raja-arvo 25 000 € 50 000 € 75 000 € 100 000 € 200 000 € 

Työssä 1 vuoden kuluttua 

RD estimaatti 

(Std. err.) 

0.061 

(0.077) 

0.084 

(0.100) 

0.047 

(0.103) 

0.084 

(0.087) 

-0.164 

(0.093) 

Optimi havaintoväli 

(MSE) 
25411.6 15358.9 19047.6 19921.3 60039.3 

N molemmin puolin 261, 275 178, 134 176, 209 197, 216 362, 125 

Työssä 2 vuoden kuluttua 

RD estimaatti 

(Std. err.) 

-0.076 

(0.112) 

0.031 

(0.105) 

0.060 

(0.153) 

-0.128 

(0,138) 

-0.143 

(0.137) 

Optimi havaintoväli 

(MSE) 
18112.8 15480.1 16429.1 17786.2 58215.1 

N molemmin puolin 201, 170 135, 98 121, 136 130, 154 261, 97 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 N=2446 ja 1862                                      Kontrollit: sukupuoli ja ikä 

 

Seuraavaksi tarkastellaan kuinka herkkiä tulokset ovat aivan raja-arvon läheisyydessä. 

Ideana raja-arvon läheisyyden tarkastelussa on siinä, että rajan lähettyvillä olevat henkilöt 

ovat kaikkein todennäköisimmin taktikoineet rajalla. Tarkastelu toteutetaan rajaamalla ai-

van rajalla olevat henkilöt pois ja estimoimalla malli kuten tähänkin asti fuzzy RD:llä. 

Aiemmin luvussa 5.2.1 kuvioissa 13 ja 14 huomattiin, että juuri raja-arvon ylittäneessä tu-

loluokassa keskiarvo ammatillisen kuntoutuksen saamiselle oli huomattavasti pienempi 

kuin sitä seuraavassa tuloluokassa. Tämä on saattanut vaikuttaa merkittävästi taulukkojen 

11 ja 12 estimointien tuloksiin. Juuri raja-arvolla olevien henkilöiden rajaaminen pois 

saattaa parantaa tuloksia. Taulukossa 16 on estimoinnin tulokset. Estimaateissa ei ensim-

mäisen vuoden osalta näytä olevan suurta vaihtelua eikä eroa estimointiin ilman raja-arvon 

rajausta. Kun ensimmäisen vuoden tarkastelussa rajaa pois 1500 € puolin toisin saadaan 

työssäolon hyppäyksen estimaatiksi 0,123 mikä on suurempi kuin ilman rajausta. Tästä 

voisi olla pääteltävissä, että tuloluokka heti ansiorajan oikealla puolella vaikutti työssäolon 

estimaatin suuruuteen negatiivisesti. Tulokset eivät kuitenkaan ole tilastollisesti merkitse-

viä ja keskivirheet ovat suuria. Toisen vuoden tarkastelussa saatiin ilman rajausta esti-

moidessa merkittävästi suurempi hyppäys kuin mitä nyt raja-arvoa rajatessa. Tämä koros-

taa entisestään sitä, että malli ei ole erityisen hyvä eikä anna luotettavia tuloksia. 
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Ongelmana tässäkin tarkastelussa on rajan läheisyydessä olevien henkilöiden vähyys. Tau-

lukkoon on kuvattu myös, paljonko havaintojen määrä tippuu, kun aineistoa rajataan raja-

arvon läheisyydestä.  

Taulukko 16: Sensitiivisyysanalyysi raja-arvon läheisyydessä 

Rajauksen suuruus 100 € 500 € 1000 € 1500 € 3500 € 

Työssä 1 vuoden kuluttua 

RD estimaatti 

(Std. err.) 

-0.093 

(0.112) 

-0.113 

(0.130) 

0.093 

(0.098) 

0.123 

(0.120) 
0.059 

(0.241) 

Optimi havaintoväli 

(MSE) 
9491.2 8883.7 14038.4 10976.7 8496.9 

N molemmin puolin 110,116 96, 104 157, 156 113, 108 362, 125 

N tippuu 5 24 39 45 97 

Työssä 2 vuoden kuluttua 

RD estimaatti 

(Std. err.) 

