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JOHDANTO 

 

 

1.1 Suomalaisten eläkeläistyminen 

 

Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä oli EU:ssa vuonna 1994 61,3 vuotta Centre for 

European Policy Studies –raportin mukaan (raportti kuvaa, miten jyrkästi työvoimaan 

kuulumisen aste pienenee 50 vuotta täyttäneessä väestössä). Käytettäessä samaa mene-

telmää Suomen vastaava eläkkeelle siirtymisikä oli 60,4 vuotta (vuonna 1990). Käsitys 

suomalaisten alhaisesta eläkeiästä sai siten vahvistusta tutkimuksesta. Kansainvälisten 

vertailujen tekeminen eri maiden välillä on vaikeaa, sillä vain harvoista maista on saata-

vissa koko väestöä kuvaavia tilastoja vuosittain eläkkeelle siirtyneiden henkilöiden 

määristä. (Hytti 1998, 79) 

 

Eläketurvakeskuksen lehdistötiedotteen 22.4.2004 mukaan eläkkeellesiirtymisiän odote 

(odoteaika, milloin henkilön oletetaan siirtyvän eläkkeelle) on pysynyt lähes ennallaan 

vuodesta 2002 vuoteen 2003. Tiedotteen mukaan eläkkeelle siirryttiin Suomessa vuonna 

2003 keskimäärin 58,9 vuoden iässä. Tässä luvussa ovat mukana sekä yksityisen että 

julkisen sektorin työeläkkeelle siirtyneet. Eläkeikää hieman laskee julkisen sektorin 

mukanaolo, sillä valtiolla ja kunnilla on paljon toimialakohtaisesti alennettuja eläkeikiä. 

(www.etk.fi 12.10.2004) 

 

Marraskuussa 2004 Työeläkevakuuttajat ry (TELA) teetti kyselytutkimuksen, johon 

haastateltiin 1046 suomalaista. Haastateltavilta kysyttiin, milloin olisi sopiva ikä jäädä 

eläkkeelle. Tutkimuksen mukaan suomalaisten mielestä sopiva eläkeikä on 62 vuotta. 

Kysymyksessä ei siis ollut tutkimus siitä, milloin suomalaiset ovat jääneet eläkkeelle, 

vaan mielipidetutkimus siitä, minkä ikäisinä haastateltavat haluaisivat jäädä eläkkeelle. 

Vastaavantyyppisiä kyselyitä TELA on tehnyt vuonna 1998, jolloin haluttu eläkkeelle 

jäämisikä oli 60 vuotta sekä vuonna 2001, jolloin haluttu eläkkeelle jäämisikä oli 61 

vuotta. (Junkkari 2004, B3). 
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Voidaanko siis ennakoida, että suomalaiset haluaisivat jäädä tulevaisuudessa eläkkeelle 

vanhempina kuin nykyään? Kyseisen tutkimuksen mielipide tukee hyvin vuoden 2005 

alusta voimaan tullutta työeläkeuudistusta. 

 

Eläkeiän alentumissuuntaus on nähtävissä muissakin Euroopan maissa, ei vain Suomes-

sa. Suomessa tilanne on vielä monimutkaisempi kuin Euroopan maissa. Meillä on lähi-

vuosikymmeninä ratkaistavana yhtälö, miten selviämme uhkaavasta työvoimapulasta, 

kun eläkkeelle siirtymisikä on alhainen, väestön ikärakenne muuttuu entistä vanhem-

maksi ja samanaikaisesti nuorisotyöttömyyslukemat pysyvät korkeina. Eläkkeellä ole-

van väestön määrää lisää ikärakenteen muutoksen lisäksi myös yleinen eliniän kasva-

minen. Tämän päivän lapset elävätkin vanhemmiksi kuin tämän päivän vanhukset. 

(Hytti 1998, 75).  

 

Suomen ikärakenne muuttuu merkittävästi nykyistä vanhemmaksi seuraavan 20–30 

vuoden aikana, koska vuosina 1945–1950 syntyivät suuret ikäluokat ja 1960-luvulla 

syntyvyys oli vastaavasti pientä. Suomalaisten keski-ikä on noussut tasaisesti 1960-

luvulta, jolloin se oli 31 vuotta (kuvio 1). (Ilmarinen 1999, 38) 
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Kuvio 1 Suomalaisten keski-ikä vuodesta 1911 ja ennuste vuoteen 2020 (Ilma-
rinen 1999, 38) 

 

Keski-iän nousu näkyy myös työikäisten vanhenemisena: vuonna 1985 alle 40 -vuotiaat 

olivat lukumäärällisesti suurin työvoima ja vuonna 2000 sitä olivat 45-54-vuotiaat. Tä-

mä ikärakenteen muutos on nopeimpia teollistuneissa maissa. Vuosina 1995 - 2000 vä-

henee 25-49-vuotiaiden määrä Suomessa noin 150 000:lla, kun taas vastaavasti 50–64-

vuotiaita on 170 000 henkilöä enemmän. (Ilmarinen 1999, 38), (Valkonen 1994, 16-18) 
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Tulevaisuudessa yhä lisääntyvä vinoutuma Suomen väestörakenteessa ei siten ainakaan 

vähennä paineita kehittää Suomen eläkejärjestelmän kestävyyttä. Ikäluokassa 55-64-

vuotta Suomessa on poikkeuksellisen suuri määrä eläkeläisiä. Tämän lisäksi myös työt-

tömien määrä on poikkeuksellisen suuri ikääntyvässä 55-60 -vuoden ikäluokassa. Myös 

yhä suurempi osa tästä ikääntyvästä väestöstä on pitkäaikaistyöttömiä. Varhaiseläkejär-

jestelmät ovat antaneet työnantajille mahdollisuuden siirtää ikääntyvät työntekijät hel-

pon eläkejärjestelyn avulla pois työelämästä. Osa ikääntyvistä työntekijöistä on tyyty-

väisiä työttömyyseläkejärjestelyihin ns. eläkeputkessa. Koska sodan jälkeiset suuret 

ikäluokat ovat lähestymässä eläkeikää, olisikin pyrittävä pitämään nämä ikäluokat mah-

dollisimman pitkään työelämässä ja pitkittää heidän hakeutumistaan eläkkeelle. Pelkkä 

eläkkeellesiirtymisiän nosto ei ole kuitenkaan ratkaisuna riittävä, vaan nämä ikääntyvät 

työntekijät tulisi myös työllistää. Tämä tulisi saada aikaan eläkemenojen säästämiseksi 

ja tasaamiseksi. (Varoma 1997, 699)  

 

Suomessa eri ikäryhmien koulutuserot 1990-luvun alussa olivat teollisuusmaiden suu-

rimpia. Lukion tai ammattikoulun oli vuonna 1992 suorittanut 55-64-vuotiaasta suoma-

laisesta noin 30 %, kun Tanskassa ja Ruotsissa vastaava osuus oli 45 - 48 %. Vastaavas-

ti nuoremmassa ikäluokassa, 25-34 vuotta, lukion tai ammattikoulun oli suorittanut noin 

80 % sekä suomalaisista että ruotsalaisista (kuvio 2). Tämä on seurausta Suomen nope-

asta kehityksestä sekä koulutukseen panostamisessa viime vuosikymmeninä. (Hytti 

1998, 58) 
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Kuvio 2 Vähintään lukion tai ammattikoulun suorittaneiden osuus väestöstä 
ikäryhmittäin Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa vuonna 1992. (Hytti 1998, 58)  

 

Ongelmallista on, että nuoret hakeutuvat uusiin tietoteknisiin ammatteihin ja palvelutöi-

hin. Perinteisiin ammatteihin jäävät usein kasvava ikääntyvien työntekijöiden joukko ja 
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nuoret vastaavasti hankkiutuvat uusiin ammatteihin. Niin sanottujen perinteisten am-

mattien, kuten kodinhoito- ja hoivatyö ammattien, sisältöä sekä arvostusta tulisi kehit-

tää, jotta se houkuttelisi hyvin koulutettuja nuoria näille aloille. (Ilmarinen 1999, 41)    

 

Työvoiman koulutusvaranto uusiutuu nuorten avulla hitaasti, kymmenessä vuodessa 

vain noin neljänneksen. Kehittämisen painopisteen tuleekin olla aikuisväestössä siten, 

että kaikille aloille turvataan tietty määrä ammattitaitoista ja hyvin koulutettua työvoi-

maa. Koska työvoimasta poistuvien määrä on suurempi kuin sinne tulevien, koulutettuja 

ja ikääntyviä työntekijöitä tarvitaan työvoimassa entistä enemmän. Koska nuorten ikä-

luokkien määrät vähenevät ja nuorten koulutusajat pitenevät, työvoimapulaa on erityi-

sesti koulutetusta ja ammattitaitoisesta työvoimasta. (Purhonen 1994, 274–275) 

 

Ikääntyvien pitkäaikaistyöttömien työhistoria on usein pitkä, mutta koulutustaso on al-

haisempi kuin vastaavassa työssä olevan nuoremman työväestön. Nykyajan työelämä on 

viime vuosikymmeninä muuttunut nopeasti, mikä vaatii yrityksiltä sekä niiden työnteki-

jöiltä jatkuvaa kehittymistä ja kouluttautumista. Yritykset ovat kansainvälistyneet ja 

asiakasmarkkinat ovat usein ulkomailla. Osa yrityksistä toimii joko monikansallisina 

yrityksinä tai niiden omistussuhteet ovat ulkomailla. Jo pelkästään markkinoiden ja yri-

tysten kansainvälistyminen vaatii erilaisia valmiuksia näiden yritysten työntekijöiltä. 

Nämä työelämän muuttuneet vaatimukset sekä jatkuvasti kiristyvä työtahti eivät lisää 

ikääntyvien työntekijöiden pysymistä työmarkkinoilla tai pitkäaikaistyöttömien palaa-

mista työmarkkinoille.  

 

Suomessa eläkeläissuhde (työikäisten 15 – 64/67 -vuotiaiden lukumäärä suhteessa elä-

keläisiin eli yli 65/68 vuotiaisiin) on korkea. Kun vuonna 1990 oli 5,2 työntekijää yhtä 

eläkeläistä kohden, ennustetaan heitä vuonna 2010 olevan 4,0 ja vuonna 2030 olevan 

2,5. Tällöin suuret ikäluokat ovat eläkkeellä ja Suomen eläkeläissuhde olisi Euroopan 

kärkeä yhdessä Saksan kanssa (taulukko 1). Vuonna 2030 tulisi turvata 2,5 henkilön 

työpanoksella nykyisen 5,2 henkilön sijaan vuoden 1990 tasoa vastaava väestön hyvin-

vointi. Tämä aiheuttaa tulevaisuudessa tulevien sukupolvien työkyvylle ja tuottavuudel-

le erittäin suuret haasteet. Niillä toimenpiteillä, joilla nyt voidaan edistää nykyisten ikä-

luokkien jaksamista työelämässä sekä heidän työkykyään, ratkaistaan samalla koko hy-

vinvoinnin taso tulevaisuudessa. (Ilmarinen 1999, 41) 
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Taulukko 1 Työikäisten (15–64/67 v) suhde eläkeikäisiin EU-maissa vuonna 
1990 sekä ennusteet vuodelle 2010 ja 2030 (maat kasvavassa järjestyksessä 
vuotta 2030 koskevan arvion mukaan) (Ilmarinen 1999, 41) 

 

maa 1990 2010 2030
Saksa 4,5 3,3 2,3
Suomi 5,2 4,0 2,5

Alankomaat 5,4 4,5 2,6
Tanska 4,4 4,1 2,7
Luxenburg 4,7 3,6 2,7
Ranska 4,8 4,1 2,8
Italia 5,0 3,9 2,8
Ruotsi 3,7 3,7 2,8
Belgia 4,8 4,2 3,0
Kreikka 5,5 3,9 3,2
Espanja 5,2 4,4 3,2
Iso-Britania 4,4 4,5 3,2
Portugali 5,6 4,7 3,5
Irlanti 5,4 6,1 4,4  

 

 

1.2 Tutkielman taustaa ja aikaisemmat tutkimukset 

 

Työkyky ja erityisesti työhyvinvointi ovat viime vuosina olleet suurimpia tutkimuksen 

kohteita sosiaaliturvan alalla mm. sen vuoksi, että Suomi tarvitsee lähivuosina kaiken 

työikäisen väestönsä työpanoksen, sillä työikäisen väestönmäärä vähenee ja eläkeläisten 

määrää kasvaa. Sosiaaliturvamme rahoituspohja ei kestä vanhuuseläkeiän laskemista 

noin 60 ikävuoteen sekä samanaikaista suurta työkyvyttömyyseläkeläisten määrää. Li-

säksi lähitulevaisuudessa maksettavat eläkkeet ovat rahamäärällisesti suuria. 

 

Tutkimuksia työkyvystä ja työhyvinvoinnista tekevät mm. Kansanterveyslaitos, Kan-

saneläkelaitos, Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö, Työministeriö, Eläke-

turvakeskus, Työeläkevakuuttajat ry ja eri eläkeyhtiöt. Riippuen tutkimuksen ajankoh-

dasta ja tutkimuksen tekijästä tarkastellaan työkykyä hyvinkin eri näkökulmista.  

 

Vuonna 2002 Kansanterveyslaitoksen Terveys 2000-tutkimuksessa tehtiin yhdistetty 

haastattelu- ja kyselytutkimus työikäiselle väestölle. Tutkimuksella selvitettiin työnteki-

jöiden mielipidettä omasta työkyvystään, työyhteisöstään sekä osaamisestaan työssään. 

Tutkimuksen perusteella 30-64-vuotiaista 81 % arvioi olevansa työkykyisiä, 13 % osit-

tain työkykyisiä ja 6 % täysin työkyvyttömiä. Kun näitä määriä verrattiin työkyvyttö-
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myyseläkkeellä oleviin, saatiin tulokseksi, että työkyvyttömänä itseään pitävien määrä 

oli kaksinkertainen eläkeläisten määrään verrattuna. Tästä voitiin päätellä, että työvoi-

massa on ainakin osittain itseään työkyvyttöminä pitäviä työntekijöitä. Erityisesti ikä-

luokassa 55-64 vuotta sekä työttömien joukossa oma työkyky koettiin heikentyneeksi 

tai he pitivät itseään täysin työkyvyttöminä. (www.ktl.fi 22.11.2004)   

 

Tilastokeskus toteutti EU-työvoimatutkimuksen yhteydessä vuonna 2002 tutkimuk-

sen vajaakuntoisten selviytymistä työelämässä, työllisten kuntoutukseen osallistumi-

sesta sekä työvoiman yleisestä kuntoutustarpeesta. Tavoite oli saada tietoa siitä, kuinka 

paljon työvoimassa on vajaakuntoisia ja kuinka heitä voidaan tukea, jotta he pystyisivät 

jatkamaan työelämässä. Tämän lisäksi selvitettiin, oliko sellaisia työikäisiä työntekijöitä 

työvoiman ulkopuolella, joita voitaisiin tukitoimin työllistää. Tutkimuksen tuloksena 

todetaan, että 67 % suomalaisista työikäisistä on terveitä, 18 %:lla on sairauksia, mutta 

ne eivät rajoita työssä selviytymistä ja 15 % työikäisistä voidaan katsoa vajaatyökykyi-

siksi. Vajaakuntoisimpia olivat iäkkäät, työttömät ja alemman koulutustason omaavat 

työikäiset. (Rytkönen, Juntunen, Kaipainen, Notkola 2003) 

 

Työterveyslaitos tuottaa joka kolmas vuosi Työ ja terveys -haastattelututkimuksella 

kattavaa seurantatietoa työoloista, työterveystoiminnasta ja työikäisen väestön hyvin-

voinnista. Kevään 1997 ja kevään 2000 suoritettujen haastattelututkimusten välisenä 

aikana työssäkäyvien henkinen rasittavuus ja kiire työssä olivat vähentyneet. Ainoas-

taan sosiaali- ja terveysalalla työn henkinen rasittavuus oli lisääntynyt. Keväällä 2003 

työterveyslaitos haastatteli puhelimitse 3000 Väestörekisterin satunnaisotannalla poi-

mittua työikäistä suomalaista. Haastattelun aihealueita olivat muun muassa: työympäris-

tötekijät, työn kuormitus, tapaturmat, työyhteisöjen toimivuus, tasa-arvo työssä, tervey-

dentila ja työkyky sekä työterveyshuollon toimivuus. (www.ttl.fi 22.10.2004) 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön neljä vuotta kestänyt Veto – hanke päättyi huhtikuussa 

2003. Sen tavoite oli ylläpitää ja edistää työelämän vetovoimaa, saada nuoret työuralle 

nykyistä aiemmin ja innostaa ikääntyneitä työntekijöitä pysymään työelämässä kahdesta 

kolmeen vuotta nykyistä pidempään. Tavoite oli myös sairauspoissaolojen vähentämi-

nen 15 %:lla. Hankkeessa olivat mukana työmarkkina- ja yrittäjäjärjestöt, opetusminis-

teriö, työministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö sekä työterveyslaitos. Veto-

ohjelmalla patistettiin työelämää joustamaan työikäisen väestön tarpeisiin, jotta työvoi-



 

 12 

ma riittäisi suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle. Ohjelman mukaan joustotoimenpi-

teitä olisivat mm. erilaiset liukumat. Myös työhyvinvointiin tulisi entistä enemmän 

kiinnittää huomiota. (Tarkka-Tierala 2003, A16) Hankkeen jälkeen STM on jatkanut 

veto-ohjelmaa vuosille 2003–2007. Veto-ohjelman tavoitteena on turvata kansalaisten 

täysipainoinen osallistuminen työelämään, vaikuttaa työssäoloajan pidentymiseen, pa-

rantaa työn ja perhe-elämän sekä yhteensovittamista että tasa-arvoa ja vahvistaa työn 

houkuttelevuutta vaihtoehtoina eri tilanteissa. Ohjelma koostuu neljästä osa-alueesta; 

hyvä työelämän laatu ja turvallisuuskuri, tehokas työterveyshuolto ja kuntoutus, työ-

elämän moninaisuus ja tasa-arvo sekä kannustava toimeentuloturva ja työssäoloaika. 

Ohjelma toteutetaan yhteistyössä muiden ministeriöiden ja työmarkkina- ja yrittäjäjär-

jestöjen, tutkimuslaitosten, vakuutus- ja eläkelaitosten sekä kuntoutusorganisaatioiden 

kanssa. Veto-ohjelman tuloksista saadaan tietoa aikaisintaan vuoden 2007 lopulla. 

(www.stm.fi 9.4.2005) 

 

Eläketurvakeskuksen ”Joustava eläkeikä” tutkimuksen tarkoituksena oli tuoda tietoa 

vanhempien työntekijöiden eläkeaikeista ja suhtautumisesta vuoden 2005 alusta tullee-

seen työeläkkeiden vanhuuseläkeuudistukseen. Tutkimukseen on otettu mukaan 1328 

työikäistä palkansaajaa, jotka ovat syntyneet vuosina 1940–1945. Saatujen tulosten mu-

kaan varhainen eläkkeelle jääminen edelleen houkuttelee palkkatyössä olevia. Valtaosa 

tutkimuksen kyselyyn vastanneista yksityisalojen työntekijöistä ilmoitti jäävänsä eläk-

keelle viimeistään 63-vuoden iässä. Yli 80 % eläkkeelle aikovista arvioi tehneensä työtä 

jo riittävän kauan, 66 % ilmoitti perusteeksi työn henkisen raskauden ja lähes joka toi-

sella oli syynä lisäksi huono terveys aikeisiin jäädä eläkkeelle. Huomattavaa oli myös, 

että joka toinen vastasi työelämän asenteiden vauhdittavan työelämästä eläkkeelle siir-

tymistä. Ikääntyneiden työntekijöiden arvostamisen puute, yhteiskunnan ja työpaikkojen 

aktiivisen toiminnan heidän siirtämisekseen pois työelämästä katsottiin olevan myös 

merkittäviä syitä eläkkeelle siirtymiseen. Naisille myös lisääntyvä vapaa-aika ja perheen 

kanssa vietettävä aika olivat merkittävä syy halukkuuteen jäädä eläkkeelle. (www.etk.fi 

28.1.2005) 

 

Eläkeyhtiö Varma on teettänyt ”Työ tekijänsä kantaa” tutkimuksen vuonna 2002. 

Tutkimuksen avulla etsittiin tekijöitä, jotka tukivat 65 vuoden ikään saakka työskennel-

leiden henkiöiden työssä jaksamista. Suomessa 65-ikävuoteen saakka työskentelee yksi 

seitsemästä työntekijästä. Selvityksen mukaan työssä vanhuuseläkeikään saakka pysy-
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minen on kiinni työntekijän omasta motivaatiosta ja asenteista sekä yrityksen asenteista 

ja arvostuksesta ikääntyviä työntekijöitä kohtaan. Työssä pitkään pysyminen ei siten 

olekaan kiinni ainoastaan hyvästä terveydestä. (www.varma.fi 22.10.2004). 

 

Varma on teettänyt vastaavanlaisen tutkimuksen ”Tie 68-pitkän työuran viitoituksia” 

nuorista aikuisista (alle 35-vuotiaat) ja työuransa alkuvaiheessa olevista henkilöistä. 

Tutkimuksella selvitettiin, mitä alle 35-vuotiaat työntekijät odottivat työltään ja työym-

päristöltään. Tutkimuksen tavoite oli hakea niitä tekijöitä, joiden avulla tämän päivän 

nuoret pysyisivät 68–ikävuoteen saakka työelämässä. Tutkimuksen tuloksen mukaan 

nuoret ovat halukkaita jatkamaan työelämässä pidempäänkin, kunhan tietyt edellytykset 

täyttyvät. Näitä edellytyksiä ovat mm. työn ja muun elämän tasapaino, mahdollisuus 

ikääntyneempänä siirtyä elämänvaihetta ja omia tarpeita vastaaviin työtehtäviin ja työ-

aikajärjestelyihin. Lisäksi työn tulisi olla kiinnostava osa elämää.. 

 

Jotta vuoden 2005 työeläkeuudistuksessa kaavailtu eläkeiän myöhentyminen toteutuisi, 

tulisi työelämän vetovoimaa huomattavasti lisätä. Vaikka työelämään jäämisen kannus-

timiksi on kehitetty erilaisia kannustinkarttumia eläketason nostamiseksi, tarvitaan tuek-

si myös muita kannustimia ja työelämän kehittämistä. Suuri eläkkeen määrä ja työssä 

oleminen 68 ikävuoteen asti eivät houkuttele, jos työ koetaan raskaaksi ja uuvuttavaksi 

ja jos työssä olemista ei tueta. Ikääntyvien työssä jaksamiseen ja eläkehakuisuuteen on 

alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota, koska on havahduttu lähivuosina uhkaavaan 

työvoimapulaan ja tiettyjen työalojen työntekijöiden eläkeläistymiseen.   

 

Eläkevakuutusyhtiö Varmalle (aikaisemmalta nimeltään Varma-Sampo) on tehty työky-

vyttömyyseläkkeistä lähivuosina kaksi pro gradu – työtä. 

Minna M. Ahlfors; Sairausvakuutuslain ja työntekijän eläkelain työkyvyttömyysmääri-

telmien vertailu lain säädännössä, ohjeistuksessa ja käytännön ratkaisutyössä 

(31.12.2001) 

Riitta Huttunen; Työkyvyttömyyseläkeratkaisun toimintamalli ja hylkäävä työkyvyt-

tömyyseläkepäätös -Case  Varma-Sampo (Marraskuu 2003) 

 

Näissä tutkimuksissa on työkyvyttömyyseläkeaihetta lähestytty hieman eri näkökulmas-

ta. Minna Ahlforsin tutkimuksessa on vertailtu sairausvakuutuslain ja työntekijäin elä-

kelain eroavuuksia työkyvyttömyyseläkeratkaisussa ja lainsäädännössä. Lain ja ohjeis-
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tuksen luomissa rajoissa on tutkittu käytännön ratkaisutoimintaa. Tutkimuksen empiiri-

sessä osassa on pyritty löytämään syitä hylkäävään eläkepäätökseen. Tutkimuksen joh-

topäätöksenä todetaan työntekijäin eläkelain ja sairausvakuutuslain työkyvyttömyys-

määritelmien eroavan toisistaan. Koska lait eroavat toisistaan, se aiheuttaa eroavuutta 

myös ohjeistukseen sekä käytännön ratkaisutyöhön työntekijäin eläkelain (TEL) ja sai-

rausvakuutuslain (SVL) välillä. (Ahlfors 2001) 

 

Riitta Huttusen tutkimuksessa on selvitetty eläkeratkaisuprosessia eläkevakuutusyhtiö 

Varmassa. Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata Varman työkyvyttömyyseläkkeiden rat-

kaisuprosessi vuonna 2002 sekä tarkastella hylkääviä eläkepäätöksiä neljästä eri näkö-

kulmasta: ratkaisuprosessin näkökulmasta, lainsäädännön ja Eläketurvakeskuksen oh-

jeistuksen näkökulmasta, eläkepäätösten ymmärrettävyyden ja selkeyden näkökulmasta 

sekä vertailla hakemuksia ja annettuja hylkääviä eläkepäätöksiä. Tutkimuksen tuloksena 

todetaan, ettei merkittäviä puutteita ratkaisuprosessissa voida todeta. Hylkäävien eläke-

päätösten katsottiin täyttävän lainsäädännön ja Eläketurvakeskuksen antamat puitteet. 

Tutkimuksessa tarkasteltiin lisäksi Eduskunnan oikeusasiamiehelle tehtyjä kanteluita 

eläkeratkaisuista. Kanteluista todetaan, että oikeusasiamiehen roolia ei ole ymmärretty 

oikein ja valittamalla oikeusasiamiehelle pyrittiin enemmänkin vaikuttamaan eläkerat-

kaisun sisältöön. (Huttunen 2003) 

 

Molemmat aikaisemmat pro gradu -tutkimukset ovat työkyvyttömyyseläkkeen hylkää-

vän päätöksen antamisen edeltäviä tapahtumia, ja siten tavallaan tukevat tätä tutkimusta. 

Riitta Huttusen tutkimuksessa ehdotetaan jatkotutkimuksen aiheeksi hylkäävän työky-

vyttömyyseläkepäätöksen jälkeisen jatko-ohjauksen selvittämistä.  

 

1.3 Tutkielman keskeiset käsitteet 

 

Työeläke 

Työeläke on ansioperusteinen eläke. Oikeus siihen syntyy ansiotyöstä, joka on vakuu-

tettu. Alle 18-vuotiaana ja 68 vuoden täyttämisen jälkeen tehdystä ansiotyöstä ei kui-

tenkaan synny eläkeoikeutta. Ei myöskään ennen eläkelain voimaantuloa tehdystä työstä 

eikä alle määrättyjen ansiorajojen jäävästä työstä. Työeläke on työntekijän lakisääteinen 

etuus. Sen järjestäminen ja hoito kuuluvat työnantajan velvollisuuksiin. Työnantaja voi 
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ottaa lakisääteisen eläkevakuutuksen työntekijälleen työeläkeyhtiöstä, eläkekassasta tai 

perustamalla säätiön. Työeläke on suomalaisen hyvinvointivaltion tärkeimpiä, ellei tär-

kein turvajärjestelmä. Se kattaa lähes koko väestön. Se turvaa suomalaisen toimeentulon 

jatkuvuuden, kun työansio vanhuuden, työkyvyttömyyden, pitkäaikaisen työttömyyden 

tai perheenhuoltajan kuoleman vuoksi lakkaa. 

 

Työeläkeyhtiö 

Työeläkelaitos hoitaa eläkevakuutuksia ja maksaa työeläkkeet. Eläkelaitos voi olla elä-

keyhtiö, eläkesäätiö, eläkekassa tai alakohtainen eläkelaitos. Työeläkeyhtiöt saavat 

Suomessa harjoittaa vain työeläkevakuutusta tai siihen suoranaisesti liittyvää liiketoi-

mintaa, kuten työeläkevarojen sijoitusta. Työeläkekassojen ja -säätiöiden toiminta on 

kuitenkin yhtiöitä ja alakohtaisia laitoksia rajoitetumpaa. Lakisääteinen työeläkevakuu-

tus on otettava suomalaisesta työeläkelaitoksesta. Suurinta osaa TEL- ja yrittäjäin eläke-

lain (YEL) vakuutuksista hoidetaan työeläkeyhtiöissä, joita Suomessa on kaikkiaan 

kuusi. 

 

Työeläkejärjestelmä 

Työeläkejärjestelmällä tarkoitetaan lakien ja toimeenpanojärjestelmien kokonaisuutta, 

joiden avulla toteutetaan työ- tai virkasuhteeseen tai yrittäjätoimintaan perustuva laki-

sääteinen työeläketurva. Suomalainen työeläkejärjestelmä on hajautettu ja osin yksityi-

nen. Eräitä alakohtaisia ja työsuhteen lyhytkestoisuudesta johtuvia poikkeuksia lukuun 

ottamatta yksityisten alojen työnantajilla ja yrittäjillä on mahdollisuus ottaa työeläkeva-

kuutus itse valitsemastaan eläkelaitoksesta. Työnantajalla tai yrittäjällä on mahdollista 

myöhemmin vaihtaa eläkelaitosta. Järjestelmän yhteisiä asioita hoitaa Eläketurvakeskus 

(ETK) ja alan edunvalvontaa hoitaa Työeläkevakuuttajat TELA ry. 

Sairausvakuutuksen päiväraha 

Kansaneläkelaitos (Kela) maksaa sairausvakuutuksen päivärahaa 16-64-vuotiaalle hen-

kilölle, joka on sairauden vuoksi kykenemätön työhön. Päiväraha korvaa ansionmene-

tystä. Henkilön edellytetään olleen työssä sairautta edeltäneen 3 kk aikana. Myös työtön 

työnhakija tai opiskelija voi eräin edellytyksin saada päivärahaa. 
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Tuleva aika 

Työkyvyttömyyseläkkeet lasketaan vuosiansioista samalla tavalla kuin vanhuuseläk-

keetkin. Niihin kuitenkin lisätään tulevan ajan ansio. Tuleva-aika merkitsee aikaa, jonka 

työntekijä olisi ollut työssä, jos työkyvyttömyys ei olisi katkaissut hänen työuraansa. 

Käytännössä tämä merkitsee aikaa työkyvyttömyyden alkamisesta 65 vuoden ja vuoden 

2006 alusta 63 vuoden ikään. Erityisesti nuorena työkykynsä menettäneelle tuleva aika 

saattaa merkitä huomattavaa osuutta eläkkeessä. 

 

Palveluntuottaja 

Palveluntuottajalla käsitetään palveluorganisaatiota, jonka tarjonnassa palvelut ovat 

asiakkaiden mielenkiinnonkohteena. Palveluorganisaatiot voivat olla joko yrityksiä tai 

ei-kaupallisesti toimivia organisaatioita. Palvelun tuottaminen on luonteeltaan prosessi 

eli se etenee vaiheittain. Lisäksi se harvoin on lopullinen tai valmis asia. Tämä merkit-

see eri asioiden, kuten tiedon, asiantuntemuksen, henkilöstön ja laitteiden yhdistelemis-

tä asiakkaiden ongelmien ratkaisemiseksi. Palveluntuottajien tehtävä on ratkaista näitä 

ongelmia. 

