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1 JOHDANTO 

Nuorten työkyvyttömyys ja muu työmarkkinoiden ulkopuolisuus on noussut merkittä-

väksi yhteiskuntapoliittiseksi kysymykseksi (TEM 2012). Työkyvyttömyyseläkkeelle 

siirtyneiden määrän kehitystä tarkasteltaessa huomion kiinnittäminen nuoriin vaikuttaa 

perustellulta: vuonna 2001 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 1140 iältään 20–29-

vuotiasta henkilöä, mutta vuonna 2010 vastaava luku oli yli 1800 henkilöä.1 Vuodesta 

2008 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden nuorten määrä on kuitenkin ollut hieman 

laskusuunnassa. (ETK & Kela 2012.) 

Vaikka nuorten aikuisten työkyvyttömyyttä aiheuttavat syyt ovat usein jo varhaisessa 

lapsuudessa ilmeneviä vakavia sairauksia, joutuu yhä suurempi osa nuorista työkyvyt-

tömäksi masennuksen tai muiden mielialahäiriöiden vuoksi. Erityisesti näissä tapauksis-

sa työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen tarkoittaa usein turhaa työmarkkinoilta syrjäy-

tymistä, joka on traagista yksilön kannalta ja tulee kalliiksi myös yhteiskunnalle. Nuor-

ten työkyvyttömyyden kustannukset syntyvät menetetystä työpanoksesta sekä hoito- ja 

etuuskuluista. 30-vuotiaan jäädessä työkyvyttömyyseläkkeelle pelkästään menetetyn 

työpanoksensa arvo on yli 1,5 miljoonaa euroa (TEM 2012, 19). 

Nuorten työkyvyttömyyden tekee erityisen merkittäväksi ongelmaksi se, että suuret ikä-

luokat ovat parhaillaan siirtymässä eläkkeelle, mikä johtaa taloudellisen huoltosuhteen 

heikkenemiseen. Huoltosuhteen heikkenemiseen vaikuttaa myös se, että keskimääräisen 

eliniän oletetaan pitenevän ja syntyvyyden pysyvän alhaisena (Parjanne 2004, 13). 

Vuoden 2008 lopussa huoltosuhde oli 50,3 lasta ja eläkeläistä sataa työikäistä kohden. 

Tilastokeskuksen vuoden 2009 arvion mukaan väestöllinen huoltosuhde olisi vuonna 

2016 60,4 ja nousisi 70,5 vuoteen 2026 mennessä. Vuonna 2060 väestöllinen huol-

tosuhde olisi 79,1. (Tilastokeskus 2009.)  

                                                             
1 Osa työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrän kasvusta selittyy nuoren kuntoutusrahan käyttöönotolla (1999), 
jonka seurauksena siirtyneiden määrät laskivat 2000-luvun alussa. Kuntoutusrahan saaneet nuoret siirtyivät siis eläk-
keelle muutamaa vuotta myöhemmin. Nuorten työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen on siis lisääntynyt, mutta mal-
tillisemmin kuin julkisessa keskustelussa on usein esitetty (ks. Gould & Nyman 2010, 14; Koskenvuo, Hytti & Autti-
Rämö 2010, 38).   
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Taloudellisen huoltosuhteen heikkenemistä pidetään yleensä uhkana hyvinvointivaltion 

rahoituksen kestävyydelle. Tärkeänä lääkkeenä tähän väestölliseen muutokseen on esi-

tetty työurien pidentämistä (VNK 2009; Työelämäryhmä 2010). Eläkejärjestelmän vii-

me vuosien uudistusten tavoitteena on siirtää keskimääräistä eläkkeelle siirtymisiän 

odotetta kolmella vuodella vuoden 2008 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Vuonna 2008 

keskimääräinen eläkkeelle siirtymisiän odote oli 59,4 vuotta. (Työelämäryhmä 2010.) 

Työurien pidentämisessä erääksi tärkeäksi tavoitteeksi on nostettu alkavien työkyvyt-

tömyyseläkkeiden määrän merkittävä vähentäminen (VNK 2009; Työelämäryhmä 

2010). Työuriin liittyvää keskustelua on käyty etenkin työuran loppupään työkyvystä ja 

eläkeiän nostamisesta. Monien mielestä tulisi kuitenkin kiinnittää aiempaa enemmän 

huomiota nuoriin työuran alkupäässä: Suomen ylioppilaskuntien liiton (2010) ja työmi-

nisterin Lauri Ihalaisen (2012) mukaan nuorten työllistymiseen, koulutukseen ja työky-

kyyn panostaminen olisi työurien pidentämistavoitteen kannalta jopa olennaisempaa 

kuin se, mitä tapahtuu työurien loppupäässä.  

Väestön ikärakenteen muuttuessa kiinnostus työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen tut-

kimukseen on lisääntynyt. Pääasiassa tutkimus on keskittynyt vanhempiin ikäluokkiin ja 

henkilön nykyisten sosiaalisten tekijöiden tutkimukseen. Jotkut tutkimukset ovat sisäl-

täneet joitakin lapsuuden ja nuoruuden olosuhteisiin liittyviä tekijöitä, mutta elämänkaa-

rellisen näkökulman huomioiminen on ollut harvinaista. 

Yleisesti ottaen nuoret aikuiset ovat yleensä jääneet valtakunnallisissa terveystutkimuk-

sissa sivuosaan, vaikka monet tulevan terveyden kannalta keskeiset ympäristön ja käyt-

täytymisen piirteet vakiintuvat juuri tässä iässä: nuoret aikuiset täydentävät tai päättävät 

opintojaan, hakeutuvat työelämään ja perustavat perhettä. Tiedot terveydestä, sen mää-

rittäjistä ja niitä muovaavista tekijöistä tässä ikävaiheessa ovatkin tärkeitä koko aikuis-

väestön terveyden edistämiselle. (Koskinen ym. 2005, 9.) 

Tämän pitkittäistutkimuksen tarkoituksena on löytää joitakin oleellisia sosiaalisia riski-

tekijöitä nuorten työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen taustalta. Tavoitteena on selvit-

tää, minkälainen yhteys lapsuuden ja nuoruuden olosuhteilla on nuorten aikuisten työ-

kyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskiin. Tutkimuksessa pyritään testaamaan elämän-

kaariepidemiologisia teorioita. Näihin teorioihin sekä aikaisempiin tutkimuksiin perus-
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tuen oletan, että useat sosiaaliset tekijät elämänkaaren aikana ovat yhteydessä nuorten 

aikuisten työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskiin. 

Tavoitteena tutkimuksessa on määrittää sosiaalisten tekijöiden kannalta suurimmassa 

riskissä olevat henkilöt. Riskiryhmien määrittäminen on tarpeen tehokkaalle yhteiskun-

tapolitiikalle, koska työkyvyn edistämiseen tarvitaan tietoa siitä, millaisia ulottuvuuksia 

ja eroavaisuuksia eri väestöryhmien työkykyyn liittyy.  
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2 NUORTEN TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEET 

2.1 Työkyky ja työkyvyttömyys  

Työkyky-käsitteellä ei ole yhtenäistä määritelmää. Sosiaalivakuutuksen näkökulma ko-

rostaa sairauden, vian tai vamman merkitystä työkyvyn määrittelyssä erilaisilla kohtuul-

lisuusnäkemyksillä laajennettuna. Työkyvyn edistämisen näkökulmassa korostuu 

enemmän moniulotteinen ja kokonaisvaltainen työkyvyn tarkastelu, jossa yksilön voi-

mavarat, työ ja työelämän sekä työelämän ulkopuolinen ympäristö yhdessä määrittävät 

työkykyä. Näyttää kuitenkin vallitsevan yksimielisyys siitä, ettei työkyky ole vain yksi-

lön ominaisuus, vaan se on yksilön, hänen työnsä sekä ympäristön yhteinen ominaisuus. 

(Ilmarinen ym. 2006, 19–21; Gould ym. 2006, 311.) 

Suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä edustaa niin sanottua työkyvyn tasapainomallia, 

jossa työkyky perustuu yksilön fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn, 

joiden tulisi olla harmoniassa työn vaatimusten kanssa. Yksilön toimintakyvyn ja työn 

vaatimusten suhde on tällöin yksilön työkyky. Vastaavasti työkyvyttömyys on tämän 

suhteen häiriötila. (Järvikoski & Härkäpää 2004, 112; Lahtela & Lehtinen 1989, 161.) 

Työkyvyn arviointi suhteessa työhön on kuitenkin ongelmallista työttömien osalta, kos-

ka heidän kohdallaan ei ole työtä, johon työkykyä voisi verrata. Työttömyys on varsin 

yleistä työkyvyttömyyseläkettä hakeneiden taustassa. Työkyvyttömyyseläkepäätöstä 

edeltäneen vuoden lopussa työsuhteessa on enää noin puolet päätöksen saaneista henki-

löistä (Juopperi & Lampi 2012, 14). Myös pitkäaikaistyöttömyyden on havaittu olevan 

yleistä ennen työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä (Blomgren, Hytti & Gould 2011).  

Erityisesti nuorempien ikäluokkien kohdalla ollaan usein tällaisten ongelmien edessä: 

nuorilla on yleensä paljon työttömyyttä ja vähän työuraa ennen työkyvyttömyyseläk-

keelle hakeutumista.  

Asko Suikkanen (1992) onkin pitänyt työkykyä ja työn vaatimuksia toisiinsa suhteutta-

via malleja puutteellisina sen vuoksi, että ne eivät ota huomioon työnantajien käyttämiä 

työvoiman valikointikäytäntöjä. Relevantimpana työkyvyn käsitteenä hän on pitänyt 

työmahdollisuuksien realisoitumista, jossa otetaan huomioon myös työnantajien työ-
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voimapolitiikan lähtökohdat ja suhde muihin potentiaalisiin työntekijöihin (ks. myös 

Järvikoski & Härkäpää 2004, 118–119). 

Työkyvyttömyyden ja työmahdollisuuksien realisoitumisen määritelmällisistä ongelmis-

ta huolimatta suomalainen työkyvyttömyyseläkejärjestelmä on melko selkeästi kiinni 

lääketieteellisessä perustassaan. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen vaihtelut ovat 

samansuuntaisia sairastuvuuden ja kuolleisuuden väestöryhmittäisten erojen kanssa 

(Hytti 1993, 159). Myös Terveys 2000 -tutkimuksen mukaan sairastuvuus sekä työhön 

liittyvät tekijät olivat tärkeimmät työkyvyn määrittäjät, ja erityisesti alle 30-vuotiailla 

mielenterveys ja muu sairastuvuus painottuivat koetussa työkyvyssä työn sisältöä 

enemmän (Gould ym. 2006, 312–313).  

2.2 Suomen eläkejärjestelmä ja työkyvyttömyyseläkkeet  

Työkyvyttömyyseläkejärjestelmä on hyvinvointivaltion osa-alue, jossa työhön kykene-

mättömyyden määrittely rajaa ne edellytykset, joilla ihminen vapautetaan itsensä elät-

tämisen velvollisuudesta. Samalla määrittely rajaa suoritustason, jota työvoimaan kuu-

luvalta väestöltä vaaditaan. (Stone 1984, 21–23, 143.) 

 

Suomen eläkejärjestelmässä on kaksi toisiaan täydentävää lakisääteistä järjestelmää: 

työ- ja kansaneläkkeet. Työeläkkeet perustuvat tehtyyn ansiotyöhön ja vähimmäisturvan 

tarjoava kansaneläke puolestaan asumiseen. Kansaneläke turvaa siis eläkkeet, jos työ-

eläkettä ei ole, tai jos se jää pieneksi (Hietaniemi & Ritola 2007, 9). Nuorilla työkyvyt-

tömyyseläkeläisillä päätulonlähteenä on yleensä kansaneläke, koska työeläkettä kerryt-

tänyttä työskentelyaikaa ei ole riittävästi (Gould & Nyman 2010, 15). 

 

Suomessa työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää kansaneläkelain mukaan 16–64-

vuotiaalle ja työeläkelakien mukaan 18–62-vuotiaalle. Juridisesti työkyky ja työkyvyt-

tömyys ovat ilmiöitä, joita arvioidaan yleensä sairauden tai vamman aiheuttamien hait-

tojen pohjalta. Esimerkiksi kansaneläkelain (2007, 3. luku 12 §) mukaan: ”Työkyvyttö-

mänä pidetään henkilöä, joka sairauden, vian tai vamman takia on kykenemätön teke-

mään tavallista työtään tai muuta siihen verrattavaa työtä, mitä on pidettävä ikä, ammat-
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titaito ja muut seikat huomioon ottaen hänelle sopivana ja kohtuullisen toimeentulon 

turvana.” 

 

Työeläkejärjestelmässä eläkeoikeuden edellytyksenä on, että työkyvyttömyys on kestä-

nyt tai sen arvioidaan kestävän vähintään vuoden ajan työkyvyttömyyden alusta lukien. 

Henkilö voi saada työkyvyttömyyseläkettä, jos hänen työkykynsä on vähintään vuoden 

ajaksi heikentynyt vähintään kolme viidesosaa. Jos työkyky on heikentynyt vähintään 

kaksi viidesosaa, mutta vähemmän kuin kolme viidesosaa, voi henkilö olla oikeutettu 

osatyökyvyttömyyseläkkeeseen. Mikäli arvioidaan, että henkilön työkyky saattaa palau-

tua, myönnetään määräaikaista kuntoutustukea, joka tunnettiin aiemmin nimellä määrä-

aikainen työkyvyttömyyseläke. (Korpiluoma ym. 2006, 117, 119.) 

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirrytään lähtökohtaisesti vasta noin vuoden kestävän saira-

uspäivärahakauden jälkeen. Blomgrenin, Hytin ja Gouldin (2011, 13) tutkimuksessa 

kolmessa tapauksessa neljästä työkyvyttömyyseläkkeelle siirryttiin 300 sairauspäivära-

hapäivän jälkeen. Lainsäädännöllisesti työkyvyttömyyseläkejärjestelmää on pyritty ke-

hittämään työkykyä ylläpitäväksi. Eläkelaitoksen on ennen työkyvyttömyyseläkepää-

töksen tekemistä varmistettava, että työntekijän mahdollisuudet kuntoutukseen on selvi-

tetty. (Saarnio 2011, 10; Korpiluoma ym. 2006, 112.)  

2.3 Nuorten työkyvyttömyyseläkkeet 2000-luvulla 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden kokonais-

määrä on pysynyt jokseenkin samalla tasolla tai jopa hieman laskenut (ETK & Kela 

2011, 104). Mielenterveydellisiin syihin perustavat eläkkeet ovat puolestaan kasvatta-

neet osuuttaan työkyvyttömyyseläkkeen perusteena. Tällä hetkellä työkyvyttömyys-

eläkkeelle siirtyvillä mielenterveyden häiriöt muodostavat yleisimmän eläkkeen perus-

teena olevan sairausryhmän, jonka osuus kaikista työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen 

syistä on noin kolmannes (ETK & Kela 2011, 109). Myös monissa muissa Euroopan 

maissa mielenterveyden häiriöiden osuus työkyvyttömyyseläkkeiden perusteena olevis-

ta sairauksista on kasvanut (OECD 2003, 86). 
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Vaikka epidemiologisin tutkimuksin ei ole voitu yksiselitteisesti osoittaa, että mielen-

terveydelliset häiriöt olisivat lisääntyneet (Koskinen ym. 2010), on esitetty, että lievä ja 

keskivaikea masennus saattaisivat olla yleistymässä (Leinonen 2002, 62). Selvää kui-

tenkin on, että mielenterveyden häiriöiden aiheuttamat haitat ja kustannukset ovat nous-

seet yhä selkeämmin esiin. Vahvimpana osoituksena mielenterveyden häiriöiden väes-

tölle aiheuttamista toimintahaitoista voidaan pitää niiden takia työkyvyttömyyseläkkeel-

lä siirtyvien määrää (Lahtela & Lehtinen 1989, 16). Mielenterveyden häiriöt ovat on-

gelmallinen työkyvyttömyyttä aiheuttavana tekijänä siksi, että ne ovat poikkeuksellisen 

usein nuorten ikäluokkien ongelma. Mielenterveysperustaiselle eläkkeelle siirtyneistä 

alle 30-vuotiaita on tällä hetkellä noin neljännes (ks. ETK & Kela 2011).  

 

2000-luvulla 20–29-vuotiaana työkyvyttömyyseläkkeelle vuosittain siirtyneiden määrä 

on lisääntynyt vuoteen 2008 asti, jonka jälkeen siirtyneiden määrissä on ollut hieman 

laskua (kuvio 1). Osa kasvusta on tilastoharhaa, joka selittyy toisen sairausperustaisen 

etuuden, nuoren kuntoutusrahan, käyttöönotolla. 2000-luvun taitteessa käyttöön otettu 

kuntoutusraha tarkoitti työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen myöhentymistä muuta-

malla vuodella. Erityisesti älylliseen kehitysvammaisuuteen (F70-F79) perustuville 

eläkkeille siirtyneiden määrän lisääntyminen selittyy kuntoutusrahan käytön muutoksil-

la. 2000-luvulla tapahtunut kasvu onkin osittain työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden 

määrän palautumista 1990-luvun tasolle. (ks. Gould & Nyman 2011.) 

 

20–29-vuotiaiden sairausprofiilissa on myös tapahtunut hieman siirtymää mielenterve-

ysperustaisiin eläkkeisiin: vuonna 2001 siirtyneistä 73 prosenttia oli mielenterveyden 

häiriöihin (ICD-10 tautiluokituksen koodit F00-F99) perustuvia, mutta vuonna 2010 jo 

76 prosenttia. Eniten kasvua on tapahtunut mielialahäiriöihin (F30-F39) perustuvissa 

eläkkeissä, mutta myös muissa mielenterveyden häiriöissä ja muissa sairauksissa on 

tapahtunut kasvua. Ryhmässä ”muut sairaudet” yleisimpiä syitä työkyvyttömyyseläk-

keelle siirtymisen perusteena nuorilla olivat kasvaimet (C00-D48), tuki- ja liikuntaelin-

sairaudet (M00-M99), hermoston sairaudet (G00-G99) sekä vammat, myrkytykset ja 

muut ulkoiset syyt (S00-T98).  
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Kuvio 1. Vuosina 2001–2010 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet 20–30-vuotiaat työkyvyttömyyden 
syynä olleen sairausryhmän mukaan (ETK & Kela 2012). 

 

Nuorten työkyvyttömyyseläkkeiden määrien vaihtelua on selitetty useilla eri tavoilla, 

mutta viime vuosien kehitys ei selity ainakaan sillä, että hylkäysosuudet olisivat vähen-

tyneet. Alle 30-vuotiaiden työkyvyttömyyseläkkeiden hylkäysosuudet ovat ainakin kan-

saneläkejärjestelmässä jopa kasvaneet 2000-luvulla (kuvio 2). 2000-luvun alussa hyl-

käyspäätöksen sai noin 15 prosenttia hakijoista, mutta vuonna 2010 jo noin 25 prosent-

tia hakijoista. 

 

Kuvio 2. Alle 30-vuotiaana työkyvyttömyyseläkkeelle hakeneiden (kansaneläke) hylkäysosuudet vuosina 
2000–2010 (Kela 2012). 
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Työkyvyttömyyseläkkeiden taloudelliset vetovoimatekijätkään eivät ole reaalisesti li-

sääntyneet 2000-luvulla. Suhteellisesti työkyvyttömyyseläkeläiset ovat jopa aikaisem-

paa kauempana keskituloisista, joten heidän toimeentulonsa on heikentynyt sekä suh-

teessa muihin eläkkeensaajaryhmiin että ammatissa toimivien tulotasoon verrattuna 

(Tuominen, Nyman & Lampi 2011, 55–57). Erityisesti nuorilla työkyvyttömyyseläke-

läisillä tulot jäävät yleensä alhaisiksi, koska työeläkkeeseen oikeuttava työura on jäänyt 

lyhyeksi. 