-0.008 

(0.108) 

0.020 

(0.103) 

0.040 

(0.098) 

0.035 

(0.123) 

0.059 

(0.221) 

Optimi havaintoväli 

(MSE) 
15285.4 16514.2 13839.5 14653.9 12646.3 

N molemmin puolin 138, 132 150, 136 115, 114 120, 113 84, 74 

N tippuu 3 11 23 34 76 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 N=2446 ja 1862                                      Kontrollit: sukupuoli ja ikä 

 

Lopuksi tutkitaan kuinka herkkiä tulokset ovat bandwidth:in eli havaintovälin vaihtelulle. 

Tässä tarkastelussa estimoidaan sama malli hieman suuremmilla ja hieman pienemmillä 

tarkasteluväleillä kuin MSE-optimaalinen tarkasteluväli olisi ja katsotaan, muuttuko esti-

maatti merkittävästi. Havaintovälien on hyvä pysyä suhteellisen lähellä MSE-optimaalista 

havaintoväliä, sillä havaintoväli kasvaa myös harhan mahdollisuus kasvaa ja kun havain-

toväli pienenee, niin tulosten tarkkuus pienenee. Alla taulukosta 17 nähdään estimoinnin 

tulokset erilaisilla havaintoväleillä. Ensimmäinen sarake on vertailun vuoksi MSE-opti-

maalisella havaintovälillä. Muutamissa RD-mallia käyttävissä tutkimuksessa sensitii-

visyystarkastelua tehtiin kaksinkertaistamalla havaintoväli ja puolittamalla havaintoväli. 

Tässä noudatettu samaa kaavaa. Lisäksi mukana 20 000 € ja 10 000 € havaintovälit. Näh-

dään, että estimointien tulokset vaihtelevat merkittävästi havaintovälin muuttuessa. Tulok-

set ovat siis herkkiä havaintovälin muutoksille. Tämä johtuu varmastikin suureksi osaksi 

havaintojen vähyydestä raja-arvon läheisyydessä.  
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Taulukko 17: Sensitiivisyysanalyysi erilaisilla havaintoväleillä 

Havaintoväli 
MSE op-

timi 

MSE optimi 

x2 

MSE optimi / 

2 € 
20 000 € 10 000 € 

Työssä 1 vuoden kuluttua 

RD estimaatti 

(Std. err.) 

0.076 

(1.702) 

0.284 

(0.738) 

0.985 

(3.027) 

0.457 

(1.166) 
-3.530 

(80.197) 

N molemmin 

puolin 
184,176 425, 297 89, 98 251, 223 118, 120 

Työssä 2 vuoden kuluttua 

RD estimaatti 

(Std. err.) 

0.482 

(1.535) 

0.277 

(0.732) 

-1.155 

(6.862) 

0.570 

(1.067) 

1.895 

(10.402) 

N molemmin 

puolin 
136, 132 315, 216 67, 77 184, 165 88, 91 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 

N=2446 ja 1862 
Kontrollit: sukupuoli ja ikä 
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7. Pohdinta ja johtopäätökset 

 

Tässä tutkielmassa yritettiin selvittää sekä kuntoutustukilaisten tilannetta 1 ja 2 vuotta en-

simmäisen kuntoutustuen jälkeen keskittyen erityisesti työllistymiseen. Lisäksi haluttiin tut-

kia, onko ammatillisella kuntoutuksella vaikutusta työllistymiseen. Aloitetaan pohdinta 

yleisesti keskustelulla tarkastelujakson lopputilanteista ja siirrytään lopuksi ammatillisen 

kuntoutuksen vaikutusten pohdintaan. 

Tuloksissa kiinnittyy huomio siihen, että yli puolet ovat vielä 2 vuoden kuluttua joko täy-

dellä työkyvyttömyyseläkkeellä tai kuntoutustuen jatkojaksolla. Määrä tuntuu suurelta, 

mutta on tärkeä muistaa, että kaikista sairauksista tai vammoista ei ole mahdollista toipua 

eikä ole realistista olettaa kaikilta toipumista. Vaikka kuntoutustuki on määräaikainen eläke, 

on sen myöntöperusteena kuitenkin jo vähintään vuoden kestänyt yhtäjaksoinen työkyvyt-

tömyys eikä kyseessä ei ole sairaslomatyyppinen etuus. Lineaarisen todennäköisyysmallin 

mukaan eläkkeelle jäämisen kanssa yhteydessä on muun muassa korkeampi ikä sekä sai-

rauslomavuosien määrä, mikä indikoi pitkästä sairausajasta ja siten usein vakavammasta 

sairaudesta.  