 

Ohjaavan palvelun pilottiprojekti 

Työeläkevakuutusyhtiö Varmalla ja eläkevakuutusyhtiö Ilmarisella on yhteinen pilotti-

projekti ohjaavasta palvelutoiminnasta työkyvyttömyyseläkkeen hakijoille, jotka ovat 

saaneet hylkäävän työntekijäin eläkelain tai yrittäjäin eläkelain mukaisen työkyvyttö-

myyseläkepäätöksen. Ohjaava toimintamuoto on uusi, vapaaehtoinen ja asiakkaalle 

maksuton lisäpalvelu. Projektin tarkoitus on parantaa ohjaavan palvelun avulla kieltei-

sen työkyvyttömyyseläkkeen saaneen henkilön mahdollisuuksia palata takaisin työelä-

mään sekä ehkäistä hänen joutumistaan eläkkeen hakemus-valitus kierteeseen. 

 

Työeläkeyhtiöt Varma ja Ilmarinen ovat ottaneet uuden käytännön aluksi kokeiluna 

mukaan eläkeratkaisutoimintaansa kesäkuussa 2004. Projektin kokeiluaika kesti vuoden 

2004 loppuun asti. Tarkastelen tutkielmassani tätä ohjaavan palvelun pilottiprojektia 

eläkeyhtiö Varman kannalta ja aineistona käytän Varmasta annettujen hylkäävien elä-

kepäätösten materiaalia. Tutkimus on perustana Varmassa tehtävään päätökseen ohjaa-

van palvelutoiminnan jatkamisesta.  

 



 

 17 

1.4 Tutkielman tavoite, tutkimusongelmat ja tutkielman rajaus 

 

Tutkimuksen tavoite on tarkastella kolmesta eri näkökulmasta: asiakkaan, palveluntuot-

tajan ja eläkeyhtiö kannalta onko tällaiselle palvelulle tarvetta ja koetaanko se hyödylli-

seksi sekä miten ohjaavaa palvelua voidaan kehittää edelleen. Eläkeyhtiön näkökulmas-

ta tarkastellaan lisäksi sopiiko kielteisen eläkepäätöksen saaneen henkilön ohjaava pal-

velumuoto eläkeyhtiön toimintaan. 

 

Asiakaskyselyjen avulla selvitettiin, onko palvelutoiminto auttanut toimeentulon tur-

vaamisessa sekä miten palvelutoiminto on auttanut hakijoiden työelämään palaamisessa 

hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen jälkeen.  

 

Palveluntuottajille tehdyllä kyselyllä haettiin vastausta siihen, mitkä ovat olleet käytän-

nön toteuttamisen kannalta keskeiset ongelmakohdat ja miten toimintaa voitaisiin kehit-

tää.  

 

Eläkeyhtiön toiminnassa ongelmakohtia tarkastellaan erityisesti eläkeratkaisijoiden 

kannalta sekä sitä miten ohjaava palvelutoiminto palvelumuotona sopii eläkeyhtiön toi-

mintaan. Samaten tarkastellaan, miten yhteistyö palvelujentuottajien ja eläkeyhtiön kes-

ken on sujunut ja mitkä asiat on koettu ongelmakohdiksi. Tutkimuksella haetaan vasta-

usta siihen, onko palvelutoimintaa tarkoituksenmukaista kokeiluvaiheen jälkeen jatkaa.  

 

Eläkeyhtiön kannalta katsoen tavoitteena on luoda palvelutoiminto, jonka tarkoituksena 

on ensisijaisesti paremman palvelun tarjoaminen asiakkailleen, eläkemenojen säästämi-

nen, ”turhien” hakemusten ja eläkevalitusten vähentäminen ratkaisutoiminnasta sekä 

eläkeyhtiön julkisuuskuvan parantaminen. 

 

Eläkkeenhakijan hyötynä vastaavasti olisivat työelämässä pysyminen, ajallisesti pitkän 

hylkäävän eläkepäätöksen valituskierteen estäminen, kustannussäästöt ja toimeentulon 

turvaaminen. Lisäksi pitkät poissaolot työstä vaikeuttavat työhön palaamista, heikentä-

vät työmotivaatiota sekä ammattitaitoa. 
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Työnantajalle hyötynä ovat paitsi säästöt maksettavista eläkkeistä, mahdollisuus reagoi-

da ennakoivasti työntekijöiden työkyvyttömyysuhkaan sekä ammattitaitoisen työvoiman 

pitäminen yrityksen palveluksessa. 

 

Tutkielman tavoitteiden perusteella asetetut tutkimusongelmat ovat: 

 

1. Sopiiko ohjaava palvelu työeläkeyhtiön toimintaan? 

2. Mitkä asiat koettiin ohjaavan palvelun ongelmakohdiksi ja kehittämistarpeiksì? 

3. Saavutettiinko ohjaavalle palvelulle asetetut tavoitteet? 

4. Onko ohjaavaa palvelua tarkoituksenmukaista kokeilun jälkeen jatkaa? 

Tutkimuksella haetaan vastauksia näihin kysymyksiin. 

 

Tutkimus on rajattu siten, että siinä tarkastellaan TEL:n ja YEL:n hylkäävän työky-

vyttömyyseläkepäätöksen saaneita henkilöitä. Tutkimuksen ulkopuolelle on rajattu yksi-

löllistä varhaiseläkettä hakeneet henkilöt, koska yksilöllinen varhaiseläke tulee jäämään 

asteittain pois vuoden 2005 eläkeuudistuksen myötä ja myönnettävien eläkkeiden määrä 

on enää vähäinen. 

 

Tutkimuksen ulkopuolelle on rajattu myös mahdolliset työeläkekuntoutujat. Työeläke-

kuntoutus on yksilöllistä ammatillista kuntoutusta, mikä toteutetaan yhdessä asiakkaan 

ja eläkeyhtiön tekemän kuntoutussuunnitelman mukaan. Kuntoutustoimenpitein pyri-

tään vähentämään henkilön uhkaa joutua työkyvyttömyyseläkkeelle. Nämä henkilöt on 

rajattu tutkimuksen ulkopuolelle siksi, että heillä on jo vireillä toimenpiteitä työelämään 

palaamiseksi. 

 

Ohjaavaan palveluun mukaan otettavalla eläkkeenhakijalla tulee olla voimassa tulevan 

ajan oikeus. Tuleva aika on eläkkeenlaskentaan liittyvä termi, joka tarkoittaa aikaa elä-

ketapahtumasta - esimerkiksi työkyvyttömäksi tulosta - vanhuuseläkeiän täyttämiseen. 

Tuleva aika liitetään yleensä viimeiseen työsuhteeseen ennen eläketapahtumaa. Tulevan 

ajan eläkkeen osuus on hyvin merkittävä kokonaiseläkkeen määrästä, mistä johtuen 

laissa säädetään varsin yksityiskohtaisesti, milloin tulevan ajan oikeus on voimassa. 

(Pentikäinen, Koivusalo, Kammonen, Lämsä 2001, 56) Ne eläkkeenhakijat, joilla ei ole 

tulevan ajan oikeutta, on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle, sillä ilman tätä oikeutta työ-
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eläkkeen osuus hakijan kokonaiseläkkeestä on pieni. Pääasiallisena eläkkeenmaksajana 

on silloin usein Kansaneläkelaitos. 

 

Palvelun piiriin kuuluvat ainoastaan lääketieteellisin perustein hylkäävän eläkepäätök-

sen saaneet, eivätkä ns. juridisen hylkäyksen saaneet henkilöt. Työkyvyttömyyseläk-

keestä juridisin perustein annettu hylkäävä eläkepäätös on kyseessä esimerkiksi silloin, 

kun työsuhde ei kuulu TEL:n piiriin tai työskentely on tapahtunut alle 23-vuotiaana eikä 

tulevan ajan oikeutta näin ollen ole. 

 

1.5 Tutkielman rakenne ja viitekehys 

 

Tutkielma on jaettu kuuteen eri kappaleeseen. Ensimmäisessä eli johdannossa selvite-

tään tutkimuksen taustaa, lähtökohtia, aikaisempia tutkimuksia, tutkimuksen näkökul-

mat sekä tutkielman rajaukset. Toisessa kappaleessa selvitetään ohjaus- ja neuvontatyö-

tä sekä palvelua ja sen luokittelua. Lisäksi kappaleessa käsitellään ohjaavan palvelun 

mahdollisuuksia sosiaaliturvan alueella, mistä erimerkkinä on ammatillisen kuntoutuk-

sen neuvontatyö. Kolmannessa kappaleessa selvitetään Suomen työeläkejärjestelmää ja 

sen uudistamista sekä esitellään työeläkeyhtiö Varma. Kolmas kappale käsittelee lisäksi 

työkykyä, työkyvyttömyyttä, työkyvyttömyyseläkepäätöstä ja eläkkeen hylkäämistä 

sekä työeläkekuntoutuksen toimenpiteitä jäljellä olevan työkyvyn ylläpitämiseksi työ-

eläketoimenpitein. Neljäs kappale on tutkimuksen empiirinen osuus. Se sisältää tutki-

musmenetelmän, -aineistoon sekä empiiriseen tutkimukseen. Viides kappale on tutki-

muksen tulosten yhteenveto. Siinä selvitetään tutkimuksen tulokset sekä haetaan vasta-

usta asetetuille tutkimusongelmille. Kuudes kappale on ”lopuksi” kappale. Siinä tarkas-

tellaan, vastasiko tutkimus tutkimusongelmissa asetettuihin kysymyksiin ja arvioidaan 

tutkimusta, sen luotettavuutta sekä mahdollisia jatkotutkimustarpeita. 

 

Työkyky koostuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta toimintakyvystä. Eri toimin-

takykyjen lisäksi työkykyyn vaikuttavat myös motivaatio työhön, työnsisältö tai työym-

päristö. Työkykyä määriteltäessä olennaisinta on arvioida työn vaatimuksia ja jäljellä 

olevaa työkykyä. Työkyvyttömyyden määritelmät vaihtelevat, riippuen siitä minkä yh-

teydessä työkyvyttömyydestä puhutaan. Lääketieteellisessä invaliditeetissa määritellään 

sairauden tai vamman haitta-aste eli miten sairaus, vika tai vamma alentaa työkykyä. 
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Haitta-aste ilmaistaan prosentteina ja sitä käytetään pääasiassa tapaturmavakuutuslain 

mukaisissa työkyvyttömyyden määritelmissä. Sairausvakuutuslain mukaisen työkyvyt-

tömyyden perusteella määritellään sairausvakuutuksen päivärahaoikeus. Sosiaalinen 

työkyvyttömyysmääritelmä on Kansaneläkelain (KEL) mukainen määritelmä. Sen pe-

rustella arvioidaan, minkä tasoinen on jäljellä oleva työkyky. Tason perusteella muo-

dostetaan arvio sosiaalisen tuen tarpeelle vähimmäistoimentulon perustaksi. Taloudelli-

nen työkyvyttömyys on työeläkelain ja yrittäjäin eläkelain mukainen työkyvyttömyyden 

määritelmä. Sen perusteella arvioidaan jäljellä oleva ansiokyky ja verrataan sitä ennen 

vakuutustapahtumaa olleeseen ansiokykyyn. Tällöin pohditaan myös mahdollisuutta 

jatkaa työntekoa. Taloudellinen työkyvyttömyys on joko yleistä työkyvyttömyyttä, mil-

loin henkilö ei pysty enää mihinkään työhön tai ammatillista työkyvyttömyyttä eli haki-

jan työkyky on alentunut tietyllä työalalla. Tutkimuksessa tarkastellaan taloudellista 

työkyvyttömyyttä TEL:n ja YEL:n mukaan. 

 

Tutkimuksen viitekehyksessä (kuvio 3) eläkeyhtiöön saapunut työkyvyttömyyseläkeha-

kemus käynnistää eläkeratkaisuprosessin, minkä päätteeksi pääsääntöisesti eläke joko 

myönnetään tai hylätään. Vaihtoehtona on myös ammatillisen kuntoutuksen käynnistä-

minen. Myönteinen päätös käynnistää eläkkeen maksamisen. Vastakkaisessa tapaukses-

sa hylkäävän eläkepäätöksen saaneella on mahdollisuus valittaa päätöksestä, hakea elä-

kettä uudelleen tai pyrkiä takaisin työelämään. Valitusten käsittelyajat ovat pitkiä, sillä 

Eläkelautakuntaan (ELK) valitusaika on noin kuusi kuukautta ja Vakuutusoikeuteen 

(VAKO) noin 14 kuukautta. Mikäli eläkevalitus hylätään, pitkät valitusajat eivät osal-

taan paranna eläkkeenhakijan mahdollisuutta palata takaisin työelämään. 

 

Ohjaava palvelu on yksi keino hylkäävän eläkepäätöksen saaneelle henkilölle turvata 

eläkkeenhakijan toimeentulo sekä estää hänen joutumistaan eläkehakemuksen ja eläke-

valituksen kierteeseen. Eläkkeenhakija ohjataan palveluun ohjauskirjeen avulla. Ohjaa-

va palvelu alkaa siitä, kun eläkepäätöksen saanut henkilö itse vapaaehtoisesti varaa ta-

paamisaikaa palveluun ohjauskirjeessä mainitulta palveluntuottajalta ja käynnistää oh-

jaavan palvelunprosessin. Ohjaavaa palvelua on käytetty sosiaaliturvanalalla mm. kun-

toutuksen neuvontatyössä. Ohjaavan palvelun tavoitteena on ohjauksen ja neuvonnan 

avulla turvata henkilön toimeentulo ja auttaa häntä pääsemään takaisin työelämään ot-

tamalla yhteyttä viimeiseen työnantajaan, paikalliseen työvoimatoimistoon tai etsimällä 

koulutusvaihtoehtoja uuteen ammattiin. Palveluntuottajalle ohjaava palvelu on vuoro-
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vaikutuksessa tapahtuvaa asiakkaan neuvontaa ja ohjausta erilaisissa elämäntilanteissa. 

Juuri elämäntilanteiden erilaisuus tekee ohjaavasta palvelusta yksilöllisen palvelun. 

 

 

 

Kuvio 3 Tutkimuksen viitekehys  

 

ohjaava kirje 

Työkyky 

Työkyvyttömyys 

Lääketieteellinen invaliditeetti 

SVL, sairausvak.lain mukainen 

KEL, sosiaalinen 

työnantaja 

työvoimatoimisto 

asiakas palvelun-

tuottaja 

vuorovaikutus 

neuvonta 

terveyden hoito 

tutkimukset 

koulutus 

palvelut 

tkv - eläkkeen 

ratkaisuprosessi 

myöntö hylkäys 

uusi hakemus 

valitus 

kuntoutus 

ELK 

VAKO 

OHJAAVA PALVELU 
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2 OHJAAVA PALVELU JA NEUVONTA 

 

 

2.1 Ohjaus– ja neuvontatyö 

 

Ohjaus- ja neuvontatyössä toimitaan silloin, kun henkilö, jolla on säännölli-

sesti tai tilapäisesti ohjaajan rooli, antaa tai selkeästi sopii antavansa aikaa, 

huomiota ja kunnioitusta määräaikaisesti asiakkaan roolissa olevalle henki-

lölle tai henkilöille. Ohjauksen tehtävänä on antaa asiakkaalle tilaisuus tutkia, 

keksiä ja selkeyttää tapoja elää voimavaraisemmin ja hyvinvoivemmin.  

(Onnismaa 2003, 3) 

 

Ohjaus ymmärretään siten pitkälti kuuntelemisena ja sitä kautta asiakkaan (Onnismaa 

kutsuu henkilöä, johon ohjaus suuntautuu asiakkaaksi) oman äänen etsimisenä. Pitkille 

terapioille ominaiset riippuvuussuhteet pyritään minimoimaan. Esimerkkinä ohjauksel-

lisista työtavoista on ohjaava koulutus. Ohjaava koulutus voi olla esimerkiksi työvoi-

makoulutusta, missä pyritään tukemaan työelämän muutosvaiheessa olevien ammatillis-

ta suuntautumista ja elämäntaitoja. Menetelmänä voi olla ryhmä- ja henkilökohtainen 

ohjaus tai työharjoittelu. (Onnismaa 2003, 198) 

 

Ohjausta voidaan kuvata yleiseksi elämänsuunnittelun metodologiaksi. Kun esimerkiksi 

psykologiassa keskitytään yksilöön, ohjauksessa ohjaajat (Onnismaa kutsuu heitä myös 

asiantuntijoiksi) keskittyvät ihmisen ja ympäristön monimutkaisiin suhteisiin ja verkos-

toon eli miten ihminen on psykososiaalisesti liitoksissa omaan ympäristöönsä ja yhteis-

kuntaansa. Elämänkenttää tarkastellaan kokonaisuutena pelkän urasuunnittelun sijaan. 

Ohjauksessa keskitytään henkilökohtaisiin merkityksiin ja elämän roolien rakentamises-

sa painotetaan arvojen merkitystä elämän suunnittelussa. Asiakkaan ongelmia tarkastel-

laan laajemmin kuin vain pelkkien tosiasioiden valossa. Esimerkkinä tästä on lääketie-

de, missä asiakasta tulee tarkastella kokonaisuutena ohjaustilanteessa. Aikaisemmin 

asiantuntijalle riitti ohjaustilanteessa vankka asiantuntijuus, mutta nyt häneltä vaaditaan 

ennen kaikkea taitoa hahmottaa eri mahdollisuuksia. Ohjaustapahtuma onkin muuttu-

massa yhä enemmän vuorovaikutukseksi ja neuvoa antavaan suuntaan. (Onnismaa 

2003, 204–208)  
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Ohjausta ei ole helppo määritellä yksiselitteisesti, eikä sitä voida yksiselitteisesti kuvata 

tietyksi ammattialaksi tai toimenkuvaksi kuten esimerkiksi opinto-ohjaajaksi tai amma-

tinvalintapsykologiksi. Ohjaus ei ole tieteenala, vaan se on monitieteellinen tutkimus-

alue.  Se ei myöskään ole terapiaa tai opetusta eikä pelkää neuvontaa. Neuvonta liittyy 

kylläkin läheisesti ohjaukseen; asiakkaalla on ohjaustilanteessa ongelma, mihin ohjaajan 

on haettava ratkaisu. Ohjaustyö ei ole perinteisesti muodostettu tapa toimia, vaan se 

tutkii ja kyseenalaistaa rajoja. (Onnismaa 2003, 5-9) 

 

Ohjaus ei saa rajoittautua vain asiakkaan ja ohjaajan vuorovaikutustilanteeseen, vaan 

asiakkaan tulee saada tilalle jotain konkreettista, mikä helpottaa hänen jokapäiväistä 

elämäänsä. Ohjaajan tehtävä on auttaa ja tukea henkilöä siten, että ohjaustilanteen jäl-

keen hän tekee jotakin toisin, hänen kykynsä toimia paranee sekä aikaisemmin toimin-

taa rajoittaneet esteet poistuvat. Tavoitteet voivat olla lopullisia tai pitkän ajan tavoittei-

ta, niitä palvelevia tai heti toteutettavia prosessitavoitteita. Ohjaus- ja neuvontatyön 

keskeisimmät tavoitteet ovat asiakkaan ongelmien ja tarpeiden ratkaiseminen tai sel-

keyttäminen. Ohjaustilanne on aina yksilöllinen eikä varsinaista ohjauksen kaavaa ole 

olemassa. (Pekkanen 2002, 8)  

 

Asiantuntija joutuu ohjaustyössään toimimaan asiakkaan herkillä elämään vaikuttavilla 

alueilla. Onkin vaarana, että asiantuntija puuttuu liiaksi henkilön elämään paremman 

tietämyksen ja neuvojen tarjoamisella. Puuttumalla liikaa saattaa henkilön oma toimin-

takyky sekä vastuu ura- ja elämänsuunnittelussa muodostua epävarmaksi. Nyttemmin 

ohjaustyössä painotetaankin ohjauksen jaettua ja vuorovaikutuksessa tapahtuvaa asian-

tuntemusta. Asiakas on oman elämänsä paras asiantuntija ja ohjausammattilainen toimii 

ohjausprosessissa asiantuntijana. (Onnismaa 2003, 82.) 

 

Tutkijat eivät ole olleet erityisen kiinnostuneita ohjaus- ja neuvontatyön ongelmista. 

Johtuen osaksi ehkä siitä, että ohjaustyössä tapahtuvia kokemuksia ja toimintaa on vai-

kea tutkia. Ohjaustapahtuman ajatus-, ilmaisu- ja päätöksentekoprosesseja on työlästä 

ulkoistaa ja muistaa. Tutkija Jussi Onnismaan (2003) väitöskirjan mukaan Suomesta 

puuttuvat vielä koko ohjausalaa kattavat standardit ja suuntaviivat. EU:n tasolla mitaten 

ammattitaito on korkeatasoista erityisesti koulutuksen ja työhallinnon aloilla. Vaativa 

ohjauksellista työtä Suomessa tehdään myös sosiaali-, nuoriso-, kuntoutus- ja tervey-
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denhoitoaloilla sekä eri ryhmien syrjäytymistä ehkäisevissä hankkeissa tai monissa yk-

sityisen sektorin ohjaustehtävissä. Työelämän muutokset ovat tuoneet uusia lähestymis-

tapoja urasuunnitteluun ja asiantuntijuuden kehitykseen. Esimerkiksi ohjaustyötä teke-

vien nimikkeet, ammatinvalinnanohjaajat tai ammatinvalintatyö, ovat korvautuneet ura-

neuvontana (career councelling) tai urasuunnitteluna (career planning). Tämä kertoo 

parhaiten siitä, miten nykyään työelämässä kunkin on itse rakennettava omaa uraansa ja 

orientoiduttava siihen uudelleen elämän eri vaiheissa. Teorioita ammatinvalinnasta ja 

urasuunnittelusta on esitetty, mutta on virheellistä pitää niitä ohjausteorioina. Ohjaus-

työssä ei voida ”soveltaa” teorioita eikä siinä voida suoraan käyttää standardoituja me-

netelmiä, vaan ainoastaan tilanne-, asiakas- ja ohjaajasidonnaisia metodeja. (Onnismaa 

2003, 206–207.) 

 

Ohjaajalla ei ole enää valmista roolia, valmiita toimintamalleja tai reseptejä, vaan asiak-

kaan kysymyksiä pohditaan kussakin tapauksessa erikseen. Ohjaus- ja neuvontatyö ei-

vät myöskään enää perustu paremmin tietämiseen tai muuhun perinteiseen asiantunti-

juuteen, vaan ohjaajan ja asiakkaan yhteistyösuhteeseen, kysymysten ja ratkaisujen uu-

delleentulkintaan yhdessä. (Onnismaa 2003, 243) 

 

Ohjauksen perustana on aito, tasavertainen vuorovaikutus, missä ohjaaja ei korosta 

omaa rooliaan. Ohjaajan tulee asettaa asiakkaalle vaatimuksia ja tukea asiakasta vaati-

musten asettamisessa itselleen. Ohjaukseen liittyy myös luottamus, minkä kautta asiakas 

on valmis muuttamaan toimintaansa ja sitoutumaan ohjaukseen. Ohjaus ei ole valmiiden 

neuvojen jakamista, vaan tukemista asiakkaan itsensä tekemille vapaaehtoisille valin-

noille. Ohjauksessa asiakas on itse vastuussa tekemistään valinnoista. (Pekkanen 2002, 

9-10) 

 

Ohjaus- ja neuvontatyö on viimevuosina vakiinnuttanut paikkaansa mm. aikuiskoulu-

tuksessa sekä työkykyä ylläpitävän kuntoutustoiminnan yhteydessä. Ohjaustoiminnalla 

sanotaan olevan sosiaalinen tilaus. Sen odotetaan vakiinnuttavan paikkansa yhteiskun-

nan epävarmuudessa ja turvattomuudessa. Esimerkiksi nykyaikaisessa aikuiskoulutuk-

sessa itseohjautuvuuden painottuminen on tullut yhä enemmän esille. Tällaisia ovat 

mm. tietokoneohjautuvat opetusohjelmat. Vaarana onkin, että oppiminen on mahdollista 

vain niille, joilla on jo ennestään parhaat oppimisvalmiudet. (Onnismaa 2003, 194) 
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Ohjauksen laadun mittarina käytetään usein asiakastyytyväisyyttä, vaikkakin ohjauksen 

tarkoitus ja kohde eivät ole välitöntä asiakastyytyväisyyttä. Laadun mittarina käytetään 

myös tilastoja ohjaukseen osallistuneiden jatkosijoittumisesta. Ohjausammattilaisten 

tulisikin itse määritellä ohjauksen tavoitteet, tavoittelemat tulokset sekä arviointikritee-

rit, ei esimerkiksi ohjauksen rahoittajien, jolloin tulosvaatimukset saattavat jäädä liian 

yksipuoleisiksi. (Onnismaa 2003, 288–299)   

 

2.2 Palvelut ja palvelujen luokitteleminen 

 

Yksiselitteinen palvelun määrittely on vaikeaa. Kirjallisuudessa on esitetty useita palve-

lujen erityispiirteitä kuvaamaan palvelua. Tavallisesti palveluja verrataan fyysisiin tava-

roihin. Christian Grönroos (2000, 53) on tehnyt taulukkomuotoon yhteenvedon fyysis-

ten tavaroiden ja palveluiden välisistä eroista (taulukko 2). 

 

 

Taulukko 2 Palvelujen ja fyysisten tavaroiden väliset erot (Grönroos 2000, 53) 

 

- konkreettiset - aineettomia
- homogeenisiä - heterogeenisiä
- tuotanto ja jakelu erillään - tuotanto, jakelu ja kulutus ovat 

samanaikaisia prosesseja

- asia - teko tai prosessi
- ydinarvo tuotetaan tehtaissa - ydinarvo tuotetaan ostajan ja 

myyjän välisessä 
vuorovaikutuksessa

- asiakkaat eivät yleensä osallistu 
tuotantoon

- asiakkaat osallistuvat tuotantoon

- voidaan varastoida - ei voi varastoida
- omistajuus siirtyy - omistajuus ei siirry

palvelutfyysiset tavarat

 

 

Useimmille palveluille on löydettävissä neljä peruspiirrettä: 

• palvelut ovat enemmän tai vähemmän aineettomia 

• palvelut ovat tekoja tai tekojen sarjoja eivät niinkään asioita 

• palvelut tuotetaan ja kulutetaan samanaikaisesti 

• asiakas osallistuu jossain määrin tuotantoprosessiin 
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Koska palvelut ovat aineettomia, ne koetaan hyvin subjektiivisesti. Palvelu koetaan ko-

kemuksena, luottamuksena, tunteena tai turvallisuutena. Palvelussa voi olla mukana 

myös konkreettisia osia, kuten esimerkiksi ravintolapalvelussa on ruoka. Juuri aineet-

tomuus tekee palvelun arvioinnin asiakkaalle vaikeaksi. Palvelu ei ole vain sarja tekoja 

tai prosesseja, joiden tuottaminen ja kuluttaminen tapahtuvat samanaikaisesti. Tuottami-

sen ja kulutuksen samanaikaisuus tekee myös palvelun laadunvalvonnasta hankalan. 

Myös palvelutilanteet vaihtelevat. Asiakas ei ole ainoastaan palvelun vastaanottaja, 

vaan hän osallistuu myös palvelun tuotantoon. Tästä johtuen palvelua ei voi myöskään 

etukäteen varastoida kuten tavaroita. Palvelun tuotanto- ja jakeluprosessiin vaikuttavat 

sekä henkilökunta että asiakkaat. Tämä tekee palveluprosessista heterogeenisen eli pal-

velutoiminto ei ole koskaan samanlainen. Ongelmana onkin, miten säilyttää palvelun 

laatu asiakkaalle tasaisena. (Grönroos 2000, 53–55) 

 

Grönroosin (2001) mukaan asiakkaat eivät osta tuotteita tai palveluja, vaan ne ostavat 

niiden tuottamia hyötyjä. ”Asiakkaat ostavat tuotteista, palveluista, tiedoista, huomion 

osakseen saamisesta ja muista tekijöistä koostuvia tarjoomia”. Nämä tarjoomat ovat 

heille palveluja. Se arvo, minkä asiakas saa, syntyy siitä tarjooman tuottamasta palve-

lusta, minkä he kokevat saavansa. Asiakkaat siis hakevat ratkaisuja ongelmiinsa saadak-

seen niistä itselleen arvoa. Koettuun palveluun vaikuttaa olennaisesti se, miten myyjän 

ja ostajan eli palveluntarjoajan ja asiakkaan välinen vuorovaikutus eli palvelutapahtuma 

sujuu. (Grönroos 2001, 100) 

 

Palvelujen aineettomuus sekä palvelujen tuottamisen ja kulutuksen samanaikaisuus 

asettavat suuria vaatimuksia palveluyrityksen henkilökunnalle. Usein yrityksissä palve-

luhenkilökunta on ainoa kontakti yrityksen ja asiakkaan välillä. Henkilöstö on siten 

merkittävä kilpailukeino palveluyrityksessä. (Kuusela 1998, 37) 

 

Tavanomaisimmat palvelun tehtävät ovat: 

• palvelut markkinoinnin kohteena eli se mitä asiakkaalle markkinoidaan 

• palvelut tuotetarjouksen osana eli mikä on tavaran ja mikä palvelun osuus 

• palvelut kilpailukeinona kuten asiakaspalvelu, mikä on markkinoinnin tärkeim-

piä kilpailukeinoja (esimerkiksi kaupan tuotemaistiaiset tai kukkakimppujen si-

tominen kukkakaupassa) (Lahtinen ja Isoviita 2001, 45) 
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Asiakaspalvelua nimikkeenä käytetään laajasti. Konkreettisesti sillä kuvataan vuoro-

vaikusta, mikä tapahtuu kuluttajan ja toimihenkilön välillä. Siinä voi olla monia ulottu-

vuuksia, kuten henkilökohtainen palvelu tai tekniikkaa korostava palvelu. Asiakaspalve-

lu on tavallaan siten yläkäsite, mikä jakautuu henkilökohtaiseen palveluun ja automaat-

tien, internetin tai muiden erilaisten laitteiden avulla tapahtuvaan itsepalveluun. (Järvi-

nen, Heino 2004, 8-9)  

 

Asiantuntijapalveluiksi katsotaan palvelut, joissa palveluntuottajilla on korkea koulu-

tus ja sitä kautta ammattinsa erityisosaamista. Asiantuntijapalveluun liittyy yleensä 

neuvojen antaminen, missä keskitytään asiakkaan jonkin ongelman ratkaisuun. Asian-

tuntijoita ovat esimerkiksi lääkäri, asianajaja tai psykologi. (Ylikoski 1999, 27) 

 

Asiantuntija-nimikettä käytetään vaihtelevasti, eikä asiantuntijan varsinaista osaamista 

ole tarkasti määritelty. Asiantuntijaksi katsotaan automaattisesti henkilö, joka on saanut 

asiantuntijakoulutuksen. Asiantuntija osaa oman asiansa paremmin kuin asiakas ja on 

oman alansa huippua. Joillain aloilla asiantuntijaksi tulee lyhyelläkin työkokemuksella, 

kun taas jollain alalla se vaatii 10–20 vuoden työkokemuksen. Asiantuntijapalvelut ovat 

palvelutoimintoja, joissa ratkotaan monimutkaisia ongelmia tai kehitetään uutta. Asian-

tuntijapalvelua ostetaan siksi, että asiakas ei pysty itse ratkaisemaan jotain ongelmaa. 