 

Työelämän voidaan nähdä joiltain osin muuttuneen entistä enemmän psyykkistä työky-

kyä vaativaksi, jolloin mielenterveyssyiden merkitys työkyvyn heikkenemisessä on ai-

empaa korostuneempi (Gould & Nyman 2004, 20). Nuorten kohdalla itse työolot eivät 

kuitenkaan voi olla kovinkaan merkittävä tekijä, koska työkyvyttömyyseläkkeelle siir-

tymisen lisäys kohdistuu lähes pelkästään henkilöihin, jotka eivät ole olleet lainkaan tai 

ovat olleet vain hyvin vähän työelämässä (Gould & Nyman 2011, 15).  

Työelämään pääsyn psyykkisten vaatimusten kasvaminen voi puolestaan olla yhteydes-

sä etenkin mielenterveysperusteisten eläkkeiden lisääntymiseen. Myös muunlaiset ul-

koiset paineet ja odotukset opiskelussa ja opiskelupaikan saamisessa ovat saattaneet 

lisätä psyykkistä kuormitusta (Raitasalo & Maaniemi 2011, 8). Töiden vaativuuden li-

sääntyessä nuorten opiskeluajat ovat ainakin pidentyneet ja kokemukset työelämän ku-

luttavuudesta yleistyneet (Myllyniemi 2008, 106).  

Yhteiskunnalliseen ilmapiiriin ja asenteisiin perustuvia selityksiä nuorten työkyvyttö-

myyseläkkeelle siirtymisen vaihtelulle on vaikea arvioida, mutta nuorisobarometrin 15 

vuoden seurannan perusteella suhtautumisessa työhön ei ole tapahtunut merkittäviä 

muutoksia (Myllyniemi 2008, 106). Vaikka nuorisobarometrit eivät tuekaan näkemystä 

nuorten aiempaa alhaisemmasta työmoraalista, voi nuorten työhön liittyvien merkitysten 

silti nähdä olevan erilaisia kuin vanhemmilla ikäluokilla. Tuohinen (1996, 84–85) toi jo 

edellisen laman jälkimainingeissa esiin sen, että monille nuorille ei enää riitä tavoitteek-

si ”jokin kunnon ammatti, josta saa kohtalaisen palkan ja suhteellisen varman työsuh-

teen”. Nuorten suuren enemmistön mielestä työn ei tulisi olla vain elämisen väline, vaan 

sen tulisi olla mielenkiintoista.  
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Eräänä selityksenä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrän vaihtelulle voi olla se, 

että sekä perheiden että nuorten omassa terveyskäyttäytymisessä on tapahtunut muutok-

sia,  jotka  kuormittavat  nuorten  terveyttä  aiempaa  enemmän  (Raitasalo  &  Maaniemi  

2011, 7). Esimerkiksi neuvolaikäisistä ylipainoisia on 1–2 lasta kymmenestä. Ylipaino 

on myös sitä yleisempää, mitä vanhemmasta koululaisesta on kyse, hieman vajaa vii-

desosa kaikista kouluikäisistä on ylipainoisia. Osa lapsista, etenkin yläluokkalaisista, 

myös nukkuu liian vähän. (STM 2010, 11–12.) Toisaalta nuorten tupakoinnin ja päih-

teiden käytön kehityssuunnat ovat olleet pääosin myönteisiä 2000-luvulla (Raisamo ym. 

2011, 15). 

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen vaihtelu voi selittyä myös itse korvausjärjestel-

män sekä lääkärien sairausdiagnoosien kirjaamismenettelyn muutoksilla. Ainakin so-

maattisten sairauksien vähentymisen 1990-luvulla on arvioitu olleen merkki siitä, että 

psyykkiset sairaudet ovat muuttuneet aiempaa hyväksytymmiksi sekä julkisemmiksi 

sairauksiksi. Tämän seurauksena on saattanut olla se, että osa somaattisten sairauksien 

vähenemisestä on siirtymää mielenterveysongelmien ryhmään. On myös mahdollista, 

että terveydenhuollossa diagnosoidaan entistä tarkemmin mielenterveys- ja käytöshäiri-

öiden aiheuttama työkyvyttömyys. (Gould & Nyman 2004, 19; Raitasalo & Maaniemi 

2011, 7.)  

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen vaikuttaville riskeille altistuminen ei jakaudu 

samalla tavalla eri väestöryhmien välillä. Seuraavassa luvussa esitellään terveyteen ja 

työkyvyttömyyteen vaikuttavien erojen selitysmalleja.  
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3 ELÄMÄNKAARI JA TERVEYSEROT 

Useimmat nuoret aikuiset kokevat monia tärkeitä elämänmuutoksia varhaisessa aikui-

suudessa: esimerkiksi opintojen päättäminen, työelämään hakeutuminen ja perheen pe-

rustaminen. Tämän ”sosiaalisesti kriittisen” vaiheen aikana epäonnistuminen aikuisuu-

den roolin saavuttamisessa voi aiheuttaa kehityksen, jolla on negatiivisia vaikutuksia 

myöhempään sosiaaliseen asemaan sekä terveyteen ja työkykyyn (Bartley, Blane & 

Montgomery 1997). 

Varhaista työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä voidaan usein pitää katkoksena normaa-

liin elämänkulkuun, joka voi johtaa sosiaaliseen elämään ja aikuistumiseen liittyvistä 

tapahtumista syrjäytymiseen. Siirtymää nuoruudesta aikuisuuteen voidaan myös pitää 

merkittävä vaiheena myöhemmän terveyden ja terveyserojen kannalta. Monet tulevan 

terveyden kannalta keskeiset ympäristön ja käyttäytymisen piirteet vakiintuvat juuri 

tässä iässä (Koskinen ym. 2005, 9). 

Sosioekonomiseen asemaan liittyviä terveyseroja on selitetty yleensä kahdella eri taval-

la: kausaalisuuteen tai valikoitumiseen perustuvilla malleilla. Sosioekonomisella ase-

malla viitataan yleensä sekä hyvinvoinnin aineellisiin ulottuvuuksiin, että aineellisten 

voimavarojen hankkimiseen tarvittaviin edellytyksiin. (Lahelma & Rahkonen 2011, 44.) 

Sosioekonomisen aseman ulottuvuudet liittyvät toisiinsa, mutta kullakin niistä on myös 

oma kytkentänsä terveyteen. Esimerkiksi koulutus tuottaa tietoja ja taitoja, ammattiase-

ma ilmentää työoloja sekä tulot ja varallisuus määrittävät aineellisia olosuhteita ja kulu-

tuskykyä (Lahelma ym. 2007, 26). Työmarkkina-asema ja työttömyys sekä köyhyys 

ovat myös sosioekonomiselle asemalle läheisiä käsitteitä (Lahelma & Rahkonen 2011, 

47).  

Valikoitumisessa on kysymys niin sanotusta vastakkaisesta syy-yhteydestä eli siitä, että 

terveys, suoraan tai epäsuorasti, vaikuttaa siihen, mihin sosioekonomiseen asemaan 

henkilö päätyy. Suoralla valikoitumisella tarkoitetaan tiettyyn sosioekonomiseen ase-

maan päätymistä oman terveyden perusteella. Esimerkiksi vakava sairaus lapsuudessa 

voi hankaloittaa koulunkäyntiä ja työllistymistä. Epäsuoralla valikoitumisella tarkoite-

taan sitä, että sosiaaliryhmään valikoituminen tapahtuu jonkin terveyteen yhteydessä 
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olevan sosiaalisen tekijän tai muun tekijän kautta. Esimerkiksi terveyskäyttäytyminen 

vaikuttaa suoraan terveyteen ja voi sitä kautta epäsuorasti valikoida ihmisiä sosioeko-

nomisiin ryhmiin. (Lahelma & Rahkonen 2011, 49.)   

Kausaaliyhteyden selitys lähtee puolestaan siitä, että sosioekonominen asema joko suo-

raan tai eri mekanismien välityksellä vaikuttaa terveyteen. Kausaaliselitykset kytkeyty-

vät erilaisiin syytekijöihin, kuten aineellisiin tekijöihin sekä elämäntyyliin ja terveys-

käyttäytymiseen. (Lahelma & Rahkonen 2011, 49–50.)   

Terveyserojen sosiaalisia määrittäjiä (determinantteja) voidaan hahmottaa myös elä-

mänkaarinäkökulman kautta. 1990-luvun jälkipuoliskolta alkaen tutkimuksissa on alettu 

yhä enemmän korostaa erilaisiin resurssieroihin liittyvien elinkaarivaikutusten merkitys-

tä terveyserojen syntymisessä. Sosioekonomista asemaa määritettäessä otetaan siis 

huomioon myös esimerkiksi vanhempien asema ja lapsuuden olosuhteet.  

Elämänkaariepidemiologinen näkökulma on relevantti tämän tutkimuksen kannalta, 

koska etenkin nuorten kohdalla sairastuvuus on erittäin merkittävä työkyvyttömyyttä 

ennustava tekijä. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden nuorten tapauksessa suora 

valikoituminen on eräs hyvin todennäköinen mekanismi varhaiselle eläkkeelle siirtymi-

sen prosessissa, mutta myös sosiaalisilla tekijöillä elämänkaaren aikana voi olla eroja 

selittävää kausaalista vaikutusta.  

Sosiaaliepidemiologiassa elämänkaarellinen näkökulma tarkoittaa tutkimusta lapsuudes-

ta ja nuoruudesta periytyvien tekijöiden vaikutuksesta myöhempään terveyteen. Näiden 

elämänkaariepidemiologisten teorioiden mukaan on esitetty, että sosioekonomiset ter-

veyserot rakentuvat varhaisten ja myöhempien ympäristötekijöiden sekä käyttäytymisen 

perustalle. Tällöin huonojen sosioekonomisten olosuhteiden vaikutus näkyisi myöhem-

min erilaisissa terveyden ulottuvuuksissa. (Kuh & Ben-Shlomo 2004; Kestilä & Rahko-

nen 2011.) Kokonaisuudessaan elämänkaarinäkökulma sisältää erilaisia teorioita ja tul-

kintoja siitä, miten eri elämänvaiheet vaikuttavat terveyteen. Toisaalta on korostettu 

biologisten ja geneettisten tekijöiden vaikutusta, toisaalta taas sosiaalisten tekijöiden 

merkitystä elämänkaaren eri vaiheissa (Kuh & Ben-Shlomo 2004).  
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Kuviossa 3 esitetään elämänkaariepidemiologian mukaisesti yksinkertaistettuja malleja 

siitä, miten lapsuuden ja nuoruuden elinolot voivat vaikuttaa aikuisuuden terveyteen ja 

sitä kautta työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen. Esimerkiksi koulutusryhmien väliset 

terveyserot voivat olla jopa suuremmat työkyvyttömyyden kuin muun terveyden suh-

teen. Tämä voidaan ymmärtää siten, että työkyvyttömyys on ehkä enemmänkin terveys-

ongelmien seuraus kuin terveyden mittari. Alemman koulutustason ammateissa voi olla 

vaikeampaa jatkaa terveyden heiketessä. (Bruusgaard 2010, 689.) 

Elämänkaariepidemiologisten mallien pohjalta on mahdollista hahmottaa aikuisuuden 

terveyden taustalla olevat tärkeimmät mekanismit. Käsitteet voivat kuvata syy- ja vaiku-

tusyhteyksiä ajassa sekä erilaisia kausaalisten toimintojen ajankohtia tai mekanismeja. 

(Kestilä & Rahkonen 2010, 229.) Näiden näkökulmien lisäksi voidaan elämänkaaren 

aikana tapahtuvia tekijöitä hahmottaa interaktiomallin kautta. Tällöin haitalliset tapah-

tumat voivat vaikuttaa terveyteen riippuen muista tekijöistä, jolloin riskitekijöiden hai-

tallinen vaikutus voi olla suurempi tietyissä väestöryhmissä (Bartley 2004, 104).  

Biologiset selitysmallit korostavat geneettisiä ja biologisia tekijöitä myöhemmän sairas-

tavuuden ja kuolleisuuden määrittäjinä. Näiden mallien painopisteet vaihtelevat, mutta 

ajatuksena on, että geneettinen tausta tai lapsuuden tapahtumat kriittisten kausien aikana 

määrittävät myöhempää sairastuvuutta. Kriittisillä kausilla tarkoitetaan sellaisia periode-

ja lapsuudessa sekä myöhemmissä elämänvaiheissa, jolloin tietyn tekijän vaikutus on 

suurempi kuin se myöhemmin olisi. (Bartley 2004, 104.)  

Biologiseen ohjelmointiin liittyvät selitykset voidaan jakaa kahteen pääalueeseen. Piilo-

vaikutus- eli niin sanottuun latenssimalliin (latency model) ja biologisten polkujen mal-

liin (biological pathways) (Kuh & Ben-Shlomo 2004). Piilovaikutusmallin mukaisesti 

tietty varhaislapsuuden tapahtuma tai altiste (joko ennen tai jälkeen syntymän) vaikuttaa 

sairauden kehittymiseen aikuisuudessa (kuvio 3 a). Keskeistä tässä mallissa ovat kehi-

tyksen kriittiset ajanjaksot, jolloin sikiöaikaiset tai varhaislapsuuden altistukset muok-

kaavat myöhempää terveyttä jopa pitkän ajanjakson jälkeen. Biologisen ohjelmoinnin 

perusajatuksen mukaan biologiset tekijät vaikuttavat sairauden puhkeamiseen latentin, 

piilevän kauden jälkeen itsenäisesti tai yhteisvaikutuksessa myöhempien riskitejöiden 

kanssa. Esimerkiksi aliravitsemus voi vaikuttaa lapsen kasvuun ennen syntymää tai sen 
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jälkeen, mikä puolestaan vaikuttaa myöhempään sairastuvuuteen, mikäli kyseinen häiriö 

on esiintynyt kriittisen vaiheen aikana. Biologisten polkujen malli ottaa kyllä huomioon 

sairauden riskin kehittymisen eri elämänvaiheissa, mutta ei oleta kriittisten vaiheiden 

olemassaoloa. (Kestilä & Rahkonen 2011, 229–230.) 

Varhaiset sosiaaliset tekijät vaikuttavat myös biologiseen kehitykseen. Samalla ne ovat 

alkuja sosiaalisille poluille, jotka johtavat aikuisuuden terveyteen. Biologisten tekijöi-

den ohella sosiaaliset tekijät ja elinolot vaikuttavat aikuisuuden terveyteen ja sairasta-

vuuteen. (Wadsworth 1997.)   

 

Sosiaalisen ohjelmoinnin tai sosiaalisten polkujen malli voidaan jakaa kahteen aluee-

seen: kasautumismalliin (accumulation model) ja polkumalliin (pathway model) (Kesti-

lä & Rahkonen 2011, 231). Kasautumisen (kuvio 3 b) ajatus perustuu siihen, että ter-

veyden riskitekijät kasautuvat elämänkaarelle sairauksien, epäsuotuisien ympäristöteki-

jöiden ja terveyttä vaarantavan käyttäytymisen kautta. Sosiaalisten polkujen malli (ku-

vio 3 c) korostaa sitä, että lapsuuden sosiaalisten ja taloudellisten ongelmien vaikutus 

aikuisuuden terveyteen voi välittyä esimerkiksi sellaisten polkujen kuten koulutuksen, 

työllistymisen ja muiden aikuisuuden olosuhteiden kautta (Kestilä 2008). Mallin mu-

kaan varhaiset altistukset vaikuttavat myöhempiin altistuksiin: lapsuuden elinolot vai-

kuttavat aikuisuuden elinoloihin, joilla puolestaan on suora vaikutus sairastuvuuden ja 

työkyvyttömyyden riskiin. Sosiaalisten polkujen malli lapsuuden elinolojen ja aikuisuu-

den terveyden välillä korostaa sosiaalisia riskien ketjuja, jotka vaikuttavat koko yksilön 

elämänkulun ajan. Nämä polut välittävät lapsuuden elinolojen vaikutuksia aikuisuuden 

terveyteen, mutta samaan aikaan ne saattavat myös muokata näitä vaikutuksia. (Kestilä 

& Rahkonen 2010, 231.) 
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a) Piilovaikutukset/sensitiiviset kaudet 

 

 

 

 

b) Kasautuvat altistukset 

 

 

 

  

c) Sosiaaliset polut 

 

 

 

 

 
Kuvio 3. Yksinkertaistettu malli lapsuuden ja nuoruuden elinolojen yhteydestä terveyteen ja työkyvyttö-
myyseläkkeelle siirtymiseen (muokattu Kestilän ja Rahkosen 2011 kuviosta). 

 

Sosiaalisten ja biologisten tekijöiden vaikutukset voidaan siis analyyttisesti erottaa toi-

sistaan, mutta mielekkäintä lienee nähdä ne toisiaan täydentävinä (ks. Pensola 2003, 

41). Esimerkiksi yksilöiden altistuminen erilaisille ympäristötekijöille ei ole pelkästään 

sattumanvaraista tai vanhempien sosioekonomisen aseman kautta välittyvää, vaan ge-

neettiset tekijät vaikuttavat muun muassa siihen, kuinka altis kukin on joutumaan erilai-

siin riskiympäristöihin (Paavonen, Solantaus & Paunio 2009, 4258). Tällöin terveyteen 

liittyvät geneettiset riskitekijät manifestoituvat epäedullisten ympäristöolosuhteiden 

vaikutuksesta.  

Ympäristötekijätkin voivat siis vaikuttaa geenien ilmentymiseen ja sitä kautta edelleen 

yksilön käyttäytymiseen ja käyttäytymisen säätelyyn (Paavonen ym. 2009, 4258). Täl-

löin tapahtuu niin biologiseen valikoitumiseen kuin sosioekonomisiin olosuhteisiin pe-
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rustuvaa riskitekijöiden kasaantumista. Lapset, joiden vanhemmilla on esimerkiksi mie-

lenterveydellisiä häiriöitä, perivät usein paitsi biologisen sairastuvuusalttiuden, myös 

sosioekonomisia riskitekijöitä sekä sellaisen perheilmapiirin, joka voi lisätä sairastu-

vuuden vaaraa (Paavonen ym. 2009, 4257).  
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4 AIEMMAT TUTKIMUKSET NUORTEN TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEELLE 

SIIRTYMISEN SOSIAALISISTA TAUSTATEKIJÖISTÄ 

Seuraavaksi esitellään nuorten aikuisten työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä koskevia 

aiempia tutkimuksia. Tutkimusten esittelyssä keskitytään väestötasoisiin tutkimuksiin. 

Tuloksia verrataan koko väestön sekä vanhempien ikäluokkien vastaaviin tutkimustu-

loksiin. 

4.1 Ikä ja sukupuoli 

Henkilön ikääntyessä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riski yleensä lisääntyy 

(esim. Krause 1997 ym.; Harkonmäki ym. 2009). Vaikka työkyvyttömyyseläkkeelle 

siirtymisen todennäköisyys kasvaa iän myötä, ei kyse ole ainoastaan määrällisistä erois-

ta. Nuoremmissa ikäryhmissä työkyvyttömyyseläkkeet kertovat lähinnä väestön sairas-

tuvuudesta. Sen sijaan vanhemmissa ikäryhmissä työkyvyttömyyseläkkeet heijastavat 

myös yleisempää varhaista työelämästä vetäytymisen suuntausta. (Hytti 1993, 13; 

Gould & Nyman 1998, 8.) 

Suomessa miesten työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskin on yleensä havaittu ole-

van suurempi kuin naisilla (Hytti 1993, 74–84). Yleisesti ottaen tutkimukset sukupuolen 

yhteydestä siirtymisen riskiin ovat kuitenkin olleet ristiriitaisia ja voivat vaihdella tar-

kasteltavan ikä- ja sairausryhmän mukaan (esim.Hytti 1993; Bruusgaard ym. 2010; 

Borg ym. 2004).  

