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Prologi  
Teimme Tauno Ruuskan kanssa vuonna 1972 selvityksen vajaakuntoisten työhön sijoittumi-
sesta. Ruuska kuvasi huolellisesti silloisen toimintapolitiikan sisällön ja oma osuuteni oli 
tehdä empiirinen tutkimus vajaakuntoisten työssä menestymistä. Aineistona olivat työnväli-
tyksen kautta työhön sijoitetut vajaakuntoiset. Nyt lähes 40 vuotta myöhemmin voi vain 
hämmästellä, miten samana ongelmat ovat pysyneet kaikesta ympärillä käydystä tohinasta 
huolimatta. Oletimme silloin, että vastikään avautunut mahdollisuus osatyökyvyttömyys-
eläkkeelle siirtymisestä täyden työkyvyttömyyden sijasta avaa uusia mahdollisuuksia vajaa-
kuntoisille. Toisin kävi.  
 
Ehkä huvittavuuden puolelle menee se, että moitimme kuntoutusjärjestelmän sekavuutta ja 
esitimme sen selkeyttämistä, ”koska kukaan ei kanna sen paremmin hallinnollista kuin toi-
minnallista kokonaisvastuuta kuntoutusprosessista”. Hieman mahtipontisesti totesimme: 
”Tutkimustulosten perusteella voidaan käsityksemme mukaan asettua tukemaan pyrkimyksiä, 
jotka tähtäävät ammatillisen kuntoutuksen sisällön, ongelmien ja sovellutuksen järjestelmäl-
liseen selvittämiseen ja nykyistä tarkoituksenmukaisemman toimintamallin kehittämiseen.” 
Paljon on sen jälkeen tapahtunut, mutta ei ole pitkä aika siitä, kun OECD moitti kuntoutusta 
sekavaksi. 

 
Vajaakuntoisten työllistämiselle löytyi silloin perusteita ja löytyy nytkin. Näkökulma on sa-
ma puhutaan vajaakuntoisista tai osatyökykyisistä. Perusteita ovat toisaalta heidän oikeutensa 
osallistua työelämään ja kohentaa taloudellista asemaansa sekä toisaalta työpanos, joka näin 
saadaan käyttöön ja joka kasvattaa tuotantoa, niin sanottua yhteistä kakkua. Lisäksi sosiaali-
menot pienenevät, joten kaikille koituu hankkeesta hyötyä. Miksi eteneminen on vitkasta, jos 
perusteet ovat selvät. 

 
Olemme onnistuneet reippaasti pidentämään odotettavissa olevaa elinikää ja väestön toimin-
takyky parantunut samaa vauhtia. Sen pitäisi näkyä pidempinä työurina, mutta siinäkään suh-
teessa vauhti ei ole huikaissut. Pitkään mentiin suorastaan päinvastaiseen suuntaan. Missä 
vika, kun tavoitetta ei saavuteta. 
 
 
Runeberginpäivänä 2011 
 
 
Markku Lehto 
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1 Mistä on kysymys 

1.1 Toimeksianto 

�����"�������������,�$�����"��������������������������"�����-����������������,

����������������������������$�������'������������������'�����������	�.����� �,
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'�����$�����������"����"����������'���������-����������"��������$������������$����"����,

��� �������"��������'��$����	�

Kuvaan ensin lyhyesti, miksi osatyökykyisen työllistäminen kohtaa vaikeuksia. Sen jälkeen 
kuvailen yksityiskohtaisemmin työkyvyttömyyseläkkeiden kehitystä, työssä ja eläkkeellä 
olevien käsityksiä työstä, työnantajien kokemuksia ja näkemyksiä vajaakuntoisten työllistä-
misestä ja erilaisten tukitoimien vaikutuksia. Toimeksiannon mukaisesti kuvaan myös muista 
maista saatuja kokemuksia ja aikaisempia ehdotuksia. Tämän jälkeen hahmottelen perusehto-
ja, joiden tulisi täyttyä, jos halutaan osatyökykyisten työllistymisen onnistuvan aikaisempaa 
paremmin. Lopuksi teen ehdotuksen, joka voisi olla harkinnan arvoinen siinä tapauksessa, 
että perusehdot täyttyvät.  

*�������������'������ ������������-�$��������������������'�����������������
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����������� ����(����� �"���� �����$��$����"����������3��������������������������,

���������	�� ��������������������������"������ ���� ��������������������������

���������� �-���� ���� ��$�������� ��"���������$�	�������������������"��"��� ��$��

��� ����������"�����' ����������� �������������	�*������������� ��"�������������"���
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1.2 Markkinoiden mahti 

Osatyökykyisten työllistämisen vaikeudet ovat suorastaan klassinen esimerkki siitä, kuinka 
vaikeaa on saada tuloksia silloin, kun pitäisi toteuttaa monta hyvää, jotka ovat keskenään risti-
riitaisia. Kohteemme sijaitsee markkinavoimien ja hyvinvointivaltion tahtojen ristiaallokossa. 
Markkinat asettavat osatyökykyisille kohtuuttomia ehtoja, hyvinvointivaltio lieventää niitä, 
� ��� hyvää tulosta ei saada senkään jälkeen. Markkinat eivät osta osatyökykyisiä hyvinvoin-
tivaltion säännöillä. Jos ja kun tähän halutaan muutoksia, on mentävä juuriin asti arvioitaessa 
uudistuksen mahdollisuuksia. Sitä en tehnyt neljäkymmentä vuotta sitten tutkiessani vajaa-
työkykyisiä eivätkä sitä ole tehneet ne lukuisat myöhemmät selvitykset ja raportit, jotka ovat 
käsitelleet samaa ongelmaa. Se on tavanomaista muissakin vastaavissa tapauksissa. Olemme 
tottuneet käsittelemään hyvinvointivaltiota koneena, johon voidaan loputtomasti tehdä hie-
nosäätöjä. Olemme niin tottuneita hienomekaanikkoja, että tapaamme unohtaa eteenpäin vie-
vän voiman, markkinamekanismin.  

Vuosittain tehdään kunnioitettava määrä hallinnollisia ponnisteluja, joilla koetetaan korjata 
markkinoiden '  ������ tai haitallisia vaikutuksia. Paljon siitä on tarpeellista ja myös riittä-
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vää. Monet asiat korjaantuvat säätöjä uudelleen asettelemalla, mutta eivät kaikki. Vaikeus 
onkin päätellä oikein säätely-yrityksen onnistumisen mahdollisuus. Yleisesti ottaen voidaan 
sanoa, että mitä selvemmin säätöyrityksillä yritetään toimia markkinamekanismia vastaan, 
sitä luultavampaa on, että säädöillä saavutetaan enimmäkseen näennäisiä tuloksia. Markkinat 
jyräävät pienet esteet ja kiertävät suuret.   

Osatyökykyisyyteen liittyvien vaikeuksien ja mahdollisuuksien ymmärtämiseksi on syytä 
lähteä liikkeelle työmarkkinoiden perusolettamuksista. Perimmiltään ajatus on, että työmark-
kinoilla kysyntä ja tarjonta kohtaavat toisensa ja löytävät työvoimalle sellaisen hinnan, joka 
mahdollistaa töitä kaikille.  Jos joku asettaa hintansa eli palkkavaatimuksensa liian korkeaksi, 
hän ei saa työtä. Niinpä hänen on alennettava pyyntöään, kunnes löytyy työnantaja, joka hy-
väksyy tarjouksen. Palkka ei painu kuinka alas tahansa, koska työnantajille on välttämätöntä 
hankkia työvoimaa. Jos työnantaja tekee liian matalan palkkatarjouksen, hän menettää työ-
voimansa toiselle yritykselle. 

Työkyvyn olennainen menetys, osatyökykyisyys tai työkyvyttömyys asettaa työntekijän hei-
kompaan ���'��� ���������. Osittainen työkyvyn menetys ei tee hänestä kilpailukyvytöntä. 
Vapaasti liikkuessaan työmarkkinat toimivat niin, että ansiot seuraavat liukuvasti menetettyä 
työkykyä. Näin kävisi, jos markkinamekanismin annettaisiin toimia häiriintymättä. Koska 
tulos voisi muodostua työkykyään menettäneelle kohtuuttomaksi, markkinamekanismiin on 
puututtu monella tavalla. Tärkeimpinä näistä ovat kollektiiviset sopimukset eli työehtosopi-
mukset ja sosiaalivakuutus. 

1.3 Vastavoima 

Näin tutustumme toiseen yhteiskunnan mahtiin, hyvinvointivaltioon, joka koettaa siivota 
markkinoiden ei-toivottuja sivuvaikutuksia. Olennaisena osana hyvinvointivaltioon kuuluvat 
�����������$��$����, jotka tekevät työehtosopimuksia. Sopimusten avulla on pyritty raken-
tamaan turvallisuutta ja ennakoitavuutta työmarkkinoille. Ne määrittelevät puitteet, joiden 
sisällä voidaan tehdä yksittäisiä työsopimuksia. 

Työehtosopimukset estävät työvoiman vapaan hinnoittelun. Kun työehtosopimus estää palkan 
joustamisen alaspäin, osatyökykyisten mahdollisuus kilpailla täysin työkykyisten kanssa käy 
ylivoimaiseksi. Tämä ongelma on ratkaistu sosiaaliturvan avulla. Sairaus, vanhuus, työkyvyt-
tömyys ja työttömyys oikeuttavat sosiaaliturvaan, jolloin työkykyään menettäneiden ei enää 
���"��� kilpailla työmarkkinoilla. Näin he välttyvät nöyryyttävältä ja köyhdyttävältä työnha-
kemisen kierteeltä. 

Sosiaalivakuutus oli aikanaan vallankumouksellinen ratkaisu ja tarjosi sairaille, vammaisille 
ja työkykynsä menettäneille ihmisarvoisen elämän. Sosiaalivakuutus on edelleen yksi merkit-
tävimpiä yhteiskunnallisia innovaatioita. Sen avulla on voitu turvata lukemattomille ihmisille 
kohtuullinen elämä senkin jälkeen, kun sairaus, vamma, vanhuus, työttömyys tai työkyvyttö-
myys on asettanut esteen työn tekemiselle ja työstä saatavalle toimeentulolle. )�������� 
vakuutuksesta se poikkeaa ennen kaikkea kattavuuden ja rahoituksen osalta. Vakuutus on 
yleensä pakollinen ja maksut määräytyvät enemmän tai vähemmän verojen tavoin. 
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1.4 Uusi ongelma  

Menettelytavan ongelmaksi on osoittautunut sen karkeus, jonka seurauksena menetetään tar-
peettomasti hyvää osaamista. Työ ja sosiaaliturva ovat muodostuneet vastakohdiksi, eivät 
toisiaan ��������"��� niin, että jäljellä olevaa työpanosta käytettäisiin hyväksi ja tarjottaisiin 
tilaisuus työn avulla parantaa elinmahdollisuuksia. Jos ja kun nyt suuntaa halutaan muut-
taa, kohdataan kaikki ne muurit, jotka on rakennettu sadan vuoden aikana työn ja sosi-
aaliturvan sekä työn ja vapaa-ajan välille. 

Vuosikymmeniä hyvinvointipolitiikkaa on markkinoitu elämää helpottavana, riskejä vähentä-
vänä ja vapaa-aikaa lisäävänä toimintana. Tästä hyvinvointipoliitikot ja ekonomistit ovat ol-
leet samaa mieltä, mutta eri mieltä sen suotavuudesta. Ekonomistin silmissä sosiaaliturva te-
kee vapaa-�$��� liian houkuttelevan. Hyvinvointipoliitikon mielessä herää epäilyjä toimin-
nan perustarkoituksesta, kun osatyökykyisiä ryhdytään työllistämään. Onko tarkoitus laajen-
taa oikeuksia vai lisätä velvollisuuksia. Miksi sairaiden pitäisi työllistyä, kun terveitäkin on 
työttömänä. Eikö sairaiden ja vammaisten oikeuksia sosiaaliturvaan pitäisi parantaa eikä pa-
kottaa heitä töihin.  

Vaikeuksia lisää työmarkkinoiden kehitys. Osatyökykyisen ilmaantuminen työyhteisöön ei ole 
ongelmatonta työnantajan eikä työntekijöidenkään mielestä. Työelämätutkimukset osoittavat, että 
tiimityö �� yleistynyt samoin kuin tulokseen sidottu palkkaus. Kolme neljästä ilmoittaa tekevänsä 
työtä tiimissä. Palkkaus on usein sidottu tavalla tai toisella suoritukseen. Jokainen perehdyttämistä 
ja erityiskohtelua vaativa tapaus lisää muiden kiirettä. Ja perehdyttämistä tarvitaan. Monipuoli-
suuden vaatimus on korostunut etsittäessä lisää joustavuutta työpaikoilla, samoin tiedonhallinta-
kokonaisuus edellyttää huolellista perehtymistä ja taitavaa osaamista. 

Työnantajan näkökulmastakin katsottuna hanke sisältää arveluttavia piirteitä. Työmarkkinoi-
hin sekaantuminen saattaa vääristää tuotannontekijöiden hintasuhteita ja johtaa tehottomuu-
teen. Vaikka vastuullisuudesta puhutaan, sosiaalityöltä vaikuttavaa toimintaa pyritään välttä-
mään kustannuksia lisäävänä tekijänä sekä myös sen takia, että se saattaa sekoittaa työpaikan 
sisäisiä pelisääntöjä.  

Osatyökykyisyyden perusteella maksettavan palkan ongelmallisuutta kuvaa yhdellä tavalla 
taloustieteessä tunnettu tehokkuuspalkkateoria. Tämän teorian mukaan työnantaja maksaa 
palkkaa enemmän kuin työmarkkinoiden ”normaalin” hinnoittelun mukaan olisi pakko saa-
dakseen motivoitunutta työvoimaa. Selityksenä on se, että työn tulokseen vaikuttaa olennai-
sesti työntekijän motiivi ja työpaikan ilmapiiri. Työnantaja ei voi seurata jokaista erikseen, 
hänen on löydettävä keinoja, jotka pitävät motivaatiota yllä.  Huonosti motivoitunut työnteki-
jä voi tuottaa merkittäviä tappioita luodessaan yrityksestä huonoa kuvaa ulospäin. Hyvä ja 
suoritukseen sidottu palkka täyttää motiivivaatimuksen ja koetaan kohtuullisen oikeudenmu-
kaiseksi. Vammaisen tai osatyökykyisen palkkaaminen vaatii tästäkin syystä erityisen paljon 
vaivannäköä, jotta erityispiirteet osattaisiin sovittaa työyhteisön ilmapiiriin. 

Epäilyjen lista ei lopu tähän kuten myöhemmin havaitaan. Jos näihin epäilyihin ei kyetä anta-
maan kunnollisia vastauksia, odotettavissa olevat myönteiset tulokset jäävät ohuiksi tai kerta 
kaikkiaan olemattomiksi. Eikä riitä, että vastataan epäilyihin ja yritetään ratkaista esiin nostettu-
ja ��������. Peter Druckeria muuntaen voitaisiin sanoa, että ongelmien ratkoja on ongelmien 
vanki, on nähtävä ne houkuttelevat mahdollisuudet, jotka uusi politiikka tuo tullessaan. Mahdol-
lisuuksien näkemiseksi on ymmärrettävä markkinoiden perusvaistot. Tähän palaamme myö-
hemmin. Sitä ennen on syytä käydä läpi työelämää ja työkykyä koskevia tosiasioita. 
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2 Työkyky 

2.1 Mitä työkyvyllä tarkoitetaan 

Usein käytetään yhdistettyä ilmaisua ja puhutaan työ- ja toimintakyvystä. Kysymys on osit-
tain samasta, osittain eri asioista. Toimintakykyä saattaa olla paljonkin jäljellä vielä silloin, 
kun työkyky on menetetty. Siitä syystä vanhusten toimintakyvyn  mittaamiseen on kehitetty 
erikseen ����������. Työkyvyn arvioinnissa on henkilökohtaisen toimintakyvyn lisäksi otetta-
va huomioon työtehtävä ja työympäristö. 

Työkyvyn lääketieteellinen/kliininen arviointi kehittyy jatkuvasti. Toimintakykyyn vaikutta-
vien tekijöiden painoa osataan punnita entistä tarkemmin. Perusteellisen kuvan erilaisten sai-
rauksien ja vammojen aiheuttamien toimintakykyvajausten merkityksestä ja niiden mittaami-
sesta saa esimerkiksi kirjasta ”Toimintakyky, arviointi ja kliininen käyttö” (toimittajina Mati-
kainen, Aro, Huunan-Seppälä, Kivekäs, Kujala ja Tola). Fyysistä kuntoa kuvaavien mittarei-
den �������� subjektiivisilla tuntemuksilla on merkittävä paino työkykyä arvioitaessa. Esi-
merkiksi Juhani Ilmarisen kehittämässä työkykyindeksissä painottuu lääkärin toteamien sai-
rauksien lisäksi henkilön oma näkemys työkyvystä. Uusimpana esimerkkinä on������������
����� ���$�"��������.+�+/����������������������"�������� ,�$����"�������������,

����$�� ��� ��������������-�$��������"��� ���	�	����	� 

Työkyvyn mittaamisen monisäikeisyyttä kuvaa se, että kliinisessä tutkimuksessa suhteellisen 
huonokuntoiseksi todettu työntekijä saattaa jatkaa työssään, jos hän kokee sen tärkeäksi. Tästä 
löytyy � ����� esimerkkejä luovan työn tekijöistä. Monet vaikeasti näkö- ja liikuntavam-
maiset tekevät ennakkoluuloista piittaamatta täyttä työpäivää. Lääketieteellisten löydösten 
perusteella työkykyiseksi todettu henkilö voi puolestaan osoittautua käytännössä huonosti 
työmarkkinoille sopivaksi elämäntapojensa, ammattitaidon puutteen tai työn hallinnan puut-
teiden takia. Tästä syystä useissa viimeaikaisissa julkaisuissa on korostettu, että monimutkai-
set kliiniset toimenpiteet syiden poistamiseksi eivät ole läheskään aina välttämättömiä, tärke-
ämpää on vahvistaa ihmisten kykyä toimia muuttuneilla edellytyksillä. Työ on useissa tapa-
uksissa paranemista nopeuttava eikä hidastava tekijä. 

Käsitteinä osatyökykyisyys ja osatyökyvyttömyys tarkoittavat suunnilleen samaa. Ensin mai-
nittu korostaa jäljellä olevaa työkykyä ja on sen takia haluttu ottaa käyttöön. Osatyökykyisyys 
ja "�$��� ����   asettuvat myös lähelle toisiaan. Työvoimapolitiikassa käytetty käsite va-
jaakuntoinen tarkoittaa asiakasta, jonka mahdollisuudet saada sopivaa työtä, säilyttää työ tai 
edetä työssä ovat huomattavasti vähentyneet vamman, sairauden tai vajavuuden takia. Tältä 
osin käsite vastaa osatyökykyistä. Vajaatyökykyisiin luetaan lisäksi myös ne henkilöt, joiden 
työkyvyn puutteet perustuvat sellaiseen resurssivajaukseen, joille ei löydy lääketieteellistä 
nimikettä ja joka viime kädessä on testattu toteamalla työllistymisen tavanomaista suurempi 
kitkaisuus. 

Työkykyisyyden rajojen venymistä laajemminkin kuvaa se, että työelämässä on paljon henki-
löitä, joilla on pysyviä sairauksia ja vammoja. Pysyvästä vammasta tai lääkärin toteamasta 
'������������� ���� kärsi oman ilmoituksensa mukaan vuonna 2008 joka kolmas työssä 
oleva palkansaaja. Osuus oli noussut miehillä pari prosenttiyksikköä vuodesta 2003. Pitkäai-
kaissairaudet tai pysyvät vammat ovat sitä yleisempiä, mitä iäkkäämmistä palkansaajista on 
kyse. Alle 35-vuotiaiden joukossa osuus on noin 20 prosenttia, mutta yli 45-vuotiaiden jou-
kossa se nousee jo yli 40 prosentin. Pysyvä vamma tai lääkärin toteaman pitkäaikaissairauden 
ei läheskään aina koettu aiheuttavan haittaa työssä. Vammasta tai sairaudesta aiheutuu erittäin 
paljon haittaa vain 7 prosentille niistä, joilla tällainen vaiva ylipäänsä on. Sen sijaan 45 pro-
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senttia näistä toteaa, ettei vammasta tai sairaudesta aiheudu lainkaan haittaa työssä. Koko pal-
kansaajakuntaan suhteutettuna 2,5 prosentilla palkansaajia on sellainen vamma tai sairaus, 
josta heille aiheutuu erittäin paljon haittaa työssä. Yleistäen voitaneen näiden työssä olevien 
työntekijöiden mielipiteiden tulkita heijastavan lisääntyvää kiinnostusta työhön silloinkin, kun 
työ työkyky on alentunut. Sairauksia ja vammoja tulkitaan yleensä realistisesti vertaamalla 
niiden aiheuttamaa haittaa työn vaatimuksiin. Työyhteisön suhtautuminen ja työn sisällön 
merkitys nousee tärkeäksi tekijäksi tehtäessä päätöstä työssä pysymisen ja työstä luopumisen 
kesken. Tässä tilanteessa esimiesten tapa toimia on hyvin ratkaiseva. 

Sairauksien vaikutus vaihtelee sairauden ja työtehtävän mukaan, masennus on voimakkaim-
min yhteydessä koettuun työkykyyn. Liikkumisen ja sosiaalisen toimintakyvyn rajoitteet ovat 
selvästi yhteydessä toimintakykyyn, näön, kuulon ja kognitiivisen toimintakyvyn rajoitteet 
vähemmän. Osaaminen liittyy (koettuun) työkykyyn erityisesti korkeasti koulutetuilla ja nuo-
rilla. (5� ��, Ilmarinen, Järvisalo, Koskinen 2006) 

Oma näkemys työstä ja työyhteisöstä vaikuttaa ilmiselvästi siihen, millaiseksi työkyky arvioi-
daan. Myönteinen työasenne/hyvä työmotiivi heijastuu positiivisesti koettuun työkykyyn. 
Syysuhde on ehkä vuorovaikutteinen. Psykofyysisten vaatimusten aiheuttama uupuminen 
selittää erityisesti ikääntyneiden työntekijöiden työkyvyn heikkenemistä, samaten vähäinen 
työn itsenäisyys ja esimiestuen puute. Subjektiivisen työkykyarvion on todettu ennustavan 
varsin hyvin esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeelle hakeutumista. Sen on todettu myös enna-
koivan yleisemmin työuran jatkamista 

Pitkä ja toistuva työttömyys heikentää tunnetusti työkykyä.  Tutkimusten mukaan näyttää 
kuitenkin siltä, että vaikutus "������ ja ehkä poistuu kokonaan, kun henkilö palaa työhön. 

Työolobarometrin mukaan yli 80 prosenttia pitää työkykyään sekä suhteessa työn fyysisiin 
että työn henkisiin "����� ���� hyvänä. Vuosittaiset muutokset ovat olleet pieniä. Trendi on 
ollut lievästi paraneva yksityisellä sektorilla. Kunnissa vuosikymmen alkupuoliskolla muu-
tokset olivat suunnaltaan jonkin verran negatiivisia. Varsinkin työkyky suhteessa henkisiin 
vaatimuksiin on kääntynyt positiiviseen suuntaan. Paras työkyky suhteessa työn henkisiin 
vaatimuksiin on yksityisellä palvelusektorilla. Ilmeinen syy yksityisen palvelusektorin työn-
tekijöiden muita hieman parempaan työkykyyn liittyy sektorilla työskentelevien ikärakentee-
seen, joka on muita sektoreita nuorempi. Huonoin työkyky suhteessa työn henkisiin vaati-
muksiin on kuntien henkilöstöllä.  

OECD:n raportissa todetaan, että vajaakuntoisuus ja heikentynyt terveys eivät ole kaksijakoi-
nen kategoria vaan monimutkainen käsite, johon vaikuttavat yhtä paljon henkilökohtaiset 
ominaispiirteet kuin ”��'����������” tekijät ja esteet. Jälkimmäisestä riippuen henkilöllä, 
jolla on terveysongelmia tai vajaakuntoisuutta, saattaa tai ei saata olla alentunut työkyky.  

Työkyvyn määrittelyn rakenteellinen ongelma on sen yksiulotteisuus. Mittaaminen voi perus-
tua moniin tekijöihin, mutta viime kädessä ne pyritään puristamaan yhdelle ulottuvuudelle. 
Tosiasiassa on olemassa mitä erilaisimpia työn ja työympäristön yhdistelmiä, joista joihinkin 
henkilön psykofyysinen toimintakyky ja sosiaaliset taidot sopivat hyvin, joihinkin huonosti. 
Osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksia arvioitaessa lähtökohtana pidetään yleensä ai-
kaisempaa �����, jolloin vertailu todellisiin mahdollisuuksiin jää senkin takia puutteelliseksi. 
Kuntien ja valtion eläkeratkaisuissa näin on tehtävä siitäkin syystä, että työkyvyttömyys mää-
ritellään ammatillisena työkyvyttömyytenä. 
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Motivaatio vaikuttaa ratkaisevasti henkilön haluun työllistyä silloin, kun työkykyä on mene-
tetty ja sosiaaliturva on tai alkaa olla realistinen vaihtoehto. Työmotivaatioon vaikuttaa palkan 
ja eläkkeen suhde, ��������   joustaviin työaikoihin, työilmapiiri, aikaisempi työhistoria, 
muutoksen suuruus ja luonne, työn arvostus ja vapaa-ajan harrastusten vetovoima. Näistä en-
siksi mainitun, palkan ja eläkkeen välisen erotuksen merkitys on todettu ratkaisevan tärkeäksi 
silloin, kun toimintakykyä mittaavien tekijöiden osuus on pieni ja vastaavasti subjektiivisten 
mittareiden osuus painaa enemmän. Mitä pienempi on tulotason pudotus eläkkeelle siirryttä-
essä, sitä todennäköisemmin mahdollisuutta pyritään käyttämään hyväksi. Mutta on työoloil-
lakin merkitystä. Varmuus työpaikan säilymisestä on työntekijöiden listalla ensimmäisenä 
kysyttäessä työssä jatkamisen ehtoja, palkkatoivomukset ovat toisella sijalla ja kolmantena 
kiireen vähentäminen. Suomen oloissa on muistettava myös alueellisten etäisyyksien merki-
tys, työn, ammatin tai työpaikan vaihto saattaa edellyttää myös muuttoa toiselle paikkakun-
nalle. Siitä voi aiheutua merkittäviä kustannuksia, sosiaalisten suhteiden katkeamista ja har-
mia perheen muille jäsenille. 

 
o Työkyvyn määrittely on täsmentynyt. Henkilön psykofyysinen tila on vain 

yksi työkykyyn vaikuttavista tekijöistä. Siitä syystä työssä ja työkyvyttö-
myyseläkkeellä on työkyvyltään samanlaisia henkilöitä. Huomio on kohdis-
tunut vähemmän siihen, mikä saa toiset jatkamaan ja enemmän siihen, mikä 
saa toiset luopumaan. Ne eivät ole peilikuvia kuten voisi kuvitella. Henkilön 
ominaisuuksien puristaminen yhdelle työkykyulottuvuudelle estää näkemäs-
tä vahvuuksien ja mahdollisuuksien koko kirjoa.  

 

2.2  Varhaiselle eläkkeelle ryntäys  

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvien määrään on työkyvyn puutteiden ohella vaikuttanut 
eläkkeiden taso.  1960-luvun alussa oli poikkeuksellista siirtyä eläkkeelle ennen 65 vuoden 
ikää.  Muutoksen dramaattisuutta kuvaavat yksityisen sektorin työkyvyttömyyseläkkeiden 
alkavuusluvut. & ���� 1966 alkavia työkyvyttömyyseläkkeitä oli 10 000, seitsemän vuotta 
myöhemmin 42 000. Vuodessa poistui työkyvyttömyyseläkkeelle yksityisellä sektorilla kes-
kikokoisen kaupungin asukasluvun verran työntekijöitä ja pienen kylän verran eli yli 200 ih-
mistä työpäivää kohti. Tämän päälle tulivat julkisen sektorin eläkkeet ja pelkkää kansanelä-
kettä saaneet. Muutos ei voi perustua kansan sairastumiseen eikä liioin nopea lasku kahdek-
sassa vuodessa takaisin 15 000 alkaneen eläkkeen tasolle kuvaa kansan tervehtymistä.  

Uusi huippu saavutettiin 1987, jolloin erilaisille varhaiseläkkeille lähti vuodessa 47 000 ih-
mistä. Kaikki eivät ��������� työkyvyttömyyseläkkeelle, uusina luopumisen väylinä olivat 
tulleet käyttöön työttömyyseläke ja yksilöllinen varhaiseläke. Työkyvyttömyyseläkkeiden 
alkavuus oli vakiintunut 20 000 eläkkeen tasolle, koska muitakin reittejä työelämästä oli tullut 
tarjolle.  
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Kuva 1. Yksityisellä sektorilla vuosina 1963-2009 alkaneet työkyvyttömyys-, työttömyys- ja osa-aikaeläkkeet. ETK 

Samanlainen kuva syntyy kansaneläkkeiden alkavuuksista. Joitakin eroja voi havaita, mutta 
tämän tarkastelun kannalta ne eivät ole merkittäviä. Kansaneläkkeiden pohjaosan poistamisen 
jälkeen �������������, jolloin kansaneläke kokonaisuudessaan sovitetaan työeläkkeen 
määrään, kansaneläkkeen saajien määrä on alkanut supistua. Työeläke leikkaa yhä useammin 
kansaneläkkeen pois. 

 
Kuva 2. Vuosina 1970-2009 alkaneet kansaneläkelain mukaiset työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeet. Kela 

2000-luvun lopulla yksityisen sektorin eläkkeiden alkavuus on vakiintunut runsaan 20 000 eläk-
keen tasolle ja kaikkiaan varhaiseläkkeiden alkavuus 35 000-40 000 eläkkeen tasolle. Kun vasta-
painona ei enää ��� työmarkkinoille pyrkiviä suuria ikäluokkia kuten 1960- ja 1970-lukujen tait-
teessa, virta työmarkkinoilla kääntää suuntansa. Poistujia on enemmän kuin tulijoita.  

Kaikkien varsinaista työkyvyttömyyseläkettä saaneiden määrä on kääntynyt lievään laskuun 
2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen päättyessä. Rakenne on samalla muuttumassa si-
ten, että ������������ osuus on kohoamassa, vaikka onkin edelleen melko vaatimaton.  Vä-
häisyyteen on monia syitä. Yhtenä osa-aikaisten työtehtävien puute. Työkyvyttömyyspäätök-
siä tekevät saattavatkin kokea ongelmana mahdollisesti pieneksi jäävän osaeläkkeen myöntä-
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misen, jos vastaavaa työtä ei ole tiedossa. Puhtaan ekonomisesti ajatteleva työntekijä saattaa 
kiinnittää huomiota myös osa-aikaisen työn tarjoamaan nettolisäykseen. Vuonna 2003 koko-
naan työeläkkeelle siirtyneiden bruttotulot eläkkeelle siirtymisen jälkeen olivat 70 % ja osa-
työkyvyttömyyseläkkeellä olevien 86 % eläkettä edeltävistä tuloista. Mediaanintulo kertoo 
vain yleiskuvan, mutta osoittaa palkkakannustimen pienuuden verrattaessa kokonaan eläk-
keelle siirtymisen mahdollisuuteen.   

 
Kuva 3. Varsinaista työkyvyttömyyseläkettä saaneet vuosina 2000-2009 (työeläkkeet). ETK 

Kuntasektorilla osatyökyvyttömyyseläkkeiden osuus on kasvanut jo pidemmän aikaa. Lisää 
vauhtia ne saivat vuonna 2005 eli sen jälkeen, kun kuntatyönantajalle tuli selvä taloudellinen 
hyöty siitä, ettei henkilö siirry täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle. Taloudellisen kannusteen 
vaikutus on hyvin havaittavissa. Kuntoutumishyvitys vauhdittaa kuntouttamisen käynnistä-
mistä viimeistään silloin kun henkilö on kuntoutustuella, koska vaikutus työeläkemaksuun voi 
ulottua kolmeen vuoteen asti. Kuntatyönantajien tietoisuus varhaiseläkemenoperusteisista 
maksuista on selvästi lisääntynyt ja tätä kautta ainakin suurten työnantajien kiinnostus työjär-
jestelyiden tekemiseen on aiempaa korkeampi. Lukumäärien kehityksen perusteella näyttää 
siltä, että kuntoutustuelta on siirrytty useissa tapauksissa osatyökyvyttömyyseläkkeelle eikä 
täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle. Absoluuttisesti varhaiseläkkeiden määrä on ollut kasvus-
sa, mutta ikävakioitu kehitys on trendimäisesti lievästi aleneva. Se merkitsee, että täysien työ-
eläkkeiden määrä on selvästi aleneva. 

 
Kuva 4. KuEL-työkyvyttömyyseläkkeille siirtyneiden lukumäärä ja KuEL-työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus 
1995-2009. Keva 
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Kaikkien työkyvyttömyyseläkkeiden määrän käänne näkyy selvempänä, kun otetaan huomi-
oon ikärakenteen muutos. Työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus on suurempi ikääntyneissä 
ryhmissä ja kun näiden osuus työvoimasta on suuri, siitä seuraa alkavuuksien pysyminen kor-
kealla tasolla. +��"������  alkavuus kohosi vuoteen 2005 saakka ja on siitä kääntynyt selvästi 
alaspäin. Osaeläkkeiden määrä on noussut, mutta työvoimaosuutena kuitenkin vähemmän. 
Muutos on yhtenä tekijänä vaikuttamassa todellisen eläkeiän kohoamiseen. 

 
Kuva 5. Varsinaisten työkyvyttömyyseläkkeiden ikävakioitu alkavuus 1998-2009, yksityinen sektori. ETK 

Lukujen suuri vaihtelu aikojen kuluessa osoittaa, että rajanveto työkyvyttömyyden ja työky-
kyisyyden välille riippuu paljon muistakin tekijöistä kuin terveydentilasta. Vähäisin merki-
tykseltään ei ole tarjolla olevien vaihtoehtojen määrä. Työkyvyttömyyseläkkeet alenivat 
1970-luvun alun huipusta, mutta sittemmin yksilöllinen varhaiseläke, työttömyyseläke ja osa-
aikaeläke ovat pitäneet vuosittain alkavien varhaiseläkkeiden lukumäärän 40 000 eläkkeen 
tasolla.  

Väestön terveydentila ei selitä myöskään eri maiden työkyvyttömyyden tasoa. Sitä kuvaa ver-
tailu OECD-maiden kesken. Työkyvyttömyysetuutta saavien osuus työvoimasta oli vuonna 
2008 Pohjoismaissa 8-10 % ja Ranskassa, Espanjassa ja Italiassa 4 %:n tasolla. Syyt ovat eri-
laisia. Esimerkiksi Etelä-Koreassa osuus oli 2 % ja sitä selittänee sikäläinen työkulttuuri. 
Meksikon ����� prosentin tasoa selittänee sosiaalilainsäädännön taso.   

Työkyvyttömyyseläkkeiden myöntämisen sairausperuste on muuttunut radikaalisti. Yksityi-
sen sektorin työkyvyttömyyseläkkeistä 1980-luvun alussa sydän ja verisuonisairauksien osuus 
oli neljäsosa, 2010-luvulle tultaessa se on pudonnut alle kymmenen prosentin. Kolmekym-
mentä vuotta sitten tuki- ja liikuntaelinsairaudet olivat merkittävin alkavuuksiin vaikuttava 
sairausryhmä ja merkittävä se on edelleen: vajaa 30 % alkavista työkyvyttömyyseläkkeistä 
perustuu näihin sairauksiin. Tärkeimmäksi syyksi ovat kuitenkin kohonneet mielenterveyden 
häiriöt, näistä masennus on nimenomaan johtanut lukujen kasvamiseen. Kolmannes työeläk-
keelle siirtyneistä on lähtenyt eläkkeelle mielenterveyshäiriöiden vuoksi. Tämä sama suuntaus 
koskee laajemmin teollisuusmaita eikä selkeää selitystä ole olemassa. Luultavasti syynä ovat 
työtehtävien muuttuminen. Syyrakenteen muuttumiseen lienee vaikuttanut myös sosiaalisen 
kanssakäymisen mallien ja tiedonvälityksen muutosten ohella sairauksien diagnostiikka. Sai-
rauskirjon muuttuminen merkitsee samalla työkyvyttömyyseläkkeiden pidentymistä, koska 
sydän- ja verisuonisairaudet johtivat monessa tapauksessa elämän päättymiseen ennen kuin 
henkilö ehti vanhuuseläkeikään. 
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Hämmästyttävää on se, että työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuuden jyrkkä aleneminen 
1987:stä lähtein kymmenen vuoden ajan samoin kuin sitä seuraava nousu selittyy lähes yk-
sinomaan tuki- ja ���� ����������� ���� muutoksilla. Nähtävästi yksilöllinen varhaiseläke 
ja työttömyyseläke ovat kattaneet potentiaalisia tuki- ja liikuntaelinsairaita. Kun nämä mah-
dollisuudet ovat kaventuneet, työkyvyttömyyseläkkeet tällä perusteella ovat uudelleen kohon-
neet. Mielenterveyshäiriöiden osuus on noussut trendimäisesti eikä sen vaihtelu liity tilastolli-
sesti tuki- ja liikuntaelinsairauksien osuuden vaihtelun. 

 
Kuva 6. Yksityisellä sektorilla vuosina 1981-2009 alkaneet varsinaiset työkyvyttömyyseläkkeet sairauspää-
ryhmän mukaan. Eläketurvakeskus 
 

 
Kuva 7. Vuonna 2009 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet sairauspääryhmän mukaan (työeläkkeet). ETK 

Osatyökyvyttömyyseläkkeiden rakenne poikkeaa selvästi täysien työkyvyttömyyseläkkeiden 
rakenteesta. Ensin mainittujen myöntämisen tärkeimpänä syynä ovat tuki- ja liikuntaelinten 
sairaudet. Verenkiertoelinten sairaudet ovat kummassakin tapauksessa vain vähäisessä mää-
rässä johtavana syynä eläkkeelle siirryttäessä. Voidaan kysyä, miksi mielenterveyden häiriöt  
katsotaan niin '��  ������������ ja hankaliksi, että niiden osuus jää alle viidenneksen osa-
työkyvyttömyyseläkkeistä. Osasyynä saattaa olla se, että jäljellä olevan työkyvyn käyttöön 
liittyy niin paljon epävarmuutta, ettei uskota sen tarjoavan kunnollista kiinnittymistä työ-
markkinoille. 
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Kaiken kaikkiaan työkyvyttömyyseläkkeiden esiintyvyyden vaihtelusta voi päätellä, että kul-
loinkin työkyvyttömäksi katsottu sairaus, vika tai vamma vaihtelee kulttuurin, sosiaaliturvan 
kriteereiden ja työn ��������� ehtojen mukaan. Tämä havainto on tärkeä osa tätä selvitystä, 
koska siitä voidaan päätellä, että osatyökyvyttömyyskin riippuu samoista tekijöistä. Jos käsi-
tykset jäljellä olevan työkyvyn käyttökelpoisuudesta muuttuvat, osatyökykyisten määrä muut-
tuu, vaikka työkyvyssä ei tapahtuisi muutosta. Periaatteessa muutos voi pienentää täysin työ-
kykyisten tai täysin työkyvyttömien määrää. Jos oletetaan työelämän vaatimusten kiristyvän, 
osatyökyvyttömyys tulee aikaisempaa herkemmin vastaan, mutta sille ei löydy tilaa, joten se 
ei pienennä täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle pyrkivien määrää. Mikäli työelämä tarjoaa 
runsaammin vaihtoehtoja, uusia työjärjestelyjä ja enemmän erilaisuuden sietoa, osatyökykyis-
ten määrän kasvu pienentää täysin työkyvyttömäksi tulevien osuutta. 

Osa-aikaeläkkeen suosion kasvusta 2000-luvun alkuvuosina havaitaan, että vapaa-ajalla on 
kysyntää, jos siitä �������� korvaus. Osa-aikaeläkkeen myöntämisen ehtona ei ole osittai-
nen työkyvyttömyys, joskin sitä alun pitäen perusteltiin keinona siirtää lopullista eläkkeelle 
siirtymistä tuonnemmaksi. Ajatuksena oli, että osa-aikaisessa työssä henkilö voi jatkaa vielä 
silloinkin, kun voimat eivät riitä täyspäiväiseen työhön. Vapaa-aika osoittautui kuitenkin 
houkuttelevaksi niillekin, joiden työkyvyssä ei ollut mitään vikaa.  

Tähän mennessä ongelmana ei ole ollut osatyökyvyttömyyseläkkeen liiallinen käyttö, vaan 
päinvastoin. Kokemukset osa-aikaeläkkeestä osoittavat, että myöntö on edelleen perustettava 
huolelliseen harkintaan. Osatyökyvyttömyyseläkkeestä ei ole syytä tehdä varhennetun van-
huuseläkkeen osa-aikaista muunnelmaa. Todennäköistä on, että mitä paremmin osatyökykyis-
ten työllistyminen onnistuu, sitä houkuttelevampana vaihtoehtona se nähdään ��������"��,
�������� sijasta, jolloin osatyökyvyttömyyseläke pienentää täysien työkyvyttömyyseläkkei-
den määrää. 

 
Kuva 8. Vajaatyökykyiset työnhakijat vuosina 2000 – 2009. TEM  

Tässä yhteydessä on syytä todeta myös työvoimahallinnon vajaatyökykyisiksi määrittelemien 
henkilöiden määrä. Kuten myöhemmin todetaan, käsite poikkeaa osatyökykykäsitteestä, mut-
ta molemmissa tapauksissa on kysymys työikäisistä, työelämän ulkopuolella tai työelämään 
ohuesti �������������� henkilöistä. Työttömien vajaakuntoisten määrä on pysynyt 2000-
luvun ensimmäisen vuosikymmenen ajan suhteellisen vakaana ja lievästi alenevana. 
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o Työkyvyttömyyttä kuvaavista tiedoista on pääteltävissä, ettei ole olemassa 
kiinteää osatyökykyisten joukkoa, jonka työllistämisestä puhutaan. Osatyö-
kykyisten määrään vaikuttavat toimintakyvyn muutosten lisäksi työelämän 
muutokset, sosiaaliturvan ehdot ja ”ajan henki”, se nähdäänkö uusien mah-
dollisuuksien olevan olemassa. Sosiaaliturvan ehtojen muuttaminen johtaa 
siihen, että työelämästä luopumisen paine etsii uusia väyliä. Työllistymisen 
edistäminen perustuu ratkaisevasti uusiin työmahdollisuuksiin.  
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3 Mitä työ on 

Kun puhutaan työmarkkinoista ja työllistymisestä tarkoitetaan työtä, jossa työnantaja palkkaa 
työntekijän tekemään työnantajan osoittamaa työtä. Työtä on siis se, mitä työntekijä tekee 
vastiketta vastaan. Sen lisäksi työtä on se toiminta, jota yrittäjä tai omaa työtä tekevä harjoit-
taa saadakseen �������� hyödykkeitä, joilla on vaihtoarvoa eteenpäin myytäessä. Toimek-
siannossa mainittu osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksien parantaminen tarkoittaa 
nimenomaan näin ymmärrettyä palkka- tai yrittäjätyötä. 

Vanhastaan työ on nähty sekä oikeutena että velvollisuutena. Oikeus viittaa työn antamaan toi-
meentuloon ja arvostukseen, velvollisuus tarkoittaa työn välttämättömyyttä. ”Ken ei työtä tee, 
hänen ei ��������� pidä”. Oikeus ja velvollisuus voidaan ymmärtää myös työn luonteen eroi-
na, on mieltä innostavaa työtä ja on raadantaa, jota on tehtävä saadakseen päivittäisen elantonsa. 

3.1 Muuttuva työ 

Vanhastaan tiedämme, että palkka- ja yrittäjätyö ovat tuotannon tekijöitä ja talouden kasvun 
perusta. Tiedämme, että työ osana tuotantoa on myös yhteiskuntaa koossa pitävä voima. Sen 
sijaan hitaammin on ymmärretty, että työ saa yhä abstraktisempia muotoja kuten musiikki 
vientituotteena ja että juuri abstraktissa muodossa työ voi olla yhteiskunnan identiteettiä vah-
vistava voima. Työn merkityksellisyyden määrittäjänä on korostuneesti luovuus, uusien nä-
kymien avaaminen, uusien mahdollisuuksien näkeminen. Yhteiskunnan kyky menestyä kan-
sainvälisessä vaihdannassa ei perustu raatamiseen, vaan kykyyn saada liikkeelle ja organisoi-
da inhimillisiä voimavaroja tavalla, joka synnyttää ihmisille uusia ja taas uusia mahdollisuuk-
sia tarjota panoksiaan peliin. Menestys perustuu erilaisuuden voimaan, taitoon hallita erilai-
suutta, ei yhdenmukaisuuden vaatimuksiin. 