Tämän palvelun ydinmuoto on neuvonta. Neuvonantajan ja asiakkaan suhde on luotta-

mussuhde. Asiakassuhde syntyy, kun asiantuntija herättää asiakkaassa luottamuksen 

siitä, että hän pystyy ratkaisemaan asiakkaan ongelman. Luottamus on tämän suhteen 

ydin. Luotettavuusmielikuva kehittyy yleensä iän, kokemuksen ja itsetunnon kautta. 

Luottamuksen herättäminen asiakkaassa on asiantuntijan ammattitaitoa. (Sipilä 1998, 

12, 49) 

 

Luonteeltaan asiantuntijapalvelut ovat usein palveluista vaikeimmin määriteltävissä. 

Tämä johtuu osaksi siitä, että ne ovat aineettomimpia palveluita, kuten suunnitelmia, 

ohjeita tai ideoita. Asiakas joutuu usein ostamaan asiantuntijapalvelun epävarmuudessa, 

sillä hänen on vaikea arvioida osaamaansa palvelua, minkä vuoksi hän joutuu luotta-

maan asiantuntijan ammattitaitoon. Asiantuntijan velvollisuus on vastaavasti antaa asi-

akkaalle tarvitsemansa palvelu, vaikka se ei välttämättä olisikaan asiakkaalle juuri se 

palvelu, mitä hän haluaa tai toivoo saavansa. (Sipilä 1996, 17) 
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Palveluja voidaan jakaa luokkiin monella eri tapaa. Ne voidaan jakaa esimerkiksi kulu-

tuspalveluihin ja yrityspalveluihin. Yrityspalveluita ostavat organisaatiot, kun taas kulu-

tuspalveluita ostavat yksittäiset kotitaloudet ja kuluttajat. Osa palveluorganisaatioista 

voi palvella sekä kuluttajia että organisaatioita. Tällaisia ovat esimerkiksi vakuutusyhti-

öt ja pankit. Kulutuspalveluita tuottavat sekä yksityiset organisaatiot että julkinen valta. 

Esimerkkinä julkisen vallan kulutuspalveluista on poliisi- tai palotoimi. Julkisen vallan 

palvelut voivat olla myös voittoa tavoittelemattomia kuten kunnallinen terveyskeskus 

tai museo. (Ylikoski 1999, 27) 

 

Palvelujen luokittelun avulla voidaan arvioida, minkä tyyppisiä palvelutapahtumat ovat 

luonteeltaan, minkä tyyppinen vuorovaikutussuhde palveluyrityksellä ja asiakkaalla on 

keskenään ja miten suuri merkitys yksilöllisellä palvelulla on palvelujen tuottamisessa. 

Palvelujen luokittelun avulla ymmärretään, miten suuri merkitys tavaroilla, laitteilla ja 

sosiaalisella vuorovaikutuksella on palvelujen tuottamisessa. Lovelock on vuonna 1994 

luokitellut palvelut palvelutapahtuman, ihmisten ja asioiden suhteen seuraavanlaisen 

taulukon muotoon (taulukko 3). 

 

 

Taulukko 3 Palvelujen luokittelu (Kuusela 1998, 43) 
Palvelutapahtuman 

luonne

Ihmiset Asiat

Näkyvä palvelu

- henkilökuljetuspalvelu - tavarankuljetus
- terveyspalvelut - korjaus- ja ylläpitopalvelut
- pesulapalvelut - kunnossapito- ja huoltopalvelut
- kauneushoitolat - turvallisuuspalvelut
- kuntosalit - jakelupalvelut (postinkanto)
- ravintolat - huoltamo- ja korjauspalvelut
- kampaamot - jätehuolto- ja kierratyspalvelut

Näkymätön palvelu

- mainonta, PR yms. palvelut - kirjanpito- ja tilintarkastuspalvelut

- taide-, elokuva- ja muut 
huvituspalvelut

- pankkipalvelut

- lähetystoiminta/satelliitti-
/kaapelilähetys

- tiedon prosessointi ja      
tiedonsiirtopalvelut

- liikkeenjohdon konsultaatio - vakuutuspalvelut
- koulutuspalvelut - lakiasiainpalvelut
- konsertit, näytelmät - ohjelmistopalvelut
- terveydenhoitopalvelut - tutkimuspalvelut
- uskonnolliset/kirkon tarjoamat 

palvelut
- turvallisuuspalvelut

- puhelinpalvelut - neuvontapalvelut

IHMISEILLE SUUNNATUT PALVELUT FYYSISEEN OMISTUKSEEN 
TÄHTÄÄVÄT PALVELUT

IHMISTEN AJATUKSIIN SUUNNATUT 
PALVELUT

INFORMAATION PROSESSOINTIIN 
SUUNNATUT PALVELUT

 

 

 

Palveluissa on asiakkaalle sekä näkyviä että näkymättömiä osa-alueita. Ne palvelut, 

joita näemme, on helppo arvioida. Usein kuitenkin asiakkaan on vaikea ymmärtää pal-
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veluorganisaatiossa olevia näkymättömiä palveluita ja niiden vaatimaa palveluaikaa. 

Näitä tilanteita on esimerkiksi vakuutus- tai pankkipalveluissa. Asia- ja ihmiskeskisistä 

palveluista esimerkkinä ovat hotellien palvelut tai terveydenhoitopalvelut. Näissä ihmi-

set menevät kyseiseen palveluyritykseen palveltaviksi. Näkymättömissä palveluissa, 

kuten esimerkiksi henkisissä palveluissa asiakkaan oma panos ja osallistuminen palve-

luun ovat tärkeitä. Näkymätöntä palvelua on myös informaation prosessointiin liittyvät 

palvelut. Informaation prosessointi voi tapahtua joko koneellisena tietojenkäsittelynä tai 

henkilökunnan luovana ajatteluna. Näitä palveluita ovat esimerkiksi vakuutus-, pankki-, 

kirjanpito tai lakiasiainpalvelut. Palvelun arvo syntyy tiedon keräämisestä, yhdistämi-

sestä, analysoinnista ja tiedon tulkinnasta. Tämän palvelunalan uskotaan tulevaisuudes-

sa yhä enenevässä määrin lisääntyvän informaatioteknologian ja informaation saatavuu-

den lisääntymisen ansiosta. (Kuusela 1998, 41–59) 

 

Ohjaavan palvelutoiminnan ei voida katsoa suoraan kuuluvan mihinkään lokeroon yk-

sistään. Ohjaavassa palvelussa palvelu kohdistuu yksittäiseen henkilöön, mutta palve-

luntarjoajia on yleensä useampi kuin yksi. Itse ohjaava palvelu koostuu eri elementeistä, 

joissa on sekä näkyvää että näkymätöntä palvelua. Näkyvää osaa on esimerkiksi henki-

lökohtainen palvelutapahtuma sosiaalityöntekijän ja lääkärin kanssa. Näkymätöntä pal-

velua on vastaavasti puhelinpalvelu tai neuvontapalvelu. 

 

Miten hyvää palvelun laatu on, määritellään sen perusteella, miten hyvin palvelu vastaa 

asiakkaan odotuksia ja vaatimuksia, sekä miten hyvin asiakkaan tarpeet ja toiveet tyy-

dyttyvät. Palvelun laatu on asiakkaan muodostama kuva palvelun onnistumisesta. Laa-

tua tuleekin tarkastella aina asiakkaan näkökulmasta. (Ylikoski 1999, 118) 

 

Palvelun toimivuutta ja palvelun laatua on tutkittu viimeksi työeläkejärjestelmän toi-

minnassa vuonna 2003. Tällöin Eläketurvakeskus tutki yksityisen sektorin työläikejär-

jestelmän palvelun laatua haastattelemalla noin 800 suomalaista ikäluokassa 20–64 

vuotta. Tutkimukseen tuli vastata kouluarvosanalla (4-10) mielipiteensä mm. työeläke-

järjestelmän esitteistä, työeläkejärjestelmän työsuhteiden rekisteriotteista, eläkeneuvon-

nasta ja eläkeuudistuksesta. Arvosanaksi eläkejärjestelmän palvelulle tutkimuksen mu-

kaan annettiin 7,35. Tulos vastaa keskinkertaista yleistasoa. (Jääskeläinen 2004, 18) 
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2.3 Ohjaavan palvelun mahdollisuudet sosiaaliturvan alueella 

 

Sosiaaliturvaan liittyvien palvelujen tarjonta on muuttumassa ja monipuolistumassa. 

Tulevaisuudessa tulevat korostumaan muutkin tehtävät perinteisten etuuksien antamisen 

ja palvelujen tuotannon lisäksi. Ammatillista kuntoutusta voi käyttää esimerkkinä työ-

eläkkeiden ohjaavasta palvelusta, sillä kuntoutuksen ja työkyvyttömyyseläkkeiden pal-

velutoiminnat ovat samantyyppisiä. Palvelun toimintatapojen kehittäminen on lisäksi 

kuntoutuksen alalla ollut merkittävää. Uuteen toimintatyyliin liittyy laajempi näkemys 

ammattitaidosta ja asiantuntijuudesta. Tulevaisuudessa erityiskoulutuksen ja ammatillis-

ten valmiuksien lisäksi kuntoutustyön ammattilaisten valmiuksia olisivat kokemus, em-

paattisuus, palvelualttius ja persoonallisuuden käyttö. Palvelutapahtuman arviointikri-

teereitä olisivat esimerkiksi asioinnin miellyttävyys, joustavuus tai viestinnän kulku. 

Painopiste suoritteiden mittaamisesta siirtyisi enemmän ihmisten palvelukokemuksille, 

heidän odotustensa toteutumiselle tai arkielämässä tapahtuville muutoksille. (Piirainen 

1995, 37) 

 

2.3.1 Sosiaalipoliittisten järjestelmien muuttuminen ajan mukana  

 

 

Kuvio 4 Sosiaalipoliittiset järjestelmät ajan, etuuksien luonteen ja inhimillisen 
toiminnan huomioimisen ulottuvuuksilla. (Piirainen 1995, 41) 

 

TULEVAISUUS 

KORVAUS INVESTOINTI 

MENNYT AIKA 

IHMISEN 
OBJEKTIVOINTI 

IHMISEN 
SUBJETIVOINTI 

IV sukupolven 
järjestelmät 

III sukupolven 
järjestelmät 

II sukupolven 
järjestelmät 

I sukupolven 
järjestelmät 

(RAJOITUKSET) 

(MAHDOLLISUUDET) 
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Eri sukupolvien sosiaalipoliittiset järjestelmät on erotettu toisistaan ulottuvuuksilla, jos-

sa horisontaalisesti on etuuksien luonne ja vertikaalisesti aika (kuvio 4). Sosiaalipoliitti-

sia järjestelmiä tässä kuvaavat sosiaalivakuutus, sosiaaliavustus ja sosiaalipalvelut. Kun 

tarkastellaan siirtymistä asiantuntijuuden näkökulmasta, on siirtyminen tapahtunut ih-

misten rajoitusten selvittämisestä enemmän ihmisten mahdollisuuksien huomioimiseen 

ja tukemiseen. Kuviossa ensimmäisen sukupolven järjestelmät olivat vakuutusluontoi-

sia, missä ratkaistiin, tuleeko henkilön jäädä pois palkkatyöstä vai ei. Asiantuntijoiksi 

työkykyisyyden arvioinnille määrättiin lääkärit. Tämä aikajakso oli 1900-luvun alkua. 

Toisen sukupolven järjestelmänä säädettiin sairausvakuutuslaki 1964, kehitettiin kan-

saneläkelakia ja muodostettiin ensimmäiset työeläkelait. Fyysisten menetysten sijaan 

alettiin korvata palkkatyöstä aiheutuneita taloudellisia menetyksiä, minkä pohjalta muo-

dostuivat taloudellinen ja ammatillinen työkyvyttömyys määritelmät. Kolmannen suku-

polven järjestelmät lisäsivät 1970-luvulta lähtien elämän yksilöitymistä. Tällöin tulivat 

työtilanteesta riippumattomat tukimuodot, joilla pyrittiin järjestämään arkipäivän suju-

vuutta ja reagoimaan lähiajan tapahtumiin. Avustukset ja palvelut muodostuivat yksilöl-

lisesti. Neljännen sukupolven kuntoutuspalvelut 1990-luvun alusta lähtein pyrkivät te-

hostamaan palvelujen käyttämistä sekä tarkoituksenmukaistamaan jo olemassa olevia 

palveluita. Pyrkimyksenä on avun räätälöinti ja sen kehittäminen. On siirrytty yksilölli-

seen investointiajatteluun, missä rajoitusten korostamisen sijaan painotetaan mahdolli-

suuksia. Etäisen tarkkailun sijaan painopiste on muuttunut oman näkemyksen huomioi-

miseen ja tulevaisuuden suunnitteluun. Kuntoutuspalveluiden perustavoite on edelleen 

työntekijän saaminen takaisin palkkatyöhön vamman tai sairauden jälkeen. Järjestelmää 

on kehitetty tapahtuvaksi enemmän reaaliajassa, tulevaisuuden mahdollisuuksien arvi-

ointiin painottuvaksi ja painottaen yksilöllistä investointiajattelua. (Piirainen 1995, 41) 

 

2.3.2 Kuntoutuksen neuvontatyö 

 

Keijo Piirainen (1995) on väitöskirjassaan tutkinut kuntoutussopimusta ammatillisessa 

kuntoutuksessa. Hänen kvalitatiivisen tutkimuksensa tehtävänä oli ammatillisen kuntou-

tusprosessin ylläpidon kautta hahmottaa kuntoutussopimuksen rajat ja analysoida sopi-

muksen seurauksia. Tutkimuksessa Vakuutusalan Kuntouttamiskeskuksen (VKK) kun-

toutusneuvojat olivat asiantuntijoina keskeisessä asemassa asiakkaan tarkkailuun ja ti-

lanteen selvittämiseen liittyvän asiantuntijatoiminnan yhdistäjänä. Tutkimuksen avulla 
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osoitettiin, miten yhden kuntoutusprosessin asemasta on puhuttavakin useista proses-

seista, vaikka niitä ei kuntoutustapahtumassa useinkaan erotella. Tutkimuksen perus-

teella tarvittaisiin kuntoutussopimusta, jossa kuntoutukseen osallistuvat eri osapuolet 

sopivat asioista nykyistä selvemmin ja konkreettisemmin. (Piirainen 1995)  

 

Kuten kuntoutussopimuksessakin tarvittaisiin hylkäävän työkyvyttömyyseläkkeenpää-

töksen saaneelle henkilölle selvempää ja konkreettisempaa ohjaustoimintaa työhön pa-

laamisen tukemiseksi. Tämän tutkimuksen empiirisessä osassa pilottikokeiluna järjestet-

ty ohjaava palvelu on yksi toimintatapa tällaisesta toiminnasta. Empiirisessä osassa so-

velletaan VKK:n käyttämää ammatillisen kuntoutuksen neuvontatyön viisivaiheista 

toimintatapaa hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneen ohjaavan palvelun eri 

vaiheiden jaotteluun. Seuraavassa selvitetään Piiraisen (1995) tutkimuksessa esitettyä 

viisi vaiheista jaottelua kuntoutuksen neuvontatyössä ja verrataan niitä vastaaviin toi-

mintoihin hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneen henkilön ohjaavassa pal-

velussa. 

 

2.3.2.1 Byrokraattinen asiantuntijuus lähtökohtana 

 

Byrokraattisella asiantuntijuudella kuntoutuksessa tarkoitetaan yhdenmukaista asioiden 

käsittelyä kuntoutuksen neuvontatyössä. Asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin ei voida juu-

rikaan neuvontatyön alkuvaiheessa painottaa. Alkuvaiheessa korostuvat kuntoutusha-

kemuksen vireille tulemisen yleiset toiminnot, eivätkä niinkään hakijan yksilölliset piir-

teet. Tässä vaiheessa hyödynnetään muita viranomaisilta ja asiantuntijoilta saatavia tie-

toja, sillä kuntoutusasioiden käsittely edellyttää yhteistyötä. Neuvojat korostavat, että 

asiakasyhteistyön tulisi olla enemmän asiakaslähtöistä kuin neuvojakeskeistä asiakkaan 

lähestymistä. Alkuvaiheessa aktiivisuus tulisi lähteä kuntoutusasiakkaan taholta. Asian 

käsittelyyn liittyvä dokumenttien ja informaation kerääminen nähdään jatkuvana pro-

sessina yli eri organisaatiotasojen, ja saatujen aineistojen perustella tehdään myöhem-

min etuuksia koskeva päätös. On kysymys organisatorisesta käsittelyprosessista, missä 

arvioidaan ammatillisia kuntoutustarpeita ja mahdollisuuksia. (Piirainen 1995, 119–121) 

 

Tämän tutkimuksen kyseistä vaihetta edustavat toiminnot ennen varsinaista ohjaavaa 

palvelua sekä aivan palvelun alkuvaiheet. Tällöin yhteistyössä asiantuntijoina toimivat 
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eläkeyhtiö ja palveluntuottaja. Eläkkeenhakija on saanut eläkepäätöksensä mukana 

palveluun ohjaavan kirjeen, minkä perusteella hän on ollut aktiivinen osapuoli ja 

varannut ajan palveluun. Eläkkeen ratkaisua koskevat asiakirjat eläkeyhtiö toimittaa 

pyynnöstä palveluntuottajalle. Eläkeyhtiön ja palveluntuottajan välillä toimii 

yhteistyösopimus ohjaavan palvelun tuottamisesta. Tavoitteena on ohjaustoiminnan 

kautta turvata hylkäävän eläkepäätöksen saaneen henkilön toimeentulo ja mahdollinen 

palaaminen takaisin työelämään. 

  

2.3.2.2 Asiakas vai lääkäri?  

 

Koska kuntoutuksen neuvontatyö liittyy läheisesti jäljellä olevan työkyvyn arviointiin, 

joutuu kuntoutusneuvoja heti prosessin alkuvaiheessa käyttämään lääketieteellistä kon-

sultaatiota apuna. Tätä tarvitaan haitan (sairaus, vika, vamma) luonteen ja yleisten työl-

listymismahdollisuuksien arviointiin. Lääketieteellinen painoarvo on eläke- sekä kun-

toutuspäätöksissä merkittävä. Lääkärit ovat ihmiskehon asiantuntijoina. Koska moder-

niin yhteiskuntaan liittyy useiden asiantuntijoiden käyttäminen päätöksenteossa, edellyt-

tää se näiden ammattilaisten yhteneviä pelisääntöjä yhteisymmärryksen saamiseksi. 

Kuntoutuksen toimintaprosessissa, kuten muissakin asiantuntijatoiminnoissa pyritään 

siihen, että toiminta ei jakaudu toisilleen kilpaileviksi tekijöiksi. Tosiasioille on oltava 

perustelut. Ennen kuin asiakkaaseen otetaan yhteyttä, tulee asiakirjoihin perehtyä huo-

lellisesti ja pohtia niiden perusteella eri vaihtoehtoja. (Piirainen 1995, 126–129)  

 

Tutkimuksen toinen vaihe liittyy osaksi ohjaavan palveluprosessin alkua sekä osaksi 

ensimmäiseen tapaamiskerran suunnittelua palveluntuottajan luona. Palveluntuottaja 

selvittää asiakkaan elämäntilannetta sekä toimeentulon eri mahdollisuuksia eläkeyhtiös-

tä saatujen asiakirjojen pohjalta. Ensimmäisellä käyntikerralla asiakkaalla on lääkärin 

konsultaatiokäynti. Lääkärinkonsultaation tarkoitus on selventää eläkepäätöksen hyl-

käysperusteet. Asiakkaan toimintakykyä verrataan hänen aikaisemman ammattinsa tai 

sitä vastaavan työn asettamiin vaatimuksiin. Eläkepäätöksen mainittuja löydöksiä verra-

taan työkyvyttömyyseläkkeiden kriteereihin. Lääkäri ja asiakas pohtivat yhdessä mah-

dollisia jatkotutkimustarpeita. Tämä on tärkeää erityisesti silloin, jos asiakkaan tervey-

dentila on muuttunut merkittävästi. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole suorittaa uutta lää-

kärintarkastusta. 
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2.3.2.3 Palvelujen käyttö arvioinnin apuna 

 

Vaihe pitää sisällään suullisten sopimusten (esimerkiksi puhelimitse) pitämisen, yhtey-

denottopyyntöihin vastaamisen, informaation luovuttamisen ja eri toimenpiteisiin ha-

keutumisen. Päätöksentekoprosessia ohjaa asiakkaalta saatu tieto, kuntoutusarviotieto 

vastaan informaatiotieto ja hoitotoimenpiteistä johdetut tiedot. Kuntoutusneuvojan ja 

asiakkaan toiminta on täynnä vuorovaikutusta joko kasvokkain (face to face), puheli-

mitse tai kirjeitse. Jos informaatio tuotetaan toisaalla ja hyödynnetään toisaalla, toimin-

nan luonne muuttuu. Se voi lisätä muiden yhteistyötahojen riippuvuutta, mikä taas nä-

kyy lisääntyvänä asiakkaiden ohjailuna. Kolmas vaihe käsittää toimenpiteet ensimmäi-

sen yhteydenoton jälkeen. Tällöin alkavat konkreettiset toimenpiteet kuten yhteydenotot 

työvoimatoimistoihin tai ammatinvalinnan ohjaukseen. (Piirainen 1995, 130–133) 

 

Ohjaavassa palvelutoiminnassa tämä vaihe käsittää ensimmäisen tapaamiskerran palve-

luntuottajalla sekä tapaamiskerran jälkeiset toimenpiteet ennen toista tapaamista. Palve-

luntuottajan kanssa asiakas pohtii eri vaihtoehtoja toimeentulonsa turvaamiseksi tai työ-

elämässä jatkamiseksi. Palveluntuottajan kanssa täytetään esimerkiksi mahdolliset lo-

mautusilmoitus- ja työttömyyspäivärahalomakkeet tai haetaan toimeentulotukea sosiaa-

litoimistosta. Jos työsuhde on voimassa, otetaan yhteyttä omaan työnantajaan esimer-

kiksi mahdollista työkokeilua varten. Jatkokoulutusmahdollisuudet uuden ammatin 

hankkimiseksi voivat tulla myös kysymykseen. Toiminnot ovat yksilöllisiä vaihdellen 

asiakkaiden elämäntilanteiden mukaan. 

 

2.3.2.4 Tutkimuksen käyttö tulkinnan varmistajana 

 

Kuntoutuksen neuvontatyön tässä vaiheessa asiakas ohjataan työklinikka- tai muihin 

tutkimuksiin, mikäli tilanne on epäselvä. Työklinikat tekevät yksilökohtaisia työkyky-

kartoituksia, joissa arvioidaan henkilön psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen työssä suo-

riutuminen. Jos tilanne on selvä, asiakas ohjataan työharjoitteluun, työvalmennukseen 

tai koulutukseen. (Piirainen 1995, 133–136) 

 

Ohjaavassa palvelussa tämä vaihe liittyy toiseen tapaamiskertaan. Tässä vaiheessa saa-

dun informaation perusteella tehdään johtopäätöksiä ja tarvittavia yhteydenottoja esi-
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merkiksi omaan työnantajaan, työvoimatoimiston palveluihin tai tehdään suunnitelma 

koulutuksesta. Tarvittaessa selvitetään henkilön mahdollisuudet palata takaisin työelä-

mään tai tuetaan työhön palaamista työmarkkinatoimenpitein, kuten työkokeilun tai 

työharjoittelun avulla. Toisella tapaamiskerralla sovitaan konkreettisista jatkotoimenpi-

teistä. Yhtenä vaihtoehtona on myös uuden eläkehakemuksen tekeminen tai valituksen 

tekeminen hylkäävästä eläkepäätöksestä. Ohjaavaan palveluun osallistuminen ei sulje 

pois lakisääteistä mahdollisuutta valittaa kielteisestä eläkepäätöksestä. 

 

2.3.2.5 Mahdollisuuksien realisoituminen 

 

Aikaisemmat vaiheet liittyvät kuntoutussuunnitelman valmisteluun. Tässä vaiheessa 

realisoidaan kuntoutussuunnitelma. Käytännössä pohditaan työn ja koulutuksen tarkoi-

tuksenmukaisuutta. Syntynyttä kuntoutussuunnitelmaa lähdetään toteuttamaan. 

(Piirainen 1995, 138–141) 

 

Ohjaavan palvelun viimeinen vaihe on ohjaavan palvelun yhteenveto. Siinä palvelun-

tuottaja tekee annetusta palvelusta kirjallisen yhteenvedon, minkä hän toimittaa eläke-

yhtiöön. Yhteenvedossa tulee olla kirjattuna ne toimenpiteet, mistä on tapaamiskerroilla 

sovittu tai keskusteltu sekä mitä on jatkon osalta päätetty. Selvityksestä ilmenee myös 

henkilöt, joiden kanssa on asioista sovittu. Yhteenveto on selvitys tehdyistä toimenpi-

teistä. Yhteenvedon mukaan eläkeyhtiöön tehdään selvitys asiakkaalle aiheutuneista 

matkakuluista. 
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3 HYLKÄÄVÄ TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKEPÄÄTÖS TYÖ-

ELÄKEJÄRJESTELMÄSSÄ TEL:N JA YEL:N MUKAAN  

 

 

3.1 Suomen työeläkejärjestelmä  

 

 

Kuvio 5 Yksityisen ja julkisen sektorin työeläkkeiden hallinto. (Hietaniemi ja 
Vidlund 2003, 53) 

 

 

Suomen työeläkejärjestelmä on jaettu yksityiseen ja julkiseen sektoriin. Tutkielmassa 

käsitellään ainoastaan yksityisen sektorin työeläkejärjestelmää (kuvio 5). Kaikki Suo-

messa työssä käyvät kuuluvat lakisääteisen työeläketurvan piiriin. Työeläkejärjestelmä 

tuottaa ansiosidonnaisen eläketurvan. Suomen työeläkejärjestelmässä on poikkeavaa 

muihin EU-maihin verrattuna eläketurvan tasa-arvoisuus ja koskemattomuus, osittainen 

rahastoivuus, hajautettu hoitomalli ja ansiokatottomuus. Maksettavista eläkkeistä noin 

25–30 % rahoitetaan aiemmin rahastoiduilla varoilla ja niiden tuotoilla. Rahastoimalla 

pystytään tasaamaan eläkkeistä aiheutuvaa maksurasitusta eri sukupolvien välillä. Ra-
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hastointi tarjoaa myös mahdollisuuden tasata eläkemaksuun kohdistuvia muutospaineita 

erimerkiksi laman aikana. Suomen työeläkejärjestelmässä kuitenkin suurin osa eläke-

turvasta rahoitetaan jakojärjestelmäperiaatteella eli työssäkäyvä sukupolvi maksaa suu-

rimman osan kulloinkin maksettavista eläkkeistä. Eläkemeno riippuu eläkeläisten mää-

rästä, eläkkeiden suuruudesta sekä työssäkäyvien määrästä ja heidän ansiotasostaan. 

Työeläkejärjestelmän kehittämisestä päätetään Suomessa työnantajien, työntekijöiden ja 

valtiovallan kesken. Tätä sanotaan kolmikantasopimukseksi. Työeläkevakuuttamisen 

lakisääteisyys edellyttää työeläkelaitoksilta eläkelakien yhdenmukaista soveltamista. 

Yhteistyön avulla edistetään tehokkuuden, toiminnan lainmukaisuuden, vakuutetun oi-

keusturvan sekä korkealaatuisen asiakaspalvelun toteutuminen. Tätä valvoo Eläketur-

vakeskus (ETK). ETK toimii yksityisten alojen työeläkejärjestelmän yhteiselimenä. Se 

hoitaa eläkejärjestelmän yhteisiä tehtäviä. Tällaisia ovat esimerkiksi yhdyslaitostehtävä 

kansainvälisissä eläkkeissä, työeläkerekisterin ylläpito ja eläkekustannusten jakaminen 

eri eläkeyhtiöiden kesken. ETK on myös merkittävä tilasto- ja tutkimuselin eläkevakuu-

tusalalla. (Hietaniemi ja Vidlund 2003, 53-54)   

 

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) rooli on koordinoida ja valmistella lainsäädän-

töä yksityisellä työeläkesektorilla. Työeläkeyhtiöiden valvonta ja tarkastus kuuluu 

STM:n alaiselle Vakuutusvalvontavirastolle. Se valvoo mm. eläkeyhtiöiden vakavarai-

suutta, eläkevarojen sijoitustoimintaa sekä eläkevastuiden hoitoa. (Hietaniemi ja Vid-

lund 2003, 59) 
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Kuvio 6 Eri työeläkelakien piirissä eläketurvan ansainneet 31.12.2003 
(www.etk.fi 20.3.2005) 
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Suomessa vuonna 2003 kuului työeläkevakuutetuista noin 53 % TEL:n piiriin, noin 21 

% kuului kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain (KVTEL) piiriin ja noin 8 

% kuului Valtion eläkejärjestelmän (VEL) piiriin. Yrittäjäin eläkelain (YEL) piiriin 

kuuluvia oli noin 7 % (kuvio 6). 

 

3.2 Työeläkeuudistukset 

 

Kuntoutusuudistus, joka tuli voimaan työeläkejärjestelmässä vuonna 1996, teki kuntou-

tuksesta lakisääteisesti ensisijaisen eläkkeeseen nähden. Tästä johtuen työkyvyttömyys-

eläkehakemuksen yhteydessä tulee aina ensin arvioida hakijan kuntoutusmahdollisuu-

det. Vuoden 2004 alusta tuli voimaan lainuudistus, minkä mukaan ammatillisesta kun-

toutuksesta tuli lakisääteinen työeläke-etuus. (Työeläkekuntoutuksen tunnusluvut 2004, 

7) 

 

Käytännössä vuoden 2004 lainuudistus tarkoittaa, että kuntoutuspäätöksistä annetaan 

lainvoimaisia päätöksiä kuten työkyvyttömyyseläkkeistäkin. Tämä mahdollistaa kuntou-

tuspäätöksen saaneelle hakijalle mahdollisuuden valittaa päätöksistä kuten eläkepäätök-

sistäkin Eläkelautakuntaan ja edelleen Vakuutusoikeuteen. 