Nuorten aikuisten sukupuolittaisia eroja koskevia tutkimuksia on vähemmän: suomalai-

sia tutkimuksia en löytänyt, mutta Gravsethin ja kumppaneiden (2007) norjalaisessa 

väestötason seurantatutkimuksessa nuorilla naisilla oli hieman suurempi työkyvyttö-

myyseläkkeelle siirtymisen riski kuin miehillä. Erot kuitenkin syntyivät vasta lähellä 30 

ikävuotta ja sen jälkeen. Bruusgaardin ja kumppaneiden (2010) norjalaistutkimuksessa 

nuorilla miehillä (18–29-vuotiaat) oli puolestaan hieman suurempi työkyvyttömyys-

eläkkeiden alkavuus kuin naisilla.  
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4.2 Nuoruuden tekijät 

Sosioekonomisten tekijöiden ja terveyden väliltä on löydetty vahva yhteys useissa Eu-

roopan maissa. Yleisen havainnon mukaan alhaisempi sosioekonominen asema ja hei-

kot lapsuuden olosuhteet ovat yhteydessä huonompaan terveyteen (Mackenbach 2008; 

Lahelma & Rahkonen 2011). Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä on myös käytetty 

varsin paljon terveyden indikaattorina, mutta tutkimus on keskittynyt pääasiassa van-

hempien ikäluokkien tutkimukseen.  

Nuorilla aikuisilla omaan sosioekonomiseen asemaan liittyvillä tekijöillä on yleensä 

havaittu olevan suurempi yhteys työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskiin kuin lap-

suuden sosioekonomisilla tekijöillä (Gravseth ym. 2007; Upmark ym. 1999; Upmark 

ym. 2001). Samanlaisia havaintoja on tehty myös vanhemmilla ikäryhmillä (Uppmark 

& Thundal 2002). Omalla sosioekonomisella asemalla (40–54-vuotiaat) on havaittu 

olevan myös merkittävämpi yhteys työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskiin kuin 

kokemuksilla lapsuuden vaikeuksista (Harkonmäki ym. 2006). 

Matalan koulutuksen yhteys työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskiin on havaittu 

nuoria aikuisia koskevissa tutkimuksissa (Gravseth ym. 2007; Bruusgaard ym. 2010). 

Gravsethin ja kumppaneiden (2007) norjalaisessa rekisteritutkimuksessa seurattiin vuo-

sina 1967–1976 syntyneiden työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä siten, että henkilö 

tuli seurantaan täytettyään 20 vuotta ja seuranta jatkui vuoden 2003 loppuun. Tulosten 

mukaan keskiasteen koulutuksen puuttuminen 20-vuotiaana oli vahvasti yhteydessä 

työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskiin. Myös Bruusgaardin ja kumppaneiden 

(2010) poikkileikkausaineistoon perustuvassa norjalaisessa rekisteritutkimuksessa mata-

lasti koulutetuilla nuorilla (18–29-vuotiaat) oli suurempi riski siirtyä työkyvyttömyys-

eläkkeelle kuin korkeammin koulutetuilla nuorilla.   

Matalan koulutuksen yhteys työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskiin on havaittu 

myös kaikkia työikäistä ja vanhempia ikäluokkia koskevissa tutkimuksissa (esim. Kro-

stad 2002 ym.; Krokstad 2004;  Bruusgaard 2010), mutta nuoremmilla ikäryhmillä yh-

teyden on havaittu olevan jopa suurempi kuin vanhemmilla ikäryhmillä: Krokstadin ja 

kumppaneiden (2002) norjalaisessa seurantatutkimuksessa 20–49-vuotiaiden ryhmässä 
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alhainen koulutus lisäsi työkyvyttömyyseläkkeelle riskiä huomattavasti enemmän kuin 

yli 50-vuotiaiden ryhmässä.   

Nuorilla naisilla vähäisen koulutuksen on yleensä havaittu olevan merkittävämpi riski-

tekijä kuin miehillä (Gravseth ym. 2007;  Bruusgaard ym. 2010). Myös vanhemmissa 

ikäryhmissä on saatu samansuuntaisia tuloksia (Krokstad ym. 2002; Krokstad 2004).  

Sairausryhmiä vertailtaessa on epäilty, että mielenterveyden häiriöt saattaisivat poiketa 

muista sairauksista siten, että niissä ei välttämättä esiinny yhtä suuria sosioekonomisia 

eroja. Pensolan, Gouldin ja Polvisen (2010, 31, 45, 56) tutkimuksessa verrattiin työnte-

kijä- ja asiantuntija-ammateissa olleiden työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuutta sairaus-

ryhmittäin. Tulosten mukaan mielenterveyden häiriöihin perustuvissa työkyvyttömyys-

eläkkeissä ammattiryhmittäiset erot olivat pienempiä kuin muihin sairauksiin perustu-

vissa eläkkeissä. Myös Bruusgaardin ja kumppaneiden (2010) tutkimuksessa saatiin tätä 

oletusta tukevia tuloksia: tuki- ja liikuntaelinsairauksiin perustuvissa työkyvyttömyys-

eläkkeissä (18–66-vuotiaat) havaittiin suuremmat koulutusryhmittäiset erot kuin mielen-

terveyden häiriöihin perustuvissa eläkkeissä.  

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että työttömyyden ja työkyvyttömyyden riskit 

kietoutuvat yhteen ja kasautuvat usein samoille henkilöille (Heponiemi 2008). Työstä 

työttömyysputkeen tai työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden profiilien samankaltai-

suus voi myös viitata siihen, että työttömyysputki (työttömyys) ja työkyvyttömyyseläke 

voivat olla vaihtoehtoja toisilleen (Rantala 2008, 74). 

 

Ruotsalaisissa tutkimuksissa koulutuksen jälkeinen työttömyys oli yhteydessä miesten 

(alle 42-vuotiaat) lisääntyneeseen työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskiin (Up-

markin ym. 2001; Upmark ym. 1999; Upmark ym. 1997). Työttömyyden on myös ha-

vaittu olevan yhteydessä vanhempien ikäluokkien työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymi-

sen riskiin (esim. Krokstad ym. 2002; Krause ym. 2007.)  

 

Työttömyyden ja työllisyyteen perustuvan aseman tuntemattomuuden on havaittu ole-

van vahvemmin yhteydessä miesten työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskiin. 

Krokstadin ja kumppaneiden (2002) tutkimuksessa (alle 50-vuotiaat) työttömyydellä ja 
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työllisyyden tuntemattomuudella oli vahva yhteys miesten työkyvyttömyys eläkkeelle 

siirtymisen riskiin. Samassa tutkimuksissa naisilla ei havaittu vastaavaa riskiä työttö-

myyden osalta, mutta työllisyyteen perustuvan aseman tuntemattomuudella oli yhteys 

lisääntyneeseen riskiin. Myös Krostadin ja kumppaneiden (2004) tutkimuksessa alle 54-

vuotiaiden työttömyydellä ja työllisyysaseman tuntemattomuudella oli yhteys lisäänty-

neeseen riskiin, mutta miehillä yhteydet olivat voimakkaampia.  

Vähäisen sosiaalisen tuen on todettu olevan yhteydessä päihdeaineisiin liittyviin eläk-

keisiin nuorilla miehillä (Upmark ym. 1999). Sosiaalisten tekijöiden lisäksi myös hei-

kon tunteiden hallinnan, heikon itsearvioidun terveydentilan, alhaisen älykkyyden, al-

koholin ongelmakäytön, poliisin kanssa asioimisen ja tupakoinnin on havaittu olevan 

yhteydessä nuorten miesten mielenterveysperustaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle siir-

tymisen riskiin (Upmark ym. 1999; Upmark ym. 2001). Myös alhaisella syntymäpainol-

la ja lapsuudessa koetulla sairaudella on havaittu olevan nuorten aikuisten työkyvyttö-

myyseläkkeelle siirtymisen riskiä lisäävää vaikutusta (Gravseth ym. 2007). 

4.3 Lapsuuden tekijät 

Lapsuuden elinolosuhteiden ja ongelmien vaikutusta aikuisuuden terveyteen on tutkittu 

jonkin verran, mutta työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä koskevat tutkimukset ovat 

olleet harvinaisia. Yleisesti ottaen lapsuuden sosiaalisia olosuhteita kuvaavilla tekijöillä 

on havaittu olevan yhteys nuorten aikuisten työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen ris-

kiin, mutta oman aseman vakiointi on yleensä vähentänyt yhteyttä merkittävästi (Grav-

seth ym. 2007; Upmark ym. 1999; Upmark ym. 2001). 

Gravsethin ja kumppaneiden (2007) seurantatutkimuksessa (20–36-vuotiaat) oman kou-

lutuksen vakiointi lähestulkoon poisti vanhempien koulutuksen merkityksen. Myös 

vanhempien alhaisen ammattiaseman on todettu olevan yhteydessä miesten (alle 42-

vuotiaat) mielenterveysperustaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskiin, mut-

ta tällöinkin vaikutus on pääosin hävinnyt oman aseman vakioimisen jälkeen (Upmark 

1999).  
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Lapsuuden perhetyypillä on löytynyt yhteys myöhempään työkyvyttömyyseläkkeelle 

siirtymisriskiin. Gravsethin ja kumppaneiden (2007) rekisteritutkimuksessa (20–36-

vuotiaat) äidin aviottomuus ja avioero lisäsi työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen ris-

kiä. Upmarkin ja kumppaneiden (2001; 2002) tutkimuksissa yksinhuoltajuus lisäsi siir-

tymisriskiä molemmilla sukupuolilla. Molemmissa tutkimuksissa yhteys lisääntynee-

seen riskiin säilyi myös nuoren omaan asemaan liittyvien tekijöiden vakioimisen jäl-

keen.   

Myös lapsuuden elinoloihin liittyvillä vaikeuksilla on havaittu olevan yhteys lisäänty-

neeseen työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskiin. Upmarkin ja kumppaneiden 

(2001) ruotsalaismiehiä (alle 42-vuotiaat) koskeneessa tutkimuksessa isän alkoholismil-

la oli työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden osuutta lisäävää vaikutusta.  

Karoliina Harkonmäen ja kumppaneiden (2007) suomalaisen kyselytutkimuksen (40–

54-vuotiaat) mukaan aikuisuuden työkyvyttömyyseläkeriski kasvoi sitä suuremmaksi, 

mitä useampia vaikeuksia (vanhempien ero, talousvaikeudet, perheen ristiriidat, vakava 

sairaus perheessä, perheenjäsenen alkoholiongelma) oli lapsuuden aikana kokenut. Up-

markin ja kumppaneiden (2002) tutkimuksessa lapsuuden tekijöillä (negatiiviset tunteet 

lapsuudesta, vanhempien alkoholin käytöllä) oli yhteys ruotsalaisnaisten myöhempään 

työkyvyttömyyseläkeriskiin.  

Tutkimuksia lapsuuden perheen asunnon hallintaperusteen vaikutuksista työkyvyttö-

myys eläkkeellesiirtymisen riskiin en löytynyt. Myöskään vanhempien työttömyyden 

vaikutuksesta nuorten aikuisten siirtymisen riskiin en löytynyt tutkimuksia, mutta van-

hempien toimintakykyyn liittyvien ongelmien on havaittu lisäävän nuorten aikuisten 

työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskiä. Vaikutuksen todettiin olevan voimak-

kaampi, kun kyseessä oli samaa sukupuolta olevan vanhemman toimintakykyyn liittyvät 

ongelmat. (Gravseth ym. 2007.) 
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5 TUTKIMUSONGELMA, AINEISTO JA MUUTTUJAT   

5.1 Tutkimusongelmat ja -hypoteesit 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää millainen yhteys koulutuksella ja pääasi-

allisella toiminnalla on nuorten aikuisten työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskiin. 

Tarkoituksena on myös selvittää, millä tavalla lapsuuden sosiaaliset olosuhteet ovat 

yhteydessä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskiin. Tämän lisäksi selvitetään ris-

kitekijöiden sukupuolittaisia ja koulutusryhmittäisiä eroja. Analyysien avulla pyritään 

määrittämään sellaisia ryhmiä, jotka ovat suurimmassa riskissä siirtyä työkyvyttömyys-

eläkkeelle. Elämänkaariepidemiologisen teorian ja aiemman tutkimuksen perustelleella 

esitetään seuraavat tutkimushypoteesit: 

1. Omaan asemaan liittyvien tekijöiden yhteys nuorten aikuisten työkyvyttömyys-

eläkkeelle siirtymisen riskiin on suurempi kuin lapsuuden tekijöillä. 

 

2. Alhainen koulutus on yhteydessä nuorten aikuisten suurempaan riskiin siirtyä 

työkyvyttömyyseläkkeelle.  

a. Alhainen koulutus on naisilla merkittävämpi riskitekijä. 
 

3. Työttömyys on yhteydessä nuorten aikuisten suurempaan riskiin siirtyä työky-

vyttömyyseläkkeelle.  

a. Työttömyyden pidentyessä myös siirtymisriski lisääntyy. 

b. Työttömyys on miehillä merkittävämpi riskitekijä. 

 

4. Virallisten toimintojen ulkopuolisuus (ei työvoimassa tai opiskelemassa) on yh-

teydessä nuorten aikuisten suurempaan työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen 

riskiin. 

a. Virallisten toimintojen ulkopuolisuus on miehillä merkittävämpi riskitekijä. 
  

5. Lapsuuden sosiaalisia olosuhteita kuvaavilla tekijöillä on yhteys nuorten aikuis-

ten työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskiin. 

a. Yhteys siirtymisriskiin välittyy pääasiassa nuoruuden tekijöiden kautta. 
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Tutkimuksessa haetaan myös vastausta seuraaviin kysymyksiin: 

1. Onko lapsuuden ja nuoruuden tekijöiden yhteys nuorten aikuisten työkyvyttö-

myyseläkkeelle siirtymisen riskiin erilainen koulutuksen ja sukupuolen mukaan? 

2. Onko sukupuolten välillä eroa nuorten aikuisten työkyvyttömyyseläkkeelle siir-

tymisriskissä, siirtymisajankohdassa tai sairausprofiilissa?  

 

5.2 Tutkimusaineisto 

Aineistona tutkimuksessa käytettiin osia Tilastokeskuksen Helsingin yliopiston sosiolo-

gian laitokselle poimimasta EKSY (elinolot ja kuolleisuus) -rekisteriaineistosta. Aineis-

to on työssäkäyntitilaston pitkittäisaineistosta poimittu otanta, jonka perusjoukkona on 

Suomessa asuva väestö vuosina 1987–2007. Aineistoon on yhdistetty myös Eläketurva-

keskuksen sekä Kansaneläkelaitoksen tietoja.  

Aineisto on muodostettu systemaattisella ositetulla otannalla, joka sisältää 11 prosenttia 

henkilöistä, jotka ovat vuoden 2007 loppuun mennessä asuneet Suomessa vähintään 

yhtenä vuonna välillä 1987–2007 ja täyttäneet 15 vuotta. Aineistossa on myös 80 pro-

sentin suuruinen satunnaisotos vuosina 1987–2007 kuolleista henkilöistä. Kuolleiden 

henkilöiden suurempi todennäköisyys tulla poimituksi otokseen korjattiin analyyseissa 

painokertoimilla. 

Tässä tutkimuksessa perusjoukon muodostivat vuosien 1974–1977 ikäkohortit, jotka 

asuivat Suomessa vuoden 1997 lopussa. Aineistosta rajattiin pois sellaiset henkilöt, jot-

ka olivat eläkkeellä seurannan alussa. Otoksessa oli 29 181 henkilöä, joista miehiä 

15 219 ja naisia 13 962. Seurannan aikana työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi kaikkiaan 

560 henkilöä, joista miehiä 354 ja naisia 206.  
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5.3 Muuttujat 

Tutkimuksessa selitettävänä muuttujana oli työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen. Se-

littävinä muuttujina olivat sukupuoli, koulutus, pääasiallinen toiminta, isän ja äidin kou-

lutus ja työllisyys, lapsuuden perheen tulot, lapsuuden perheen asunnon hallintaperuste 

sekä lapsuuden perhetyyppi. 

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen                              

Selitettävänä muuttujana oli nuoren aikuisen työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen. 

Nuorella aikuisella tarkoitettiin tässä 21–32-vuotiasta henkilöä. Rajaaminen perustui 

muun muassa siihen, että työkyvyttömyyden perusteena olevat sairaudet ovat tämän 

ikäisillä varsin samankaltaisia. Esimerkiksi älyllisen kehitysvammaisuuden vuoksi jää-

dään yleensä eläkkeelle ennen 20 vuoden ikää (Gould & Nyman 2010) ja yli 30-

vuotiailla mielenterveyden häiriöiden osuus työkyvyttömyyseläkkeen perusteena vähe-

nee.  

Työkyvyttömyyseläkkeelle tarkoitettiin sekä työkyvyttömyyseläkettä (osa/täysi), että 

kuntoutustukea (osa/täysi), joka tunnettiin aiemmin nimellä määräaikainen työkyvyttö-

myyseläke. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneeksi määriteltiin ne henkilöt, joille alet-

tiin seurannan aikana maksaa vähintään yhtä työ- tai kansaneläkelakien mukaista työky-

vyttömyyseläkettä. Siirtyneeksi laskettiin sellaiset henkilöt, joilla ei ollut aikaisempia 

työkyvyttömyyseläkkeitä ennen seurannan alkamista. Eläkkeen voimaantulo tarkoitti 

ajankohtaa, josta alkaen henkilön oli todettu olleen juridisesti eläkelakien tarkoittamalla 

tavalla työkyvytön.  

Sairausryhmä                                                     

Työkyvyttömyyseläkkeen perusteena oleva sairausdiagnoosi tuotiin aineistoon ICD-10 -

tautiluokituksen mukaisesti. International Statistical Classification of Diseases and Re-

lated Health Problems (ICD) on kansainvälinen tautiluokitusjärjestelmä, jonka on kehit-

tänyt Maailman terveysjärjestö (WHO) (THL 2010). Käytetty diagnoositieto koskee 

työkyvyttömyyden perusteena olevaa tärkeintä sairautta. Työkyvyttömyyseläkkeelle 

siirtyneet jaettiin eläkkeen perusteena olevan sairauden mukaan kolmeen ryhmään: 
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 1) mielialahäiriöt (F30-F39), 2) muut mielenterveyden häiriöt (F00-F19, F20-F29, F40-

F99) ja 3) muut sairaudet. 

Mielialahäiriöiden ominaiset oireet liittyvät mielialan muutoksiin, jotka esiintyvät jak-

soittain vakavina masennusjaksoina tai maanisina ja/tai sekamuotoisina jaksoina (Lönn-

qvist 2011, 54). ICD-10 tautiluokituksen mukaan mielialahäiriöt luokitellaan seuraavas-

ti: mania (F30), kaksisuuntainen mielialahäiriö (F31), masennus (F32), toistuva masen-

nus (F33), pitkäaikainen mielialahäiriö (F34), muu mielialahäiriö (F38) ja määrittelemä-

tön mielialihäiriö (F39). (THL 2011, 260–263.) 

Ryhmä ”muut mielenterveyden häiriöt” kattaa mielialahäiriöitä laajemman kirjon erilai-

sia mielenterveyden häiriöitä. ICD-10 tautiluokituksen mukaan ryhmä ”muut mielenter-

veyden häiriöt” luokitellaan seuraavasti: elimellinen aivo-oireyhtymä (F00-F09), lääk-

keiden ja päihteiden aiheuttama elimellinen aivo-oireyhtymä ja käyttäytymisen häiriö 

(F10-F19), skitsofrenia, skitsotyyppinen häiriö tai harhaluuloisuus häiriö (F20-F29), 

neuroottinen, stressiin liittyvä tai somatoforminen häiriö (F40-F49), fysiologisiin ja 

ruumiillisiin tekijöihin liittyvä käyttäytymisoireyhtymä (F50-F59), aikuisiän persoonal-

lisuus- ja käyttäytymishäiriö (F60-F69), älyllinen kehitysvammaisuus (F70-F79), 

psyykkinen kehityshäiriö (F80-F89), tavallisesti lapsuus- tai nuoruusiässä alkava käy-

tös- ja tunnehäiriö (F90-F98). (THL 2011, 234.) 