Työmarkkinat ovat jatkuvassa käymistilassa, työtehtävät muuttuvat ja se avaa uusia mahdolli-
suuksia ja sulkee vanhoja. Muutosta koetetaan liian usein hallita yhdenmukaistamisvaatimuk-
silla. Erilaisuuden ��"�������� muuttaa myös käsityksiä osatyökykyisten työllistymis-
mahdollisuuksista. Työkykyä punnittaessa on tarkasteltava ennakkoluulottomasti uusien teh-
tävien tarjoamia mahdollisuuksia eikä arvioitava henkilön työkykyä vain aikaisempien työko-
kemusten ja tehtävien mukaan. Työ voidaan organisoida monella tavalla. Toimintamalleja 
muuttamalla siten, että osatyökykyisille löytyy sopivia töitä, on mahdollista parantaa asiakas-
palvelua, kohentaa tuottavuutta ja/tai lisätä työviihtyvyyttä. 

Yhä suurempi osa työstä luokitellaan palvelutyöksi. Siitäkin suuri osa on muuta kuin henkilö-
kohtaista palvelua. Se voi olla fyysisesti kevyttä, joustavasti tehtävää työtä, joka ei vaadi sa-
nottavaa �������������. Mutta erikoisosaajalle voidaan tarjota myös ammatillisesti vaativaa 
työtä järjestelemällä toimintatapa siten, että osatyökykyisyyden asettamat rajoitukset otetaan 
huomioon. Työtä voidaan yhä useammin tehdä esimerkiksi etätyönä, jolloin liikuntarajoitteet 
eivät muodostu esteeksi.  

Usein esitetään näkemys, jonka mukaan osatyökykyisen olisi vaikeampi löytää sopivaa työtä 
jälkiteollisessa yhteiskunnassa kuin maatalousyhteiskunnassa. Tosiasiassa työ maatalousyh-
teiskunnassa vaati taitoa ja osaamista ja siltä osin kuin työ oli yksinkertaista, se oli todella 
raskasta tai �������� heikosti palkattua. Jos eläkkeitä olisi myönnetty nykyisin perustein, hei-
kompikuntoiset olisivat ilman muuta siirtyneet kilvan eläkkeelle. Samalla tuottavuusvaati-
muksella nykyinen yhteiskunta tarjoaisi heille tilaisuuden koota ostoskärryjä markettien pihal-
ta, etsiä asiakkaalle tavaroita hehtaarihallin sopukoista, pilkkoa kesämökkiläisten saunapuita, 
lapioida vanhan rouvan omakotitalon pihan lumet ja käydä kaupassa hänen asioillaan. Tuotta-
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vuuden parantamiseksi nämä ovat siirtyneet pääosin asiakkaan tai asukkaan tehtäviksi ja 
avustamaan kykenevät ovat joutilaina kotona sosiaaliturvan varassa. Yhteiskunnalliset inno-
vaatiomme ovat jääneet puolitiehen. Työ ja sosiaaliturva ovat toistensa vastakohtia, vaikka ne 
voisivat täydentää toisiaan. 

Modernin yhteiskunnan toimivuutta arvioitaessa on huomattava, että työmarkkinoiden ulko-
puolellakin on toimintaa, joka täyttää toiminnallisesti työn tunnusmerkit, vaikkei niille muo-
dostu vaihtoarvoa. ���������� on kuitenkin merkittävä arvo, jos mittarina käytetään saman 
työn markkinahintaa, mikä tulee vastaan silloin, kun ihminen ei itse selviydy kotitöistä. Työ-
markkinoiden ulkopuolella on suuri määrä sellaisia henkilöitä, joiden työllistyminen avoimil-
le työmarkkinoille ei tule kysymykseen. Osa näistä henkilöistä on työikäisiä, joiden elämän-
hallinta on niin puutteellista, ettei työllistymiseen ole ainakaan välittömiä edellytyksiä. Osa on 
ikääntymisen seurauksena menettämässä toimintakykyään. Näiden ihmisten elämän laatu pa-
ranee ja yhteiskunnan voimavarat vapautuvat toiseen käyttöön, jos heidän toimintakykynsä 
saadaan sellaiseksi, että he kykenevät itsenäiseen elämään ja selviytyvät kotityöstä.  

Osatyökykyisen työllistämismahdollisuuksia on syytä tarkastella yleisemminkin ikärakenteen 
pohjalta. Ikääntyvän väestön tarpeiden hoitaminen synnyttää uusia työmahdollisuuksia osalle 
osatyökykyisistä. Ammattitaitovaatimukset asettavat omia rajoituksiaan, mutta eivät saisi 
nousta keinotekoisiksi esteiksi työtehtävien vaihtamiselle.  

Varsinaisen palkkatyön lisäksi on muistettava vapaaehtoistyö ja vertaistuki. Ne voidaan nähdä 
osatyökykyisyyttä vaativana työnä, joka vähentää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin 
kohdistuvaa painetta. Osatyökykyisten työllistymistä arvioitaessa on perusteltua tarkastella 
myös "�'����������� ja vertaistuen tarjoamia mahdollisuuksia. 

Uusia mahdollisuuksia ' �������� herää kysymys työn arvostuksesta. Sitäkin voidaan 
muuttaa ja siinä kansalaisjärjestöillä voisi olla merkittävä tehtävä esimerkin antajana ja toi-
minnan organisoijana. Pienimuotoinen vapaaehtoistyö, joka kohdistuu arjen toiminnoissa aut-
tamiseen, onnistuu vaikka työkyky olisi olennaisesti alentunut. Toiminnan arvostusta nosta-
malla siitä saadaan houkutteleva vaihtoehto. 

o Työn ulkoiset puitteet ja osaamisvaatimukset muuttuvat. Muutokset avaavat 
osatyökyisille uusia mahdollisuuksia. Toimintamalleja muuttamalla ja eri-
laisten tehtävien arvostusta kohottamalla voidaan tarjota osatyökykyisille 
töitä, parantaa palveluja, luoda uusia auttamisen muotoja ja vähentää sosiaa-
liturvan kasvattamiseen kohdistuvia paineita. 

3.2 Näkemyksiä työelämästä 

Halu työstä luopumiseen riippuu työn houkuttelevuudesta. Eläke tarjoaa turvallisen mahdolli-
suuden poistua työelämästä, jos työn antama toimeentulo on epävarmaa eikä työ itsessään-
kään tunnu vetovoimaiselta. Työkyvyttömyyseläkkeelle ei mennä ilmoitusasiana, mutta kuten 
edellä ��"�������, muutkin tekijät vaikuttavat eläkkeiden määrään kuin työkyvyn muutokset. 

Akateeminen keskustelu on korostanut työelämään epätyypillistymistä, työn köyhtymistä, 
epävarmuuksien �����������, itsenäisyyden vähenemistä ja kiireen kasvua. Muutoksen syi-
nä on pidetty globaalin kilpailun lisääntymistä ja ideologisen paradigman muutosta. Jälkim-
mäinen tarkoittaa lähinnä voiton tavoittelun korostumista, omistajan edun voimistumista. 
Tuotanto ei ole sidottu samalla tavalla paikkaan kuin ennen, työvoima voidaan korvata työ-
voimalla toisessa maassa. Sen seurauksena työn ja pääoman vanha liitto rakoilee. Pääoma on 
kiinnostunut asiakkaista. Tällaisen kuvauksen perusteella voisi päätellä työolojen kurjistuvan. 
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Työolotutkimus (Lehto & Sutela, 2009) antaa perustietoja työntekijöiden näkemyksistä. Seu-
raavassa esitetyt luvut ovat siitä peräisin, tulkinnat menevät pääosin kirjoittajan nimiin.  Tu-
losten mukaan ei ole käynyt niin, että työt olisivat köyhtyneet. Työntekijöiden kokemukset 
eivät tue "�������� epätyypillisten työsuhteiden valtavasta yleistymisestä 2000-luvulla. Määrä-
aikaiset työsuhteet ovat työolotutkimuksen mukaan viime aikoina pikemminkin vähentyneet 
siitä, mitä ne olivat 1990-luvulla. Työolojen staattisuuden puolesta puhuu sekin, että aina lä-
hes samanlaisessa ammatissa olleiden osuus koko palkansaajakunnasta on vähän lisääntynyt. 
Aina lähes samassa ammatissa on ollut yli 40 % työntekijöistä. Useissa ammateissa on ollut 
14 prosenttia. Yleensä ammatinvaihtoja on sitä vähemmän mitä enemmän on koulutusta. 
Korkeanasteen tutkinnon suorittaneista puolet on aina ollut lähes samassa ammatissa.  

Vakiintuneissa työsuhteissa on puolensa. Niiden osuuden lievä nousu voidaan ymmärtää 
myönteiseksi uutiseksi pätkätyön uhkien kasvun sijasta. Toisaalta työmarkkinoiden dynaami-
suus on innovatiivisen tuotannon välttämätön ehto ja seuraus. Staattisen ilmapiirin ihannoimi-
nen ei ole eduksi osatyökykyisten työllistymistä harkittaessa. Silloinhan kysymykseen tulee 
useimmiten työtehtävän ja ammatin vaihtaminen. Työmarkkinoiden yleinen mobilisuus lisää 
muutoshalukkuutta ja avaa uusia työmahdollisuuksia. Tehtävän vaihtaminen ei silloin ole 
ennen kuulumatonta. Nyt näyttää siltä, puolella työvoimasta on kokemusta vain yhdestä am-
matista. Todennäköistä on kuitenkin, että ammatin sisällä on tapahtunut monia muutoksia 
tehtävissä ja työn kuvissa.  

Työ on saanut myös enemmän sävyjä.  Pari vuotta sitten enää 16 prosenttia palkansaajista on 
sitä mieltä, että heidän työnsä on yksitoikkoista, kun vuonna 1977 osuus oli vielä 24 prosent-
tia. Toisin päin sanottuna viisi työntekijää kuudesta ei pidä työtään tylsänä ja puuduttavana. 
Keskimääräistä ���������� kuvaava luku peittää kuitenkin alleen aika paljon vaihtelua. Yksi-
toikkoisuuden kokemus on selkeästi asemaan sidoksissa siten, että ylemmät toimihenkilöt 
pitävät työtään vähiten yksitoikkoisena (7 %) ja työntekijäryhmään kuuluvat eniten (29 %). 
Vastaavasti voidaan arvella osatyökykyisille tarjottavan työn houkuttelevuuden vaihtelevan 
merkittävästi ammattiaseman mukaan. 

Työpaikan sosiaalisilla suhteilla on suuri merkitys työssä viihtymiseen. Naispalkansaajista 
peräti 71 prosenttia katsoo, että suhteet työtovereihin lisäävät heidän työssä viihtymistään; 
miehistä 64 '�������� on samaa mieltä. Työn merkityksen puolesta puhuu se, että yhdeksän 
kymmenestä oli sitä mieltä, että "työssämme on usein hyvä tekemisen tuntu”. Lisäksi kaksi 
kolmesta oli sitä mieltä, että suhteet työtovereihin lisäävät työssä viihtymistä. Puhe työn mer-
kityksestä muunakin kuin toimeentulon lähteenä saa näin vakuuttavan näytön tuekseen. 

Työn ruumiillisen rasittavuuden sanotaan vähentyneen, mikä vastaa työn luonteessa ja tuotan-
torakenteessa tapahtuneita muutoksia. Fyysisen kuormituksen merkitystäkään ei pidä vähek-
syä: edelleen kaikista palkansaajista 35 % pitää työtään ruumiillisesti melko raskaana. Erot 
ryhmien välillä ovat silmiinpistävän suuria: ylemmissä miespuolisissa toimihenkilöissä osuus 
oli 8 % ja työntekijäasemassa olevien naisten osuus oli 73 %. Palvelutyössä osuus oli 64 % ja 
terveydenhoitoalalla 51 %. Luvut antavat viitteen siitä, että osatyöllistymisen mahdollisuuksia 
punnittaessa ruumiillisen rasituksen vähentäminen saattaa olla ratkaisevan tärkeä tekijä edel-
leen. Osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi on tällaisissa tapauksissa työtehtäviä jär-
jestettävä uudelleen ja pyrittävä käyttämään työtä keventävää tekniikkaa kuormituksen keven-
tämiseksi. 

 Läpikotaisin muutoksia ei ole koettu myönteisinä. Puolet vastaajista ilmoittaa, että työ on vii-
meisten vuosien aikana kääntynyt rasittavammaksi. Työn henkinen rasittavuus on noussut kaik-
kein voimakkaimmin kuntien töissä. Naisista peräti 68 prosenttia koki kunnan työn melko ras-
kaaksi ��������. Henkinen rasittavuus liittyy erityisesti paljon koulutusta vaativiin tehtäviin.  
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Samoin kiireen tuntu on voimistunut kuluneen kolmenkymmenen vuoden aikana. Kun vuoden 
1977 tutkimuksessa 18 prosenttia palkansaajista katsoi kiireestä aiheutuvan paljon haittaavaa 
rasitusta, oli " ���� 2008 vastaava osuus 31 prosenttia. Selvästi haitallisinta kiire on nyt ter-
veydenhoitoalan töissä (46%). Naisten keskuudessa lisäksi opetusalan (41%) ja palvelualan 
(38%) työt koetaan työpaineiltaan koviksi. Korkean asteen koulutetuista 35 prosenttia, mutta 
perusasteen koulutetuista vain 19 prosenttia kokee paljon kiirettä. Sosioekonomisissa ryhmis-
sä erot ovat hyvin samanlaiset kuin koulutuksessa: ylemmistä toimihenkilöistä 36 prosenttia, 
mutta työntekijöiden ryhmään lukeutuvista 19 prosenttia on paljon kiirettä kokevia. Ammatti-
ryhmistä erottuu miehillä erityisesti hallinnollista johtotyötä tekevät (46 %), kun teollista työ-
tä tekevillä kovaa kiirettä on vähiten (15 %). Työeläkekuntoutuksen kohtaamissa toiveissa 
kiire ja työn aiheuttama henkinen kuormitus on näkynyt halukkuutena vaihtaa ”maanlähei-
siin” tehtäviin. Yhteiskunnan investointien järkevyys puhuisi sen puolesta, että tehtävän sisäl-
töä kehitettäisiin siten, ettei tarvita pitkää uudelleen koulutusta. 

Kiireen rinnakkaisilmiönä aikaansaamisen ja hyödyllisyyden tunne ovat alentuneet. Vaikut-
tamismahdollisuudet tuntuvat pysyneen samoina, vaikka työntekijöiden koulutustaso ja osaa-
minen ovat tuntuvasti ���������. Vaikuttamismahdollisuuksissa suomalaiset jäävät muiden 
pohjoismaalaisten taakse. 

Henkisen kuormituksen, kiireen ja hyödyttömyyden tunteen taustalla on suoritusmahdolli-
suuksien räjähdysmäinen kasvu. Vanha teollinen yhteiskunta kehitti joukon työn tekemisen 
normeja, joita seuraamalla tiesi toimivansa ainakin kohtuullisen hyvin, tiesi paikkansa työ-
elämässä ja ������ ����. Muutosta voi kuvata monin tavoin, esimerkiksi kahdella kirjai-
mella PC. Olen toisessa yhteydessä luonnehtinut työn muutosta tällä henkilökohtaisella työvä-
lineellä, joka nettiin yhdistyneenä sitoo ihmisen käsittämättömän laajaan tiedon avaruuteen ja 
tuo yhä useammalle työn kaikkialle ja kaikkina aikoina. Enää ei riitä, että muistaa mitä oppi-
kirjoissa sanottiin. On osattava hakea uutta tietoa, on osattava soveltaa sitä, on osattava toimia 
verkostoissa, on osattava itse asettaa rajat. Työntekijää eivät enää rajoita, mutta eivät myös-
kään suojaa vanhat tavat, tottumukset tai työ- ja ammattinormit. Sata vuotta sitten olisi pidetty 
herrojen haaveena sellaista työ- ja vapaa-ajan limittymistä ja työn yksilöllistymistä, joka nyt 
on mahdollista monelle. Silloin ei olisi myöskään uskottu, että sen mukana tulevat ahdistus ja 
masennus. Ne ovat tulleet, koska emme hallitse itseemme kohdistuvia odotuksia. Osatyöky-
vyttömien työllistymisen onnistumisen välttämätön ehto on työhön liittyvien odotusten saat-
taminen hallittuun muotoon. 

Syrjintää työsuhteen tilapäisyyden tai osa-aikaisuuden vuoksi on kokenut 15 prosenttia, ikään 
perustuva syrjintä on "��������� ja vammaisuuteen ja vajaakuntoisuuteen perustuvaa syrjin-
tää ilmoitetaan äärimmäisen harvoissa vastauksissa. Vastauksia tulkittaessa on luonnollisesti 
muistettava, että syrjintäkokemuksia tulee yleensä syrjityille ja jos näitä on vastaajissa vähän, 
osuus jää pieneksi 

Työ näyttää tulleen monipuolisemmaksi ja työyhteisö on useimpien mielestä vetovoimainen. 
Se puoltaisi ajatusta, että työntekijöillä on kiinnostusta jatkaa osatyökykyisinäkin työelämäs-
sä. Siihen viittaa myös tutkimuksen antama tulos: Ennen vanhuuseläkeikää eläkkeelle siirty-
mistä usein �$���������� osuus on vähentynyt – ei paljoa, mutta kuitenkin – 19 prosentista 17 
prosenttiin ja asiaa joskus ajatelleiden osuus 37 prosentista 34 prosenttiin vuosina 2003–2008. 
Kun työstä luopuminen tulee harvemmin vaihtoehtona mieleen, on luultavaa, että samalla 
kasvaa kiinnostus jatkaa työelämässä siinäkin tapauksessa, että työkyky alenee niin paljon, 
että puhutaan osatyökykyisyydestä.  
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Osatyökyvyn käytön esteeksi voi nousta osa-aikaisten työpaikkojen puute. Vuonna 2008 työ-
olotutkimukseen osallistuneilta vähintään 45-vuotiailta vastaajilta kysyttiin myös sitä, millai-
sina he kokivat työpaikkansa mahdollisuudet järjestää osa-aikatyötä osa-aikaeläkkeelle halua-
ville. Vastaus antaa viitteitä myös osaeläkkeen käyttömahdollisuuksille. Kolme viidestä vas-
taajista piti mahdollisuuksia erittäin hyvinä tai melko hyvinä. Parhaimmiksi ��������  ��� 
arvioidaan valtiosektorilla, missä työntekijöistä kolme neljästä pitää mahdollisuuksia erittäin 
tai melko hyvinä. Yksityissektorilla vastaava luku on kolme viidestä ja kuntasektorilla kaksi 
kolmesta. 

Myönteisen kehityksen puolesta puhuu sekin, että 45 vuotta täyttäneistä yli puolet sanoo voi-
vansa harkita työnteon jatkamista jossain määrin vanhuuseläkkeellä ollessaan. Kaksi viidestä 
pitää mahdollisena sijaisuuksia ja joka kymmenes voisi harkita osa-aikatyötä. Kiinnostus nou-
see vanhuuseläkeiän lähestyessä. Ikäryhmässä 55-65 kolme viidestä sanoo voivansa jatkaa 
työelämässä vanhuuseläkkeellä ainakin silloin tällöin. Mahdollisesti tähän on vaikuttanut se, 
että itse arvioitu työkyky on noussut hivenen sekä miehillä että naisilla vuodesta1997 siitäkin 
huolimatta, että palkansaajakunta on ikääntynyt.  

Jaksamiseen vaikuttaa olennaisesti työn tarjoama sisältö. Vuoden 2010 työolobarometrissa 
kysyttiin arvioiko henkilö jaksavansa vielä kahden vuoden kuluttua samassa tehtävässä. Tulos 
osoittaa, että ne palkansaajat, jotka kokivat jaksavansa terveyden puolesta kahden vuoden 
kuluttua ��"�� varmasti, heistä 37 prosenttia koki myös, että työpaikassa oppii koko ajan uu-
sia asioita erittäin hyvin. Sitä vastoin ne palkansaajat, jotka tuskin jaksavat oman kokemuk-
sensa mukaan jatkaa työelämässä kahden vuoden kuluttua, heistä 8 prosenttia koki enää oppi-
vansa koko ajan uusia asioita. Samoin työilmapiirin avoimuus näkyy jatkohaluissa, luopujat 
kokevat esimiesten toimintatavan kielteisempänä. 

Työuraansa pidentämistä suunnittelevat voivat muutenkin joutua kamppailemaan työpaikalla val-
litsevaa mielipideilmastoa vastaan. Kaikesta siitä puheesta huolimatta, jota on pidetty ikääntynei-
den työntekijöiden kokemuksen merkityksestä ja hiljaisesta osaamispääomasta vain joka kolmas 
koki, että työpaikalla arvostetaan vanhempien työntekijöiden osaamista. Osuus voisi tuntua koh-
tuulliselta, jos se olisi nousussa, mutta kehitys on kulkenut laskevaan suuntaan kaikilla sektoreilla, 
tuntuvimmin valtionhallinnossa. Jos ikääntyneiden työntekijöiden jatkosuunnitelmia vastassa on 
työyhteisön torjuva suhtautuminen, joka näkyy monista pienistä vihjeistä, suunnitelmien toimeen-
pano saattaa loppua alkuunsa. Ongelmallisin on kuitenkin ikääntyneen työttömän asema, ikära-
sismin läsnäolo ei ole poissuljettu työvoimaa rekrytoitaessa. 

  
o Ulkoisesti työolot ovat kulkeneet vakiintuneeseen suuntaan. Toisaalta muu-

tosvalmiuden puolesta puhuu se, että yli puolet on kokenut merkittäviä 
muutoksia työelämässä. Muutosvalmiutta tarvitaan, jotta osatyökyvyttö-
myyden perusteella mahdollisesti eteen tuleva ammatin vaihto koetaan 
myönteisenä mahdollisuutena. Tulokset osoittavat, että työelämä itsessään 
koetaan myönteiseksi ja sen vetovoimaa perustuu muuhunkin kuin ansiotu-
loihin. Työn sisältö ja vaikutusmahdollisuudet eivät ehkä ole parantuneet 
niin paljon kuin koulutustason nousun siivittämät odotukset ovat antaneet 
olettaa. Työn hallinta ei ole toivotulla tasolla. Silti yli puolet ikääntyneistä 
työntekijöistä voisi harkita työskentelyä silloin tällöin vielä eläkkeelle siir-
ryttyään. Työn sisältö, työn järjestäminen, työyhteisön ja esimiehen suhtau-
tuminen vaikuttavat ratkaisevasti lopulliseen päätökseen.  
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4 Käsityksiä osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksista 

Työkyvyttömyyseläkkeiden kehitystä kuvaavat käyrät osoittavat, ettei ole olemassa vakiintu-
nutta työkyvyttömyyden ja osatyökykyisyyden tilaa. Työ, työympäristö ja lainsäädäntö muut-
tuvat ja samalla muuttuvat käsitykset työn asettamista vaatimuksista. Jos ajattelutapa työstä ja 
�����"��� muuttuu, osatyökykyisten määrä voi heilahtaa reippaasti suuntaan tai toiseen. 
Kysymys on todella heterogeenisestä ryhmästä, kuten seuraavaksi pyrin osoittamaan. Sen 
jälkeen kuvaan lyhyesti, mitä tiedetään osatyökykyisten työllistymis- ja työllistämishalukkuu-
desta. 

4.1 Osatyökykyisten heterogeenisuus 

Yhtenä osatyökykyisten työllistymisen haasteena, mutta myös mahdollisuutena on ryhmän 
heterogeenisuus. Ensimmäisenä epäilemättä tulevat mieleen työllistämisen vaikeudet, onhan 
ryhmän identiteetti harvinaisen ohut, jos sitä yleensä on olemassa. Jotkut ovat työssä, osa on 
eläkkeellä, jotkut hyvin koulutettuja, jotkut tuskin peruskoulusta selvinneitä, osa on synnyn-
näisen vamman takia siirtynyt suoraan eläkkeelle, monet ovat työttöminä tai vetäytyneet pois 
työmarkkinoilta opiskelemaan tai kotityön tekijöiksi. Ryhmään kuuluu nuoria ja ikääntyneitä, 
ammattitaitoisia ja koulunsa keskeyttäneitä, fyysisesti ja psyykkisesti sairaita ja vammaisia, 
työttömyysalueella eläviä ja hyvin vetävien työmarkkinoiden äärellä asuvia. Kysymys on osit-
tain työttömistä työnhakijoista, osittain ei. Osa heistä haluaisi työelämään, osa ei ainakaan 
ilman eri herättelyä.  

Osalle työllistyminen on likipitäen yhtä helppoa tai vaikeaa kuin vastaavan täysin työkykyi-
sen henkilön työhön sijoittaminen. Työllistettävyyteen vaikuttavat työkyvyttömyyden syy, 
työhistoria, ikä, koulutus ja se, kuinka hyvin työkyvyn puutteen mukana tulevat haitat ovat 
ennakoitavissa.  Jos haitan vaikutukset ovat ennakoitavissa, ammattitaito on riittävä, henkilö 
on työelämässä ja muuten hyvässä työkunnossa, työn jatkuminen osatyökykyisenäkin voi 
parhaassa tapauksessa jatkua mutkattomasti mahdollisen kuntoutuksen jälkeen tutussa ympä-
ristössä. Jos sen sijaan kysymys on pitkäaikaisesti työttömänä olleesta, työkykyään menettä-
neestä, ammattitaidoiltaan puutteellisesta työnhakijasta, jonka elämäntavat ovat lisäksi epä-
säännölliset, työpaikan löytymisen toiveet ovat paljon pienemmät.  

Suunniteltaessa toimia osatyökykyisten työllistämiseksi on otettava huomioon ryhmän eriaineksi-
suus. Osassa tapauksissa työterveyshuollon toimet yhdistyneenä omatoimiseen kuntoutumiseen 
riittävät turvaamaan työn jatkuvuuden ja mahdollisesti myös uudelleen työllistymisen. Joissakin 
tapauksissa on alkuvaiheessa keskityttävä elämänhallinnan parantamiseen. Käytännössä tämä 
tarkoittaa, että osa työllistymisestä voi toteutua tavanomaisin keinoin, joiden ������� voidaan 
tehostaa taloudellisia kannusteita kehittämällä. Suurin osa tapauksista vaatii kuitenkin räätälöityjä 
toimia, joiden ajoituksen ja mitoituksen tulee lisäksi sopia toisiinsa. 

Alussa mainittu mahdollisuuksien näkeminen perustuu ryhmän segmentointiin. On ikääntynyt 
sairaanhoitaja, joka voisi jatkaa hallinnollisissa tehtävissä, mutta ei enää osastolla. On lievästi 
kehitysvammainen, joka voisi avustaa kaupan tavaran käsittelyssä. Nivelrikko voi estää sii-
voamisen, mutta mahdollistaa kevyen avustavan työn laitoksessa. Mahdollisuuksien näkemi-
nen on kiinni mielikuvituksesta ja uskalluksesta.  

Kun tulkitaan seuraavassa esitettäviä työntekijöiden, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien, 
vammaisten ja työnantajien vastauksia, on hyvä pitää mielessä, että ne perustuvat vallitsevaan 
ajattelutapaan, joka voisi olla toinenkin.  
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o Osatyökykyiset ovat ryhmänä äärimmäisen heterogeeninen, mutta samalla 
potentiaalinen mahdollisuus työmarkkinoilla ja tähän mahdollisuuteen tulisi 
tarttua. Työllistäminen ja työllistymishalukkuuden lisääntyminen edellyttää 
toimintamallin uudistamista. Erilaisuudelle on löydettävä enemmän sijaa ja 
käyttöä työmarkkinoilla. 

 

4.2 Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien käsityksiä 

Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien näkemyksistäkin on saatu tuoretta tietoa (Raija Gould ja 
Kasimir Kaliva). Vuonna 2008 työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkettä saaville lähete-
tyn kyselyn sekä Eläketurvakeskuksen rekisteritietojen perusteella on voitu täsmentää eläke-
läisten näkemyksiä. Kuten voi odottaa, keskimäärin työkyvyttömyyseläkeläiset arvioivat työ-
kykynsä varsin huonoksi. Korkeampi koulutus ja asiantuntija-ammateissa toimiminen yhdis-
tyivät kohtalaisen hyväksi koettuun työkykyyn. 

Täyttä työkyvyttömyyseläkettä saavista 5 prosenttia kävi työssä ja lisäksi 21 prosenttia halusi 
työhön. Valtaosa teki tai halusi satunnaista työtä ja vain muutamia tunteja viikossa. Osatyö-
kyvyttömyyseläkettä saavista työssä kävi 68 prosenttia ja lisäksi työhön halusi 7 prosenttia. 
���������� oli yleensä säännöllistä, mutta osa-aikaista.  

Kaikkiaan alle 63-vuotiaista työkyvyttömyyseläkeläisistä noin 19 000 teki jonkin verran an-
siotyötä. Työhön halukkaita oli yli 33 000.  Osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevien työssä-
käyntiin ja työhalukkuuteen olivat yhteydessä mm. myynti-, kuljetus- ja palvelutehtävissä 
sekä erityisasiantuntijatyössä toimiminen, kohtalaisen hyväksi koettu työkyky ja keskimää-
räistä � ����'� ikä. Täyttä eläkettä saavien työhalukkuuteen kytkeytyi myönteinen näkemys 
työkyvyn kehityksestä sekä työskentely johto- ja asiantuntijatehtävissä. 

Kaikista työkyvyttömyyseläkkeen saajista 18 prosenttia arvioi eläkkeen ansaintarajojen vä-
hentäneen ���������. Työssä käyvistä täyden eläkkeen saajista lähes puolet ja osatyökyvyt-
tömyyseläkeläisistä runsas neljännes olisi tehnyt ainakin vähän enemmän työtä, jos ansainta-
rajat olisivat sen sallineet.  

Mielenterveyssyiden vuoksi eläkkeelle siirtyneistä noin 14 500 halusi työhön, kun vastaava 
lukumäärä tuki- ja liikuntaelinten sairauksien ryhmässä oli 7 600. Työssäkäyviä oli puoles-
taan enemmän � ��- ja liikuntaelinten sairauksien (6 800) kuin mielenterveyden häiriöiden (5 
200) ryhmässä.  

Kaiken kaikkiaan työvoiman kysynnän puute koettiin työllistymisen esteeksi. Tätä tukee 
Gouldin $�����������, jonka mukaan asuinalueella vallitsevalla työvoiman kysynnällä on 
vaikutusta osatyökykyisten työllistymiseen. Työllistymishalukkuus ei vaihtele työllisyystilan-
teen mukaan eikä liioin työkyvyttömien työllistyminen. Näin ollen ainakin osatyökykyisten 
työllistyminen on tällä hetkellä ensi sijassa kiinni työvoiman kysynnästä.  

Mikäli työhön haluavat työkyvyttömyyseläkeläiset olisivat olleet työssä, vuoden 2008 työlli-
syysaste olisi kasvanut kaikkiaan noin yhden prosenttiyksikön verran ja 50 vuotta täyttäneillä 
runsaat ���� prosenttiyksikköä. Tehtyjen työtuntien määrä olisi sen sijaan kasvanut selvästi 
vähemmän. 

Tuloksia arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota eläkekannan lisäksi eläkevirtaan. Jos osatyö-
kykyisiä ������������ aktiivisemmin, vuosittain eläkkeelle siirtyvien määrä alenisi useilla 
tuhansilla, mikä näkyisi eläkemenojen alenemisena ja verotulojen kasvuna. 
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o Työkyvyttömyyseläkkeellä olevista yli 30 000 ilmoittaa olevansa halukas 

työskentelemään jonkin verran. Työkyvyttömyyslukujen vaihtelun perus-
teella voidaan otaksua, että käyttäytyminen riippuu myös siitä, miten käsi-
tykset työstä ja sosiaaliturvasta yleisesti ottaen kehittyvät. Työvoiman ky-
synnän kasvu voisi johtaa myös tarjonnan kasvuun. 

4.3 Vammaisten käsityksiä työelämään siirtymisestä 

Vammaisjärjestöjen jäsenille tehdyn kyselyn perusteella (Veera Laiho, Anneli Happonen, 
Terhi Latvala, Anna-Kaisa Rämö 2010) voitaisiin olettaa, että vammaisista henkilöistä hie-
man yli ���������� on erinomainen tai hyvä työkyky. Vammaisista hieman alle puolet, 
noin 30 000 on halukkaita ja kykeneviä tekemään työtä ainakin jonkin verran. Heistä noin 
puolet haluaisi säännöllisen kokoaikaisen työn. Vammaisista noin kolmasosa on ollut työelä-
mässä viimeisen kahden vuoden aikana. Tuki- ja liikuntaelinvammat, neurologiset vammat ja 
sairaudet sekä mielenterveysongelmat ovat kolme yleisintä syytä, jotka vaikeuttavat vammais-
ten henkilöiden työntekoa. Vammaisista 15 % on viimeisen kahden vuoden aikana osallistu-
nut lääkinnälliseen kuntoutukseen työkyvyn ylläpitämiseksi 

Kuljetuspalvelut, esteetön työympäristö ja tietokone tai muu tekninen apuväline mahdollistai-
si monen vammaisen työskentelyn. Työllistymistä helpottavien tukien ja apuvälineiden haku-
prosessit voivat kuitenkin olla niin hankalia ja aikaa vieviä, että ne nousevat työnsaannin es-
teeksi. Monet vammaiset eivät usko omiin työllistymismahdollisuuksiinsa, mikä omalta osal-
taan heikentää heidän työnhakumotivaatiotaan ja vaikeuttaa työllistymistään.  

Toisessa tutkimuksessa selvitettiin vammaistukea saaneiden ja työssä käyneiden henkilöiden 
kokemuksia työn sisällöstä ja työolosuhteiden mukauttamisesta avoimilla työmarkkinoilla 
(Nevala, Kalliomäki-Levanto, Jääskeläinen, Hirvonen ja Karojärvi, 2010). Osallistujilla oli 
liikunta-, näkö- tai kuulovamma tai kommunikaatiohäiriö. Neljä viidestä oli vakituisessa työ-
suhteessa ja vajaa puolet työskenteli osa-aikaisesti. Tulosten mukaan vammaiset ja pitkäai-
kaissairaat työntekijät olivat innostuneempia työstään kuin suomalaiset palkansaajat keski-
määrin. Työn luonnetta kuvaa se, että vammaiset työntekijät käyttivät työssään tietokonetta 
enemmän kuin suomalaiset työntekijät keskimäärin. Puolet katsoi, etteivät heidän työtilansa 
olleet työn sujuvuuden kannalta toimivia ja käytännöllisiä. Ne työntekijät, joille oli tehty riit-
tävästi työolosuhteiden mukauttamisratkaisuja, kokivat työkykynsä muita paremmaksi ja yh-
teistyön työnantajan, työterveyshuollon ja kuntoutuksen kesken toimivan muita paremmin.  

Työterveyshuollon toiminnassa oli ilmeisesti toivomisen varaa. Alle puolet ilmoitti, että työ-
terveyshuolto oli työpaikkaselvityksen yhteydessä tutustunut heidän työhönsä ja työpistee-
seensä. Vajaa kolmannes vastanneista ilmoitti, että heidän työnantajansa oli itse kustantanut 
työoloissa tehtyjä mukauttamisratkaisuja. Työvoimahallinnon myöntämää työolosuhteiden 
järjestelytukea oli saanut vain 6 % ja palkkatukea 7 % vastaajien työantajista.  

Tutkijat toteavat, että työolosuhteiden mukauttaminen ja osa-aika työ mahdollistavat vam-
maisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden toimimisen avoimilla työmarkkinoilla ja että työ-
terveyshuollon valmiuksia vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työkyvyn tukemiseksi pitää 
parantaa ja työterveyshuollon asiantuntijoiden käyttöä lisätä. Työpaikoilla hyviksi todetut 
mukauttamisratkaisut ovat hyödynnettävissä myös laajemmin osatyökykyisten ja ikääntyvien 
henkilöiden työurien pidentämisessä.  
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Hietalan ja Lavikaisen huonokuuloisia työelämässä käsittelevä tutkimus antaa sen kuvan, että 
mukautuksia työpisteisiin on tehty melko harvoin. Taustamelu vähentää usein työtilojen toi-
mivuutta, eikä apuvälineistä saada lisäapua. Huonokuuloiset kokevat mahdollisuutensa vai-
kuttaa työtahtiin ja -määrään vähäisiksi, mikä vaikeuttaa työssä jaksamista. Huonokuuloisten 
työllisyysnäkymät ovat asianomaisten mielestä varsin synkät, eikä valtaosa vastaajista usko 
saavansa työtä työnhakutilanteeseen joutuessaan. 

Jälleen kerran voidaan todeta, että tietoa on, mutta se ei muutu toiminnaksi. Työterveyslaitok-
sen sivuilta löytyy tietoa esteettömästä työympäristöstä yllin kyllin samoin kuin muuta asian-
tuntija-apua. Esteettömyyden toteuttaminen ei myöskään aina ole kallista. Esteettömyyden 
toteuttamisen jarruna ei ole tiedon tarjonnan niukkuus, vaan sen soveltamisen vähäisyys. Sii-
hen pitäisi paneutua vakavasti, muuten tietoaarteet menevät hukkaan. 

  
o Täysin erilaisella menetelmällä kuin edellisessä jaksossa kuvatussa tutki-

muksessa käytettiin, tässäkin tapauksessa saadaan tulokseksi, että työmark-
kinoille haluaisi noin 30 000 vammaista. Vammaisten omat arviot työllisty-
mismahdollisuuksista ovat pessimistisiä. Toisaalta työssä olevat olivat kes-
kimääräistä motivoituneempia työhönsä ja mukauttamistoimilla täystehoista 
työllistymistä voitaisiin selvästi lisätä. Mukautustoimiin ja työterveyshuol-
toon ei oltu tyytyväisiä.  

 

4.4 Työnantajien käsityksiä 

 Tutkimuksia ja selvityksiä työntekijöiden työkyvystä ja kokeiluista on verraten paljon kuten 
edellä kuvatustakin voi päätellä. Jonkun verran on pyritty kartoittamaan myös työnantajien 
käsityksiä vaikeammin työllistettävien työn saamiseen liittyvistä näkökohdista. Seuraavat 
näkökohdat on poimittu Kauhaluoman ja Härkäpään vuonna 2006 tehdystä tutkimuksesta.  

Tutkimuksessa selvitettiin työllistävätkö yksityisen palvelualan yritykset työnhakijoita hei-
koimmassa työmarkkina-asemassa olevista ryhmistä, millaisia kokemuksia työnantajilla on 
työllistämisestä ja julkisista työllistämispalveluista sekä miten työnantajat arvioivat työllistä-
mispalveluja koskevien kehittämisehdotusten vaikuttavan työllistämiseen.  

Työnantajien vastausten perusteella näyttää siltä, että vammaiset ja varsinkin kehitysvammai-
set ja psyykkisesti vajaakuntoiset ovat vähiten haluttuja verrattaessa ammattikouluttamatto-
maan nuoreen, pitkäaikaistyöttömään tai maahanmuuttajaan  

Työn tekemiseen ja työssä selviytymiseen ei kauttaaltaan liittynyt torjuvia näkemyksiä. Kol-
me viidestä työnantajasta katsoi, että työmarkkinoiden marginaalialueella olevat työntekijät 
tulevat sinänsä toimeen muiden kanssa ja ovat sitoutuneita työhönsä. Yli puolet työnantajista 
arvioi, että erityisjärjestelyt ovat ongelmallista ja työkyvyttömyyden riski on suurempi. Sa-
maa suuruusluokkaa oli epäily siitä, selviytyvätkö he työstään. Ylipäätänsä pätevyyden arvi-
oiminen koettiin ongelmaksi ja työllistämisen epäiltiin olevan kustannuksiin nähden tehoton-
ta. Työnantajan saaman neuvonnan ja tuen katsottiin olevan riittämätöntä. Toisaalta vajaa 
puolet vastaajista ei pitänyt näitä merkittävinä tekijöinä ja myönteisyys oli suurempi niiden 
työnantajien keskuudessa, joilla oli kokemusta tähän ryhmään kuuluneiden henkilöiden työl-
listämisestä. Suurissa yrityksissä suhtautuminen oli myönteisempää. 

Toinen työnantajien käsityksiä kuvaava tutkimus on Tuula Kukkosen väitöskirja: ”Vastuun 
uusjako: Vajaakuntoisten työkyky ja työllistyminen yritysten näkökulmasta.”  
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Kukkosen mukaan merkittävin haaste vajaakuntoisten työllistymisessä on yritysten näkökul-
masta työn räätälöinti: työtehtävien muotoilu työntekijän työkykyä vastaavaksi. Räätälöinti 
koetaan aikaa vieväksi, työyhteisön suhtautumiseen kielteisesti vaikuttavaksi sekä erityistä 
osaamista vaativaksi. Työyhteisön suhtautumisella on suuri merkitys johdon tekemiin rekry-
tointipäätöksiin.  

Mikäli työssä olevien työn muotoilussa on onnistuttu, niin kehitettyjä toimintatapoja voidaan 
soveltaa myös, kun yritykseen rekrytoidaan uusia työntekijöitä, joilla on tarvetta työkyvyn 
mukaiseen työn räätälöintiin.  

 
o Vajaakuntoisia palkanneet työnantajat suhtautuvat myönteisemmin heidän 

työllistämiseensä. Näyttää siltä, että suuri ellei suurin osa työnantajista ko-
kee osatyökykyisen henkilön työllistämisen sisältävän riskejä ja vaativan eri-
tyisponnisteluja niin paljon, että mieluummin vältetään tällaisen henkilön 
rekrytointia.  Palkkaaminenhan rinnastetaan johtamistaidon oppikirjojen kie-
likuvissa investointiin, jossa ei saa epäonnistua.  
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5 Työllistymistä edistävistä toimista 

Työmarkkinoilla vallitsevaan kysynnän ja tarjonnan suhteeseen on pyritty vaikuttamaan mo-
nin eri keinoin. Tarjolla olevan työvoiman laatuun on vaikutettu muun muassa koulutuksen, 
kuntoutuksen ja työharjoittelun avulla. Osatyökykyisiä palkkaavia yrityksiä, virastoja ja jär-
jestöjä on ohjattu uusien toimintamallien ja sopeutuskeinojen käytössä. Kysynnän lisäämisek-
si on vaihtosuhdetta muutettu maksamalla osatyökykyiselle osittaista sosiaaliturvaa ja työnan-
tajalle korvausta, joka kattaa työkyvyn vajauksen.  

 
Kuva 9. Työvoiman kysyntään ja tarjontaan vaikuttavia tekijöitä 

Näitä toimenpiteitä on arvioitava kustannusten ja saatujen hyötyjen mukaan. Työhön pereh-
dyttäminen voi parhaimmillaan olla muutaman tunnin työpanos, uudelleen koulutus voi kes-
tää vuosia. Panosten tuottamaa hyötyä on mahdollista tutkia, mutta tutkimuseettiset näkökoh-
dat asettavat merkittäviä rajoituksia. Kansalaisia ei voida jakaa satunnaisesti etuja saaviin ja 
ei-saaviin, jota koeasetelma edellyttäisi. Usein on tyydyttävä vertailemaan eri ryhmiä keske-
nään, mikä ryhmä sai eniten irti koulutuksesta tai kuntoutuksesta. Vertailu voi kohdistua 
myös aikaisempaan joukkoon, johon kyseistä toimenpidettä ei vielä sovellettu.  

Seuraavassa on esitetty arviointien tuloksia. Ensin kuvataan kannustimia ja sen jälkeen työl-
listämis- ja kuntoutustoimien vaikutuksia. Yleishavainto on, että tutkimus on tällä alueella 
vilkastunut, mutta paljon lisätietoa vielä kaivataan. 

5.1 Kannustimista 

Keskustelu hyvinvointivaltion kriisistä alkoi jo 1970-luvun lopulla öljyn hinnan nousun syn-
nyttämän stagflaation, inflaation ja stagnaation yhdistelmän tuloksena. Yhtenä tienä ulos py-
sähdyksen tilasta oli ”aktiivinen yhteiskunta”, jota käsitettä erityisesti OECD:n toimesta 
markkinoitiin. Yhä äänekkäämmin epäiltiin, että ”insentiivit” eli kannusteet oli asetettu vää-
rin, työn tekeminen oli tullut kannattamattomaksi. Työmarkkinat eivät enää toimineet niin 
kuin olisi pitänyt. 
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Tähän keskusteluun on liittynyt epäileviä ääniä, jotka ovat pitäneet hanketta peiteltynä yrityk-
senä muuttaa tulonjakoa ja heikentää sosiaaliturvaa tai ainakin paternalistisena politiikkana, 
jossa työttömien ja muidenkin sosiaaliturvan varassa olevien elämää ryhdytään kontrolloi-
maan (van Evijk 2010). 