Työkyvyttömyyseläkejärjestelmästä on siis kahden vuoden kuluttua poistunut alle puolet. 

Poistuneista suuri osa jää työttömiksi työnhakijoiksi ja pienempi osuus työllistyy 1–2 vuo-

den aikana kuntoutustuesta. Lineaarisen todennäköisyysmallin mukaan työssä olon kanssa 

yhteydessä olivat erityisesti muuttujat, jotka kuvastivat työelämään kiinnittymistä ensim-

mäisen kuntoutustuen alkaessa. Ei ole yllättävää, että työllistymisessä kuntoutustuen jäl-

keen on eroja henkilöillä, jotka tulevat suoraan työelämästä verrattuna niihin, joilla ennen 

kuntoutustukea on takana pitkä jakso työttömyyttä. Tällöin työllistymisen esteenä ei välttä-

mättä ole terveysongelmat vaan muut työllistymisen esteet, kuten alhainen koulutus, perhe-

asema, asuinpaikkakunta tai kannustinloukkujen vaikutukset, mihin työeläkelaitos ei itses-

sään voi vaikuttaa. Ammatillisen kuntoutuksen kautta ei esimerkiksi voida uudelleenkou-

luttaa henkilöä, jos siihen ei ole terveydellisiä perusteita. Tällä tarkoitetaan sitä, että esimer-

kiksi tuki- ja liikuntaelinvaivojen takia henkilö ei voi työskennellä enää fyysisissä töissä ja 

hänet koulutetaan johonkin fyysisesti kevyempään ammattiin. OECD:n (2020) tutkimusra-

portin mukaan Suomessa yksi merkittävin työllistymisen este on kuitenkin terveysongel-

mat. Kuitenkaan kaikki terveysongelmaiset eivät ole oikeutettuja työkyvyttömyyseläkkee-

seen tai kuntoutustukeen, vaikka sairaus olisikin kestänyt yli vuoden yhtäjaksoisesti. He 
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ovat siten kuin väliinputoajia, jotka ovat omasta mielestään työkyvyttömiä työelämään, 

mutta eivät silti saa työkyvyttömyyseläkettä vaan joutuvat rekisteröitymään työttömäksi 

työnhakijaksi saadakseen työmarkkinatukea. 

Myös mielenterveysdiagnoosi oli yhteydessä korkeampaan eläkkeelle jäämisen todennäköi-

syyteen verrattuna muihin sairauspääryhmiin. Mielenterveysperustein myönnetyt ensim-

mäiset kuntoutustuet olivat myös kestoltaan pidempiä verrattuna muihin sairauspääryhmiin. 

Kuten luvussa 2.4 todettiin, mielenterveysperusteisten työkyvyttömyyseläkkeiden trendi on 

kasvava ja pääosin tästä syystä nuorten osuus työkyvyttömyyseläkettä hakevista on lisään-

tynyt. Tutkimuksen aineisto tukee väitettä mielenterveyden häiriöiden merkittävästä roo-

lista työkyvyttömyyseläkejärjestelmässä. Varsinkin masennusdiagnoosit ovat korostu-

neessa asemassa mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden sairauspääryhmissä. Masen-

nus on haastava sairaus työkyvyn arvioinnissa työeläkejärjestelmässä. Masennus voi sairau-

tena olla aaltoileva, missä on parempia ja huonompia jaksoja. Lisäksi se on helposti uusiva 

ja on yleinen liitännäissairaus muiden sairauksien kanssa. Masennusdiagnoosi voi myös 

kätkeä alleen muita vielä henkilölle diagnosoimattomia mielenterveyden häiriöitä. (Depres-

sio: Käypä hoito -suositus, 2021.) Paluu työelämään masennusjakson jälkeen ei välttämättä 

ole niin virtaviivainen kuin joidenkin muiden sairauksien jälkeen, joissa paraneminen on 

lineaarisempaa. Olisi myös mielenkiintoista tutkia, tullaanko masennusdiagnoosilla kuntou-

tustuelle useammin työttömänä työnhakijana vai työelämästä.   