Muissa sairauksissa suurimmat työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden osuudet nuorilla 

aikuisilla olivat seuraavissa diagnoosiryhmissä: kasvain (C00-D48), tuki- ja liikunta-

elinsairaus (M00-M99), hermoston sairaus (G00-G99) sekä vamma, myrkytys tai muu 

ulkoinen syy (S00-T98). (THL 2011, 278–279; 706.)  

Koulutus 1997                                                                                                                 

Tässä tutkimuksessa koulutuksella tarkoitettiin tutkintoon johtavaa koulutusta. Nuoren 

koulutusta katsottiin vuoden 1997 lopussa, jolloin tutkittavat olivat 20–23 vuoden iässä. 

Keskiasteen koulutuksen suoritteiden määrä on jo varsin vakiintunut tässä iässä (Myrs-

kylä 2011).  Koulutusmuuttuja jakautui kolmeen luokkaan:  

1) ylioppilas, 2) ammatillinen tutkinto ja 3) enintään peruskoulu 
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Pääasiallinen toiminta 1998                                                                              

Pääasiallisen toiminnan muuttuja kuvaa henkilön taloudellisen toiminnan laatua. Muut-

tuja muodostettiin koko vuoden pääasiallista toimintaa sekä työttömyyttä ja työvoimas-

saoloa kuvaavista muuttujista. Pääasiallista toimintaa määriteltäessä painotettiin työttö-

myyden luokkia. Mikäli henkilö oli ollut esimerkiksi työllisenä tai opiskelija yli 6 kuu-

kautta vuoden aikana, oli hän asemaltaan työllinen tai opiskelija. Työllinen tai opiskelija 

kuului kuitenkin työttömien luokkaan, jos hänellä oli ollut yli kolme kuukautta työttö-

myyttä vuoden aikana. Muuttuja jakaantui kuuteen luokkaan: 

1) työllinen, 2) työttömänä 3-6 kuukautta, 3) työttömänä yli 6 kuukautta, 4) opiske-

lija, 5) ase- tai siviilipalveluksessa ja 6) virallisten toimintojen ulkopuolella 

Ryhmä "virallisten toimintojen ulkopuoliset" muodostui henkilöistä, jotka olivat työ-

voiman (työlliset/työttömät) ulkopuolella eivätkä myöskään kuuluneet opiskelijoihin tai 

ase- tai siviilipalveluksessa olleisiin. Nämä henkilöt olivat esimerkiksi lastenhoidossa, 

omaehtoisessa opiskelussa, tulottomina vapaiden ammattien harjoittajina, maailman 

matkaajina tai välivuoden viettäjinä. Joillakin heistä saattoi olla sairauksia tai lievää 

vammaisuutta, jotka estivät työntekoa tai opiskelua, mutta eivät riittäneet työkyvyttö-

myyseläkkeeseen. Osalla saattoi myös olla erilaisia riippuvuusongelmia. (vrt. Myrskylä 

2012, 33.) 

Vanhempien koulutus 1987                               

Isän ja äidin koulutusta tarkasteltiin korkeimman suoritetun tutkinnon mukaan. Koulu-

tusmuuttuja jakautui kolmeen luokkaan:  

1) enemmän kuin keskiasteen tutkinto, 2) vähemmän kuin keskiasteen tutkinto ja 3) 

tuntematon  

Vanhempien työllisyys 1987              

Vanhempien työllisyystilannetta kuvaava muuttuja muodostettiin yhdistämällä työttö-

myyttä ja työvoimassaoloaikaa kuvaavien muuttujien tietoja. Työttömien luokkaan kuu-

luivat ne henkilöt, jotka olivat kokeneet työttömyyttä vuonna 1987. Työttömien luokit-

telu määriteltiin väljästi, koska työllisyys oli Suomessa suhteellisen hyvä vuonna 1987. 
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Työvoiman ulkopuolella oleminen tarkoitti koko vuoden poissaoloa. Vanhempien työl-

lisyyden perusteella muodostettiin neljä luokkaa:  

1) työssä, 2) työttömyyttä, 3) työvoiman ulkopuolella ja 4) tuntematon 

 

Lapsuuden perheen tulotaso1985                                  

Lapsuuden perheen tulotasoa tarkasteltiin tulokvartiileittain. Muuttujaa varten lapsuu-

den asuntokunnan valtionveronalaiset tulot jaettiin asuntokunnan kulutusyksiköiden 

määrällä, jotta suuren perheen skaalaedut tulivat huomioiduksi. Tutkimuksessa käytet-

tiin OECD:n vanhempaa muunnettua kulutusyksikköluokitusta, jossa asuntokunnan 

ensimmäinen aikuinen sai painokseen 1, muut aikuiset 0,7 ja 0-17-vuotiaat lapset 0,5.  

Lapsuuden perheen asunnon hallinta 1985                                            

Lapsuuden perheen asunnon hallintaperuste jakaantui kolmeen luokkaan: 

1) omistusasunto, 2) vuokra-asunto ja 3) muu tai tuntematon 

Lapsuuden perhetyyppi 1985                                            

Lapsuuden perhetyyppiä kuvaava muuttuja jakaantui kolmeen luokkaan:  

1) vanhemmat  avio-  tai  avoliitossa,  2)  yksinhuoltaja  tai  avoliitto,  jossa  ei  yhteisiä  

lapsia ja 3) perheeseen kuulumaton tai tuntematon 

Muuttuja ei mahdollistanut tehdä tarkkaa erottelua biologisten ja ei-biologisten van-

hempien suhteen. Avioliitoissa ei voitu erottaa yhteisiä ja ei-yhteisiä lapsia sisältäviä 

perheitä toisistaan. Avoliittoperheiden tapauksessa tulee huomata, että osassa luokkaan 

1 kuuluvista perheistä lapsella voi olla myös isä- tai äitipuoli. Tämä johtuu siitä, että 

avoliittoperheissä voi olla sekä yhteisiä että ei-yhteisiä lapsia, mutta muuttaja ei kerro 

onko juuri tarkasteltava lapsi yhteinen vai ei.   

Avio- ja avoliittoperheissä eläneiden yhdistäminen oli mielekästä, koska näiden ryhmi-

en välillä ei ollut merkittävää eroa työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisriskien suhteen. 

Samalla perusteella myös yksinhuoltaja- ja avoliittoperheiden, joissa ei ollut yhteisiä 

lapsia, yhdistäminen oli perusteltua.  
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6 TUTKIMUSMENETELMÄ JA MALLINNUSSTRATEGIA 

6.1 Coxin regressio 

Tutkimuskysymysten selvittämiseksi käytettiin menetelmänä niin kutsuttua elinaikamal-

lia (survival analysis), jolla voidaan analysoida tutkittavan ilmiön esiintymistä jonkin 

seuranta-ajan kuluessa ja sen tapahtumiseen kulunutta aikaa. Elinaikamallien etu suh-

teessa usein käytettyihin lineaarisiin ja logistisiin regressiomalleihin on se, että niiden 

avulla on mahdollista selvittää pitkittäisaineistoa käyttäen paitsi tapahtuuko ilmiö tutkit-

taville henkilöille myös sitä, milloin se tapahtuu. (Singer & Willet 2003, 306.) 

Tässä tutkimuksessa tapahtumaan (työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen) kulunut aika 

ei sinänsä ole suurimman kiinnostuksen kohteena, vaan halutaan tietää vaihteleeko riski 

kokea vastetapahtuma eri selittävien muuttujien luokissa seurannan aikana. Tähän tar-

koitukseen sopiva elinaikamalli on Coxin regressiomalli (Cox proportinal hazard mo-

del), joka mahdollistaa useiden riskitekijöitä samanaikaisen huomioimisen (ks. Tabach-

nick & Fidell, 2007, 506).   

Yksi elinaikamallinnukseen liittyvistä eduista on sensuroitujen tapausten käsittely. Pys-

tytään siis ottamaan huomioon sellaiset tapaukset, joille vastetapahtumaa ei tapahdu 

seurannan kuluessa. Osa seurattavista pysyy seurannassa koko ajan vastetapahtumaa 

tapahtumatta, joillekin tapahtuu jokin muu kuin vastetapahtuma, ja jotkut poistuvat seu-

rannasta kesken seurannan esimerkiksi kuollessaan, jolloin tieto vastetapahtumasta jää 

saamatta. Näissä tapauksissa puhutaan sensuroiduista havainnoista, ja ne pidetään ana-

lyyseissa mukana ei-vastetapatuman sattumiseen tai seurannan päättymiseen asti. (Ta-

bachnick & Fidell 2007, 537.)  

Tässä tutkimuksessa pääte- tai vastetapahtuma määritellään henkilölle tapahtuneen työ-

kyvyttömyyseläkkeelle siirtymiskuukauden kautta. Muita syitä poistua (sensuroitua) 

aineistosta ovat kuolema ja maastamuutto. Seuranta-aika jatkuu tutkimusajan loppuun, 

mikäli edellä mainittuja päätetapahtumia ei ole tapahtunut.  

Coxin regressiossa mallinnetaan hasard-funktiota, joka mittaa ajan funktiona sitä nope-

utta, jolla aineistoon kuuluvat päätyvät päätetapahtumaan. Tällä tarkoitetaan henkilön 
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todennäköisyyttä kokea tapaus (työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen) tietyllä aikape-

riodilla ja oletuksella, että hän ei ole kokenut sitä aikaisemmin. Hasard-funtion, kuten 

kaiken muunkin tapaushistoria mallintamisen, perustana on eloonjäämisfunktio, jolla 

mallinnetaan todennäköisyyttä selviytyä ainakin aikaan t saakka. (Singer & Willett, 

512–528.) 

Mallinnuksessa perushasardi jätetään estimoimatta ja riskitekijöiden vaikutusta vastee-

seen kuvataan hasardien välisten suhteiden (hazard ratio, HR) avulla. Koska pe-

rushasardi jätetään mallintamatta, ei malli tee oletuksia funktioiden muodoista toisin 

sanoen tapahtuma-ajan jakautumisesta. Malli on siis varsin joustava funktioiden muoto-

jen suhteen, mutta se olettaa, että selittävien tekijöiden vaikutus vasteeseen (eli hasar-

disuhde) pysyy samanlaisena läpi tarkasteltavan ajanjakson. Näin ollen mallia voidaan 

kutsua semiparametriseksi. (Sarja 2012; Singer & Willett, 512–528.) 

Cox mallinnuksessa ollaan yleensä kiinnostuneita kahden hasardin suhteesta. Hasard-

funktiosta lasketaan parametreja, jotka kuvaavat eri tutkittavien ryhmien hasardien suh-

detta (HR) selittävien muuttujaryhmien mukaan. Analyysin tulokset esitetään hasard-

suhteiden avulla. Diskreettien muuttujien tapauksessa, kuten tässä tutkimuksessa, muut-

tujan kunkin ryhmän hasardia verrataan vertailuryhmän hasardiin, jolloin nähdään ryh-

män suhteellinen ero vertailuryhmään nähden. Vertailuryhmä saa aina arvokseen yksi. 

(Singer & Willett, 2003, 525–527.)  

Jos haluttaisiin tutkia ylioppilaiden ja ammattitutkinnon suorittaneiden eroja työkyvyt-

tömyyseläkkeelle siirtymisriskin suhteen, valittaisiin toinen ryhmistä verrokkiryhmäksi. 

Tämän jälkeen laskettaisiin näiden ryhmien välinen HR.  Jos ammattikoululaisten HR 

olisi 1,5 se tarkoittaisi sitä, että ammattikoulun suorittaneet siirtyvät eläkkeelle puoli-

toista kertaa ylioppilaita todennäköisemmin. HR:t voi tulkita myös prosentteina lasku-

kaavan 100*(HR-1) avulla.  

Coxin regression tuloksia tulkittaessa on pidettävä mielessä, ettei malli estimoi varsi-

naista hasardfunktiota, vaan laskee ainoastaan suhteellisia lukuja eri ryhmien välillä. 

Suurikaan HR:n arvo ei siis välttämättä tarkoita sitä, että riski olisi absoluuttisesti todel-

la suuri, jos vertailuryhmän riski on alun perinkin ollut pieni. (Singer & Willet 2003, 
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528.) Coxin regressiomalli ei siis kerro mitään tapahtuman absoluuttisen riskin suuruu-

desta, ainoastaan vertailtavien ryhmien suhteellisista riskeistä. 

6.2 Tutkimuksen kulku ja mallinnusstrategia 

Tutkimuksessa käytetään kohorttiseuranta-asetelmaa, joka on tärkein tutkimusasetelma 

seurantatutkimuksissa. Kyseisessä asetelmassa riskitekijöitä tutkitaan useammassa elä-

mänvaiheessa, mikä antaa poikkileikkaustutkimukseen verrattuna paremman mahdolli-

suuden kausaalipäätelmien tekemisen.  

Tutkimuksessa tarkastellaan, mitkä tekijät vaikuttavat nuorten aikuisten työkyvyttö-

myyseläkkeelle siirtymisen riskiin ja missä määrin nämä ovat tätä itsenäisesti selittäviä 

tekijöitä. Aineistoa kuvaillaan ensin tarkastelemalla työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymi-

sen jakaumia eri muuttujien luokissa. Tämän jälkeen elinaikamallinnuksen avulla selvi-

tetään, miten erilaiset muuttujat ovat yhteydessä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen 

riskiin. 

 

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä seurataan kahdeksan vuoden ajan, vuoden 1999 

alusta vuoden 2006 loppuun. Seurannan alussa tutkimusjoukkoon kuuluvat ovat täyttä-

neet 21–24 vuotta ja seuranta-ajan loppuun mennessä 29–32 vuotta. Kuviossa 4 on esi-

tetty tutkimuksessa käytettävien mittausten ajankohdat ja käytetyt muuttujat. Lapsuuden 

olosuhteita kuvaavia tekijöitä katsottiin joko vuoden 1985 tai 1987 tilanteen mukaan. 

Nuoruuden asemaa kuvaavia tekijöitä katsottiin koulutuksen osalta vuoden 1997 lopun 

tilanteesta ja pääasiallista toimintaa koko vuoden 1998 tilanteen mukaan.  
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Syntymävuodet                   

1974–1977                              1985   1987                        1997  1998                             2006                 
.                                              (8-12 vuotta)                             
                         (21–24 vuotta)               (29–32 vuotta) 

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen  
(01.01.1999–31.12.2006) 

                                                                                                                                                                                
Kuvio 4. Tutkimuksessa tehtävien mittausten ajankohdat ja käytettävät muuttujat.    

    

Kahden muuttujan yhteisvaihtelu (kovariaatio) ei ole vielä riittävä kausaalitulkintojen 

tekemiseen. Kausaalitulkintojen ehtona empiirisessä tutkimuksessa on, että selitettävä 

muuttuja x on ennen selittävää muuttujaa y:tä sekä se, että x:n ja y:n yhteisvaihtelu ei 

ole kolmansien tekijöiden aiheuttamaa. Tämän lisäksi x:n ja y:n välinen suhde on voita-

va johtaa yleisestä teoriasta, eli pelkkä empiirinen yleistys ei ole vielä kausaalinen lain-

alaisuus. (Alkula, Pöntinen & Ylöstalo 1994, 167; Uusitalo 1991.) Tämän vuoksi täytyy 

olla olettamuksia siitä, mitkä seikat voisivat olla ilmiön syynä, jotta osattaisiin valita 

vakioidut ja vaihtelevat muuttujat tarkoituksenmukaisella tavalla (Eskola 1967, 11). 

Tässä tutkimuksessa tämä tarkoittaa elämänkaariepidemiologisen teorian testaamista 

empiirisellä aineistolla. 

Kausaalisuhteen tarkemman analyysin kannalta on myös oleellista, että voidaan ottaa 

mukaan ajan suhteen porrastettuja muuttujia (Eskola 1967). Tässä tutkimuksessa ajalli-

sesti selittäviä muuttujia x katsottiin ennen seurannan aloittamista, joten selittävät muut-

tujat x ovat ennen selitettävää muuttujaa y (työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen). 

Myös selittävät muuttujat voidaan jakaa ajallisesti lapsuuden ja nuoruuden tekijöihin.  

Elaboraatiomenettelyn avulla korrelaatioita voidaan käyttää hyväksi kausaalipäätelmiä 

tehtäessä. Näitä menettelytapoja on kolme päätyyppiä: selitys-, tulkinta- sekä täsmen-

nyselaboraatio. (Alkula ym. 1994, 200; Toivonen 1999, 196.) Tilastollisessa mallinta-

PÄÄASIALLINEN 
TOIMINTA 

PERHEEN TULOT, 
ASUNNON 
HALLINTA JA 
PERHETYYPPI 

VANHEMPIEN 
KOULUTUS JA 
TYÖLLISYYS  

KOULUTUS 
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misessa selitys- ja tulkintaelaboraatio liittyvät kolmansien tekijöiden liittämiseen mal-

liin.  

Mikäli malliin tuotujen kolmansien tekijöiden oletetaan vaikuttavan sekä vasteeseen että 

alkuperäiseen selittävään muuttujaan ja sijoittuvan aikajärjestyksessä näitä ennen, on 

kyse selityselaboraatiosta (Toivonen 1999, 198). Mikäli alkuperäinen x:n ja y:n yhteys 

katoaa muiden kolmansien tekijöiden z vakioimisella, voidaan katsoa että malliin tuodut 

muut tekijät selittävän alkuperäisen yhteyden.  Tulkintaelaboraation oletuksena on, että 

kolmas tekijä z vaikuttaa kausaaliketjun aikajärjestyksessä alkuperäisen tekijän x ja vas-

teen y välissä.  Mikäli alkuperäinen yhteys x:n ja y:n välillä pienenee, kun kolmas tekijä 

z tuodaan malliin, voidaan yhteyden tulkita kulkevan tämän väliin tulevan tekijän kaut-

ta. 

Aiempaan tutkimukseen ja teoriaan perustuen oletetaan, että nuoren omaa asemaa ku-

vaavat muuttujat ovat yhteydessä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskiin. Selittä-

vien muuttujien päävaikutusten tarkastelun jälkeen yhteyksiä vakioidaan tulkinta- ja 

täsmennyselaboraation logiikan mukaisesti. Koulutuksella on oletettavasti vaikutusta 

siirtymisriskiin, mutta myös pääasiallisella toiminnalla oletetaan olevan itsenäistä vai-

kutusta siirtymisriskiin. Elaboraation avulla selvitetään kuinka paljon koulutuksen vai-

kutus työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisriskiin selittyy pääasiallisella toiminnalla. 

Nuoruuden tekijöiden yhteys voi olla myös aikaisempien olosuhteiden kautta välittyvää.  

Tämän vuoksi käytetään tulkintaelaboraatiota sen selvittämiseen, missä määrin nuoren 

oman aseman vaikutukset työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskiin selittyvät lap-

suuden tekijöillä. Mallinnus toteutetaan siten, että nuoruuden asemaan liittyvien tekijöi-

den jälkeen malliin lisätään lapsuuden elinoloja kuvaavia tekijöitä. Vanhempien koulu-

tuksen jälkeen malliin tuodaan heidän työllisyyttään kuvaava muuttuja, tämän jälkeen 

perheen tulot, asunnon hallinta peruste ja lopuksi lapsuuden perhetyyppi.  