Eettinen keskustelu kannusteista on paikallaan, koska aina ei ole helppo sanoa, onko tavoit-
teena luoda ihmisille mahdollisuuksia vai pakottaa hänet valitsemaan tietty vaihtoehto vai 
hieman kumpaakin siitä riippuen millaisesta tapauksesta on kysymys. Liisa Björklund kuvaa 
erinomaisesti väitöskirjassaan kannusteiden problematiikkaa, muun muassa kannusteiden roo-
lin ja sisällön eroa sen mukaan puhutaanko työssä olevista, aktiivisista tai passiivisista työt-
tömistä, syrjäytyneistä, vapaamatkustajista tai väärinkäyttäjistä. Vapaamatkustajia ja väärin-
käyttäjiä voidaan johdattaa oikealle polulle muuttamalla etuuksien ehtoja, syrjäytyneet tarvit-
sevat muuta tukea.  

Kannustavuus ja kannustaminen perustuvat moniin yhteiskunnan sisään rakentuneisiin ja ra-
kennettuihin ominaisuuksiin luottamuksen ilmapiiristä verotuslainsäädäntöön. Ne ovat olen-
nainen osa kaikissa oikeudenmukaisuusteorioissa. Tämän selvityksen tarkoitusperiin liittyy 
ehkä parhaiten Amartaya Senin korostama tavoite antaa ihmiselle lisää vapautta parantamalla 
heidän kyvykkyyttään toimia yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä. Ihmisten elämäntilantei-
den erilaisuuden takia kannusteet ovat oikein käytettynä tilannesidonnaisia. 

Sosiaaliturvaan liitettynä kannusteilla tarkoitetaan yleensä vain taloudellisia kannusteita eli 
työn tuomaa tulonlisäystä. Jos hyötyä ei synny, henkilön sanotaan olevan tuloloukussa. Tu-
losidonnaisten maksujen ja etuuksien sekä verotuksen yhteisvaikutus voi johtaa siihen, että 
nettohyöty jää pieneksi. Laitala ja Viitamäki ovat arvioineet, että 3-5 % palkkatuloa saavista 
kotitalouksista on sellaisia, joiden efektiivinen marginaaliveroaste on vähintään 70 % . Näistä 
puolet on yksinasuvia ja kolme neljästä kuuluu alimpaan tulodesiiliin. Tähän arvioon eivät 
kuulu eläkkeeltä työhön yrittävät. Heidän kohtaamansa loukut voivat olla todella merkittäviä.  

Osatyökykyiset ovat ryhmänä heterogeeninen ja siitä syystä tulo- tai työttömyysloukku voi 
tulla vastaan monessa muodossa. Kansaneläkkeen ja asumistuen varassa elävä havaitsee an-
siotyön leikkaavan asumistukea. Jos tulot nousevat takuueläkkeen (687,74 euroa/kk, 
1.3.2011) tasoa korkeammiksi, eläke lakkaa. Ansiotulon lisäystä voi seurata huomattavasti 
suurempi eläkkeen menetys. Kaikille ei myöskään hoitotuen lakkaamista korvata vammais-
tuella, jolloin menetys on vielä suurempi.  Työeläke lakkaa, jos ansiot yltävät 60 prosenttiin 
työeläkkeen vakiintuneesta ansiosta ja muuttuvat osaeläkkeeksi, jos ansiot ovat enemmän 
kuin 40 %, mutta enintään 60 % ja tilanteen arvioidaan jatkuvan yli vuoden.  

Alla olevasta Pertti Honkasen laatimasta laskelmasta voidaan nähdä, millaisia loukkuvaiku-
tuksia näin syntyy. Jos esimerkiksi henkilö, jonka työeläkkeen perusteena oleva tulo on 1000 
euroa kuukaudessa, ansaitsee niukasti yli 600 euroa, käteen jäävät tulot putoavat jyrkästi ja 
ansiotulojen on noustava 1 600 euroon ennen kuin hän pääsee samalle nettotulotasolle, jossa 
hän oli vajaan 600 euron ansiotuloilla. Jos ansioeläkkeen perusteena oleva työtulo on 3 000 
euroa kuukaudessa, loukut tulevat vastaan myöhemmin, ensimmäinen noin 1 300 euron koh-
dalla ja syvempi loukku 1 900 euron kohdalla. Yhteenvetona voidaan todeta, että rajan ylitys 
voi johtaa, ei ainoastaan rajan läheisyydessä, vaan hyvin pitkällä matkalla niin merkittävään 
tulojen leikkaantumiseen, ettei taloudellisia perusteita työhön siirtymiselle tai työn vastaan 
ottamiselle tosiasiassa ole. Taloudellisesti ajateltuna tämä on kiistaton este osatyökykyisille 
pyrkiä työmarkkinoille tai työmarkkinoilla eteenpäin – mikäli hän tietää lopullisen tulon 
muodostuksesta. 
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Kuva 10. Työtulon vaikutus nettotuloon työkyvyttömyyseläkkeen saajille (nykyinen laki). Kela/Honkanen 
 
Raija Gouldin työkyvyttömyyseläkeläisten työssäkäyntiä ja työssäkäyntihalukkuutta koske-
van aineiston perusteella tekemä jatkoselvitys osoittaa, että pelkän kansaneläkkeen saajista ei-
työssä olevista vain 10 prosenttia ilmoitti haluavansa työhön, sen sijaan 687-1079 euron työ-
eläkkeellä olevista joka viides ei-työssä olevista sanoi olevansa halukas työhön. Edellä olevan 
perusteella jälkimmäisen ryhmän suurempi halukkuus ei selity paremmilla kannustimilla. 
Tässäkin ryhmässä ansiotulojen lisäys voi johtaa nettotulojen vähennykseen. Siltä vältytään, 
jos ansiotulojen lisäys on riittävän pieni eikä osu kuilun kohdalle tai niin suuri, että harpataan 
sen yli. Kuvio auttaa ymmärtämään, että puolet työssä olevista työkyvyttömyyseläkeläisistä 
on kokenut tulorajojen rajoittavan työssä oloa.  

Ainakin on selvää, että lisätietoja käyttäytymisestä todellisissa tilanteissa tarvitaan lisää. Voi-
daan nimittäin kysyä, miksi se osuus, jonka henkilö voi ansaita eläkkeen alenematta, ei ole 
houkutellut enempää ihmisiä työmarkkinoille. Passiivisimpia työhön halukkaita ovat täyden 
kansaneläkkeen varassa elävät. Siihen saattaa tietysti olla syynä jäljellä olevan työkyvyn vä-
häisyys. Mutta suurituloisenkaan mahdollisuus ansaita pari tuhatta euroa kuukaudessa menet-
tämättä työkyvyttömyyseläkettään ei ole saanut sankkoja joukkoja liikkeelle. Syitä voi olla 
monia työkyvyn heikkoudesta epäluuloisuuteen ja epätietoisuuteen oikeuksista ja niiden tul-
kinnasta. Syinä voivat olla myös työvoiman kysynnän puute tai halu säilyttää mukavan turval-
linen ja ajankäytöltään vapaa vaikkakin taloudellisesti vaatimattomampi elämäntapa.  

Monen nuoren työkyvyttömän ongelmana on pieni eläkepalkka tai työhistorian puuttuminen 
kokonaan, joka johtaa siihen että tuloraja tulee nopeasti vastaan. Yhtenä esimerkkinä tästä on 
Hanna Jääskeläisen kuvaus omasta tilanteestaan Helsingin Sanomien mielipidesivulla: ylem-
män korkeakoulututkinnon suorittaneen kirjoittajan mukaan hänen osaeläkkeensä ja palkkan-
sa jäävät toimeentulotukinormin alapuolelle. Hän haluaisi tehdä kahden päivän sijasta kolme 
työpäivää viikossa, mutta se johtaisi tuntuvaan tulojen menetykseen. Oman kuvauksensa mu-
kaan hän on loukussa, ”mustassa tunnelissa”, josta ei pääse keinolla eikä toisella pois.  

Eläkkeeltä työhön siirtymistä on pyritty pehmentämään oikeudella jättää eläke lepäämään. 
Suurta käytännön merkitystä tällä yksittäisellä toimella ei kuitenkaan ole ollut tapausmääristä 
päätellen, vain runsas sata henkilöä on vuoden aikana keskeyttänyt kansaneläkkeen eikä työ-
eläkkeen keskeyttäneidenkään määrä nouse 500-600 suuremmaksi. 
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Työnantajaa voidaan kannustaa palkkaamaan osatyökykyinen tarjoamalla suoraa taloudellista 
tukea tai määrittelemällä sosiaalivakuutuksen ehdot siten, että työllistäminen kannattaa. Jäl-
kimmäisestä esimerkkinä voidaan mainita Tuulia Hakolan ja Roope Uusitalon tutkimus elä-
kevakuutusmaksujen vaikutuksesta rekrytointeihin ja irtisanomisiin. Se osoittaa, että ikäänty-
neistä korkeampaa vakuutusmaksua maksavat yritykset eivät rekrytoi heitä systemaattisesti 
muita yrityksiä vähemmän. Toisaalta käy selville, että työttömyysriski pieneni enemmän niis-
sä yrityksissä, joille lainsäädännön muutoksen yhteydessä korotettiin omavastuita. Työttö-
myyseläkkeen omavastuilla oli siis irtisanomisia hillitsevä vaikutus. Samoin on voitu havaita 
kuntien kiinnostuvan enemmän työllistämisestä ja muista aktivointitoimenpiteistä sen jälkeen, 
kun niiden rahoitusvastuu työttömyyden aikaisesta toimeentuloturvasta, työmarkkinatuesta 
kasvoi 

Välillisesti osatyökykyisyyteen liittyy niin sanottu työttömyysputki. Sen tarkoituksena on 
turvata ikääntyneen työntekijän toimeentulo työttömyyden kohdatessa aina eläkkeelle asti. 
Omalla tavallaan se osoittaa, että ikääntyneen työntekijän kohdalla on luovuttu toivosta päästä 
aktiivisemmilla toimilla tyydyttävään ratkaisuun. Iän oletetaan alentaneen tuottavuutta ja so-
peutumismahdollisuuksia niin, että työstä luopuminen on ainoa vaihtoehto. Monella saattaa-
kin olla työtekoa haittaavia sairauksia niin, että heitä voisi kutsua myös osatyökykyisiksi, 
mutta tämäkin työpanos on arvokas. Toistaiseksi ei ole löytynyt riittävästi luovuutta löytää 
keinoja, joilla työttömyysputkeen suunnattavia rahoja ja ihmisiä voitaisiin ohjata työllisty-
misputkeen.  

Kannustimia on muitakin, kuten työn vetovoima ja työn mukana tuleva arvostus. Kannustei-
den vaikutus riippuu myös elämäntavan vakiintuneisuudesta. Esimerkiksi pitkäaikaistyöttö-
myyden on todettu muuttuvan elämäntavaksi, jonka muuttamiseen eivät pienet taloudelliset 
kannusteet vaikuta. Se saattaa olla yhtenä selityksenä sille, ettei työmarkkinatuen rajoituksilla 
ja aktiivisiin toimiin kannustavilla muutoksilla ollut sanottavaa vaikutusta. Sosiaaliturvan 
varasta työelämään siirryttäessä työsuhteen varmuus painaa monen harkinnassa huomattavan 
paljon. 

Palkkatukia on käytetty niin Suomessa kuin monessa muussakin maassa myös osatyökykyis-
ten työllistämiseksi. Suomessa ehdot ovat melko tiukat moneen muuhun maahan nähden. 
Tutkimustulokset vaikuttavuudesta ovat ristiriitaisia. Esimerkiksi erään tanskalaisen tutki-
muksen mukaan työllistämistoimien kohteena olevien työllisyys parani merkittävästi, mutta 
se ei vähentänyt työkyvyttömyyseläkkeelle menijöiden määrää. Siitä pääteltiin, että parempi-
kuntoiset siirtyivät flexjob-työhön ja huonokuntoiset edelleen eläkkeelle. Kokonaisuudessaan 
toiminnan arvioitiin tuottavan yhteiskunnalle hyötyä, mutta ei laajassa mitassa. Signe Jauhiai-
sen (ETK) kokoaman yhteenvedon perusteella näyttää siltä, että meta-analyysien perusteella 
arvioidaan palkkatuen olevan tehokkaimpia työvoimapoliittisia toimia. Tähän viitataan myös 
OECD:n Suomea koskevassa raportissa.�

Kannusteiden vaikuttavuus riippuu toimeenpanon järjestelmällisyydestä ja ajoituksesta. Gra-
versen raportoi tanskalaisesta koeasetelmasta, jossa muodostettiin kaksi ryhmää, joista toinen 
sai tavanomaista ohjausta ja palvelua ja toinen oli intensiivisen ohjauksen ja kasvavien koulu-
tusvelvoitteiden kohteena. Vertailu osoittaa, että intensiivinen ohjaus ja koulutus (uhka) no-
peuttaa työllistymistä. Tanskassa on tehty muitakin tutkimuksia, joissa uhkavaikutus näyttää 
ulottuvan aina vuoden kestoiseen työttömyyteen asti. Tuomalan, Hämäläisen ja Ylikännön 
havaintojen mukaan pitkään työttöminä olleilla suomalaisilla ei tällaista vaikutusta esiinny. 
Yhtenä selityksenä on ilmeisesti aktivointitoimien alhainen kattavuus, jonka seurauksena uh-
kavaikutus kärsii uskottavuuden puutteesta ja lisäksi toimiin ryhdytään siinä vaiheessa, kun 
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peli tuntuu jo menetetyltä. Tuloksena tämä vastaa Kortteisen ja Tuomikosken havaintoja 90-
luvun laman vaikutuksista.  

 
o Taloudellisilla kannustimilla on merkitystä varsinkin silloin, kun ne ajoittu-

vat oikein ja erityisesti, jos työnantaja ja työntekijä voivat keskenään neuvo-
tellen päästä molempia hyödyttävään sopimukseen. Myöhään aloitetut toi-
menpiteet eivät tuota hyvää tulosta. Vallitseva suhtautuminen näyttää olevan 
sellainen, että eläkkeelle siirtyminen ja pitkäaikainen työttömyys vähentävät 
olennaisesti aktiivivaihtoehtojen kiinnostavuutta. 

5.2 Havaintoja työllistämis- ja kuntoutustoimista  

Työmarkkinoiden ulkopuolelle pitkäaikaisesti jääneiden työllistämiseksi on vuosien saatossa 
kehitetty monia toimia ja niitä on kokeiltu ja jatkokehitelty lukuisissa hankkeissa. Osa kei-
noista pyrkii mukailemaan työmarkkinoiden toimintaa ja siirtämään työntekijän avoimille 
markkinoille, osa valmistelee siirtymää ja osa tähtää erillisille työmarkkinoille.  

Vaikeasti työllistettävien tukemiseksi on kehitetty muun muassa palkkatuki, ilman työsuhdet-
ta toteutettava työharjoittelu ja työelämävalmennus, työkokeilu ja kuntouttava työtoiminta 
sekä työllistymistä tukevaan palvelujärjestelmään kuuluvat työvoiman palvelukeskukset, 
nuorten työpajatoiminta, ESR-ohjelmat ja sosiaaliset yritykset. Erilaiset tuetut työmarkkinat 
on istutettu välityömarkkinat -käsitteen alle.  

Käsitteet ovat uusia ja vakiintumattomia. Yhden luokittelun mukaan välityömarkkinat on jaet-
tu hallinnollisesti niin sanottuihin siirtymätyömarkkinoihin, joilla toteutettavaa aktiivista työ-
politiikkaa koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö sekä välittäviin työmarkkinoihin, jolla toteu-
tettava aktiivinen sosiaalipolitiikka on sosiaali- ja terveysministeriö vastuualuetta. Siirtymä-
työmarkkinoilla tarjottavilla toimenpiteillä pyritään ensisijaisesti tukemaan työnhakijan työl-
listymistä avoimille työmarkkinoille, kun välittävillä työmarkkinoilla työnhakijoille tarjotaan 
etenkin asiakkaan elämänlaatua ja työkykyä parantavia työssä selviytymistä edistäviä palve-
luita. Aktiivisen työvoimapolitiikan palvelut ovat työmarkkinatoimenpiteitä eli työharjoitte-
lua, työelämävalmennusta ja palkkatuettua työtä, joiden avulla pyritään parantamaan yksilön 
työelämävalmiuksia, ammattitaitoa ja osaamista sekä siten edistämään hänen pääsyään avoi-
mille työmarkkinoille. Aktiivisen sosiaalipolitiikan palvelut ovat esimerkiksi kuntouttavaa 
työtoimintaa ja sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa, joilla pyritään ylläpitämään yksilöi-
den toimintakykyä ja parantamaan elämänhallintaa sekä siten luomaan edellytyksiä siirtymä-
työmarkkinoille tai avoimille työmarkkinoille siirtymiseksi. 

Näiden toimenpiteiden vaikuttavuutta on tutkittu useassakin yhteydessä. Monen mieleen näyt-
tävät jääneen päällimmäisiksi toiminnan tuloksellisuutta kyseenalaistavat tulokset. On totta, 
ettei sijoittuminen avoimille markkinoille suju mutkattomasti tukitoimienkaan avulla. Esi-
merkiksi kuntouttavan työtoiminnan palvelun vaikuttavuudessa on havaittu puutteita, koska 
vain alle 20 prosenttia asiakkaista jatkaa muuhun kuin takaisin työttömyyteen toimenpiteen 
jälkeen.  

Negatiivisten tulosten rinnalla on myönteisempiäkin tietoja. Monissa tutkimuksissa on todettu 
käytetyn euron tuottaneen sijoitukselle hyvää korkoa. Tulokset riippuvat hankkeiden toteut-
tamistavasta. Mitä lähempänä tavoiteltua työpaikkaa tukitoimet on voitu tehdä, sitä parempia 
ovat tulokset. Kapea-alaisen kokeilun tuloksista ei voi tehdä suoraviivaisia päätelmiä, miten 
samat toimet vaikuttaisivat, jos niitä sovellettaisiin laajalti työmarkkinoilla. Vielä suuremman 
arviointivaikeuden synnyttää kysymys työmarkkinoiden dynaamisuudesta. Todennäköisesti 
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työmarkkinoiden toimivuutta parantaa se, ettei päästetä syntymään laajaa pysyvästi uloslyöty-
jen joukkoa. Vaikka työllistämistoimet eivät näyttäisi sanottavasti parantavan kohderyhmän 
asemaa, ne voivat kuitenkin parantaa markkinoiden joustavuutta ja varmistaa työvoimapoten-
tiaalin käyttökelpoisuuden. Lisäksi ne estäessään pysyvän syrjäytymisen ovat omiaan pitä-
mään yllä sosiaalista integraatiota ja parantavat väestöryhmien välistä yhteenkuuluvuutta.  

Kolmannen sektorin tuottamien palveluiden ja työtilaisuuksien vaikutuksista tehty selvitys 
(von Hertzen-Oosi, Vaittinen, Ruoppila, Virtanen) osoittaa, että kolmannen sektorin toimijat 
pystyvät tarjoamaan myös pitkään työttöminä olleille ja vaikeasti muualle työllistyville mah-
dollisuuden pitää työ- ja toimintakykyä yllä. Merkittävimmät syyt tähän ovat kolmannen sek-
torin alhaisemmat tehokkuus- ja katevaatimukset sekä usein hyvin tiivis, organisaatioiden 
sisäinen yhteisöllisyys. Toisaalta esimerkiksi valmennuspalveluita tarvitseva asiakas saattaa 
ohjautua kolmannen sektorin organisaatioon, joka ei tarjoa minkäänlaisia työllistymisen edis-
tämisen liittyviä tai muita tukipalveluita, minkä vuoksi palvelut eivät usein kohtaa tarpeita, 
jolloin vaikuttavuuskin jää heikoksi. Ryhmän heterogeenisuuden takia se pitäisi segmentoida. 
Vain pieni osa työtilaisuuksia tarjoavista organisaatioista systemaattisesti seuraa vaikutuksia 
palkkatukijakson aikana tai sen jälkeen. Kolmannen sektorin työllistämistä edistävien palve-
luiden yhteiskunnallista kokonaisvaikuttavuutta voidaan raportin mukaan pitää huomattavasti 
merkittävämpänä kuin niiden aikaansaamia suoria työllisyysvaikutuksia.  

Työllistämistoimien tulisi luonnollisesti tähdätä avoimille markkinoille. Näyttää siltä, että 
toiminnasta vastuussa olevien viranomaistenkin välille syntyy pulmia siitä, kuka saa hoitaa 
kauniit, terveet ja rohkeat ja kenelle jäävät muut. Arvioidessaan välityömarkkinoiden toimi-
vuutta Sari Pitkänen, Juha Kaakinen ja Pauliina Lampinen toteavat, että jos TE-toimistot kes-
kittyvät entistä enemmän painottamaan yritysyhteistyötä ja yritysten rekrytointiongelmien 
ratkaisemista, niiden intressi välityömarkkinoiden kehittämisessä pienenee. Silloin välityö-
markkinoista muodostuu siirtymiä tukevien työmarkkinoiden sijasta työelämän huono-
osaisille tarkoitetut sekundaariset työmarkkinat.  Polkujen avaaminen edellyttää, että työnan-
tajat saadaan voimakkaammin mukaan keskusteluun  

Vajaakuntoisia työnhakijoita on 2000-luvun alkuvuosina ollut 80 000 – 90 000. Yleisille työ-
markkinoille sijoittuu vuosittain 37 000-44 000. Suuri osa löytää työpaikan omatoimisesti. 
Toimenpiteiden avulla on sijoitettu 16 000-25 000, joka on määränä sama kuin työvoiman 
ulkopuolelle siirtyneiden määrää.  Eli noin neljännes vajaatyökykyisiksi luokitelluista sijoit-
tuu sen jälkeen kun on ryhdytty erityistoimenpiteisiin. Toinen neljännes siirtyy kokonaan pois 
työmarkkinoilta. Työttömyyseläkkeelle siirtyy noin 1 400 henkilöä. Luvut kertovat tapausten 
määristä eli sama henkilö voi toistua työnhakijana ja työllistettynä useitakin kertoja. Luvut 
eivät kuvaa työsuhteiden kestoa tai laatua eikä liioin työntekijän tai työnantajan kokemuksia. 
Onnistuneisuuden kuvaaminen edellyttäisi tarkempia tutkimustietoja. Nämäkin tiedot riittävät 
osoittamaan, että vajaakuntoisten tilanne ei heikentynyt taantuman aikana. 
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Taulukko 1. Vajaakuntoisten työnhakijoiden työnvälitykset ja muut tapahtumat 2000-2009 

vuosi 

työhön 
yleisille 
työmark-
kinoille 

sijoitet-
tu toi-
men-
piteillä 

aloittanut 
työvoima-
koulutuk-
sen 

aloittanut 
muun kou-
lutuksen 

työnha-
kuun ETA-
valtioon 

siirtynyt työ-
voiman ulko-
puolelle 

työttö-
myys-
eläkkeelle 

2000 36 381 16 154 8 248 1 329 42 19 099 1 209 

2001 40 405 15 697 7 581 1 289 48 18 752 1 618 

2002 40 291 17 354 7 794 1 258 35 20 663 1 258 

2003 41 284 17 963 7 232 1 164 38 22 017 1 428 

2004 42 899 17 772 7 222 1 258 31 23 257 1 391 

2005 43 865 17 460 6 796 1 239 36 24 958 1 331 

2006 44 054 20 416 7 720 1 179 24 26 771 1 447 

2007 44 419 23 606 7 961 1 070 20 26 757 1 475 

2008 43 534 24 710 6 284 1 054 23 27 132 1 435 

2009 38 632 22 903 5 815 1 276 24 25 023 1 433 

 

 

Vuosittain saa Kelan tai työeläkelaitosten järjestämää kuntoutusta yhteensä lähes 100 000 
ihmistä. Kelan järjestämään kuntoutukseen osallistuu vajaa 85 000 ja työeläkekuntoutukseen 
runsas 9 000 ihmistä. Kansaneläkelaitoksen kustantamista kuntoutujista 12 000 sai ammatil-
lista kuntoutusta, 20 000 sai vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta ja 52 000 niin sa-
nottua harkinnanvaraista kuntoutusta.  Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen tavoit-
teena ei ole työllistymisen edistäminen kuten ammatillisen ja harkinnanvaraisen kuntoutuk-
sen. Varsinaiset kuntoutustoimet saattavat olla moninaisia kuntoutustarvetutkimuksesta ja 
fysioterapiasta työkokeiluun ja ammattikoulutukseen. Tätä kuvaa yhdellä tavalla seuraava 
kuvio Kelan ammatillista kuntoutusta saaneiden toimenpiteiden jakautumisesta kuntoutusta 
edeltävän tilanteen mukaan. Toimenpideluettelon esittäminen ei ole kuvion varsinainen tavoi-
te, vaan osoittaa työssä olevien osuus kuntoutusasiakkaista. Tilastotiedot osoittavat suurim-
man osan tulleen kuntoutukseen työelämän ulkopuolelta tai ainakin sairauspäivärahajaksolta. 
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Kuva 11. Kelan kuntoutusta edeltävä kuntoutujan työtilanne eräissä Kela ammatillisen kuntoutuksen (KKRL 6 
§) kuntoutuspalveluissa. Kela 

 
Kuntoutustoimien vaikuttavuudesta käynnistyi kriittinen keskustelu 2000-luvun taitteessa. 
Sen jälkeen on valmistunut useita selvityksiä ja kuva on tarkentunut. Lamminpään (2009) 
kirjallisuuskatsauksessa oli mukana 35 vuoden ajalta kansainvälisiä tieteellisiä artikkeleja, 
jotka käsittelivät kuntoutusta, työhyvinvointia ja johtamista. Jälleen kerran korostuu työpai-
kan merkitys, pelkällä lääkinnällisellä kuntoutuksella ei saavuteta hyviä tuloksia. Lääkinnälli-
nen kuntoutus on välttämätöntä, mutta ei riittävää, moniammatillinen lääkinnällinen varhais-
kuntoutus yhdistettynä ammatilliseen kuntoutukseen näyttää vähentävän sairauspoissaoloja.  
Ammatillinen varhaiskuntoutus puolestaan jarruttaa työkyvyttömyyseläkkeelle jäämistä.  
TYK- ja ASLAK-kuntoutuksen vaikutuksia on tutkittu ja niillä on todettu olevan työkykyä 
edistävää ja sairauspoissaoloja vähentävää ja eläkkeelle siirtymistä myöhentävä vaikutus. 

Mittaamismenetelmiä on kehitetty ja arvioitu. Esimerkiksi Mika Pekkosen väitöskirjassa ar-
vioidaan RAND-36-mittarin käyttökelpoisuutta kuntoutuksen tarpeen ja vaikuttavuuden mit-
taamisessa. Mittari osoittautui tarkoitukseen sopivaksi. Sen lisäksi kuntoutuksen vaikuttavuu-
desta todettiin pidemmälle edenneiden työ- ja toimintakykyhäiriöistä kärsineiden saaneen 
suurimman välittömän hyödyn kuntoutuksesta. Kuntoutusmenetelmistä esimerkiksi psykote-
rapia on todettu vaikuttavaksi hoitomuodoksi, vaikka edelleen kuntoutusmahdollisuuksia jäte-
tään käyttämättä vetoamalla vaikuttavuusnäytön puutteeseen. Tautiperäisesti tarkasteltuna 
esimerkkinä voidaan mainita, että tehokkaasti käynnistetty kuntoutus aivohalvauksen jälkeen 
parantaa merkittävästi toimintakykyä.  

Toinen tapa lähestyä kuntoutuksen merkitystä on arvioida kuntoutukseen osallistuneiden pää-
syä työmarkkinoille kiinnittämättä huomiota erikseen kuntoutusmenetelmiin. Lindh, Suikka-
nen ja Linnakangas seurasivat tilastoaineiston avulla useita vuosia vajaakuntoisia, jotka olivat 
osallistuneet Kelan järjestämään ammatilliseen kuntoutukseen. Osoittautui, että kolmantena 
vuonna kuntoutuksen aloittamisen jälkeen kolmannes oli siirtynyt eläkkeelle. Se ei kerro, mi-
ten olisi käynyt, jos kuntoutusta ei olisi aloitettu. Tutkijat päättelevät, että työllistävien toimi-
en puuttuminen ketjusta vaikeuttaa siirtymistä työmarkkinoille.  
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Yhtenä syynä Kelan kuntoutustoiminnan tuloksiin on rakenteellinen: Kelan kuntoutettaviksi 
jäävät heikoiten työmarkkinoille asettuneet. Työeläkekuntoutukseen osallistuvien työhistoria 
on toisenlainen ja tavoitekin on toimia taloudellisesti kannattavalla tavalla. Vuonna 2009 
päättyi noin 4000 työeläkejärjestelmän käynnistämää kuntoutusta. Seuranta osoittaa, että 62 
% kuntoutusohjelman läpikäyneistä palasi työelämään ja 17 % siirtyi eläkkeelle. Tulokset 
ovat parantuneet kymmenen vuoden aikana. Työstä kuntoutukseen tulleiden paluuosuus on 
noussut 53 prosentista 68 prosenttiin ja eläkkeeltä kuntoutukseen tulleiden ja työhön siirty-
neiden osuus on 28 prosentista 46 prosenttiin. Kustannusvertailun perusteella voidaan päätel-
lä, että kuntoutus kattaa kustannuksensa, jos kuntoutuksesta työelämään palanneet jatkavat 
työssä vajaa kaksi vuotta.  

Tuomalan tutkimus työeläkekuntoutujista osittaa, että työpaikkakuntoutusohjelmat olivat kes-
kimääräistä edullisempia ja työllisyysvaikutuksiltaan hyviä. Työn ja kuntoutuksen läheisyys 
vaikuttaa myönteisesti kuntoutuksen tuloksiin. Apuvälineet olivat keskimäärin kallis, mutta 
muihin toimiin verrattuna tehokas ratkaisu, mikä selittyy sillä, että kuntoutujat jatkoivat pää-
osin entisessä työpaikassa. Koulutus oli keskimääräistä kalliimpi kuntoutuksen muoto ja ly-
hyellä aikavälillä työllistyvyysvaikutus oli heikompaa. Ylipäätänsä pitkään kestävät kuntou-
tustoimet eivät tuoneet parempia tuloksia. Vertailu ei kerro taaskaan, mitä olisi tapahtunut 
ilman kuntoutusta, mutta osoittaa kylläkin, että kuntoutuksesta hylätyt siirtyivät harvemmin 
eläkkeelle kuin kuntoutetut. Tapausten erilaisuuden takia johtopäätösten tekoon ei kuitenkaan 
saada aineksia. 

Takavuosien kriittisyys leimaa kaikesta päättäen liikaa nykyistä kuntoutusta silloin, kun puhu-
taan kuntoutuksen vaikutuksesta työ- ja toimintakykyyn. Kuntoutus asianmukaisesti toteutet-
tuna kohentaa toimintakykyä ja parantaa työmarkkinakelpoisuutta. Ongelmalliseksi muodos-
tuu ohut yhteys työelämään ja työllistymispolkujen puuttuminen. Niiden rakentamisessa on 
edelleen ongelmia, mutta niitä ei voikaan ratkaista yksin kuntoutuksen välineillä. 

Parhaillaan on menossa useitakin selvityksiä ja tutkimuksia tältä alalta, muun muassa työelä-
kekuntoutuksen vaikuttavuudesta ja vajaakuntoisten työllistymisen onnistuneisuudesta. 

 
o Tiedot osatyökykyisen työllistymisestä ja toimenpiteiden vaikuttavuudesta 

lisääntyvät kaiken aikaa ja niiden perusteella päästään summittaisia arvioita 
tarkempaan käsitykseen siitä, mihin toimenpiteet sopivat ja mihin eivät. 
Yleisleimaava suhtautuminen toimenpiteisiin on johtanut hoidon laimin-
lyömiseen, sairauden pahenemiseen ja pysyvään työkyvyttömyyteen. Tästä 
on yksi esimerkki vähättelevä suhtautuminen kuntoutukseen yleensä ja psy-
koterapiaan erikseen. 
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6  Paljon toimijoita ja normeja 

 
Osatyökykyiset ovat ryhmänä heterogeeninen ja siitä seuraa, että heidän työllistymiseensä 
liittyvät pulmat eivät sijoitu suoraan jollekin hallinnonalalle eikä yhden ammattikunnan tai 
tieteenalan asiaksi. Niinpä yhtenä osatyökykyisten työllistymisen esteiden poistamista jarrut-
tavana tekijänä mainitaan toistuvasti toimenpiteiden irrallisuus ja pirstaleisuus. Mikään viran-
omainen ei ole vastuussa tämän ryhmän työkyvystä, työmarkkinoiden avaamisesta ja työllis-
tämisestä. On syntynyt monia kuntouttajia, kouluttajia ja tukitoimista vastuussa olevia organi-
saatioita. Monipuolisuutta tarvitaan, mutta miksi organisointitapa ei ole korjaantunut vuosi-
kymmenien mittaisesta valittelusta huolimatta? Asiantilan korjaamiseksi on syytä paneutua 
taustalla oleviin voimiin. 

6.1 Työnjakoa tarvitaan, entä asiakas 

Perimmäisenä syynä on yleinen paine työnjaon ja erikoistumisen voimistamiseen. Siinä piilee 
teollistuneen yhteiskunnan tehokkuuden ydin. Osaamisvaatimukset kasvavat, mikä pakottaa 
jakamaan tehtävät yhä kapeampiin osa-alueisiin riittävän asiantuntemuksen takaamiseksi. 
Yhteiskunnan eriytyminen jatkuu, mutta silti prosessit on saatava hallintaan siten, että asiak-
kaalle järjestyy hyvä palvelukokonaisuus. 

Toisena syynä on, paradoksi sinänsä, normaalisuuden periaate. Vammaisia ei haluta erotella 
vamman perusteella, heillä on samat koulut, terveydenhuolto ja työpaikat kuin muillakin. Nor-
maalisuuden periaate on kiistatta hyvä. Yhteiskunta tulisi rakentaa siten, ettei vamma tai sairaus 
estä täysipainoista osallistumista koulutukseen ja työelämään muiden mukana. Ongelmaksi 
nousee se, että normaalisuuden varjolla suljetaan silmät ihmisten erilaisuudelta ja siltä to-
siseikalta, että jossakin tapauksessa tarvitaan normaalia enemmän toimenpiteitä, jotka tulee li-
säksi räätälöidä toisiinsa sopiviksi. Vamma, sairaus tai elämän hallinnan menettäminen voi vaa-
tia ”normaalit” rajat ylittävää kokonaisotetta, jotta normaaleissa oloissa toimiminen tulisi mah-
dolliseksi. Erilaisuus voi edellyttää erityistä asiantuntemusta elämäntilanteiden hallitsemiseksi. 
Kun jokainen toimija vastaa vain omasta osuudestaan, kokoavaa voimaa ei löydy. 

Kolmas syy on edellisen johdannainen. Kun toimijat ovat havainneet normaalisuusperiaatteen 
seurauksena syntyvän ohjausvajeen, ne ovat jokainen tykönään ryhtyneet sitä korjaamaan 
ottamalla ”kokonaisvastuun”. Eri viranomaiset ovat pyrkineet laajentamaan omaa toimintaan-
sa siten, että asiakkaan elämäntilanteen kehittymiseen pyritään vaikuttamaan eri vaiheissa. 
Halutaan kantaa vastuuta ongelmien estämisestä niiden hoitamiseen. Silloin on luontevaa aja-
tella, että esimerkiksi kuntoutus on osa terveydenhuoltoa, sosiaalihuoltoa, sairausvakuutusta 
ja eläkevakuutusta sekä työvoima- ja koulutuspolitiikkaa. Jokainen näistä lohkoista on ottanut 
kuntoutuksen tavalla tai toisella ohjelmistoonsa, mutta samalla koettanut rajata sen itselleen 
sopivaan muottiin. 

Lopputuloksena on erilaisista lähtökohdista erilaisiin hallinnollisiin kenttiin rakennettuja, ni-
meltään samoja, mutta toiminnoiltaan erilaisia ratkaisuja. Erilaisuus olisi hyväksi, jos se lähti-
si asiakkaan tarpeista. Näin ei kuitenkaan ole. Mallit palvelevat hallinnon kokonaisuutta ja 
asiakkaat valikoituvat palvelutarpeen kannalta katsottuna jonkin, mahdollisesti hyvinkin irre-
levantin kriteerin mukaan. Asiakas koetetaan sopeuttaa palvelumalliin eikä päinvastoin.     
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Erikseen tarkasteltuna palvelut voivat olla erinomaisia. Työvoimahallinnossa on vajaakuntois-
ten työllistämisprosessiin erikoistuneita henkilöitä. Työmenetelmä perustuu ammatillisen 
kuntoutussuunnittelun keskeisten prosessien ja työkäytäntöjen hallitsemiseen, terveydentilan 
ja työkyvyn yhteyksien ja kuntoutustoiminnan eri alueiden tuntemukseen sekä työnantajayh-
teyksien ja ammatti- ja työmarkkinatietouden hallintaan. Kansaneläkelaitos on käynnistämäs-
sä työkykyneuvontaa, jonka tavoitteena on tehostaa sairauspäivärahan, kuntoutuksen ja työ-
kyvyttömyyseläkkeen haku- ja käsittelyprosesseja siten, että ne tukevat paremmin asiakkaan 
työhön paluuta. Pilotointivaihe on toteutettu ja siitä saatuja kokemuksia on tarkoitus siirtää 
käytäntöön. Työeläkeyhtiöt ovat puolestaan pyrkineet lähestymään työterveyshuoltoa saadak-
seen varhaisemmin otteen potentiaalisista eläkkeelle siirtyjistä ja voidakseen aloittaa kuntou-
tustoimet riittävän varhain. Samoin yhteyksiä työpaikoille on rakennettu tarpeettomien vakuu-
tustapahtumien ehkäisemiseksi.  

Ketjun kytkennät ovat ongelmallisia. Asiakasta saattaa helpottaa, jos useamman hallinnon 
alan virkamiestä istuu rinnakkain. Kunnan, Kelan ja TE-toimistojen yhteistyötä toteutetaan 
työvoiman palvelukeskuksen nimikkeellä. Sen asiakkaat tarvitsevat ja saavat moniammatillis-
ta palvelua. Palvelukeskuksissa oli vuonna 2009 työttömiä työnhakijoita keskimäärin kuu-
kaudessa noin 13 000. Palvelupiste on kuitenkin vain yksi vaihe mahdollisesti pitkässä pro-
sessissa ja lisäksi jokainen seuraa siinäkin vaiheessa omia sääntöjään.  

Ongelmia ei syntyisi, jos ihminen kohtaisi tämän kokonaisuuden vain yhdessä roolissa poti-
laana, vammaisasiakkaana, eläkeläisenä, työttömänä tai koulutettavana. Usein hän on samaan 
aikaan useassa roolissa ja silloin ongelmaksi muodostuu järjestelmien välinen työnjako ja 
vastuun kantaminen. 

 

 
Kuva 12. Työhön ohjautumisprosessi 

Epäselvyyksiä voi tulla oheisen kuvan vaiheessa 1, viranomaisilla on erilainen käsitys siitä, 
kenen tehtäviin kuntoutuksen tai hoidon järjestäminen kuuluu. Toiseen vaiheeseenkin saattaa 
liittyä ongelmia, asiakas jää odottelemaan mahdollisia toimenpiteitä tietämättä aikataulusta ja 
kohteista. Varsinainen pettymys saattaa tulla vaiheessa kolme, jolloin paljastuu, ettei työ ole 
yhtään lähempänä kuin prosessin alussa. 
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Ongelmia on pyritty poistamaan kehittämällä yhteistyötä. Sen yhtenä muotona on kuntoutuk-
sen asiakasyhteistyötä koskeva laki, jonka tarkoituksena on auttaa kuntoutujaa saamaan hänen 
tarvitsemansa kuntoutuspalvelut. Laki velvoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon, työhallinnon 
ja opetushallinnon viranomaisia sekä Kansaneläkelaitosta olemaan keskenään yhteistyössä 
paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla. Näiden viranomaisten tulee myös toi-
mia yhteistyössä muiden kuntoutusta järjestävien yhteisöjen kanssa.  

Toimintamallien kehittäminen tuo mukanaan parannuksia, mutta sellaisenaan ne eivät riitä 
kokonaisprosessin hallinnan parantamiseen. Sen onnistumisen ehtona on, että jollakin toimi-
jalla on mahdollisuus toimia yli nykyisten raja-aitojen. Tehtävän ei pitäisi olla edes vaikea. 
Saadaanhan kauppojen hyllyille joka aamu tavaroita, joiden alkuperä on maapallon toisella 
puolella ja autotehtailta tulee autoja ja puhelintehtailta puhelimia, joiden osat on kerätty lu-
kemattomilta alihankkijoilta ja näiden alihankkijoilta.  

 
o Paljon puhuttu hajanaisuus perustuu hyvään hallinnolliseen pyrkimyk-

seen turvata asiantunteva hoito ja apu sekä yhteiskunnalliseen tasaver-
taisuuteen, johon kuuluu leimaamisen välttäminen. Nämä hyvät pyrki-
mykset on syytä pitää voimassa, mutta samalla on haettava ulospääsy 
kiistattomaan ongelmaan, toimintojen hajautumiseen. Nyt syntyy liian 
usein epätietoisuutta, ketkä ovat oikeita asiakkaita ja kenen vastuulla 
on rakentaa polkua työelämään. 

6.2 Lainsäädäntö 

Sosiaalivakuutusetuuteen oikeuttavan työkyvyn vajauksen määrittely perustuu osittain henki-
lön psykofyysiseen toimintakykyyn ja osittain työtehtävien ja työympäristön asettamiin vaa-
timuksiin. Sosiaalivakuutuslainsäädännön yksityiskohtaisempi kuvaus on esitetty liitteessä 5. 
Työkyvyttömyyden määrittely vaihtelee jonkun verran sen mukaan, mistä laista puhutaan. 
Sairausvakuutuslaki määrittelee työkyvyttömyyden sellaiseksi sairaudesta johtuvaksi tilaksi, 
jonka kestäessä vakuutettu on kykenemätön tekemään tavallista työtään tai työtä, joka on sii-
hen läheisesti verrattavaa. Kansaneläkkeen ja yksityisen sektorin työeläkkeen myöntämistä 
harkittaessa otetaan laajemmin huomioon henkilön mahdollisuus työllistyä muissa tehtävissä. 
Julkisen sektorin eläkkeen myöntöperusteisiin kuuluu ammatillinen työkyvyttömyys. 

Osasairauspäiväraha voidaan myöntää työkyvyttömyyden jatkuessa silloin, kun osa-aikaisen 
työskentelyn voidaan katsoa vaikuttavan myönteisesti työkyvyn palautumiseen. Osatyökyvyt-
tömyyseläke voidaan myöntää, jos työkyky on pidempiaikaisen sairauden vuoksi alentunut 
vähintään 40 prosentilla, mutta kykenee siitä huolimatta edelleen jatkamaan ansiotyössä. Jos 
työkyvyn palautuminen hoidon tai kuntoutuksen avulla on vielä mahdollista, voidaan myön-
tää määräaikainen osakuntoutustuki. Se myönnetään ajaksi, jonka arvioidaan kuluvan työky-
vyn palautumiseen. Kun paluu kokoaikatyöhön ei ole enää todennäköistä, eläke myönnetään 
toistaiseksi jatkuvana osatyökyvyttömyyseläkkeenä. 

Ammatillisesta kuntoutuksesta säädetään erikseen työeläkelainsäädännössä ja kansaneläkelai-
toksen harjoittamaa kuntoutusta koskevassa laissa. Kuntoutus kohdistuu henkilöihin, joita 
uhka työkyvyttömyys tai ovat työkyvyttömiä ja ovat kuntoutuksen avulla mahdollisesti saata-
vissa työkykyisiksi. Lääkinnällinen kuntoutus kuuluu pääosin kuntien vastuulle osana kunnal-
lista terveydenhuoltoa. Näitä toimintamuotoja kuvattiin edellä ja lainsäädäntöä on esitelty 
yksityiskohtaisemmin liitteessä. Kuntoutus on kehittynyt vuosikymmenien mittaan omana 
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toimintakokonaisuutenaan ja haasteeksi on noussut sen elävä yhdistäminen työhön ja työllis-
tämiseen. 

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä edellyttää, että ns. 
aktivointiehdon täyttävä asiakas, työ- ja elinkeinotoimisto ja kunta laativat yhdessä aktivointi-
suunnitelman, joka voi sisältää kunnan järjestämää kuntouttavaa työtoimintaa ja tarvittaessa 
muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Kuntouttava työtoiminta on luonteeltaan sosiaa-
lista kuntoutusta, jonka tavoitteena on parantaa osallistujan työelämävalmiuksia. 