 

Vuoden 2005 alusta työeläkkeitä muutettiin lisää vielä monin tavoin. Eläkkeen määrän 

laskennan pohjana olevan eläkepalkan laskentatapa muuttui, eläkkeen ansaintatapa pite-

ni sekä koko eläkkeen karttuminen muuttui. Eläkkeen karttumisen ansainta-aika muuttui 

siten, että eläkettä voi alkaa ansaita jo 18-vuoden iästä lähtien ja työskentelyllä voi kar-

tuttaa eläkkeen määrää aina 68 ikävuoteen asti. Kokonaiseläkkeen määrä voi tulevai-

suudessa nousta yli 60 %:n. Nykyinen 60 %:n eläkekatto jäi pois eläkkeiden yhteensovi-

tuksen poistuttua. Yhteensovitus on tavoitetaso, jolla rajataan eläkkeiden ja muiden jat-

kuvien korvausten määrää 60 %:iin aikaisemmasta ansiotasosta, joka on henkilöllä ollut 

työssä ollessaan. Lisäksi vuoden 2005 eläkeuudistuksessa eläkkeiden määrien indeksi-

tarkistukset muuttuivat, ja palkattomilta jaksoilta, esimerkiksi koulutustukiajalta tai lap-

sen hoitovapaa-ajoilta, alkoi myös karttua eläkettä.  

 

Uudistuksen myötä vanhuuseläkkeelle siirtyminen on yhä joustavampaa. Vuoden 2005 

alusta voi vanhuuseläkkeelle siirtyä jo 63-vuotiaana tai eläkkeelle siirtymistä voi pitkit-
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tää 68 ikävuoteen asti, jolloin eläkkeen määrä on vastaavasti korkeampi. Varhaiseläke-

muodot, yksilöllinen varhaiseläke ja työttömyyseläke, jotka aikoinaan kehitettiin mm. 

nuorisotyöttömyyttä helpottamaan, jäävät vähitellen pois. Työttömyyseläkkeen tilalle 

tulee työttömyyspäiväraha. Lisäksi ikääntyvän työttömän eläkkeelle jäämistä helpote-

taan, sillä hän voi saada vanhuuseläkkeen jo 62-vuotiaana. (Varman Työeläkepäivät 

2004) 

 

Vuoden 2005 eläkeuudistus on kauaskantoisin ja merkittävin muutos työeläkkeiden 40-

vuotisessa historiassa. Uudistus on haastava työntekijöille, työnantajille, eläkeyhtiöille 

sekä koko sosiaaliturvajärjestelmälle. Ei ole tarkoitus, että muutokset ovat pelkästään 

eläkkeiden määräysperusteisia tai teknisiä muutoksia, vaan uudistuksella pyritään muut-

tamaan työntekijöiden ja työnantajien eläkkeelle siirtymisasenteita sekä ikääntyvien 

työntekijöiden mahdollisuuksia jatkaa työelämässä nykyistä pidempään. (Työeläkekun-

toutuksen tunnusluvut 2004, 4) 

 

Vuoden 2005 lakiuudistusten lisäksi tullaan vuoden 2006 alusta työkyvyttömyyseläk-

keissä kaikkiin eläkkeisiin ottamaan mukaan tuleva aika, jos tietty ansaintaraja on ker-

tynyt. Tuleva aika käsittää aikajakson eläketapahtumasta vanhuuseläkeikään asti. Vuo-

den 2006 alusta alkaen tullaan myös painottamaan entisestään työeläkekuntoutuksen 

ensisijaisuutta eläkkeeseen nähden. (www.Varma.fi 4.10.2004) 

 

Lisäksi työntekijäin eläkelain, lyhytaikaisessa työsuhteessa olevien työntekijäin eläke-

lain (LEL) sekä taiteilijoiden ja eräiden eritysryhmiin kuuluvien työntekijöiden eläke-

lain (TaEL) yhdistymistä on kaavailtu tapahtuvaksi lähitulevaisuudessa. Yhteiseksi elä-

kejärjestelmän nimeksi on kaavailtu nimeä uusi työntekijäin eläkelaki eli TyEL, mikä 

tulee todennäköisesti voimaan 1.1.2007. Yhtenäistämisen tarkoituksena on yksinkertais-

taa ja helpottaa työeläkevakuuttamista, sillä silloin kaikki yrityksen työntekijät on mah-

dollista vakuuttaa yhdessä työeläkeyhtiössä. Edellä on lyhyesti mainittuna tulleista ja 

tulevista eläkeuudistuksista. Näiden lisäksi vastaavantyyppisiä uudistuksia on työeläke-

lakeihin tulossa todennäköisesti ainakin vuosina 2009 ja 2011. (Varman Työeläkepäivät 

2004) 

 

Kaikkien näiden uudistusten ja muutosten taustalla on kasvavien eläkemenojen hallitta-

vuus tulevaisuudessa. Kun eläkeläisten määrä kasvaa ja elinajat pitenevät, on tulevai-
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suuden yhä kasvaviin eläkemenoihin varauduttava. Vuoden 2005 alusta tulleiden lain-

muutosten arvioidaan parantavan eläke-etuuksia, mutta johtavan myös eläkesäästöihin 

tulevaisuudessa. Lainmuutosten keskeisin tavoite on kuitenkin eläkkeellesiirtymisiän 

nostaminen. Säästäminen toteutuu vain, jos eläkkeelle siirtymisikä saadaan muuttu-

maan. Vuoden 2005 eläkeuudistuksen arvioidaan myöhentävän eläkkeellesiirtymisikää 

1,4 vuodella. Kun otetaan huomioon jo aikaisemmin tehdyt lainmuutokset, kokonaisuu-

tena eläkeiän myöhentyminen olisi tulevaisuudessa noin kolme vuotta myöhäisempi 

kuin nykyään. (Hietaniemi ja Vidlund 2003, 93). 

 

Eläkejärjestelmän sopeuttaminen väestön nopeaan ikärakenteen muuttumiseen alkoi jo 

1990-luvulla. Luottamus sen kestävyyteen perustuu pitkäaikaisiin eläkemenojen ja elä-

kemaksujen ennusteisiin sekä niiden seurantaan. Tänä päivänä voimme luotettavasti 

ennustaa työmarkkinoilla olevan työvoiman määrää 20 vuoden kuluttua, koska tämän-

hetkinen syntyvyys on tiedossa (kuvio 7). Odottamattomiin muutoksiin on myös eläke-

järjestelmässä varauduttu, sekä 20 vuoden aika antaa lisäksi siihen ajallisesti myös käy-

tännössä mahdollisuuden. Ennusteen mukaan vuonna 2030 eläkemenomme ovat 

kymmenkunta prosenttiyksikköä pienemmät kuin ne olisivat ilman 1990-luvun ja 

vuoden 2005 eläkeuudistuksia. (Uusitalo 2005, 11) 
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Kuvio 7 Väestön määrän kehitys ikäryhmittäin, jossa yli 64-vuotiaat ovat ylin 
viiva ja alle 20 -vuotiaat alin viiva (Varma-lehti 1/2005, 12) 
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3.3 Keskinäinen työeläkeyhtiö Varma 

 

Työeläkeyhtiö Varma on keskinäinen työeläkeyhtiö. Se tarkoittaa, että päätösvaltaa yh-

tiössä käyttävät kaikki ne, jotka maksavat eläkeyhtiö Varmalle vakuutusmaksuja. Ääni-

oikeus yhtiökokouksessa on suhteutettu maksettuihin vakuutusmaksuihin. Varman toi-

mielimiä ovat yhtiökokous, hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja. Varma on 

Suomen suurin yksityisten alojen työeläkevakuuttaja. Varman perustehtävä on turvata 

eläkkeet. Eläkkeiden turvaaminen sisältää työeläketurvan toimeenpanon, eläkevarojen 

hoitamisen eli sijoitustoiminnan, yhteistyön asiakasyritysten kanssa sekä vakuutetuille, 

työntekijöille, yrittäjille ja eläkkeensaajille tarjottavat palvelut. Yhtiö vastaa yli 700 000 

henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2004 maksutulo oli 2,6, miljardia euroa ja eläkkeinä 

Varma maksoi 2,6 miljardia euroa. Varman liiketoiminnan kehittämistä ohjaavat pää-

määrät. Ne kuvaavat päämääriä, miten Varma haluaa hoitaa perustehtävänsä työeläke-

yhtiönä eli työeläkkeiden turvaamisen. Päämäärät ovat työeläketurvan kestävyys, eläke-

varojen hyvä tuotto, menestys asiakasyhteistyössä sekä tehokkain toimeenpano työelä-

kevakuutusalalla..  

 

Kuvio 8 Varman toimintaympäristö ja yhteistyökumppanit (www.Varma.fi  
15.2.2005)  

 

Yhteiskunnallista vuorovaikutusta Varma edistää tekemällä yhteistyötä tärkeiden sidos-

ryhmien kanssa. Yhtiössä kokoontuu kolme neuvottelukuntaa: Eläkeasian neuvottelu-

kunta, Yrittäjien ja Työnantajien neuvottelukunta sekä Vakuutettujen neuvottelukunta 
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Varman kuten muidenkin työeläkeyhtiöiden toimintaa Suomessa säätelevät lait, viran-

omaismääräykset sekä ohjeet. Lakisääteisyys edellyttää työeläkelaitoksilta eläkelakien 

yhdenmukaista soveltamista. Työeläkeyhtiöiden toimintaa Suomessa valvoo STM sekä 

Vakuutusvalvontavirasto. Yhteistyö työeläkelakien toimeenpanoon liittyvien tehtävien 

hoitamisessa tapahtuu Eläketurvakeskuksen kautta. Eläkeyhtiöiden yhteistyön kautta 

edistetään tehokkuuden, toiminnan lainmukaisuuden, vakuutetun oikeusturvan sekä 

korkealaatuisen asiakaspalvelun toteutumista. Työeläkeyhtiöiden yhteistyöfoorumi on 

Työeläkevakuuttajat TELA. Varman keskeisimmät yhteistyökumppanit ovat Henki-

Sampo, If Vahinkovakuutusyhtiö Oy ja Nordea, joiden kanssa yhteistyössä yhtiö palve-

lee yritysasiakkaitaan. Ovenia Oy on Varman kiinteistöpalveluyhtiö. Käytännön toi-

minnan näkökulmasta keskeisimmät yhteistyökumppanit ovat Esy Oy ja Arek Oy, joilta 

yhtiö ostaa tietoteknisistä suunnittelua ja Octel Oy, jolta yhtiö hankkii tietotekniikan 

käyttöpalvelut. Tekemällä yhteistyötä yhteiskunnan eri sidosryhmien kanssa varmiste-

taan mahdollisuus ennakoida tulevaa kehitystä ja sopeuttaa toimintaa yhteiskunnan 

muutoksiin. Eläkeyhtiöt pitävät säännöllistä yhteyttä myös mm. työmarkkinajärjestöi-

hin, poliittisiin puolueisiin sekä eduskunnan eri valiokuntiin (kuvio 8). (Varma 2003, 9) 

 

Työeläkeyhtiö Varma on tällä hetkellä Suomen suurin yksityisten alojen työeläkeva-

kuuttaja (kuvio 9). Tällä Varman hetkellä markkinaosuus TEL- ja YEL-maksutulosta on 

noin 38 % (v. 2004). (Varma 1/2005, 36) 
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Kuvio 9 Työeläkeyhtiöiden markkinaosuudet vakuutusmaksutulon mukaan 
v.2003 (www.Vakes.fi 16.3.2005)  
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Varma on myös Suomen suurin sijoittaja. Sijoitusten markkina-arvo vuonna 2004 oli 

21,2 miljardia euroa. Pääomamarkkinasijoitusten suurimmat omaisuuslajit ovat joukko-

velkakirjalainat ja osakesijoitukset. Varma on myös merkittävä kiinteistösijoittaja Suo-

messa. Sillä on mm. noin 5 200 vuokra-asuntoa. Varman kiinteistösijoitusten arvo oli 

vuonna 2004 noin 2,6 miljoonaa euroa. Varman perustehtävä on eläkkeiden turvaami-

nen, mikä edellyttää yhtiön hallinnoimien eläkevarojen kartuttamista ja arvon säilymistä 

sijoittamalla. (www.Varma.fi. 10.3.2005) 

 

Eri vakuutuslajien jakauma kertoo kunkin alan prosentuaalisen osuuden vakuutusmak-

sutulosta yksityisellä sektorilla vuonna 2003. Vakuutusmaksutulon mukaan lakisäätei-

sellä eläkevakuutuksella on 54 %:n osuus koko yksityisen sektorin vakuutusmaksutulos-

ta. (kuvio 10). Tilastoa julkaisee vuosittain Vakuutusyhtiöiden keskusliitto. 
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Kuvio 10 Vakuutusmaksutulon jakauma v.2003 (www.Vakes.fi 16.3.2005) 

 

 

3.4 Työkyky ja työkyvyttömyys 

 

Kyky tehdä työtä tai suoriutua työn asettamista vaatimuksista on monen tekijän summa. 

Työkyvyn perusta muodostuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta toimintakyvystä. 

Ne eivät kuitenkaan riitä selittämään kaikkia työkykyyn vaikuttavia edellytyksiä. Ter-

veydentila yksistään ei määrää työkykyä, sillä esimerkiksi motivaatio tai työhalukkuus 

vaikuttaa olennaisesti työnsuoritukseen ja työn tulokseen. Useiden tutkimusten mukaan 

työn sisällöllä sekä työn fyysisellä, psyykkisellä ja sosiaalisella ympäristöllä on olen-

nainen vaikutus työssä suoriutumiseen. Työkykyä on perusteltua tarkastella laajasti, 
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jolloin terveyden lisäksi otetaan huomioon työ ja työympäristö, elintavat ja ikääntymi-

nen (kuvio 11). Kaikki yhdessä vaikuttavat työelämässä suoriutumiseen. (Ilmarinen 

1995, 31) 

 

Kuvio 11 Työn, elämäntyylin, terveyden ja biologisen ikääntymisen vuorovai-
kutus. Työkyky asettuu kuvion polttopisteeseen. (Ilmarinen 1995, 32) 

 

 

Kun arvioidaan yksilön työkykyä, sitä ei ainoastaan arvioida suhteessa työn vaatimusten 

monimutkaisuuteen, vaan myös suhteessa toiseen yksilöön, joka tekee samaa työtä. 

Usein yksilö itse arvioi työkykyään suhteessa työtovereihinsa ja samanikäisten tervey-

dentilaan, mutta tämän lisäksi omaan aikaisempaan työkykyynsä. Työkykyä voidaan 

tarkastella myös suhteessa ihmisen kykyyn selviytyä työelämässä mahdollisesta sairau-

desta, viasta tai vammasta huolimatta. (Klockars 1994, 234) 

 

Työkykyä ja työkyvyttömyyttä voidaan tarkastella suppeasti eläkelainsäädännön tarkoit-

tamassa mielessä tai laajasti työterveydellisesti ja työssä selviytymisen näkökulmasta. 

Työkyvyttömyys on sekä lääketieteellinen että sosiaalipoliittinen käsite. Terveydentila 

yksistään ei määrää työkykyä, vaan työkyky on osa ihmisen fyysistä, henkistä ja sosiaa-

lista toimintakykyä. Työkyky riippuu myös työn asettamista vaatimuksista. Olennaisinta 

työkyvyttömyydessä onkin juuri ristiriita työkyvyn ja työn vaatimusten välillä. (Ranta-

nen 1999, 20)  

 

Aikaisemmin työkyvyttömyys määriteltiin pääasiassa lääketieteelliseen työkykyyn liit-

tyväksi. Nyttemmin työkyky edellyttää entistä enemmän työn vaatimuksiin ja työnteki-

jän pätevyyteen liittyviä ulottuvuuksia. Työelämän muuttuessa nopeasti on olemassa 

 

 

 

 

 

 

 

Ikääntymi-

Sairaus Elämäntyyli 

Työ 

Työkyky 



 

 45 

vaara, että pätevyysongelmasta tulee merkittävä työkyvyttömyyden taustatekijä. Työky-

kyyn vaikuttavat useat eri tekijät, ei pelkästään henkilön terveydentila. Työkyvyn yllä-

pitäminen, sen edistäminen ja työkyvyttömyyden ehkäiseminen alkavat yhä enemmän 

liittyä koko työpaikan, yrityksen sekä työyhteisön kehittämiseen. Työkyvyn ylläpitämi-

sessä edellytetään usein eri ammattialojen ja laitosten välistä yhteistyötä sekä tukea. 

Tämä tarkoittaa esimerkiksi työterveyshuollon, eläkeyhtiön ja kuntoutuslaitosten yhteis-

työtä. Tulevaisuudessa työkyvyn ylläpitämiseen liittyvät toimenpiteet ovat yhä merkit-

tävämpiä, koska väestö ikääntyy. Työkyvyttömyyden vaarat minimoidaan, kun työky-

kyä ylläpitävät toimet kohdistetaan täysin terveisiin ja nuoressa keski-iässä oleviin työn-

tekijöihin. Työkykyä ylläpitävät toimet vaikuttavat myönteisesti paitsi työuran aikana 

myös työuran päättymisen jälkeen eläkeläisen toimintakykyyn ja hoidontarpeeseen. 

Nuorilla vastaavasti keskeiset toimenpiteet liittyvät sekä epävakaan työuran lujittami-

seen että työttömyyden pitkittymiseen, jotta työkyky säilyisi. (Rantanen 1999, 20–21)  

 

Eläkevakuutustoiminnassa eläkelakien soveltaminen on annettu eläkelaitosten tehtäväk-

si. Soveltamiseen kuuluu osana työkyvyttömyyden määritteleminen. Eläkelaitosten rat-

kaisut ovat juridisia päätöksiä ja ne perustuvat olemassa olevaan lainsäädäntöön ja lain-

säädännön vakiintuneeseen tulkintaan. Hoitavan lääkärin ja eläkeyhtiön arvio eläkkeen-

hakijan työkyvyttömyydestä voi muodostua erilaiseksi. Usein tämä johtuu siitä, että 

eläkeyhtiöllä on mahdollisuus arvioida työkykyä laajemman tiedon valossa kuin lausun-

toa kirjoittavalla lääkärillä. Harvoin kuitenkaan päätöksien välillä on todellista ristirii-

taa. (Aro 1995, 94) 

 

Työkyvyttömyys on siis sosiaalivakuutukseen liittyvä juridinen käsite. Työkyvyttömyy-

den määritelmä liitetään aina sairauteen. Työkyvyttömyys määritellään esimerkiksi aina 

työkyvyttömyyseläkeratkaisujen yhteydessä. Eläkeratkaisujen yhteydessä se on lääkärin 

arvio henkilön heikentyneestä kyvystä tehdä pääasiallista työtään. Työeläkeratkaisujen 

yhteydessä otetaan huomioon myös muita työkykyyn vaikuttavia seikkoja, kuten eläk-

keenhakijan sosiaalinen ja taloudellinen asema. Kun puhutaan työkyvyttömyydestä ylei-

sellä tasolla, tarkoitetaan subjektiivista työkyvyttömyyttä eli siitä että työkyky on tietys-

sä määrin alentunut. Absoluuttinen työkyvyttömyys vastaavasti tarkoittaa tilannetta, 

jossa henkilö ei pysty enää minkäänlaiseen työhön. (Huttunen 2003, 18–19) 
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Varhainen sosiaalivakuutus perustui lääketieteellisen pysyvän haitan arviointiin, miltä 

perustalta muodostettiin invaliditeettiluokitus. Sosiaalivakuutuksen kehittyessä haitta ja 

työkyky erotettiin toisistaan. Nykyään työkyvyn arviointiin sosiaalivakuutuksessa liittyy 

ansaintakyvyn selvittäminen ja siihen liittyvä sosiaalis-taloudellinen selvitys. Haitta 

arvioidaan edelleen vain lääketieteellisin perustein. (Tola, Klockars 1999, 184) 

 

Työkyvyttömyyden määritelmissä voidaan katsoa olevan kolmea eri tyyppiä: lääketie-

teellinen invaliditeetti, taloudellinen työkyvyttömyys ja sosiaalinen työkyvyttömyys. 

Lääketieteellistä invaliditeettikäsitettä sovellettaessa ensin määritellään sairaus tai 

vamman haitta-aste. Haitta-aste on tietty prosentti sairauden tai vamman aiheuttamasta 

työkyvyn alenemasta. Nykypäivänä lääketieteellistä invaliditeettikäsitettä käytetään 

ainoastaan tapaturmavakuutuslaissa. (Ahlfors 2001, 10) 

 

Taloudellinen työkyvyttömyyden määritelmä on työeläkelain mukainen työkyvyn mää-

ritelmä. Siinä määritellään vakuutetun jäljellä olevaa ansiokykyä ja verrataan sitä va-

kuutustapahtumaa edeltäneeseen ansiokykyyn. Kun jäljellä olevaa työkykyä arvioidaan, 

otetaan huomioon työntekijän jäljellä oleva kyky hankkia itselleen ansiotuloja sellaisella 

työllä, mistä hänen voidaan kohtuudella olettaa selviävän. Arviossa otetaan huomioon 

lisäksi henkilön ikä, koulutus, aikaisempi toiminta ja asumisolosuhteet. Kun taloudellis-

ta työkyvyttömyyttä pohditaan, arvioidaan siinä vakuutetun mahdollisuutta tehdä työtä. 

Taloudellisessa työkyvyttömyydessä voidaan erottaa eri järjestelmien mukaan yleinen 

työkyvyttömyys ja ammatillinen työkyvyttömyys. Yleisestä työkyvyttömyydestä puhu-

taan silloin, kun henkilö ei pysty enää mihinkään työhön. Ammatillinen työkyvyttö-

myys on vastaavasti sitä, kun henkilö ei pysty tekemään tiettyä työtä eli työkyky on 

rajoittunut tietylle työalalle. Tämä on sairausvakuutuslain (SVL) mukainen työkyvyttö-

myyden määritelmä. (Ahlfors 2001, 12-13) 

 

Rinnakkain taloudellisen työkyvyttömyysmääritelmän kanssa puhutaan sosiaalisesta 

työkyvyttömyydestä. Tämä on Kansaeläkelain (KEL) mukainen määritelmä. Sosiaali-

sessa työkyvyttömyydessä arvioidaan, minkä tasoinen on jäljellä oleva työkyky. Siinä 

arvioidaan rajamäärä sosiaalisen tuen tarpeelle kohtuullisen ansiotason saavuttamiseksi. 

Tasomäärittelyssä muodostetaan siten rajamäärä vähimmäistoimentulon tasosta. Nämä 

useat eri työkyvyttömyysmääritelmät vaikeuttavatkin hylkäävän eläkepäätöksen ymmär-

rettävyyttä. (Huttunen 2003, 23) 
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Jäljellä olevan työkyvyn tai työkyvyttömyyden määrittely, riippuu ja vaihtelee suuresti 

siitä, minkä lain tai määritelmän mukaan sitä tarkastellaan. Riippuen onko kysymykses-

sä TEL:n, tapaturmavakuutuslain, KEL:n vai SVL:n mukaiset määritelmät. Nämä eri 

määritelmät ja niiden eroavuudet saattavat johtaa tilanteeseen, missä henkilö toisen 

määritelmän mukaan on työkyvytön ja toisen määritelmän mukaan työkykyinen.  Tämä 

saattaa osaltaan vaikeuttaa eri järjestelmien ymmärrettävyyttä varsinkin eläkkeenhakijan 

näkökulmasta. Tutkielmassa työkyvyttömyys määritellään TEL:n määritelmien mukaan. 

Työeläkkeiden eläkeratkaisussa arvioidaan, mikä on henkilön jäljellä oleva työkyky 

nykyiseen työhönsä tai sitä vastaavaan työhön.   

 

TEL:n 4 §:n 3 momenttiin sisältyvä työkyvyttömyyseläkeoikeuden määritelmä on seu-

raava: 

Oikeus saada työkyvyttömyyseläkettä on työntekijällä, jonka työkyvyn voi-

daan sairauden, vian tai vamman johdosta arvioida, kun otetaan huomi-

oon myös jo kulunut aika, olevan yhdenjaksoisesti ainakin vuoden ajan 

alentunut vähintään kahdella viidenneksellä.  Työkyvyn alentumista arvi-

oitaessa otetaan huomioon työntekijän jäljellä oleva kyky hankkia itselleen 

ansiotuloja saatavissa olevalla sellaisella työllä, jonka suorittamista voi-

daan häneltä kohtuudella edellyttää silmällä pitäen hänen koulutustaan, 

aikaisempaa toimintaansa, ikäänsä ja asumisolosuhteitaan sekä näihin 

verrattavia muita seikkoja. Työkyvyn vaihdellessa otetaan huomioon vuo-

tuinen ansio.  

 

YEL:n työkyvyttömyyseläkemääritelmä on vastaava kuin TEL:ssä. Ainoastaan työky-

vyn määrittelemisessä tulee ottaa huomioon yrittäjän toiminnan luonteesta johtuvat pai-

notukset. Yrityksessä työnteon järjestelyt ovat yrittäjän omassa vallassa ja ne antavat 

paremmat joustomahdollisuudet kuin työsuhteessa toimittaessa. Työkyvyn arviointia 

tehtäessä tutkitaan mm., onko yrittäjä joutunut sairauden vuoksi luopumaan yritykses-

tään tai onko hän joutunut palkkaamaan tilalle toisen henkilön. Työkyvyttömyyden tuli-

si kuitenkin jollain tavalla näkyä yrityksen toiminnassa. (Kekki 1989, 26)  

 

Työkyvyttömyys on muuttuva käsite, joka seuraa yhteiskunnan yleistä kehitystä.  Yksi-

lön työkykyisyys tai vastaavasti työkyvyttömyys on yhteydessä työyhteisön rakentee-
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seen tai toimintaan, työnantajan henkilöstö- ja koulutuspolitiikkaan sekä esimiesten 

toimintaan yrityksessä. Työkykyisyys riippuu myös työllisyystilanteesta. Lisäksi eläk-

keelle hakeutumiseen vaikuttaa yhteiskunnallinen ilmapiiri. Samaten lääkäreiden koulu-

tus, asenteet sekä lääketieteen kehittyminen vaikuttavat työkyvyttömyyseläkkeiden 

määrään. Osa eläkkeenhakijoista tekee eläkehakemuksen lääkärin ehdotuksesta, minkä 

vuoksi lääkärit voivat asenteellaan vaikuttaa eläkehakuisuuteen. (Klockars 1994, 233)  

 

Eläkesuuntautuneisuus ja työsuuntautuneisuus liittyvät paitsi henkilön omiin mielty-

myksiin ja ominaisuuksiin myös siihen, millaisia muita vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia 

ikääntyville työntekijöille annetaan. Työnantajan rooli ikääntyvien työntekijöiden työs-

sä jaksamisessa ja varhaiseläkkeille hakeutumisessa on siten varsin keskeinen. (Hytti 

1998, 130–132) 

 

3.5 Työkyvyn ylläpitäminen 

 

Miten saadaan aktiiviväestö pysymään ja viihtymään työssään pidempään? Tähän on-

gelmaan on haettu vastausta erilaisin työkykyä ylläpitävin (TYKY) toimenpitein. TY-

KY-toimenpiteet aloitettiin jo 1990-luvulla, jolloin työpaikoille tulivat virkistäytymis-

päivät, ergonomiaselvitykset tai työilmapiirin kohottamistalkoot. Näistä toimenpiteistä 

huolimatta työpaikoilla voidaan edelleen huonosti. Meillä on yhä paljon toistuvia ja 

pitkiä sairaslomia, joiden päätteeksi joudutaan siirtymään ennenaikaisille työkyvyttö-

myyseläkkeille. Kun sairasloma pitkittyy, tulee esimiehen reagoida asiaan ja puuttua 

työntekijän työssä selviytymiseen sekä selvittää työkyky yhdessä työntekijän kanssa. 

Nämä toimenpiteet vaativat yrityksissä myös ammattitaitosta työterveyshuoltoa. (Kive-

käs 2003)  

 

Väestön ikääntyminen ja tulevaisuudessa uhkaava pula ammattitaitoisesta työvoimasta, 

yritysten kiristyvät kilpailukykyvaatimukset, työlainsäädännön vaatimukset sekä saira-

uspoissaoloista aiheutuneiden kustannusten vaikutus yritysten kilpailukykyyn korosta-

vat tulevaisuudessa yhä enemmän työhyvinvoinnin merkitystä. Työlainsäädännössä on 

esimerkiksi lain uudistuksen avulla pyritty ottamaan entistä paremmin huomioon työn 

henkinen rasittavuus. (Otala ja Ahonen 2003, 25) 
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Sairauspoissaolot aiheuttavat sekä välittömiä että välillisiä kustannuksia yritykselle. 

Välittömiä kustannuksia ovat esimerkiksi itse sairauspoissaolosta aiheutuneet kustan-

nukset, sairaanhoitokustannusten korvaukset tai sijaisen palkkaaminen. Välillisiä kus-

tannuksia vastaavasti olisivat esimerkiksi työyhteisön epätasainen työn kuormittuminen 

tai ammattitaidon ja työmotivaation heikkeneminen sairauspoissaolojen aikana. 

 

Sairauspoissaolojen aiheuttamat kustannukset yhteiskunnalle Suomessa ovat noin 20 

miljardia euroa vuodessa (Otala ja Ahonen 2003, 36). Sairauspoissaolojen on laskettu 

aiheuttavan keskimäärin noin 5 %:n lisän palkkakustannuksiin. Pohjoismainen ministe-

rineuvosto on teettänyt tutkimuksen, missä vertailtiin Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Suo-

men välittömiä ja välillisiä sairauskuluja (kuvio 12). Tutkimuksen mukaan kokonaissai-

rauskulut ovat noin 20 % eri maiden bruttokansantuotteesta. Valtaosa näistä kustannuk-

sista aiheutuu sairauspoissaoloista ja ennenaikaisista eläkkeistä. Suomen osalta oli tut-

kimuksessa merkittävää, että meillä on alhaisin sairauspoissaolojen määrä, mutta kor-

kein työkyvyttömyys eläkkeelle hakeutuvien määrä. (Otala ja Ahonen 2003, 37) 
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Kuvio 12 Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden aiheuttamat koko-
naiskustannukset prosentteina eri maiden bruttokansantuotteesta vuonna 1991. 
(Otala ja Ahonen  2003, 37) 

 

 

Pitkittynyt sairasloma ei aina ole paras vaihtoehto sairauden hoitamiseksi. Erityisesti 

mielenterveydellisissä häiriöissä, jotka ovat tällä hetkellä yksi suurimmista työkyvyttö-

myyden aiheuttajista, varhainen sairauteen puuttumien ja tehokas hoito ovat tärkeitä. 

Sairauden akuutissa alkuvaiheessa lepo voi olla tarpeellista, mutta sen jälkeen joustava 

ja suunniteltu paluu työelämään olisi paras ratkaisu. Esimerkiksi masennuksesta, joka 
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nykyään aiheuttaa merkittävästi sairauspoissaoloja kuitenkin useimmiten toivutaan ta-

kaisin työelämään. Paluu edellyttää työpaikalla joustavia ratkaisuja ja inhimillistä otetta. 