Täsmennyselaboraatiosta puhutaan silloin, kun kahden muuttujan välinen yhteys näyt-

täytyy erilaisena kolmannen muuttujan luokissa. Tällöin kolmas tekijä täsmentää alku-

peräistä yhteyttä niin, että yhteydet ovat erilaisia, kun huomioidaan kolmannen tekijän 

vaikutus. (Toivonen 1999, 199.) Täsmennyselaboraatiota voidaan tutkia tarkastelemalla 

tekijöiden yhteyksiä erikseen kolmannen muuttujan luokissa (interaktio). 
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Tässä tutkimuksessa täsmennyselaboraatiolla tarkastellaan selittävien tekijöiden ja su-

kupuolen interaktiota. Yhteisvaikutuksen testaamisella saadaan selville vaikuttavatko 

selittävät muuttujat eri tavalla naisten ja miesten työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen 

riskiin. Tällä menetelmällä voidaan tarkemmin selvittää työkyvyttömyyseläkkeelle siir-

tymisen kannalta merkittävimpiä riskiryhmiä. Riskiryhmien tarkemman selvittämisen 

vuoksi tarkastellaan myös sitä, vaikuttaako pääasiallisen toiminta eri tavalla koulutus-

ryhmän mukaan.  

 

Kasautuvien altistusten selvittämiseksi katsotaan lapsuuden tekijöiden vaikutusta erik-

seen koulutusryhmittäin. Tämän lisäksi tutkitaan työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen 

riskin vaihtelua sukupuolen mukaan eri sairausryhmissä.  

Mikäli lapsuuden tekijöillä on suora yhteys siirtymisriskiin, tulosten voidaan sanoa tu-

kevan elämänkaariepidemiologisen teorian mukaista piilovaikutusmallia. Jos taas lap-

suuden tekijöiden ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisriskin välinen yhteys löytyy, 

mutta häviää vakioitaessa omaan asemaan liittyvillä tekijöillä, tukevat tulokset polku-

mallia, jossa riskit välittyvät oman aseman kautta. Kasautuviin altistuksiin perustuva 

malli saa tukea silloin, jos esimerkiksi alemmin koulututtujen vanhempien enintään pe-

ruskoulun käyneillä lapsilla on suurempi riski siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle, verrat-

tuna korkeammin koulutettujen vanhempien enintään peruskoulun suorittaneisiin lap-

siin. 

Täytyy kuitenkin muistaa, että ajallisesti järjestettyjen muuttujien järjestys ei ole vält-

tämättä todiste kausaaliyhteydestä. Valikoituminen on mekanismi, joka voi kääntää 

muuttujien järjestyksen päinvastaiseksi. Mikäli esimerkiksi työttömillä havaitaan olevan 

suurempi riski siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle kuin työllisillä, voi tämä merkitä joko 

sitä, että työttömyys heikentää terveyttä ja työkykyä (kausaalinen vaikutus), tai sitä, että 

työttömäksi valikoituvat esimerkiksi terveyden perusteella suurimmassa työkyvyttö-

myysriskissä olevat (valikoituminen) henkilöt (ks. Martikainen & Mäki 2011, 92–94). 

Esimerkiksi sellaiset yksilötason tekijät, kuten syntymäpaino, lapsuuden terveys, älyk-

kyys tai temperamentti, voisivat valaista asiaa, mutta ne rajautuvat tämän tutkimuksen 

ulkopuolelle.  
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7 TULOKSET 

7.1 Taustamuuttujien jakauma ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden osuudet 

Taustamuuttujien jakauma                                                          

Taulukon 1 ensimmäisessä sarakkeessa on esitetty tutkimusjoukon painotetut jakaumat 

selittävien muuttujien luokissa. Nuoruuden koulutusmuuttuja määriteltiin vuoden 1997 

lopun tilanteesta. Pääasiallinen toiminta määriteltiin seurantaa edeltävän vuoden 1998 

tilanteen mukaan. Lapsuuden tekijät määriteltiin joko vuoden 1985 tai 1987 tilanteen 

mukaan. Kaikki tässä esitetyt prosentit on muodostettu painokertoimia käyttäen. 

Koulutuksen suhteen miehet jakaantuivat varsin tasaisesti ylioppilaisiin (40 %) ja am-

mattitutkinnon suorittaneisiin (40 %). Naisista suurempi osuus oli ylioppilaita (60 %). 

Enintään peruskoulun suorittaneita oli miehistä vajaa 20 prosenttia ja naisista vajaat 15 

prosenttia.  

Työllisenä oli miehistä noin puolet ja naisista noin 40 prosenttia. Noin 20 prosenttia 

nuorista oli työttömänä. Opiskelijoiden osuus oli naisilla (32 %) suurempi kuin miehillä 

(25 %). Ase- tai siviilipalveluksessa oli miehistä noin prosentti. Ryhmään ”virallisten 

toimintojen ulkopuoliset” kuului naisista noin 7 prosenttia ja miehistä 3 prosenttia.  

Tutkittavien lapsuudessa vanhemmista vähintään keskiasteen koulutuksen oli suoritta-

nut vajaa 60 prosenttia. Valtaosa vanhemmista oli työllisenä (70 %). Työttömänä van-

hemmista oli noin 5 prosenttia. Vajaa 20 prosenttia äideistä oli työvoiman ulkopuolella, 

isistä noin 10 prosenttia. Tähän saattaa vaikuttaa se, että naisten todennäköisyys jäädä 

hoitamaan lapsia kotiin on suurempi kuin miehillä. Asemaltaan tuntemattomia isiä (12 

%) oli lähes kolminkertainen määrä äiteihin (4 %) verrattuna.  

Valtaosa nuorista asui lapsuudessaan omistusasunnossa (75 %) ja noin 15 prosenttia 

vuokra-asunnossa. Kymmenesosalla asumismuoto oli jokin muu tai tuntematon.  Lap-

suudessa avio- tai avoliittoperheissä asui 85 prosenttia, ja noin kymmenesosa asuin yk-

sinhuoltaja- tai avoliittoperheissä, joissa ei ollut yhteisiä lapsia. Muut perhemuodot oli-

vat harvinaisempia.  
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Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden osuudet taustamuuttujien mukaan                                                                          

Taulukon 1 toisessa ja kolmannessa sarakkeessa on kuvattu seurannan aikana (1999–

2006) työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden osuudet sekä painottamattomat lukumää-

rät selittävien muuttujien luokissa. Tulee muistaa, että tässä esitettävät tulokset ovat 

kuvailevia; vasta selittävissä analyyseissa (kappaleesta 7.3 lähtien) testataan ja vakioi-

daan siirtymiserojen tilastollista merkitsevyyttä. Seurannan aikana työkyvyttömyys-

eläkkeelle siirtyi kaikkiaan 1,6 prosenttia tutkittavista, miehistä 1,9 prosenttia ja naisista 

1,2 prosenttia.  

Koulutusryhmittäin katsottuna suurimmat työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden osuu-

det olivat enintään peruskoulun suorittaneilla. Miehillä ei ollut merkittävää eroa ylioppi-

laiden ja ammattikoulun suorittaneiden välillä. Naisten kohdalla ylioppilailla oli sen 

sijaan pienempi siirtyneiden osuus kuin ammattikoulun suorittaneilla.  

Pääasiallisen toiminnan mukaan katsottuna työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden 

osuus oli pienin työllisillä. Työttömänä olleista (etenkin yli kuusi kuukautta) huomatta-

vasti suurempi osuus siirtyi työkyvyttömyyseläkkeelle. Myös ryhmässä ”virallisten toi-

mintojen ulkopuoliset” oli huomattavasti suurempi siirtyneiden osuus.  Opiskelijoilla 

siirtyneiden osuus oli hieman suurempi verrattuna työllisiin. Tarkastelun aikana ase- tai 

siviilipalveluksessa oleilla miehillä siirtyneiden osuus oli huomattavasti suurempi. Ase- 

tai siviilipalveluksessa olleista naisista (<0,1 %) yksikään ei siirtynyt eläkkeelle. 

Lapsuuden sosioekonomisen aseman kautta tarkasteltuna työllisinä olleiden vanhempien 

ja vähintään keskiasteen koulutuksen suorittaneiden isien lapsista pienin osuus siirtyi 

työkyvyttömyyseläkkeelle. Isän enintään perusasteen koulutuksen mukaisessa ryhmässä 

siirtyneiden osuus oli suurempi molemmilla sukupuolilla. Äidin enintään perusasteen 

koulutuksen mukaisessa ryhmässä siirtyneiden osuus oli suurempi ainoastaan naisilla. 

Isän työttömyyden ja työvoiman ulkopuolisuuden mukaisissa ryhmissä siirtyneiden 

osuus oli suurempi sekä naisilla että miehillä. Äidin työttömyyden mukaisessa ryhmässä 

siirtyneiden osuus oli molemmilla sukupuolilla suurempi, mutta äidin työvoiman ulko-

puolisuuteen perustuvassa ryhmässä siirtyneiden osuus oli suurempi vain miehillä. 
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Lapsuudessaan vuokra-asunnossa asuneilla työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden 

osuus oli suurempi molemmilla sukupuolilla. Myös lapsuuden perheen kuuluminen 

alimpiin tuloryhmiin lisäsi siirtyneiden osuutta molemmilla sukupuolilla. 

Yksinhuoltajaperheissä tai sellaisissa avoliittoperheissä, joissa ei ollut yhteisiä lapsia, 

asuneilla työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden osuus oli suurempi kuin avio- tai avo-

liittoperheissä asuneilla. Myös lapsuudessaan perheeseen kuulumattomilla tai perhetyy-

piltään tuntemattomilla siirtyneiden osuus oli suurempi kuin avio- tai avoliittoperheissä 

asuneilla.  
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Taulukko 1. Taustamuuttujien jakaumat sekä seurannan aikana työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden 
painotetut osuudet ja todellisten siirtyneiden määrät otoksessa sukupuolen mukaan. Vuosien 1974–1977 
ikäkohortit, joita seurattiin vuosina 1999–2006. 

                  
    Miehet       Naiset   

 

   Tk-
eläkeelle  Otoksessa1 

  

   Tk- 
eläkeelle  Otoksessa2 

  
Osuus 

% 
  siirtyneet 

% 
siirtyneet 

n 
 

Osuus 
% 

siirtyneet       
% 

siirtyneet 
n 

Yhteensä 100,0 1,9 354 
 

100 1,2 206 
Nuoruuden tekijät 

       Koulutus (1997) 
             Ylioppilas 39,6 1,3 98 

 
57,5 0,6 65 

      Ammattitutkinto 42,0 1,7 140 
 

27,8 1,3 59 
      Enintään peruskoulu 18,4 3,3 116 

 
14,7 3,5 82 

Pääasiallinen toiminta (1998) 
              Työllinen 51,2 1,0 105 

 
42,9 0,7 54 

       Työttömyyttä 3-6 kk 11,7 3,0 64 
 

11,4 1,4 29 
       Työttömyyttä yli 6 kk 8,2 5,1 82 

 
6,6 3,0 32 

       Opiskelija 24,8 1,5 69 
 

31,8 1,1 58 
       Ase- tai siviilipalvelus 1,1 4,5 8 

 
0,0 0,0 0 

       Virallisten toimintojen ulkop. 3,0 4,6 24 
 

7,3 2,7 32 
Lapsuuden tekijät 

        Isän koulutus (1987)  
              Vähintään keskiaste 54,3 1,6 168 

 
54,4 1,0 91 

       Enintään peruskoulu 43,2 2,2 176 
 

42,8 1,5 108 
       Ei tietoa  2,5 2,5 10 

 
2,7 1,4 7 

Äidin koulutus (1987)  
              Vähintään keskiaste 59,2 1,9 213 

 
59,6 1,1 113 

       Enintään peruskoulu 37,8 1,7 129 
 

37,1 1,4 85 
       Ei tietoa  3,0 2,4 12 

 
3,3 1,4 8 

Isän työllisyys (1987) 
              Työllinen 69,8 1,7 222 

 
68,6 1,1 132 

       Työttömyyttä 5,4 2,5 27 
 

4,9 1,6 11 
       Työvoiman ulkopuolella 13,0 2,2 52 

 
13,8 1,5 34 

       Ei tietoa  11,9 2,4 53 
 

12,8 1,2 29 
Äidin työllisyys (1987) 

              Työllinen 70,0 1,8 235 
 

69,5 1,1 134 
       Työttömyyttä 6,4 2,3 27 

 
6,5 1,8 20 

       Työvoiman ulkopuolella 19,3 2,2 77 
 

19,9 1,2 40 
       Ei tietoa 4,2 1,8 15 

 
4,1 1,7 12 

Perheen tulotaso (1985) 
              Ylin neljännes 23,9 1,6 74 

 
24,3 0,9 40 

       Kolmas neljännes 25,0 1,4 73 
 

24,9 1,2 47 
       Toinen neljännes 24,9 2,1 97 

 
23,9 1,4 58 

       Alin neljännes 23,6 2,3 101 
 

24,1 1,3 54 
       Ei tietoa 2,5 2,5 9 

 
2,8 1,6 7 

Asunnon hallinta (1985) 
              Omistusasunto 74,9 1,7 249 

 
73,8 1,1 139 

       Vuokra-asunto 14,2 2,7 66 
 

14,8 1,6 41 
       Muut tai tuntematon 11,0 1,8 39 

 
11,4 1,3 26 

Perhetyyppi (1985) 
              Vanhemmat avio/avoliitossa 84,7 1,8 285 

 
84,6 1,1 161 

       Yksinh./avoliitto ei yht. lapsia 12,7 2,3 59 
 

12,5 1,6 37 
       Perheeseen kuulum./ei tietoa 2,7 2,6 10 

 
2,9 1,6 8 

                
1) 15 219, 2) 13 962 
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7.2 Pääasiallinen toiminta koulutusryhmittäin  

Taulukossa 2 on esitetty tutkimusjoukon painotetut jakaumat pääasiallisen toiminnan 

mukaan koulutusryhmittäin. Taulukossa on kuvattu myös seurannan aikana (1999–

2006) työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden osuudet sekä painottamattomat lukumää-

rät otoksessa. 

Suurin osa ylioppilaista (90 %) oli vuoden 1998 aikana pääasialliselta toiminnaltaan 

joko opiskelijana tai työllisenä. Työttömänä oli noin kymmenesosa. Ammattikoulun 

käyneet painottuivat puolestaan työllisten ryhmässä: miehistä 62 prosenttia ja naisista 

noin 50 prosenttia oli työllisiä. Opiskelijoita oli sekä miehistä että naisista noin kymme-

nesosa. Työttömänä oli naisista yli neljännes ja miehistä vajaa neljännes.  

Enintään peruskoulun suorittaneet jakaantuvat tasaisemmin pääasiallisen toiminnan 

suhteen kuin keskiasteen tutkinnon suorittaneet. Työllisenä oli miehistä noin 40 prosent-

tia ja naisista noin 30 prosenttia. Miehistä työttömänä oli kolmasosa ja naisista neljäs-

osa. Opiskelijoita oli naisista (22 %) suurempi osuus kuin miehistä (14 %). Ryhmässä 

”virallisten toimintojen ulkopuoliset” oli naisista viidennes ja miehistä vajaa kymme-

nesosa.  

Työllisillä oli pääasiassa pienin työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden osuus kaikissa 

koulutusryhmissä. Opiskelijoilla siirtyneiden osuus oli myös, enintään peruskoulun 

käyneitä lukuun ottamatta, verrattavissa työllisiin. Työttömänä olleilla siirtyneiden 

osuus oli suurempi kuin työllisillä kaikissa koulutusryhmissä. Miehillä ryhmään ” viral-

listen toimintojen ulkopuoliset” kuuluneilla siirtyneiden osuudet olivat suurempia kai-

kissa koulutusryhmissä. Naisilla tähän ryhmään kuuluneilla siirtyneiden osuudet olivat 

suurempia ainoastaan enintään peruskoulun suorittaneilla.  
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Taulukko 2. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden painotetut osuudet sekä todellisten siirtyneiden 
määriin otoksessa pääasiallisen toiminnan ja sukupuolen mukaan koulutusryhmittäin. Vuosien 1974–1977 
ikäkohortit, joita seurattiin vuosina 1999–2006. 

                

    Miehet       Naiset   

  

Tk-
eläkeelle  Otoksessa1 

 

Tk-
eläkeelle  Otoksessa2 

  
Osuus  

% 
 siirtyneet 

% 
siirtyneet 

n 
 

Osuus  
% 

 siirtyneet 
% 

siirtyneet 
n 

Ylioppilaat 
              Työllinen 42,8 0,9 29 

 
43,6 0,5 24 

       Työttömyyttä 3-6 kk 5,9 2,8 13 
 

7,5 0,9 6 

       Työttömyyttä yli 6 kk 2,7 2,7 5 
 

2,5 2,3 8 

       Opiskelija 45,4 1,3 44 
 

44,0 0,6 27 

       Ase- tai siviilipalvelus 1,5 2,5 3 
 

0,1 0,0 0 

       Virallisten toimin. ulp. 1,6 3,3 4 
 

2,3 0,0 0 

       Yhteensä 100,0 1,3 98 
 

100,0 0,6 65 

       
Ammattitutkinto 

       Työllinen 62,3 1,0 54 
 

48,6 0,8 18 

       Työttömyyttä 3-6 kk 14,3 1,9 20 
 

17,1 1,5 13 

       Työttömyyttä yli 6 kk 10,9 5,3 49 
 

12,6 2,4 13 

       Opiskelija 10,0 0,9 7 
 

11,6 1,9 10 

       Ase- tai siviilipalvelus 0,8 8,8 4 
 

0,0 0,0 0 

       Virallisten toimin. ulp. 1,8 4,8 6 
 

10,0 1,1 5 

       Yhteensä 100,0 1,7 140 
 

100,0 1,3 59 

       
Enintään peruskoulu 

       Työllinen 43,6 1,3 22 
 

29,1 1,6 12 

       Työttömyyttä 3-6 kk 18,5 5,0 32 
 

16,1 2,0 10 

       Työttömyyttä yli 6 kk 13,9 5,8 28 
 

10,9 5,1 11 

       Opiskelija 14,2 3,9 18 
 

22,2 3,4 22 

       Ase- tai siviilipalvelus 1,1 3,4 1 
 

0,0 0,0 0 

       Virallisten toimin. ulp. 8,6 5,1 15 
 

21,7 5,3 27 

       Yhteensä 100,0 3,3 116 
 

100,0 3,5 82 

                

1) Miehiä = 15 362, 2) naisia=13 962 
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7.3 Selittävien tekijöiden yhteys työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskiin 

Kuvailevissa analyyseissa katsottiin työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden osuuksia 

nuoruuden ja lapsuuden tekijöiden mukaan. Seuraavaksi selittävien tekijöiden vaikutus-

ta työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisriskiin tarkastellaan Coxin regressioanalyysin 

avulla. Analyyseissa perehdytään tarkemmin muuttujien välisiin vaikutussuhteisiin ja 

niiden tilastollisiin merkitsevyyksiin. 

Taulukossa 3 on esitetty työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden riskisuhteet (hazard 

ration, HR) eri selittävien muuttujien luokissa. Aluksi esitetään iällä vakioidut itsenäiset 

yhteydet eri muuttujien luokissa (malli 0). Tämän jälkeen tarkastellaan sukupuolen ja 

nuoruuden asemaa kuvaavien (koulutus ja pääasiallinen toiminta) tekijöiden vaikutusta 

siirtymisriskiin (mallit 1-2).  Tämän jälkeen nuoruuden tekijöiden vaikutusta vakioidaan 

lapsuuden sosiaalisia olosuhteita kuvaavilla muuttujilla (mallit 3-9).  Jos esimerkiksi 

naisten ja miesten välinen siirtymisero pienenee vakioidun muuttujan lisäämisen jäl-

keen, se tarkoittaa että tämä muuttuja selittää osaltaan siirtymiseroa. Mikäli ero suure-

nee vakioitavan muuttujan lisäämisen jälkeen, se voi tarkoitta sitä, että aiemmassa mal-

lissa vakioitavan muuttujan erilaiset jakaumat tarkasteltavissa ryhmissä ovat saaneet 

siirtymiseron näyttämään todellista pienemmältä.  