Työturvallisuuslaissa säädetään työympäristön suunnittelusta: työympäristön, tuotantomene-
telmien, koneiden ja muiden laitteiden sekä terveydelle vaarallisten aineiden käyttöä suunni-
tellessa on tarvittaessa otettava huomioon vammaiset ja muut työntekijät, joiden työn tekemi-
nen sekä terveyden ja turvallisuuden varmistaminen työssä edellyttää erityisiä toimenpiteitä. 

Yhdenvertaisuuslakia on sovellettava, kun on kyse työhönottoperusteista, työoloista tai työehdois-
ta. Yhdenvertaisuuden edistämiseksi on työn teettäjän tarvittaessa ryhdyttävä kohtuullisiin toimiin 
vammaisen henkilön työhön pääsemiseksi, työssä selviämiseksi ja työuralla etenemiseksi. Vas-
taavia mainintoja on Euroopan neuvoston vammaispoliittisessa toimintaohjelmassa.  

Työterveyshuoltolain mukaan vajaakuntoisen työntekijän työssä selviytymisen seuranta ja 
edistäminen, kuntoutusta koskeva neuvonta ja hoitoon tai lääkinnälliseen tai ammatilliseen 
kuntoutukseen ohjaaminen on osa työterveyshuoltoa. Työterveyshuollon on tarvittaessa tehtä-
vä ehdotuksia työn sopeuttamiseksi työntekijän edellytyksiin, työntekijöiden työ- ja toiminta-
kyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi sekä toimenpide-ehdotusten toteutumisen seuranta.  

Osatyökykyisen työllistymismahdollisuuksia voidaan parantaa myöntämällä työnantajalle 
palkkatukea työttömän työnhakijan työllistämiseen. Tuki on harkinnanvaraista ja edellytykset 
sen saamiseen selvitetään tapauskohtaisesti. Palkkatuetun työn tulee edistää työttömän sijoit-
tumista avoimille työmarkkinoille. Palkkatukea voidaan myöntää työsopimussuhteessa tehtä-
vään työhön tai oppisopimuskoulutukseen. Sitä voivat saada kunnat, yritykset ja muut yksityi-
sen sektorin työnantajat, mm. yhdistykset, säätiöt ja kotitaloudet sekä sosiaaliset yritykset.  

Työllisyyspoliittisella avustuksella tuetaan palvelujen tuottajia, jotka toiminnallaan parantavat 
pitkään työttömänä olleiden työ- ja toimintakykyä sekä selvittävät työllistymisedellytyksiä. 
Tällä avustuksella on tarkoitus erityisesti edistää välityömarkkinoiden luomista ja kehittämis-
tä sekä tukea vajaakuntoisten, pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistyvien osallistumista 
aktiiviohjelmiin. Työllisyyspoliittisen avustuksen saajana voi olla kunta, kuntayhtymä ja muu 
yhteisö, säätiö sekä sosiaalinen yritys.  

Julkiseen työvoimapalveluun kuuluvat työnvälityspalvelut, monenlaiset ammatillisen kehit-
tymisen palvelut, työllistymisen edistäminen työllisyysmäärärahojen avulla (työllistämistuki 
työnantajalle), työmarkkinatoimenpiteet (työkokeilu, työharjoittelu, työelämävalmennus) ja 
koulutustuki ja ylläpitokustannusten korvaaminen. Kansalaiselle yleisesti käytettävissä olevia 
peruspalveluja ovat esimerkiksi työnvälitys ja siihen liittyvä neuvonta, tiedot työpaikoista, 
itsepalvelumahdollisuudet ja koulutus- ja ammattitietopalvelu. Lisäksi palvelutarpeen arvi-
oinnin perusteella voidaan asiakkaalle antaa valikoiden kohdentuvia peruspalveluja, joita ovat 
henkilökohtaiset työnvälityspalvelut, työvoimapoliittinen aikuiskoulutus, ammatillisen kun-
toutuksen palvelut ja niihin kuuluvat etuudet, vajaakuntoisen työhön sijoituksen tukeminen ja 
liikkuvuusavustukset. Ammatillisessa kuntoutuksessa vajaakuntoisia varten järjestetään tarvit-
taessa ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalveluja. Vajaakuntoisten työllistymistä ja työssä 
pysymistä voidaan tukea työnantajalle myönnettävällä työolosuhteiden järjestelytuella. (Patrik 
Kuusisen muistio 17.12.2010) 
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Lainsäädäntö muodostaa kehikon, jonka toimeenpano perustuu moniin ohjeisiin ja käytäntöä 
ohjaaviin kirjoittamattomiin perinteisiin. Ongelmia työnjaossa syntyy nähtävästi enemmän 
juuri ohjeiden ja sovellutusten kuin varsinaisen lainsäädännön seurauksena. Silmiinpistävää 
on lainsäädännön luoma kuva erillisistä toimenpiteistä, joiden oletetaan irrallisina tapahtumi-
na johtavan onnistuneisiin siirtymiin työelämään. Missään vaiheessa ei liene ollut esillä ajatus 
tarkastella, miten tätä normikokonaisuutta kehittämällä parhaiten edistettäisiin osatyökykyis-
ten työllistämistä. Hämmentävää on myös keskustelu, mitkä toimenpiteet kuuluvat eri toimi-
joiden reviiriin. Voisi olettaa, että toimet valitaan vaikutuksen eikä hallinnon rajojen mukaan. 
Eläke- ja työvoimahenkilöstön asiakasvirrassa eläkkeen ja työn rajapinnasta työhän pyrkivät 
asiakkaat ovat kummajaisia. Varsikin työvoimahallinnon kentällä on ollut vaikeuksia ymmär-
tää, miksi eläkkeellä olevakin pitäisi ottaa työnvälitykseen asiakkaaksi. 

 
o Lainsäädäntö tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet parantaa osatyökykyisten 

toimintakykyä työllistymisen edistämiseksi. Säädökset eivät kuitenkaan 
muodosta selkeää kokonaisuutta, joka avautuisi ymmärrettävästi osatyöky-
kyiselle tai työnantajalle. Rajapintoja on useita ja niiden kohdalla vastuusuh-
teet ovat tulkinnanvaraisia. Ongelmallisia ovat myös tuloloukut, jotka tie-
tyissä tilanteissa tekevät työn vastaanottamisen kannattamattomaksi. 
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7 Kokemuksia muista maista 

Osatyökykyisten työllistymismahdollisuudet ovat olleet pinnalla monessa maassa ja viime 
vuodet asiaa on selvittänyt myös teollisten maiden taloudellisen yhteistyön ja kehityksen jär-
jestö, OECD.  Tanskaa, Suomea, Irlantia ja Alankomaita käsittelevän raportin alussa todetaan, 
että aivan liian monet työntekijät siirtyvät pysyvästi pois työmarkkinoilta terveysongelmien 
vuoksi, ja toisaalta liian harvat henkilöt, joiden työkyky on alentunut, ovat mukana työelä-
mässä. ”Tämä on sekä sosiaalisessa että taloudellisessa mielessä tragedia, joka on yhteinen 
käytännöllisesti katsoen kaikille OECD-maille”. Kuten eläkkeelle siirtymistä koskevassa lu-
vussa todettiin, maiden väliset erot ovat kuitenkin suuria. 

Raportissa arvioidaan, että tiukkaa valtavirtaistamisperiaatetta soveltavat maat, kuten Suomi 
ja Irlanti, eivät onnistu työllistämistuen antamisessa riittävän suurelle joukolle vajaakuntoisia. 
Esimerkiksi Suomen palkkatukijärjestelmä on raportin mukaan osoittautunut tehokkaaksi, 
mutta se auttaa vain hyvin harvoja. Tanskan voimakkaasti ja pysyvästi tuettu joustotyöjärjes-
telmä on laaja-alainen järjestelmä, joka tarjoaa työtä noin 5 prosentille työvoimasta, mutta 
siihen liittyy samalla tehokkuustappioita. Tasapainon löytäminen ei ole helppoa.  Brittien ko-
kemusten mukaan säännöllinen ja pakollinen yhteydenpito asiakastyöntekijään ja katseen 
kääntäminen vahvasti työn suuntaan tuottaa kustannuksia suuremman hyödyn. 

Eri maiden vertailu osatyökykyisten työllisyyden selvittämiseksi ei ole yksiselitteistä. Selvää 
on, että teollistuneidenkin maiden välillä on suuria eroja. Esimerkiksi ikääntyneiden työnteki-
jöiden työllisyysasteet vaihtelevat siten, että Islannissa 55-64 vuotiaista miehistä työssä on 
lähes 90 %, Ruotsissa ja Norjassa reilusti yli 70 %, Tanskassa 65 % ja Suomessa 60 %. 
Alimmat luvut OECD-maista löytyvät Belgiasta, Ranskasta ja Unkarista, joissa osuus on run-
sas 40 %. Pohjoismaiden korkeaa työllisyysastetta kuitenkin himmentävät korkeat työkyvyt-
tömyysluvut. Ruotsissa ja Norjassa 20-64 vuotiaista on työkyvyttömyysetuuden saajia vajaa 
10-11 %, Suomessa ja Tanskassa 7-8 %, mutta Saksassa ja Itävallassa runsas 4 %. Erot työ-
kyvyttömyysluvuissa eivät selity pelkästään sillä, että ikääntyneiden osuus Pohjoismaissa on 
korkea. 

Tanskaa, Ruotsia, Alankomaista ja Suomea käsittelevässä raportissa todetaan, että näissä 
maissa työvoimaan kuulumisen ja työllisen ajan odotteet ovat korkeammat kuin muissa EU-
maissa. Sen sijaan työstä poistumisen ikää vertailtaessa nämä maat eivät pärjää yhtä hyvin. 
Erot lakisääteisen eläkeiän ja todellisen työstäpoistumisiän välillä heijastavat suurelta osin 
mahdollisuuksia siirtyä varhain eläkkeelle. Raportissa todetaan, että maiden yhteinen huolen-
aihe onkin ollut työkyvyttömyyseläkkeiden käyttö yhtenä pääasiallisena varhaisen työstä 
poistumisen reittinä sekä etuudensaajien vähäinen osallistuminen ja paluu työelämään. Ikään-
tyneiden riittävän korkean työllisyysasteen turvaamisen lisäksi haasteena on työelämän ulko-
puolella tai marginaalissa olevien työllistyminen. Merkittävän osan tästä kohderyhmästä 
muodostavat osatyökykyiset ihmiset. 

Suomessa työkyvyttömyysetuuksilla olevan työvoiman osuus on 8.4 %, mikä on OECD:n 
keskiarvon 5.7 % yläpuolella. Vastaavat osuudet (Suomi-OECD) ovat 50-64 -vuotiaiden 
ryhmässä 18 % ja 12 %. Julkiset menot sairaus- ja työkyvyttömyysetuuksiin ovat Suomessa 
2.9 % BKT:sta kun osuus muissa mainituissa maissa oli keskimäärin 1.9 %. Pitkäaikaisista 
sairauksista ja työkyvyn menetyksestä kärsivien työttömyys oli sekin Suomessa selvästi kes-
kitasoa korkeampi. Työttömien osuudet olivat 19.5 % ja 13.7 %. Viidesosa terveyden ja työ-
kyvyn puutteesta kärsivistä voitiin Suomessa luokitella köyhiksi, mikä osuutena vastaa kaik-
kien jäsenmaiden keskiarvoa. 
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Kaikkia OECD-maita koskevassa raportissa todetaan, että työkyvyn ylläpitämiseen ja työssä 
olemiseen on painavia perusteita. Julkisten menojen hallinta paranisi sosiaalimenojen pienen-
nyttyä. Toiseksi nykyinen tapa toimia ei käytä työvoimaa täysin hyväksi, mikä merkitsee hi-
taampaa talouskasvua ja kolmanneksi vajaatyökykyiset henkilöt jäävät useimmiten alhaiselle 
tulotasolle. Heidän koulutustasonsa on alhaisempi ja työttömyysriskinsä huomattavasti korke-
ampi kuin täysin työkykyisten henkilöiden. 

Työkyvyttömyyteen ja sairauteen kohdistuva politiikka on jäsenmaissa muuttunut kuluneen 
parinkymmenen vuoden aikana. Lähes poikkeuksetta painopistettä on muutettu työkyvyn ai-
heuttamia taloudellisia menetyksiä korvaavasta politiikasta integroivan politiikan suuntaan. 
Koulutusta, kuntoutusta, työllistymistukia ja muita vastaavia kannusteita on lisätty. Näyttää 
kuitenkin siltä, että käytännön tulokset ovat jääneet vaatimattomiksi, useimmiten merkitykset-
tömiksi. Asiat ovat saattaneet jäädä puheiden tasolle, resurssien käyttö tavoitteiden toteutta-
miseksi on ollut vähäistä. 

Raportissa on esimerkkejä, jotka kuvaavat pyrkimysten samansuuntaisuutta. Australiassa on 
järjestelmää muokattu siten, että henkilöt jotka kykenevät työskentelemään 15-29 tuntia vii-
kossa on siirretty työkyvyttömyysetuudelta työttömiksi työnhakijoiksi. Luxemburgissa on 
vastaavasti siirretty sairausetuudelta työnetsintäetuuden piiriin. Työllistyttyään heille makse-
taan työkyvyn alenemaa kompensoiva etuus. Vastaavaa menettelyä sovelletaan myös Hollan-
nissa. Tanskassa on poistettu osatyökyvyttömyysetuus ja korvattu se aktiivisella työhön osoit-
tamisella. Kaiken kaikkiaan jäsenmaiden politiikassa on tapahtunut muutoksia siten, että on 
siirrytty rahaetuuksista tuetun työllistämisen suuntaan. Erilaisten aktiivitoimien osuus on li-
sääntynyt.  

Suomelle läheisin vertailukohta ovat muut Pohjoismaat. Helka Hytin tekemän vertailevan 
arvion mukaan Pohjoismaiden välillä on merkittäviä eroja. Tanska poikkeaa muista korosta-
malla työllistämistä osaetuuksien sijasta. Tanskassa osaetuuksilla oli 1.6 % sairauspäivärahan 
ja työkyvyttömyyseläkkeen saajista vuonna 2005. Suomessa vastaava luku oli 5 %, Ruotsissa 
30 % ja Norjassa 24 %. Suomi poikkesi muista erityisen selvästi vajaakuntoisten työllistäjänä. 
Muissa maissa tukityöstä oli vajaakuntoisille suunnattu yli 50 %, Suomessa 8 %. Suomen 
sosiaaliturva- ja työvoimapolitiikassa painottuu pyrkimys kokoaikaiseen työllistämiseen. Osa-
työkykyisiin kohdistettujen ohjelmien puute on Hytin arvion mukaan ohjannut ihmisiä pitkä-
aikaistyöttömyyteen, jolloin heistä on tullut ”vaikeasti työllistettäviä”. Lopputuloksena Suo-
messa on runsaasti pitkäaikaistyöttömiä, jotka eivät enää hakeudu työmarkkinoille. 

 
o Kaikissa teollisissa maissa on herännyt pyrkimyksiä vähentää työkyvyttö-

myyseläkkeelle siirtymistä. Toimenpiteillä on saatu työhön osallistumisas-
tetta nostettua, mutta merkittäviä muutoksia on lähinnä siellä, missä osuudet 
ovat entuudestaan alhaalla. Keinoina ovat olleet etuuskriteereiden kiristämi-
nen, työnantajan vastuiden lisääminen ja aktiivitoimien lisääminen. Muihin 
Pohjoismaihin verrattuna vajaakuntoisten työllistämistoimet ovat Suomessa 
olleet vähäisiä ja ainakin osaksi sen takia työkyvyttömyyden ja työttömyy-
den takia työmarkkinoiden ulkopuolella olevien määrä on suuri. 
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8 Miksi osatyökykyisien työhön osallistumista tulisi edistää 

Edellä on eri yhteyksissä tullut esille perusteita osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksien 
parantamiseksi. Nyt on syytä koota ne yhteen. Asiaa voidaan tarkastella yksilön ja yhteiskun-
nan näkökulmasta. Molemmat näkökulmat, yksilön ja yhteiskunnan edut ovat tarpeellisia, on 
vain selvennettävä niiden merkitystä ja painoa kulloisessakin tapauksessa. On myös sellaista 
terapiaksi luonnehdittavaa toimintaa, joka tähtää korostuneesti tai lähes pelkästään yksilön 
elämän laadun parantamiseen. Sitä ei voi arvioida samoilla kriteereillä kuin selvästi tuotannon 
kasvattamiseen tähtäävää työllistämistä  

Ero näiden välillä ei aina ole selvä. Jos henkilön elämänhallinta on vakavasti epätasapainossa, 
työmarkkinoille pyrkiminen voi olla viisainta aloittaa sellaisissa tehtävissä, joiden tuottama 
taloudellinen hyöty on vähäinen, mutta jotka ohjaavat säännöllisten elämäntapojen piiriin. 
Yhteiskunnalle koituvaa hyötyä arvioitaessa on myös otettava huomioon aikaperspektiivin 
pituus. Tiedetään, että työttömyys sellaisenaan heikentää työkykyä. Vajaakuntoisen henkilön 
työttömyyden katkaisu saattaa estää hänen putoamisensa pysyvästi pois työmarkkinoilta, 
vaikka työsuhde jäisi lyhyeksikin.  

Molemmat näkökohdat on otettava huomioon viime kädessä sen takia, että yksilön kokema 
hyvinvoinnin lisäys on käytännössä osatyökykyisyyden käyttämisen välttämätön ehto. Eläk-
keeseen oikeutetulle työn on tarjottava palkan lisäksi muutakin myönteistä elämään. Heille 
eläke on vaihtoehto, jos työ ei miellytä.  

 

a) Hyvinvoinnin�laajentuminen�

Yksilölle, osatyökykyiselle henkilölle työ on tärkeä toimeentulon turvaamiseksi. Suurin osa 
osatyökykyisistä työnhakijoista elää hyvin vaatimattoman toimeentuloturvan varassa, jota 
ansiotulo kohentaisi, jos työllistyminen onnistuisi. Nimenomaan pienen eläkkeen varassa elä-
välle lisätulo mahdollistaa sellaisen kulutuksen, joka parantaa elämisen laatua tarjoamalla 
kokonaan uusia vapausasteita elämään.  

Vähäinen ei ole myöskään se seikka, että työssä olemalla henkilö samalla parantaa tulevaa 
eläkettään. Varsinkin nuorten ihmisten tulevaisuuden turvaamiseksi parempi tulotaso ja pa-
rempi sosiaaliturva kaiken kaikkiaan on erityisen tärkeää. Työssä olleessaan henkilö kuuluu 
lisäksi työterveyshuollon piiriin. Sitä paitsi työ itsessään voi edistää ja ylläpitää terveyttä. Pa-
luu työelämään nopeuttaa tervehtymistä eikä päinvastoin. 

Työ on myös väline vaikutusmahdollisuuksien avartamiseksi ja yhteiskunnallisen arvostuksen 
saamiseksi. Se määrittelee aseman yhteiskunnassa, mahdollistaa monipuolisen vuorovaiku-
tuksen, antaa edellytyksiä vaikuttaa asioihin, ”nähdä työnsä tuloksia” ja pitää yllä sosiaalista 
verkostoa. Parhaimmillaan työ on toimintaa, joka sellaisenaan synnyttää tunteen hyvin voimi-
sesta. Työ ei ole vain hyvinvoinnin apuväline, vaan tapa elää, eräänlainen elämän virta,  
”flow”. 

Parhaimmillaankin sosiaaliturva korvaa vain riskien taloudellisia seurauksia. Tämän lähesty-
mistien riittämättömyyttä kuvaa se, ettei väestön kokema onnellisuus näytä kohenevan talou-
den kasvun mukana. Ihmiset odottavat elämältä muutakin kuin taloudellista turvallisuutta. 
Työ voi tarjota muutakin kuin elannon silloin, kun työn sisältö ja työyhteisön ilmapiiri vastaa 
työntekijän kohtuullisia odotuksia.  
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Kuten työssä olevien ikääntyneiden työntekijöiden vastauksista voi päätellä, työ kiehtoo suur-
ta osaa niin, että he haluaisivat sen jatkuvan jossain muodossa vielä vanhuuseläkkeelläkin 
ollessa. Tässä ei ole ristiriitaa niiden näkemysten kanssa, joissa painotetaan varhaisempaa 
työstä luopumista. Raatamiseksi koetusta työstä haluttaisiin vapautua viimeistään ensimmäi-
sen mahdollisuuden koittaessa, mutta yhteys työn parhaimpiin puoliin haluttaisiin säilyttää.  

Vammaisten vastauksista näkee selvästi sen, että työ antaisi heille itsearvostusta ja mahdolli-
suuden elää tavanomaisena pidettyä elämää. Työ ei ole välttämätön paha, vaan toivottu mah-
dollisuus. Myös kansainvälisissä asiakirjoissa korostuu vammaisen henkilön oikeus työhön ja 
yhdenvertaiseen kohteluun työmarkkinoilla.   

 

b) Elatussuhteen�kohentaminen�

Kansantalouden kasvu perustuu työhön ja työn tuottavuuteen. Työpanosta kasvattamalla saa-
daan talouteen puhtia. Osatyökykyisten tuottavuus ei nosta tuottavuuslukuja, mutta on koko-
naisuudessaan myönteinen lisä yhteiseen kansantalouteen. Jaettavaa on enemmän. Kun samal-
la eläkemenot pienenevät, jaettavaa riittää enemmän muihin tarpeisiin. Väheksyä ei pidä 
myöskään laajan työllistymisen mukana seuraavaa yhteiskunnan sosiaalista koheesiota. Osa-
työkykyisen työllistymisen mukana hyväksytään muutoinkin työntekijöiden erilaisuuksia työ-
paikoilla. 

Julkisen talouden näkymät heikkenivät taantuman seurauksena. Ikärakenteen näköpiirissä 
oleva muutos näyttää entistä huolestuttavammalta. Työelämän ulkopuolella olevien määrä 
suhteessa työssä oleviin kohoaa, minkä seurauksena sosiaalimenot kasvavat. Se näkyy eläke-
menojen ja muiden ikäsidonnaisten menojen kasvuna. 

 
Kuva 13. Sosiaalimenot vuosina 1980-2050 SATA-komitea 

Elatussuhteen heikkenemisen hidastaminen on mahdollista kohottamalla työllisyysastetta. 
SATA-komitean tekemän selvityksen mukaan työllisyysasteen tulisi nousta lähelle 80 pro-
senttia alkavan vuosikymmenen aikana, jos elatussuhteen halutaan pysyvän nykytasollaan 
kahden seuraavan vuosikymmenen ajan. Näinkään optimistinen kehitys ei paina sosiaalime-
nojen tasoa alaspäin siitä, mihin ne parin viime vuoden taantuman takia ovat jo kohonneet. 
Näköpiirissä on joka tapauksessa vaikeuksia vastata julkisen talouden sitoumuksista. Vaike-
usaste on kuitenkin moninkertainen, jos työllisyysaste jää nykyiselle alle 70 prosentin tason. 
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Kuva 14. Sosiaalimenot ja työllisyys. SATA-komitea 

Näin korkean työllisyystavoitteen saavuttaminen edellyttää hyvin myönteistä talouskehitystä 
työvoiman kysynnän varmistamiseksi. Työvoimakapeikkoja ilmaantuu jo paljon ennen tätä 
tavoitetta. Suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle työvoiman tarjonta alenee, minkä seura-
uksena ala- ja aluekohtaista niukkuutta esiintyy jo ennen kuin työttömyys yleisesti painuu 
taantumaa edeltäneelle tasolle. Mitä korkeammalle työllisyys halutaan nostaa sitä tiukemmin 
on tartuttava kaikkiin niihin mahdollisuuksiin, joita osatyökykyisten rekrytointiin liittyy.  

Tuotannollisesta näkökulmasta katsottuna on arvioitava osaamisen ja muiden työkyvyn paran-
tamiseen tähtäävien toimenpiteiden kannattavuus. Tällöin yksilön toiveiden ja niiden aiheut-
tamien kustannusten välille voi syntyä jännitteitä. Yksilön ja yhteiskunnan intressien vertailu 
on tehtävä eettisen ja taloudellisen harkinnan pohjalta. 

Tanskassa ja Hollannissa, joissa työllisyysaste nousi ennen lamaa 80 prosentin tuntumaan, 
osa-aikainen työ on huomattavasti yleisempää kuin Suomessa. Työllisyysaste on vain yksi 
tapa kuvata työpanosta. Eila Tuomisen laskelma osoittaa, että kokoaikaiseksikin työksi 
muunnettu työllisyysaste oli Tanskassa korkeampi kuin Suomessa, mutta ero ei ollut suuri, 
vain 1.7 prosenttiyksikköä: 67.6 % vs. 69.3 %. Kokoaikaiseksi muutetut miesten luvut erosi-
vat selvästi Tanskan eduksi: 71.3% vs. 76.2 %. Naisten osalta luvut asettuivat päinvastaiseen 
järjestykseen: 63.9 % vs. 62.8 %. Suomalaiset työssä olevat ahkeroivat pohjoismaisen mitta-
puun mukaan vuoden mittaan kohtuullisesti: työvoimatutkimusten mukaan tehtyjen työtuntien 
määrä oli vuonna 2007 suurempi Suomessa (1773) kuin Tanskassa (1681). Sen sijaan koko-
naistyöpanos työuralla jäi Suomessa pienemmäksi. Miesten työllisyysasteen nostamiseksi ja 
samalla työuran pidentämiseksi osatyökyvyn käyttäminen tarjoaa yhden tien työvoiman ky-
synnän lisääntyessä. 

Suomalainen yhteiskunnan integraation turvaamiseksi ja sosiaaliturvaan kohdistuvan luotta-
muksen vahvistamiseksi on suotavaa, että työllisyys kohoaa eikä sosiaalimenojen rahoituksen 
uhanalaisuus ole päivittäisenä keskustelun aiheena. Työssä olevat osatyökykyiset ovat esi-
merkkinä tärkeä viesti kaikille muille siitä, että demografinen muutos on hallittavissa. 

 
o Monet osatyökykyiset elävät pienen toimeentulon varassa. Työllistämisen 

yhtenä tavoitteena on tarjota osatyökykyisille parempi toimeentulo. Samalla 
työ tarjoaa parempia edellytyksiä muutoinkin elämän hallintaan. Lisäksi ko-
hoava työllisyysaste ja alenevat sosiaalikulut vähentävät verokuormaa. ��
�



�%�

�

�

9 Tehtyjä ehdotuksia 

Työkyvyn parantamiseen ja pidempään työuraan tähtäävät toimenpiteet ovat olleet viime vuo-
sina eri tavoin esillä. Niitä koskevat suositukset sivuavat myös osatyökykyisten työllistämistä. 
Mitä paremmin työkyvystä ja työllisyydestä voidaan huolehtia, sitä pidemmäksi työuran voi-
daan olettaa muodostuvan. Osatyökyvyn käyttö kuuluu osana tähänkin pyrkimykseen. Näiden 
yleisten työoloja, työllistymistä ja työkykyä koskevien esitysten ja kannanottojen rinnalla on 
esitetty myös erikseen osatyökykyisiä koskevia suosituksia. Osittain niihin on viitattu jo edel-
lä. Seuraavassa käydään läpi viimeaikaisia toimia ongelman hoitamiseksi sekä uusimpia ai-
hetta koskevia suosituksia. Lähtökohtana ovat SATA-komitean esitykset. Lisäksi viitataan 
OECD:n Suomea koskeviin suosituksiin sekä Asko Suikkasen SATA-komitealle laatimaan 
selvitykseen ja suosituksiin, jotka VATES ja Mielenterveysseurojen keskusliitto ovat laati-
neet. Aikaisemmin aiheesta on laatinut selvityshenkilönä suosituksensa Mika Vuorela. Vuore-
lan raporttiin sisältyy kaikkiaan yli 60 esitystä toimenpiteiksi. Monet niistä tulevat käsitellyik-
si tässä yleisellä tasolla. Useat toiminnan järjestelyä koskevat ehdotukset ovat edelleen ajan-
kohtaisia, mutta niiden kaikkien referoiminen tässä yhteydessä ei ole tarkoituksenmukaista. 

SATA-komitean ehdotuksista monet ovat jo ehtineet toimeenpanon asteelle. Tällaisia ovat 
osasairauspäivärahan 60 päivän odotusjakson poistaminen, jolla nopeutetaan mahdollisuutta 
kokeilla työssä selviytymistä, vaikka työkyvyttömyyden tunnusmerkit vielä täyttyvätkin. Psy-
koterapiakuntoutuksen lakisääteistäminen toteutettiin komitean ehdotuksesta ja näin varmiste-
taan aikaisempaa paremmin hoidon jatkuvuus. Eläkkeellä olevan ansaintamahdollisuuksia on 
parannettu poistamalla työeläkkeen ja kansaneläkkeen yhteensovituksessa olleita epäkohtia. 
Eläkkeen lepäämäänjättämissäännöksiä on yhdenmukaistettu. Saman sairauden perusteella 
myönnettävään sairauspäivärahan myöntöperusteisiin on tehty muutos, joka kannustaa työhön 
hakeutumiseen ja vähentää työnantajan riskiä. Työterveyshuollon perusteita ollaan muutta-
massa tavalla, joka on omiaan parantamaan työterveyshuollon ja työpaikan välistä vuoropuhe-
lua, mikä osaltaan edesauttaa osatyökykyisten työssä pysymisen mahdollisuutta. Työpankki-
kokeilu on käynnistetty ja sen tavoitteena on tukea henkilöitä, joiden työkyvyssä ei ole vikaa, 
mutta työllistyminen osoittautuu vaikeaksi. Samoin on otettu käyttöön työllistymisseteli. 

Komitean esityksistä ovat edelleen vireillä kuntoutuksen järjestämistä koskeva ehdotus, kan-
saneläkkeen osatyökyvyttömyyseläke, vammaistuen työssäkäyntilisä sekä kuntouttavan työ-
toiminnan korvauksen porrastaminen. Samaan kokonaisuuteen liittyy myös ehdotus työttö-
myysturvan sovittelun yksinkertaistamisesta ja työttömien työkyvyn edistämisestä. 

Monet osatyökykyisten työllistymistä arvioineet henkilöt ja organisaatiot ovat kokeneet kun-
toutuksen järjestämisen ongelmallisena. Asia ei ole uusi kuten jo aivan alussa todettiin. Komi-
tea ehdotti, että kuntoutuslainsäädäntöä muutetaan siten, että viranomaisella on velvoite enin-
tään kolmen viikon ajassa ratkaista, mikä kuntoutusjärjestelmän vastuulle kuntoutustarpeen 
arviointi kuuluu. Työttömien osalta selvitysvastuu olisi TE-toimistolla ja muiden osalta Kelal-
la. Samalla arvioidaan regressisäädösten muutostarve, jotta myöhemmin voidaan tehdä tarvit-
tavat korjaukset, jos osoittautuu, että vastuu jakautuukin alun pitäen otaksutusta poikkeavalla 
tavalla. Näin voidaan varmistaa kuntoutuksen katkeamattomuus myös niissä tilanteissa, joissa 
vastuutaho muuttuu kuntoutusprosessin aikana. Lisäksi esitettiin sairausvakuutuslain päivära-
hoja koskevaa säädöstä muutettavaksi siten, että kansaneläkelaitos saa asiakkaasta tiedon riit-
tävän nopeasti kuntoutuksen käynnistämiseksi. Työnjakoa voidaan selventää muuttamalla 
myös eräitä työeläkekuntoutusta koskevia kohtia, joiden jälkeen rajankäynti työeläkekuntou-
tuksen ja muun kuntoutuksen välillä selkenee. Nämä ehdotukset menevät pidemmälle kuin 
OECD:n kuntoutusta koskevissa suosituksissaan ja vastaisivat pitkälti myös VATESin ja 
Mielenterveyden keskusliiton kuntoutukseen tekemiä esityksiä. 
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Kansaneläkkeen osatyökyvyttömyyseläkkeen käyttöön ottoa koskeva esitys on perusteltu en-
nen kaikkea kohtuuttomien tuloloukkujen välttämiseksi. Jos kansaneläkkeellä oleva henkilö 
ansaitsee vähänkin yli enimmäisrajan, eläke lakkaa. Ansiotulon lisäys voi siis johtaa merkit-
tävään tulojen pienenemiseen. Eläke kyllä jää lepäämään, mutta se ei korvaa tulomenetystä. 
Osaeläke ja vammaisen työhön osallistumiskorvaus on tarkoitettu kattamaan tätä aluetta. Osa-
eläke on tarpeellinen myös sen takia, että yhteensovitus työeläkkeen kanssa sujuu mutkatto-
mammin.  

OECD:n kaikkia jäsenmaita koskevat suositukset vastaavat pääpiirteissään Suomen kansalli-
sia tavoitteita. Tukia tulisi muokata aktivoivaan suuntaan, työn pitää olla kannattavaa, jäljellä 
oleva työkyky pitää käyttää hyväksi, työnantajilla tulee olla kannusteita palkata vajaakuntoi-
sia, palvelut on tarjottava oikeaan aikaan ja räätälöidyllä tavalla. Suosituksista ei saa tukea 
Suomessa vallitsevalle paineelle siirtää vaikeasti työllistyviä eläkkeelle. Ilmeisen vaikeasti 
nieltävä ehdotus on se, etteivät työkyvyttömyysetuudet saa olla muita korkeampia. Tavoittee-
na tulisi olla yksi työikäisiä koskeva etuus, jolloin kaikki työtä vailla olevat työikäiset käyvät 
läpi saman prosessin, johon kuuluvat työkyvyn varhainen arviointi, tarvittavat tukitoimet ja 
palvelut. Etuus olisi vain poikkeustapauksissa pysyvä. SATA-komitaessa käytiin keskustelu 
ansioturvan melko sekavasta rakenteesta ja sen keskustelun perusteella mainittu tavoite yh-
destä työikäisille tarjotusta etuudesta tuntuu kaukaistakin kaukaisemmalta tavoitteelta.  

Kaikki suosituksia laatineet ovat kiinnittäneet huomiota työvoimapalvelujen saatavuuteen ja 
toiminnan luonteeseen. Asiakaslähtöisyyden tarve tulee esille useissa puheenvuoroissa. Palve-
luja tulisi olla tarjolla myös henkilöille, jotka pyrkivät eläkkeeltä töihin ja tuen tulisi ulottua 
tarvittaessa työpaikalle asti. Työhön ohjaamisen ja työntekijän rekrytoimisen tulisi perustua 
pitkäjänteisesti rakennettuun kumppanuuteen. Vajaatyökykyisten työllistäminen ei ole saanut 
Suomessa sellaista asemaa työvoima- ja sosiaaliturvapolitiikassa kuin muissa Pohjoismaissa. 
Toinen johdonmukaisesti esille tuleva ongelma koskee työttömyys-/eläkeloukkua. Työn vas-
taanottaminen ei kaikissa tapauksissa tarjoa lisätuloja ja vielä suurempana ongelmana koetaan 
porrastukset, jotka käytännössä estävät työpanoksen kasvattamisen. Kolmantena huomion 
kohteena ovat työnantajalle kohdistuvat kannusteet niin sanotun experience rating- ajattelun 
pohjalta. Työsopimusehtojen tulkinta ja sitovuus ovat herättäneet erisuuntaisia ajatuksia, sa-
moin vammaiskiintiö. 

 
o Osatyökykyisten työllistämisedellytysten parantamiseksi on tehty paljon eh-

dotuksia, joista monet ovat johtaneet myös käytännön toimenpiteisiin. Käy-
tännön vaikutukset ovat kuitenkin jääneet vähäisiksi. Ajatustapa ei ole muut-
tunut. 
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10 Välitilinpäätös 

Tällä hetkellä osatyökykyisten työllistymisongelmat näyttävät olevan enemmän kiinni työ-
voiman kysynnästä kuin tarjontaa vaikeuttavista tekijöistä. Halukkuutta työhön on enemmän 
kuin on kysyntää, mutta jos kysyntä elpyy, hyvin nopeasti törmätään myös tarjonnan kapeik-
koihin. Esteet lähtevät vallitsevasta ajattelutavasta, jota varjostavat väärät stereotypiat: rekry-
toinnissa ja työkyvyn arvioinnissa kiinnitetään huomiota puutteisiin enemmän kuin mahdolli-
suuksiin ja työhön hakeutumista jarruttaa suorastaan ylikorostunut turvallisuushakuisuus. 
Näin jätetään käyttämättä merkittävä osaamispääoma.  

Työllistämisen tieltä on edelleen poistettava esteitä, mutta niillä on yleistä merkitystä vasta 
sitten, kun suhtautuminen osatyökykyisten asemaan työmarkkinoilla muuttuu. Markkinat ovat 
oikeassa, vaikka olisivat väärässä. Perimmiltään on kysymys markkinoiden ja hyvinvointival-
tion toimintaperiaatteiden välisestä väännöstä. Kun kuitenkin molempien edun mukaista olisi 
saada osatyökykyiset työmarkkinoille, miksi vammaisten ja eläkkeellä olevien osatyökykyis-
ten työmarkkinat ovat pysyneet suppeina, lähes merkityksettöminä, vaikka osatyökykyisten 
potentiaalinen määrä on merkittävä? 

Yksinkertainen vastaus on todeta, ettei tosiasiassa ole tehty valintaa halutaanko osatyökykyi-
set työmarkkinoille vai sosiaaliturvan piiriin. Hyvinvointiajattelun ydin on helpottaa elämää, 
vähentää riskejä ja tarjota turvallinen elämä myös työn ulkopuolella. Näin syntyy houkutus 
ajatella, ettei osatyökykyisten työllistämistä kannata ajaa ainakaan ennen kuin täysin työky-
kyiset on työllistetty.  

Markkinoiden toimintaa ohjaavat voimat käyttäytyvät kulloinkin vallalla olevan kokonaisku-
van perusteella. Ne reagoivat yksittäisiin pyrintöihin nihkeästi tai ei ollenkaan, jos kokonais-
kuva ei muutu. Markkinoilla vallitseva dogmi ohjaa kysyntää ja tarjontaa. Osatyökykyisten 
työllistäminen ei kaikesta päätellen ole dogmin mukaista toimintaa ja jos siitä ei sellaista kye-
tä tekemään, irralliset toimenpiteet eivät tuota toivottua tulosta.  

Yleinen ajattelutapa on, että markkinoilla lopputuloksen määräävät laatu, hinta, toimitusvarmuus 
ja muut vastaavat rationaalisesti perusteltavat tekijät. Tuotteen saa kaupaksi, kunhan onnistuu 
yhdistämään nämä tekijät oikeassa suhteessa. Usein kuitenkin käy toisin, markkinat näyttävät 
käyttäytyvän irrationaalisesti. Se on nähty niin arvopaperi- kuin kiinteistömarkkinoilla ja mitä 
ilmeisemmin se koskee myös työmarkkinoita. Mikä saa ihmiset toimimaan tavalla, joka ainakin 
myöhemmin todetaan järjenvastaiseksi. Tällä vuosikymmenellä useat taloustieteilijät ovat täsmen-
täneet näkemystä ihmisen taloudellisesta käyttäytymisestä. Markkinoiden näkökulmasta tätä piir-
rettä kuvaavat erinomaisesti George A. Akerlof ja Robert J. Shiller, molemmat ovat taloustieteili-
jöitä, joista ensin mainittu on nobelpalkittu. He puhuvat viidestä perusvaistoista, jotka ohjaavat 
markkinoita ja vaikuttavat taloudellisiin päätöksiin. Näitä ovat luottamus, oikeudenmukaisuus, 
moraalittomuus, rahailluusio ja suuret kertomukset. Käytän tätä luokittelua tehdäkseni yhteenve-
don siitä, millaisten peruskysymysten äärellä ollaan etsittäessä työllistämisen väyliä osatyökykyi-
sille. Samalla se on jäljempänä esitettyjen ehdotusten pohja. Uskon, että tämän jälkeen on hel-
pompi ymmärtää, miksi osatyökykyisten työllistyminen kohtaa vaikeuksia ja miksi pienistä tek-
nishallinnollisista järjestelyistä ei ole sanottavaa apua.  

Luottamus on taloudellisen toiminnan perusta, jos luottamus horjuu, markkinat ajautuvat kaa-
okseen. Tästä on tuoreita esimerkkejä rahamarkkinoilta, epäluottamus pankin tai kokonaisen 
valtion kykyyn vastata sitoumuksistaan johtaa paniikkiin muiden luotottajien keskuudessa ja 
säästäjät hakevat rahojaan turvaan, mikä ajaa koko rahoitusjärjestelmän umpikujaan. Luottamus 
on olennainen osa muidenkin markkinoiden toimintaa. Mitä enemmän osapuolet tuntevat epä-
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luuloa toista kohtaan, sitä suuremmiksi muodostuvat vaihdannan kustannukset, koska on tehtä-
vä monia varmistustoimia eivätkä ne kuitenkaan riitä, jos luottamus on horjuvalla pohjalla. 

Työmarkkinoilla työnantajan on punnittava työntekijän soveltuvuutta tehtävään ja työyhtei-
söön. Työntekijän on puolestaan arvioitava työhön liittyviä vaatimuksia ja työn tuomaa mate-
riaalista ja immateriaalista hyötyä. Monista asioista voidaan ottaa selvää ja sopia, mutta ennen 
kuin tehdään mitään, ennakkoluulot ovat voineet saada niskaotteen ja kaikki muu on sen jäl-
keen turhaa. Ja sopimusta tehtäessäkin paljon jää luottamuksen varaan. Mitä enemmän epä-
selviä ja ennakoimattomia piirteitä vaihdantaan sisältyy, sitä tärkeämpää on luottamus siihen, 
että niistä voidaan sopia myöhemmin. Osatyökykyisten osalta se tarkoittaa työntekijän ja 
työnantajan luottamusta siihen, että tarvittavat erityisjärjestelyt ovat kestäviä ja kannattavia ja 
että tarvittaessa voidaan sopia uudelleen molempia tyydyttävällä tavalla. 

Luottamuksen yhtenä kulmakivenä on usko siihen, että osatyökykyisille on järkevää tarjota 
mahdollisuus työelämässä, vaikka kaikki täystyökykyiset eivät ole työllistyneet. Jos luottamus 
siihen horjuu, kaikki muukin horjuu. Luottamus on oltava kaikilla tasoilla, työpaikan lattiata-
solta, virkakoneistoon ja aina työmarkkina- ja poliittiseen johtoon asti. Sen takia vastausta 
tähän kysymykseen on hiottava ja parannettava jatkuvasti.  

Kuten aikaisemmin totesin osa vastauksesta lähtee yhteiskunnallisen toiminnan eettisistä pe-
rusteista, näiden ihmisen ihmisarvosta, siitä että heitä arvostetaan ja annetaan heille mahdolli-
suus parantaa elämisen edellytyksiään ja kohentaa elämän sisältöä. Toinen osa vastauksesta 
perustuu kannattavuuteen. Kun joka tapauksessa näiden ihmisten toimeentulosta on huoleh-
dittava, on kannattavaa käyttää heidän työpanostaan, kaikissa niissä tilanteissa, joissa se on 
mahdollista. Jos jäädään odottamaan parempia aikoja, tilaisuus menetetään. Kun henkilöä 
leimaa pitkäaikainen työttömyys ja osatyökykyisyys, on tehtävä paljon vaativampia ponniste-
luja kuin nopeasti asioihin puututtaessa.  

Työmarkkinat ovat koko ajan liikkeessä. Työttömyysasteeseen vaikuttaa ennen kaikkea työt-
tömyysjaksojen pituus. Sekin puoltaa nopeaa työllistämistä, mutta ennen kaikkea se, että työt-
tömyyden tai eläkejakson pitkittyessä työmarkkinakelpoisuus alenee ja pitkittyminen ruokkii 
sen jälkeen itse itseään. Se tarkoittaa, että työvoimaa tarvitsevien työnantajien valikoima su-
pistuu, työmarkkinoille muodostuu eläkkeellä olevien ja työttömien osatyökykyisten saareke, 
jonka työllistymismahdollisuus on olemattoman pieni. Vaikka tuetut työllistämisjaksot jäisi-
vät lyhyeksi, niillä pidetään yllä ja parannetaan henkilön työmarkkinakelpoisuutta. Työmark-
kinoille saadaan joustoa. Yhdenkään työnantajan ei yksinään kuitenkaan kannata toimia tällä 
perusteella osatyökykyisten työllistäjänä. Sen takia valtion on puututtava peliin. 

Valtiolle ei voi sysätä koko vastuuta. Markkinoiden luottamuksen lisäämiseksi kaikkien kes-
keisten valtakunnallisten toimijoiden tulee heiluttaa rohkeasti oikeaa lippua. Käsitys osatyö-
kykyisten roolista työmarkkinoilla ei muutu, jos työmarkkina- ja yrittäjäjärjestöt sekä kunnat 
ja valtionhallinto eivät luota toisiinsa eivätkä liioin usko osatyökykyisten tarjoamiin mahdol-
lisuuksiin työmarkkinoilla. Silloin käy niin kuin on käynyt: kaikki toimenpiteet osatyökykyis-
ten työllistämiseksi jäävät näpertelyksi.  