Hälyttävää on nuorten mielenterveysongelmaisten osuus kuntoutustukilaisista. Suurin osa 

nuorista on kuntoutustuella juuri mielenterveyssyistä ja heistä 62,8 % oli työkyvyttömyys-

eläkkeellä tai kuntoutustuella vielä vuoden 2019 lopussa. Vain 17,9 % nuorista oli töissä 1 

vuoden kuluttua ja 20,8 % 2 vuoden kuluttua. Nuorilla olisi kaikkein eniten työvuosia jäl-

jellä eikä moni nuori ole välttämättä edes ehtinyt kouluttautua ammattiin eikä kerryttää työ-

kokemusta ennen työkyvyttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle jäämistä. He ovat siten ai-

van erilaisessa asemassa vanhempiin kuntoutustukilaisiin verrattuna. On tiedossa, että nuo-

rena koettu työkyvyttömyys voi myös lisätä syrjäytymisriskiä, mikä osaltaan vaikuttaa myö-

hempään työllistymiseen (Pirkola, Nevalainen, Laaksonen et al., 2020.) Nuoret tarvitsisivat 

siten erityisen paljon tukea ja apua kuntoutustuella ollessaan työelämään palaamisessa tai 

sen aloittamisessa.  

Lineaarisen todennäköisyysmallin mukaan etenkin työkokeilu ja koulutus olivat yhteydessä 

työllistymiseen. Ammatillisen kuntoutuksen vaikutusten tutkimista jatkettiin 
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regressioepäjatkuvuusasetelman avulla. Kyseistä RD-asetelmaa ei tietääkseni ole aiemmin 

sovellettu ainakaan suomalaisessa tutkimuksessa. Tutkimusasetelman tarkoituksena oli vas-

tata kuntoutuksen valikoitumisongelmaan, mikä on ongelma mihin aiemmin ammatillista 

kuntoutusta tutkiessa on kerta toisensa jälkeen törmätty. Valikoitumisongelmalla tarkoite-

taan sitä, että ei voida sanoa, johtuuko ammatillisen kuntoutukseen osallistuneiden korke-

ampi työllistyminen itse ammatillisesta kuntoutuksesta vai jostain muusta taustatekijästä, 

kuten terveydentilasta ja yhteydestä työelämään, joiden perusteella kuntoutukseen vali-

koidutaan. Yhteyttä työelämään mitataan aiempiin ansiotulojen perusteella. Jos aiemmat (5 

vuoden sisällä) yhteenlasketut ansiotulot jäävät alle raja-arvon, katsotaan, että vahvaa yh-

teyttä työelämään ei ole eikä henkilö saa ammatillista kuntoutusta. Aiemman analyysin pe-

rusteella työelämään kiinnittyminen on yhteydessä myöhempään työllistymiseen, joten on 

syytä epäillä, että se on myös ammatillisen kuntoutuksen taustalla vaikuttava tekijä.  

Tutkimusasetelman yksi iso ongelma oli kuitenkin havaintojen vähyys ammatillisen kun-

toutuksen ansioedellytyksen raja-arvolla. Vaikka jonkinlaista työllisyyden hyppäystä olikin 

havaittavissa raja-arvon kohdalla, olivat keskivirheet kuitenkin suuria ja tulokset eivät olleet 

tilastollisesti merkitseviä. Tulosten perusteella varsinaisesta vaikuttavuudesta ei siis vielä-

kään voida sanoa mitään varmaa. Lisäksi vaikka estimoinnit olisivatkin tuottaneet parempia 

tuloksia, ei menetelmässä huomioitu toista valikoitumisongelman syytä eli henkilöiden eri-

laista terveydentilaa. Terveydentilaa olisi ollut aineistolla mahdollista hallita niin, että ai-

neistosta olisi rajattu vain ne henkilöt, joille asiantuntijalääkäri on arvioinnissaan todennut 

terveydentilan olevan riittävä kuntoutukseen. Tämä rajanveto olisi kuitenkin tiputtanut ha-

vaintoja entisestään alle kolmasosaan alkuperäisestä. Näin pienellä havaintomäärällä olisi 

tullut entistä huonompia tuloksia. Menetelmä itsessään voisi olla varsin hyvä tutkimaan 

kuntoutuksen vaikutuksia. Tarvittaisiin vain merkittävästi suurempi aineisto.  

Harhaa aiheuttaa myös se, että henkilöiden motivaatiota työllistyä ei voida lainkaan tutkia 

aineistolla. Ammatillisen kuntoutuksen oikeuden saadessaan vain osa henkilöistä hyödyntää 

kuntoutustoimenpidettä. Voidaan olettaa, että kuntoutusta hyödyntävät ne, jotka ovat moti-

voituneita palaamaan työelämään.  