Miesten ikävakioitu työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riski oli 53 prosenttia suu-

rempi kuin naisilla (HR=1,53). Sukupuolen vakiointi koulutuksella (malli 1) pienensi 

eroa noin 28 prosenttia.  Eron pienentyminen selittyy osittain sillä, että naisista suurem-

pi osuus oli ylioppilaita, joilla oli pienempi siirtymisriski kuin ammattitutkinnon tai 

enintään peruskoulun suorittaneilla. Pääasiallisen toiminnan vakiointi (malli 2) puoles-

taan lisäsi eroa noin 26 prosenttia. Eron suurentuminen ei voinut johtua ainakaan nais-

ten suuremmasta osuudesta pääasiallisen toiminnan mukaan katsotuissa riskiryhmissä 

(työttömyys, ase- tai siviilipalvelus, ”virallisten toimintojen ulkopuolisuus”), joten ilmiö 

johtui muista tekijöistä.  Lapsuuden tekijöillä vakiointi ei vaikuttanut sukupuolten väli-

siin eroihin. Kaikilla tekijöillä vakioituna miesten riski suhteessa naisiin oli noin 50 

prosenttia suurempi (HR=1,48).   
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Ikävakioinnin jälkeen koulutusryhmistä suurin riski oli enintään peruskoulun suoritta-

neilla (HR=3,67), mutta myös ammattitutkinnon suorittaneilla (HR=1,63) oli suurempi 

riski kuin ylioppilailla. Sukupuolen vakiointi (malli 1) vähensi ammattitutkinnon suorit-

taneiden siirtymisriskiä noin 15 prosenttia ja enintään peruskoulun suorittaneiden riskiä 

reilut 5 prosenttia. Erojen kaventuminen johtui osaltaan siitä, että miesten ja naisten 

tasainen jakautuminen koulutusryhmien kesken olisi lisännyt miesten osuutta ylioppi-

laista, joilla oli muihin koulutusryhmiin verrattuna pienin riski siirtyä työkyvyttömyys-

eläkkeelle. 

Koulutuksen vakiointi pääasiallisella toiminnalla (malli 2) pienensi ammattikoulun suo-

rittaneiden riskiä noin 20 prosenttia ja enintään peruskoulun käyneiden riskiä noin 30 

prosenttia.  Tämä selittyi osaltaan sillä, että ammattikoulun käyneillä ja etenkin perus-

koulun käyneillä oli yli edustus riskiryhmissä, kuten työttömissä ja ryhmään ”virallisten 

toimintojen ulkopuoliset” kuuluvissa.  Lapsuuden tekijöillä vakiointi ei merkittävästi 

muuttanut koulutusryhmittäisiä eroja.  Kaikkien vakiointien jälkeen ammattikoulun suo-

rittaneilla oli 45 prosenttia (HR=1,45) ja enintään peruskoulun suorittaneilla 182 pro-

senttia (HR=2,82) suurempi riski kuin ylioppilailla.  

Pääasiallisen toiminnan mukaan katsottuna työllisillä oli pienin riski siirtyä työkyvyt-

tömyyseläkkeelle. 3-6 kuukautta työttömänä olleilla oli 143 prosenttia (HR=2,43) ja 6-

12 kuukautta työttömänä olleilla 366 prosenttia (HR=4,66) suurempi riski kuin työllisil-

lä. Myös ryhmään ” virallisten toimintojen ulkopuoliset” kuuluneilla (HR=3,78) sekä 

ase- tai siviilipalvelusta suorittavilla (HR=4,92) oli huomattavasti suurempi riski kuin 

työllisillä.  Opiskelijoilla oli myös suurempi riski kuin työllisillä (HR=1,45). Sukupuo-

len ja koulutuksen vakiointi (malli 2) laski jonkin verran kaikkien muiden paitsi opiske-

lijoiden riskiä. Lapsuuden tekijöillä vakiointi sen sijaan ei merkittävästi muuttanut ris-

kisuhteita. Kaikkien vakiointien jälkeen pääasiallisen toiminnan riskit suhteessa työlli-

siin olivat seuraavat: 3-6 kuukautta työttömänä olleiden (HR=2,13), 6-12 kuukautta 

työttömänä olleilla (HR=3,79), opiskelijoiden (HR=1,73), ase- tai siviilipalveluksessa 

olleiden (HR=4,12) ja ryhmään ”virallisten toimintojen ulkopuoliset” kuuluneilla 

(HR=3,09). 
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Isän alemmalla koulutuksella oli yhteys suurempaan riskiin siirtyä työkyvyttömyys-

eläkkeelle (HR=1,41). Vakioitaessa sukupuolella, koulutuksella ja pääasiallisella toi-

minnalla yhteys kuitenkin hävisi. Kun malliin lisättiin äidin koulutus ja isän työllisyys, 

yhteys jälleen voimistui ja oli tilastollisesti merkitsevä. Työttömyyden vakiointi lisäsi 

vaikutusta todennäköisesti siksi, että alemman koulutuksen luokassa oli alun perin yli-

edustus työttömiä, joiden siirtymisriski oli suurempi. Kaikilla tekijöillä vakioituna enin-

tään peruskoulun suorittaneiden isien lapsilla oli edelleen suurempi riski siirtyä työky-

vyttömyyseläkkeelle verrattuna enemmän kouluja käyneiden isien lapsiin (HR=1,24).  

Isän työttömyys (HR=1,49) ja työvoiman ulkopuolella oleminen (HR=1,34) sekä äidin 

työttömyys (HR=1,39) lisäsivät työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskiä suhteessa 

työllisiin. Vakioitaessa kaikilla tekijöillä yhteydet vähentyivät, mutta isän työvoiman 

ulkopuolella oleminen oli edelleen tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä siirtymisris-

kiin (HR=1,29).  

Perheen tulojen alentuessa myös työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riski kasvoi: 

toiseksi alimmassa tuloneljänneksessä siirtymisriski oli 38 prosenttia (HR=1,38) ja 

alimmassa tuloneljänneksessä 42 prosenttia (HR=1,42) suurempi kuin ylimmässä tu-

loneljänneksessä. Lapsuudessaan vuokra-asunnossa asuneilla lapsilla oli myös suurempi 

riski siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle kuin omistusasunnoissa asuneilla (HR=1,50). 

Perheen tulojen ja asumismuodon vakiointi muilla tekijöillä poisti tilastollisesti merkit-

sevän yhteydet työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskeihin.  

Yksinhuoltajaperheissä tai avoliittoperheissä, joissa ei ollut yhteisiä lapsia, asuneilla oli 

lisääntynyt työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riski suhteessa avio- tai avoliittoper-

heissä asuneisiin (HR=1,34). Kaikilla tekijöillä vakioitaessa perhetyypin tilastollisesti 

merkitsevät yhteydet kuitenkin hävisivät. 
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Taulukko 3. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskisuhteet (HR) taustamuuttujien mukaan (95 %:n 
luottamusvälit). Vuosien 1974–1977 ikäkohortit, joita seurattiin vuosina 1999–2006.  

             MALLI 0:  
MALLI 1: 
Malli 0 + 

MALLI 2: 
Malli 1+  

MALLI 3: 
Malli 2+  

MALLI 4: 
Malli 2 + 

MALLI 5: 
Malli 3 + 

MALLI 6: 
Malli 4+  

MALLI 7: 
Malli 5 + 

MALLI 8: 
Malli 6 + MALLI 9: Malli 8+  

  ikävakioitu 
SP+ 

koulutus 
Pääasiallinen 

toiminta  
isän 

koulutus 
äidin 

koulutus 
isän 

työllisyys 
äidin 

työllisyys 
perheen 

tulot 
asunnon 
hallinta perhetyyppi 

Sukupuoli 
             Nainen 1.00     1.00 1.00 1.00    1.00  1.00 1.00 1.00        1.00 1.00 

   Mies 1.53 [1.27–1.85]*     1.38* 1.48* 1.48* 1.47* 1.47* 1.48*    1.48 * 1.48 * 1.48 [1.21–1.81]* 

Nuoruuden tekijät 
          Koulutus 1997 
             Ylioppilas 1.00     1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00 

   Ammattitutkinto    1.63 [1.30–2.06]*     1,54*                   1.43* 1.40* 1.44* 1.44* 1.44* 1.45* 1.45* 1.45 [1.10–1.90]* 
   Enintään peruskoulu 3.67 [2.91–4.62]*     3.50* 2.75* 2.70* 2.80* 2.82* 2.82* 2.83* 2.82* 2.81 [2.10–3.75]* 

Pääasiallinen toiminta 1998 
              Työssä 1.00 

 
        1.00  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00 

    Työttömyyttä 3-6 kk 2.43 [1.82–3.25]* 
 

2.14* 2.15* 2.15* 2.13* 2.13* 2.13* 2.13* 2.13 [1.59–2.85]* 
    Työttömyyttä yli 6 kk 4.66 [3.56–6.11]* 

 
 3.84* 3.83* 3.84* 3.80* 3.78* 3.80 * 3.79* 3.78 [2.86–4.99]* 

    Opiskelija 1.45 [1.11–1.88]* 
 

1.75* 1,77* 1.75* 1.73* 1.73* 1.73 * 1.73* 1.73 [1.31–2.28]* 
    Ase- tai siviilipalvelus 4.92 [2.31–10.49]* 

 
4.24* 4.31* 4.23* 4.18* 4.13* 4.10* 4,12 4.14 [1.92–8.91]* 

    Virallisten toimi. ulkop.  3.78 [2.71–5.28]* 
 

3.06* 3.11* 3.12* 3.11* 3.10* 3.09* 3.09* 3.08 [2.16–4.37]* 

Lapsuuden tekijät 
          Isän koulutus 1987  
              Keskiaste tai enemmän 1.00 

  
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00 

    Vähemmän kuin keskiaste 1.41 [1.17–1.69]* 
  

1,13 1,17 1.23* 1.23* 1.24* 1.24* 1.24 [1,01–1,53]* 
    Ei tietoa  1.65 [0.97–2.79] 

  
0,85 0,58 0.71 0,89 0,74 0,78 0.85 [0,12–6,15] 

Äidin koulutus 1987  
              Keskiaste tai enemmän 1.00 

   
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00 

    Vähemmän kuin keskiaste 1.02 [0.84–1.23] 
   

0,83 0,82 0,82 0,82 0.82 0,81 [0,69–1.04] 
    Ei tietoa  1.54 [0.99–2.39] 

   
1,33 1,34 1,35 1,35 1,34 1.34 [0.36–4.92] 

Isän työllisyys 1987 
              Työllinen 1.00 

    
1.00 1.00 1.00 1.00 1,00 

    Työttömyyttä 1.49 [1.03–2.14]* 
    

1,15 1,14 1,14 1,13 1,12 [0,76–1,63] 
    Työvoiman ulkopuolella 1.34 [1.04–1.73]* 

    
1,30* 1,29* 1,29* 1,29* 1.29 [1,00–1,67]* 

     Ei tietoa  1.31 [0.99–1.70] 
    

0,81 0,81 0,85 0,84 0.73 [0,48–1,12] 

Äidin työllisyys 1987 
              Työllinen 1 

     
1.00 1.00 1.00 1,00 

    Työttömyyttä 1.39 [1.00–1.95]* 
     

1,07 1,07 1,07 1.06 [0,75–1,51] 
    Työvoiman ulkopuolella 1.18 [0.94–1.48] 

     
1,10 1,10 1,10 1.10 [0,87–1,39] 

    Ei tietoa 1.30 [0.84–2.17] 
     

0,82 0,81 0,81 0.72 [0,33–1,58] 

Perheen tulotaso 1985 
             Ylin neljännes 1.00 

      
1.00 1.00 1,00 

   Toinen neljännes 1.03 [0.75–1.34] 
      

0.87 0,86 0.86 [0,64–1,15] 
   Kolmas neljännes 1.38 [1.05–1.81]* 

      
1,03 1,02 1.01 [0,76–1,34] 

   Alin neljännes 1.42 [1.09–1.87]* 
      

0,92 0,91 0.90 [0,67–1,21] 
    Ei tietoa 1.77 [1.03–3.05]* 

      
1,21 1,40 1.11 [0,34–3.57] 

Asunnon hallinta 1985 
              Omistusasunto 1.00 

       
1.00 1,00 

    Vuokra-asunto 1.50 [1.19–1.90]* 
       

1,08 1.06 [0,81–1,39] 
    Muut tai tuntematon     1.08 [0.80–1.46] 

       
0,82 0.81 [0,57–1,14] 

Perhetyyppi 1985 
              Vanhemmat avio/avoliitossa 1 

        
1,00 

    Yksinh./avoliitto ei yht. lapsia 1.34 [1.04–1.72]* 
        

1.23 [0,85–1,77] 

     Perheeseen kuulum./ei tietoa  1.59 [0,97–2.61] 
        

1.56 [0,37–6.50] 
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7.4 Nuoruuden tekijöiden ja sukupuolen yhteisvaikutus  

Seuraavaksi tarkastellaan työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskisuhteita sukupuo-

len ja nuoruuden tekijöiden yhteisvaikutuksen (interaktio) avulla. Yhteisvaikutusten 

tarkastelulla saadaan tarkempaa tietoa työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskiryh-

mistä. Kaikissa interaktiomalleissa vakioitiin kaikki mukana olleet selittävät muuttujat. 

Lapsuuden tekijöiden ja sukupuolen välillä ei ollut interaktiota, joten niitä ei ole tarpeen 

esittää. 

Koulutus ja sukupuoli                                      

Miesten työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskisuhteet olivat keskiasteen tutkinnon 

suorittaneilla suurempia kuin naisilla, mutta enintään peruskoulun käyneillä ei ollut su-

kupuolittaisia eroja (kuvio 5). Suurimmillaan ero oli ylioppilaiden ryhmässä, jossa mie-

hillä oli 2,1-kertainen riski suhteessa naisiin (2,1/1,0). 

Sukupuolen ja koulutuksen välinen interaktio oli tilastollisesti merkitsevä, eli koulutus 

vaikutti eri tavalla naisten ja miesten työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskiin. 

Merkittävä ero sukupuolten välillä oli se, että naisilla koulutusryhmittäiset erot olivat 

suurempia: enintään peruskoulun suorittaneilla naisilla oli 4,3-kertainen riski suhteessa 

ylioppilasnaisiin (4,3/1,00). Miehillä vastaava ero oli 2,1-kertainen (4,4/2,1).    

Naisilla oli myös eroja ylioppilaiden ja ammattitutkinnon suorittaneiden välillä: ammat-

tikoulun käyneillä naisilla oli 1,7-kertainen riski suhteessa ylioppilaisiin (1,7/1,0). Mie-

hillä vastaava ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä.  

Ammattitutkinnon suorittaneiden ja enintään peruskoulun suorittaneiden välillä oli 

myös jonkin verran sukupuolittaista eroa: enintään peruskoulun käyneillä naisilla oli 

2,5-kertainen (4,3/1,7), ja miehillä 1,6-kertainen riski suhteessa ammattikoulun suoritta-

neisiin (4,06/2,12). 
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Vakioitu ikä, koulutus, pääasiallinen toiminta, isän ja äidin koulutus ja työttömyys, lapsuuden perheentulot, lapsuuden perheen asunnon hallinta ja lapsuuden perhetyyppi. 

Kuvio 5. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen vakioidut riskisuhteet (HR) sukupuolen ja koulutuksen 
mukaan (95 %:n luottamusvälit). Vuosien 1974–1977 ikäkohortit, joita seurattiin vuosina 1999–2006.  

 

Pääasiallinen toiminta ja sukupuoli                                       

Miesten työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskisuhteet olivat, työllisiä ja opiskeli-

joita lukuun ottamatta, suurempia kuin naisilla (kuvio 6). Sukupuolen ja pääasiallisen 

toiminnan välinen interaktio oli tilastollisesti merkitsevä, joten pääasiallisen toiminnan 

vaikutus siirtymisriskiin oli erilainen miehillä ja naisilla.   

Miesten työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riski suhteessa naisiin oli 3-6 kuukautta 

työttömänä olleilla 1,9-kertainen (3,1/1,6). Yli 6 kuukautta työttömänä olleilla miehillä 

oli 1,7-kertainen (5,2/3,1) riski suhteessa naisten vastaavaan ryhmään. Ryhmässä ”viral-

listen toimintojen ulkopuoliset” olevien miesten riski oli 1,7-kertainen (4,3/2,6) suhtees-

sa naisiin. Ase- tai siviilipalveluksessa olevien sukupuolittaiset erot olivat suuret, mutta 

nämä erot selittyivät pääasiassa valikoitumisella. 

Interaktio tilastollisesti merkitsevä (p<0.05) 

HR 
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Vakioitu ikä, koulutus, pääasiallinen toiminta, isän ja äidin koulutus ja työllisyys, lapsuuden perheen tulot, lapsuuden perheen asunnon hallinta ja lapsuuden perhetyyppi. 

Kuvio 6. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen vakioidut riskisuhteet (HR) sukupuolen ja pääasiallisen 
toiminnan mukaan (95 %:n luottamusvälit). Vuosien 1974–1977 ikäkohortit, joita seurattiin vuosina 
1999–2006.  

 

7.5 Pääasiallinen toiminta eri koulutusryhmissä 

Kuviossa 7 on esitetty työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskisuhteet sukupuolen ja 

pääasiallisen toiminnan mukaan koulutusryhmittäin. Siirtyneiden määrän vähäisyyden 

vuoksi pääasiallista toimintaa kuvaava muuttuja tiivistettiin kolmeen luokkaan. Työllis-

ten ja opiskelijoiden olevien luokka kuvaa ”aktiivisesti” yhteiskunnassa toimivien ryh-

mää. Yhdistäminen oli perustelua sen vuoksi, että kaikissa koulutusryhmissä työllisten 

ja opiskelijoiden riskisuhteet olivat pienimmät. Työttömät liitettiin yhdeksi ryhmäksi ja 

ryhmä ”virallisten toimintojen ulkopuoliset” pidettiin ennallaan. Ase- tai siviilipalveluk-

sessa olleet jätettiin siirtyneiden määrän vähäisyyden vuoksi näiden analyysien ulko-

puolelle.  

Enintään peruskoulun suorittaneiden riskisuhteet olivat suuremmat ja sukupuolittaiset 

erot pienemmät verrattaessa keskiasteen suorittaneisiin. Ylioppilailla ja ammattitutkin-

non suorittaneilla pääasiallisen toiminnan ja sukupuolen välinen interaktio oli tilastolli-

Interaktio tilastollisesti merkitsevä (p<0.05) 

HR 
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sesti merkitsevä, joten pääasiallinen toiminta vaikutti eri tavalla keskiasteen tutkinnon 

suorittaneiden naisten ja miesten riskisuhteisiin.  

Naisiin verrattuna miesten työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskisuhteet olivat 

ylioppilailla suurempia ryhmässä ” virallisten toimintojen ulkopuoliset”: Tässä ryhmäs-

sä ylioppilasnaisista yksikään ei siirtynyt eläkkeelle seurannan aikana. Miehillä vastaava 

ero oli 4-kertainen (8,1/2,0) suhteessa työllisten ja opiskelijoiden ryhmään.  

Ammattitutkinnon suorittaneilla työttömillä miehillä oli 4,8-kertainen riski suhteessa 

työllisten ja opiskelijoiden ryhmään (10,6/2,2).  Naisilla vastaava ero oli 2,9-kertainen 

(5,7/2,0). Ryhmässä ” virallisten toimintojen ulkopuoliset” miehillä oli 5,4-kertainen 

riski (11,8/2,2) suhteessa työllisiin ja opiskelijoihin, mutta naisilla vastaava ero ei ollut 

tilastollisesti merkitsevä.   