Luottamus tai sen puute on useimmiten pääteltävissä välillisesti, varsinkin jos epäluottamuk-
sen osoittaminen ei sovi vallitseviin julkilausuttuihin tavoitteisiin. Tämä koskee selvästi osa-
työkykyisten työllistämistä. Luottamuksen puute on ilmeinen, vaikkei sitä sanota. Pääosin se 
on pääteltävissä siitä, miten asioita painotetaan, vain osittain sanallisista viesteistä. Keskuste-
lua hallitsee varautuneisuus.  
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Keskustelussa on taipumus nostaa esille epäonnistumisia ja onnistumisia vähätellään. Epäluu-
lot ovat pinnalla. Palkansaajajärjestöissä on herkässä epäily, että osatyökykyisten tarvitsemien 
erityisjärjestelyjen avulla pyritään murentamaan kokoaikaisten työntekijöiden saavuttamia 
etuja. Osatyökykyisten olisi sovitettava itsensä täystyökykyisille kehitettyihin joustoihin. 
Työnantaja- ja yrittäjäpuolella on vahvoja ennakkoluuloja osatyökykyisten tarjoaman panok-
sen hyödyllisyydestä. Toimitaan tehokkuuspalkkateorian mukaan, vaikkei olisi siitä koskaan 
kuultukaan. Halutaan tulosta ja siihen kykenevä henkilöstö, kaikki ylimääräinen vaiva karsi-
taan pois. Kunnissa ja enenevästi myös valtiolla tavoitellaan yritysmäistä tehokkuutta paavil-
lisemmin kuin paavi itse ja siihen pyrintöön osatyökykyiset istuvat huonosti. Talousarvioita 
laadittaessa on vaikeuksia ylittää hallintokuntien rajoja, työllistymisen tuomia säästöjä ei oteta 
huomioon. Valtion viranomaisia kiinnostaa enemmän mahdollinen tuella keinottelun estämi-
nen kuin työllistyminen. Kaikille näille peloille on perusteita, kysymys on siitä, mitä pitäisi 
eniten pelätä. Tilastojen perusteella pitäisi olla aika peloissaan työmarkkinoiden ulkopuolella 
olevien suuresta määrästä. Näillä luvuilla kestävyysvaje ei korjaannu. 

Perususkomusten muuttamiseen ja luottamuksen lisäämiseen ei ole lyhyttä oikopolkua. Luot-
tamuksesta on sanottu, että sitä joko on tai ei ole. Oikeammin pitäisi puhua luottamuksen to-
dennäköisyydestä, jota voidaan kasvattaa. Luottamus voi syntyä vähä vähältä pitkän ajan ku-
luessa silloin, kun riittävän kauan huomataan, ettei kukaan vedä välistä. Nopeampikin tapa on 
olemassa. Joku, käytännössä valtio, voi ottaa epäluottamuksen perustana olevan riskin kannet-
tavakseen tai se voi määritellä uudet pelisäännöt. Silloinkin edellytetään luottamusta tähän 
vastuun ottajaan eikä sen saaminen ole itsestään selvää.  

Objektiivisesti katsottuna riittävät luottamusta lisäävät toimet eivät siis riitä, ellei niiden taka-
na ole kertomusta, joka liittää toimet houkuttelevaan ja uskottavalta tuntuvaan kokonaisuu-
teen. Tarvitaan herättävä tarina. Sen on herätettävä laaja ja riittävä usko toiminnan perustei-
siin ja sen on oltava pohja, jolta johto ponnistaa. Tähän tapaukseen sovellettuna johdon on 
ymmärrettävä, että osatyökykyisten työpanoksen unohtamisen mukana ”yksi puuttuu ja sen 
mukana kaikki.” 

Oikeudenmukaisuuskäsityksiä on edellä sivuttu useaan otteeseen. Markkinoiden perussään-
tönä on toimijoiden itsekkyys, jokainen ajattelee omaa etuaan. Markkinaopin mukaan tämä 
tuottaa hyvän lopputuloksen, huonot tuotteet karsiutuvat markkinoilta ja kilpailu pakottaa 
jatkuvasti tehokkaampiin toimintamalleihin. Kun tämä näyttää johtavan sosiaalisesti kohtuut-
tomiin ratkaisuihin, on jakosääntöjä muutettu muun muassa työ- ja sosiaaliturvalainsäädäntöä 
kehittämällä. Oikeudenmukaisuudesta puhuttaessa tarkastellaankin usein voimavarojen jakau-
tumista koskevia sääntöjä. Osatyökykyisten toimeentulon oikeudenmukaisuutta voi tarkastella 
sekä sosiaaliturvan että kannusteiden riittävyytenä. Mitä parempi sosiaaliturva on, sitä tasai-
semmin tulot jakautuvat riskin kohteeksi joutuneiden ja muiden kesken, mutta samalla kan-
nusteet etsiä uusia vaihtoehtoja vähenevät. Tähän jännitteeseen olisi löydettävä uusia ratkaisu-
ja. Malleja on maailmalla kehitetty. Ne jakautuvat kahteen päätyyppiin: toisaalta etu- tai jäl-
kikäteiseen säästämiseen ja toisaalta sosiaaliturvan maksamiseen ansiotyön täydennyksenä. 
Suomessa on suhtauduttu pidättyvästi varsinkin ensin mainittuun, niin sanottuun tilimalliin ja 
samassa niukkuuden hengessä on yhteensovituksiakin kehitetty.  

Oikeudenmukaisuuspohdintoja näyttää sekoittavan myös erilainen käsitys työstä oikeutena ja 
velvollisuutena. Työ on toimeentulon lähde ja siihen on oltava oikeus. Työ on myös velvolli-
suus, muuten ei yhteiskunta toimi eikä hyvinvointipolitiikkaa voida rahoittaa. Hyvinvointiyh-
teiskunnan periaatteisiin kuuluu, ettei ketään pidä asettaa mahdottomaan tai syvästi nöyryyt-
tävään tilanteeseen. Kun puhutaan työuran pidentämisestä ja osatyökykyisten työllistymisestä, 
epäillään että tämä periaate kyseenalaistetaan, että hyvinvointia ollaan heikentämässä.  
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Tämän selvityksen kannalta on hedelmällisempää tarkastella osatyökykyisyyteen liittyviä 
potentiaalisia mahdollisuuksia kuin keskittyä vain välittömiin tulonjakovaikutuksiin. Monet 
tutkijat ovat korostaneet, että hyvinvointia tulisi tarkastella ennen kaikkea päämäärän eikä 
vain välineiden valossa. Tulisi tarkastella toiminnan mahdollisuuksien toteutumista, valinnan 
mahdollisuuksia eikä vain juuri tietyllä hetkellä käytössä voimavaroja. Tavoitteena tulisi olla 
kehittää toimia siten, että ne parantavat ihmisen mahdollisuuksia itse säädellä elämäänsä ja 
luoda uusia polkuja tulevaisuuteen. Sosiaaliturva tulisi nähdä osana dynaamista kehityspro-
sessia eikä tarkastella sitä vain poikkileikkaustilanteessa. Kysymyksessä on mahdollisuuksien 
ja samalla hyvinvointikäsitteen laajentamisesta. Amartaya Sen, nobelisti hänkin, korostaa 
oikeudenmukaisuuspohdinnoissaan ihmisen oikeutta tehdä vapaasti valintoja ja tämän vapau-
den realisoimiseksi on hänen kyvykkyyttään toimia markkinoilla tuettava riittävästi. Mitä 
paremmat taidot ja työkyky henkilöllä on, sitä suuremmasta valikoimasta hän voi kilpailla 
työmarkkinoilla. Samoista lähtökohdista on korostettu, että sosiaalipolitiikan tulisi suuntautua 
enemmän toimintakyvyn ja toimintaedellytysten edistämiseen eikä keskittyä yksinomaan re-
surssien jakautumiseen. Samalla toimeentulon tasolla vammainen on huonommassa asemassa 
kuin terve ja työkykyinen (Lehto 2001). On opittava ajattelemaan, että oikeudenmukaisuus 
toteutuu silloin, kun työpanokselle pyritään löytämään käyttöä eikä silloin, kun sen käyttöä 
rajoitetaan. 

Uusille mahdollisuuksille antaa tilaa se, etteivät ihmiset ole niin puhtaaksi viljeltyjä itsekkyydes-
sään kuin rationaalinen talousoppi antaisi ymmärtää. Kulttuurista riippumatta ihmiset kokevat 
toisen huomioon ottamisen ja tuloksen jakamisen tarvittaessa myös epäitsekkäästi oikeudenmu-
kaiseksi tavaksi toimia. Osatyökykyisten työllistämisestä puhuttaessa se tarkoittaa, että työyhtei-
sön jäsenet ovat halukkaita auttamaan heikompia ja työnantajakin voi hyväksyä heikomman työ-
panoksen silloin, kun se perustuu aidosti hyvään pyrkimykseen jatkaa työelämässä.  

Oikeudenmukaisuus työssä ja työllistymisessä voi siis perustua käyttäytymistä ohjaavaan, 
vapaaehtoisesti noudatettavaan normiin. Voidaan ajatella, että työpaikoilla toteutuu johonkin 
mittaan asti kantilainen normi: jokaista ihmistä on kohdeltava myös päämääränä sinänsä eikä 
vain välineenä ja että työhön halukkaalle ja kykenevälle osatyökykyiselle on tarjottava työtä 
tämän velvoittavan ajatuksen seurauksena. Vaikka työpanos jäisi pieneksi, näin olisi tehtävä, 
koska silloin kohtelemme häntä arvona sinänsä emmekä vain yhtenä tuotannontekijänä. Tämä 
ajattelutapa ehkä toteutuukin työpaikalla tavalla tai toisella silloin, kun henkilön työkyky ale-
nee. Hänelle koetetaan löytää edellytyksiä vastaavia tehtäviä. Kovin pitkälle ei kuitenkaan 
voida ajatella edettävän vain hyvän tahdon varassa. Työpaikalla voidaan ehkä ponnistella siel-
lä jo olevan työntekijän työkyvyn puolesta, auttaa osatyökykyisistä löytämään uusia tehtäviä, 
mutta kantilainen velvoittavuus tuskin ulottuu laajemmalti työmarkkinoille.  

Toinen mahdollisuus on tehdä normista sitova. Syrjinnän kielto on tavallinen, mutta työvoi-
man rekrytointitilanteissa sen osoittaminen on yleensä vaikeaa ellei mahdotonta. Monissa 
maissa vammaisille on varattu pakollinen kiintiö työpaikoilla. Yrityksillä, virastoilla ja laitok-
silla on velvoite palkata tietty osuus työvoimasta vajaakuntoisista. Pakollisuuteen on tietysti 
syynä se, ettei moraalinen velvoite yksinään riitä muuttamaan käyttäytymistä. Työnantaja ei 
palkkaa työntekijää altruistisin tavoittein. Kiintiöitä on arvosteltu muun muassa kankeutensa 
ja leimaavuutensa takia eivätkä ne tunnu istuvan markkinoiden perusajatukseen. Tutkimusten 
perusteella niillä näyttää olevan työllistymistä edistävä vaikutus. 

Jos halutaan välttää kaavamainen normi eikä pidetä vapaaehtoisuutta riittävänä, voidaan eet-
tistä ajattelua tukea taloudellisilla toimilla. Osatyökykyisten työllistymistä kohtuullisin ehdoin 
voidaan edistää maksamalla työllistymiseen liittyvää taloudellista tukea. Se voidaan maksaa 
osittain sosiaaliturvana, joka täydentää palkkaa tai korvauksena työnantajalle, joka maksaa 
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täyttä palkkaa työkyvyn vajauksesta huolimatta. Niillä vahvistetaan osatyökykyisen markki-
na-asemaa, tehdään hänestä kilpailukykyinen suhteessa työkykyisiin. 

Tuki voi olla valikoivaa, jolloin viranomainen osoittaa tuetun työpaikan. Menettely on talou-
dellinen ja helposti valvottavissa, mutta markkinoiden näkökulmasta se toimii jopa jäykem-
min kuin kiintiö, jota sovellettaessa työnantaja voi vapaasti valita osatyökykyisiä työhön. Tu-
kimenettelyn etuna on työnantajan näkökulmasta mahdollisuus pidättyä rekrytoimasta yhtään 
osatyökykyistä ja korvaus työkyvyn vajauksesta siinä tapauksessa, että päätyy rekrytointiin. 

Tukea voidaan maksaa myös täydentävänä sosiaaliturvana ja jättää markkinamekanismille 
normaali rooli. Työnhakija saa korvauksen menetetystä työkyvystä ja sen jälkeen hänen on 
hankittava puuttuva osa työmarkkinoilta. Periaatteessa hän voi kilpailla työmarkkinoilla 
alemmalla hintavaatimuksella, mutta käytännössä hän yleensä etsii osa-aikatyötä. Tuki on 
periaatteessa joustava, henkilö voi vaihtaa työpaikkaa ja pyrkiä parantamaan asemaansa kette-
rästi työmarkkinoilla. Joustavuutta ja houkuttelevuutta saattaa kuitenkin rajoittaa kysynnän 
vähäisyys, täydentävän tuen kaavamaisuus tai ansioista käteen jäävän hyödyn vähäisyys. 

Meillä sovelletaan kumpaakin. Täydellä tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä oleva voi tehdä 
tiettyyn rajaan asti työtä ja säilyttää eläkkeensä palkan rinnalla. Kuntoutuksen ajalta voi saada 
erikseen korvausta ja vammaisten työllistämiseksi voidaan maksaa myös palkkatukea työnan-
tajalle. Periaatteessa vaihtoehtoja on tarjolla, mutta käytännössä toimintamalli on jähmeä, 
siinä on loukkuja, palat eivät loksahda kohdalleen ja osatyökykyisestä työnhakijasta tuntuu, 
ettei hän ylipäätänsä ole toivottu vieras missään.  

Oikeudenmukaisuus näyttää toisenlaiselta ulkoa katseltuna ja osatyökykyisen silmin nähtynä 
kuin työyhteisön sisällä koettuna. Saman palkan maksaminen myös osatyökykyisille on si-
nänsä selkeää, mutta on otettava huomioon myös työyhteisön käsitys oikeudenmukaisuudesta. 
Jos osatyökykyisen työpanos on pienempi tai laadullisesti heikompi ja hänelle maksetaan sa-
ma palkka kuin täysin työkykyiselle, se saattaa herättää keskustelua ja ajan oloon tyytymät-
tömyyttä muissa. Eikä se aivan mutkattomasti sovellu useilla työpaikoilla sovellettaviin työn 
arviointeihin. Tyytymättömyys ei ehkä purkaudu suoraan työntekijään, jos osa palkasta perus-
tuu subventioon eikä pienennä yhteistä palkkapottia. Tyytymättömyys on hienovireisempää, 
siihen sisältyy kiireen tuomaa viihtymättömyyttä, joka purkautuu työyhteisöön heikoiten etab-
loituneeseen henkilöön. Harvinaista ei ole sekään, että osatyökykyisten kanssa samanlaisissa 
tehtävissä olevissa syntyy tietoinen tai tiedostamaton tunne oman työn aliarvostuksesta. 
Työnantajan puolestaan on syytä pelätä tyytymättömien turinatuokioita, joista syntyy uusia 
palkkavaatimuksia tai jarrutusta epäreiluksi koetun palkkauksen takia.  

Tästä on helppo päätellä myös, miksi työntekijä ei halua jatkaa työyhteisössään osatyökykyi-
senä. Vaikka varsinaista syrjimistä ei olisikaan havaittavissa, osatyön antama asema arvos-
tusasteikolla ei ole enää sama. Siihen voi olla syynä tehtävien muuttuminen vähemmän arvos-
tetuiksi, mutta myös osatyökykyisyyden ja osa-aikaisuuden tuoma statuksen heikennys. Usein 
käy niin, että osatyökykyinen kokee kuuluvansa alempaan kastiin, joka ei voi neuvotella tasa-
vertaisesti työhön liittyvistä ongelmista edes työtovereidensa kanssa. Työpaikoille syntyy aina 
keskinäisen auttamisen pelisääntöjä. Arvostuksessa alempien on osoitettava erityistä nöyryyt-
tä ja kiitollisuutta apua tarvitessaan, koska he eivät voi tarjota muuta vastiketta vaihdannassa 
hierarkiassa ja arvostuksessa ylempänä oleville. Tästä syystä työn tuoma laadun parannus 
elämään voi jäädä pienemmäksi kuin itse työ tuottaisi tai kääntyä suorastaan negatiiviseksi. 
Näiden paineiden estämiseksi osatyökykyisien työllistämiselle on oltava avoimet ja hyväksy-
tyt perustelut. Työyhteisön on koettava heidät osaksi meitä. 
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Monet kokevat nämä keskustelut oikeudenmukaisuudesta pitkästyttäviksi ja tarpeettomiksi. 
Helppoja ne eivät ole, mutta jos joku osapuoli, työntekijä, työnantaja, työyhteisö tai tukitoi-
mista vastaava organisaatio ei koe asetelmaa oikeudenmukaisena, työllistyminen ei vaan on-
nistu. Oma vankka mielipide ei riitä käännyttämään muita eikä muuttamaan vallitsevaa tilan-
netta. On varattava aikaa yhteisen ymmärryksen rakentamiselle.  

Talouden katastrofien taustalta löytyy yleensä moraalin rapautuminen, joka on toteutunut 
pitkän ajan kuluessa. Kysymys on vilpillisyydestä, joka ei näytä rikkovan lain kirjainta, mutta 
poikkeaa sen tarkoituksesta ja tuottaa toisille taloudellista haittaa. 2000-luvun ensimmäinen 
vuosikymmen tarjoaa riittävästi esimerkkejä. Sääntöjen ja valvonnan puute johtavat markki-
noiden ylilyönteihin ja vilpillisyyteen.  

Moraali joutuu koetukselle erityisesti sellaisissa vaihdannan poikkeustiloissa, joissa halutaan 
edistää tai jarruttaa jotain toimintaa markkinamekanismista poikkeavalla tavalla. Vakuutus on 
yksi tavallisimmista. Vakuuttamalla riskin seuraukset jaetaan suuremman joukon kesken. Sa-
malla se synnyttää potentiaalisen vaaran olla piittaamatta riskistä tai suurennella toteutuneen 
riskin vaikutuksia paremman korvauksen toivossa. Aina ei ole selvää, missä kulkee petoksen 
ja asianmukaisen korvauksen raja.  

Sosiaaliturva on yksi vakuutuksen muoto ja se on myös kriteerien väljentyessä saanut alkuperäi-
sistä tavoitteista poikkeavia piirteitä. Esimerkkinä tuen tarkoituksen muuttumisesta on edellä jo 
mainittu työttömyysputki. Tuki oli tarkoitettu helpottamaan niiden ikääntyneiden työttömien ase-
maa, jotka eivät päässeet takaisin työmarkkinoille, mutta siitä tulikin saneerausväline. Työnantaja 
ja työntekijä sopivat, että ikääntynyt työntekijä jää työttömäksi ja pääsee sitä kautta aikaisemmin 
pois työelämästä. Osa tosin kokee joutuvansa painostuksen kohteeksi. 

Moraalin heikkenemisestä on kysymys silloin, kun henkilö tavoittelee etuutta, vaikka työkyky on 
jäljellä eikä siihen oikeuttaisi. Rajoilla liikutaan silloin, kun henkilö käyttää etuutta lain kirjaimen 
mukaan oikein, mutta toisin kuin lakia säädettäessä tarkoitettiin. Tästä on esimerkkinä osa-
aikaeläkkeen käyttöä koskeva keskustelu. Toisena esimerkkinä voidaan mainita työllistä-
misetuuksien käyttäminen. Jos työnantajia rakentaa toimintansa työllistämistukien varaan, hän 
ollaan lähellä sitä, että toimitaan laillisesti, mutta toisin kuin lakia säädettäessä tarkoitettiin.  

Osatyökykyisten työllistämispyrkimyksissä kohdataan kumpiakin moraalin ohenemisen muo-
toja. Jos työkyvyn määrittely on vapaamielistä, sairauspäiväraha ja eläke ovat joillekin korva-
uksia työstä viihtymättömyydestä. Heidän työllistämisensä esteet ovat erilaisia kuin niiden, 
jotka tosissaan hakevat eläkettä täydentävää työtä. Vastaavasti on työnantajia, jotka pyrkivät 
vain hyötymään tukirakennelmista ottamatta pitkäjänteistä vastuuta työllistämismahdollisuuk-
sien avaamisesta. Moraalin rapautumista on vaikea kokonaan välttää, mutta sitäkin tärkeäm-
pää on keskustella siitä avoimesta ja etsiä jarruttavia tekijöitä. Hollanti mainitaan usein esi-
merkkinä maasta, jossa kriteerien väljennyttyä kohtuuttomasti, on jouduttu paitsi tiukenta-
maan ehtoja, myös kutsumaan työkyvyttömyyseläkkeellä olevia uudelleen tutkittaviksi.  

Keskustelua vankempia jarruttajia ovat erilaiset taloudelliset sanktiot. Osatyökyvyttömyys-
eläkkeen suosion kasvun kuntasektorilla on selitetty perustuvan siihen, että kunta näin välttyy 
maksulta, joka seuraisi, jos henkilö siirtyisi kokonaan työkyvyttömyyseläkkeelle. Pieniä työn-
antajia lukuun ottamatta yksityissektorin työnantajat joutuvat taloudelliseen vastuuseen työ-
kyvyttömyyseläkkeen kustannuksista. Hieman eri mekanismi, mutta sama tavoite toteutuu 
kuntasektorilla. Tällä on todettu olevan vaikutusta eläketapahtumien määrään. Toisaalta sen 
on sanottu jarruttavan sellaisten henkilöiden rekrytointia, joiden terveyteen ja työssä jaksami-
seen liittyy tavanomaista suurempia riskejä. Tämän haitan vähentämiseksi ikääntyneen työn-
tekijän palkkaava työnantaja vapautettu määräajaksi korvausvelvollisuudesta, jos henkilö tu-
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lee työkyvyttömäksi. Yhteisvastuuta sovelletaan myös silloin, kun palkattavaan työntekijään 
liittyy työvoimaviranomaisen näkemyksen mukaan näitä riskejä. Todettakoon ettei viimeksi 
mainitun tarvetta käytännössä ole ainakaan vielä sanottavasti havaittu. 

Moraalin kohentamiseksi tarkoitettu kannustin voi kääntyä myös keinotteluun johtavaksi kan-
nusteeksi. Vastuun välttämiseksi voidaan perustaa keinotekoisia yritysrakennelmia, joihin siir-
retään henkilöitä siinä tapauksessa, että maksu tulee pienemmäksi tai palkkio suuremmaksi. 

OECD:n raportissa viitataan osaetuuksiin liittyvään moraaliongelmaan ja nostetaan koros-
tuneesti esille tarve aktiivisesti tarjota työtä silloin, kun henkilöllä on työkykyä jäljellä. Pel-
kona on osaetuuksien liian löyhä määrittely. Sama ongelma näyttää tulevan vastaa täyden 
eläkkeen määräämisessä, jos kriteerit ovat joustavat. Tutkimuksissa on havaittu, että eläkkeen 
ja palkan välinen ero vaikuttaa ensi sijassa eläkkeelle hakeutumiseen, jos työkyvyttömyyden 
määrittely on tulkinnanvaraista.  

Oikeudenmukaisuuden ja moraalittomuuden raja ei ole selvä. Etuuksien yhteensovitukseen 
liittyy loukkuja, jotka tekevät ansioiden lisäämisen epäviisaaksi. Eläkkeen ansaintarajan ylit-
täminen voi johtaa kokonaistulon merkittävään alenemiseen. On kohtuutonta edellyttää henki-
lön lisäävän työpanostaan, jos lopputuloksena on toimeentulon aleneminen.  

Ongelma on yleisempi. Palkan ja sosiaaliturvan tarjoaman toimeentulon välinen ero jää varsin-
kin alimmilla tulotasoilla vähäiseksi. Sen korjaaminen kannustavammaksi on ongelmallista, 
koska silloin sosiaaliturva olisi ulotettava pitkälle tuloasteikolla, mistä seuraa merkittäviä kus-
tannuksia. OECD:n raportissa korostetaan työn tarjoamista etuuden menettämisen uhalla. Se ei 
kuitenkaan onnistu avoimille markkinoille silloin, kun henkilö on tosiasiassa haluton ottamaan 
työtä vastaan. Kukaan ei kaipaa työhön halutonta työntekijäkseen. Työllistäminen edellyttäisi, 
että käytössä on tukitoimien lisäksi erityistyöpaikkoja työhalukkuuden testaamiseksi. 

Työhalukkuuden testaaminen nousee esille erityisesti silloin, kun työttömyyden perustana 
oleva vajaakuntoisuus kytkeytyy epäsäännöllisiin elämäntapoihin ja elämänhallinnan puuttei-
siin. Jos osatyökykyisten halutaan tulevaisuudessa työllistyvän tuntuvasti nykyistä laajem-
massa mitassa, on työhalukkuus otettava laajemminkin esille. Tällainen tarkastelu tuntuu ehkä 
loukkaavalta niistä, jotka aktiivisesti pyrkivät työmarkkinoille sinne pääsemättä. Kysymys 
tulee kuitenkin ajankohtaiseksi viimeistään silloin, kun työvoimasta on niukkuutta.  

Eläkkeellä olevien vähäinen kiinnostus työssä jatkamiseen osoittanee, että vapaa-aika on to-
della haluttua. Jos huomattavaa halua työssä jatkamiseen olisi, luvut olisivat todennäköisesti 
toisenlaisia, vaikka työmarkkinoilla vallitsisikin edellä mainittuja epäluuloja osatyökykyisiä 
kohtaan. Tätä ei voi kutsua työmoraalin heikkoudeksi, ehkä pikemminkin viehtymykseksi 
hyvinvointipolitiikan tarjouksiin. Jos eläkkeellä olevia halutaan takaisin työelämään eläke-
etuja heikentämättä, työelämän vetovoimaa on lisättävä. Siihen on myös hyviä mahdollisuuk-
sia, mutta se vaatii hyvinvoinnin kertomukseen muutoksia. 

Raha- ja turvallisuusilluusiolla tarkoitetaan tilanteita, joissa ihmiset eivät osaa ottaa huomi-
oon inflaation tai varallisuuden todellista merkitystä päätöksissään. He olettavat vaurastu-
neensa todellisuutta enemmän vertailemalla omaisuutensa arvon kehitystä ottamatta huomi-
oon inflaation vaikutusta. Asuntojen hinnan nousukupla saa ihmiset tuntemaan itsensä varak-
kaammiksi kuin ovatkaan. Ihmisillä on myös taipumus sijoittaa varallisuuttaan turvallisuus-
hakuisesti tuottavuuden kustannuksella.  
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Osatyökykyisyyteen rahailluusio liittyy siten, että henkilöt eivät ehkä täysin sisäistä sitä to-
siseikkaa, että eläkkeen tarjoama toimeentulo jää jälkeen ansiotason kehityksestä. Vanhuus-
eläkkeelle ehtineiden elämäntilanne on yleensä vakiintunut ja suuret investoinnit on tehty ja 
maksettu. Nuorempana työkykyään menettäneiden taloudellinen kantokyky joutuu kovem-
malle koetukselle. Kiinnostus osatyökyvyn käyttöön olisi ehkä suurempi, jos sosiaaliturvan ja 
ansiotason erilainen dynamiikka ja mahdollisuus työskennellä eläkkeen ohella olisi perusteel-
lisesti ymmärretty.  

Toiseen suuntaan saattaa vaikuttaa ihmisten halu seurata bruttotuloja eikä niinkään vapaaseen 
kulutukseen jäävän rahasumman suuruutta. Rationaalisesti katsottuna pitäisi seurata ensi sijassa 
käteen jääviä tuloja, mutta ihmisillä on eri syistä (mm. arvostus) taipumus katsoa bruttotuloja. 
Tästä syystä erilaiset tuloloukut eivät ehkä ole niin turmiollisia kuin ekonomistin mielestä niiden 
pitäisi olla. Tehdyt selvitykset viittaavat siihen, etteivät ihmiset todellakaan ole kovin hyvin perillä 
sosiaaliturvan ja verotuksen vaikutuksesta ja niinpä ratkaisevaa on yleensä tarjotun työn sisältö ja 
kesto. Mutta on selvää, että sellaiset tulonmenetykset, joita eläkeloukuista voi aiheutua, havaitaan 
hyvin nopeasti ja ovat todella työpanoksen kasvattamisen esteitä. 

Turvallisuusilluusioon eläkeläisten alhainen työllisyysaste liittyy haluna välttää riskejä ja 
epävarmuuksia. Työkyvyttömyyseläkkeellä oleva saattaa pelätä eläkkeen menettämistä, vaik-
ka säännöt hänelle kerrotaankin. Ehkä vielä yleisempi syy on halu välttää työelämään luontai-
sesti liittyviä epävarmuuksia.  Eläke takaa ehkä vaatimattoman, mutta vakaan ja turvallisen 
toimeentulon. 

Osatyökykyisten vaikeimmaksi työllistymisen esteeksi voi lopulta koitua rahailluusio, jota 
toteutetaan osaoptimointina. Kun kaikki osatyökykyisen työllistämisedellytyksistä vastuussa 
olevat pyrkivät pienentämään omia kustannuksiaan eikä kukaan kanna vastuuta varsinaisesta 
lopputuloksesta, päädytään alhaiseen onnistumisprosenttiin. Sillä on puolestaan taipumus 
ruokkia itseään, toimintaan ei haluta panostaa, koska tulokset näyttävät huonoilta. Näin jatke-
taan toimintamallilla, jossa kaikki säästävät, mutta kokonaiskustannukset ovat korkeat ja tulos 
huono. Ainut tapa päästä parempaan tulokseen on määritellä koko prosessille vastuussa oleva 
johto. 

Maailman monimutkaisuuden vastapainoksi ihmiset haluavat jonkin selkeän kokonaiskuvan, 
kertomuksen, joka tarjoaa kokonaisselityksen. Se rakentuu tosiasioihin ja kuvitteellisiin täy-
dennyksiin, joilla selityksestä saadaan hohdokas ja puoleensa vetävä. Uuden teknologian ym-
pärille rakennettu tarina nosti pörssikurssit korkeuksiin, kunnes tarina alkoi näyttää epäilyttä-
vältä ja kurssit romahtivat. Yksi yhteiskuntaa sitovista tarinoista koskee hyvinvointia.  

Osatyökykyisten työllistyminen ei ole menestystarina. Esityksiä on tehty huolellisen valmiste-
lun jälkeen runsaasti. Mutta esimerkiksi vammaispoliittiseen ohjelmaan ja Vammaisfoorumin 
lausuntoihin sisältyneet näkemykset eivät ole johtaneet toivottuun tulokseen. Vammaisjärjes-
töjen tyytymättömyys kohdistuu ennen muuta menettelytapojen jäykkyyteen. Esimerkkinä 
mainitaan usein palkkatuen hakemusmenettely: tuki voidaan myöntää harkinnan jälkeen, jos 
vammainen henkilö on löytänyt sopivan työn ja työnantajan, mutta työsuhde ei saa alkaa en-
nen kuin työ- ja elinkeinotoimisto on tehnyt päätöksen palkkatuen myöntämisestä. Lisää mut-
kia tuo sosiaaliturva. Henkilön on kyettävä arvioimaan ansiotulojen vaikutus eläkkeeseen. 
Palkkatuki saattaisi johtaa sellaisiin ansioihin, että eläke jäisi lepäämään, mutta työsuhdetta ei 
voi solmia ennen palkkatukea ja kun ei ole työsuhdetta ja palkkaa, eläke ei voi siirtyä lepää-
mään. Tämän päälle tulevat viranomaisten väliset epäselvät työnjaot ja se, ettei toimintaväli-
neitä ylipäätänsä tunneta. Esimerkiksi työolosuhteiden järjestelytukea myönnettiin vuonna 
2009 yhteensä 167 kappaletta. Osatyökykyisen on siis oltava kaiken kaikkiaan poikkeukselli-
sen taitava selvitäkseen työ- ja sosiaalilainsäädännön viidakosta työpaikalle. 



!%�

�

�

Tämä voitaneen tulkita niin, että vammaisten ja muiden osatyökykyisten työllistyminen ei istu 
johdonmukaisella tavalla hallitsevaan hyvinvointikertomukseen. Sen ominaispiirteisiin on 
kuulunut ihmisen ”vapauttaminen” työstä siinä vaiheessa, kun työkyky heikkenee. Sitä mukaa 
kun sosiaaliturva on parantunut ja kertomus eläkkeellä olosta on muuttunut houkuttelevam-
maksi, ajatus työn ja eläkkeen yhdistämisestä tai kokonaan eläkkeeltä työhön siirtymisestä on 
alkanut tuntua epäuskottavalta. Voi hyvin kuvitella työvoimavirkailijan kysyvän itseltään, 
miten työkyvyttömyyseläkkeellä oleva henkilö voi olla työnhakijana? Jos henkilö on työky-
vytön, niin eihän hän määritelmän mukaan voi olla työmarkkinoilla käyttökelpoinen? Eihän 
ihminen voi olla samaan aikaan työkykyinen ja työkyvytön? 

Juuri tässä kohdassa tehdään ratkaiseva väärä päätelmä. Ihminen voi olla työkyvytön ja täysin 
työkykyinen. Näkökykynsä menettänyt saattaa tulla aikaisempaan työhönsä työkyvyttömäksi, 
mutta on toiseen työhön sataprosenttisen työkykyinen. Toinen väärinkäsitys perustuu ”vapa-
uttamiseen”. Työllä on ihmiselle monta merkitystä, joista hän nauttii eikä halua niistä vapaut-
tamista. Kolmas harha koskee osatyökykyisten tarpeellisuutta työmarkkinoilla. Osatyökykyi-
set ovat erilaisia, mutta juuri erilaisuutta tarvitaan työelämän kapeikkojen hoitamiseksi. Ah-
distus ja kiire syntyvät siitä, että erilaiset työt ja tehtävät koetetaan hoitaa homogeenisella 
työvoimalla, liian yhdenmukaistetuilla toimintatavoilla. Neljäs virhe koskee osa-aikaisen työn 
arvostusta. Se koetaan usein vähän ammattitaitoa vaativaksi ja satunnaiseksi puskurityöksi. 
Osa-aikaeläkkeen suosio osoittaa, että toisinkin voi ajatella. Osa-aikaisuus tarjoaa työelämän 
ja vapaa-ajan etuja. 

Nämä ovat aineksia, joiden avulla voidaan muuttaa hyvinvointikertomusta osatyökykyisten 
työllistymistä suosivaksi. Osatyökyvyttömien työpanos sopivasti organisoituna yhdistää työn-
tekijän ja työnantajan toiveen joustavasta työskentelystä. Ryhmän heterogeenisuus antaa 
mahdollisuuksia yhdistellä luovuus, osaaminen, kokemus, arvostus, perus- ja erikoistehtävät 
sekä osa-aikaisuus myönteisellä tavalla. Osatyökykyisissä on myös niitä, jotka voivat ja ha-
luavat tehdä kokoaikaista työtä. Osatyökykyisyyden mahdollisesti asettamat rajoitukset eivät 
häiritse työn tekemistä. Työ sujuu kunhan ihmisten erilaisuuden ei anneta häiritä. Osatyöky-
vyttömien työllistäminen voisi tarjota kauaskantoisen ratkaisun työelämää vaivaavaan kiiree-
seen sekä työntekijä- ja työnantajajärjestöjen väliseen krooniseen kiistelyyn joustoista. Osa-
työkykyiset ovatkin työelämän puuttuva rengas. 

Osatyökykyisyyden asettamien rajoitusten koetaan usein koituvan vaivalloiseksi koko työyh-
teisölle. Mutta asian voi nähdä toisinkin. Voidaan ajatella, että osatyökykyisten panos tuo 
työyhteisöön joustavuutta, helpottaa sopeutumista työhuippuihin ja mahdollistaa työn jakami-
sen uudella tavalla. Osatyökykyiset voivat olla kapean erityisalan tuntijoita, jotka tarjoavat 
erinomaista apua harvemmin esiintyviin erityistilanteisiin. On myös sellaisia perustehtäviä, 
joita voidaan tehdä epäsäännöllisesti kuten aineistojen ja materiaalin järjestely. Sitä voitaisiin 
hoitaa joustavasti työntekijälle sopivalla ajoituksella eikä työn vaatima ammattitaito aseta 
suuria kynnyksiä.  

Määräaikaiset työsuhteet ja keikkatyöntekijöiden määrät ovat vähentyneet, mutta työhuiput 
eivät ole tasaantuneet. Nyt niistä koetetaan selvitä pysyvän henkilökunnan voimin. Osatyöky-
kyisten halu tehdä töitä osa-aikaisesti ja satunnaisesti voi osua onnellisesti yhteen todellisen 
työvoimatarpeen kanssa. Työt voivat olla monenlaisia arkirutiineista koulutustehtäviin. Työ-
hön perehdyttäminen, kokemuksen siirtäminen ja salakavalien virheiden estäminen luontuu 
hyvin pitkän työuran jo tehneeltä. 

Jouston toteuttaminen kaikkia tyydyttävällä tavalla vaatii kuitenkin uudenlaista organisointia. 
Palaan myöhemmin käytännön järjestelyihin. Tärkeintä on rakentaa malli, joka sallii työnteki-
jälle joustoja, muuten ei löydy halukkaita. Malli voidaan toteuttaa niin, että työnantajan tarve 
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tulee silti hoidettua. Työntekijä voi mennä lastenlasten kuusijuhlaan, käväistä Tallinnassa tai 
etelänmatkalla syyllisyyttä tuntematta.  

Näin ajateltuna osatyökykyisyys tarjoaisi keinon yhdistää työnantajan toivoman jouston työn-
tekijän toivomaan joustoon. Säännöllinen osa-aikatyö voisi osaltaan korjata joidenkin enna-
koitavissa olevien työhuippujen luomaa painetta. Silloin tällöin työtä haluavat voivat sovittaa 
työn ja vapaa-ajan haluamallaan tavalla. Kun työelämässä joka tapauksessa on osa-aikaisia 
tehtäviä, tällainen menettely vähentäisi myös niiden osa-aikatyöntekijöiden määrää, jotka ovat 
osa-aikatyössä, vaikka haluaisivat kokoaikaista työtä. Jos ja kun oletetaan, että työvoimasta 
on tulevaisuudessa niukkuutta, työntekijöiden työaikatoiveet voidaan näin sovittaa paremmin 
työelämän vaatimuksiin. 

Osatyökykyisten työllistymisen esteiden purkaminen ja työllistymismahdollisuuksien parantami-
nen tähtää samaan tavoitteeseen kuin työuran pidentäminen. Demografinen kehitys näyttää tutki-
musten mukaan suosivan ikääntyneiden työskentelyä. Jos ikääntyneiden ikäluokkien osuus väes-
töstä on suuri, nuoremmat ja koulutetummat ikäluokat syrjäyttävät suhteellisesti vähemmän 
ikääntyneitä kuin silloin, kun suhteet ovat päinvastaiset. Toisin kuin voisi luulla, mitä vähemmän 
ikääntyneitä työmarkkinoilla on, sitä vähemmän heitä myös halutaan ja toisin päin, mitä enem-
män ikääntyneitä on tarjolla, sitä enemmän suhteellisestikin heille löytyy töitä.   

Työelämän ja sen ulkopuolella olevien rajavyöhyke on laaja ja liikkuva kuten on nähty var-
haiseläkkeiden kehityksestä. Osatyökykyisten työllistäminen tähtää uusien mahdollisuuksien 
avaamiseen kymmenille tuhansille ihmisille ja samalla rajavyöhykkeen siirtymiseen. Tässä 
tarinassa kysymys on psykofyysisen työkyvyn, ammattitaidon, työvaatimusten ja -ajan, sekä 
työyhteisön ja -ympäristön suhteiden järjestelyistä siten, että työmotivaatio, halu tulla työhön 
pysyy korkealla. Tätä kokonaisuutta on pyrittävä muokkaamaan siten, että työkyky suhteessa 
työhön pysyy mahdollisimman hyvänä, että työyhteisön ja työntekijän kannusteet pysyvät 
positiivisina. Kokonaan työstä luopumista parempi vaihtoehto on osittainen luopuminen sil-
loin, kun työkyvyn muutoksia ei voida kompensoida muilla työtä, kannusteita ja työyhteisöä 
koskevilla muutoksilla.  

Etäisempänä visiona on maailma, jossa työn ja vapaa-ajan ero on liukuva. Elämä ei jaksotu 
kaavamaisesti lapsuus-opiskelu-työ-eläke-jaksoihin. Elämä on alusta loppuun opiskelua. Lap-
suutta ja myöhäistä vanhuutta lukuun ottamatta työ limittyy kaikkiin elämän vaiheisiin. Osa-
työkykyisyys voi olla vaihe, jossa opitaan uusi työ ja siirrytään täystyökykyisyyteen. Sosiaali-
turva toimii täydentävänä eikä ensi sijaisena tukena. Täydellinen työkyvyn menetys on poik-
keuksellista. Sosiaaliturvan kriteerit ovat universaaleja, mutta niille haetaan yksilöllisesti so-
piva tulkinta.  

Ihmisten työtä ja vapaa-aikaa koskevat arvostukset vaihtelevat ja tällaisessa yhteiskunnassa 
vaihtoehtoja olisi tarjolla runsaasti, paljon enemmän kuin nyt. Ketään ei jätetä pulaan, mutta 
vapaamatkustamistakaan ei sallita. Siirtymiä suositaan, mutta nöyryyttävien työtehtävien tar-
joamista pyritään välttämään, koska jo etukäteen tiedetään, että lopputulos on huono. Ensi 
sijassa etsitään tapoja, joilla potentiaalinen työkyky saadaan parhaaseen käyttöön.  

Ihmistä tarkastellaan ”kokonaisuutena”, mutta samalla eriytyneesti kiinnittämällä huomio 
niihin ulottuvuuksiin, jotka tekevät hyödyllisen toiminnan mahdolliseksi. Ihmistä arvioitaessa 
lähtökohtana ole tautiluettelo, vaan työmahdollisuuksien luettelo. Tärkeintä on laajentaa ym-
märrystä työkyvystä ja hyväksyä uusia mahdollisuuksia, joilla tarjotaan aito osallisuuden 
mahdollisuus niillekin, joiden työkykyä rajoittavat toiminnalliset puutteet. 
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On siis virheellistä ajatella, että työkyky on puristettavissa yhdelle lineaariselle ulottuvuudel-
le, jonka mukaan ansiot määräytyvät. Ihmisellä on monia potentiaalisia tai valmiita työkyky-
jä. On toisin sanoen verrattava henkilön työkykyä ja työkyvyn kehittämismahdollisuuksia 
suhteessa erilaisiin työtehtäviin eikä vain erilaisia ihmisiä suhteessa yhteen tehtävään. Työpo-
tentiaalin käyttäminen edellyttää innovatiivista työ-, koulutus-, terveys- ja sosiaaliturvapoli-
tiikkaa ja näihin sisältyvien mahdollisuuksien käyttämistä. Työtehtäviä voidaan purkaa ja 
koota kokonaan uudella tavalla – edellyttää usein koko organisaation toimintamallin muutta-
mista. Osatyökykyisten tulevaisuutta suunniteltaessa on ajateltava hyppäysten mahdollisuuk-
sia eikä vain suunnilleen entisen kaltaisen työn tekemistä osa-aikaisena. 

 
o Muutos edellyttää, että keskeiset toimijat uskovat osatyökykyisten merkityk-

seen työmarkkinoilla ja luottavat toimintapolitiikan kokonaisuudessaan ole-
van heille edullinen ja nojaavan oikeudenmukaisiin periaatteisiin. Sitä varten 
tarvitaan ”kokonaiskertomus”. 
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11 Ehdotukset 

Jo selvityksen alkuvaiheessa oli nähtävissä, että uuden epäkohta- ja toivomuslistan laatiminen 
ei sellaisenaan ole oikea ratkaisu. Listoja on tehty ja korjaavia toimiakin on toteutettu, mutta 
laihoin tuloksin. Ehdotuksia on edelleen odottamassa toimeenpanoa, mutta odotusarvo niiden 
vaikutuksista on vähäinen. Lyhyesti sanottuna markkinat eivät työllistä osatyökykyisiä, koska 
ne eivät luota näiden toimien merkitykseen. Luottamuksen puute ei koske vain markkinavoi-
mia, yksittäisiä rekrytointipäätöksiä. Se näkyy läpilinjan tukitoiminnan kankeana, katkeileva-
na ja puolittain vastentahtoiselta vaikuttavana organisointina. 