Työnantajan, esimiehen ja työyhteisön yhteinen tuki on tärkeä, jotta työhönpalaamis-

kynnys madaltuu. (Tola 2004, 11) 

 

Työhön palaaminen sairauslomalta on helpompaa, kun palaamista suunnitellaan varhai-

sessa vaiheessa. Akuutin sairausvaiheen jälkeen jo toipumisvaiheessa tulisi alustavasti 

suunnitella työhön palaamista. Työhön palaaminen ilman työpaikan tukiverkostoa on 

usein toipilaalle vaikeaa. Usein pysyvää työpaikkaa ei ole, ja sairauden toipilasvaihee-

seen liittyy uuden työpaikan hakeminen. Sairauslomat pitkittyvät, ja lopulta työkyvyt-

tömyyseläkkeen haku tulee ajankohtaiseksi. Usein tässä vaiheessa ei ole selvitetty eläk-

keenhakijan jäljellä olevaa työkykyä muuhun hänen työkykyään riittävään työhön kuin 

hänen entiseen ammattiinsa. Onko tämä yksi syy, miksi hylkääviä päätöksiä työnteki-

jäin eläkelain mukaisista työkyvyttömyyseläkkeistä annetaan noin 20 %? Eläketurva-

keskuksen tilaston mukaan esimerkiksi vuonna 2002 naisten työkyvyttömyyseläkeha-

kemuksia hylättiin 23 % ja miesten 16,5 %. (Gould ja Nyman 2002, 38–39).  

 

3.6 Työkyvyttömyyseläke 

 

Henkilön sairastuessa hän hakee Kansaneläkelaitokselta (Kela) SVL:n mukaista päivä-

rahaa toimeentulonsa turvaksi. Kun päivärahaa on maksettu 60 pv, Kela tekee henkilölle 

kuntoutusselvityksen. Päivärahan maksu jatkuu, kunnes 150 SVL:n mukaista sairaus-

päivää on tullut täyteen. Tällöin Kela välittää tiedon henkilön työnantajan työpaikkakas-

salle tai sosiaalivakuustoimikunnalle, joka vahvistaa ensisijaisuusajan. Tämä on 

SVL:ssa säädetty aika, mikä lasketaan eläke- ja päivärahaetuuksien maksamisen yhteen 

sovittamiseksi. Kun ensisijaisuusaika on vahvistettu, Kela ilmoittaa hakijalle mahdolli-

suudesta hakea työkyvyttömyyseläkettä. Varhaisella eläkehakemuksella pyritään estä-

mään toimeentuloturvan katkeaminen. (www.Kela.fi 9.4.2005)    

 

TEL:n tai YEL:n mukaisen täyden työkyvyttömyyseläkkeen voi saada, jos työkyky on 

alentunut vähintään 60 % (eli 3/5). Eläke myönnetään alle 68-vuotiaalle vakuutetulle, 

jonka työkyky on sairauden, vian tai vamman johdosta alentunut siinä määrin, ettei hä-

nen voida enää kohtuudella olettaa hankkivansa ansiotulojaan. Lääketieteellisten seik-
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kojen lisäksi otetaan huomioon ja arvioidaan muita työkykyyn alentavasti vaikuttavia 

seikkoja, kuten koulutusta, aikaisempaa toimintaa työelämässä, ikää ja asuinpaikkaa. 

Eläkkeen saaminen edellyttää, että työntekijän tai yrittäjän työkyky on sairauden, vian 

tai vamman vuoksi alentunut vähintään vuoden ajaksi. Työkyvyttömyyseläke maksetaan 

joko täytenä tai osatyökyvyttömyyseläkkeenä (taulukko 4). Osatyökyvyttömyyseläke 

myönnetään, jos työkyvyn katsotaan alentuneen alle 60 % (3/5), mutta enemmän kuin 

40 % (2/5). Määrältään se on puolet täydestä eläkkeestä. (Hietaniemi ja Vidlund 2003, 

35)  

 

Osatyökyvyttömyyseläkkeellä henkilö voi jäädä joko osittaisen eläketurvan varaan tai 

tehdä eläkkeen lisäksi osapäivätyötä. Jäljellä olevaa työkykyä arvioidaan suhteessa hen-

kilön pääasialliseen työhön. Työkyvyn arvioinnissa huomioidaan myös henkilön kyky 

tehdä muuta työtä, mihin hän pystyy sairaudesta huolimatta. Esimerkiksi polvivamma 

vaikeutta selviytymistä seisomatyössä, mutta istumatyöhön polvivamma ei välttämättä 

ole este. Ikä vaikuttaa työkyvynarvioinnissa yli 60-vuotiaalle, jolloin jäljellä olevaa työ-

kykyä arvioidaan suhteessa eläkkeenhakijan nykyiseen työhön.(www.Varma.fi 

4.10.2004) 

 

Taulukko 4 Työkyvyttömyyseläkkeen myöntäminen eri tilanteissa (Pentikäi-
nen ym. 2001, 49) 

 

Työkyky on alentunut 
määräajaksi

Työkyky on alentunut pysyvästi Etuuden määrä

Työkyky 
alentunut 2/5-
3/5

OSAKUNTOUTUSTUKI
OSATYÖKYVYTTÖMYYS-

ELÄKE
1/2 TÄYDESTÄ TKV-

ELÄKKEESTÄ

Työkyky 
alentunut 3/5 
tai enemmän

KUNTOUTUSTUKI TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE
TÄYDEN TKV-ELÄKKEEN 

MÄÄRÄ

 

 

 

Kun työkyvyttömyyseläkkeen mahdollisuutta pohditaan, arvioidaan samalla myös työ-

kyvyttömyyden kestoaikaa. Kun työkyvyttömyys jää pysyvästi alentuneeksi, myönne-

tään eläke pysyväksi eli toistaiseksi. Jos taas on oletettavissa, että työkyky paranee tai 

terveydentilaa voidaan esimerkiksi hoitotoimenpitein parantaa, myönnetään eläke mää-

räajaksi eli kuntoutustukena. Vuodesta 1996 alkaen määräaikaiset työkyvyttömyyseläk-

keet on myönnetty kuntoutustukena. TEL:n mukaista työkyvyttömyyttä määriteltäessä 
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tulee työntekijän jäljellä olevaa työkykyä määritellä laajemmin kuin vain arvioida hen-

kilön työkykyä nykyiseen työhönsä. Työkykyä määriteltäessä tulee myös ottaa huomi-

oon hakijan mahdollisuus tehdä jotain muuta työtä, mihin hänen voidaan kohtuudella 

olettaa kykenevänsä. Myös mahdollisuudet kuntoutuksen avulla palata työelämään tulee 

selvittää. (Pentikäinen ym. 2001, 47–50)  

 

Yksilöllinen varhaiseläke (YVE) on työkyvyttömyyseläke, missä työkyvyn tulee olla 

alentunut siinä määrin, ettei hakijan enää kohtuudella voida olettaa jatkavan työnteko-

aan. Siinä lääketieteellisten syiden painoarvo on vähäisempi kuin työkyvyttömyyseläk-

keissä.  Eläkkeen saamisen ikärajana on tällä hetkellä 60 vuotta. Eläke tulee jäämään 

asteittain pois vuoden 2005 eläkeuudistuksen myötä. (Hietaniemi ja Vidlund 2003, 35) 

 

Eläketurvakeskuksen tilaston mukaan on vuonna 2002 myönnetty Suomessa työnteki-

jäin eläkelain mukainen työkyvyttömyyseläke 15112 henkilölle. Vuonna 2003 vastaava 

luku oli 15683 myönnettyä eläkettä. Luku pitää sisällään vakuutusyhtiöt, eläkesäätiöt ja 

eläkekassat. Euroissa maksettavien eläkkeiden kokonaismäärä oli vuonna 2002 1,124 

miljardia euroa ja vuonna 2003 vastaavasti 1,145 miljardia euroa. Henkilöinä ja raha-

määrinä on kyse siten merkittävistä luvuista. (www.Etk.fi 20.3.2005) 

 

3.6.1 Työkyvyttömyyseläkeratkaisuprosessi Varmassa 

 

Eläkeratkaisut ovat palveluprosesseja, joita tehdään yhteistyössä eläkkeenhakijan, elä-

keyhtiön asiakasyritysten, yritysten työterveyshuoltoyksiköiden, Kelan, työhallinnon, 

terveydenhuollon sekä kuntoutuksen palvelutuottajien kanssa. Ratkaisuprosessin tavoit-

teena eläkeyhtiössä on eläkkeenhakijoiden tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu. 

Tavoitteena on toimeentulon turvaaminen ansiotyön ja sairauspäivärahakauden jälkeen. 

(www.Varma.fi 15.2.2005) 

 

Yhteistoiminta Kelan kanssa on eläkeratkaisutoiminnassa välttämätöntä ja hyvin tiivis-

tä, sillä eläke voi alkaa vasta sairauspäivärahakauden jälkeen ja yleensä eläkettä haetaan 

sekä Kelasta että työeläkeyhtiöstä.  
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Eläkeratkaisuprosessi alkaa siitä hetkestä, kun eläkehakemus tulee vireille eläkeyhtiöön 

tai Kelaan. Se yhtiö tai Kelan toimisto, mihin hakemus on jätetty, toimittaa hakemuksen 

siihen yhtiöön, missä hakijan viimeisin työsuhde on ollut vakuutettuna. Pääsääntöisesti 

sama yhtiö toimii myös hakemuksen ratkaisijana. Tätä sanotaan viimeisen laitoksen 

periaatteeksi. Yhtiö ratkaisee hakemuksen liitteenä olleiden selvitysten ja lääkärinlau-

suntojen perusteella. Tarvittaessa yhtiö hankkii tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä, 

kuten esimerkiksi työnantajan lausunnon. Ratkaisija määrittelee hakijan eläkeoikeuden 

sekä juridisin että sosiaalistaloudellisin perustein ja muodostaa kokonaiskäsityksen ti-

lanteesta. Ratkaisijan tulee olla puolueeton, objektiivinen ja päätyä samanlaisissa tilan-

teissa yhdenmukaisiin ratkaisuihin. (Huttunen 2003, 30–38) 
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Kuvio 13 Hyväksytyt työkyvyttömyyseläkepäätökset % vuosina 2000-2003 
(www.Varma.fi 15.2.2005) 

 

Lääkärin osuus ratkaisuprosessissa on toimia lääketieteellisenä asiantuntijana. Lääkäri 

arvioi eläkkeenhakijan sairauden vaikeusasteen, toiminnan rajoitukset, ottaa kantaa sai-

rausennusteeseen sekä ottaa tarvittaessa kantaa sairauden alkamiseen ja kestoon. Hän 

arvioi jäljellä olevaa toimintakykyä ja ottaa kantaa lääketieteellisiin kuntoutusmahdolli-

suuksiin. Lääkäri perustelee ratkaisunsa sekä hylkäävään että myönteiseen eläkepäätök-

seen. Vakuutuslääkäri ei tee yksin eläkepäätöksiä, vaikka lääketieteellinen lausunto on-

kin eläkeratkaisussa tärkeä. Lisäksi rajatapauksissa eläkeratkaisusta voidaan neuvotella 

lääkärien, osaston johdon, ratkaisijoiden sekä kuntoutussuunnittelijoiden yhteisessä rat-

kaisukokouksessa viikoittain. Eläkeratkaisu ei siten koskaan perustu yhden henkilön 

ratkaisuun. Ratkaisun jälkeen tehdään ns. ennakkoilmoitus Kelalle. Sen tarkoituksena 

on estää työeläkejärjestelmän ja kansaneläkejärjestelmän väliset ristikkäiset eläkeratkai-
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sut. Tarvittaessa eläkeratkaisuista neuvotellaan laitosten kesken, minkä pyrkimyksenä 

on saada samoilla asiakirjoilla yhtenevät eläkeratkaisut. Noin 80 % eläkeratkaisuista on 

myönteisiä (kuvio 13). (Huttunen 2003, 30–38) 

 

3.6.2 Hylkäävä työkyvyttömyyseläkepäätös 

 

Työkyvyttömyyseläkepäätös on lainvoimainen päätös. Päätös voi olla joko myönteinen, 

kielteinen, määräaikainen eli kuntoutustuki tai hakijalle myönnetään osatyökyvyttö-

myyseläke täyden työkyvyttömyyseläkkeen sijasta. Eläkepäätökseen hakija voi hakea 

muutosta 30 päivän sisällä Eläkelautakunnasta ja edelleen Vakuutusoikeudesta. Vali-

tusmenettely turvaa kansalaisille lainmukaiset ja yhtäläiset oikeudet työkyvyttömyys-

eläkkeeseen. (Gould ja Nyman 2002, 38–39) 

 

Eläkehakemuksen kielteisen päätöksen eläkeyhtiö voi itseoikaisuna muuttaa esimerkiksi 

saadun lisäselvityksen perusteella. Ellei muutokseen ole eläkeyhtiön kannalta aihetta, 

yhtiö pysyy päätöksessään ja toimittaa valituksen sekä eläkeasiakirjat valitusinstanssiin. 

Työeläkepäätöksestä tulee tehdä valitus 30 päivän sisällä päätöksen antamisesta Eläke-

lautakuntaan. Tämä käsittelee eläkehakemuksen asiakirjojen perusteella uudelleen. Mi-

käli Eläkelautakunnan päätös on edelleen kielteinen, voi päätöksestä valittaa edelleen 

Vakuutusoikeuteen. Eläkkeenhakija voi tarvittaessa pyytää myös suullista käsittelyä.  

Eläkekäsittelyn vaatiman suullisen käsittelyn valituselin aina ratkaisee tapauskohtaises-

ti. 

 

Valitusinstanssien käsittelyajat ovat pitkät, sillä esimerkiksi Eläkelautakunnassa vali-

tuskäsittely kesti vuonna 2003 6,2 kuukautta ja Vakuutusoikeudessa jopa 14 kuukautta. 

Valituskäsittelyn kustannukset suoritetaan Eläketurvakeskuksen varoista. 

(www.Elakelautakunta.fi 10.11.2004) 

 

Valituskäsittely ei ole kuitenkaan eläkejärjestelmälle ilmaista, sillä esimerkiksi vuonna 

2003 maksoi yksi käsittely Eläkelautakunnassa keskimärin 483 euroa. Valituksia työky-

vyn arvioinnista tuli yhteensä 3611 eli 80 % kaikista Eläkelautakunnan valituksista 

vuonna 2003. Perinteistä työkyvyttömyyseläkettä koskevia ratkaisuja oli 3386 ja YVE:ä 

222 kappaletta. Näistä 7,3 %:ssa päätös muuttui myönteiseksi ja 5,3 %:ssa asia palautet-
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tiin uudelleen käsiteltäväksi eläkeyhtiöön. Noin puolesta Eläkelautakunnan kielteisistä 

päätöksistä valitetaan edelleen Vakuutusoikeuteen. (www.Elakelautakunta.fi 

10.11.2004) 

 

Tarkasteltaessa esimerkiksi vuoden 2003 valituksia Eläkelautakuntaan 87,4 % päätök-

sistä ei muuttunut lainkaan. Kokonaiskustannus vuoden 2003 valituksista oli noin 1,7 

miljoonaa euroa. Käyttämällä tämä sama rahamäärä esimerkiksi selvityksiin ja toimen-

piteisiin henkilöiden mahdollisuuksista palata takaisin työelämään, voitaisiin mahdolli-

sesti paremmin ehkäistä työkyvyttömyyden uhkaa työntekijöillä, joiden työkyky on 

alentunut.  

 

Valituskustannukset eivät ole kuitenkaan ainoa kustannus, mitä valitusmenettelystä ai-

heutuu. Lisäksi ovat kustannukset työnantajalle työntekijän menetettynä työaikana, 

työntekijälle menetettynä toimeentulona, terveydenhoitokustannukset (esimerkiksi 

mahdolliset valitusasiakirjoihin tulevat uudet lääkärinlausunnot ja –tutkimukset) sekä 

mahdollisesti uuteen eläkehakemukseen liitettävät asiakirjat. Aineellisten menetysten 

lisäksi ovat menetykset alentuneena työmotivaationa, ammattitaidon vanhentumisena 

sekä asenteena työhön. Kokonaiskustannus on siten huomattava. Valitusmenettelyoi-

keuden kautta toteutuu eläkkeenhakijoiden lainmukainen oikeusturva ja tasapuolisuus. 

Sen avulla pystytään myös tietyssä määrin ylläpitämään ja tarkastelemaan yhtenevää 

eläkkeiden ratkaisulinjaa eri eläkeyhtiöiden kesken.  

 

Syitä suuriin hylkäysprosentteihin on pohdittu paljon myös lehtien otsikoissa. Erityisesti 

YVE:n hylkäysprosentit ovat alusta alkaen eli vuodesta 1986 lähtien olleet suuret. On 

myös haettu syitä, miksi naisten työkyvyttömyys- sekä yksilöllinen varhaiseläkehake-

mus hylätään useammin kuin miesten (kuvio 14). Työkyvyttömyyseläkkeissä sama 

suuntaus on ollut nähtävissä jo 1970-luvulta lähtien.  Selityksiä on etsitty yhteiskunnal-

lisesta toiminnasta, sukupuolten erilaisesta roolikäyttäytymisestä tai sukupuolten erilai-

sesta sairauskäyttäytymisestä. Yhtä selvää selitystekijää ei kuitenkaan ole voitu osoittaa. 

(Gould ja Nyman 2002, 25) 
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Kuvio 14 Työkyvyttömyyseläkkeiden hylkäysprosentti yksityisellä sektorilla 
vuonna 2001. (Gould ja Nyman 2002, 25) 

 

Työeläkeyhtiö Varman työkyvyttömyyseläkkeiden hylkäysprosentti oli vuonna 2003 

23,6 %. Määrällisesti tämä oli 1081 tapausta. Tämä eläkepäätösten lukumäärä sisältää 

myös kuntoutustuki- ja osatyökyvyttömyyseläkepäätökset. Työkyvyttömyyseläkkeen 

päätökset perustuvat jäljellä olevan työ- ja toimintakyvyn arviointiin hakijan omassa tai 

sitä vastaavassa työssä.  

 

3.7 Työeläkekuntoutus 

 

TEL:n mukainen kuntoutus on yksilöllistä ja ammatillista kuntoutusta. Se on pääasiassa 

tarkoitettu henkilöille, jotka ovat edelleen työelämässä. Pyrkimyksenä on kehittää työn-

tekijän ammatillisia valmiuksia niin, että hän pystyy sairaudestaan huolimatta jatka-

maan työelämässä. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi ammatillinen koulutus ja 

työkokeilujen tukeminen. (Pentikäinen ym. 2001, 42) 

 

Vuodesta 1996 alkaen määräaikaiset työkyvyttömyyseläkkeet on myönnetty kuntoutus-

tukena. Kuntoutustuen myöntämisen ehtona on, että hakijalla on hoito- ja kuntoutus-

suunnitelma. Kuntoutustukea on haettu runsaasti, ja esimerkiksi 2000-luvun alussa 43 

% yksityisen sektorin varsinaisista työkyvyttömyyseläkkeistä alkoi kuntoutustukena. 

(Gould ja Nyman 2002, 22) 

 

Työeläkekuntoutukseen hakijalla on oikeus jos (www.Varma.fi 4.10.2004): 

• sairaus aiheuttaa hänelle lähivuosina uhan joutua työkyvyttömyyseläkkeelle 
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• hän on työsuhteessa tai työsuhteen päättymisestä ei ole kulunut yli vuotta 

• hänellä on koulutuksen tai työn kautta ammatillinen pätevyys  

• työhistoriaa on kertynyt vähintään viisi vuotta 

• kuntoutustoiminnalla on mahdollisuus säästää eläkemenoja. 

Työeläkekuntoutus on ensisijainen työkyvyttömyyseläkkeeseen nähden. Tämä tarkoittaa 

käytännössä sitä, että eläkettä ratkaistaessa tulee aina ensin selvittää hakijan mahdolli-

suudet ammatillisen kuntoutuksen avulla palata takaisin työelämään. 

 

Vuoden 2004 alussa voimaan tuleen lain muutoksen myötä ammatillisesta kuntoutuk-

sesta tuli samanlainen subjektiivinen oikeus kuten työeläkkeestä. Tämä tarkoittaa, että 

kuntoutuksesta hakija saa lainvoimaisen päätöksen, mistä hän voi tarvittaessa valittaa 

vastaavalla tavalla kuin eläkepäätöksestä Eläkelautakuntaan tai Vakuutusoikeuteen. 

(Tarkka-Tierala 2004b, A14) 

 

Ammatillisen kuntoutuksen myöntävän päätöksen saavat useimmiten 45-54-vuotiaat, 

kun taas hylkäävä päätös tulee useimmiten alle 35-vuotiaille. Kaikkiaan hakemuksista 

hyväksytään noin 70 %. Yleisin hakemuksen perusteena oleva sairaus on tuki- ja liikun-

taelinsairaus. Hakemusten määrä on lainmuutoksen myötä kasvanut noin 30 %.  

(Tarkka-Tierala 2004a, A13) 

 

Eläkeyhtiö Varma tukee sairastuneen vakuutetun työntekijän tai yrittäjän pysymistä 

työelämässä tai palaamista työhön kustantamalla työeläkekuntoutusta. Vuosittain Var-

ma on tukenut kuntoutusta noin 1000 henkilölle. Kuntoutustoimenpiteinä Varma voi 

tarjota (www.Varma.fi 15.2.2005) 

• kuntoutusneuvontaa 

• työhönpaluuta helpottavia työkokeiluja 

• uusien työtehtävien oppimista tukevaa työhönvalmennusta 

• erilaisia kursseja ja koulutuskokeiluja 

• uuteen ammattiin johtavaa koulutusta 

• erilaisia kuntoutustutkimuksia ja – selvittelyjä  

• alkavan yritystoiminnan tukemista 
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4 EMPIIRINEN TUTKIMUS 

 

 

4.1 Ohjaavan palvelun prosessi 

 

Ohjaava palveluprosessi (kuvio 15) alkaa siitä, kun työkyvyttömyyseläkettä hakenut 

henkilö saa hylkäävän eläkepäätöksen mukana ohjaavan kirjeen, jossa hänelle tarjotaan 

mahdollisuutta keskustella päätökseen liittyvistä asioista, toimeentuloturvastaan sekä 

terveydentilastaan palveluntuottajan luona (liite 1). Tapaaminen on yksilöllinen ja haki-

jalle mahdollisuus jatkotoimenpiteiden suunnittelemiseksi. Palvelu on kielteisen eläke-

päätöksen saaneelle eläkkeenhakijalle maksuton, sillä eläkeyhtiö korvaa hakijalle aiheu-

tuneet matkakulut. Eläkepäätöksen mukana lähetetyssä kirjeessä kerrotaan yksityiskoh-

taisesti mitä palvelu sisältää, palveluntuottajan nimen, yhteyshenkilön sekä yhteystiedot. 

Tarkoituksena on, että hylkäävän eläkepäätöksen saanut henkilö itse ottaa yhteyttä pal-

veluntuottajaan ja sopii tapaamisajankohdan. Infokirjeessä yhteydenotto pyydetään te-

kemään kahden viikon kuluessa eläkepäätöksen saamisesta, jotta ehditään selvittämään 

eri vaihtoehtoja ennen mahdollisen eläkevalituksen tekemistä. Kun hakija, tai siinä vai-

heessa palveluntuottajan asiakas, varaa aikaa palveluun, hänelle kerrotaan palvelun si-

sältö yksityiskohtaisesti. Palveluntuottajan ammattinimike vaihtelee, mutta hän voi olla 

joko sosiaalityöntekijä, työkokeilunohjaaja tai kuntoutusneuvoja.  

 

Kun palveluaika on sovittu, palveluntuottaja pyytää eläkeyhtiöstä eläkeratkaisussa mu-

kana olleet eläkeasiakirjat tapaamista varten. Käytännössä tämä tarkoittaa eläkehake-

musta sekä sen liitteinä olleita lääkärinlausuntoja. Ensimmäisellä tapaamiskerralla on 

henkilön alkuhaastattelu palveluntuottajan sosiaalityöntekijän kanssa. Haastattelun tar-

koituksena on selvittää hakijan toimeentuloturva eläkepäätöksen jälkeen sekä täyttää 

tarvittavat lomakkeet kuten työttömyyspäivärahahakemus tai lomautusilmoitus. Jos työ-

suhde on voimassa, tarkastellaan myös työhön paluun mahdollisuutta entiselle työnanta-

jalle. Ensimmäisellä käyntikerralla on lisäksi keskustelu lääkärin kanssa. Käytettävissä 

oleva lääkäri on palveluntuottajalla oleva lääkäri, eikä henkilön hoitava lääkäri tai va-

kuutusyhtiön lääkäri. Tarkoituksena on läpikäydä hylkäävän eläkepäätöksen lääketie-

teellisiä perusteluita sekä yhdessä lääkärin kanssa pohtia mahdollisia terveydenhoidolli-

sia jatko-ohjaustarpeita. Käynti ei siten ole lääkärintarkastus, vaan neuvoa-antava kes-
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kustelutilaisuus eläkkeen hylkäämisperusteista ja mahdollisuus keskustella tarvittavista 

jatkotoimenpiteistä. Hakija täyttää käynnin päätteeksi ensimmäisen asiakaskyselylo-

makkeen (liite 2) ohjaavasta palvelutoiminnasta. Lomakkeella kysytään hakijan mieli-

pidettä eläkehakemuskäytännöstä sekä ohjaavasta palvelusta. Käynnin lopuksi sovitaan 

seuraava tapaamiskerta, sekä niistä toimenpiteistä, jotka tulee tehdä tapaamiskertojen 

välillä toimeentulon turvaamiseksi. 

 

Toisella käyntikerralla selvitetään, mikä on asiakkaan tilanne, mahdollisuudet ja vaihto-

ehdot toimeentuloturvan tai työelämässä jatkamisen suhteen. Ajankohtaista on myös 

arvioida vaihtoehtoisesti joko muutoksenhakemista eläkepäätökseen tai uuden eläkeha-

kemuksen tekemistä. Tarkoituksena on saada konkreettisia toimenpiteitä eläkepäätöksen 

jälkeen, jotta asiakkaalle ei jäisi ”mitä minä nyt teen?” tunnetta. Toisen käyntikerran 

päätteeksi asiakas täyttää toisen asiakaskyselylomakkeen (liite 3) ja palveluntuottajan 

kanssa tekevät yhteenvetoraportin ohjaavasta palvelusta. Molempien käyntikertojen 

asiakaskyselylomakkeet, yhteenvetoraportin sekä matkakulukuitit palveluntuottaja lä-

hettää eläkeyhtiöön. Saatujen kuittien perusteella eläkeyhtiö korvaa palvelusta aiheutu-

neet matkakulut asiakkaan tilille. 

 

 

 

Kuvio 15. Ohjaavan palvelun prosessi  
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Koska asiakkaiden elämäntilanteet ovat hyvin erilaisia ja tapaukset vaihtelevat paljon 

yksilöittäin, palveluntuottajalla ei ole tarjota hakijoille yhtenevää ja yksiselitteistä mal-

lia. Tämä moninaisuus tekeekin toiminnasta eläkeyhtiöille ja palveluntuottajille erittäin 

haastavan. 

 

4.2 Tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Lähtökohtana laadullisessa tutki-

muksessa on Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2001, 152) mukaan todellisen elämän ku-

vaaminen. Todellisuus koostuu kuitenkin moninaisista osista, mitä pyritään tutkimaan 

mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Tutkimuksen kohteena oleva ohjaava palvelutoi-

minta koostuu samoin eri osasista. Palvelun tavoitteena on näitä osatekijöitä yhdistäen 

saada kokonaisvaltainen ja yhtenäinen palvelutoiminto. Tutkimuksella pyritään selittä-

mään, miten hylkäävän eläkepäätöksen saaneen eläkkeenhakijan mahdollisuus palata 

takaisin työelämään paranee ohjaavan palvelutoiminnon avulla ja miten hakijat, palve-

luntuottajat sekä eläkeratkaisijat ovat ottaneet palvelutoiminnon vastaan. 

 

Tutkimusstrategialtaan tutkimus on tapaustutkimus. Tutkimuksen kohteena on Keski-

näinen työeläkevakuutusyhtiö Varman hylkäävän työkyvyttömyyseläkkeen saaneet 

henkilöt, joille työeläkeyhtiön ohjaavan palvelutoiminnan tavoite on helpottaa työhön 

palaamista. 

 

Ohjaavaa palvelua toimintana tarkastellaan kolmesta eri näkökulmasta: eläkeyhtiön, 

eläkkeenhakijan sekä palveluntuottajan. Näiden perusteella pyritään selvittämään: 

1. Sopiiko hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneen eläkkeenhakijan oh-

jaava palvelu työeläkeyhtiön toimintaan? 

2. Mitkä asiat olivat ohjaavan palvelun ongelmakohdat ja kehittämistarpeet? 

3. Saavutettiinko pilottikokeilulle asetetut tavoitteet? 

4. Onko ohjaavaa palvelua tarkoituksenmukaista kokeilun jälkeen jatkaa? 
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4.3 Tutkimusaineisto ja tutkimuksen toteutus 

 

Varman eläkeratkaisijat ohjasivat pilottiprojektin aikana ohjaavaan palveluun yhteensä 

39 henkilöä. Nämä olivat hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneita eläkkeen-

hakijoita. Palveluun ohjaaminen alkoi siitä, kun eläkeratkaisija laittoi palveluun ohjaa-

van kirjeen (liite 1) päätöksen liitteeksi. Näistä 39 henkilöstä otti palveluntuottajaan 

yhteyttä 21 henkilöä. Osallistumisprosentti oli siten noin 54 %.  

 

4.3.1 Asiakkaan näkökulma 

 

Asiakkaiden (ohjaavassa palvelussa eläkkeenhakijasta aletaan käyttää nimitystä asiakas) 

näkökulman tutkimista varten tutkimuksen aineisto hankittiin ohjaavaan palveluun osal-

listuneiden henkilöiden täyttämistä asiakaskyselylomakkeista. Mattilan (1999, 25) mu-

kaan asiakastyytyväisyystutkimusten avulla hankitaan tietoa asiakkaiden odotuksista, 

toiveista ja palvelukokemuksista. Ohjaavassa palvelussa hakija täytti asiakaskyselylo-

makkeen sekä ensimmäisellä (liite 2) että toisella tapaamiskerralla (liite 3) palveluntuot-

tajan luona. Lomakkeilla oli sekä monivalintakysymyksiä että avoimia kysymyksiä. 