                                                      
Vakioitu ikä, koulutus, työttömyys, isän ja äidin koulutus ja työllisyys, lapsuuden perheen tulot, lapsuuden perheen asunnon hallinta ja lapsuuden perhetyyppi. 

Kuvio 7. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen vakioidut riskisuhteet (HR) sukupuolen ja pääasiallisen 
toiminnan mukaan koulutusryhmittäin (95 %:n luottamusvälit). Vuosien 1974–1977 ikäkohortit, joita 
seurattiin vuosina 1999–2006.  
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7.6 Isän koulutus ja työllisyys koulutusryhmittäin 

Seuraavaksi katsotaan oliko isän asemalla kasaantuvia riskien mukaisia vaikutuksia 

työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskiin eri koulutusryhmissä.  

Isän koulutus ja oma koulutus                                 

Isän alemmalla koulutuksella oli (myös vakiointien jälkeen) tilastollisesti merkitsevä 

yhteys nuorten aikuisten työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskiin.  Taulukossa 4 on 

esitetty isän koulutuksen yhteys nuoren omaan koulutukseen sekä työkyvyttömyyseläk-

keelle siirtymisen riskit tämän jaottelun mukaisissa ryhmissä.  

Korkeammin koulutettujen isien lapsista huomattavasti suurempi osuus oli ylioppilaita 

(31,8 %), mutta pienempi osuus ammattitutkinnon tai enintään peruskoulun suorittanei-

ta. Oma koulutus oli siis yhteydessä isän koulutukseen.  

Isän koulutuksen ja oman koulutuksen välinen interaktio oli tilastollisesti merkitsevä, 

joten isän koulutuksella oli erilainen vaikutus työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen 

riskiin eri koulutusryhmissä. Ylioppilailla, joiden isillä oli enintään perusasteen koulu-

tus, oli 1,5-kertainen riski suhteessa niihin ylioppilaisiin, joiden isällä oli vähintään kes-

kiasteen koulutus (1,5/1,0). Ammattitutkinnon suorittaneilla havaittiin samansuuntainen 

tulos. Isän koulutuksella ei sen sijaan ollut vaikutusta enintään peruskoulun suorittanei-

den riskeihin.  

Taulukko 4. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen vakioidut riskisuhteet (HR) isän ja oman koulutuk-
sen mukaan. Vuosien 1974–1977 ikäkohortit, joita seurattiin vuosina 1999–2006.  
 

        

Oma koulutus          Isän koulutus Osuus,  % 
HR 

[95 %:n luottamusvälit] 

 Ylioppilas         Vähintään keskiaste 31,8 1,00 

 Ylioppilas          Enintään peruskoulu 16,1 1,52 [1,06–2,18] 

 Ammattitutkinto         Vähintään keskiaste 16,3 1,58 [1,11–2,24] 

 Ammattitutkinto         Enintään peruskoulu 18,0 2,00 [1,41–2,83] 

 Peruskoulu         Vähintään keskiaste 6,3 3,42 [2,37–4,92] 

 Peruskoulu         Enintään peruskoulu 8,8 3,47 [2,38–5,04] 

 Tuntematon 2,6 % 
  
     

  Vakioitu ikä, koulutus, työttömyys, isän ja äidin koulutus ja työllisyys, lapsuuden perheen tulot, lapsuuden perheen asunnon hallinta ja lapsuuden perhetyyppi. 
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Isän työllisyys ja oma koulutus                                            

Isän työvoiman ulkopuolisuus oli vakiointien jälkeen yhteydessä nuorten aikuisten li-

sääntyneeseen työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskiin. Taulukossa 5 on esitetty 

siirtymisriskin vaihtelut isän työllisyyden ja oman koulutuksen mukaan. Isän työllisyy-

den ja oman koulutuksen välinen interaktio oli tilastollisesti merkitsevä. Isän työvoiman 

ulkopuolisuus lisäsi riskiä ylioppilailla ja enintään peruskoulun suorittaneilla, mutta 

ammattitutkinnon suorittaneilla vastaavaa yhteyttä ei ollut.  

Isän työvoiman ulkopuolisuus lisäsi eniten riskiä korkeintaan peruskoulun suorittanei-

den ryhmässä: työvoiman ulkopuolisten isien enintään peruskoulun suorittaneilla nuoril-

la oli 1,7-kertainen riski suhteessa työllisten isien enintään peruskoulun suorittaneisiin 

nuoriin (5,0/2.9). Ylioppilailla vastaava ero oli 1,4-kertainen (1,4/1,0), mutta ammatti-

tutkinnon suorittaneilla eroja ei ollut isän työllisyyden mukaisissa ryhmissä.  

 

Taulukko 5. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen vakioidut riskisuhteet (HR) isän työllisyyden ja 
oman koulutuksen mukaan. Vuosien 1974–1977 ikäkohortit, joita seurattiin vuosina 1999–2006.  

        

Oma koulutus Isän työllisyys Osuus, % 
HR 

[95 %:n luottamusvälit] 

    Ylioppilas                    Työllinen 33,4 1,00 

    Ylioppilas                     Työtön 1,6 1,21 [0,49–3,00] 

    Ylioppilas                Työvoiman ulkopuolella 7,3 1,38 [2,10–6,84] 

    Ammattitutkinto                    Työllinen 24,0 1,68 [1,23–2,31] 

    Ammattitutkinto                    Työtön 2,3 1,50 [0,78–2,90] 

    Ammattitutkinto                Työvoiman ulkopuolella 4,2 1,41 [0,83–2,38] 

    Peruskoulu                    Työllinen 10,9 2,93 [2,10–6,84] 

    Peruskoulu                    Työtön 1,3 3,78 [2,10–6,84] 

    Peruskoulu                 Työvoiman ulkopuolella 4,5 5,02 [3,19–7,90] 

 Tuntematon 10,5 %       

  Vakioitu ikä, koulutus, pääasiallinen toiminta, isän ja äidin koulutus ja työllisyys, lapsuuden perheen tulot, lapsuuden perheen asunnon hallinta ja lapsuuden perhetyyppi. 
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7.7 Sukupuolittaiset erot työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskeissä 

Sukupuolittaiset erot seurannan aikana          

Vakiointien jälkeen miesten työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisriski oli noin 1,5-

kertainen suhteessa naisiin. Seuraavaksi tarkastellaan sukupuolittaisen siirtymisriskin 

vaihtelua seurannan aikana (kuvio 8). Tarkastelussa seuranta-aika jaettiin neljään osaan, 

eli siirtymisriskiä katsottiin kahden vuoden välein. Vuonna 1999 tutkittavat täyttivät 21–

24-vuotta ja viimeisenä seuranta vuonna 2006 29–32-vuotta.  

Miesten työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riski oli seurannan ensimmäisen kahden 

vuoden aikana yli kaksinkertainen suhteessa naisiin. Sukupuolittaiset erot tasoittuivat 

seurannan edetessä. Vuoden 2002 jälkeen sukupuolittaiset erot eivät olleet tilastollisesti 

merkitseviä. 

 

 

Vakioitu ikä, koulutus, pääasiallinen toiminta, isän ja äidin koulutus ja työllisyys, lapsuuden perheentulot,  lapsuuden perheen asunnon hallinta  ja 
lapsuuden  perhetyyppi. 

Kuvio 8. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen vakioidut riskisuhteet (HR) ja 95 % luottamusvälit seu-
rannan aikana (Naisten HR=1,00). Vuosien 1974–1977 ikäkohortit, joita seurattiin vuosina 1999–2006.  

 

 

 

HR 
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Sukupuolittaiset erot sairausryhmittäin                                       

Taulukossa 6 on esitetty miesten vakioidut työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskit 

(HR) suhteessa naisiin sairausryhmittäin. Työkyvyttömyyseläkkeen perusteena olevat 

sairaudet jaettiin kolmeen ryhmään: mielialahäiriöt (F30-F39), muut mielenterveyden 

häiriöt (F00-F29, F40-F99) ja muut sairaudet.  

Miesten työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisriski oli yli kaksinkertainen (HR=2,36) 

ryhmässä ”muut mielenterveyden häiriöt” (taulukko 6), jossa suurin yksittäinen sairaus-

ryhmä oli skitsofrenia, skitsotyyppiset tai harhaluuloisuus häiriöt (F20-F29). Mieliala-

häiriöissä ja ryhmässä ”muut sairaudet” sukupuolittaiset erot eivät olleet tilastollisesti 

merkitseviä.  

Taulukko 6. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen vakioidut riskisuhteet (HR) sekä 95 % luottamusvä-
lit sukupuolen ja sairausryhmän mukaan. Vuosien 1974–1977 ikäkohortit, joita seurattiin vuosina 1999–
2006.  

      Tk-eläkkeelle 
siirtyneet, % Siirtyneet, n     HR 

 [95 %:n luottamusvälit] 
Mielialahäiriöt  
(F30-F39) 
    Naiset 0,44 65 1,00 
    Miehet 0,38 62 0.83 [0.56–1.22] 

Muut mielenterveyden häiriöt  
(F00-F29, F40-F99) 
    Naiset 0,41 67 1,00 
    Miehet 0,94 166 2.36 [1.70–3.27]*  

Muut sairaudet 
    Naiset 0,37 74 1.00 
    Miehet 0,57 129 1.29 [0.91–1.84] 
        

Vakioitu ikä, koulutus, pääasiallinen toiminta, isän ja äidin koulutus ja työllisyys, lapsuuden perheentulot, lapsuuden perheen asunnon hallinta ja 
lapsuuden perhetyyppi. 
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8 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

8.1 Tulosten tarkastelu ja vertailu aikaisempiin tutkimuksiin 

Tutkimuksen aineistona olivat vuosien 1974–1977 ikäkohortit, joiden työkyvyttömyys-

eläkkeelle siirtymistä seurattiin 8 vuoden ajan, vuosien 1999–2006 aikana. Työkyvyt-

tömyyseläkkeelle siirtyi 1,6 prosenttia tutkittavista, miehistä 1,9 prosenttia ja naisista 

1,2 prosenttia.  Elämänkaariepidemiologiseen teoriaan sekä aiempiin tutkimuksiin pe-

rustuva yleinen hypoteesi oli, että useat sosiaaliset tekijät elämänkaaren aikana ovat 

yhteydessä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskiin molemmilla sukupuolilla.  

Selkeimmin nuorten aikuisten työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskiin olivat yh-

teydessä nuoren omaan asemaan liittyvät tekijät. Tulos tukee asetettua hypoteesia, jossa 

omaan asemaan liittyvien tekijöiden yhteys työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen ris-

kiin oletettiin suuremmaksi kuin lapsuuden tekijöiden (vrt. Gravseth 2007; Uppmark 

1999; Uppmark 2001). 

Koulutusryhmistä enintään peruskoulun suorittaneet erottuivat suurimmalla työkyvyt-

tömyyseläkkeelle siirtymisen riskillä (HR=2,82) verrattuna keskiasteen tutkinnon suo-

rittaneisiin. Enintään peruskoulun suorittaneista puhuttaessa ei ole kyse mitenkään pie-

nestä ryhmästä: seurannan alussa lähes viidesosa nuorista oli enintään peruskoulun va-

rassa. Sukupuolet yhdessä katsottuna myös ammattitutkinnon suorittaneilla oli lisäänty-

nyt riski suhteessa ylioppilaisiin. Saadut tulokset tukevat asetettua hypoteesia ja ovat 

samansuuntaisia aiempien nuoriin aikuisiin kohdistuneiden tutkimusten kanssa (vrt. 

Gravseth ym. 2007; Bruusgaard ym. 2010).   

Alhaisen koulutuksen oletettiin olevan naisilla merkittävämpi työkyvyttömyyseläkkeel-

le siirtymisen riskitekijä kuin miehillä. Tulosten mukaan ylioppilasnaisilla oli huomat-

tavasti pienempi siirtymisriski kuin ammattitutkinnon tai enintään peruskoulun suoritta-

neilla naisilla. Miehillä ainoastaan enintään peruskoulun suorittaneet erottuivat suu-

remmalla riskillä. Hypoteesi osoittautui siis oikeaksi ja saa tukea myös aiemmista nuo-

riin aikuisiin kohdistuneista tutkimuksista (vrt. Gravseth ym. 2007; Bruusgaard 2010). 

Naisilla koulutuksen voimakkaampi yhteys saattaa osaltaan selittyä valikoitumisella: 
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naisista suurempi osuus oli ylioppilaita, joten ammattitutkinnon suorittaneista ja enin-

tään peruskoulun suorittaneista suurempi osuus oli miehiä.  

Keskiasteen koulutuksen puuttumisen merkittävyys työkyvyttömyyseläkkeelle siirty-

mistä selittävänä tekijänä voi osittain liittyä siihen, että koulutuksen merkitys on lisään-

tynyt viimeisten vuosikymmenten aikana (Myrskylä 2010; Suikkanen & Viinamäki 

1993, 11). Ammattiin valmistavaa koulutusta voidaan nykyään pitää monessa mielessä 

merkittävänä tekijänä nuoruudesta aikuisuuteen siirtymisessä.  Peruskoulun varaan jää-

minen puolestaan vaikeuttaa monien nuoruudesta aikuisuuteen siirtymiä, kuten taloudel-

lisen itsenäisyyden ja vakauden saavuttamista sekä sosiaalisten verkostojen vakiinnut-

tamista. 

Peruskoulun puuttumisella on myös merkittävää negatiivinen vaikutusta myöhempään 

työelämään siirtymiseen. Seurannan alussa yli kolme kuukautta työttömänä oli noin 

viidennes nuorista: kymmenesosa ylioppilaista ja neljäsosa ammattitutkinnon tai enin-

tään peruskoulun suorittaneista. Tulos on samansuuntainen kuin Myrskylän (2011, 12) 

tutkimuksessa, jossa keskiasteen suorittaneiden nuorten (15–29-vuotiaat) työttömyys-

riski oli pienempi kuin enintään perusasteen suorittaneilla.  

Työttömyyden oletettiin olevan myös yhteydessä nuorten aikuisten suurempaan riskiin 

siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle. Hypoteesi osoittautui paikkansapitäväksi, joten saa-

dut tulokset olivat linjassa aiemman tutkimuksen kanssa (vrt. Upmark ym. 1997; Up-

mark 1999; Upmark 2001). Alahypoteesin mukaan oletettiin, että työttömyyden piden-

tyessä myös siirtymisriski lisääntyy. Myös tämä hypoteesi osoittautui oikeaksi: verratta-

essa työllisiin, yli 6 kuukauden työttömyys oli (HR=3,79) merkittävämpi riskitekijä 

kuin 3-6 kuukauden työttömyys (HR=2,13).  

Työttömyyden oletettiin olevan miehillä merkittävämpi riskitekijä kuin naisilla. Hypo-

teesi osoittautui oikeaksi, joten tulokset ovat linjassa niiden tutkimuksien kanssa, joissa 

on tutkittu vanhempia ikäryhmiä (vrt. Krokstad 2002; Krokstad 2004). Työttömyyden 

yhteyden korostuminen miesten työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen prosessissa saat-

taa johtua siitä, että työllä on suurempi merkitys miesten identiteetin ja sitä kautta ter-

veyden ja työkyvyn kannalta (ks. Denton ym, 2004; Meeus ym. 1997).  
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Hypoteesin mukaan virallisten toimintojen ulkopuolisuuden (ei työvoimassa tai opiske-

lemassa) oletettiin olevan yhteydessä nuorten aikuisten suurempaan työkyvyttömyys-

eläkkeelle siirtymisen riskiin. Tulosten mukaan tässä ryhmässä riski olikin huomatta-

vasti suurempi verrattuna työllisiin (HR=3,09). Alahypoteesin mukaan miehillä yhteys 

siirtymisen riskiin oletettiin voimakkaammaksi. Hypoteesit osoittautuivat oikeiksi, joten 

tulokset ovat samansuuntaisia aiempien tutkimusten kanssa. Verratuissa tutkimuksissa 

katsottiin työllisyysaseman tuntemattomuutta (yli 50-vuotiaat) suhteessa työllisiin (vrt. 

Krokstad 2002 ym.; Krokstad ym. 2004).   

Ase- tai siviilipalveluksessa olleilla miehillä oli myös huomattavasti lisääntynyt työky-

vyttömyyseläkkeelle siirtymisen riski suhteessa työllisiin (HR=4,12).  Tässä tutkimuk-

sessa katsottiin ase- ja siviilipalveluksessa olevia 21–24-vuotiaana, joten kyseessä oli 

muutamaa vuotta tavallista myöhemmin palveluksessa olleiden ryhmästä. Tästä syystä 

huomattavasti korkeampi siirtymisriski selittyy pääosin valikoitumisella. Ase- tai sivii-

lipalveluksessa olleista naisista (<0,1 %) yksikään ei siirtynyt työkyvyttömyyseläkkeel-

le, mikä todennäköisesti selittyy myös suurelta osin valikoitumisella. Samansuuntaisia 

tuloksia on saatu myös aiemmissa tutkimuksissa: ase- tai siviilipalveluksen ulkopuolelle 

jääneillä miehillä on havaittu enemmän psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia, päihteiden 

ongelmakäyttöä, taloudellisia ongelmia ja työttömyyttä (Appelqvist-Schmidlechner 

2011, 11–12, 75).   

Lapsuuden sosiaalisia olosuhteita kuvaavilla tekijöillä oletettiin olevan yhteys nuorten 

aikuisten työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskiin. Tulosten mukaan isän alhaisella 

koulutuksella (enintään peruskoulu), työttömyydellä ja työvoiman ulkopuolella olemi-

sella oli yhteys lisääntyneeseen riskiin. Äidin työttömyys lisäsi myös siirtymisriskiä. 

Perheen tulojen mukaan kuuluminen kahteen alimpaan tulo neljännekseen sekä asumi-

nen vuokra-asunnossa lisäsivät myös siirtymisen riskiä. Asuminen yksinhuoltajaper-

heessä tai perheessä, jossa ei ollut yhteisiä lapsia, lisäsi riskiä suhteessa avio- tai avolii-

toissa eläneisiin. Hypoteesi osoittautui siis paikkansapitäväksi, joten tulokset ovat sa-

mansuuntaisia kuin aiemmissa tutkimuksissa (vrt. Gravseth ym. 2007; Uppmark ym. 

1999; Upmark ym. 2001).  
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Lapsuuden sosiaalisten tekijöiden vaikutukset työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen 

riskiin saattavat välittyä lapsuudessa omaksuttujen käyttäytymismallien ja terveystapo-

jen kautta. Lapsuuden taloudelliset vaikeudet voivat myös vaikuttaa esimerkiksi ruoka-

valioon ja terveyspalveluiden saamiseen. (Kestilä & Rahkonen 2011, 232.)  

Aiempaan tutkimukseen perustuen alahypoteesi oli, että lapsuuden tekijöiden yhteys 

työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskiin välittyy pääasiassa nuoruuden tekijöiden 

kautta (vrt. Gravseth ym. 2007; Uppmark 1999 ym.; Upmark 2001 ym.). Näin kävi 

myös tässä tutkimuksessa: nuoruuden tekijöiden vakioimisen jälkeen ainoastaan isän 

alhaisella koulutuksella (HR=1,24) ja työvoiman ulkopuolisuudella (HR=1,29) oli työ-

kyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskiä lisäävää vaikutusta. 