Markkinoiden luottamuksen rakentaminen vaatii keskeisten toimijoiden pitkäjänteistä sitou-
tumista uudistustyöhön, osatyökykyisten työllistämisen asettamista muiden tärkeiden asioiden 
edelle. Markkinat vaistoavat kaukaa keinotekoiset, häthätää ja puolella sydämellä sommitellut 
tavoitelistat. On tehtävä tietoinen valinta ja vietävä se päätökseen. Osatyökykyisten työllistä-
minen nostetaan silloin sosiaaliturvan ja työelämän uudistamisessa kärkipaikalle. Vähempi ei 
riitä, jos tavoitellaan markkinoiden luottamusta. 

Keskeisten toimijoiden on ratkaistava, uskovatko ne vakaasti osatyökykyisten työllistymis-
mahdollisuuksiin ja haluavatko ne asettaa tämän asian hoitamisen sellaiseen asemaan, että 
markkinat vakuuttuvat toimien riittävyydestä. Keskeisiä toimijoita ovat perinteisen kolmikan-
nan lisäksi kunnat ja tällä lohkolla toimivat keskeiset järjestöt. Jokaisen toimijan on tehtävä 
valinta tykönään. Edellisessä jaksossa kuvasin kriteereitä, joilla markkinoiden luottamus herä-
tetään. Toimijoiden on arvioitava, ovatko ne valmiita täyttämään kriteereiden vaatimukset. 
Silloin sitoudutaan 

� kannusterakenteiden muuttamiseen siten, että työllistäminen ja työn vas-
taanottaminen on kannattavaa 

� vapaamatkustamisen tekemiseen kannattamattomaksi 
� aktiivisten vaihtoehtojen asettamiseen passiivisten edelle, uusien mahdolli-

suuksien avaamiseen vanhan korvauslinjan sijaan 
� luottamusta vahvistavan kokonaisnäkemyksen kehittämiseen tuhansien yksi-

tyiskohtien sijasta  

Valinta on viisasta tehdä huolellisen harkinnan perusteella. Tehtävän onnistuminen ei ole it-
sestään selvä, kärsivällisyyden lisäksi tarvitaan jatkuvasti uusiutuvaa tietoa tuloksellisuuden 
parantamiseksi. Viime kädessä kysymys on arvovalinnasta, koetaanko osatyökykyisten työl-
listyminen ja kaikki siihen liittyvä sosiaali- ja työvoimapolitiikan uudelleen järjestely riittävän 
arvokkaaksi tavoitteeksi monien muiden hyvien asioiden joukossa. Ehdotonta oikeaa vastaus-
ta ei ole olemassa, mutta on monia hyviä perusteluja vastata myöntävästi. Tuloksena on par-
haimmillaan erilaisuudesta voimansa ammentavat työmarkkinat, työmarkkinat jotka osaavat 
käyttää hyväkseen ihmisten vahvuudet eivätkä tuijota heidän heikkouksiinsa. 

Selvityksen varsinainen ehdotus on oikeastaan tässä. Varsinaisten toimijoiden on arvioitava 
haluavatko ne asettaa osatyökykyisten työllistämisen sellaiseen asemaan, että markkinat, tässä 
tapauksessa työmarkkinat luottavat toiminnan riittävyyteen. Kun toivomukseni on, että vasta-
us olisi myönteinen, olen lisäksi kuvannut yllä mainittua täsmällisemmin niitä mahdollisia 
linjauksia, joiden vuoro tulee myönteisen vastauksen jälkeen. Haluan alleviivatusti korostaa, 
että vastaus peruskysymykseen on annettava ensin, jatkolinjausten kehittelyn vaihe tulee sen 
jälkeen.  
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Koska kuitenkin on oltava jonkinlainen kuva, mihin oltaisiin menossa, jos uuteen suuntaan 
lähdetään, kuvaan yhden mahdollisen ratkaisun pääpiirteet. Sitä voi luonnollisesti muunnella 
ja kehitellä ja valita toisia polkuja. Olennaista on, että toimet on mitoitettu ja muotitettu siten, 
että ne sopivat markkinoiden dynamiikkaan ja tuottavat toivotun tuloksen osatyökykyisille.  

Ehdotus 1 

Osatyökykyisten työllistymisedellytysten parantaminen kytkeytyy työmarkkinoiden ja sosiaa-
liturvan peruspiirteisiin ja vaatii pitkäjänteistä ja kattavaa uudistustyötä. Esteiden purkami-
seen tarvitaan tietoa, taitoa ja tahtoa. Kokemukset meiltä ja muualta osoittavat, että järjestel-
mällisellä työllä voidaan tuntuvastikin kohottaa osatyökykyisten työllisyysastetta, parantaa 
näiden ihmisten toimeentuloa ja vähentää julkisen talouden paineita. Onnistumisen perusehto 
on, että keskeiset toimijat uskovat aidosti uudistustyön yhteiskunnalliseen merkityksellisyy-
teen ja sitoutuvat toimiin, joilla työmarkkinat saadaan luottamaan osatyökykyisiin työnhaki-
joihin ja osatyökykyiset motivoitumaan työnhakijoina. 

 
� Ehdotukseni on, että keskeiset toimijat arvioivat, onko edellytyksiä sitoutua niin mittaviin 

ponnistuksiin kannusteiden, tukitoimien, palveluketjujen, tietojärjestelmien, lainsäädän-
nön ja viime kädessä asenteiden muuttamiseksi, että työmarkkinat avautuvat kunnolla 
myös osatyökykyisille.  
 

Toivomukseni on, että vastaus olisi myönteinen ja uudistustyö aloitetaan. Kuvaan jaksossa 
11.1.2 peruslinjauksia osoittaakseni lähinnä tarkkuustason, johon alkuvaiheessa tulisi sitou-
tua.  

Myöhempää keskustelua varten kuvailen luvussa 11.1.3 myös yksityiskohtaisemmin, millaisia 
osakysymyksiä näiden linjausten alla tulee vastaan. Niihin haetaan ajallaan vastauksia ja ne 
voivat olla toisia kuin tässä esitetyt mallit. Toisin sanoen peruskysymykseen annettu vastaus 
ei sido kaikkiin niihin yksityiskohtaisempiin pohdintoihin, joita olen tässä luvussa esittänyt. 

Ehdotus 2 

Mikäli katsotaan, ettei suuren muutoksen aloittamiseen löydy riittävästi eväitä, kannattaa kui-
tenkin tehdä pieniä muutoksia, nekin ovat parempia kuin ei mitään. Luvussa 11.2. esitän myös 
niitä. Nämä ehdotukset on tarkoitettu punnittaviksi myös vaihtoehdossa 11.1.  

11.1 A. Uusi suunta 

11.1.1 Lähtökohdat  

Luottamuksen�rakentaminen;�� ����� �'�� �  �'����������������-������������$����,

' ����� �������	�.�������������"���������������������������$��������� �"���

� ��������-�$�����������  �'����� ��������'��$�������������������� ����$���'�,

�  ��$�	���������������� ��� ������"���� ��-�$���������� ���������������������� ��,

��� ���������������������'����������'�����  ����	�

* ����� �����������������"��������$������"��������������������$��������������-�

$��������� �����"  ����6������6����  ���	�4�����������������������"��' ���,

������ ����� ������"����"���epäluuloja	�� ��������"��������������������" ���� -�

��'����������������"��������"������ ��$� �����$����"������� ����� ����������

����������'�������	��
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Tästä syystä kaiken perustana on ehdotus, että työmarkkinajärjestöjen ja muiden tähän koko-
naisuuteen kuuluvien �� �"��"����$��$���$�� sekä valtion kesken sovitaan keskusteluista, 
joissa punnitaan onko edellytyksiä lähteä pitkäjänteiseen uudistustyöhön.  

Jos todetaan, että � ����� �� ja tahtoa osatyökykyisten työllistämiseen on olemassa, tarvi-
taan työkaluja: 

 
a. Lähtötilanteessa on huolehdittava kertomuksen rakentamisesta, riittävästä viestinnästä, 

koulutuksesta ja tutkimuksesta. On oltava luotettavaa ja käyttökelpoista tietoa.  
b. Toiseksi on kiinnitettävä huomiota hyvien käytäntöjen leviämiseen ja työpaikkojen 

avautumiseen tarjoamalla tukea ja opastusta toimintamallien uudistamiseen ja työvoi-
man rekrytoimiseen.  

c. Kolmanneksi on huolehdittava työnhakijoiden omatoimisuuden vahvistamisesta, tie-
donsaannista, taloudellisista kannusteista ja työkykyä parantavista toimista. 

d. Neljänneksi on puututtava kovalla kädellä palvelu- ja työllistämisprosessin sekavuu-
teen. Näistä viimeksi mainittu on tärkeä, mutta myös eniten aikaa vievä. Siksi se on 
listalla viimeisenä – ettei heti tuuperruttaisi organisaatioiden sielunhoitoon. 

e. Viidenneksi käynnistetään lainsäädännön arviointi, jossa vertaillaan osatyökykyisten 
työllistämiseen liittyvän normiston toimivuutta ja käytännön merkitystä sekä uudista-
mistarvetta. 

 

Kuva 15. Toimintalinjat 

Prosessin hallinnan korjaamiseen on ryhdyttävä välittömästi, mutta varauduttava siihen, että 
tuloksia nähdään vasta ������, kolmen ehkä neljän, viiden vuoden päästä. Uskottavuuden 
varmistamiseksi on tehtävä korjauksia sitä mukaa kuin se on mahdollista. Näitäkin on toteu-
tettava siten, etteivät alussa tehtävät ratkaisut ole ristiriidassa myöhempien kanssa. Sen takia 
tarvitaan jo lähtötilanteessa selkeä sanoma, visio, joka tarjoaa yhteisesti innostavan näkymän. 
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11.1.2 Toimintalinjat 

Tavoitteena, visiona, on työn ja toiminnan organisointi win-win-periaatteella; osatyökykyis-
ten panos tuo työelämään ja myös kansalaistoimintaan uuden ulottuvuuden. Työelämässä osa-
työkykyiset tarjoavat uuden mahdollisuuden järjestää töitä niin, että töiden epätasaisuuden ja 
kiireen luomat paineet tulevat joustavasti hoidettua, kaikkien työpanos saadaan paremmin 
osaamista vastaavaan käyttöön, julkiset menot pienenevät ja osatyökykyisten elämän edelly-
tykset paranevat. Kaikki voivat aikaisempaa paremmin keskittyä siihen työhön, joissa heidän 
suhteellinen paremmuutensa pääsee oikeuksiinsa. Osatyökykyisille annettavat tehtävät muo-
toillaan osatyökykyisyyden asettamien rajoitusten ja mahdollisuuksien mukaan ja samalla 
siten, että tehtävät näin muotoiltuina sopivat työyhteisön muiden jäsenten työhön. Järjestelyis-
tä keskustellaan työyhteisössä niin, että kaikki, myös osatyökykyiset, ovat keskustelussa mu-
kana. Epäselvyyksiin ja kiistakysymyksiin etsitään ratkaisu mahdollisimman nopeasti. Viral-
lisen työelämän ulkopuolella on loputtomasti arvokasta työtä. Viisaasti organisoimalla voi-
daan omavastuu ja sosiaalinen vastuu yhdistää tavalla, joka parantaa iästä riippumatta osatyö-
kykyisen henkilön elämän laatua ja vahvistaa sosiaalista pääomaa.  

Yhteisen näkemyksen, kertomuksen konkretisoimiseksi käynnistetään viestintä-, koulutus- ja 
tutkimusohjelma, joka lujittaa, selkeyttää ja uudistaa käsityksiä osatyökykyisten toimintamah-
dollisuuksista ja työllistymisen tarpeellisuudesta. Alkuvaiheessa painottuvat periaatteelliset 
näkökohdat ja hankkeen edetessä siirrytään yhä enemmän opastavaan tiedonvälitykseen. 
Viestin välittäjinä ovat tiedotusvälineiden lisäksi järjestökentällä luottamusta nauttivat henki-
löt, erilaisia yhteiskunnallisia näkemyksiä edustavat päättäjät sekä erilaisissa asemissa toimi-
vat asiantuntijat ja käytännön työelämässä ansioituneet henkilöt. Tutkimuksen keinoilla hae-
taan täsmentyvää tietoa osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksien laajentamiseksi ja sitä 
palvelevan koulutuksen kehittämiseksi. 

Hyviä toimintamalleja kehitetään ja markkinoidaan tehokkaasti. Työ- ja toimintamahdolli-
suuksien avaamiseksi tietojärjestelmän ja muun ohjauksen ja neuvonnan tulee tarjota mahdol-
lisille työllistäjille helppo ja ymmärrettävä tapa arvioida osatyökykyisiä työnhakijoita, heidän 
taitojaan ja tarvittavia erityistoimia, ohjausapua sekä työkyvyn vajausta kompensoivaa tukea. 
Hyviä toimintamalleja markkinoidaan aktiivisesti työnantajille, joita ovat niin yritykset kuin 
virastot ja järjestöt. Aktiivista työpaikkojen etsintää ja siirtymävaiheen toimintatukea vahvis-
tetaan. Työnantajien omatoimisia järjestelyjä osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksien 
parantamiseksi kannustetaan. Toimintamahdollisuuksien parantamiseksi kunnat, seurakunnat, 
kolmas sektori sekä raha-automaattiyhdistys kehittävät vapaaehtoistyötä ja vertaistoimintaa 
siten, että työelämän ulkopuolella oleville osatyökykyisille löytyy arvostettua toimintaa. 

Elämänhallinnan ja omatoimisuuden parantamiseksi poistetaan vääristäviä kannustimia ja 
luodaan kattava tukiverkosto. Tietojärjestelmiä kehitetään vuorovaikutteiseksi siten, että asi-
akkaiden mahdollisuudet saada luotettavaa tietoja ja ratkaista ongelmia omatoimisesti parane-
vat olennaisesti nykyisestä. Valinnat vaativat useimmiten myös ammatillista tukea ja osaamis-
ta. Sen takia tarvitaan räätälöityä henkilökohtaista ohjausta, mutta silloinkin asiakkaan on 
koettava, että hän on itsenäinen toimija ja että toiminta vastaa hänen tarpeitaan. Oikeudenmu-
kaisuuden toteutumiseksi sosiaaliturvaa ja työllisyystoimia muokataan siten, että osatyöky-
kyiset pääsevät tasavertaiseen asemaan työnhakijoina ja työntekijöinä.  Sosiaaliturva muodos-
taa täydentävän toimeentulon korvaamaan työkyvyn alenemaa. Täydentävä korvaus yhdistyy 
ansioihin siten, että työn tekeminen on aina kannattavaa ja työntekijän kannattaa pyrkiä pa-
rantamaan asemaansa työmarkkinoilla. Työpaikkakohtaisista erityisjärjestelyistä rakennetaan 
aina mahdollinen polku avoimille markkinoille.  
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Palveluprosessin tehostamiseksi määritellään prosessin omistajuus ja järjestetään sitä tukeva 
organisaatio. Sen tehtävänä on muokata työelämään johtavia polkuja ja tukirakennelmia siten, 
että työ- ja toimintakykyjen erot eivät estä työmarkkinoilla pärjäämistä. Laadittavan strategian 
kärkenä on asiakkaan tarpeiden mukaan järjestetty toiminta lainsäädännöstä käytännön neu-
vontaan saakka. Strategiassa määritellään kuka kantaa vastuun koko prosessista, miten osa-
vastuut jakautuvat neuvotteluista, sopimuksista, rahoituksesta, asiakkaiden ohjaamisesta ja 
tiedotuksen riittävyydestä sekä lainsäädännön uudistamistarpeiden arvioinnista. 

 Palveluprosessin tehostamiseksi määritellään prosessin omistajuus ja järjestetään organisointi 
siten, että vastuusuhteet ovat selvät. Vastuuyksikön tehtävänä on muokata työelämään johta-
via polkuja ja tukirakennelmia siten, että osat muodostavat tehokkaan, asiakaslähtöisen koko-
naisuuden. Tuki mitoitetaan siten, etteivät työ- ja toimintakykyjen erot estä työmarkkinoilla 
pärjäämistä. Toimintamallit ottavat huomioon osatyökykyisten heterogeenisyyden. Työnanta-
jan riskien vähentämiseksi ja työntekijän toimeentulokatkojen poistamiseksi luodaan tarvitta-
vat erityisjärjestelyt. Kokonaisvastuu osatyökykyisten työllistämisestä kaikkine osatekijöi-
neen keskitetään yhdelle yksikölle silloin, kun se on tuloksellisen työllistämisen kannalta pe-
rusteltua. 

Normiston johdonmukaisuuden parantamiseksi käynnistetään lainsäädännön arviointityö. 
Tavoitteena on arvioida osatyökykyisten työllistymistä koskevien lainsäädännön kohtien käy-
tännön merkitys ja mahdollisuudet parantaa lainsäädännön johdonmukaisuutta. Osittain lain-
säädäntö on vanhentunut tai käytännössä unohtunut ja sen tarkoituksenmukaisuutta on myös 
syytä arvioida. Samalla tavoitteena on lisätä eri viranomaisten tulkintojen ja käytäntöjen yh-
denmukaisuutta. 

11.1.3 Yksityiskohtaisempi kuvaus 

Viestintä-, koulutus- ja tutkimusohjelma on muodoltaan sukua 1990-luvun lopulla käynniste-
tylle ohjelmalle, jonka onnistuttiin parantamaan ikääntyneiden työntekijöiden arvostusta työ-
elämässä ja tekemään ymmärrettäväksi, miksi työuran pidentäminen on tarpeellista ja hyödyl-
listä. Nyt ei puhuta ikääntyneistä, vaan kaiken ikäisistä osatyökykyisistä. Vuosikymmenien 
kokemuksella tiedetään, että osatyökykyiset ovat työmarkkinapolitiikan ja hyvinvointipolitii-
kan väliinputoajia. Ajattelutapaa on muutettava molemmin puolin. On opittava ymmärtä-
mään, miksi kaikissa oloissa tarvitaan myös osatyökykyisten työpanos työmarkkinoilla ja on 
opittava hyväksymään heidät työyhteisössä.  

Viestinnän ja koulutuksen tehtävänä on osoittaa kaikille tuleva hyöty. Kokonaisuuden pitämi-
nen jatkuvasti esillä on ensi arvoisen tärkeää sen takia, että kaikki eivät hyödy samalla tavalla 
kaikista toimenpiteistä ja jossain vaiheessa on ensin uskallettava investoida ja jäädä odotta-
maan tulosta. Edelleen on paljon ennakkoluuloja sairauksien ja kliinisesti mitatun työkyvyn 
vajauksen tuomista haitoista, niiden merkitystä liioitellaan. Samoin edelleen elää käsityksiä 
sellaisista sosiaaliturvaan tai työvoimapolitiikkaan liittyvistä työllistymisesteistä, jotka on 
viime vuosien aikana poistettu. Ohjelman tehtävänä on myös tarjota oikeaa ja ajantasaista 
tietoa työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamisesta, käytettävissä olevista tukitoimista ja muista 
tavoista avartaa työmarkkinakenttää ja näin vahvistaa luottamusta toiminnan oikeudenmukai-
suuteen. Kun yleinen kiinnostus lisääntyy, aletaan tutustua myös yksittäisiin toimenpiteisiin. 
Kansallisten kokemusten lisäksi kannattaa käyttää hyväksi muualla saatuja myönteisiä tulok-
sia vastaavista ohjelmista. 

Viestinnän verkostoon kytketään ensi vaiheessa keskeiset viranomaiset, jotta soveltamisohjeet 
ja käyttäytyminen muuttuu asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Lainsäädäntö jättää tulkinnan 
varaa ja sitä on heti pyrittävä käyttämään osatyökykyisten työllistymistä edistävällä tavalla. 
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Sen takia terveys-, eläke-, sosiaaliturva-, koulutus- ja työvoimahenkilöstön on toimittava tä-
män periaatteen mukaan mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman monessa kohdassa. 
Ensimmäisen vaiheen kohteina ovat myös työterveyshuollosta ja työsuojelusta vastaavat hen-
kilöt. Asteittain toiminta laajenee yleisemmin koulutukseen ja tutkimukseen koulutusohjelmi-
en ja tulossopimusten sekä tutkimusrahoituksen välityksellä. 

Ohjelman toimeenpanosta yleisvastuu kuuluu luontevimmin sosiaali- ja terveysministeriölle. 
Muina ministeriöinä mukana tulee olla ainakin työ- ja elinkeinoministeriön, valtionvarainmi-
nisteriön ja opetusministeriön. Toimeenpanoon kytkeytyy lukuisa joukko viranomaisia, järjes-
töjä ja tiedotusvälineitä. Lisäksi on huomattava, että kohderyhmänä osatyökykyiset ovat hy-
vin heterogeeninen joukko ihmisiä. Viestintä, koulutus ja tutkimus on suunniteltava siten, että 
viestit tukevat toisiaan kohdejoukon erilaisuudesta huolimatta. Ohjelman hajauttaminen mo-
nien toimijoiden kesken vaatii tästä syystä ohjelman johdolta monipuolista asian, viestinnän 
ja johtamisen osaamista. 

Hyviä käytäntöjä ja kokemuksia on runsaasti olemassa erilaisten kokeilujen, hankkeiden ja 
projektien seurauksena. On myös työnantajia, jotka työllistävät tietoisesti osatyökykyisiä tar-
jotakseen heille mahdollisuuden siirtyä työelämään ja ovat onnistuneet tekemään sen kaikkia 
hyödyttävällä tavalla. Kokeiluita on myös arvioitu ja arvioista on otettu opiksi. Kattava ja 
järjestelmällinen eteneminen odottaa kuitenkin edelleen tuloaan. Toimeenpanovajeen seura-
uksena kattaviksi tarkoitetut mallit eivät toteudu toivotulla tavalla. Korjaavien toimien sijasta 
ideoidaan uusia malleja. Näyttää siltä, että uutta ideaa kokeillaan mieluummin kuin korjataan 
vanhaa tai ryhdytään markkinoimaan toimivaksi koettua mallia käytäntöön. Malleja maail-
malla on runsaasti ja niitä on myös kattavasti kuvattu. Esimerkiksi Pöyhönen, Hänninen, Me-
renmies, Lilja ja Kotilainen kuvaavat julkaisussa ”Sosiaaliset ja yhteiskunnalliset yritykset” 
hyviä käytäntöjä ympäri Eurooppaa. Selvitys on osa vireillä olevaa pyrkimystä rakentaa yh-
teiskunnallisten yritysten toimintamallia Suomen oloihin. Yhteiskuntavastuutaan osoittaak-
seen eräät yritykset ovat lähteneet omatoimisesti osatyökykyisten työllistämiseen. Mallit näyt-
tävät etenevän hitaasti. Yksittäisten pyrintöjen sijasta olisi hyvien käytäntöjen levittäminen 
kokonaisuudessaan otettava vakavaksi tehtäväksi. Kannusteet voivat vaihdella julkisesta tun-
nustuksesta taloudellisiin kannusteisiin. Toiminnan arvioinnin lisäksi on säännöllisesti arvioi-
tava kannusteiden vaikusta. Tarpeettoman paljon toiminnasta perustuu uskomuksiin. Luonte-
vimmin tämä sopii työ- ja elinkeinoministeriön tehtäväksi.  

Työnantajien kannusteet kuuluvat osana hyvien käytäntöjen levittämiskeinojen kokoelmaan. 
Hollannissa lisättiin jyrkästi työnantajan välitöntä taloudellista vastuuta työntekijän sairaus-
ajan palkkakustannuksista. Sillä oli tavoiteltu vähentävä vaikutus sairauspäivien määrään, 
mutta kielteinen vaikutus osatyökykyisten rekrytointiin. Suomessa vastaavaa keskustelua on 
käyty työeläkkeiden rahoitusmallin vaikutuksesta ja sen seurauksena on poistettu osatyöky-
kyisten rekrytointia mahdollisesti vaikeuttavia työnantajavastuita.  

Myönteiseen lopputulokseen tähtäävän työnantajavastuun tulisi johtaa toimintamalliin, jossa 
ensi sijassa pyritään löytämään henkilölle uusi työ yrityksen sisältä, jos työkyvyn heikkene-
minen estää aikaisemman työn ja jos sitä ei löydy, pyritään aktiivisesti sijoittamaan osatyö-
kyinen toiseen yritykseen. Työeläkemaksu on luonteva yrityskohtainen kannustin. Se sisäl-
tääkin kannustavan elementin keskisuurille ja suurille yrityksille. Kunnille on rakennettu vas-
taava malli. Suuret yksiköt voivat omatoimisesti järjestellä työpaikkoja osatyökykyisille kes-
kimääräistä paremmin. 

Itsestään se ei suju suurenkaan yrityksen tai kunnan sisällä. Konsernin tai kunnan johdon on 
vielä erikseen kehitettävä siirtojen vaatimat sisäiset kannustimet kuntoon ja huolehdittava 
riittävästä yhteydenpidosta työterveyshuoltoon. Osatyökykyinen ei ehkä ole haluttu henkilö 
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uudessa työpaikassa, jossa odotetaan tehokasta ja nuorekasta tulokasta. Muutosta helpottaa, 
jos siirtymävaiheessa riski jaetaan lähettäjän ja vastaanottajan kesken ja tulosta mitattaessa 
otetaan huomioon työpanos eikä henkilömäärä.  

 
Kuva 16. Työnantajan kannusteet töiden järjestämiseksi uudelleen 

 

Pienille yrityksille kannustinta ei ole. Pienestä työntekijämäärästä seuraa, ettei tapauksia tule 
vastaan kymmeneen vuoteen eikä niihin ole järkevää varautumiskeinoa. Silti luovuutta tulisi 
käyttää taloudellisten kannusteiden kehittämiseksi, jotta pienten yritysten kiinnostus lisääntyi-
si osatyökykyisen työntekijän rekrytoimiseksi. Yhteensä ne rekrytoivat vuoden mittaan mer-
kittävän määrän työntekijöitä. Jokainen mahdollinen vapaamatkustaja siirtää kustannukset 
muille.  

Pienen työpaikan sisällä vaihtoehtoisen työn löytäminen työkykyään menettäneelle työnteki-
jälle on vaikeampaa kuin suuressa yrityksessä. Tällekin osalle työvoimaa tulisi kuitenkin löy-
tyä nykyistä joustavammin vaihtoehtoja. Yhtenä vaihtoehtona voitaisiin harkita mallia, jossa 
yritykset mahdollisesti vakuuttajien avustamana muodostavat vapaaehtoisesti osatyökykyisten 
työllistämispooleja. Jos henkilön työkyky on alentunut eikä työkyvyn käytölle löydy myön-
teistä näkymää yrityksen sisältä, työnantaja voi asiasta neuvoteltuaan sijoittaa hänet pooliin, 
joista toinen yritys hänet työllistämällä saa hyvityksen vakuutusmaksuunsa. Työterveyshuol-
lon tekemä huolellinen arvio työkyvyn kehityksestä ja varhainen puuttuminen tilanteeseen 
parantaa siirron onnistumisen todennäköisyyttä. 
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Kuva 17. Työnantajien väliset työllistämiskannusteet 

Työntekijää omatoimisuuteen rohkaisevien kannusteiden rakentaminen ja omatoimisuuden 
esteiden purkaminen koskettaa niin tiedonvälitystä ja koulutusta kuin terveydenhuoltoa ja 
sosiaaliturvan perusteita. Omatoimisuuteen kannustavan tiedon tulisi jäsentyä asiakkaan tar-
peista lähtien.  Hallinnollisista lähtökohdista laadittu informaatio koetaan laatia ”asialliseksi” 
ja kansanomaisuus tarkoittaa pintapuolisuutta. Työntekijän tulisi päästä mahdollisimman pit-
källe omatoimisesti mahdollisuuksien kartoittamisessa. Hänen toiveissaan on ”peliohjelma”, 
joka esittelee vaihtoehtoja, niiden vaatimia perusehtoja, ponnistuksia, valmentautumisen vaa-
timaa aikaa ja työllistymisnäkymiä. Valinnan arkkitehtuuri pitäisi antaa työnhakijalle eikä 
esitteen tekijälle. Richard Thaler ja Cass Sunstein osoittavat kirjassaan ”Nudge” oivallisesti, 
että valinnoissa ihmisillä on taipumus tehdä tiettyjä perusvirheitä. Tavallisimpia on vähimmän 
vaivan tie. Ihminen valitsee vaihtoehdon, joka on helpoiten käden ulottuvilla, vaikka toinen 
valinta olisi hänelle huomattavasti edullisempi. Osittain mukavuuden haluun perustuu myös 
status quo harha, jäädään vanhaan olotilaan odottamaan uusia vaihtoehtoja, vaikka niiden tulo 
on epätodennäköistä. Kolmantena kompastuskivenä on palautteen puutteellisuus, se antaa 
syyn olla tekemättä mitään. Listaa voi jatkaa. Tässä riittää todeta, että mahdollisuudet on avat-
tava siten, että perusvirheitä tekevien määrä jää niin pieneksi kuin suinkin. Thaler ja Sunstein 
kuvaavat tapoja, joilla ihmisiä voi vihjeellisesti tönäistä oikeaan suuntaan asettamalla ja esit-
tämällä informaatio ja valinnan vaihtoehdot tavalla, joka palvelee hänen ilmeistä etuaan. Jos 
joku tuntee omantunnon tuskia valintoja ohjatessaan, hän voi lohduttautua sillä, ettei ole ta-
paa, jolla ei olisi ohjaavaa vaikutusta. Tympeä, byrokraattinen ja kaavamainen tapa esittää 
tieto johtaa siihen, ettei tietoa käytetä. Taitavakin tiedon etsijä havaitsee ylikäymättömiä estei-
tä, kun pitää yhdistää eri alojen ja alueiden tietoja. Käsitteet ovat erilaisia ja elämisen sekä 
liikkumisen ehtoja kuvaavat tiedot saattavat puuttua kokonaan, oletetaan ihmisen osaavan 
ylittää eri hallinnon alojen kielimuureja, johon eivät pysty asianomaiset itsekään. Hyvinkin 
rakennettu kuvaus rajoittuu omaan hallintokarsinaan. Se on tekijälle turvallisempaa, mutta 
käyttäjälle avautuu mahdoton suo ylitettäväksi. Tietojen yhdistely ja yhteismitallisen kielen 
käyttäminen on vaikeuksista huolimatta asetettava tavoitteeksi. 
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Omatoimisuuden esteiden poistaminen kannusteita korjaamalla on vuosia kestävä työ. Sen 
takia on määriteltävä selkeästi ja samalla realistisesti tavoite, johon pyritään. Yleisesti ottaen 
tavoite on selvä, tarjotaan osatyökykyisille parempia työllistymismahdollisuuksia. Tavoitteen 
asettelua on rajattava ottamalla kantaa myös siihen sallitaanko ja kuinka paljon siirtymiä ny-
kyistä helpommin osa-aikaiseen työhön. On realistista olettaa, että osatyökykyisyyden koros-
taminen alentaa jossain määrin täystyökyvyn ja osatyökyvyn rajaa. Eläkemenojen kasvun ja 
työpanoksen kehityksen kannalta se ei ole suotavaa, mutta inhimillisesti ehkä perusteltua ja 
kokonaisuudessaan hyväksyttävää. Lisäksi on päätettävä keinojen linjavalinnasta: pyritäänkö 
tavoitteeseen ensi sijassa sosiaalivakuutuksen vai työllistämisen keinoilla. Hieman kärjistäen 
sanottuna on päätettävä, määritelläänkö ensin, paljonko työkyvystä on menetetty vai ensin 
paljonko sitä on jäljellä. Sosiaalivakuutus korvaa menetettyä työkykyä, työllistämisen tie 
käyttää jäljellä olevaa panosta. Valinnan taustaksi vielä kertausta pohjoismaisista lähestymis-
tavoista. 

 
o Ruotsin ja Norjan luvut viittaisivat siihen, että niiden käytäntöä seuraamalla osatyöky-

vyttömyysetuuksien määrä voisi Suomessa moninkertaistua, ainakin kolmin nelinker-
taistua. Näiden maiden korkeammat työkyvyttömyysetuuksien kokonaismäärät antavat 
kuitenkin aiheen päätellä, että osatyökyvyttömyyseläkkeiden korkea osuus selittyy 
osittain helpommalla siirtymisellä täystyöstä osatyöhön. Tanskassa on valittu työllis-
tämisen tie ja siitä syystä osapäivärahaa tai -eläkettä saavien osuus on pieni ja Suo-
meen verrattuna vajaatyökykyisyyden perusteella tuettujen henkilöiden määrä monin-
kertainen. Todettakoon, että Ruotsissa nämäkin luvut ovat tuntuvasti Suomen tasoa 
korkeammat. Kaiken kaikkiaan Ruotsin korkeampi työllisyysaste asettuu Suomen ta-
solle, jos osa-aikatyö muutetaan kokopäiväiseksi työksi tai toisin päin sanottuna näyt-
tää siltä, että Ruotsin korkeampi työllisyysaste on saavutettu ainakin osittain osa-
aikatyötä suosimalla. Tanskan työllisyysaste on kaikilla tavoilla laskettuna korkeampi 
kuin Suomen. Mitä tästä pitäisi päätellä? 

 
o Kansantulon kasvuun vaikuttaa työpanoksen määrä, ei se, kuinka monta henkilöä pa-

noksen aikaan saamiseen tarvitaan (toinen vaikuttava tekijä on tuottavuus). Sosiaali-
menoihin sen sijaan työpanoksen jakautumisella on merkitystä: osatyö pienentää me-
noja. Osatyön hinta voi kuitenkin muodostua korkeaksi, jos se syntyy laajan subventi-
on avulla. Lukujen perusteella Tanskan valitsema työllistämisen tie tuottaa Ruotsin 
linjavalintaa paremman tuloksen ja myös paremman tuloksen kuin mihin Suomessa 
ylletään. Tanskassa on vähemmän työkyvyttömyysetuuksia saavia, työllisyysaste on 
korkeampi ja niiden vastapainona vajaatyökykyisten tuettua työllistämistä kuvaavat 
luvut näyttävät maltillisilta. Vaikka oletettaisiin, että Tanskan osatyökykyisyyden pe-
rusteella tuetut työntekijät olisivat kaikki Suomeen verrattuna pois täystyöllistettyjen 
joukosta, Tanskan tulos on parempi. 

  
o Jos perustana käytetään Hytin lukuja vuodelta 2005, voitaisiin päätellä, että tanskalai-

nen tapa tuottaisi meillä noin 30 000 osa- tai kokoaikaista työntekijää työmarkkinoille. 
Luku näyttää hämmästyttävästi samalta kuin kolmen Suomessa tehdyn kyselyn tulos. 
Tällainen maavertailu sisältää kuitenkin suuria virhemahdollisuuksia. Ainakin on otet-
tava huomioon muut työstä luopumisen väylät. Suomen korkeampi työttömyys työt-
tömyysputkineen pitää sisällään myös osatyökykyisiä, toisin sanoen työttömiä, joiden 
oikea paikka olisi tavalla tai toisella kevennetty ja tuettu työ. Se merkitsee, että osa-
työkykyisten ja samalla työllisten määrä kipuaisi tanskalaisella työllistämisen mallilla 
tuota 30 000:a ehkä merkittävästikin korkeammaksi. Työllisten kokonaismäärän kasvu 
riippuu talouden ja sitä seuraavan työvoiman kysynnän kehityksestä, mutta työvoiman 
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ikärakenne johtaa joka tapauksessa tarjonnan niukentumiseen, joten potentiaalista ky-
syntää näyttäisi lähivuosina yhä suuremmalle määrälle osatyökykyisiäkin. 

 
o Tanskassa on erityisesti kuluneen kymmenen vuoden aikana ollut tavoitteena vähentää 

työkyvyttömyystapauksien määrää ohjaamalla ne henkilöt työmarkkinoille, joilla on 
työkykyä jäljellä. Lääketieteellinen arvio on vain osa kokonaisarviota. Tämän politii-
kan myötä poistettiin osaeläke. Henkilön työkyky pyritään palauttamaan ja saattamaan 
hänet avoimille markkinoille; jos se ei onnistu hänet voidaan ohjata ”flex job” nimellä 
tunnettuun menettelyyn. Työnantajalle korvataan työkyvyn vajaus, henkilö saa nor-
maalin palkan – myös siinä tapauksessa, että työkyky rajoittaa työntekoa. Työllisyys-
vaikutus on ollut odotettua parempi, mutta työkyvyttömyyseläkkeisiin sillä ei ole ollut 
toivottua vaikutusta. Se pelkistyy paljolti mielenterveysongelmiin, joihin flex jobkaan 
ei ole purrut. Nyt pyrkimyksenä on toisaalta rajata flex jobin piiriä siten, ettei sinne 
siirry henkilöitä, jotka menestyisivät avoimilla markkinoilla ja toisaalta rohkaista 
työnantajia ottamaan henkilöitä, jotka nyt siirtyvät tarpeettomasti eläkkeelle. Lisäksi 
etsitään tapoja, jotka kannustaisivat henkilöitä etenemään flex jobin piiristä kohti 
normaaleita työmarkkinoita.  

 
o Tanska on esimerkkinä kiinnostava sen takia, että siellä on osatyökykyisten työllisty-

minen, työstä saatava ansio ja työkyvyn vajauksesta maksettava korvaus kytketty tii-
viisti samaan pakettiin. Se vaikuttaa paremmalta kuin erikseen tehtävät päätökset kun-
toutustuesta tai osaeläkkeestä ja mahdollisista työllistämistoimista. Samoin etuna on 
se, että työkyvyn vajaus voi tarkoittaa hidastunutta työtahtia tai osa-aikaista, mutta 
täyttä työtahtia. Mallin ongelmana on, ettei se suosi liikkuvuutta työmarkkinoilla eikä 
poista niiden työntekijöiden työllistymisongelmia, joiden työskentelyyn liittyy tavan-
omaista enemmän ennakoimattomuutta. Myöhemmin kuvattava työpankki vähentäisi 
nimenomaan näitä ongelmia. 

 
o Tanskan kokemuksia punnittaessa on muistettava, että Tanskan ja Suomen sosiaalitur-

varakenteet poikkeavat toisistaan. Kannattaa kysyä, voisiko samoja tuloksia saavuttaa 
pienemmillä muutoksilla. Voisiko osatyökyvyttömyyseläkkeen ja työllistämisen yh-
distää nykyistä paremmin saumattomaksi kokonaisuudeksi. Voisiko osaeläke olla juuri 
se tekijä, joka mahdollistaa Tanskan mallia sujuvamman liikkumisen työmarkkinoilla, 
jos osaeläkkeen rinnalle rakennetaan työllistämisen turvaavia ratkaisuja. Osaeläke on 
henkilökohtainen ”työnhakuseteli”, jonka avulla voi hankkia haluamaansa työtä oma-
toimisesti. Sen toimivuuden parantamiseksi on kuitenkin puututtava eläkkeen ja ansio-
tulojen yhteensovituksen ongelmiin. 

 

Suomalainen tapa sovittaa ansiotyö ja eläke toisiinsa sisältää hankalia eläkeloukkuja. Niiden 
merkitystä kuvattiin aikaisemmin. Jos tosissaan halutaan osatyökykyisten toimivan työmark-
kinoilla aktiivisemmin ja että he pyrkivät myös parempiin ansioihin, on näihin loukkuihin 
löydettävä nykyistä paremmat ratkaisut. Vaihtoehtoja on useita. Vähäisimmän vastuksen tie 
on etsiä joustavampia tulkintoja rajanylitystilanteisiin. Toisin sanoen koetetaan kohtuullistaa 
yhteensovitusta yksittäistapauksissa. Tällä tiellä ollaan jo nyt. Mutta sen edelleen jatkaminen 
johtaa helposti kirjaviin ja lopulta vielä epäoikeudenmukaisempiin tulkintoihin.   

Seuraava mahdollinen askel, jolla nykyiseen malliin voidaan tehdä lievennyksiä, on toteuttaa 
SATA-komitean ehdotus kansaneläkkeen osatyökyvyttömyyseläkkeestä ja työssä käyvän 
vammaistuesta. Nämä kaksi ehdotusta johtaisivat siihen, että kansaneläkkeeltä tai kansan-
eläkkeeltä ja pieneltä työeläkkeeltä työhön tuleva henkilö voi kasvattaa työpanostaan kohtaa-
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matta yhtä pahaa eläkeloukkua kuin nykyisin. Työssä käyvän vammaistuki pienentäisi myös 
pudotusta siinä tapauksessa, että täyttä työeläkettä saava henkilö ansaitsee yli tulorajan, jonka 
jälkeen täysi työkyvyttömyyseläke alenee osaeläkkeeksi. Mutta tämä olisi vain osittaisratkai-
su, loukkuja jäisi edelleen. 

Johdonmukaisen politiikan pitäisi mennä vielä pidemmälle. Ansiotulojen ja eläkkeen yhteen-
sovituksen tulisi toteutua liukuvasti, ilman portaita, jotka pahimmillaan palkitsevat ahkeran ja 
eteenpäin pyrkivän työntekijän tulojen menetyksellä. Se merkitsisi melko suurta periaatteel-
lista ja käytännöllistä muutosta nykyiseen. Nyt voi ansaita eläkkeen muuttumatta takuueläk-
keen verran tai 40 prosenttiin asti työeläkkeen perusteena olevasta palkasta. Jos siirryttäisiin 
liukuvaan asteikkoon, yhteensovitus tulisi aloittaa alemmasta osuudesta, jotta asteikosta saa-
taisiin kohtuullisen loiva. Näin lisätulosta jäisi kohtuullisesti työntekijälle.  

Alla olevassa Pertti Honkasen laatimassa kuviossa on määräytymisperusteita muutettu siten, 
että yhteensovitus alkaa 40 prosentin sijasta siinä vaiheessa, kun ansiotulot ylittävät 20 pro-
senttia eläkepalkasta ja yhteensovitus toteutetaan 50 prosentin alenemalla. Samalla tavalla 
kansaneläke liukuu takuueläkkeen tason tultua ylitetyksi. Lisäksi on otettu huomioon verotuk-
sen ja asumistuen vaikutus. Havaitaan, että näin päästään jokseenkin johdonmukaisesti nou-
seviin tulokäyriin erilaisilla lähtötilannetta kuvaavilla olettamuksilla. Tätä työtä varten laadi-
tun laskelman tarkoituksena on antaa kuva millaisiin vaikutuksiin mahdollisen uudistuksen 
jälkeen päästäisiin. Lopputulokseen pääseminen edellyttää vielä paljon jatkoselvittelyä. Vä-
häisin niistä ei ole se, että liukuva asteikko edellyttää nykyistä aktiivisempaa tulojen seurantaa 
ja lisää siltä osin hallinnollista työtä. 

 
Kuva 18. Työtulon vaikutus nettotuloon työkyvyttömyyseläkkeen saajille (uudistus) Kela/Honkanen 
 

Periaatteellisena kysymyksenä on esitetty, onko oikein että ansaintaraja kytketään aikaisem-
piin ansioihin: miksi parempituloinen voi ansaita huomattavasti enemmän kuin pienituloinen 
eläkettään menettämättä. Kannustavuuden perusteella suhteellinen lähestymistapa on perustel-
tu, motiivi lisäansioiden hankkimiseen on suhteessa aikaisempiin ansioihin. Liukuvan as-
teikon käyttäminen sitä paitsi johtaisi yhteensovituksen aloittamiseen aikaisemmin. 

Jos uskotaan osatyökykyisten työllistymisen ylipäätänsä toteutuvan, on loukut otettava vaka-
vasti. Suurimmat ongelmat ovat tuloasteikon alapäässä, jonne suurin osa tapauksista sijoittu-
nee. Niitä ei voi järkevästi ratkaista puuttumatta koko asteikkoon. Tehtävään liittyvät merkit-
tävät periaatteelliset valinnat ja monet käytännön kysymykset pikemminkin kiirehtivät kuin 
jarruttavat viivytyksetöntä työn aloittamista. 
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Tässä yhteydessä on syytä arvioitava uudelleen myös osatyökyvyttömyyseläkkeen määräyty-
missäännöt. Liukuma puoltaisi asteikon aloittamista aikaisemmin ja lopettamista myöhem-
min. Toisin sanoen pienempi työkyvyn alenema voisi oikeuttaa osaeläkkeeseen ja nykyistä 
korkeampi raja täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen. Esimerkiksi Hollannissa täyteen työky-
vyttömyyseläkkeeseen oikeuttaa 80 prosentin työkyvyttömyys. Asteikon sisälle olisi määritel-
tävä rajoja korvauksen määrittelemiseksi esimerkiksi 25, 50 ja 75 asteikon mukaisesti. Tulo-
jen yhteensovitus olisi liukuva, mutta asteikko olisi tarpeellinen muun muassa eläkkeen ja 
työttömyyskorvauksen yhteensovittamisessa siinä tapauksessa, ettei ansiotyötä ole löytynyt.  