Avoimet kysymykset antoivat vastaajalle mahdollisuuden vastata laajemmin ja sanoa 

vapaammin oman mielipiteensä palvelusta. Monivalintakysymykset taas antoivat tarkan 

kyllä tai ei vastauksen kysymykseen. Monivalintakysymysten vastausten tulkinta on 

tutkijalle yksiselitteistä. Lomakkeella oli myös asteikkoihin eli skaaloihin perustuvia 

kysymyksiä. Näissä kysymyksissä vastaaja valitsi vaihtoehdon, missä hän on vahvim-

min samaa tai eri mieltä väittämän kanssa. Kun kyselyllä oli sekä monivalinta- että 

avoimia kysymyksiä, antoi se mahdollisuuden erityyppisille vastaajille. Eri kysymys-

tyypit myös tukivat ja selvensivät toisiaan. Monivalintakysymysten yhtenä vaihtoehtona 

oli myös neutraali; en osaa sanoa vaihtoehto. 

 

Kysely oli informoitu kysely, sillä lomake täytettiin palvelukäynnin aikana paikan pääl-

lä. Tarvittaessa palveluntuottajalla oli mahdollisuus antaa neuvoja lomakkeen täyttämi-

sessä. Tämä osaltaan varmisti kysymysten oikein ymmärtämistä.  

 

Kun palautteet tehtiin asiakaskäynnin yhteydessä, saatiin palautetieto heti ja vastauspro-

sentti oli parempi kuin jos palautelomakkeet olisi pyydetty palauttamaan asiakaskäynnin 
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jälkeen. Välitön asiakaspalaute antoi tietoa palveluprosessin hyvistä ja huonoista puolis-

ta. Hannu Kuuselan (1998, 135) mukaan, kun asiakaskysely tehdään pitkän ajan kulut-

tua palvelutapahtumasta, on vaarana, että palveluprosessin kriittiset asiat unohtuvat. 

Asiakkaalla on taipumus muistaa palvelusta kokonaisuuksia eikä yksityiskohtia.  

 

Ensimmäisellä asiakaskyselyllä selvitettiin pääasiassa asiakkaan taustatietoja, kuten 

asuinpaikkaa, voimassa olevaa työsuhdetta, eläkepäätöksen ajankohtaa tai aikomusta 

tehdä eläkepäätöksestä valitus. Ensimmäisellä kyselyllä haettiin lisäksi vastauksia elä-

kepäätöksen selkeyteen ja ymmärrettävyyteen sekä syitä hakeutumiselle ohjaavaan pal-

veluun.  

 

Toisella asiakaskyselyllä haettiin vastauksia siihen, miten ohjaavan palvelun laatu oli 

toteutunut, miten asiakkaan odotukset palvelusta ja itse palvelu tapahtumana olivat vas-

tanneet toisiaan. Lomakkeella kysyttiin esimerkiksi, miten hyvin palveluntuottajan lää-

käri ja sosiaalityöntekijä olivat paneutuneet asiakkaan tilanteeseen. Lisäksi kysyttiin 

miten hyvin odotukset palvelutoiminnoista, kuten valitusasian hoitamisesta tai toimeen-

tuloturvasta toteutuivat palvelun aikana. 

 

Asiakaskyselylomakkeen tiedot syötettiin html-lomakkeella tietokantaan. Tietokannasta 

tiedot luettiin html-sivulle analysointia varten. Tämä mahdollisti tietojen nopean ja luo-

tettavan tulkinnan. Kyselylomakkeen vapaamuotoiset osiot purettiin ja käsiteltiin kysy-

myksittäin. Niistä aineisto muodostettiin manuaalisesti. 

 

Christian Grönroosin (2001, 100) mukaan asiakkaat hakevat ratkaisuja ongelmiinsa saa-

dakseen niistä itselleen arvoa. Koettuun palveluun vaikuttaa olennaisesti se, miten 

myyjän ja ostajan eli palveluntarjoajan ja asiakkaan välinen vuorovaikutus eli palvelu-

tapahtuma sujuu. Tuire Ylikosken (1999, 118) mukaan asiakaspalvelun laadulla tarkoi-

tetaan palvelunlaatua niin kuin asiakas sen itse kokee. Yleisesti palvelun laatu on sitä, 

miten hyvin asiakkaan odotukset palvelusta täyttyvät. Asiakkaan palaute palvelusta on 

siten hyvin merkittävä ajateltaessa palvelun jatkamista tai kehitystarpeita.  

 

Ohjaavan palvelun lopuksi palveluntuottaja lähetti eläkeyhtiöön molempien käyntiker-

tojen asiakaskyselylomakkeet, yhteenvetoraportin sekä matkakulukuitit. Matkalaskun 
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perusteella eläkeyhtiö korvasi asiakkaalle matkakulut. Asiakkaalle ei aiheutunut käyn-

neistä matkustamiskustannuksia. 

4.3.2 Palveluntuottajan näkökulma 

 

Palveluntuottajille lähetettiin lomakekysely (liite 4) sähköpostin välityksellä. Tietoko-

neen avulla lähetetty lomake katsottiin toimivammaksi ja nopeammaksi kuin haastatte-

lu, sillä palveluntuottajat toimivat eri puolella Suomea. Lomakekyselyn lähettäminen 

sähköpostilla mahdollisti kyselyn nopean toimituksen ja varman perillemenon. Myös 

haastattelun tekeminen normaalina kiireisenä virka-aika olisi ollut aikataulullisesti han-

kalaa. Kysely lähettiin molemmille asiakkaan ohjaavaan palveluun osallistuneelle pal-

veluntuottajalle eli sosiaalityöntekijälle ja lääkärille. Henkilöiden nimet, joille kyselyt 

lähetettiin, poimittiin yhteenvetoraporteista. Kun kyselyt kohdistettiin niille henkilöille, 

jotka olivat konkreettisesti tehneet ohjaavaa palvelua, saatiin vastauksena suoraan käy-

tännön tietoa siitä, miten palvelutoiminto kokeiluaikana oli onnistunut ja miten palve-

luntuottajat kokivat ohjaavan palvelutoiminnan. Kyselyt lähetettiin pilottiprojektin lop-

puvaiheessa joulukuun alussa 2004. Joulukuu ajankohtana oli sopiva, sillä palvelutoi-

minta oli vielä tuoreessa muistissa sekä mahdollisia kokemuksia toiminnasta oli jo ke-

säkuun alusta 2004 kertynyt tarpeeksi. Palveluntuottajia oli kahdeksan, ja he olivat eri 

puolelta Suomea. palveluntuottajat olivat: 

• Kiipulan kuntoutuskeskus, Turenki 

• AVO-Reuma, Reumasäätiön Helsingin palvelukeskus, Helsinki 

• Invalidiliiton Kuopion työklinikka 

• Kuntoutusluotsi, Turku 

• Insuramed, Helsinki 

• Invalidiliiton Jyväskylän työklinikka 

• Oulun Diakonissalaitos 

• Oulun yliopistollinen sairaala 

Palveluntuottajat oli valittu projektiin eläkeyhtiöiden tekemien tarjouspyyntöjen perus-

teella. Palveluntuottajat oli pyritty hankkimaan eri puolilta Suomea, jotta asiakas pystyt-

täisiin ohjaamaan kotipaikkaansa lähinnä olevaan palveluntuottajaan. 

 

Kyselyjä lähetettiin sähköpostitse 26 eri henkilölle, jotka toimivat seitsemällä eri palve-

luntuottajalla. Yhdelle palveluntuottajalle ei ollut tullut kokeiluaikana yhtään tapausta, 
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joten kyseinen palveluntuottaja jätettiin kyselystä kokonaan pois. Kaksi kyselyistä pa-

lautui, sillä henkilöt todennäköisesti eivät enää olleet kyseisen palveluntuottajan palve-

luksessa. Kokonaiskyselyjen määräksi tuli siten 24 kappaletta. Kolme henkilöä ilmoitti 

sähköpostitse, että he eivät ole tehneet ohjaavaa palvelua, joten he eivät vastaa kysei-

seen kyselyyn. Lopullisesti 21 henkilöä oli toiminut ohjaavassa palvelussa ja vastasi 

kyselyyn. 

 

Kyselyn ensimmäinen sivu oli informaatiokirje. Siinä kerrottiin lyhyesti kokeiluprojek-

tista ja tutkimuksen merkityksestä kokeiluprojektille sekä kuka on tutkimuksen tekijä. 

Kirjeessä oli myös tarkat yhteystiedot mahdollisia lisäkysymyksiä varten. Kyselylle 

annettiin vastausaikaa viikko. Muutamaa päivää ennen määräaikaa kyselystä lähetettiin 

vielä muistutus.  

 

Kyselylomake oli jaettu viiteen eri osa-alueeseen; käytännön toiminta ohjaavassa palve-

lussa, toimivuus ohjaavan palvelun eri osa-alueissa, lisäkysymykset lääkäreille, kehitys-

tarpeet ja yleinen osa. Tarkoituksena oli saada esiin, miten palveluntuottajat kokivat 

palvelun toiminnan eri osa-alueittain. Käytännön toimintaan esimerkiksi kysyttiin mie-

lipidettä palvelun jakamisesta kahdelle päivälle tai käytännön järjestelyjen toteuttami-

sesta. Toimivuutta mitattiin esimerkiksi kysymyksillä, oliko lääkärin konsultaatio tai 

yhteenvetoraportti tarpeellinen. Lääkäreille katsottiin parhaaksi tehdä omat erilliset lisä-

kysymykset, sillä terveydentilaselvitysten perustelut oli palvelussa annettu kokonaan 

lääkäreille. Kehitystarpeet haluttiin omaksi ryhmäkseen, sillä nämä kysymykset olivat 

tulevaisuuden kannalta varsin keskeisiä, kuten esimerkiksi kysymykset palvelun jatka-

misen tarpeenmukaisuudesta ja kattavuudesta. Kehitystarpeet osioon lisättiin vielä mah-

dollisuus kommentoida vapaasti kirjoittaen, mikäli monivalintakysymyksen vastaus oli 

kielteinen. Esimerkiksi kysymykseen ”vastasiko palvelu tavoitteita”, negatiivinen vas-

taus antoi mahdollisuuden perustella, miksi ei vastannut. Tämä oli keino, miten saatiin 

esille myös syitä pelkän ei vastauksen lisäksi. Viimeisenä oli yleinen osa-alue, missä 

haettiin vastausta siihen, koetaanko eläkepäätökset ymmärrettäviksi ja hyvin perustel-

luiksi. Kaikissa osa-alueissa oli vielä mahdollisuus kirjoittaa vapaamuotoista tekstiä 

alueeseen ”vapaamuotoiset kommentit”.  

 

Saatu aineisto purettiin vastaavalla tavalla kuin asiakaskyselyjen aineisto atk:ta hyväk-

sikäyttäen eli tietokannasta tiedot luettiin html-sivulle analysointia varten. Erona asia-
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kaskyselyyn oli ainoastaan tietojen syöttäminen, mikä tapahtui palveluntuottajien oman 

internetyhteyden kautta. Tietojenkäsittelyn hyväksikäyttö mahdollisti tietojen keräämi-

sen nopeasti, luotettavasti ja anonyymisti. Vapaamuotoisia kysymyksiä oli seitsemän. 

Vapaamuotoisten kommenttien aineisto koottiin yhteen kysymyksittäin ja niistä muo-

dostettiin aineisto aihealueittain.  

 

4.3.3 Eläkeyhtiön näkökulma 

 

Eläkeyhtiön näkökulmasta haastateltiin kahta Varman viidestätoista eläkeratkaisijasta. 

Lisäksi haastateltiin ratkaisupäällikköä ja osastopäällikköä. Haastateltavat kaksi eläke-

ratkaisijaa valittiin sen perusteella, kenellä oli ollut määrällisesti eniten ohjaavan palve-

lun tapauksia. Monipuolisen informaation saamiseksi haluttiin myös saada eripituisilla 

työkokemuksilla olevat eläkeratkaisijat haastateltaviksi. Haastattelujen tekeminen oli 

eläkeyhtiön toivomus, jotta saataisiin suoraan palvelutoimintaan osallistuneiden eläke-

ratkaisijoiden mielipiteet toiminnasta. Haastattelut tehtiin projektin loppuvaiheessa jou-

lukuussa 2004.  

 

Haastattelut tiedonhankkimisen välineenä katsottiin tässä tilanteessa toimivimmaksi ja 

nopeammiksi kuin lomakekyselyn tekeminen. Hirsjärven ym. (2001, 192) mukaan haas-

tattelun etuna muihin tiedonkeruumuotoihin verrattuna on sen muotoutuvuus. Siinä ai-

neiston keruuta voidaan säädellä tapauskohtaisesti ja tilanteen mukaan. Koska Varman 

eläkeratkaisijoiden työkokemus ja ammattitaustat ovat erilaisia sekä kokemukset ja ta-

pausmäärät ohjaavasta palvelutoiminnasta vaihtelivat, puolusti haastattelun käyttäminen 

tiedonkeruumenetelmänä paikkaansa.  

 

Haastattelut tehtiin strukturoituna haastatteluina työaikana Varmassa. Yksi haastattelu 

kesti puolesta tunnista tuntiin. Haastattelulle haastateltavaa henkilöä kohden oli varattu 

aikaa tunti, jotta se voitiin tehdä rauhassa ja ilman ulkoisia häiriötekijöitä. Haastattelut 

nauhoitettiin, mikä helpotti tiedon purkamista aineistoksi sekä esti mahdolliset muisti-

virheet. Koska aiheesta syntyvä keskustelu olisi saattanut rönsyillä hyvinkin monipuo-

lista ja moninaista tietoa tuottavaksi, katsottiin lomakkeen avulla ohjattu haastattelu 

parhaiten toimivaksi sekä selkeiden ja ytimekkäiden vastausten saamiseksi. Kun haas-

tattelu tehtiin strukturoidusti, pystyttiin keskustelua paremmin ohjaamaan tutkimuksen 
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kannalta ydinkysymyksiin. Haastattelemalla saatiin myös paremmin esiin syvätietoa, 

miten eläkeratkaisijan näkökulmasta ohjaava palvelu toimintana oli onnistunut. Kysy-

myksiä oli kahdeksan, joissa oli alaosioita (liite 5). Haastattelussa kysyttiin mm. miten 

palvelutoiminta on vaikuttanut eläkeratkaisutyöhön, onko ratkaisu ohjauskirjeen liittä-

misestä eläkepäätöksen mukaan ollut helppo, ja onko toimintaa tarkoituksenmukaista 

jatkaa. Haastattelut purettiin tapauksittain ja koottiin kysymyksittäin yhteiseksi aineis-

toksi.  
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5 TUTKIMUSTULOSTEN YHTEENVETO 

 

 

5.1 Palvelun merkitys asiakkaille 

 

Asiakkaiden mielipide ohjaavasta palvelusta kerättiin kolmessa eri jaksossa. Käydes-

sään sekä ensimmäisellä että toisella kerralla palveluntuottajan luona täytti asiakas kyse-

lylomakkeen paikan päällä. Näin palautelomakkeita kertyi kaksi asiakasta kohden. Pa-

lautelomakkeiden lisäksi toisella käyntikerralla palveluntuottajan luona asiakas ja palve-

luntuottaja täyttivät vielä yhteenvetolausunnon, minkä palveluntuottaja lähetti eläkeyh-

tiöön. Siinä selvitettiin yhteenvetona ohjaavassa palvelussa tehdyt toimenpiteet sekä 

mahdolliset terveydenhoidolliset jatkotoimenpiteet ja työhön paluusuunnitelmat. 

 

Yhteensä kokeiluprojektiajalla palveluun ohjattiin 39 kielteisen eläkepäätöksen saanutta 

henkilöä. Heistä 20 henkilöä osallistui ohjaavaan palveluun. Näistä 20 henkilön palaute-

lomakkeista kaksi puuttui ja yhdestä oli vain toinen puutteellisesti täytetty lomake. Tut-

kimukseen voitiin siten ottaa mukaan vain 17 henkilön palautteet. Tämän perusteella 

vastausprosentiksi tuli noin 44 % (43,59). Palveluun osallistuneiden asiakkaiden keski-

ikä oli 50,5 vuotta. 

 

Tavoitteena ohjaavalle palvelulle oli, että asiakas pääsisi palveluun kahden viikon kulu-

essa eläkepäätöksestä. Tällä pyrittiin saamaan ohjaava palvelutoiminta vireille ennen 

eläkevalituksen tekemistä. Tavoite ei aivan onnistunut, sillä keskimääräinen aika eläke-

päätöksen ja ensimmäisen käynnin välillä oli 21,5 päivää. Kahden viikon kuluessa pal-

velu onnistui 8 henkilölle, ja vastaavasti asiakkaita, joilla odotusaika meni yli kahden 

viikon, oli 9. Keskimäärin ohjaavaan palveluun meni aikaa ensimmäisestä käyntikerras-

ta loppuraportin jättämiseen 35,4 päivää.  

 

Asiakkaista yhdeksän asui pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa), viisi asui 

Keski-Suomessa (Häme, Satakunta, Pohjanmaa, Keski-Suomi, Itäsuomi), kaksi Etelä-

Suomessa (Uusimaa, Turku) ja yksi Pohjois-Suomessa (Oulu). Jakaumaan vaikutti osal-

taan palveluntuottajien määrän vähäisyys sekä alueittain epätasainen jakautuminen. 
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Palvelun alkamishetkellä viidellä oli toimeentulona ansiosidonnainen työttömyyspäivä-

raha. Kelan sairauspäiväraha oli toimeentulona neljällä ja sosiaalituen varassa oli kolme 

palveluun ohjatuista. Yksi henkilö oli määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä eli 

kuntoutustuella ja yksi henkilö työttömyyden peruspäivärahalla. Ansiosidonnaisen päi-

värahan saajista kolme asiakasta oli ns. eläkeputkessa eli toimeentulona tulisi myö-

hemmin olemaan työttömyyseläke. Työsuhde vastaavasti oli voimassa kahdeksalla ja 

yhdeksällä työsuhde oli päättynyt. Vaikka työsuhde on voimassa, on eläkkeenhakijoilla 

kuitenkin vähintään vuoden työkyvyttömyysjakso takanaan, sillä haettaessa työkyvyt-

tömyyseläkettä tulee TEL:n mukaan työkyvyttömyyden olla kestänyt vähintään vuoden 

ajan. Tämä vaikeuttaa osaltaan asiakkaan ohjaamista entisen työnantajansa palveluk-

seen. 

 

Yli puolet eli 11 asiakkaista ei ollut hakenut työkyvyttömyyseläkettä aikaisemmin. Ha-

kijoista kuudella oli hylätty täysityökyvyttömyyseläke ja heille oli nyt myönnetty osa-

työkyvyttömyyseläke. Valituksen eläkepäätöksestään oli jo ennen palvelua tehnyt kaksi 

ja aikomus valituksen tekemiseen oli kymmenellä palveluun osallistuneista. Eli toden-

näköisesti valituksen teki 76 % palveluun ohjatuista asiakkaista. Eläkeyhtiöön oli pää-

töksen jälkeen ottanut yhteyttä noin puolet ja kaksi asiakasta oli aikeissa ottaa yhteyttä. 

Tämän perusteella voidaan päätellä, että lähes 60 % palveluun ohjatuista kielteisen elä-

kepäätöksen saaneista ottaa yhteyttä eläkeyhtiöön. 

 

Kysyttäessä eläkepäätösten selkeyttä, vastaukset menivät lähes puoliksi siten, että yh-

deksän kysymykseen vastanneen mukaan päätökset olivat riittävän selkeät, kun vastaa-

vasti kahdeksan asiakasta oli erimieltä. Valitusohjeet koki 13 vastaajaa selkeiksi ja ym-

märrettäviksi ja kahden vastaajan mielestä vastaukset eivät sitä olleet. Ohjaavan palve-

lun ohjeet koettiin hyviksi, sillä lähes kaikki eli 14 vastaajaa piti niitä selkeinä ja ym-

märrettävinä ja vain yhden mielestä ne eivät olleet selkeitä tai ymmärrettäviä.  

 

Miksi sitten eläkepäätöksen saaneet hakeutuivat ohjaavaan palveluun? Vastaukset olivat 

hyvin moninaiset (kuvio 16). Vastaus vaihtoehtoja oli annettu neljä. Koska katson, että 

tämä on keskeinen palaute ohjaavan palvelun kehittämisen kannalta, erittelen vastausten 

määrät eri vastausvaihtoehtojen mukaan. Vaihtoehdot olivat: 

1. päätöksen perustelujen parempi ymmärtäminen 

2. koetan päästä takaisin kiinni työelämään 
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3. tarvitsen tietoa toimeentulomahdollisuuksista 

4. muu syy. 

Koitan päästä 
takaisin 

työelämään
24 %

Muu syy
28 %

Päätösten 
perustelujen 

parempi 
ymmärtäminen

32 %

Tarvitsen tietoa 
toimeentulon 

mahdolli-
suuksista

16 %

 

 

Kuvio 16 Syyt hakeutumiselle ohjaavaan palveluun. 

 

Hyvin monessa vastauksessa oli merkitty kaksi tai useampi vaihtoehto ensisijaisen vaih-

toehdon sijaan. Kertoiko tämä osaltaan siitä, että palveluntarve on moninainen ja tietä-

mystä, mistä tietoa saa, ei ole. Jos vastauksia oli annettu useampi kuin yksi, oli vastauk-

sissa yleisin syy saada tietoa sekä päätöksen perusteluista että toimeentulomahdolli-

suuksista. Vastaukset on jaoteltu siten, että niissä on otettu huomioon samalta vastaajal-

ta saatu useampi vastausvaihtoehto. Olen purkanut kysymysten vastaukset prosenttilu-

vuiksi, mikä suhteuttaa paremmin vastaajien määrän tässä kysymyksessä. 

 

Suurin syy hakeutua palveluun oli päätöksen perusteluiden parempi ymmärtäminen. 

Tätä mieltä oli 32 % vastaajista. Tietoa toimeentulomahdollisuuksistaan tarvitsi 24 % ja 

16 % halusi tietoa miten pääsisi kiinni takaisin työelämään. Lopuilla 28 %:lla oli jokin 

muu syy, kuten valitusasian tekeminen, työkykyisyyden selvittäminen tai eläkeyhtiön 

”kehotus” ohjaavaan palveluun menemisestä. Näistä syistä oli yleisin eläkevalitukseen 

liittyvät syyt. Valituksen tekeminen oli syynä hakeutua palveluun neljällä vastaajalla. 

Valituksen tekemisen vaikeus tuli esille myös aikaisemmin kysyttäessä, miten vali-

tusohjeiden selkeys ja ymmärrettävyys koettiin. Vastausten perusteella valitusohjeet 

koettiin hankaliksi ja siten myös valituksen tekeminen oli vaikeaa. 

 

 



 

 70 

Toisen tapaamiskerran päätteeksi tehdyllä asiakaspalautteella kysyttiin, miten hyvin 

odotukset palvelusta täyttyivät seuraavien asioiden suhteen (kuvio 17): 

1. päätöksen perusteluiden ymmärtäminen 

2. valitusasian hoitaminen 

3. työelämässä jatkamisen selvittäminen 

4. toimeentulon turvaaminen 

 

0
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Päätöksen
perustelujen

ymmärtäminen

Valitusasian
hoitaminen

Työelämässä
jatkamisen

selvittäminen

Toimeentulon
turvaaminen

erittäin hyvin
melko hyvin
en saa sanoa
melko heikosti
erittäin heikosti

 

Kuvio 17 Asiakkaan odotusten täyttyminen  

 

Vastausvaihtoehtoina olivat erittäin hyvin, melko hyvin, en osaa sanoa, melko heikosti 

ja erittäin heikosti. Viiden mielestä päätösten perusteluiden ymmärtäminen onnistui 

erittäin hyvin, yhdeksän vastauksen mukaan onnistui melko hyvin ja yhden yksittäisen 

vastauksen mukaan erittäin heikosti. Valitusasian hoitaminen onnistui hyvin, sillä yh-

deksän vastaajista katsoi sen selkiytyneen palvelun avulla erittäin hyvin ja loput vastaa-

jista kastoivat selvittämisen onnistuneen melko hyvin. Työelämässä jatkamista selvitet-

täessä odotukset täyttyivät kahdella kolmasosalla hyvin tai erittäin hyvin ja yhdellä 

kolmasosalla ei ollut asiasta mielipidettä. Toimeentulon turvaamisen odotukset hajaan-

tuivat, mutta siinäkin kahdeksan vastaajaa katsoi asian selvineen joko hyvin tai erittäin 

hyvin. Toisaalta kaksi vastaajaa katsoi asian selvineen melko heikosti ja yhden vastaa-

jan mukaan erittäin heikosti. Yleisesti voidaan sanoa, että odotukset palvelusta täyttyi-

vät melko hyvin tai erittäin hyvin. Tämä osaltaan näkyy myös asiakkaiden myönteisissä 

palautteissa palvelun onnistumisesta ja palvelun tarpeellisuudesta jatkossa. 

 

Lääkärin ohjeiden riittävyys ja selkeys oli melko hyvä seitsemän asiakkaan mielestä ja 

erittäin hyvä kuuden asiakkaan mukaan. Vastaavasti lähes kaikki eli 12 vastaajaa koki 
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sosiaalityöntekijän ohjeet melko tai erittäin riittäviksi ja selkeiksi. Kysyttäessä lääkärin 

ja sosiaalityöntekijän paneutumista asiakkaan henkilökohtaiseen tilanteeseen vastaukset 

olivat hyvin samansuuntaisia. Vastauksista 13 katsoi lääkärin onnistuneen siinä erittäin 

tai melko hyvin. Sosiaalityöntekijän asiakkaat katsoivat vastaavasti onnistuneen erittäin 

hyvin tai melko hyvin 11 vastaajan mielestä. Edellä mainittujen vastaustulosten mukaan 

palveluntuottajat onnistuivat paneutumalla hyvin asiakkaiden tilanteeseen sekä antamal-

la selkeitä ohjeita parantamaan asiakkaiden elämäntilannetta hyvin tai erittäin hyvin. 

 

Koska yli puolet asiakkaista ei olleet enää työsuhteessa, palveluntuottajat eivät ole olleet 

yhteydessä asiakkaan työnantajaan. Ainoastaan kahdella asiakkaalla on ollut aiheellista 

ottaa yhteyttä hänen viimeiseen työnantajaansa. 

 

Merkittävää ohjaavan palvelun kannalta on, että palvelun seurauksena syntyi selkeä 

suunnitelma jatkotoimenpiteistä kaikilla vastanneilla. Kolmasosa piti palvelua melko 

hyödyllisenä ja erittäin hyödyllisenä palvelua piti kaksi kolmasosaa vastaajista.  

 

Ensimmäisellä tapaamiskerralla pyydettiin lisäksi vastausta kysymykseen ”Onko mie-

lessänne jotakin muuta, mitä haluatte sanoa omien odotustenne tai tarpeidenne selkiin-

tymisestä jatkoa ajatellen?”. Kysymykseen oli mahdollisuus vastata vapaamuotoisesti 

kirjoittaen. Vastauksia oli ainoastaan kaksi: 

• koulutus mahdollisuus tai koulutuksen jatko, jos auttaa työhön palaamista 

• mikä on se näyttö, jolla voin osoittaa olevani työkyvytön? 

 

Toisella tapaamiskerralla pyydettiin asiakkaan mielipidettä palvelun kehittämistarpeista 

kysymyksellä: ”Millä tavalla Teidän mielestänne palvelua tulisi kehittää?”. Alla on asi-

akkailta saadut kommentit vapaassa järjestyksessä: 

• kaikille, joille tulee hylky päätös, pitäisi olla mahdollisuus tähän palveluun  

• paikallinen palvelu tarpeellista jatkossakin 

• sain jotain odotettavaa ja tiedonjanoni hoitoon. Olisi ollut surkeaa pohtia hylkä-

ystä yksin. 

• enemmän aikaa lääkärille 

• useampi tapaaminen tarpeen mukaan 

• laajentaa esimerkiksi jälkiseuranta seuraavan päätöksen jälkeen 
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• kaksi käyntiä ei mielestäni riitä kaiken sen kyseisen asian hoitamiseen, mikä mi-

nulla on tällä hetkellä asian alla  

• mahdollisuus tavata vielä tarvittaessa myöhemmin esim. muutaman vii-

kon/kuukauden kuluttua 

• olisi erittäin tärkeää, että tällainen palvelu jatkuisi 

Vastauksia kysymykseen saatiin yhdeksän, mikä kertoo asiakkaiden mielenkiinnosta 

palvelun kehittämisen suhteen. Vastausten perusteella palvelun toivottiin jatkuvan ja 

laajentuvan siten, että kahden tapaamiskerran jälkeen olisi vielä ”kontrollikäynti” muu-

taman viikon tai kuukauden kuluttua. Saatujen kommenttien mukaan ohjaavan palvelun 

tyyppistä ohjausta tarvitaan selkiyttämään epävarmuutta hylkäävän eläkepäätöksen jäl-

keen. Kuten Jussi Onnismaa (2003, 194) tuo tutkimuksessaan esille, ohjaustoiminnalla 

on yhteiskunnassamme sosiaalinen tilaus ja sen odotetaan vakiintuvan ja auttavan yh-

teiskunnan epävarmuudentilaa. Onnismaan tutkimuksen perusteella erityisesti työkykyä 

ylläpitävässä kuntoutustoiminnassa sekä aikuiskoulutuksessa tarvitaan ohjaus- ja neu-

vontatyötä. Saatujen vastauskommenttien mukaan myös hylkäävän eläkepäätöksen jäl-

keisellä ohjaustoiminnalla on vastaavanlainen tarve eläkkeenhakijan elämäntilanteen 

selkeyttämiseksi. 

 

Toisen tapaamiskerran lopuksi palveluntuottajan luona tehtiin yhteenvetoraportti. Yh-

teenvetoraportit olivat vapaamuotoisia raportteja asiakaskäynneistä. Raporttien sisältö 

vaihteli palvelutuottajittain. Alun perin eläkeyhtiön tarkoitus oli, että palveluntuottaja 

tekee asiakkaan ohjaavasta palvelusta yhteenvedon ja lähettää sen eläkeyhtiöön. Osassa 

tapauksia kuitenkin raportti tehtiin asiakkaan ja palveluntuottajan kanssa yhteistyössä 

kertauksena tehdyistä ja sovituista toimenpiteistä. Osassa raporteissa se oli tehty yhdes-

sä kaikkein palveluun osallistuneiden kanssa, joten raportin allekirjoittajana oli työryh-

mä. Osassa se taas oli yhden henkilön tekemä yhteenveto tehdyistä toiminnoista ja esille 

tulleista asioista. Yhteenvetolomakkeista aineisto purettiin ja analysoitiin asiakaskohtai-

sesti. Juuri raporttien erilaisuuden vuoksi niistä saatujen tulosten purkaminen oli hanka-

laa ja hidasta. Toisaalta ne taas antoivat syvällisempää tietoa itse palvelutapahtumasta. 

Tutkimukseen saatiin yhteenvetoraportit yhteensä 19 asiakkaasta. 