Hypoteesien lisäksi tutkimuksessa haettiin vastausta siihen, onko lapsuuden ja nuoruu-

den tekijöiden yhteys nuorten aikuisten työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskiin 

erilainen koulutuksen ja sukupuolen mukaan. Tulosten mukaan miehillä ja naisilla oli 

eroa pääasiallisen toiminnan vaikutuksissa eri koulutusryhmissä. Ylioppilasmiehillä 

ryhmään ”virallisten toimintojen ulkopuoliset” kuuluminen oli suurempia riskitekijä 

kuin naisilla. Ammattitutkinnon suorittaneilla miehillä ryhmän ”virallisten toimintojen 

ulkopuoliset” lisäksi myös työttömillä oli suhteellisesti suurempi työkyvyttömyyseläk-

keelle siirtymisen riski kuin naisilla. Peruskoulun käyneillä sen sijaan ei ollut merkittä-

viä sukupuolittaisia eroja riskitekijöiden suhteen.  

Lapsuuden tekijöiden yhteys nuorten aikuisten työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen 

riskiin oli samanlainen sekä miehillä että naisilla. Isän koulutuksen vaikutus oli puoles-

taan erilainen koulutusryhmittäin. Ylioppilailla, joiden isillä oli alhainen koulutus, oli 

lisääntynyt riski suhteessa ylioppilaisiin, joiden isillä oli korkeampi koulutus. Ammatti-

tutkinnon suorittaneilla trendi oli samansuuntainen, mutta enintään peruskoulun suorit-

taneilla ei ollut eroa isän koulutuksen mukaan. Tulos poikkeaa Gravsethin ja kumppa-

neiden (2007) norjalaistutkimuksesta, jossa vanhemman korkea koulutus lisäsi pelkän 

peruskoulun suorittaneiden miesten työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskiä. Muis-

sa koulutusryhmissä vanhempien koulutuksen ja siirtymisriskin välillä ei ollut yhteyttä.  

Norjalaistutkimuksessa alaspäin suuntautuva koulutuksellinen liikkuvuus oli siis yhtey-

dessä lisääntyneeseen työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskiin.  
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Isän työvoiman ulkopuolisuudella oli myös erilainen vaikutus koulutusryhmittäin. Isän 

työvoiman ulkopuolisuus lisäsi eniten riskiä enintään peruskoulun suorittaneiden ryh-

mässä. Ylioppilailla oli myös eroa, mutta ammattitutkinnon suorittaneilla ei ollut eroja 

isän työllisyyden mukaisissa ryhmissä. 

Tutkimuksessa haettiin myös vastausta siihen, onko työkyvyttömyyseläkkeelle siirty-

neillä sukupuolittaisia eroja siirtymisen ajankohdan sekä taustalla olevan sairausprofii-

lin suhteen. Tulosten mukaan miehillä oli suurempi riski siirtyä työkyvyttömyyseläk-

keelle (HR=1,48). Miesten suurempi työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riski painot-

tui seurannan alku- ja keskivaiheille sekä sairausryhmään ”muut mielenterveyden häiri-

öt”, joista skitsofrenia kattaa suurimman osan. Mielialahäiriöissä ja muissa sairauksissa 

ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja. Tulos on samansuuntainen kuin Bruusgaardin ja 

kumppaneiden (2003) norjalaistutkimuksessa, jossa nuorilla miehillä (18–29-vuotiaat) 

oli hieman suurempi työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus kuin naisilla. Tulokset poik-

keavat Gravsethin ja kumppaneiden (2007) norjalaistutkimuksesta, jossa alle 30-

vuotiailla ei ollut merkittäviä sukupuolittaisia ollut eroja työkyvyttömyyseläkkeelle siir-

tymisen riskeissä.  

Sukupuolittaiset erot voivat osittain selittyä sillä, että skitsofrenia, joka on merkittävä 

työkyvyttömyyden riskitekijä nuorilla aikuisilla, alkaa miehillä yleensä muutamaa vuot-

ta aikaisemmin kuin naisilla. Aiemman tutkimuksen mukaan ikävuosien 18–25 välillä 

miehiä sairastuu kaksi kertaa enemmän kuin naisia. Toisaalta miesten taudinkuva- ja 

kulku on yleensä vaikeampi kuin naisilla, mikä johtaa myös suuremmalla todennäköi-

syydellä työkyvyttömyyteen. (Isohanni ym. 2011, 78, 89.)  

Skitsofreniaan liittyvien sukupuolierojen syyt ovat paljolti tuntemattomia, mutta pääsyyt 

lienevät biologisia, eli selittyvät normaaleilla miesten ja naisten eroilla esimerkiksi aivo-

jen kehityksessä ja toiminnassa (Isohanni 2011, 89).  Myös psykososiaalisilla tekijöillä 

voi olla vaikutusta skitsofrenian etiologiaan. Sairastumishetkellä naisten aikuistuminen 

ja sosiaalinen kehitys ovat myös pidemmällä, mikä saattaa selittää heidän paremman 

sosiaalisen ennusteensa. Miesten erilainen alttius vakavampaan oireenmuodostukseen 

voi liittyä myös osin heihin kohdistuviin rooliodotuksiin jopa hoidossa. (Isohanni ym. 

2001, 78.) Eräs syy voi liittyvä terveyspalveluiden käyttöön, joihin liittyvissä tutkimuk-
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sissa on todettu, että tytöt hakevat mielenterveyspalveluista apua poikia useammin, ja 

poikien ohjautuminen avun piiriin näyttää viivästyvän tyttöjä pidempään (Marttunen & 

Rantanen 2001, 523). 

 

8.2 Tulosten tarkastelu suhteessa elämänkaariepidemiologiseen teoriaan 

Tutkimuksen hypoteesit tulivat varsin hyvin vahvistetuiksi tässä tutkimuksessa. Tulok-

set tukevat useimpia sosiaaliepidemiologian alalla tehtyjä tutkimuksia, joissa sosiaalista 

asemaa kuvaavien tekijöiden on havaittu olevan yhteydessä terveyteen (Rahkonen & 

Lahelma 2011) ja sitä kautta myös työkykyyn. Seuraavaksi arvioidaan, mitä saadut tu-

lokset tarkoittavat testatun elämänkaariepidemiologisen teorian kannalta.  

Elämänkaariepidemiologisen teorian mukaan oli kolme mahdollista mekanismia, joiden 

kautta sosiaaliset tekijät voivat vaikuttaa heikompaan terveyteen ja työkykyyn: Piiloi-

siin ja sensitiivisiin kausiin perustuvan mallin mukaan lapsuuden tekijät vaikuttavat 

suoraan aikuisuuden terveyteen riippumatta myöhemmistä riskitekijöistä. Kasautuvien 

altistusten mallissa oletetaan, että terveyteen vaikuttavat riskitekijät kasautuvat koko 

elämänkaaren ajan, joten vaikutusta on sekä lapsuuteen että aikuisuuteen liittyvillä teki-

jöillä. Sosiaalisten polkujen mallissa lapsuuden sosiaalisten ja taloudellisten riskiteki-

jöiden vaikutus myöhempään terveyteen voi välittyä esimerkiksi sellaisten polkujen 

kuten koulutuksen ja työllistymisen kautta. (Kestilä & Rahkonen 2011.) 

Tulosten mukaan nuoruuden koulutuksen ja pääasiallisen toiminnan lisäksi lapsuuden 

sosiaalisilla tekijöillä oli yhteys työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskiin. Lapsuu-

den tekijöiden vaikutus oli kuitenkin pienempi kuin omaan asemaan liittyvillä tekijöillä. 

Tämä johtuu todennäköisesti ainakin siitä, että nämä tekijät kuuluvat ajallisesti etäisem-

piin syytekijöihin.   

Nuoruuden tekijöiden vakiointi lapsuuden tekijöillä ei merkittävästi muuttanut riskiteki-

jöiden tasoa. Sen sijaan lapsuuden tekijöiden yhteys työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymi-

sen riskiin vähentyi merkittävästi nuoruuden tekijöillä vakioitaessa.  Lapsuuden tekijöil-

lä oli siis elämänkaariepidemiologisen polkumallin mukainen epäsuora yhteys oman 

aseman kautta työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskiin. 
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Isän alhaisella koulutuksella ja työvoiman ulkopuolisuudella oli myös piilovaikutusmal-

lin mukaisesti suora yhteys nuorten aikuisten työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen 

riskiin: isän aseman yhteys siirtymisen riskiin säilyi, kun muiden tekijöiden vaikutus 

otettiin huomioon.  

Kasautuviin altistuksiin perustuva malli sai myös hieman tukea, kun tarkasteltiin isän 

työllisyyden vaikutusta koulutusryhmittäin. Isän työvoiman ulkopuolisuudella oli enin-

tään peruskoulun suorittaneiden ryhmässä suurempi vaikutus kuin keskiasteen tutkinnon 

suorittaneiden ryhmissä. Sen sijaan isän koulutuksen ja oman koulutuksen mukaan kat-

sottuna työkyvyttömyyseläkeriskien kasautuvaa vaikutusta ei havaittu.  

Vaikka nuoruuden ja lapsuuteen liittyvillä tekijöillä oli merkittävä yhteys työkyvyttö-

myyseläkkeelle siirtymisen riskiin, täytyy kuitenkin huomioida, että tutkimus kohdistui 

ainoastaan sosiaalisiin tekijöihin.  Elämänkaariepidemiologiseen teoriaan sisältyvät bio-

logiset riskitekijät rajautuivat siis tutkimuksen ulkopuolelle: esimerkiksi yksilön peri-

mään ja temperamenttiin liittyvillä tekijöillä voi olla merkittävä vaikutus työkyvyttö-

myyseläkkeelle siirtymisen riskeihin (ks. Eriksson 2011, 225).  Isän työvoiman ulko-

puolisuuden kasautuvat riskit matalasti koulutetuilla nuorilla voivat myös osaltaan joh-

tua sairastavuuden biologisesta periytymisestä.  Tarkemmat tiedot työvoiman ulkopuo-

listen isien terveydestä olisivat voineet valaista asiaa enemmän. 

Elämänkaarinäkökulmaa voitiin siten soveltaa vain rajallisesti. Tulosten perusteella on 

vaikeaa sanoa, johtaako esimerkiksi alhainen koulutus ja työttömyys kausaalisesti li-

sääntyneeseen työkyvyttömyyseläkeriskiin vai valikoituvatko henkilöt biologisten teki-

jöiden ja heikon terveyden vuoksi.  Kausaalisuuden ja valikoitumisen roolit saattavat 

myös olla erilaisia tarkasteltaessa eri sairauksiin perustuvia työkyvyttömyyseläkkeitä. 

Kaksostutkimusten mukaan perimällä on erityisen suuri merkitys skitsofreniassa ja kak-

sisuuntaisessa mielialahäiriössä, mutta masennuksessa vaikutuksen on havaittu olevan 

vähäisempi (Paavonen ym. 2009, 4255).  

Sosiaalisiin kausaalivaikutuksiin ja biologiseen valikoitumiseen liittyvät mekanismit 

ovat todennäköisesti mukana useimmissa nuorten aikuisten työkyvyttömyyseläkkeelle 

siirtymiseen liittyvissä prosesseissa.  Tämän vuoksi lienee mielekkäintä nähdä ne toisi-

aan täydentävinä. Yhteisvaikutuksen puolesta puhuu myös Gravsethin ja kumppaneiden 
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(2007) norjalaistutkimus, jossa nuorten aikuisten peruskoulun varassa oleminen oli 

merkittävä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskitekijä. Tämän lisäksi alhainen 

syntymäpaino ja etenkin lapsuudessa koettu vakava sairaus olivat merkittäviä riskiteki-

jöitä. Samaisessa tutkimuksessa vanhempien toimintakyvyn ongelmilla havaittiin oleva 

yhteys nuorten aikuisten lisääntyneeseen työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskiin. 

Suurin riski oli niillä, joiden vanhemmilla oli toimintakyvyttömyyttä lapsen ollessa nuo-

ri. Riskit kasvoivat lisää, mikäli toimintakyvyttömyydestä kärsivä vanhempi oli samaa 

sukupuolta kuin lapsi. Tutkijat epäilevät, että tulos saattaa näin ollen viitata myös roo-

limallien oppimisen merkitykseen työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen prosessissa.   

8.3 Tutkimuksen arviointi ja metodologiset pohdinnat 

Tässä tutkimuksessa käytetty aineisto oli laaja, kansallisella tasolla edustava, rekisteri-

aineisto. Tällaisen aineiston käytössä on huomattavia etuja, sillä aineisto on luotettava, 

kattava ja tietoa on saatavilla useilta vuosilta.  Koska aineisto on erittäin suuri, ei satun-

naisuus ole ongelma. Aineistossa ei myöskään esiinny itseraportoimisen tuomaa harhaa. 

Vastaavan aineiston kokoaminen kyselyin olisi erittäin työlästä.  Luotettavuus myös 

todennäköisesti heikentyisi koska saattaisi muodostua suuri kato ainakin seurannan lop-

puvaiheessa. Toisaalta tieto on sidottu rekisteri- tai tilastoaineiston määritelmiin, mikä 

ei ole välttämättä tarpeeksi yksityiskohtaista.  

Aineiston analyysissä käytettiin menetelmänä Coxin regressiomallia. Menetelmä on 

tarkoitettu seuranta-aineiston analysointiin, joten se soveltui tähän tutkimukseen varsin 

hyvin. Seuranta-aikaa ja muuttujia valittaessa varmistettiin se, että selittävien tekijöiden 

vaikutus vasteeseen (eli hasardisuhde) pysyi riittävän samanlaisena läpi tarkasteltavan 

ajanjakson. Mallin vaatimat oletukset siis täyttyivät tutkimuksessa.  

Tehtyjen analyysien keskeisenä rajoitteena oli nuoren omaa asemaa kuvaavien muuttu-

jien arvojen määrittäminen seurannan alussa. Myöskään lapsuuden tekijöiden katsomi-

nen yhden vuoden tilanteesta ei tavoita kaikkia lapsuudessa ilmenneitä muutoksia. Kos-

ka muuttujien arvot eivät vaihtele ajassa, eivät ne välttämättä kuvasta henkilön tilannetta 

koko seurannan aikana. Esimerkiksi enemmistö työttömistä ja ryhmästä ”virallisten 

toimintojen ulkopuoliset” on tässä tilassa vain muutaman vuoden eli osa jonkin ajan-
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kohdan syrjässä olevista löytää myöhemmin opiskelupaikan tai työpaikan. (vrt. Myrsky-

lä 2012, 30.) Näin ollen yhden vuoden tilanteen katsominen ei mahdollista tilapäisesti 

syrjäytyneet erottamista niistä, jotka ovat syrjässä useamman vuoden. Kyseiset ongel-

mat olisivat ratkenneet, jos olisi käytetty muuttujia, joiden arvot olisivat vaihdelleet 

ajassa. Tämä olisi tosin laajentanut tutkimusta niin paljon, ettei tarkastelu ollut yhden 

tutkielman puitteissa mahdollista. 

Ongelmallista on myös terveyskäyttäytymistä ja yksilötekijöitä, kuten temperamentti tai 

älykkyys, mittaavien muuttujien puuttuminen. Tällaisten tietojen puuttuminen heikentää 

kausaalisuuteen liittyvien päätelmien tekemistä, koska monet väestöryhmittäiset erot 

saattavat johtua myös näistä tekijöistä. Sosioekonomisen aseman yhteys terveyteen on 

siis monimutkainen ja myös valikoitumisella on merkitystä, sillä työllistyminen ja työs-

sä pysyminen on erityisen vaikeaa näistä ongelmista kärsivillä (Lahelma & Rahkonen 

2011, 53). 

Tässä saatujen tulosten vertaamisessa aiempaan tutkimukseen tulee muistaa, että sosiaa-

liturva- ja eläkejärjestelmien erilaisuuden vuoksi tulokset suomalaisista tutkimuksista ja 

ulkomaisista tutkimuksista eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään. Suurin osa nuo-

riin aikuisiin kohdistuneista väestötason tutkimuksista on kuitenkin tehty Pohjoismaissa, 

joihin suomalaisten tulosten vertaaminen on sosiaaliturvajärjestelmien samankaltaisuu-

den vuoksi varsin luotettavaa. 

 

8.4 Tulosten poliittinen ja sosiaalinen merkitys 

Vuoden 2011 hallitusohjelmassa nuorten syrjäytymisen ehkäisy on asetettu yhdeksi 

kärkihankkeeksi. Tavoitteena on muun muassa se, että nuorisotyöttömyyttä ja työkyvyt-

tömyyseläkkeelle siirtyvien nuorten määrää vähennetään (Hallitusohjelma 2011, 8). 

Hallitusohjelman tavoite on tärkeä, koska syrjäytyminen työstä ja opiskelusta on muo-

dostunut yhä merkittävämmäksi yhteiskunnalliseksi ongelmaksi. Esimerkiksi nuorten 

työkyvyttömyyseläkkeelle ja sairauspäivärahapäiville siirtyneiden määrät ovat lisäänty-

neet 2000-luvulla (ks. Koskenvuo, Hytti & Autti-Rämö 2010; Raitasalo & Maaniemi 
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2011).  Myös erityisesti nuorten miesten työttömyysaste on vuoden 2008 taloudellisen 

taantuman jälkeen noussut korkealle tasolle (Tilastokeskus, 2011, 58).  

Työikäisen väestön vähentyessä ja taloudellisen huoltosuhteen heikentyessä olisikin 

entistä tärkeämpää, että nuoret saisivat ammatillisen koulutuksen ja pääsisivät töihin. 

Koulutuksen tärkeys korostuu siinä, että keskiasteen tutkinto nostaa miesten työvuosien 

odotetta kuudella ja naisten yhdeksällä vuodella. Peruskoulun varaan jääneellä miehellä 

on nykytyöttömyyden vallitessa odotettavissa 7 vuotta ja naisillakin lähes 6 vuotta työt-

tömyyttä. (Myrskylä 2012, 14.) 

Hallitusohjelmassa olevan nuorisotakuun tavoitteena on, että kaikille nuorille luodaan 

realistiset mahdollisuudet suorittaa perusasteen jälkeinen tutkinto ja työllistyä. Samalla 

kiinnitetään huomiota siihen, että nuoret eivät ajaudu liian pitkään jaksoon ilman min-

käänlaista aktiivista toimintaa. Hallitusohjelmassa luvataan, että ”Jokaiselle alle 25-

vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu- 

opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttö-

mäksi joutumisesta” (Hallitusohjelma 2012, 48).  

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan olettaa, että nuorten koulutukseen ja työpaikan 

saamiseen panostaminen olisi tehokasta työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä ehkäise-

vää politiikkaa. Tulosten mukaan peruskoulun varaan jääminen ja työttömyys olivat 

merkittäviä riskitekijöitä nuorten työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen prosessissa. 

Erityistä huomiota tulisi kiinnittää myös virallisten toimintojen ulkopuolisiin, eli niihin, 

jotka eivät kuulu työvoimaan eivätkä ole myöskään opiskelijoita.  

Tutkimuksessa havaittiin myös, että työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskit juon-

tavat osittain lapsuuden sosiaalisista olosuhteista. Näin ollen yhteiskunnallisia toimenpi-

teitä kohdistettaessa tulisi myös kiinnittää huomiota elämänkaaren aikaisempiin olosuh-

teisiin ja perheiden hyvinvointiin.  

Tulee kuitenkin muistaa, että nuorten työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen prosessissa 

valikoitumisella on usein merkittävä rooli. Tämä liittyy siihen, että nuorten aikuisten 

työkyvyttömyyttä aiheuttavat syyt ovat usein varhaisessa lapsuudessa ilmeneviä vakavia 

sairauksia. Toimenpiteitä suunniteltaessa tulisikin olla realistinen ja hyväksyä myös se, 
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että aina tulee olemaan niin vakavasti sairaita nuoria, jotka eivät selviydy työelämässä. 

(ks. Raitasalo & Maaniemi 2011, 9.) Näille henkilöille työkyvyttömyyseläkkeelle siir-

tyminen voi olla parempi vaihtoehto sekä yksilön itsensä että yhteiskunnankin kannalta. 
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