Työntekijöiden ja työnantajien kannustimien tulisi olla tasapainossa siten, että kysyntä ja 
tarjonta kohtaavat järkevästi toisensa. Osatyökykyisen työvoiman olisi oltava työnantajan 
silmissä riittävän houkutteleva ja työn vetovoiman riittävä työntekijän motivoimiseksi. Se 
onnistuu helpoiten kaikkia tyydyttävällä tavalla silloin, kun henkilö jatkaa samassa työssä tai 
ainakin saman työnantajan palveluksessa ja kaikilla on hyvää tahtoa ja viitseliäisyyttä. Aina ei 
käy näin, kaikilla ei ole työtä ja työnantajaa ja vaikka olisikin, työn laatu, työssä olon pituus ja 
siitä maksettava korvaus voisivat yhdistyä toisiinsa paremmin toisessa työpaikassa. Siirtymiä 
pitäisi sujuvoittaa. 

Erityinen paino on toimintamallia kehitettäessä annettava mielenterveyskysymyksille, tavalla 
tai toisella pitäisi onnistua vähentämään mielenterveyssyistä eläkkeelle siirtyvien määrää. 
Tehtävän vaativuutta kuvaavat tutkimustulokset, jotka osoittavat työnantajien hyvin epäilevän 
asenteen mielenterveyshäiriöistä kärsiviä kohtaan. Ja lääkäreidenkin suhtautumisessa työn 
tekemiseen on toivomisen varaa. Tanskaan verrattaessa on muistettava, että sikäläinen sairau-
den aikainen työsuhdeturva on heikompi eikä sekään ole riittänyt kannustimeksi työllistää 
mielenterveyshäiriöistä kärsiviä.  

Siirtymien hoitamiseksi nykyistä paremmin osatyökykyistä työhön ohjaava prosessi on saata-
va toimimaan asiakaslähtöisesti ja saumattoman työhakuisesti. Suotavaa on, että työllistymi-
nen onnistuu omatoimisesti tai mahdollisesti kehittyvien työnantajapoolien välityksellä työstä 
työhön periaatteella. Usein kuitenkin tarvitaan tukitoimia kuten koulutusta tai kuntoutusta, 
josta vastaavat sosiaalivakuutus, työvoimahallinto tai kunta. Tämän prosessin ongelmallisuut-
ta on edellä kuvattu. Se voi muodostua todelliseksi kompastuskiveksi tai ainakin tehottomaksi 
johtamaan työmarkkinoille. 

Korjaavia toimia voidaan toteuttaa eriasteisella kunnianhimolla. Vaatimattomimmasta päästä 
on selkeyttää työnjakoa ja vannoa yhteistyön nimeen. Niin on tehty vuosikymmeniä. Tulokse-
tonta tämäkään ei ole. Epäselvyyksiä on ratkottu ja rajanvetoja voidaan edelleen täsmentää. 
Tällaista työtä tehdään parhaillaankin. SATA-komitean ehdotus tavasta, jolla vastuusuhteet 
selvitetään ja toteutetaan se myös määräajassa, poistaisi tarpeetonta epäselvyyttä ja viivytte-
lyä. Seuraava askel on ottaa käyttöön työhön ohjaaja, case manager, joka seuraa ja ohjaa asi-
akkaan etenemistä. Ohjaaja nimetään, jos etenemisen oletetaan sitä vaativan. Tämä on ollut 
keskeinen osa Kelan kyky-hanketta. 

Onnistunut ja tehokas työhön siirtymistä tukeva prosessi edellyttäisi kuitenkin suurempaa 
kunnianhimoa uudistajilta. Tuloksellisen toiminnan varmistamiseksi olisi koko prosessille 
nimettävä vastuuyksikkö alkutilanteesta työpaikalle. Kysymys ei ole vain yksittäisen henkilön 
opastamisesta, vaan prosessin osien muokkaamisesta tehokkaammiksi. Tehokkaammiksi ni-
menomaan koko prosessin osina, työllistymisen edistäjinä, ei kohteina sinänsä. Nyt lukuisat 
toimijat yrittävät epäilemättä parhaansa, mutta kun ketju on hahmoton ja prosessin johto puut-
tuu, tulokset eivät ole tyydyttäviä. Johto ei tässä tapauksessa tarkoita kaikkien osien saatta-
mista yhteisen johdon alaisuuteen organisaationa, vaan prosessivastuun määrittelyä siten, että 
yksi taho vastaa asiakkaalle toiminnasta ja sen tuloksellisuudesta ja että sillä on käytössään 
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tarpeelliset välineet työllistymisen onnistumiseksi. Vastuussa oleva hankkii tarvittavat palve-
lut, neuvottelee niiden sisällöstä, sopii hinnat, laadun, aikataulut ja niin edelleen. Tällaista 
tapahtuu nytkin, mutta vain osassa prosessia. Tuloksellisuuden takaamiseksi osat olisi kytket-
tävä yhteen.  

Asiakkaat on nyt lohkottu eri toimijoille. Kun otetaan huomioon asiakaskunnan erilaisuus, 
tällainen segmentointi on perusteltua ja erityisen perusteltua se on siitä syystä, että työllisty-
misestä hyödyn saajatkin ovat eri yksiköitä. Ongelmallista on se, ettei työnjako ole selvä ja 
että vastuu ja vastuun mukana välineet voivat vaihtua kesken prosessin. Nämä liittyvät toi-
siinsa. Jos toimijat voisivat välineidensä puolesta toimia itsenäisesti, ne voisivat kantaa koko-
naisvastuun alusta loppuun. Myöhemmin mahdollisesti paljastuva virhe asiakkaan nimeämi-
sessä tietyn yksikön vastuulle voidaan taloudellisesti hoitaa siten, että kustannukset jaetaan 
uudelleen vastuuyksiköiden kesken eli regressisääntöihin olisi tehtävä tämän mahdollistava 
muutos. 

Lyhyesti tämä tarkoittaisi sitä, että jokainen vastaisi omien asiakkaidensa työllistämisestä: 
sosiaalivakuutus vastaa kuntoutuksen lisäksi omien asiakkaidensa työllistämisestä, kunta 
omistaan (työtoiminta ja kuntouttava työtoiminta) sekä työ- elinkeinohallinto omista vajaa-
kuntoisistaan ja että kaikilla on käytössään riittävät välineet työkunnon parantamiseksi ja työl-
listymisen tukemiseksi.  

 
Kuva 19. Prosessivastuun selkeyttäminen 

Kun kullekin työkyvyn edistämisestä ja palauttamisesta vastuussa olevalle taholle määritel-
lään yksiselitteinen vastuu toiminnan onnistumisesta työpaikalle asti, sen tehtäviin kuuluu 
silloin automaattisesti koko prosessin hallinta. Työeläkeyhteisöille tämä ei merkitse välttä-
mättä suurta muutosta nykyiseen elleivät ne halua käyttää myöhemmin kuvattavan palveluyk-
sikön palveluita ja työllistämisen tukitoimia. Toisin sanoen tämä ei pakottaisi muutoksiin, 
mutta avaisi uusia mahdollisuuksia. Määrien perusteella suurin merkitys tällä olisi kansanelä-
kelaitokselle. Käytännössä se joutuisi ottamaan vastuun myös työllistämistoimista ja vasta-
painona sille tulisi mahdollisuus käyttää aktiivisia työllistämisen välineitä. Kuntien kiinnostus 
kuntouttavan työtoiminnan kehittämiseen saattaisi saada uutta puhtia, jos työllistämisen tu-
keminen tulisi laajemmin sen päätettäväksi. TE-toimistojen asiakasmäärä pienenisi ja samalla 
luonnollisesti jouduttaisiin punnitsemaan resurssien jako uudelleen. 
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Kun jokainen linja vastaisi oman prosessinsa tehokkuudesta, tuloksen voi odottaa paranevan 
nykyisestä. Lisäksi oikeudenmukaisuus paranee, koska linjavalinta ei vaikuta käytössä oleviin 
välineisiin. Hallinnolliset rajaukset eivät aseta henkilöitä eri asemaan. Kaikilla linjoilla on 
käytössään sen tehokkaiksi arvioimat välineet. Sosiaalivakuutuksen kehittämiseen tämä tarjo-
aa johdonmukaisen jatkon niille ponnisteluille, joiden avulla on pyritty hillitsemään eläkkeel-
le siirtymistä. Lainsäädännössä on korostettu kuntoutusmahdollisuuksien käyttämistä ennen 
eläkepäätöksiä. Askel eteenpäin on asettaa tavoitteeksi työllistäminen ja rakentaa siihen joh-
tava toimintamalli. Jos arvioidaan, että kuntoutuksella, koulutuksella tai muilla vastaavilla 
toimilla voidaan parantaa työmarkkinakelpoisuutta, ei jätetä asiaa puoliväliin, vaan otetaan 
vastuu myös työllistämisestä kaikilla niillä keinoilla, joita työllistämisen käytössä on 

 

Hallinnollinen vastuun jakaminen uudelleen on hyvä alku prosessin hallinnan parantamiseksi, 
mutta se ei riitä. Työntekijän huoli toimeentulon jatkuvuudesta ja työnantajan huoli rekrytoin-
tiin liittyvistä riskeistä ei tällä vielä poistu. Sitä paitsi sosiaalivakuutuksen puolella työmark-
kinaosaamisessakin saattaa olla puutteita. Jos osoittautuu, että työllistämisessä ja työsuhteen 
kestossa on tavanomaista suurempia ongelmia, prosessivastuu on syytä siirtää asiaan vihkiy-
tyneelle yksikölle. Tässä sitä kutsutaan Voimalaksi (jalostaa ja jakaa energiaa). Prosessivas-
tuun siirrosta sovitaan yhteisesti asiakkaan, aikaisemman vastuuyksikön (kuten Kela) ja Voi-
malan kesken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 20. Prosessivastuun siirto 

Sopimus voi sisältää osittaisvastuun tai kokonaisvastuun kaikista tarvittavista toimenpiteistä 
sekä tavan, jolla kustannukset hoidetaan. Yleensä selkeintä on siirtää kokonaisvastuu, jolloin 
Voimala 

� huolehtii työhön valmentavasta prosessista alusta loppuun  
� etsii työtä ja rakentaa yhteyksiä työmarkkinoille 
� sovittaa valmennuksen näköpiirissä olevaan työhön 
� sopii työnantajan kanssa mahdollisista tukitoimista 
� huolehtii palkan sekä mahdollisen eläkkeen tai päivärahan yhteensovituk-

sesta  
� seuraa työllistymisen onnistumista 
� maksaa toimeentuloturvan kitkattomasti ei-työllisiltä jaksoilta 
� perii eläke- tai päivärahan asianomaiselta organisaatiolta 
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Kuva 21. Voimala kokonaisvastuun kantajana  

Siirtosopimus on mahdollista tehdä niin, että kaikki hyötyvät. Yhteinen hyöty tulee nopeasta 
työllistymisestä. Siitä syystä sopimuksen tulee sisältää erä, josta Voimala hyötyy onnistues-
saan odotettua nopeammin työllistämisessä. Toimeksiantajan kannattaa palkita nopeus, koska 
se hyötyy tehokkuudesta pienentyvinä toimeentuloturvakustannuksina. Työntekijä hyötyy 
lisäksi toimeentuloon liittyvän epävarmuuden poistumisesta. Voimala on paitsi työhön val-
mentaja ja työhön sijoittaja myös toimeentuloturvasta vastaava yksikkö. Kun työllistyminen 
näyttää vakiintuneen, asiakas siirtyy eri sopimuksella takaisin alkuperäisen vastuun piiriin. 
Missään vaiheessa prosessivastuu ei jää epäselväksi. 

Näin on selvennetty prosessivastuu ja onnistuttu varmistamaan toimeentuloturvan jatkuvuus, 
mutta entä työnantajan riski. Voimala voi neuvotella tukitoimista ja tarjota työpaikalle ulottu-
vaa neuvontaa ja taloudellista tukea, mutta työsopimuksen sitovuus voi edelleen näyttää työn-
antajan silmissä liian suurelta riskiltä. Lisäksi osa Voimalan asiakkaista tarvitsee tavanomais-
ta enemmän työhön perehdyttämistä eikä säännöllistä työhön osallistumistakaan voida taata. 
Tätä varten tarvitaan erityisjärjestely, jota tässä kuvataan nimellä työpankki. Se voi olla Voi-
malan yksi toimintamuoto, mutta tässä se on kuvattu omana laatikkonaan tehtävän merkityk-
sellisyyden takia.  

Työpankin tehtävänä on 

 
� Toimia työnantajana silloin, kun se on työllistymisen kannalta tarkoituk-

senmukaista 
� Tarjota työvoimaa työmarkkinoille markkinoiden maksamaa korvausta vas-

taan eli vuokrata työvoimaa  
� Maksaa työntekijälle työehtosopimuksen mukaista palkkaa työllistymisen 

ajalta 
� Huolehtia (Voimalan kanssa) palkan ja sosiaaliturvan yhteensovituksesta ja 

sosiaaliturvasta työttömyysjaksojen aikana 
� Sopia työnantajien kanssa työstä, jota voidaan tehdä kysynnän taukokohdis-

sa (erityisesti kunnat) 
� Järjestää työmarkkinakelpoisuutta parantavia toimia työtilaisuuksien puut-

tuessa 
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Kuva 22. Työpankki riskien tasaajana 

 

Työpankki poistaa työnantajalta työsopimukseen liittyviä riskejä ja takaa samalla työntekijälle 
katkeamattoman toimeentulon. Palkkaa maksetaan tehdystä työstä työehtosopimuksen mu-
kaan työntekijälle, työnantajan kanssa sovitaan erikseen perittävästä korvauksesta. Pankki 
neuvottelee aktiivisesti saadakseen kysyntää tasaavaa työtä. Pankki voi lisäksi taata työn tilaa-
jalle tasaisen työvoiman saannin, vaikka työntekijöiden edellytykset säännölliseen työhön 
vaihtelevat sopimalla varahenkilöjärjestelystä. Pankki on erityisen tärkeä työllistämisen väli-
ne niille henkilöille, joihin työmarkkinoilla kohdistuu eniten ja usein tarpeettomasti ennakko-
luuloja kuten ikääntyneet, heikosti koulutetut, mielenterveysongelmista kärsineet ja kehitys-
vammaiset.  

Kaikki eivät pääse työllisyyskynnyksen yli näilläkään toimenpiteillä. Heille on järjestettävä 
erikseen organisoitua toimintaa, jota tässä kutsutaan työnimellä Palvelu. Sille on monia käy-
tännön esikuvia sekä kuntien että järjestöjen harjoittamasta toiminnasta. Palvelu on tarkoitettu 
henkilöille, joiden työkuntoisuus ei täytä työmarkkinoiden ehtoja eikä koulutus ja kuntoutus 
yhdistyneenä tuettuun työllistyminenkään näytä avaavan tietä tavanomaisiin töihin.   

 
Kuva 23. Palvelu työorientaation luojana 

Palvelu voi toimia myös yhteistyössä Pankin kanssa kumpaankin suuntaan: se voi tarjota työ-
tä pankin asiakkaille ja myös työntekijöitä, jotka Pankin välityksellä siirtyvät avoimille mark-
kinoille. Kattavan Palvelujen verkoston luomiseksi Voimalan tulee neuvotella kuntien ja kol-
mannen sektorin toimijoiden kanssa sopivien työtehtävien tarjoamisesta. Edellytyksiä nykyis-
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tä järjestelmällisempään toimintaan olisi olemassa, mutta voimat kokoava yksikkö puuttuu. 
Olisi harkittava voisiko Voimala hoitaa myös tämän tehtävän. Silloin myös kuntouttavalle 
työtoiminnalle saataisiin kattavampi toiminta-alusta. Palvelu tarjoaisi yhden mahdollisuuden 
parantaa kuntouttavan työtoiminnan tuloksellisuutta rakentamalla järjestelmällisesti elämän-
hallintaa parantavia toimintamalleja ja luomalla aktiivisia yhteyksiä työpankin kautta ja suo-
raan työmarkkinoille.  

Edellä viitattiin yhtenä osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksia nopeuttavana keinona 
pooliin, joka toimii yritysten ja yleensä työnantajien välisen siirtojärjestelyn nopeuttajana ja 
tarjonnan monipuolistajana. Se voi toimia kokonaan Voimalan ulkopuolisena järjestelynä, 
mutta toiminnan kattavuuden varmistamiseksi ei heti pidä jättää pois laskuista sitäkään mah-
dollisuutta, että Voimala toimii aktiivisessa yhteistyössä poolien kanssa. 

 

 
Kuva 24. Pooli osana kokonaisuutta 

Samaan kuvaan yhdistettynä nähdään työhön johtavien reittien moninaisuus. Työhön ohjausta 
edeltävät asiakkaan tarpeen mukaan käynnistetyt työkykyä ja ammattitaitoa parantavat toi-
menpiteet. Toiminnat voidaan organisoida monella eri tavalla, tätä ei siis pidä ymmärtää or-
ganisaatiokaavioksi, vaan toimintakokonaisuuksia kuvaavaksi malliksi. Sosiaalivakuutuksesta 
vastaavat tahot samoin kuin kunnat ja TE-hallinto voivat erikseen huolehtia Voimalan tarkoit-
tamista toimista, mutta selvä mittakaavaetu saavutetaan, jos osatyökykyisten työmarkkinoille 
ohjaajat voisivat yhdessä sopia organisointitavasta. Yhtenä mahdollisuutena on, että Voimala 
valtion ja sosiaalivakuutusyhteisöjen yhdessä omistama yhtiö. Yhtiö hankkii paikallisesti tar-
vittavat palvelut luomalla maan kattavan verkoston. Jokainen käyttää sen palveluja haluamas-
saan laajuudessa. 
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Kuva 25. Heterogeenisuuden huomioon ottava toimintakokonaisuus 
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11.1.4 Yhteenveto ehdotuksesta A 

Osatyökykyisten työllistymisen esteiksi on todettu: 

1. Luottamuspula, ennakkoluulot ja tiedon puute 
2. Ryhmän heterogeenisyys, markkinointivaikeudet 
3. Toimeentuloturvan loukut ja työsuhteen laatuun ja kestoon liittyvä epävarmuus 
4. Työnantajan riskit ja erityisjärjestelyjen vaatima vaiva 
5. Työhön ohjausprosessin epämääräisyys ja epäselvät työnjaot 

 

Vastauksiksi on esitetty: 

o Ensimmäisenä toimena ja kaiken perustana on luottamusneuvottelu, neuvottelu tavoitteen 
painoarvosta ja valmiudesta ponnistella sen puolesta. Myönteisessä tapauksessa käynnis-
tetään tiedotus-, koulutus- ja tutkimusohjelma, jonka ydintehtävänä on väärien ennakko-
luulojen kumoaminen, tavoitteen merkityksen korostaminen ja työllistämismahdollisuuk-
sia parantavan tiedon levittäminen. Työntekijöiden ja työnantajien mahdollisuuksia hank-
kia omiin tilanteisiinsa sopivaa tietoa parannetaan ja käynnistetään aktiivinen hyvien käy-
täntöjen levittämistoiminta. 
 

o Toiseen haasteeseen on vastauksena toimintamuotojen kehittäminen siten, että asiakas-
kunnan heterogeenisuus tulee otettua huomioon, kaikille tarjotaan mahdollisuus työllistyä. 
Ensi sijassa kannustetaan työpaikan sisäisiä järjestelyjä ja työpaikkojen välisiä työstä työ-
hön järjestelyjä. Niitä voidaan tukea koulutus- ja kuntoutustoimilla.  Osatyökyvyttömyys-
eläke asetetaan yhä useammin täyden työkyvyttömyyseläkkeen vaihtoehdoksi. Vanhuus- 
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ja työkyvyttömyyseläkkeellä sekä työttöminä olevia osatyökykyisiä pyritään saamaan ta-
kaisin työmarkkinoille tarjoamalla tarvittavia työkykyä parantavia toimia ja työllistymistä 
edistäviä tukimuotoja. Tukitoimien intensiivisyys porrastetaan asiakkaan mukaan muun 
muassa siten, että työnantajariskejä pienennetään. 
 

o Kolmanteen haasteeseen, toimeentuloturvan loukkuihin puututaan muokkaamalla toi-
meentuloturvaa siten, että työpanoksen kasvattaminen tuottaa lisähyötyä työntekijälle. By-
rokratialoukun poistamiseksi eli palkan, sosiaaliturvan ja työllistämistoimien yhteensovi-
tuksen parantamiseksi työllistämisestä ja toimeentuloturvasta huolehtiminen annetaan sa-
man yksikön tehtäväksi. Lyhytaikaisenkaan työsuhteen solmimiseen ei silloin liity toi-
meentulokatkoja. Instituutioiden väliset rahavirrat hoidetaan niiden kesken asiakasta vai-
vaamatta. 
 

o Työnantajan velvoitteita ja työsopimukseen liittyviä riskejä kevennetään järjestämällä 
työpaikalle asti ulottuvaa neuvontaa ja maksamalla palkkatukea. Työllistymisen edistämi-
seksi työpankki voi toimia työnantajana ja palkan maksajana, työn teettäjän kanssa sovi-
taan erikseen korvauksesta. Pankki sitoutuu toimittamaan tarvittavaa työvoimaa varahen-
kilöiden voimin, jolloin sovittu työpanos toteutuu. 
 

o Työhön ohjausprosessi uudistetaan siten, että prosessin omistaja voidaan määritellä yksi-
selitteisesti. Linjavastuu määritellään työnjaon pohjalta työeläkeyritykselle tai laitokselle, 
kelalle, kunnalle tai TE-toimistolle ja vastuu ulottuu työllistämiseen asti. Tehostetun työl-
listämisen osalta voidaan sopia vastuun siirtämisestä Voimalalle. Sen jälkeen Voimala on 
organisaatiokielellä sanottuna alusta loppuun sen prosessin omistaja, joka vie osatyöky-
kyisen työmarkkinoille. Voimala voi kantaa suuremman tai pienemmän vastuun työnteki-
jästä siitä riippuen, mikä on hänen työmarkkina-asemansa kannalta hänelle edullisinta. 
Erityisesti mielenterveysongelmista kärsivien työllistämiselle tarjoutuisi näin joustava ja 
yksilöllisesti räätälöity mahdollisuus.  

Voimalan sisäisillä kannusteilla varmistetaan henkilöstön kiinnostus ohjata asiakkaita avoi-
mille, ”normaaleille” työmarkkinoille. Onnistunut työllistäminen pienentää eläkkeestä vas-
tuussa olevan yhteisön rahoitusvastuuta. Voimalan hallituksen tehtävänä on valvoa, että pro-
sessin hallinnasta saadaan aiottu hyöty irti. 

 

11.2 B. Mitä joka tapauksessa pitäisi tehdä 

Edellä kuvattu kokonaisuus edellyttää joukon hallintoa ja organisointia koskevia lainsäädän-
nön muutoksia, joita ei ole tarkoituksenmukaista ryhtyä kuvaamaan yksityiskohtaisesti ennen 
kuin päätös linjavalinnasta on tehty. Jos päädytään käynnistämään kattava toimintaohjelma 
������������� työllistämiseksi, samassa yhteydessä tulevat tarkasteltavaksi ne lukuisat 
yksityiskohdat, jotka nykyisin aiheuttavat kitkaa. Niitä en edellä ole luetellut, jotta kokonais-
kuva pysyisi kohtuullisen hallittuna.  

Mikäli kattavaa ����������$����� ei pidetä tarkoituksenmukaisena, on joka tapauksessa syy-
tä tehdä listaus niistä yksittäisistä toimista, joihin on kaikissa tapauksissa syytä puuttua – 
myös osana kokonaisohjelmaa. Seuraavassa luettelossa on eräitä näistä ja osa niistä on jo 
edellä tullut suoraan tai välillisesti esille. Tämän lisäksi muun muassa selvityshenkilö Mika 
Vuorelan raportissa on ehdotuksia, jotka on syytä ottaa vielä harkintaan.  
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Esitys kansaneläkkeen osatyökyvyttömyyseläkkeestä ja sitä täydentävästä vammaisen työssä-
käyntilisästä sisältyi jo SATA-komitean ehdotuksiin. Osatyökyvyttömyyseläkkeen määräy-
tyminen liittyy ��'���, jolla eläkeloukkujen haittoja puretaan. Kuten todettiin, tähän ratkai-
suun sisältyy periaatteellisia ja käytännöllisiä kysymyksiä, jotka vaativat lisää selvitystyötä. 
Neuvottelut muutostarpeista on syytä kytkeä siihen kokonaisuuteen, jolla osatyökykyisten 
työllistymistä ryhdytään edistämään.  

SATA-komitean ehdotusta seuraten eläkkeen lepäämään jättäminen on tehty mahdolliseksi 
kahden vuoden ajaksi henkilön siirtyessä työelämään. Laki on määräaikaisena voimassa 
31.12.2013 saakka. Laki on ���� saattaa voimaan pysyvästi. Epätietoisuus jatkosta luo epä-
varmuutta vakuutettuihin. Samalla on syytä muuttaa kahden vuoden määräaika kolmen vuo-
den mittaiseksi. Lyhyt aika on omiaan saamaan työssä olijat epävarmoiksi ja palaamaan takai-
sin eläkkeelle.    

Sairausvakuutuslaissa on tehty mahdolliseksi työssä käynti sairauspäivärahakauden aikana. 
Tämän osasairauspäivärahakauden aikana tavoitteena on selvittää, miten henkilö menestyy 
työssä ja mitä tulisi tehdä työedellytysten parantamiseksi. Muodollisesti henkilö on edelleen 
todettu työkyvyttömäksi ammattiinsa tai siihen läheisesti verrattavaa ammattiin. Työlle on 
myös säädetty enimmäisaika, 72 päivää. Sen vaikutuksia on tutkittu ja tulokset ovat myöntei-
siä. Ongelmallista on, ettei päivärahaa voida myöntää aidosti osatyökyvyttömyyden perusteel-
la. Tällainen tilanne voi tulla alusta asti vastaan, jolloin on epäjohdonmukaista todeta henkilö 
täysin työkyvyttömäksi. Kun työntekijällä on yleensä oikeus sairausajan palkkaan sairauden 
alkuvaiheessa, on tämän sovittaminen osatyökyvyttömyyteen perustuvaan osasairauspäivära-
haan muodostunut ongelmalliseksi. Työmarkkinajärjestöjen tulisi neuvotellen etsiä nykyistä 
toimivampi ratkaisu tähän tilanteeseen. Samoin olisi selkeämmin huomioon sellainen mahdol-
lisuus, että henkilö tekee kahta työtä ja tulee toiseen työkyvyttömäksi. Viimeistään sairauden 
pitkittyessä tulisi avata mahdollisuus määritellä henkilö osatyökyvyttömäksi ja ottaa käyttöön 
siihen liittyvä osasairauspäiväraha. Näin voidaan samalla pienentää sairauspäivärahan ja eläk-
keen välistä eroa ja nopeuttaa työmarkkinoille paluuta. Viimeistään silloin, kun sairaus on 
kestänyt 150 päivää, tulisi arvioida salliiko henkilön työkyky hänen siirtyä osasairauspäivära-
halle. Jos toimeentuloa täydentävää työtä ei ole, yhtenä vaihtoehtona voisi olla, että henkilö 
siirtyy halutessaan edellä kuvattuun työpankkiin, jonka on tarjottava työtä tai toimeentulo, 
joka vastaa sairaus- ja työttömyyskorvauksen yhdistelmää. Pienenä yksityiskohtana olisi har-
kittava myös matkakustannusten korvausta siinä tapauksessa, että sairaus ei estä työntekoa, 
mutta edellyttää merkittäviä työmatkasta aiheutuvia lisäkustannuksia, käytännössä yleensä 
taksin käyttöä. 

Eläkelainsäädännössä oleva erilainen työkyvyttömyysmääritelmä tulisi ottaa tarkasteluun. 
Sosiaalivakuutuksen ������� ���� ei ole vakuuttaa ammattia, työkyvyttömyyttä määriteltä-
essä on arvioitava kohtuullisessa laajuudessa työskentelyn mahdollisuuksia jo senkin takia, 
että työelämä muuttuu koko ajan. Julkisen sektorin ammatillinen työkyvyttömyys aiheuttaa 
yhteensovitusongelmia ja tulisi yhdenmukaistaa yksityisen sektorin määritelmän kanssa.  Sa-
moin edellä mainittu sairausvakuutuksen 150 päivän jälkeen tehtävä arvio työkyvystä tulisi 
perustaa väljemmälle työkykymääritelmälle. Silloin tarvittaviin mahdollisesti ammatin vaih-
toa edellyttäviin toimiin ryhdytään puoli vuotta aikaisemmin. Näin vältettäisiin tilanteita, jois-
sa vuoden sairastamisen jälkeen todetaan, ettei henkilöllä ole oikeutta sairauspäivärahaan eikä 
eläkkeeseen. Kun muutos liittyisi suurempaan osatyökykyisten aseman parantamisohjelmaan, 
työmarkkinajärjestöt voisivat liittää sen siihen. 
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SATA-komitean ehdotukset kuntoutuksen rajapintojen selventämiseksi ja vastuiden määritte-
lemiseksi tulisi toteuttaa. Samassa yhteydessä on pyrittävä selventämään työ- ja elinkeinohal-
linnon ja kelan välistä työnjakoa työttömien ammatillisen kuntoutuksen osalta. Kuntoutustar-
veselvitysten tulisi käynnistyä nykyistä nopeammin, mikä edellyttää myös sairausvakuutus-
lainsäädäntöön muutoksia. SATA-komitean ehdotuksiin kuului määräajan asettaminen myös 
� ��� � ���'��� arvioinnille silloin, kun on syntynyt epäselvyyttä kenen tehtäviin arviointi 
kuuluu. Komitean ehdotuksen mukaan viranomaisen on selvitettävä kenen vastuulle kuntou-
tustarpeen arviointi kuuluu. Nykyisin velvollisuuksiin kuuluu ”ohjata” henkilö toisen viran-
omaisen luokse. Tällainen menettely johtaa useissa tapauksissa siihen, ettei lopultakaan sel-
viä, kenelle vastuu kuuluu. Ehdotuksen mukaan työttömän osalta vastuu kuuluisi työ- ja elin-
keinohallinnon viranomaisille ja muiden osalta kansaneläkelaitokselle. Ehdotuksen toteutta-
minen selventäisi myös Voimala-mallin edellyttämää työnjakoa. 

Työkyvyttömyysarviota tehtäessä huomion tulisi kohdistua kaikissa vaiheissa jäljellä olevaan 
työkykyyn ja sen käyttömahdollisuuksien parantamiseen. Eläkkeellä olevia tulisi kannustaa 
järjestelmällisesti palaamaan työhön ja luoda tätä varten järjestely, jonka avulla lähestytään jo 
���������� olevia ja arvioidaan heidän mahdollisuutensa osallistua työelämään uudelleen. 
Muista maista saatuja kokemuksia on syytä käyttää apuna mallia rakennettaessa. 

Kuntoutuksen soveltaminen nuoriin ei voi perustua samoihin työttömyyttä ja työkyvyttömyyt-
tä koskeviin näkökohtiin kuin aikuisten, jo työmarkkinoilla olevien kuntouttaminen. Kuntou-
tusta olisi tässä elämänvaiheessa arvioitava avarammin oikean ammatinvalinnan turvaamisek-
si. Samassa yhteydessä on harkittava nuorten kuntoutusrahakauden jatkamista 20 ikävuodesta 
eteenpäin 2-5 vuotta. 

Kuntoutuksen ja työn yhdistäminen nykyistä joustavammin olisi mahdollista, jos otetaan 
käyttöön osakuntoutusraha. Kansaneläkelaitoksen kuntoutuslainsäädäntöä tulisi muuttaa siten, 
että tällainen työelämää palveleva muutos olisi mahdollinen. 

Apuvälineiden tarpeen ��"������, opastus, kokeilu ja työpaikan sovellutukset on tehtävä asian-
tuntemuksella ja riittävän varhain todellisten olojen pohjalta. Edellä kuvattu prosessivastuun 
selventäminen poistaisi ongelmatilanteita. 

Käytössä on useita erilaista ei-työsuhteista palvelumuotoa työttömille, vajaakuntoisille ja työ-
kyvyttömyysetuutta saaville: esimerkkeinä työharjoittelu, kuntouttava työtoiminta, sosiaali-
huoltolain mukainen työtoiminta ja kehitysvammalain mukainen työtoiminta, ammatillisena 
kuntoutuksena toteutettava työhön valmennus ja mielenterveyskuntoutujien työhön valmen-
nus. Voimien kokoaminen ja toimintaprosessien suunnitteleminen yhdessä paikallisella tasol-
la johtaisi todennäköisesti parempaan lopputulokseen.  

Kuntien järjestämän työtoiminnan piiriin on arvioitu kuuluvan sellaisiakin kehitysvammaisia, 
joiden työtehtävät vastaavat avoimien markkinoiden työtehtäviä. Työtoiminnan samoin kuin 
� ��� ���"�� työtoiminnan tavoitteen asettelun ja toimintamallien tulisi mahdollistaa val-
mentavan toiminnan rinnalla asteittaisen siirtymisen tavanomaisiin työsuhteisiin. Kuntien 
tulisi nykyistä rohkeammin yhteiskuntavastuullisina toimijoina käyttää työvoimana henkilöi-
tä, joiden on todettu työtoiminnassa ja kuntouttavassa työtoiminnassa kykenevän tavanomai-
seen työhön. Lisäksi vastaava velvoite tulisi sisällyttää ostopalvelusopimuksiin.  
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12 Yhteenveto 

12.1  Tausta 

Vuosien mittaan käynnistetyt toimet osatyökykyisten työllistymisedellytysten parantamiseksi 
eivät ole tuottaneet toivottua tulosta. Perimmiltään kysymys on siitä, ettei ole tehty selvää 
valintaa halutaanko sosiaaliturvan avulla siirtää työmarkkinoilta pois ne, joiden työkyvyssä on 
vajausta vai etsiä kestäviä tapoja heidän työllistämisekseen.  

Osatyökykyisten työllistymistä voidaan perustella (1) oikeutena eli mahdollisuutena parantaa 
toimeentuloa ja samalla tulevaa eläkettä sekä avartaa vaikutusväyliä ja vuorovaikutuksen 
muotoja. Työ toimintana kytkee ihmisen yhteisöön ja antaa elämälle rytmin ja tarkoituksen. 
Työ voidaan nähdä myös (2) velvollisuutena kantaa yhteisvastuuta. Työ on tuotannontekijä. 
Eläkemenojen supistuminen ja kohoavan työllisyyden tuoma verotulo vähentää veroasteeseen 
kohdistuvaa painetta ja auttaa julkisen talouden tasapainottamista. Mitä paremmin halutaan 
suojautua heikkenevältä elatussuhteelta, sitä enemmän on kannustettava olemassa olevan työ-
panoksen käyttämiseen.  

Työkyvyn mittaamisen ja sen merkityksen monisäikeisyyttä kuvaa se, että työssä ja eläkkeellä 
on työkyvyltään samanlaisia henkilöitä. Varsinaisten työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus on 
vakiintunut noin 20 000 uuden vuosittaisen tapauksen tasolle. Kaikkiaan varhaiseläkkeiden 
kautta siirtyy vuosittain 35 000 – 40 000 ihmistä pois työelämästä. Työkyvyttömyystulkinta 
vaihtelee työn asettamien ehtojen, sosiaaliturvan kriteereiden ja ajan hengen mukaan eli sen 
mukaan nähdäänkö työkyvyssä ensi sijassa esteitä vai mahdollisuuksia ja mikä on työmarkki-
noilla vallitseva selitysoppi. 

Vakiintuneiden työsuhteiden osuus on ollut lievässä nousussa. Samaan aikaan työtehtävien 
sisältö muuttuu: vanhoja toimintamalleja häviää ja uusia mahdollisuuksia avautuu vanhojen 
sulkeuduttua. Yleisesti ottaen kehitys on ollut myönteistä, mutta fyysisesti raskaita ja kulutta-
via töitä on edelleen ja henkisen kuormituksen paino on kasvanut. Fyysinen ja henkinen ras-
kaus jakaantuu jyrkästi eri tavoin toimi- ja ammattialoittain. Kuormituksen tasaaminen on 
tarpeellista ennen aikaisen luopumisen estämiseksi, mutta samalla erilaisuudet työelämässä 
tarjoavat osatyökykyisille vaihtoehtoja. Liian usein työkyvyn alentuessa vanhan työn vaihto-
ehtona nähdään sosiaaliturva.  

Osatyökykyiset muodostavat erittäin heterogeenisen ryhmän. Myönteisesti ajateltuna se tarkoit-
taa, että työmarkkinoille on potentiaalisesti tarjolla hyvin erilaisiin tehtäviin sopivia henkilöitä, 
jos heidät osataan ottaa vastaan. Osatyökykyisen rekrytointiin liittyviä riskejä olisi tasattava 
nykyistä kitkattomammin. Eri tavoilla arvioituna näyttäisi siltä, että työmarkkinoille voisi tulla 
koko- tai osa-aikaisesti noin 30 000 työkyvyttömyyseläkkeellä olevaa henkilöä, jos kysyntä 
saadaan heräämään. Jos suhtautuminen osatyökykyisten asemaan työelämässä ja työyhteisössä 
muuttuisi, luku voisi olla tätä suurempi. Tehokkaimmin osatyökykyisten työllistyminen onnis-
tuu siinä vaiheessa, kun he vielä ovat työelämässä. Työnantajien ja työntekijöiden kannustimia 
on kehitettävä siten, että ne ohjaavat siirtymään työstä työhön eikä työstä eläkkeelle. 

Pieni tulonhankinta on koko- tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevalle henkilölle kannatta-
vaa, mutta kynnysarvojen ylittäminen voi johtaa tuntuvaan tulotason alenemaan. Työntekijöi-
den kannusteita olisi arvioitava uudelleen. Työnantajien kannusteista tärkeimpiä on työeläke-
vakuutusmaksu. Se sisältää keskisuurelle ja suurelle työnantajalle selvän kannusteen ehkäistä 
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä. Sen on todettu toimivan näin myös käytännössä. Työs-
tä työhön siirtymisen edistäminen kaipaisi kannusteiden kehittelyä edelleen. Palkkatukien on 
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todettu olevan tehokkaimpia keinoja vajaatyökykyisiä työllistettäessä, mutta menettelyn by-
rokraattisuus vähentää sen käyttöä. 

Koulutuksen ja kuntoutuksen vaikuttavuudesta on lisääntyvästi tietoa käytettävissä. Kuntou-
tuksen vaikuttavuus on ilmeisesti kriittisen keskustelunkin vauhdittamana parantunut. Kun-
toutuksessa olleiden paluu työelämään on noussut ja menetelmät ovat täsmentyneet. Koulutus 
on usein suhteellisen kallis ratkaisu. Pitkäkestoisten toimien välittömät tulokset panokseen 
nähden jäävät usein vaatimattomiksi, joskin ne saattavat ajan oloon tuottaa hyötyä, joka ei näy 
mittauksissa. Koulutusta kuten kuntoutusta koskee sama säännönmukaisuus: mitä lähempänä 
se on työtehtäviä, sitä parempi tulos.  

Osatyökykyistä työelämään ohjaavat prosessit ovat katkeilevia ja vastuu asiakkaasta ja pro-
sessin omistajuudesta on epäselvä. Vastuuta ja toimenpiteitä on istutettu monen toimijan ton-
tille. Toimenpiteet eivät kytkeydy luontevasti toisiinsa. Pikemminkin ne koetaan häiritsevänä 
sivujuonteena, ikään kuin akanvirtana päävirtaa vastaan. Lainsäädännöstä syntyy kuva irralli-
sista toimenpiteistä, jotka asiakkaan pitäisi osata yhdistellä toisiinsa. Toimenpiteiden hajanai-
suus hankaloittaa onnistuneita siirtymiä työelämään ja työelämässä. 

Nämä kokemukset eivät koske vain Suomea. Tilanne on samanlainen monessa muussa maas-
sa. OECD:n raportissa todetaan, että ongelma on yhteinen käytännöllisesti katsottuna kaikille 
järjestön jäsenmaille. Kaikissa on myös lisätty työelämään integroivia toimia. Menestys on 
ollut vaihteleva, mutta yleisesti ottaen vaatimaton. Osaksi syynä on ollut toimien ja puheiden 
väliin jäänyt ammottava aukko ja toiseksi puolitehoisiksi alun alkaen jääneet toimenpiteet. 
Kansainvälisellä asteikolla Suomella olisi petrattavaa. Työkyvyttömyysluvut ovat melko kor-
keat ja panostukset työllistämiseen vastaavasti suhteellisen vaatimattomat. 

Osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi on tehty runsaasti ehdotuksia. 
SATA-komitean ehdotuksista monet koskivat suoraan tai välillisesti tätä ryhmää. Suuri osa 
ehdotuksista on jo astunut tai astumassa voimaan. Samaan aikaan on vireillä muitakin työ-
oloihin vaikuttavia kehittämissuunnitelmia. Yhtenä hallitsevana piirteenä on huoli asiakasläh-
töisyyden vähäisyydestä ja hallintokeskeisyydestä. 

Toimenpiteet eivät ole riittäneet vakuuttamaan markkinoita, tässä tapauksessa työmarkkinoita. 
Osatyökykyiset nähdään ryhmänä, johon sisältyy enemmän riskejä kuin mahdollisuuksia. 
Yksittäiset ja eri aikoina erilaisiin yhteyksiin liitetyt korjausesitykset eivät ole parantaneet 
kokonaiskuvaa, ne ovat jopa saattaneet sitä huonontaa. Kokonaisuus on näyttäytynyt entistä 
sekavampana hallintoviidakkona. 

 

12.2  Ehdotus 

Kansallisten ja kansainvälisten kokemusten perusteella on selvää, etteivät tavanomaiset toi-
menpiteet tai toimintamallit riitä muuttamaan osatyökykyisten asemaa työmarkkinoilla.  

 
� Sen takia ensi sijainen ehdotukseni on, että keskeiset toimijat arvioivat, onko edellytyksiä 

sitoutua niin mittaviin ponnistuksiin kannusteiden, tukitoimien, palveluketjujen, tietojär-
jestelmien, lainsäädännön ja viime kädessä asenteiden muuttamiseksi, että työmarkkinat 
avautuvat kunnolla myös osatyökykyisille.  
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Mikäli uudistus asetetaan etusijalle, on edettävä useilla toimintalinjoilla: 

o Ensiksikin osatyökykyiset on nähtävä myönteisenä mahdollisuutena vastata työelämän 
muutoksiin: osatyökykyisten panos tuo työelämään ja myös kansalaistoimintaan uuden 
ulottuvuuden. Työelämässä osatyökykyiset tarjoavat mahdollisuuden järjestää töitä niin, 
että töiden epätasaisuuden ja kiireen luomat paineet tulevat joustavasti hoidettua, kaikki-
en työpanos saadaan paremmin osaamista vastaavaan käyttöön, julkiset menot pienenevät 
ja osatyökykyisten elämän edellytykset paranevat. Kaikki voivat aikaisempaa paremmin 
keskittyä siihen työhön, joissa heidän suhteellinen paremmuutensa pääsee oikeuksiinsa. 
Erilaisuudesta tulee voimavara.  

o Toiseksi�yhteisen�näkemyksen,������� ���-������������������������������vies�
tintä�,�koulutus��ja�tutkimusohjelma-�$����� $�����-�����������$��  ���������������
������������������������������  �����$������������������'�����  ����	�� �,

��� �����������������������������"����������������������������������������,

��  ��������$����������$������'��"���"����� � � ����������������	�7�������,

��$�����"���tiedotusvälineiden�������$��$������������� ����� ����� ���"�����������-�

��������������� ��������������������� ��"���'�����$����������������������

�����"�������� ���$���$���������������������������� �������������	��

o Kolmanneksi�kehitetään�ja�markkinoidaan�järjestelmällisesti�hyviä�toimintamalleja	�
�����������  ������"�������������$��$�������-���$� ����$���� "������� ����

���$������������$�����helppo�$������������"����'����"���������������������������$��,

��-�������������$����$�����"����"���������������������������$� �' �����������"���

"�$� ������'����"���� ���	�0�"����������������$���������������������"�����

��������$����	�/����"�������'�����$�����������$���������"���������������� ����"��,

"�������	����� ��������������������������������������-��������"��"�����������,

��$���������������$��$�����$���������������������'���������$��  ����������,

������������  ������"�������	��

o Neljänneksi�työntekijöiden�elämänhallinnan�ja�omatoimisuuden�parantamiseksi�'��,
�������"������"������� ������$��� �����������"��� ��"������	������$��$��������

�����������" ���"��� ������������-�������������������������  ���������� ����,

��"��������$��$��ratkaista����������������������'�����"����������������������	�

&��������"����"��� �������������������������� ����$���������	�Oikeudenmu�
kaisuuden����� � ������������� �"���$������������������ ������������-������

�������������'���"������"������������������������$�����$����������$����	��7�,

������ �"��� ���������������"����������� �������"������������"�����������	�

��������"�����"� ����������������������-�������������������������������������,

"���$����������$�������������'������'����������������������������������	����,

'���������������������$��$��������������������������������������'��� ��"�����,

���������������	� 

o Viidenneksi�palveluprosessin�tehostamiseksi��������������'�����������$  �$��$��,

$������������������������-������"��   �������"�����"��.�&��  ������������"����
���� �����������������$����"���'��� $��$��� ������������������-����������� ���,

��"������������-����������������������  ���	�� �������������������-������"���

���,�$��toimintakykyjen��������������������������'��$������	��������������������"���

� �������������������������������������	���������$����������"������������

$����������$����������� �������$���'����������� ���������"����"���������$��$���,
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� � � ���������������valmentavasta�'��������� �����''  ���

� � �����������$��rakentaa�yhteyksiä�����������������

� � �"������valmennus�näköpiirissä����"�����������
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� � '����������,�����päivärahan�����������������������������
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���������$���$����������

� � �'���työnantajien�kanssa������-�$����"����������������������� �������,
��9����������� ����:�

� � $��$�����työmarkkinakelpoisuutta�'������"������������������  �����'  �,

� ���

o Kuudenneksi�käynnistetään�lainsäädännön�arviointityö.���"��������������"������
osatyökykyisten������������������"��������������������������������������,

�����$����������  ����'���������������������$������ ���  ���	�.�������

���������������"������ � ���������������� ���� � ��$������������ ���� ,

���  ������������������"�����	�7���������"����������������������"������������

� ������$���$����������$��������� ���  ���	�

Toissijainen�ehdotus�on�toteuttaa�ainakin�merkittävimmät�esillä�olleet�yksittäishankkeet.�
4�����$��"����������������������������-�� ������"����  ���"�����  ������$��������,

���������������������������������	
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Epilogi�
�������'���������������������������������-�$�����������������'����$���-���"�������,

��	����������'�������$������ �" ������'������	�.������������������'����

������'������-��������������������������� �" ������'������	����������,

����� �" �����-������������������-����������  ���'�����$�������"����'���,
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Miten ��"������ panosten määrää? Parhaiten kasvatamme sitä hyväksymällä ihmisten 
erilaisuuden, näkemällä erilaisuudessa rikkauden eikä uhan, vaaran tai vaivan. Hyvinvointipo-
litiikan kannusteiden tulisi rohkaista erilaisuuden suosimiseen. 