 

Yhteenvetoraporteista kerättiin asiakkaiden kokemukset, miten palvelu auttoi asiakasta 

hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen jälkeen (kuvio 18). Näistä yhteenvetorapor-

teista kävi ilmi, että kaikille palveluun osallistuneille oli joko tehty jatko-
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ohjaustoimenpiteet tai heitä oli ohjattu toimeentuloturva-asioissa. Ohjaukseen osallistu-

neista neljä henkilöä oli ns. eläkeputkessa eli kun he täyttävät työttömyyseläkeikärajan, 

he siirtyvät työttömyyseläkkeelle. Viidelle asiakkaalle tehtiin suunnitelma työhön pa-

laamiseksi. Työhön palaamisen suositeltiin tapahtuvan työkokeilun tai kuntoutustutki-

muksen kautta. Neljä palvelun asiakasta ohjattiin suoraan työvoimatoimistoon työnhaki-

joiksi. Kaksi henkilöä ohjattiin terveydenhoidollisiin jatko-tutkimuksiin. Heille kuntou-

tustutkimus tai työkokeilu olisi tarpeellinen ja ajankohtainen vasta myöhemmin. Kah-

della asiakkaalla oli työsuhde edelleen voimassa, mutta työnantajalla ei ollut tarjota 

heille työkykyään vastaavaa työtä. Palveluntuottaja ohjasi heidän työnvoimatoimistoon 

työnhakijoiksi. Yhdelle asiakkaalle ohjaukseksi riitti toimeentuloturva-asioiden neuvon-

ta. Yksi asiakas ohjattiin hankkimaan uusi lääkärin lausunto ja hakemaan työkyvyttö-

myyseläkettä uudelleen. 

0 1 2 3 4 5 6 7

Eläkeputkessa
työttömyyseläkkeelle

Suunnitelma työhön
palaamiseksi

Työvoimatoimistoon
työnhakijaksi

Terveydenhoidolliset
jatkotutkimukset

Toimeentuloturva-asioiden
neuvonta

Uusi
työkyvyttämyyseläkehakemus

 

Kuvio 18 Miten ohjaava palvelu auttoi asiakasta hylkäävän eläkepäätöksen jäl-
keen? 

 

Asiakaskyselykyselyllä kaikki ohjaavaan palveluun osallistuneet vastasivat, että heille 

syntyi palvelun seurauksena selkeä suunnitelma jatkotoimenpiteistä. Ohjaavan palvelun 

asiakkaiden elämäntilanteet ja ohjaustarpeet olivat varsin erilaiset, mikä vaatikin palve-

luntuottajalta laaja-alaista tietämystä työllistämisestä ja toimeentuloturvasta. 

 

5.2 Palveluntuottajien mielipiteet ohjaavasta palvelusta 

 

Sähköpostin välityksellä lähetettiin kysely yhteensä 26 palveluntuottajalle. He toimivat 

seitsemässä eri palveluntuottajayrityksessä. Näistä 26 henkilöstä, joille kysely lähetet-
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tiin toimi ohjaavassa palvelussa 21 henkilöä. Kyselylomakkeen näistä 21 henkilöstä 

palautti 14, joten vastausprosentiksi tuli 66,67 %. Tätä vastausprosenttia oli pidettävä 

hyvänä. Palvelujentuottajien innostuneisuudesta kokeiluprojektiin kertoo myös muuta-

malta henkilöltä tullut puhelinsoitto tai sähköpostiviesti, missä he antoivat myönteistä 

palautetta ohjaavasta palvelutoiminnasta ja toivoivat sen jatkuvan myös kokeiluajan 

jälkeen. Palveluntuottajat antoivat myönteistä palautetta myös mielenkiintoisesta tutki-

muksesta ja toivoivat saavansa tutkimuksen tuloksista tietoa sen valmistuttua. Yhdellä 

palveluntuottajalla oli työryhmä, joka oli osallistunut asiakkaan ohjaavaan palveluun. 

Työryhmässä oli jäseninä eri asiantuntijoita. Asiantuntijaryhmä koostui sosiaalityönte-

kijästä, lääkäristä, ammatillisen kuntoutuksen ohjaajasta, psykologista ja fysiotera-

peutista. Työryhmän vastaukset jaettiin kunkin henkilön yksittäisiksi vastauksiksi, sillä 

muuten se olisi vääristänyt vastauksia ja vastausprosenttia.  

 

Kysymyslomake jaettiin viiteen eri alaosioon käsitellen käytännön toimintaa, ohjaavan 

palvelun eri osa-alueita, kysymyksiä lääkäreille, palvelun kehitystarpeita sekä yleisiä 

mielipiteitä ohjaavasta palvelusta. Seuraavassa käsitellään kysymysten vastaukset ala-

osioittain. Monivalintakysymyksiä oli yhteensä 22 ja vapaamuotoisten vastausten mah-

dollisuus oli seitsemässä kysymyksessä. Monivalintakysymyksillä oli kyllä, ei ja en 

osaa sanoa vaihtoehdot. 

 

5.2.1 Käytännön toiminta  

 

Kaikki vastanneista olivat samaa mieltä siitä, että osallistuminen kahden viikon kulues-

sa eläkepäätöksen saamisesta oli ajoituksellisesti hyvä ja toimiva. Samaten ohjaavan 

palvelun jakaminen kahdelle eri päivälle oli toimiva ratkaisu. Kuitenkin vapaamuotoi-

sessa kommenttiosuudessa oli huomautus, että kauempana asuvalle matkustaminen kah-

tena eri päivänä oli vaikeaa. Toivomuksena oli, että tapaamiskertojen käyttämisessä 

tulisi voida käyttää tapauskohtaista harkintaa, sillä kaikki asiakkaat eivät tarvitse mo-

lempia tapaamiskertoja. Palvelutoimintojen järjestys, missä lääkärinkonsultaatio oli 

ensimmäisellä tapaamiskerralla, koettiin hyväksi. On helpompaa ja tuloksekkaampaa 

jatkaa toimeentuloturvan, kuntoutuksen sekä työhön palaamiseen liittyvien asioiden 

käsittelyä, kun lääketieteellinen terveydentila on selvitetty. Vapaamuotoisessa kom-

menttiosuudessa tuotiin esiin, että palvelun jakaminen kahdelle eri päivälle sekä palve-
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lutavoite kahden viikon kuluessa, saattoi vaikeutua myös palveluntuottajien resurssien 

puutteesta. Puute resursseista koettiin ongelmana erityisesti kesäkuukausina kokeilupro-

jektin alkuvaiheessa. 

 

Yhteensä 13 henkilön mukaan käytännön toiminnan järjestelyt toimivat hyvin ja ne oli-

vat helppoja järjestää. Samaten 14 henkilöä katsoi, että tiedonkulku palveluntuottajien 

ja eläkeyhtiön välillä oli riittävää. Palvelualuejako oli myös onnistunut, sillä 14 palve-

luntuottajista katsoi, että asiakkaat kuuluivat kyseiselle palveluntuottajan alueelle.  

 

Käytännön toiminta-osion vapaamuotoisissa kommenteissa oli huomautus, että jossain 

tapauksissa asiakirjojen ja tietojen saaminen eläkeyhtiöstä hieman kangerteli. Nämä 

ovat nähtävästi olleet yksittäisiä tapauksia, sillä 14 vastaajan mukaan tiedonsaanti kui-

tenkin toimi hyvin.  

 

Siten voidaan todeta, että ohjaavaan palveluun osallistuminen kahden viikon kuluessa 

päätöksen saamisesta sekä ohjauksen jakaminen kahdelle eri päivälle on ajoituksellisesti 

ollut toimiva. 

 

5.2.2 Toimivuus eri osa-alueissa 

 

Kaikki kyselyyn vastanneista palveluntuottajista olivat samaa mieltä siitä, että alkuhaas-

tattelu oli tarpeellinen. Myös lääkärinkonsultaation kaikki kyselyyn osallistuneet katsoi-

vat tarpeelliseksi. Samaten palvelutoiminnan lopuksi palveluun osallistuneiden asiak-

kaiden ohjaustoimenpiteistä tehtyä yhteenvetolausuntoa kaikki palveluntuottajat pitivät 

tarpeellisena. Vapaamuotoisissa kommenteissa todetaan yhteenvetolausunnosta, että se 

päätti hyvin ohjauspäivän kertaukseen läpikäydyistä asioista ja samalla sovittiin etene-

misaskeleet jatkotoiminnoille. Kaikkien palveluntuottajien mukaan eläkevalituksen te-

keminen oli osallistuneille asiakkaille hankalaa ja he tarvitsivat siihen opastusta. Vali-

tuksen tekemisen vaikeus tuli esille myös asiakkaiden palautteiden kohdalla yhtenä tär-

keimmistä syistä, miksi he olivat hakeutuneet ohjaavaan palveluun. 

 

Negatiivisena asiana palveluntuottajat kokivat asiakkaiden työhön palaamisen suunni-

telmat, sillä henkilöillä ei juuri ollut motivaatiota työhön palaamiseen. Tätä mieltä oli 
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14 palveluntuottajista. Myös ohjaamiseen työvoimatoimiston palveluihin asiakkailta ei 

löytynyt motivaatiota. Näin vastasi yhdeksän palveluntuottajaa. Yksittäisessä kommen-

tissa sanotaankin, että asiakkaat eivät olleet motivoituneita työhön palaamiseen eivätkä 

työvoimatoimiston palveluihin, mutta saadakseen toimeentulokseen työttömyyspäivära-

han oli heidän pakko mennä työvoimatoimistoon. Kommenttien mukaan tilanteet vaih-

telivat kuitenkin suuresti ja osa asiakkaista oli myös halukkaita palaamaan työhön. 

 

Samaten 14 vastaajista oli sitä mieltä, että toimeentuloturva-asiat eivät olleet henkilöillä 

selvillä. Näillä toimeentuloturva-asioilla tarkoitetaan esimerkiksi työttömyyspäiväraha-

hakemuksen tai lomautusilmoituksen tekemistä. Vapaiden kommenttien mukaan asiak-

kaat olivat pääasiassa osanneet ilmoittautua työvoimatoimistoon ja heidän työpaikkansa 

työtilanne oli jo selvitetty. Mikäli työsuhde oli voimassa, työnantaja oli myös helppo 

tavoittaa, todettiin yhdeksässä vastauksessa. Kun kyselyssä tiedusteltiin toimeentulotur-

va-asioiden selvittämistä asiakkaille, usean kommentin mukaan toimeentuloturva-asiat 

ovat helppoja työkseen niitä tekeville sosiaalityöntekijöille, mutta niiden perusteleminen 

asiakkaille on vaativaa työtä. Kyselyyn vastanneista kuitenkin puolet oli sitä mieltä, että 

toimeentuloturva-asiat ovat yleensä helppoja selvittää. Tämä tarkoittaa todennäköisesti 

sitä, että tilanne vaihteli asiakkaittain. Seitsemän prosenttia vastaajista ei ottanut toi-

meentuloturva-asioiden selvittämisen vaikeuteen kantaa. 

 

Matkalaskukäytäntö sujui 14 vastaajan mukaan hyvin. Kommenttien mukaan hanka-

luuksia aiheuttivat ainoastaan erihintaiset liput, sillä useinkaan henkilöllä ei ollut kotiin-

paluulipun hintaa tiedossa matkalaskua tehtäessä toisen tapaamiskerran lopuksi. 

 

Vapaassa kommentointiosiossa palveluntuottajat kokivat hankalana asiana myös roolin-

sa eläkeratkaisun suhteen, sillä osa henkilöistä halusi palveluntuottajan ottavan kantaa 

eläkemyönnön puolesta. Kommenttina olikin, että mikäli palvelukäytäntö jatkuu, tulisi 

palveluntuottajia tarkemmin ohjeistaa, miten laajasti heidän tulee tutkia ja kuvata asiak-

kaan tilanne yhteenvetolausunnolla. 

 

Ohjaavan palvelun eri osa-alueiden toimivuudesta voidaan todeta, että jatkossakin tulee 

palvelussa olla mukana alkuhaastattelu sekä lääkärin konsultaatio. Samaten asiakkaiden 

ohjaaminen eläkevalitusten tekemisessä tai toimeentuloturva-asioissa on erittäin tarpeel-

lista. 
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5.2.3 Lisäkysymykset lääkäreille 

 

Lääkäreistä yhdeksän oli sitä mieltä, että yksi kerta lääkärin luona oli riittävä. Vastaajis-

ta yksi ei osannut sanoa mielipidettään tapaamiskerroista. Samaten kahdeksan lääkäreis-

tä katsoi, että jatko-ohjauksen tarve terveydentilan selvittämiseksi oli yleensä palveluun 

osallistuneille asiakkaille tarpeellinen. Vastaajista yksi oli eri mieltä ja yksi ei osannut 

sanoa mielipidettään. Jatko-ohjauksella tarkoitettiin erilaisiin lääketieteellisiin lisätut-

kimuksiin menemistä tai erikoislääkärin hoitotarvetta. 

 

Ohjaavaan palveluun osallistuneiden lääkäreiden mielestä kuusi oli sitä mieltä, että elä-

kepäätökset olivat riittävästi perusteluja. Lääkäreistä kolme oli perusteluista täysin eri 

mieltä ja yksi vastaajista ei osannut sanoa asiasta mielipidettään. 

 

Vapaamuotoisissa kommenteissa tuli esiin, että yhteispalaveri sosiaalityöntekijän ja 

lääkärin kanssa oli suotavaa, sillä eläkehakemusten lääkärinlausunnot olivat usein puut-

teellisia, ja niiden lukeminen tarvitsi lisäksi lääkärintulkintaa. 

 

Kommenteissa tuli esiin lisäksi eräs käytetty toimintatapa, jossa ensimmäisen päivän 

päätteeksi sosiaalityöntekijä, lääkäri ja palvelun asiakas vielä yhdessä keskustelivat asi-

akkaan tilanteesta. Näin tapaamiskertoja lääkärille tuli tavallaan kaksi. Toimintatapa 

koettiin päivän päätteeksi hyväksi kertaukseksi yhdessä läpikäydyistä asioista. 

 

5.2.4 Kehitystarpeet 

 

Kaikkien kyselyyn vastanneiden palveluntuottajien mielestä palvelu vastasi tavoittei-

taan. Vapaamuotoisessa osiossa oli lisäkommenttina, että ohjaava palvelu vastasi tavoi-

tettaan muilta osin paitsi lyhyiden kuntoutustukien osalta. Tämä kommentin tarkoitus jäi 

epäselväksi, mutta luultavasti tarkoitettiin tilannetta, jolloin eläkkeenhakijalle oli hoita-

va lääkäri myöntänyt lyhyen sairasloman, mutta hänen työkyvyttömyyseläkehakemuk-

sensa oli hylätty. Sillä kaikki, jotka ohjattiin palveluun, olivat saaneet hylkäävän eläke-

päätöksen. Samaten kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että ohjaavaa palvelua olisi tar-

koituksenmukaista jatkaa. 
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Palvelun kattavuudesta 14 oli sitä mieltä, että se oli riittävän kattava ja yksi taas vastaa-

vasti oli eri mieltä palvelun kattavuudesta. Kysyttäessä ehdotusta, mitä palveluun tulisi 

lisätä, he katsoivat osalla asiakkaista olevan tarve ammatilliseen tai lääkinnälliseen kun-

toutukseen. Näitä tarpeita kyselyyn vastanneiden mukaan tulisi paremmin selvittää.  

 

Kysyttäessä, mitä ohjaavasta palvelusta tulisi vähentää tai poistaa, saatiin vastauksena, 

että palvelu on hyvä näin. Toivomuksena olisi, että toisen tapaamiskerran käyttämiselle 

tulisi olla tapauksen mukainen harkinnanvara. 

 

Vapaamuotoisessa kommenttiosuudessa palveluntuottajilta kysyttiin ideoita ohjaavan 

palvelun kehittämiseksi. Esille tuli seuraavanlaisia asioita. Yleisesti palveluntuottajien 

mielestä palvelun asiakkaat olivat sitä mieltä, että ohjaava palvelutoiminta on tarpeelli-

nen ja sitä tulisi jatkaa. Erään palveluntuottajan mukaan hänellä käyneistä asiakkaista 

usea piti ohjaava palvelua vakuutusyhtiöltä hyvänä, jopa yllättävänä kädenojennuksena 

eri keinojen löytämiseksi hylkäävän eläkepäätöksen jälkeen. Kommenttina oli myös, 

että palvelutoiminto hyödyntää kaikki osapuolia; eläkkeenhakijaa, palveluntuottajaa 

sekä eläkeyhtiötä. Ehdotuksena oli, että toisen palvelukerran voisi tarvittaessa käyttää 

puhelinpalveluna sosiaalityöntekijän ja palveluun osallistuneen asiakkaan kanssa. Tämä 

olisi katsottava yhdeksi mahdollisuudeksi asiakkaille, joiden terveydentilan kannalta 

matkustaminen olisi hankalaa. Myös tilanteissa, joissa matka palveluntuottajalle kohdis-

tuisi kohtuuttoman pitkäksi, palvelisi tämä toimintamuoto parhaiten. Toivomuksena oli, 

että ohjaava palvelu tulee suunnata ensisijaisesti pysyvää tai pitkää määräaikaista elä-

kettä hakeneille. Ongelmana palvelussa koettiin miten saadaan osallistujille tiedoksi, 

että ohjaava palvelu ei ole ”valituksentekoautomaatti”. Kommenttina oli myös, että jat-

kossa tulisi miettiä eläkeyhtiön sekä palveluntuottajien kanssa sitä, missä määrin yh-

teenvetolausunnolla tulee tai voi ottaa kantaa itse eläkeratkaisuun. Jatkokehittämisen 

kannalta jonkin muotoisia yhteistyöpalavereita kaivattiin eläkeyhtiön ja palveluntuotta-

jien välillä.  

 

5.2.5 Yleisesti 

 

Yleisesti osa-alueella kysyttiin olivatko eläkepäätökset palveluntuottajien mielestä ym-

märrettäviä ja olivatko ne riittävästi perusteltuja. Tähän kysymykseen kahdeksan vastaa-
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jista katsoi päätöksissä olevan toivomisen varaa ymmärrettävyyden sekä perusteluiden 

suhteen. Vastaavasti seitsemän piti eläkepäätöksiä ymmärrettävinä ja perusteltuina. Pää-

tösten ymmärrettävyyden vaikeus tuli esille myös asiakkaiden vastuksissa, sillä kahdek-

san vastaajaa 17:sta (47 %) piti eläkepäätöstään selkeänä.  

 

5.3 Palvelun toimivuus ja tarkoituksenmukaisuus eläkeyhtiön nä-

kökulmasta 

 

Eläkeyhtiön näkökulman saamiseksi ohjaavasta palvelusta haastateltiin neljää palvelu-

toimintaan projektiaikana osallistunutta Varman kuntoutus- ja ratkaisuosaston työnteki-

jää. Haluttiin, että haastateltavat henkilöt olisivat osaston eri työtehtävissä ja eri koke-

mustaustalla eläkeratkaisutoiminnassa. Koska ohjaavaan palveluun lähetettyjen eläk-

keenhakijoiden määrää vaihteli ratkaisijoittain, valittiin haastateltavaksi ratkaisijat, ket-

kä keskimääräistä enemmän ohjasivat hylkäyspäätöksen saaneita palveluun. Kokonais-

käsityksen saamiseksi haastateltiin myös ratkaisupäällikköä ja osastopäällikköä. Osas-

topäällikkö oli toiminut myös kokeiluprojektin yhteyshenkilönä Varmassa. Haastatte-

luun osallistui kaksi naispuolista ratkaisijaa, joilla toisella oli työhistoriaa 30 vuotta ja 

toisella noin 10 kk eläkeratkaisutoiminnasta sekä miespuolinen ratkaisupäällikkö työ-

historiaa 15 vuotta ja naispuolinen osastopäällikkö työhistoriaa 22 vuotta eläkkeistä. 

Seuraavassa jaottelen aineiston kysymysten aihealueittain. 

 

5.3.1 Käytännön toimivuus, ohjauskirjeen rooli sekä tiedonkulku 

 

Kysymykseen, miten käytännön toiminta hylkäävän eläkepäätöksen saaneiden ohjauk-

sessa palveluun on toiminut ja onko ohjauskirje ollut toimiva, sain seuraavanlaisia 

kommentteja. 

 

Kommenttina yleisesti oli, että toiminto ei ole aiheuttanut merkittävästi kysymyksiä tai 

niitä on ollut vain muutama. Yleisesti mielipiteenä oli, että ohjauskirje oli toiminut ja 

hylkäyspäätöksen saaneet osasivat toimia sen mukaan ottaen suoraan yhteyttä palvelun-

tuottajaan.  
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Vastaavasti ohjauskirjeen tekeminen koettiin hankalaksi ja työtä hidastavaksi asiaksi. 

Ohjauskirje ei ollut vielä täysin automaattisesti tulostettavissa ja kirjeen runkoa tuli 

muokata ennen lähettämistä. Tämä koettiin työllistäväksi. Kirjeen tulostamisenongelma 

johtui osaksi palvelun kokeiluluonteesta. 

 

Palveluntuottajien kopiopyynnöt koettiin eläkeyhtiössä työllistäviksi ja tylsiksi. Parem-

paakaan ehdotusta toimintatavan muuttamiseksi ei kuitenkaan tullut esiin, sillä lähetet-

tävät lausunnot tulee kuitenkin aina tarkistaa. Eläkeratkaisija on jo eläkettä ratkaistes-

saan ja ohjausvaihtoehtoa miettiessään paneutunut asiaan parhaiten. Lääkärit eivät ole 

ottaneet kantaa ohjaustoimintaan eläkeratkaisun yhteydessä. 

 

Yleisesti koettiin, että jos toiminta jatkuu, tulee ohjauskirje saada teknisesti toimivam-

maksi. Lisäksi tulee asiakkaan matkakuittien käytännönjärjestelyt muokata uudelleen, 

sillä nyt ne hoidettiin ainoastaan yhden yhteyshenkilön kautta. 

 

Kun kysyttiin, miten tiedonkulku eläkeyhtiön, eläkkeenhakijan ja palveluntuottajan vä-

lillä on sujunut, oltiin yleisesti sitä mieltä, että tiedonkulku on onnistunut hyvin. Palve-

lun asiakkaan ja palveluntuottajan ei ole enää tarvinnut ottaa yhteyttä eläkeyhtiöön. 

Kommenttina oli jopa, että palveluntuottajalla osataan toimia siten, että asiakkaalle ei 

jää enää epäselvyyksiä. Ainoastaan kesäkuukausien aikana oli tullut kysely, miten me-

netellä, kun palveluntuottaja oli lomalla ja palveluun tuli hakeutua kahden viikon kulu-

essa. Myöskään valitusasian yhteydessä ei palveluista ole tullut kysymyksiä. Yhtenä 

palvelun asiakkaan kommenttina oli tullut esille, että liian pitkän matkan vuoksi, hän ei 

voi mennä ohjaavan palveluun. Palveluntuottajien etäisyydet toisistaan olivat suuret, 

mistä johtuen muutamilla asiakkailla matkat lähimpään palveluun muodostuivat pitkik-

si. 

 

Yleisesti eläkeyhtiön ja palveluntuottajan välinen tiedonkulku toimi hyvin. Projektin 

alkuvaiheissa koettiin lähinnä teknisiä ongelmia matkakulukuittien kanssa sekä keneltä 

lääkärinlausunnot eläkeyhtiöstä pyydetään. Myös palautelomakkeiden ja erityisesti yh-

teenvetolomakkeen muotoa sekä vaadittavaa sisältöä haluttiin varmistaa eläkeyhtiöstä. 

Sekaannusta aiheuttivat myös tapaukset, kun toista tapaamiskertaa ei tarvittu. Eläkeyh-

tiössä koettiin lisäksi hankalaksi yhteenvetoraporttien erilainen asiasisältö. Tämän pe-
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rustella jatkon osalta palveluntuottajia tulisikin ohjeistaa lausuntojen laatimisessa tar-

kemmin.  

 

5.3.2 Vaikutus ratkaisutyöhön ja palveluun lähettämisen ratkaiseminen 

 

Vastaukset jakautuivat kahtia kysyttäessä, miten palvelutoiminta on vaikuttanut työhön 

eläkeratkaisussa. Puolet vastaajista katsoi, että toiminta ei ole vaikuttanut mitenkään tai 

ainoastaan vähän. Miettimistä on ainoastaan aiheuttanut, kenet palveluun tulee ohjata 

hylkäyspäätöksen jälkeen. Toisaalta taas kommenttina oli, että palvelutoiminta on han-

kaloittanut ja aiheuttanut lisää työtä. On joutunut miettimään kenelle ohjauskirjeen lä-

hettää sekä ohjauskirjeen laatiminen on ollut teknisesti hankalaa. Kommenttina oli 

myös, että mikäli toiminta jatkuu, tulee eläkeratkaisijoita paremmin ohjeistaa ohjaavaan 

palveluun lähettämisestä. 

 

Onko päätös, kuka kuuluu ohjaavan palvelun piiriin, ollut helppo ratkaista? Tähän ky-

symykseen vastaukset olivat samansuuntaisia, sillä usein päätös ei ollut yksiselitteinen. 

Ohjauksessa tuli miettiä, onko asiakasta jo ohjattu johonkin kuten ammatilliseen kun-

toutukseen tai onko hakijalla vielä voimassa tulevan ajan oikeus. Päätöksenteossa tulee 

myös miettiä, mitä hyötyä palvelusta on asiakkaalle. Palveluun lähettämisen järkevyyttä 

tulee miettiä vastausten mukaan asiakkaan terveyden kannalta. Tämä tulee miettiä esi-

merkiksi miten tarkoituksenmukaista on lähettää alkoholisoituneita tai mielenterveys-

ongelmaisia eläkkeenhakijoita palveluun. Samaten lähettämistä tulee miettiä myös ko-

konaisuuden kannalta. Saako asiakas palvelusta siitä tarkoitettua hyötyä, vaan tuleeko 

ohjaaminen työelämään tapahtua jotain muuta keinoa, kuten esimerkiksi kuntoutusta 

hyväksikäyttäen. Ratkaisun ohjaavaan palveluun lähettämisestä tekee eläkeratkaisija. 

Vakuutuslääkärit eivät ottaneet ohjaavaan palveluun lähettämiseen eläkeyhtiössä kantaa. 

Joissain tapauksissa oli eläkkeenhakija soittanut ennen eläkepäätöksen saamista ja siinä 

yhteydessä oli kerrottu palvelun mahdollisuudesta. Näissä tapauksissa ohjaus palveluun 

oli ”pehmentänyt” kielteistä eläkepäätöstä. 
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5.3.3 Palautteet palvelutoiminnasta  

 

Vastauksissa kysymykseen, millaista palautetta palvelutoiminnasta on saatu, oli yhtene-

vä aikaisempiin kommentteihin, että palautetta oli tullut lähinnä vain palveluntuottajilta. 

Eläkkeenhakijoilta saatu palaute oli vähäistä, mutta se mitä oli tullut, oli myönteistä. 

Kommenttina oli myös, että palvelu oli auttanut toimeentuloturvaan liittyvissä kysy-

myksissä henkilöitä ns. tyhjän päältä pois. Tämä koettiin eläkeyhtiön kannalta erittäin 

myönteisenä kehityksenä. Työnantajilta ei ole eläkeyhtiön mukaan saatu palautetta. 

Syynä ratkaisijoiden mielestä saattaa olla se, että usein palveluun hakeutuneilla on pitkä 

sairasloma takanaan, eivätkä he ole olleet tässä vaiheessa yhteydessä työnantajaansa. 

Usein ohjattavat eivät myöskään ratkaisijoiden mielestä tulleet suurtyönantajien palve-

luksesta.  

 

Yleisesti eläkeyhtiössä todettiin ohjauskirjeen hyvä toimivuus. Projektin alkuvaiheessa 

oli ollut pientä sekaannusta esimerkiksi matkalaskun hoitamisesta tai eläkeasiakirjako-

pioiden toimittamisesta. Palvelun aluejakoa kritisoitiin, sillä oli tilanteita, että eläkkeen-

hakija olisi voitu lähettää palveluun, mutta alueella ei ollut palveluntuottajaa tai se oli 

niin kaukana, että palveluun ohjaaminen oli hankalaa. Tähän ongelmaan toivottiin muu-

tosta, jos toiminta jatkuu. 

 

5.3.4 Kehitystarpeet   

 

Käytännön toiminnassa suurimmaksi kehitystarpeeksi todettiin yleisesti ohjauskirjeen 

kehittäminen teknisesti paremmin toimivammaksi. Mikäli toiminta jatkuu ja ohjattavien 

määrä lisääntyy tulevaisuudessa, tulee ohjauksen tapahtua eläkeratkaisussa ilman mer-

kittävää ylimääräistä työtä. Myös työjärjestelyt tulisi jatkossa miettiä paremmin. Esi-

merkiksi asiakirjojen kopiointi palveluntuottajille tulisi miettiä uudelleen. Samaten mat-

kalaskujen käsittelytoiminnasta tulisi miettiä niiden mahdollista keskittämistä tulevai-

suudessa. Kommenttina oli myös paremman ohjeistuksen saamista ohjaamisesta eli ke-

nelle asiakkaat ohjataan ja millä perustein. 

 

Muutamassa kommentissa tuli esille eläkkeen tulevan ajan oikeudenmukaisuus. Onko 

aiheellista rajata ohjaava palvelu vain niihin eläkkeenhakijoihin, joilla on tuleva aika 
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voimassa. Eikö kaikilla hylkäävän eläkepäätöksen saajilla tulisi olla myös oikeus ohja-

ukseen hylkäävän eläkepäätöksen jälkeen? Tulisiko tässä käyttää ns. kohtuusperiaatetta? 

Palautteissa korostui tämän asian uudelleen miettiminen palvelun jatkoa suunniteltaessa. 

Mikäli palvelua laajennettaisiin myös hakijoihin, joilla ei ole tulevan ajan oikeutta, tulisi 

kustannusten jakoa ja yhteistyötä miettiä myös Kelan kanssa.  

 

Kehitystarpeita arvioitaessa tulisi kommenttien mukaan analysoida tuloksia vielä tar-

kemmin ja miettiä, mikä on eläkeyhtiön tavoite palvelulle; onko se asiakkaiden tyyty-

väisyys, valitusten määrän väheneminen vai imagon parantaminen. Näistä tavoitteista 

parhaiten täyttyi asiakkaiden tyytyväisyys palveluun ja huonoiten valitusmäärien muut-

tuminen. Haastateltavien mukaan valitusmäärät eivät ole vähentyneet. Useissa tapauk-

sissa henkilö on sekä tehnyt valituksen että hakeutunut ohjaavaan palveluun. 

 

Palvelun kehittämisen kannalta tulee lisäksi arvioida, mitä palvelusta ollaan valmiita 

maksamaan, millaiseksi halutaan palvelun muodostuvan, tuleeko se tehdä yritysimagoa 

tukevaksi palvelutuotteeksi sekä mikä on palveluntuottajien riittävä määrä.  

 

5.3.5 Palvelutoiminnan jatkamisen tarpeellisuus 

 

Kun kysyttiin, onko palvelutoimintaa tarpeenmukaista jatkaa, olivat vastukset kaikilla 

samat eli toimintaa on aiheellista jatkaa. Toiminta on eläkeyhtiössä katsottu toimivaksi 

erityisesti eläkkeenhakijoille, jotka ovat poissa työelämästä ja ovat ns. eläkehakuisia. 