Ammatillisesta kuntoutuksesta käydään paljon julkista keskustelua, joten sitä on mielen-

kiintoista pohtia laajemminkin. Yksi kysymys on se, tarjotaanko ammatillista kuntoutusta 

olleenkaan edes oikealle ihmisryhmälle? Kuntoutusta tarjotaan henkilöille, jotka kenties jo 

olemassa olevan työelämäyhteyden vuoksi työllistyisivät ammatillisen kuntoutuksen 
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toimenpiteistä huolimatta ja ilman ammatillista kuntoutusta jäävät henkilöt, jotka sitä mah-

dollisesti eniten tarvitsisivat. Jos kuntoutuksen onnistumisen arviointi tapahtuu pelkästään 

toimenpiteen jälkeisen lopputuloksen perusteella, on työeläkelaitoksella kannustin antaa 

kuntoutusta niille, jotka muutenkin työllistyisivät helpommin. Samoilla jäljillä on muun 

muassa Aakvik et. al (2005). Tällöin itse kuntoutuksen vaikutus on pienempi, kuin se mah-

dollisesti olisi, jos sitä tarjottaisiin henkilölle, joilla on isoja työllistymisongelmia ja jotka 

ammatillisen kuntoutuksen avulla onnistuisivat työllistymään. Oikean vaikutuksen mittaa-

miseksi pitäisikin mitata työllistymismahdollisuudet ennen kuntoutusta ja verrata niitä hen-

kilöiden lopputilanteeseen.  

Samalla tulee kuitenkin myös pohtia, voidaanko työeläkevakuutusmaksuilla rahoittaa sel-

laisten henkilöiden ammatillista kuntoutusta, jotka eivät ole erityisemmin osallistuneet työ-

eläkemaksujen maksamiseen. Niiden henkilöiden, jotka jäävät työeläkejärjestelmän amma-

tillisen kuntoutuksen ulkopuolelle työelämäyhteyden puuttumisen takia, on mahdollista ha-

kea Kansaneläkelaitoksen ammatillista kuntoutusta.   

Lisäksi tulisi miettiä, onko ammatillinen kuntoutus epäonnistunutta, vaikka henkilö ei työl-

listy heti sen jälkeen. Onko mahdollista, että ammatillisella kuntoutuksella on mahdollisesti 

joitain psykologisia vaikutuksia ihmisten minäkuvaan ja sitä kautta elämänlaatuun? Jos am-

matillisen kuntoutuksen myötä kuntoutuja tuntee terveydentilansa ja toimintakykynsä ko-

hentuneen, on sekin positiivinen vaikutus, vaikka työllistyminen ei onnistuisikaan. Kuten 

aiemminkin todettu, työttömyys voi johtua monesta tekijästä, mihin työeläkelaitos ei voi 

ammatillisen kuntoutuksen avulla vaikuttaa. 

Lopuksi, kuten tutkimuksen tulokset osoittavat, työllistyminen määräaikaisen työkyvyttö-

myyseläkkeen eli kuntoutustuen jälkeen on valitettavan harvinaista. Tärkeää olisikin siis 

kehittää keinoja, jolla työkykyongelmiin voitaisiin puuttua esimerkiksi uudenlaisilla työjär-

jestelyillä ajoissa ennen työkyvyn kokonaisvaltaista menetystä. Työhyvinvoinnin ja työter-

veyshuollon kehitys onkin ensisijaisen tärkeää, mikä kohdistaa painetta työnantajille ja ter-

veydenhuoltoon. Toinen erillinen, mutta yhtä suuri ongelma on jo aiemmin esiin tullut nuor-

ten mielenterveysongelmaisten hoito. 

Ammatillisen kuntoutuksen jatkotutkimuksissa tulisi ottaa huomioon valikoituminen työ-

elämäyhteyden sekä terveydentilan perusteella tarpeeksi suurella aineistolla. Olisi myös 

hyvä, jos henkilöiden motivaatiota työllistyä voisi jotenkin kontrolloida. Lisäksi, koska 
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tämän tutkimuksen tarkastelujakso on suhteellisen lyhyt, vaikutuksia olisi hyvä tarkastella 

pidemmällä aikavälillä.  
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