Lisäksi myönteiseksi asiaksi on koettu, että on syntynyt ”neutraali taho”, minkä avulla 

asiakkaalla on mahdollisuus selventää eläketilannettaan ja työkyvyttömyyttään. Hyl-

käävä eläkepäätös on usein vaikea hyväksyä ja on hyvä, että se voidaan konkreettisessa 

palvelutilanteessa vielä käydä läpi. Samaten voidaan paremmin tarkastella koko toi-

meentuloturvan kokonaisuutta ja miettiä eri vaihtoehtoja. Myös erään kommentoijan 

mukaan oma epäilevä suhtautuminen ohjaavaan palveluun on muuttunut ja on samalla 

yllättynyt siitä, miten asiakkaat ja palveluntuottajat ovat asiaan paneutuneet. Erityisesti 

toimeentuloturva-asioiden eri vaihtoehtojen selvittäminen asiakkaalle palvelussa on 

eläkeyhtiön kannalta koettu erittäin hyödylliseksi. Eräänä eläkeyhtiön tavoitteena oli 

eläkevalitusmäärien väheneminen palvelun avulla tulevaisuudessa. Tämä tavoite ei kui-

tenkaan kommenttien mukaan tule todennäköisesti tulevaisuudessa merkittävästi täyt-
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tymään. Myönteisenä koettiin myös asiakkaan mahdollisuus kasvotusten keskustella 

”puolueettoman” lääkärin kanssa eläkkeen hylkäysperusteluista. Tämä kasvotusten kes-

kustelu tekee päätöksistä uskottavampia kuin pelkkien papereiden perusteella tehdyt 

perustelut. 

 

Lisäksi ohjaavasta palvelusta tuli esille yksittäisiä asioita. Yllättävää oli, että palvelu ei 

ole merkittävästi vaikuttanut eläkeratkaisutoimintaan. Todettiinkin, että aikaisemmin 

tullut muutos kuntoutukseen ohjaamisesta vaikutti ratkaisutyöhön enemmän.  

 

Kommenttina oli myös, että nähtäväksi jää, ovatko palveluntuottajat saaneet eläkepää-

tösten perustelemisen selvittämisen asiakkaille nyt toteutumaan palvelun myötä. Kiel-

teisten päätösten perusteleminen lainmukaisesti ja ymmärrettävästi ei ole helppoa eikä 

yksiselitteistä. Toivottavasti palvelu on helpottanut päätösten ymmärrettävyyden on-

gelmaa. Kommenttina oli myös palvelun alkaessa ollut epäilys siitä, miten palveluntuot-

tajan lääkäri onnistuu selvittämään eläkelaitoksen lääkärin päätöstä. Jos tähän saadaan 

ohjaavan palvelun avulla vastaus, on palvelu myös tältä osin ollut hyödyllinen. 

 

Haastatteluissa tuli esiin myös lisätarve palveluntuottajien määrästä, sillä yleisesti oltiin 

sitä mieltä, että palveluun ei hakeuduta eikä se vastaa tarkoitustaan, jos sen saatavuutta 

ei pystytä parantamaan. Jokaisen palveluun ohjatun henkilön tulisi päästä palveluun alle 

100 kilometrin matkustuksella.  

 

Kommenteissa tuli esille myös palvelun hinta eli se mistä ja miten paljon palvelusta 

ollaan valmiita maksamaan. Hyvänä vertailupohjana voitaisiin kommenttien mukaan 

käyttää kuntoutustutkimuksia. Hinnat palvelusta vaihtelivat paikkakunnittain ja on jat-

kossakin todennäköistä, että samasta palvelusta joudutaan maksamaan eri hinta paikka-

kunnasta riippuen eli samat palvelut joudutaan ostamaan eri hinnoilla. Toisaalta palve-

lun taso halutaan säilyttää tietyn tasoisena ja tietyt hyväksi koetut palveluntuottajat ha-

lutaan säilyttää. Ohjeistamalla palveluntuottajia paremmin saadaan myös yhdenmukais-

ta palvelua. Mikäli ohjaavaa palvelua jatketaan, on asiakkaalla myös oikeus vaatia pal-

velua, sillä se ei ole ilmaista.  
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Kommenttina oli myös, että nähtäväksi jää miten palvelu toimii, kun hakijoita on suuri 

määrä. Lisäksi tuli esille myös mahdollinen uuden tutkimuksen aihe: Miksi kaikki eivät 

ole sitten tarttuneet ohjaavan palvelun mahdollisuuteen? 
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6 TUTKIMUKSEN ARVIOINTI 

 

 

6.1 Tutkimusongelmiin vastaaminen 

 

Tutkielmassa tarkasteltiin eläkkeenhakijan, palveluntuottajan sekä eläkeyhtiön kannalta, 

oliko ohjaavalle palvelutoiminnalle tarvetta, koettiinko se hyödylliseksi sekä miten 

eläkkeenhakijat ja palveluntuottajat ottivat sen vastaan. Lisäksi haettiin vastausta, miten 

tällaista palvelumuotoa voidaan edelleen kehittää. 

 

Tutkimuksen tavoitteiden pohjalta asetettiin tutkimukselle neljä tutkimusongelmaa.  

Ensimmäisenä tutkimusongelmana oli selvittää, sopiiko hylkäävän työkyvyttömyys-

eläkepäätöksen saaneen eläkkeenhakijan ohjaava palvelu työeläkeyhtiön toimintaan. 

Vertailukohtana oli kuntoutuksen neuvontatyössä käytetty viisivaiheinen kuntoutuspro-

sessi. Koska kysymyksessä oli työeläkeyhtiön pilottikokeilu ja ohjattavien eläkkeenha-

kijoiden määrä oli vielä pieni, on mahdollista, ettei kaikkia ohjaukseen liittyviä ongel-

makohtia tullut vielä esille. Tutkimustulokset olivat samansuuntaiset kuin Keijo Piirai-

sen kuntoutuksen neuvontatyössä tehdyssä tutkimuksessa. Kuten kuntoutussopimukses-

sakin, tarvitaan hylkäävän eläkepäätöksen jälkeisessä ohjauksessa selkeää ja konkreet-

tista ohjaustoimintaa toimeentulon turvaamiseksi tai työhön palaamisen tukemiseksi. 

Tutkimuksessa tämä tuli esiin erityisesti palveluntuottajien palautteissa. Heidän mu-

kaansa palvelun asiakkaat tarvitsivat opastusta erityisesti eläkkeen valitusasiassa, toi-

meentuloturva-asioiden sekä terveydenhoidollisten jatkotutkimusten tarpeiden selvittä-

misessä. Tutkimuksen perusteella ohjaavaan palveluun hakeutuneiden asiakkaiden syyt 

olivat moninaiset. Yleisin syy oli eläkepäätöksen perustelujen parempi ymmärtäminen. 

Toiseksi yleisin syy oli tiedon saaminen eri toimeentulomahdollisuuksista ja kolman-

neksi yleisin syy oli pääseminen takaisin työelämään. Konkreettista, vuorovaikutukses-

sa tapahtuvaa ja lähellä asiakkaan kotipaikkaa tapahtuva ohjaava palvelu koettiin kaikil-

ta tutkimuksen näkökulmilta (asiakas, palveluntuottaja, eläkeyhtiö) katsottuna toimivak-

si. 
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Eläkeyhtiön kuntoutus- ja ratkaisuosastolla tehtyjen haastattelujen mukaan ohjaava pal-

velu ei ainakaan pilottikokeiluvaiheessa vielä aiheuttanut suuria työjärjestelyjä tai yli-

määräistä työtä. Tietyillä teknisillä muutoksilla, toimintatapojen järjestelyillä, ratkaisi-

joiden ohjauksella sekä töiden tarkoituksenmukaisella jakamisella, ohjaava palvelu kat-

sottiin sopivan eläkeyhtiön eläkeratkaisutoimintaan. 

 

Toisena tutkimusongelma oli saada vastaus, mitkä olivat ohjaavan palvelun ongelma-

kohdat ja kehitystarpeet. Asiakkaiden kannalta ongelmana palvelussa oli liian pitkät 

matkat palveluun. Asia tuli kehitystarpeena asiakkailta, palveluntuottajilta ja eläkeyhti-

ön ratkaisijoilta. Yhteydenotto palveluntuottajaan saattoi jopa jäädä tekemättä liian pit-

kän etäisyyden takia. Palautteilla toivottiin kuitenkin vastaavanlaisen paikallisen palve-

lun säilyttämistä. Yksittäisenä kommenttina todettiin lääkärille varattu aika liian lyhy-

eksi. Useampi tapaaminen palveluntuottajan luona tarpeen mukaan olisi koettu tarpeel-

liseksi. Lisäksi kaivattiin mahdollisuutta tavata vielä myöhemmin uudelleen esimerkiksi 

muutaman viikon tai kuukauden kuluttua. Tähän useampaan tapaamiseen toivottiin yk-

silöllisyyttä, sillä tapaamisen ja ohjuksen tarve oli hyvin yksilöllinen. 

 

Kehitystarpeena pidettiin lisäksi toisen tapaamiskerran harkinnanvaraista käyttämistä. 

Yhtenä mahdollisuutena tuli esille puhelinpalvelu tapauksissa, joissa toista tapaamisker-

taa ei välttämättä tarvita tai matkat ovat liian pitkät. Toivomuksena oli tapaamiskertojen 

käyttäminen tarpeen mukaan, sillä kaikki asiakkaat eivät tarvitse molempia tapaamis-

kertoja.  

 

Palveluntuottajien asenne ohjaavaan palvelutoimintaan sekä tutkimukseen oli innostu-

nut ja myönteinen. Tätä kuvastaa hyvin heille tehdyn kyselyn vastausprosentti 66,67 %. 

Toivomuksena oli kuitenkin, että palvelu tulee suunnata ensisijaisesti pysyvää tai pitkää 

määräaikaista eläkettä hakeneisiin. Ohjaustoiminnan aloittaminen koettiin ehkä turhaut-

tavaksi, jos asiakkaan suunnitelmissa oli hakea työkyvyttömyyseläkettä heti uudelleen. 

Ohjaavaan palveluun osallistuminen ei kuitenkaan estänyt henkilön valituksen tekemis-

tä eläkkeestä tai eläkkeen hakemista uudelleen. 

 

Kehitystarpeena palveluntuottajat kokivat myös roolinsa eläkeratkaisun suhteen, sillä 

osa palvelun asiakkaista halusi palveluntuottajan ottavan kantaa eläkemyönnön suhteen. 

Palveluntuottajien toivomuksena onkin palvelun kehittämiseksi, että heitä tulisi tar-
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kemmin ohjeistaa, miten yksityiskohtaisesti heidän tulee tutkia ja kuvata eläkepäätöksiä 

ja asiakkaiden tilannetta yhteenvetolausunnolla. Ohjeistuksen lisäksi kaivattiin myös 

yhteispalavereita eläkeyhtiön kanssa tulevaisuudessa, mikäli ohjaava palvelu toiminta 

jatkuu ja asiakkaiden määrät kasvavat.  

 

Palveluntuottajien lääkäreistä kuusi kymmenestä (60 %) katsoi, että eläkepäätökset eivät 

olleet lääketieteellisesti riittävästi perusteltuja ja heistä kolme kymmenestä (30 %) oli 

päätöksistä aivan eri mieltä. Yhdellä vastaajalla ei ollut asiasta mielipidettä. Kaikkien 

palveluntuottajien mukaan kahdeksan 15:sta (53 %) katsoi, että päätökset eivät olleet 

riittävästi perusteltuja tai ymmärrettäviä. Palveluntuottajista kuitenkin seitsemän 15:sta 

(47 %) katsoo, että eläkepäätösten perustelut olivat riittävät. Näiden asiantuntijoiden 

mielipiteet päätösten lääketieteellisistä perusteluista sekä perusteluiden ymmärrettävyy-

destä tulisi eläkeyhtiössä ottaa huomioon tutkimuksesta tulleena kehitystarpeena.  

 

Palveluntuottajien mielipide palvelun kattavuudesta oli hyvä, mutta heidän mielestään 

jos jotakin tulisi lisätä, niin joidenkin eläkkeenhakijoiden ammatillisen sekä lääkinnälli-

sen kuntoutuksen tarvetta olisi tullut paremmin selvittää. Kehittämisideoina palvelulle 

tuli esiin mahdollisuus käyttää toinen tapaamiskerta esimerkiksi puhelinpalveluna. Tä-

mä helpottaisi erityisesti kaukana asuvia sekä heitä, joille terveydentila tekee matkusta-

misen vaikeaksi. Edellä mainituista kehitystarpeista huolimatta kaikki palveluntuottajat 

olivat sitä mieltä, että ohjaavaa palvelua on tarkoituksenmukaista jatkaa.   

 

Eläkeyhtiön haastatteluissa tuli esille, että palvelu ei ole suuresti vaikuttanut työmäärään 

tai toimintatapoihin ratkaisutoiminnassa. Eläkeyhtiössä todettiin eläkkeenhakijalle lähe-

tetyn ohjauskirjeen toimivuuden sekä palveluntuottajien ohjaustoiminnan toimineen 

hyvin. Jotta toimintaa voitaisiin jatkaa ja lisätä, tulisi miettiä tarkemmin asiakkaiden 

rajaamisen muuttamista, kuten esimerkiksi tulevan ajan vaatimuksen poistamista. Li-

säksi tulisi selvittää eläkeyhtiön sisäistä työjärjestystä sekä lomakkeiden teknisiä paran-

nuksia. Myös toiminnan mahdollisesti lisääntyessä ja jotta se säilyttäisi tarkoituksensa, 

tulisi palveluntuottajien määrää ja ohjeistusta lisätä. Lisäksi tarkoituksenmukaisuutta 

ajatellen tärkeää on kohdentaa ohjaavan palvelun laatu ja hinta vastaamaan toisiaan sekä 

miettiä siinä vaiheessa palvelun sisältöä tarvittaessa uudelleen. Jotta palvelu toimii suu-

remmilla asiakasmäärillä, tulee palveluntuottajien määrää tarkastaa. 
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Kolmantena tutkimusongelmana oli selvittää, saavutettiinko pilottikokeilulle asetetut 

tavoitteet. Pilottikokeilun tavoite asiakkaan kannalta oli luoda hylkäävän eläkepäätök-

sen saaneelle eläkkeenhakijalle palvelutoiminto, mikä avulla palaaminen takaisin työ-

elämään helpottuu, estää eläkepäätösten valituskierteeseen joutumista sekä turvata toi-

meentulo kielteisen eläkepäätöksen jälkeen. Suurin syy hakeutua palveluun oli asiakas-

kyselyn mukaan päätöksen perustelujen parempi ymmärtäminen. Toiseksi eniten kaivat-

tiin tietoja toimeentuloturva-asioista. Kaikkien asiakaspalautteiden mukaan heille oli 

syntynyt suunnitelma jatkotoimenpiteistä. Kaksi kolmasosaa koki palvelun erittäin hyö-

dylliseksi ja yhden kolmasosan mukaan palvelu oli melko hyödyllinen. Tutkimuksen 

tulosten perusteella voidaan todeta, että palvelun tavoitteet asiakkaiden suhteen ovat 

onnistuneet. 

 

Eläkeyhtiön tavoitteet pilottikokeilulle olivat luoda palvelutoiminto, jonka tarkoituksena 

ensisijaisesti oli paremman palvelun tarjoaminen eläkkeenhakijoille, eläkeyhtiön kan-

nalta ”turhien” ja toistuvien eläkehakemus-valitus kierteen vähentäminen ratkaisutoi-

minnasta sekä yhtiön julkisuuskuvan parantaminen. Eläkeyhtiön tavoite valitusmäärien 

vähenemisestä ei toteutunut, sillä palvelu ei vaikuttanut ratkaisevasti valitusten mää-

rään. Asiakkaille tehdyn kyselyn perusteella 13 % palveluun osallistuneista oli jo tehnyt 

valituksen ja 63 % oli aikeissa tehdä valitusta. Palveluun osallistuneista vain noin joka 

neljäs ei ajatellut valittaa päätöksestä. Yrityskuvaan vaikuttaminen ei vielä näin lyhyellä 

aikavälillä tule esille, mutta asiakaspalautteiden vapaamuotoisissa kommenteissa oli 

mm. näkökanta, missä palvelutoimintaa pidettiin eläkeyhtiön yllättävänä ”kädenojen-

nuksena” hylkäävän eläkepäätöksen jälkeen.  

 

Palveluntuottajien asenne ohjaavaan palvelutoimintaan sekä tutkimukseen oli innostu-

nut ja myönteinen. Tätä kuvastaa hyvin myös heille tehdyn kyselyn vastausprosentti 

66,67 %. Kysymykset lähetettiin sähköpostitse 26 henkilölle, joista 21 oli tehnyt ohjaa-

vaa palvelua. Heistä 14 henkilöä palautti kyselyyn viikon vastausajassa. Kaikkien kyse-

lyyn vastanneiden palveluntuottajien mielestä palvelu vastasi tavoitettaan. Eläkeyhtiön 

näkökulman saamiseksi ohjaavasta palvelusta haastateltiin neljää ratkaisu- ja kuntou-

tusosaston työntekijää. Haastatteluissa tuli esille, että palvelu ei ole suuresti vaikuttanut 

työmäärään tai toimintoihin ratkaisutoiminnassa. Eläkeyhtiössä todettiin ohjauskirjeen 

ohjeistuksen sekä palveluntuottajien ohjaustoiminnan toimineen hyvin. Ohjaustoimin-

nan todettiin olevan tavallaan ”neutraali taho” eläkepäätöksen hylkäävälle käsittelylle. 
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Kaikki haastateltavat totesivat palvelutoiminnan tarpeelliseksi ja hyödylliseksi. Jotta 

toimintaa voitaisiin jatkaa ja lisätä, tulisi miettiä tulevan ajan vaatimuksen poistamista, 

eläkeyhtiön sisäisen työjärjestyksen järjestämistä sekä lomakkeiden teknisiä parannuk-

sia. Myös toiminnan mahdollisesti lisääntyessä ja jotta toiminta säilyttäisi tarkoituksen-

sa, tulisi palveluntuottajien määrää ja ohjeistusta lisätä. Lisäksi tarkoituksenmukaisuutta 

ajatellen tärkeää on kohdentaa ohjaavan palvelun laatu ja hinta vastaamaan toisiaan. 

Erittäin hyvänä asiana eläkeyhtiön näkökulmasta pidettiin palveluntuottajien ammatti-

taitoa ohjata asiakkaitaan toimeentuloturva-asioiden ongelmissa. Näistä kehitystarpeista 

huolimatta voidaan sanoa, että pääpiirteissään ohjaavan palvelun tavoitteet saavutettiin. 

 

Neljäntenä tutkimusongelmana oli saada vastaus, onko ohjaavaa palvelua tarkoituk-

senmukaista kokeilun jälkeen jatkaa. Palveluntuottajat olivat yksimielisiä siitä, että pal-

velu oli tarpeellinen ja sitä on tarkoituksenmukaista jatkaa. Eläkeyhtiön mielipide jat-

kamisen osalta oli myös lähes yksimielinen, paitsi yksi haastateltava halusi nähdä ensin 

ohjaavasta palvelusta saadut palautteet, ennen kuin ottaa kantaa palvelun jatkamiseen. 

Kun palvelun asiakkailta kysyttiin, kokivatko he palvelun hyödylliseksi ja siten tarpeel-

liseksi jatkaa, vastaajista 67 % koki saamansa palvelun hyvin hyödylliseksi ja loput 33 

% melko hyödylliseksi. Tämän perusteella myös asiakkaat olivat kokeneet palvelun 

tarkoituksenmukaiseksi ja sen perusteella ohjaavaa palvelua tulisi kokeiluprojektin jäl-

keen jatkaa. 

 

6.2 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Hirsjärven ym (2000) mukaan laadullisessa tutkimuksessa reliaabelius ja validius ovat 

erilaisia tulkintoja. Tutkimuksen reliaabelius (luotettavuus) kertoo mittaustulosten tois-

tettavuudesta eli tutkimuksen kykyä antaa ei-sattumanvaraista tietoa. Validius (päte-

vyys) kertoo tutkimuksen pätevyydestä eli tutkimusmenetelmän kyvystä mitata sitä, 

mitä sen oli tarkoituskin mitata. Tapaustutkimuksessa voidaan ajatella, että tutkimuksen 

laadullisia kuvauksia, kuten ihmisiä tai kulttuuriympäristöä ei ole kahta täysin saman-

laista tai tosiinsa verrattavaa, minkä perusteella tutkimuksen luotettavuutta tai pätevyyt-

tä ei voida mitata. Laadullisessa tutkimuksessa kuitenkin luotettavuutta parantaa tutki-

jan tarkka selostus tutkimuksen toteuttamisesta. (Hirsjärvi ym. 2000, 213–214) 
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Olen pyrkinyt lisäämään tutkimuksen luotettavuutta seikkaperäisellä kuvauksella miksi 

ja millä menetelmällä tutkimuksen aineisto on kerätty sekä mitkä ovat olleet tutkimustu-

lokset. Hirsjärven ym (2000, 214) mukaan määrällisen ja laadullisen tutkimuksen päte-

vyyttä voidaan parantaa, jos saman ongelman ratkaisemiseksi kerätään erilaisia tutki-

musaineistoja. Tutkimuksessa käytetyt kolme eri näkökulmaa (asiakkaan, palveluntuot-

tajan ja eläkeyhtiön) ohjaavan palvelun toiminnan tutkimiseksi parantavat tutkimuksen 

pätevyyttä. Lisäksi erilaisilla menetelmillä (haastattelu, kysymyslomake ja yhteenveto-

raportti) kerätyt tutkimusaineistot syventävät tutkimuksen kohdetta ja vähentävät sattu-

manvaraisen tiedon mahdollisuutta. Tämä osaltaan parantaa myös tutkimuksen luotetta-

vuutta. 

 

Tutkimusaineiston luetettavuutta on pyritty lisäksi parantamaan käsittelemällä aineistoa 

mahdollisimman paljon koneellisesti sekä tehtyjen haastattelujen nauhoittamisella. Ko-

neellinen tietojenkäsittely analysointi vaiheessa varmistaa aineiston johdonmukaisen ja 

yhtenevän käsittelyn sekä haastattelujen nauhoittaminen varmistaa alkuperäisen tiedon 

käyttämistä tutkimuksessa. Tutkimusaineisto on myös otettu kokonaan mukaan tutki-

mukseen, joten tutkimuksen luotettavuutta on pyritty tältäkin osin lisäämään. 

 

6.3 Jatkotutkimusehdotukset 

 

Tutkielmassa selvitettiin kokeiluprojektin kautta, miten ohjaavaa palvelutoimintaa voi-

daan käyttää työeläkeyhtiön eräänä palvelumuotona. Vastaavanlaista palvelua ei aikai-

semmin ole ollut eläkeyhtiön työkyvyttömyyseläkkeiden ratkaisutoiminnassa. Koska 

toimintatapa on uusi, löytyy aiheesta varmasti tulevaisuudessa useitakin tutkimuksen 

kohteita. Tutkimuksen aikana tuli esille jo kysymyksiä, joihin olisi mielenkiintoista saa-

da vastauksia. Mitä tapahtui heille, jotka eivät ottaneet ohjaavaa palvelua vastaan? Sa-

maten voidaan kysyä; miksi ohjaava palvelu ei heitä kiinnostanut? Jos kokeiluprojektin 

jälkeen toiminta jatkuu ja ohjattavien määrät kasvavat, olisi mielenkiintoista tietää mi-

ten palvelu on toiminut suurilla asiakasmäärillä. Tutkimus voisi olla jatkoa tälle kokei-

luprojektin tutkimukselle. Mielenkiintoinen tutkimusaihe olisi myös selvittää, miten ja 

kuinka paljon tulevan ajan poistaminen lisää ohjattavien asiakkaiden määrää ja miten se 

muuttaa palveluntuottajien työtä. 
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6.4 Lopuksi 

 

Työeläkevakuutusyhtiö Varmalla ja eläkevakuutusyhtiö Ilmarisella oli yhteinen pilotti-

projekti ohjaavasta palvelusta työkyvyttömyyseläkkeen hakijoille ajalla 1.6.–

31.12.2004. Projekti oli kohdistettu henkilöihin, jotka olivat saaneet hylkäävän työnteki-

jäin eläkelain tai yrittäjäin eläkelain mukaisen työkyvyttömyyseläkepäätöksen. Ohjaava 

toimintamuoto oli kokeiluprojekti, eikä vastaavaa palvelumuotoa ole aikaisemmin ollut 

eläkeratkaisutoiminnassa. Vastaavantyyppistä viisivaiheista palvelua on käytetty kun-

toutuksen neuvontatyössä. Kuntoutuksen neuvontatyön porrastusta olen käyttänyt teo-

riana hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneen henkilön ohjaavalle palvelulle. 

Vastaavantyyppisesti kuten työeläkkeidenkin palvelutoiminta myös kuntoutuksen neu-

vontatyö koostuu useasta eri prosesseista, vaikka niitä ei kokonaiskuntoutustapahtumas-

sa erotellakaan. Ohjaavan palvelun avulla pyritään saamaan henkilöille tai tässä tapauk-

sessa asiakkaille selvempi ja konkreettisempi ohjauksen avulla tapahtuva yksilöllinen 

palvelutoiminta.  

 

Tutkimuksen tavoite oli tarkastella kolmesta eri näkökulmasta: asiakkaan, palveluntuot-

tajan ja eläkeyhtiön kannalta, miten kielteisen eläkepäätöksen saaneen henkilön ohjaava 

palvelumuoto sopii eläkeyhtiön toimintaan, onko tällaiselle palvelulle tarvetta ja miten 

ohjaavaa palvelua voidaan kehittää. Koska kysymyksessä oli pilottikokeilu, oli ilmeistä, 

että osa ongelmista ja kehitystarpeista johtui juuri pilottikokeilun luonteesta. Osa on-

gelmista tiedostettiinkin jo projektin aikana, mutta niiden muuttamiseen puolen vuoden 

kokeiluaika ei olisi riittänyt.  

 

Kuten kuntoutuksen neuvontatyössä, myös eläkeratkaisun ohjaavassa palvelussa ohjaus-

tapahtumassa on nähtävissä eri vaiheita. Näitä osaprosesseja ei kuitenkaan erotella, vaan 

ohjausprosessi on asiakkaalle yhtenäinen tapahtuma. Ohjauksen tulee olla asiakasläh-

töistä, vuorovaikutuksessa tapahtuvaa tulevaisuuteen suuntautuvaa toimintaa. Kuten 

kuntoutuksen prosessissakin, ohjaus oli nähtävä mahdollisuuksien arviointina, minkä 

pohjalta tehdään joko kuntoutuspäätös tai ohjaavan palvelun tapauskohtaiset päätökset. 

Molemmissa prosesseissa on tärkeää asiakkaan luottamuksen saavuttaminen ja yksilöl-

linen ohjaaminen. Asiantuntijoiden hyväksikäyttö koko prosessin ajan on välttämätöntä. 

Modernille yhteiskunnalle on ominaista, että yksittäisen ammattiryhmän asiantuntijuu-
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den avulla ei hallita kaikkea. Molemmissa prosesseissa asiantuntijoina käytetään lääkä-

reitä. Riippuvuus muualta saatavasta informaatiosta on merkittävää ja saatuja tietoja 

hyödynnetään asiakkaan ohjaamisessa. Tämä aiheuttaa myös riippuvuutta eri yhteistyö-

tahojen toiminnassa. Näin esimerkiksi erilaisten lausuntojen saaminen asiakkaan ter-

veydentilasta tai työttömyyspäivärahapäivien lukumäärästä voi olla välttämätöntä kun-

toutus- tai ohjauspäätöksissä. Asiantuntijoiden hyväksikäyttämistä on myös erilaisten 

tutkimusten teettäminen työkyvyn arvioimiseksi. Tärkeäksi vaiheesi ohjaavassa palve-

lussa ja kuntoutuksen neuvontyössä tuli suunnitelman realistisuus. Pyrkimyksenä on 

aina mahdollisuuksien lisääminen. Sekä kuntoutuksen neuvontatyössä että ohjaavassa 

palvelussa on nähtävissä tarpeen mukaan joustava malli, jota jäsentää tiedon hankinta, 

yhteydenotot ja asiakkaan ohjaus. 

 

Asiakaspalautteiden, palveluntyönantajien kyselylomakkeen sekä eläkeyhtiön haastatte-

lujen perusteella hylkäävän eläkepäätöksen saaneen eläkkeenhakijan ohjaava palvelu-

toiminta otettiin myönteisesti vastaan ja sen toivottiin jatkuvan myös kokeiluajan jäl-

keen. 
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LIITTEET 

 

Liite 1: Eläkeyhtiön lähettämä kirje hylkypäätöksen saaneelle eläk-

keenhakijalle. 
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Liite 2: Palveluntuottajien ensimmäinen asiakaskysely eläkkeenhaki-

jalle. 
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Liite 3: Palveluntuottajien toinen asiakaskysely eläkkeenhakijalle. 
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Liite 4: Kyselylomake palveluntuottajille 
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Liite 5: Haastattelukysymykset eläkeratkaisijoille, ratkaisupäällikölle 

ja osastopäällikölle 

 

1. Miten käytännöntoiminta hylkäävän eläkepäätöksen saaneiden ohjaavaan pal-
veluun on mielestäsi toiminut? 

• Ovatko palvelua hakeneet henkilöt ”osanneet toimia” ohjaavan kirjeen 
mukaan? 

• Onko kirje ollut toimivaa, vai onko asian tiimoilta tullut esim. ”turhia” 
puheluita? 

 

2. Onko tiedonkulku eläkeyhtiön, eläkkeenhakijan ja palveluntuottajan välillä su-
junut hyvin? 

• Jos ei, mikä on mielestäsi ollut esteenä? 

 

3. Miten ohjaava palvelutoiminta on vaikuttanut työhösi (paljon, vähän, ei ollen-
kaan)? 

 

4. Onko päätös, kuka kuuluu ohjaavan palvelun piirin, ollut helppo ratkaista? 
 

5. Millaista palautetta olet palvelutoiminnasta saanut (jos olet saanut)? 
• Eläkkeenhakijoilta 
• Palveluntuottajilta 
• Työnantajilta/yrityksiltä  
• Muilta 

 

6. Mitkä ovat tarvittavat kehitystarpeet ohjaavassa palvelutoiminnassa, jos toi-
minta jatkuu? 

• Mitä mielestäsi palveluun tulisi lisätä? 
•••• Mitä mielestäsi tulisi poistaa? 
•••• Mitä tulisi tehdä toisin?  

 

7. Katsotko, että palvelutoiminta vastaa tarkoitustaan, ja sitä on tarpeellista jat-
kaa?  

• Tuleeko palvelutoimintaa jatkaa entisessä laajuudessaan? 
 

8. Mitä haluat vielä sanoa ohjaavasta palvelusta? 
 