��������� yhteiskunta ja siihen rakennettu hyvinvointipolitiikka ei ole onnistunut kivuitta 
siirtymään maailmaan, jossa erilaisuus on voimavara. Lamaantuneina on katsottu teollisten 
rakenteiden murtumista. Suuret näyttämöt ovat luhistuneet ja ammatistaan ylpeille näytteli-
jöille on tarjottu lohduksi työttömyysturvaa ja eläkkeitä. Sen sijaan, että olisimme ajoissa ra-
kentaneet uusia väyliä tulevaisuuteen, olemme takertuneet vanhaan, lisänneet suojelevia nor-
meja, kiristäneet osaamisvaatimuksia, yrittäneet selvitä yhdenmukaistamalla toiminnan ehtoja 
ja kaiken päätteeksi syyttäneet toisiamme siitä, etteivät vanhat rakenteet kestäneet. 

Osatyökykyiset ja vammaiset ovat tässä toimintamallissa siirretty panosten vastaanottopuolel-
le silloinkin, kun heillä olisi ollut panoksia tarjottavana. +����������� muutos on havahdut-
tanut kysymään, kuinka pitkälle tällä tiellä voidaan edetä. Asiantuntijakielellä puhutaan huol-
to- ja elatussuhteesta, tarpeesta nostaa työllisyysastetta. Sen onnistuminen vaatii luovuutta 
politiikan suunnittelijoilta ja tekijöiltä. Vanhoilla ehdoilla se ei onnistu.  

Panoksia saadaan lisää, jos emme olisi niin epäluuloisia. Jos epäilemme, että jokainen panok-
sen tuoja syrjäyttää samalla toisen, köyhdymme yhdessä. Olemme ymmärtäneet väärin tasa-
arvon. Todellisuushan on toisenlainen, jokainen joka ������� panoksia peliin rikastuttaa myös 
muita. Kaikilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia, samanlaisia taitoja, heille on annettava 
tasoitusta. Mutta se ei ole muilta pois, päinvastoin hehän tuovat kentälle uutta voimaa. Mitä 
erilaisempia ihmisiä kentälle tulee, sitä enemmän syntyy oivalluksia, uusia tulevaisuuden ku-
via. Uskallammeko kohdata niitä vai haluammeko sulkea silmämme ja yrittää elää niin kuin 
ennenkin, haluammeko Impivaaraan?  

Työmarkkinoiden ja sosiaaliturvan ehdot joutuvat yleisempään punnintaan ulkoisen maailman 
muuttuessa. Ne ovat olleet erinomaisia omana aikanaan ja ovat ��� edelleen, mutta eivät 
muuttumattomassa muodossa. Yritämme ratkaista erilaisuutta kehittämällä yhä uusia korva-
uskäytäntöjä, täsmämalleja. Tulos on kankea ja sekava. Uuden lähestymistavan kulmakiviä 
ovat luottamus yhteiseen haluun löytää parempia ratkaisuja, kannusteet omatoimisuuden ja 
hyvien käytäntöjen voimistamiseksi, selkeät prosessivastuut, avoimuus sekä mekanismi, jolla 
nopeasti ja vähällä vaivalla ratkaistaan kiistat kohtuuttomista tai vääristävistä ehdoista. Tarvi-
taan toiminnan vapautta, toiminnan edellytyksiä ja valpas vahtikoira. 

 Ihmisille ei riitä, että heille luvataan toimeentulo. Työ ja ylipäätänsä arvostettu toiminta itses-
sään on osa hyvinvointia, ei vain sen tuottama taloudellinen hyöty. Senkin takia tarvitaan 
säännöt, jotka mahdollistavat kentällä olevien määrän kasvattamisen ja se voidaan tehdä ke-
nenkään toimeentuloa heikentämättä. �������� lisääminen päinvastoin parantaa sitä. Osa-
työkykyisten pitäminen kentällä ja heidän rekrytoimisensa sinne on osa ja tässä vaiheessa 
vielä hapuileva osa politiikkaa, joka tähtää yleisemminkin olemassa olevien mahdollisuuksien 
parempaan käyttämiseen. 
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Kerran vielä: miksi osatyökykyisiä pitäisi koettaa työntää työmarkkinoille, kun �������� työ-
kuntoisillekaan ei ole työtä? Olen vastannut monella eri tavalla. On monta syytä ja tässä vielä 
yksi. Juuri nyt noin 150 000 ihmistä harkitsee vakavasti ennen aikaista työstä luopumista, 
kuka mistäkin syystä. Viiden vuoden sisällä suurin osa heistä on toteuttanut ajatuksensa. Mää-
ränä se tarkoittaa lähestulkoon Tampereella ja Turussa asuvaa työllistä työvoimaa. Jos onnis-
tumme rakentamaan sellaisen toimintamallin, jossa osatyökykyinenkin viihtyy, suuri osa näis-
tä haaveista jää toteutumatta.  

Ne jäävät toteutumatta, koska tarjolla on parempia haaveita. Paremmat haaveet toteutuvat, 
kun jatkaa töissä. Paremmat haaveet toteutuvat muillekin. Eläkemenot ��"�"�� hitaammin ja 
rahaa riittää enemmän muuhun mukavaan. 
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Liite 2 

 

Arto Laesvuori 

Eläketurvakeskus 

Työkyvyttömyyseläkettä työ- ja kansaneläkkeenä saavien tulot töihin palattaessa 

Nykytilan kuvaus esimerkkitapauksilla 

Seuraavassa on 20 esimerkkitapauksella kuvattu täyttä työkyvyttömyyseläkettä 
saavan henkilön tulojen muuttumista, jos hän palaa töihin ja ylittää työ- ja kan-
saneläkelaeissa säädetyt ansaintarajat siten, että työ- ja kansaneläke laitetaan jo-
ko lepäämään tai työeläkkeen täysi työkyvyttömyyseläke muutetaan osaeläk-
keeksi. Esimerkkilaskelmien pohjalta voi tarkastella työskentelyn kannattavuutta 
kokonaistulojen brutto- ja nettolisäyksen perusteella. Työssäkäynnin kannusti-
miin vaikuttavat mm. työeläkettä edeltävän vakiintuneen ansion suuruus, koko-
naiseläkkeen rakenne sekä työstä saatavan ansion määrä. Tarkastelu rajoittuu 
eläketuloalueeseen, jolla henkilön kokonaiseläke koostuu sekä työ- että kansan-
eläkkeestä.  

Laskelmissa kansaneläke on määrätty 2011 säännöksin (kun työeläkkeen määrä 
on annettu). Rajatulona, jonka verran työ- ja kansaneläkettä saava voi ansaita 
työtuloja eläkkeen pienentymättä, on käytetty takuueläkkeen määrää 687,74 
e/kk1. Nettotulot on laskettu vuoden 2011 verotuksen mukaisesti. Veroiksi muis-
tion tarkasteluissa on laskettu myös palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuu-
tusmaksu sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksu, koska ne pienentävät palk-
katuloista saatavaa nettotuloa. Lisäksi oletuksena on, että esimerkkihenkilöt ovat 
53 vuotta täyttäneitä helsinkiläisiä evankelisluterilaisen seurakunnan jäseniä. 

Tarkastelu perustuu neljään perustapaukseen, joissa on varioitu henkilön vakiin-
tunutta ansiota sekä työ- ja kansaneläkkeen määrää (taulukko A.) ”Pieni” vakiin-
tunut ansiotaso on valittu niin, että työeläkkeen 40 prosentin raja vakiintuneesta 
ansiosta on sama kuin yllä mainittu rajamäärä 687,74 e/kk. Siten ansiotulon ylit-
täessä rajamäärän, kansaneläke pannaan lepäämään ja työeläkkeen täysi työky-
vyttömyyseläke muuttuu osaeläkkeeksi, jos rajamäärän arvioidaan ylittyvän yli 
vuoden ajaksi. 

��������������������������������������������������������
1 Hallituksen esityksessä (HE 255/2010) laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain muut-
tamisesta rajamäärä ehdotetaan nostettavaksi takuueläkkeen suuruiseksi. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.3.2011. Voimassa 
olevan lain (738/2009) mukaan rajamäärä on 600 e/kk.  
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Taulukko A. Esimerkkitapausten lähtötilanne ennen töihin menoa. Henkilöt 
ovat täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä. Vakiintunut ansio ja eläketiedot, e / kk. 

Vakiintunut Työ- Kansan- Vakiintunut Työ- Kansan- Kok. Netto- KEL Vero-

ansio eläke eläke ansio eläke eläke 1) eläke eläke 40 % 60 % %

1. Pieni Pieni Iso 1719,35 500,00 362,36 862,36 838,86 687,74 1031,61 687,74 2,7

2. Pieni Iso Pieni 1719,35 1000,00 112,36 1112,36 991,86 687,74 1031,61 687,74 10,8

3. Iso Pieni Iso 3000,00 500,00 362,36 862,36 838,86 1200,00 1800,00 687,74 2,7

4. Iso Iso Pieni 3000,00 1000,00 112,36 1112,36 991,86 1200,00 1800,00 687,74 10,8
1) Yksinäinen vuonna 2011 

Ansaintarajat eläkkeelläEsimerkkitapausten kuvaus

Työeläke

Esimerkkitapausten tulotiedot

 

Esimerkkitapausten töihin menon osalta tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja: 

B. Eläkkeensaaja saa palkkatuloa juuri rajamäärän 687,74 e/kk verran. 
Eläkkeet säilyvät siten vähentämättöminä. 

C. Palkkatulot ylittävät työeläkkeen 40 prosentin ansaintarajan pysyvästi 10 
prosentilla. Kansaneläke pannaan lepäämään ja työeläkkeen täysi työky-
vyttömyyseläke muuttuu osaeläkkeeksi. 

D. Palkkatulot ylittävät työeläkkeen 40 prosentin ansaintarajan pysyvästi 35 
prosentilla. Kansaneläke pannaan lepäämään ja työeläkkeen täysi työky-
vyttömyyseläke muuttuu osaeläkkeeksi. 

E. Palkkatulot ylittävät työeläkkeen 60 prosentin ansaintarajan 10 prosentil-
la. Kansaneläke ja työeläke pannaan lepäämään. 

F. Palkkatulot ovat vakiintuneen ansion suuruiset eli ylittävät työeläkkeen 
60 prosentin ansaintarajan 66 prosentilla. Kansaeläke ja työeläke pan-
naan lepäämään. 

Tulokset Jäljempänä on esitetty taulukkoa A vastaavat taulukot B-F. Niistä yhteenvetona 
on kuviossa 1 esitetty esimerkkitapausten kokonaisnettotulo. Kuviossa 2 on toi-
sena töihin menon kannattavuuden mittarina kokonaisnettotulon lisäyksen osuus 
saaduista bruttotyöansioista. 

Kuvio 1. Esimerkkitapausten 1-4 kokonaisnettotulot vaihtoehdoissa A-F, e / kk. 
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 Kuviossa 1 esimerkkitapauksissa 1-4 vertailuvaihtoehtona on kussakin vaihtoeh-
to A, joka siis kuvaa nettotuloa lähtötilanteessa, jolloin eläkkeensaajat eivät vielä 
olleet töissä. Työn vastaanottamisella on pääsääntöisesti positiivinen vaikutus 
esimerkkitapausten nettotuloihin. Nettotulo vertailuvaihtoehtoon verrattuna laski 
ainoastaan vaihtoehdossa 2.E, jossa työ- ja kansaeläke pantiin lepäämään, jolloin 
bruttotulokaan ei töihin menosta huolimatta kasvanut merkittävästi ja verotus 
yhdessä palkansaajamaksujen kanssa vei nettotulon lähtötilannetta pienemmäksi. 

 Kuvan perusteella nähdään myös, mikä vaikutus nettotuloon on nykykäytännös-
sä vakiintuneella ansiolla. Perusvaihtoehdoissa 1-2, joissa vakiintunut ansio on 
matala, paluu työhön entisellä palkalla (F) johtaa osapuilleen samaan kokonais-
nettotuloon kuin jos henkilö saisi palkkaa rajatulon (687,74 e) verran (B). Kun 
vakiintunut ansio on matala, ei kaikkiaan juuri kannata tehdä töitä sen enempää 
kuin enintään rajatulon verran palkkaa saaden.    

Kuvio 2. Kokonaisnettotulon lisäyksen osuus töihin menemällä saaduista palkkatuloista, 
%. 
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 B-vaihtoehdossa henkilöt ansaitsivat juuri rajatulon (687,74) verran, jolloin 
eläkkeet säilyivät ennallaan ja töihin menon kannattavuus nettotulon lisäyksen 
kannalta on hyvä. Muissa vaihtoehdoissa työpanoksella saadusta tulosta kuluu 
poikkeuksetta reilusti yli puolet lepäämään jätettyjen eläketulojen kompensoin-
tiin ja verotukseen sekä palkansaajamaksuihin. Huonoin tilanne on ymmärrettä-
västi silloin, kun työstä saatu palkka ylittää vain niukasti työeläkkeen 60 prosen-
tin ansaintarajan (E-vaihtoehto). 
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Taulukot B.-F.  

Menee töihin ja ansaitsee juuri rajamäärän (687,74 e) verran.
B. Tulot, kun eläkkeet säilyvät ennallaan. 

Työ- Kansan- Työ- Tulot % edeltävästä Brutto- Netto- Netto- Vero-
eläke eläke ansio yhteensä kok. eläkkeestä lisäys tulot lisäys %

1. 500,00 362,36 687,74 1550,10 179,8 687,74 1317,92 479,06 15,0
2. 1000,00 112,36 687,74 1800,10 161,8 687,74 1479,79 487,93 17,8
3. 500,00 362,36 687,74 1550,10 179,8 687,74 1317,92 479,06 15,0
4. 1000,00 112,36 687,74 1800,10 161,8 687,74 1479,79 487,93 17,8

Menee töihin ja 40 %:n ansaintaraja ylittyy arvioiden yli vuoden ajaksi 10 prosentilla.
C. Tulot, kun täysi tk osaeläkkeeksi ja kansaneläke pannaan lepäämään. 

Työ- Kansan- Työ- Tulot % edeltävästä Brutto- Netto- Netto- Vero-
eläke eläke ansio yhteensä kok. eläkkeestä lisäys tulot lisäys %

1. 250,00 0,00 756,51 1006,51 116,7 144,16 922,63 83,77 8,3
2. 500,00 0,00 756,51 1256,51 113,0 144,16 1145,54 153,68 8,8
3. 250,00 0,00 1320,00 1570,00 182,1 707,65 1341,40 502,54 14,6
4. 500,00 0,00 1320,00 1820,00 163,6 707,65 1500,36 508,50 17,6  
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Liite 3 
 
Arto Laesvuoren ETK:ssa laatima muistio 
 
Työansiovähenteisen�työkyvyttömyyseläkkeen�mallivaihtoehtoja�

Tausta� &���������"����������������������� ����������"������������������

���"��"����������������������������#����F������"��� ������������ ��

���"�������������������	�*�����������������,�������������������������,

"��	�(� � �������"������������  ����������90(��!!F����:���,

$�����������������	�	���������������  ����������������9#�
-
���F��:	�

� <�����������������"�����$�������-��������������������������������,

�����$��������$����������'������	��������������$����������'������-�$����	�

��$�������������������������#��'����������$��������������"��	�<�������,

�����"���  �������� ������'��������-�� �������������#��'������������,

���������"������ �������������$��������������"��������$��� "�������" �,

���-�����������"��������������  ������������������	�

� )����������� $��������$�$���"��������-�� �����������������������������,

'���  ������"���������������������������������#��" ���������	�� ������

�������-������"��������������  ��  �"���  ����������$���������"��,

������������  ��  ����������������"���  ���������	�&���  ����,

��������������������������� ��������������$�$�	�<�������"������������,

����������������������$���  -��������������� ������$���  �����������'����

�-!�'��������  � �����#��" ������������������������������-�� �����,

��������'�������$��������������������������������	�

� 7�"�������"������$���������$��� �����������������������"���������������,

��"�������������������������� ��$������������"�����������-�$���������,

�����"������ � ����������������	���������-�$�����������������"���"������ ,

�������$�������-������� ����"��"���$�'��'��������	�

� � ���������'������ �"���������$�-�$�������������"��������"���6�� � ,

"���6���� �����"�����������-�$��$������������������������������"��� � �,

���"��������� '����	�

1.� Vakiintuneesta�ansiosta�irrotettu�vaihtoehto�(vakiorajamalli)�

4�����������������������������-�����������"�����������������$�����

���������$�����������"���������������� �����"������ �����������'�� ,

������	�&������ ������������ �������������"������������$������������ �

� "��"���� ���������������$����������������������	�<���������� �"���

�������������������"�����������"������ ��������-���������������-�"��,

�����������������$���'���������������"��������	��

&���� ������������-������������-������  ��� ���������������"�������,

���������������������������������"�������������������������������,

����� ������ ���'����� ������	�����������������������������"�����"�,

��������������������������������������������������������
2 Laki työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä (738/2009), joka on voimassa vuoden 2013 loppuun. 
3 60 prosenttia eläkettä edeltävästä vakiintuneesta ansiosta. 
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����� ����������������"���'�������  �����������������'' ������ ������,

����������������������$����������������-������������"�������"����,

����"��� �������� ������' ����������	��

4�������������"���"��������������������$�����"������'' ������������

���������"������ ������������	���������������$��9#�
-
���F��:��������

���������	�� ��������������������$��-�' ���������������"�����������������,

  ��� ��"�������������	�(������"���=�

�

(>� I� (&�G��-!�J�9/�G�#�
-
�:-�$���
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(&� I� "�����������9������������������������:�
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(����������� ��"��"����������'' ���"���������������������$�������$�,

��	����"������"����������9�-!:�"��������,�$�����������������������"�,

� �����"������ ������������������ ����������"�����������������!��������	�

7�������������-�����������������������'��������9�	�������F��:���������,
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-
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������������������� ��$���E� ����������������  ���������� ���� ������,
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$������  �-�E� �����������  ���'��� ���������-�$������  �����������,

�����" �������������$���"��������  �	�&���� ����� ��$������"���"��� ,

� ����" ������������ ��$�����������������  ����'��������9�����,
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� ���  ���'��������������"����	�

������������  ������ ������������$�� ���-�������������'��"������ � ��

������ "����$������������������������$�����������	�4������ ��-�� ��

����������$�������������������������� ���������"�������� �-���"���

'����� �������"������������������� ���"������ ������������"������$��

�������������������������-�� ������  ��� �����������������������������,

�����" ���-�"�����������������������������������������������������	��

&������$����������������"������ ������������ �������������"�����$���

�������'���������������'� ���-�$������� ��������������"�����������

��������������$��"������ ���������������������������"������	�7������

'���������� �������������������'���������� � "����������"�����������

������������������ ��������������������������������������$��	��

����������  �  ����"������"������� ������������������������� �,

��� �������$������ ��"���������������������	�� "����,����������,

���� ��������E� ���� ��������� ����  �  ����� ��������������"�������,

��������������������$������������������'��  ���������"����������������	�
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� "���	� �������E� ���� �������� ����  �  ����� �����"������$�,
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������������"  �����������

<��������������������������������� ���� �����-�����'�������"��������������,

����������9���,-������,�$�����  �����:	�7����������-����������������	�����,

������� ������������������������" ���� ����������������'��$���� ������,

����� ���������������������� ���������	����������������"�������������,

��������� �����"��	���������"����������"�����������������������$��������

� �������������������$�������  ������� ��������$��$�������	�

��������������������������"������������"��"�������������"�����������	�

� ����� ����$���������$������ ��$����������������?�&����������������"�����

������������������ ����-����� �  ����������������������-���������������$��

�������������������� �����������'� ����"����� ���" ���$����,

������	�(���������������'��������"���������������������$���� ���������,

�������������  �� ������ ������$���-�� ����$������'� ����� �����"��

�$��$����������"����"�	���"��� ������'��� "������"��"�����������������,

�������������������������� �����	��

&����������������������"������  ���������������������$�	�<��� ��������"��,

"�������'���  ����"���-�$�������������  �������"�����'���������" ����-�

"���� ��������� ����$����������'��������������" ���	�

������������'�������������������$�-����  �������������������-�$�����

�������������������$��������� ������������������"������$������$�������

������������"���������������"��"��������������	�����������"��"��,

�������"���������������������� ��������$������������'����� ��������� ,

����  ����$�-�$�����$��������������������������������������������  ��,

����	��
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(�����������,����������������'�������"������ ����������-������"�������

'���������  �������������9'����������������������������������:�

"������ ��������������"������ ������� �������,�������������  ��������

��������	�<������'� �����������������������"����������������������,

�����  �������������'�������$��#��'����������$�$������������������	�

������ ����������������� � "�����$����������"��� � ���' �������

�����������"���� �������������"������'�����������-�$������������$�����

������������������������� ���"�����"�����	�(���������$����" ������,

"���������� "��������''������������� � �����	�

2.� Vakiintuneeseen�ansioon�sidottu�vaihtoehto�(kerroinmalli)�

��������"����������������$��9#�
-
�:�����������������	�������������

"�������������-�$������������"���  �������� ������'���������"������ ,

�������������$��������"�����	�� ����������������$��	�(����������� �

�����������������������-�� ������������"������'���������������������

"������ ������������	��������  �����  ��� ��"��������������������

���������"������������������� ���"���=��

(>� I� (&�J��-�$���

(>� I�   �������K�9�������"���������:�

(&� I� "����������K�9������������������������:�

�� I� �,9L,��:J9�F#�:K�9"�������������:-�$���

L� I� ����������  �"������ ������������-�'��������	�

&�������������������"����  ���������"��������������� ��������������

"����"������'���������"��������$�	�� "��������������������������"�����,

����-�$���������"��������������-�� ������������"���#��'���������"�����,

� �������������9�������:	���������"���������������������������-���������,

���������������'���������"������ ������������-�������' �����' ������

$�����������������#��'���������"������ �����-�������'��������������������

$���������������'������	�� ������� "���!�$��#������������� ����������$��

�������"���������������������"�������������������E� ���� ��������� ,

����  �  ����� �������	����������	�

� "���	� �����"����������������"������������������$�	�
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(����������� ��"���"�����������������������"����������������  �

"������ ������������-�$����$�������������������$� � ��������������

�����"�����������������$����������������"��"�����	�

������������"  ������������

�����������������"����"���'������������������������ ���������������,

���	���������������������"������������������������	��

&��� � �����������"������������������� ��������

��������"��������������������-�$������������������"�����������������������,

�����������������������	�.�������������������'��������������-�� ��������

' ������������������������������	�0���������������������������#��'��,

���������������������������������������������	��

.����� �������������'�������������-�������������������������"���������-�
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LIITE 4 

Osatyökykyisyyteen liittyvää sosiaalivakuutuslainsäädäntöä /STM, vakuutusosasto 
14.1.2011 

Työkyvyttömyyseläkkeet 

Lainsäädännössä turvataan kansalaisille toimeentulo, kun sairaus, vika tai vamma aiheuttaa 
kyvyttömyyttä hankkia toimeentuloa. Sairausvakuutuslain mukainen sairauspäiväraha on tar-
koitettu korvaamaan toimeentuloa lyhytaikaisen työkyvyttömyyden ajalta. Sairauspäiväraha 
on ensisijainen sekä kansaneläkelain että työeläkelakien mukaiseen työkyvyttömyyseläkkee-
seen nähden.  

Eläkejärjestelmä rakentuu sekä kansaneläkkeestä että työeläkkeestä, lakisääteisestä tapatur-
ma-, liikenne- ja sotilasvammakorvausjärjestelmästä. Kansaneläke on tarkoitettu perusturvak-
si, jonka suuruus riippuu muusta eläketurvasta, Suomessa asutusta ajasta ja perhesuhteista. 
Työeläke perustuu ansiotuloihin ja sen suuruus riippuu työuran pituudesta ja ansioiden mää-
rästä. Työkyvyttömyyseläke voidaan maksaa kansaneläkkeenä tai työeläkkeenä tai sekä kan-
saneläkkeenä että työeläkkeenä riippuen työeläkkeen määrästä.  

Työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisen edellytykset 

Työeläkejärjestelmässä työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisen edellytyksenä on, että työnte-
kijän työkyky on heikentynyt sairauden, vian tai vamman vuoksi vähintään kahdella viides-
osalla yhtäjaksoisesti ainakin vuoden ajan. Työkyvyttömyyseläke myönnetään täytenä eläk-
keenä, jos työntekijän työkyky on heikentynyt vähintään kolmella viidesosalla. Muussa tapa-
uksessa eläke myönnetään osatyökyvyttömyyseläkkeenä. Osatyökyvyttömyyseläke voidaan 
myöntää, jos henkilön työkyky olisi osa-aikatyöhön riittävä, vaikka hänellä ei olisi osa-
aikatyötä.  

Yksityisten alojen eläkejärjestelmässä työkyvyn heikentymistä arvioitaessa otetaan huomioon 
työntekijän jäljellä oleva kyky hankkia itselleen ansiotuloja sellaisella saatavissa olevalla työl-
lä, jota työntekijän voidaan kohtuudella edellyttää tekevän. Julkisten alojen eläkejärjestelmis-
sä on käytössä ns. ammatillisen työkyvyttömyyden määritelmä ja työkykyä arvioidaan suh-
teessa omaan työhön. Henkilöllä on oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen, jos hän julkisen pal-
velussuhteensa kestäessä tulee sairauden, vian tai vamman vuoksi kykenemättömäksi virkaan-
sa tai työhönsä yhtäjaksoisesti ja vähintään vuoden ajaksi. Jos julkinen palvelussuhde on jo 
päättynyt työkyvyttömyyden alkaessa, sovelletaan yleistä työkyvyttömyysmääritelmää, joka 
vastaa yksityisten alojen työkyvyttömyysmääritelmää. 

60 vuotta täyttäneen eläkkeenhakijan osalta työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää lievem-
min ehdoin. Jos hakijan ansiotyöura on pitkä, työkyvyn arvioinnissa painotetaan työkyvyttö-
myyden ammatillista luonnetta. Huomioon otetaan työn aiheuttama rasittuneisuus ja kulunei-
suus sekä työn vaativuus ja vastuullisuus, jos ne ikääntymiseen liittyviin tekijöihin yhdisty-
neenä tekevät työn jatkamisen kohtuuttomaksi. Tällöin myös yksityisten alojen eläkettä hake-
van työkyvyttömyyseläkeoikeuden arvioinnissa tarkastellaan hakijan jäljellä olevaa toiminta-
kykyä suhteessa hänen omaan työhönsä. 

Työkyvyttömyyseläke myönnetään joko määräajaksi tai toistaiseksi. Määräaikainen työkyvyt-
tömyyseläke, eli kuntoutustuki, myönnetään silloin kun eläkkeenhakijan työkyvyn oletetaan 
palaavan hoito- tai kuntoutustoimenpitein. Kuntoutustuki myönnetään niin pitkäksi määrä-
ajaksi kuin henkilön arvioidaan olevan estynyt tekemästä ansiotyötä työkyvyttömyyden vuok-
si. Kuntoutustukea myönnettäessä eläkelaitoksen on varmistettava, että työntekijälle on laadit-
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tu hoito- tai kuntoutussuunnitelma. Jos on todennäköistä, ettei eläkkeenhakija kykene hoidon 
tai kuntoutuksen avulla palaamaan työelämään, hänelle myönnetään työkyvyttömyyseläke 
toistaiseksi. 

Sairausvakuutuslain mukainen sairauspäiväraha on ensisijainen työeläkelakien mukaiseen 
työkyvyttömyyseläkkeeseen nähden. Pääsääntönä on, että täysi työkyvyttömyyseläke alkaa 
aikaisintaan sairauspäivärahan ensisijaisuusajan (300 pv.) päättymistä seuraavan kuukauden 
alusta. Osatyökyvyttömyyseläke alkaa työkyvyttömäksi tuloa seuraavan kuukauden alusta. 

Vähimmäiseläketurva toteutetaan kansaneläkejärjestelmällä. Kansaeläkelain mukaan henki-
löllä on oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen, jos hän ei pysty sairauden, vian tai vamman takia 
tekemään tavallista työtään tai muuta siihen verrattavaa työtä. Arvioinnissa otetaan huomioon 
ikä, ammattitaito sekä kyky tehdä sopivaa ja kohtuullisen toimeentulon turvaavaa työtä. 60 
vuotta täyttäneiden työkyvyttömyyseläkeoikeutta arvioitaessa painotetaan myös kansaneläke-
järjestelmässä työkyvyttömyyden ammatillista luonnetta. Alle 20 -vuotiaalle eläkettä ei voida 
maksaa ennen kuin hänen oikeutensa nuoren kuntoutusrahaan on selvitetty.  

Kansaneläke myönnetään työkyvyttömyyseläkkeenä aina pysyvästi sokealle, liikuntakyvyt-
tömälle taikka henkilölle, joka sairautensa, vikansa tai vammansa vuoksi on pysyvästi niin 
avuttomassa tilassa, ettei voi tulla toimeen ilman toisen henkilön apua. He voivat siis saada 
täyden kansaneläkkeen, ja käydä työssä ilman ansaintarajaa, ja lisäksi saada eläkettä saavan 
hoitotukea.  

Työkyvyn arviointi  

Työkyvyn arviointia sisältävä ratkaisu perustuu arvioon hakijan kokonaistilanteesta. Työky-
vyttömyysasioita ratkaistaessa otetaan huomioon myös muita kuin lääketieteellisiä seikkoja. 
Lain mukaan arvioinnissa otetaan huomioon työntekijän koulutus, aikaisempi toiminta, ikä, 
asuinpaikka ja muut näihin rinnastettavat seikat. Jos työntekijän työkyky vaihtelee, otetaan 
huomioon hänen vuotuinen ansionsa.  

Kuntoutus on ensisijainen vaihtoehto työkyvyttömyyseläkkeeseen nähden. Ennen kuin eläkelai-
tos tekee päätöksen työkyvyttömyyseläkkeestä, sen on varmistettava, että työntekijän mahdolli-
suudet kuntoutukseen on selvitetty. Kansaneläkelain mukainen työkyvyttömyyseläke voidaan 
myöntää 16 vuotta täyttäneelle henkilölle, jos hänellä selvitysten perusteella ei katsota olevan 
mahdollisuuksia ammatilliseen kuntoutukseen tai jonka ammatillinen kuntoutus on sairauden 
vuoksi keskeytynyt taikka jonka ammatillinen kuntoutus on päättynyt tuloksettomana. 

Eläkkeen rinnalla työskenteleminen 

Pääsääntö on, että kaikesta eläkkeen rinnalla tehdystä työstä karttuu työeläkettä 1,5 prosenttia 
vuodessa. Myös osatyökyvyttömyyseläkkeen aikana tehdystä uudesta työstä ja työkyvyttö-
myyseläkkeen lepäämäänjättämisen ajalla tehdystä työstä karttuu eläkettä 1,5 prosenttia vuo-
dessa.  

Ansaintarajat 
 
Työkyvyttömyyseläkkeen tarkoituksena on turvata henkilön toimeentuloa silloin, kun hän ei 
terveydentilansa vuoksi kykene omalla työllään ansaitsemaan toimeentuloaan. Jos työkyvyt-
tömyyseläkkeen saaja palaa takaisin työelämään, tarvetta eläkkeen maksamiseen, ainakaan 
entisen tasoisena, ei enää ole. Tämän vuoksi työeläkelaeissa on asetettu ansiorajat, joiden ylit-
tyessä työnteko ja siitä saadut työansiot vaikuttavat henkilölle myönnettyyn työkyvyttömyys-
eläkkeeseen.  
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Työeläkelakien mukaisella täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä olevalla on oikeus ansaita työ-
ansioita enintään 40 prosenttia työkyvyttömyyseläkkeensä alkamista edeltävästä vakiintunees-
ta keskiansiotasosta ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevalla enintään 60 prosenttia työkyvyt-
tömyyseläkkeensä alkamista edeltävästä vakiintuneesta keskiansiotasosta ilman, että työansiot 
vaikuttavat maksussa olevaan työkyvyttömyyseläkkeeseen.  

Työeläkelakien mukaan täysi työkyvyttömyyseläke muutetaan osatyökyvyttömyyseläkkeeksi, 
jos eläkkeensaajan työansiot ylittävät 40 prosentin ansaintarajan, mutta eivät 60 prosentin 
ansaintarajaa. Jos työkyvyttömyyseläkkeensaajan työansiot ylittävät tilapäisesti 60 prosentin 
ansaintarajan, työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen keskeytetään. Jos eläkkeensaajan työky-
ky on siinä määrin palautunut, ettei hän enää täytä eläkkeen saamisen edellytyksiä, työkyvyt-
tömyyseläke lakkautetaan. Eläke voidaan lakkauttaa esimerkiksi tilanteessa, jossa työkyvyt-
tömyyseläkkeellä olevan ansiotulot ylittävät 60 prosenttia ennen eläkkeen myöntämistä ol-
leesta vakiintuneesta ansiosta ja kysymys ei ole tilapäisestä työskentelystä. 

Jos henkilö tulee uudelleen työkyvyttömäksi kahden vuoden sisällä työkyvyttömyyseläkkeen 
lakkauttamisesta, työkyvyttömyyseläke myönnetään entisin perustein eli samantasoisena kuin 
aiemmin. Työkyvyttömyyseläke myönnetään entisin perustein myöhemminkin, jos uusi työ-
kyvyttömyyseläke myönnetään saman sairauden, vian tai vamman vuoksi kuin aikaisempi 
lakkautettu työkyvyttömyyseläke. 

Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä on voimassa määräaikaislaki 
(738/2009, työhönpaluun edistämislaki) vuoden 2013 loppuun. Kyseisellä lailla pyritään tu-
kemaan työkyvyttömyyseläkkeellä olevien palaamista työelämään. Lain mukaan työkyvyttö-
myyseläkkeen saajalla on oikeus ansaita työkyvyttömyyseläkkeensä rinnalla työansioita aina 
enintään 600 euroa kuukaudessa (1.3.2011 alkaen 687,71 e/kk) ilman, että hänen työkyvyttö-
myyseläkkeensä maksaminen keskeytetään tai lakkautetaan. Jos prosentuaalisen ansaintarajan 
(40 tai 60 prosenttia vakiintuneesta keskiansiosta) mukaan henkilö voisi ansaita enemmän 
kuin 600 euroa kuukaudessa, sovelletaan prosentuaalista rajaa. Henkilön työkyvyttömyys-
eläkkeen aikaisiin työansioihin sovelletaan siis sitä ansaintarajaa, joka mahdollistaa työnteki-
jälle korkeammat työansiot. 

Työhönpaluun edistämislain mukaan, jos työansioiden arvioidaan ylittävän yli vuoden ajan 
600 euron ja 40 prosentin ansaintarajan, mutta ansiot jäävät alle 60 prosentin ansaintarajan 
työkyvyttömyyden alkamista edeltäneestä vakiintuneesta keskiansiosta, täysi työkyvyttö-
myyseläke muutetaan osatyökyvyttömyyseläkkeeksi muutosta seuraavan kuukauden alusta. 

Määräaikaislailla mahdollistetaan myös työeläkkeen jättäminen lepäämään. Työkyvyttömyys-
eläkkeen maksaminen voidaan keskeyttää ja eläke jättää lepäämään vähintään kolmen kuu-
kauden ja enintään kahden vuoden ajaksi, jos henkilön työansiot ylittävät ansaintarajat. Eläk-
keen lepäämisen aikana hän voi ansaita työansioita ilman ansiorajoja.  

Työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen aloitetaan eläkkeensaajan ilmoituksesta uudelleen 
ilman eläkkeensaajan työkyvyn arviointia, kun eläkkeensaaja lopettaa työnteon tai hänen työ-
ansionsa vähenevät alle ansaintarajojen. Jos toistaiseksi lepäämään jätettyä työkyvyttömyys-
eläkettä ei vaadita uudelleen maksettavaksi kahden vuoden kuluessa lepäämään jättämisestä, 
työkyvyttömyyseläke lakkautetaan sen lepäämään jättämisestä lukien. 
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Kuntoutus 

Ammatillinen kuntoutus 

Ammatillista kuntoutusta järjestävät työeläkelaitokset sekä Kansaneläkelaitos. Jos kuntoutuk-
sen tarve johtuu työtapaturmasta, ammattitaudista tai liikennevahingosta, on tapaturma- tai 
liikennevakuutuslaitos ensisijainen kuntouttaja tapaturmavakuutuslain perusteella korvatta-
vasta kuntoutuksesta annetun lain (625/1991) ja liikennevakuutuslain perusteella korvattavas-
ta kuntoutuksesta annetun lain (626/1991) säännösten mukaisesti. Myös työ- ja elinkeinotoi-
mistot järjestävät ammatillista kuntoutusta. 

 
Työntekijällä on työeläkelainsäädännön perusteella oikeus ammatilliseen kuntoutukseen. Tä-
mä tarkoittaa, että alle 63-vuotiaalla työntekijällä on oikeus saada työkyvyttömyyden estämi-
seksi tai työ- ja ansiokyvyn parantamiseksi tarkoituksenmukaista ammatillista kuntoutusta, jos 
asianmukaisesti todettu sairaus, vika tai vamma todennäköisesti aiheuttaa uhkan tulla työky-
vyttömäksi. Kuntoutuksen tarkoituksenmukaisuutta arvioitaessa otetaan huomioon hakijan 
ikä, ammatti, aikaisempi toiminta, koulutus, yhteys työelämään sekä se, johtaako haettu am-
matillinen kuntoutus todennäköisesti hakijan terveydentilalle sopivassa työssä jatkamiseen tai 
työhön palaamiseen ja se, lykkääkö ammatillinen kuntoutus hakijan eläkkeelle jäämistä. Li-
säksi edellytetään, että työntekijällä on riittävästi työskentelystä saatuja ansioita niin, että hä-
nen tulevan ajan ansionsa ylittävät tietyn euromäärän 

 
Työkyvyttömyyden uhkalla tarkoitetaan tilannetta, jossa on todennäköistä, että työntekijälle 
lähivuosina ilman ammatillista kuntoutusta tulisi myönnettäväksi täysi tai osatyökyvyttö-
myyseläke, vaikka hoidon ja lääkinnällisen kuntoutuksen toteutuksen mahdollisuudet otetaan 
huomioon. 

 
Ammatillisella kuntoutuksella tarkoitetaan työkokeilua, työhön valmennusta, työhön tai am-
mattiin johtavaa koulutusta ja tukea elinkeinotoiminnan aloittamiseen tai jatkamiseen. Työn-
tekijälle voidaan korvata ammatillisesta kuntoutuksesta aiheutuvat välttämättömät ja tarpeelli-
set kustannukset. Ennen ammatillisen kuntoutuksen käynnistämistä työntekijällä on oltava 
suunnitelma ammatillisesta kuntoutuksesta (kuntoutussuunnitelma), jonka laatimista eläkelai-
tos voi tukea. 
 
Ennen työkyvyttömyyseläkepäätöksen tekemistä eläkelaitoksen on varmistettava, että työnte-
kijän kuntoutusmahdollisuudet on selvitetty.  
 
Kansaneläkelaitos järjestää ammatillista kuntoutusta vakuutetulle, jolle sairaus, vika tai vam-
ma todennäköisesti aiheuttaa uhkan tulla työkyvyttömäksi tai jonka työkyky ja ansiomahdolli-
suudet ovat sairauden, vian tai vamman vuoksi olennaisesti heikentyneet. Kansaneläkelaitok-
sella ei kuitenkaan ole ammatillisen kuntoutuksen järjestämisvelvollisuutta, jos ammatillinen 
kuntoutus on järjestetty julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002), työeläkelaki-
en tai erityisopetusta koskevien säännösten perustella. Kansaneläkelaitoksen järjestämä am-
matillinen kuntoutus on työeläkekuntoutusta laaja-alaisempaa, sillä Kansaneläkelaitos järjes-
tää ammatillista kuntoutusta myös nuorille, työelämään vakiintumattomille työikäisille sekä 
ryhmämuotoista kuntoutustoimintaa. 
 
Työkyvyttömyyden uhkalla tarkoitetaan tilannetta, jossa on todennäköistä, että vakuutetulle 
lähivuosina ilman ammatillista kuntoutusta tulisi myönnettäväksi työkyvyttömyyseläke, vaik-
ka otettaisiin huomioon hoidon ja lääkinnällisen kuntoutuksen mahdollisuudet. Työkyvyn ja 
ansiomahdollisuuksien olennaista heikentymistä arvioitaessa otetaan huomioon vakuutetun 
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jäljellä oleva kyky hankkia itselleen ansiotuloja saatavissa olevalla sellaisella työllä, jonka 
tekemistä vakuutetulta voidaan kohtuudella edellyttää ottaen huomioon hänen koulutuksensa, 
aikaisempi toimintansa, ikänsä, asumisolosuhteensa ja muut näihin verrattavat seikat. Nuoren 
työkyky ja ansiomahdollisuudet ovat olennaisesti heikentyneet, jos sairaus, vika tai vamma 
aiheuttaa olennaisia rajoituksia ammatin tai työn valinnassa. 
 
Kuntoutuksen tarkoituksenmukaisuutta arvioitaessa otetaan huomioon vakuutetun ikä, am-
matti, aikaisempi toiminta, koulutus, sosiaaliset ja taloudelliset seikat sekä se, johtaako haettu 
kuntoutus todennäköisesti hakijan terveydentilaan sopivassa työssä jatkamiseen taikka hänen 
terveydentilaansa sopivaan työhön palaamiseen tai työelämään siirtymiseen. Ammatillisen 
kuntoutuksen tavoitteena on työkyvyn parantaminen niin, että henkilö voi jatkaa työelämässä 
tai päästä sinne.  
 
Kansaneläkelaitos järjestää ammatillisena kuntoutuksena kuntoutustarvetta ja -
mahdollisuuksia selvittäviä tutkimuksia, työ- ja koulutuskokeiluja, ammatillista koulutusta ja 
ammatillisen koulutuksen vuoksi välttämätöntä yleissivistävää koulutusta, työhönvalmennus-
ta, työkykyä ylläpitävää ja parantavaa valmennusta (Tyk) sekä ammatillisia kuntoutuskursse-
ja. Lisäksi voidaan maksaa elinkeinotukea yritystoimintaan sekä korvata vaikeavammaisen 
opiskelun tai työn edellyttämät sairauden tai vamman vuoksi tarpeelliset kalliit ja vaativat 
apuvälineet.  
 
Kansaneläkelaitos järjestää ammatillisen kuntoutuksen lisäksi myös vaikeavammaisten lää-
kinnällistä kuntoutusta sekä korvaa kuntoutuspsykoterapian kustannuksia. Lisäksi Kansanelä-
kelaitos järjestää harkinnanvaraista kuntoutusta eduskunnan vuosittain tarkoitukseen myön-
tämänenimmäisrahamäärän puitteissa. 
 
Kansaeläkelaitoksen järjestämän kuntoutuksen tarkoituksena on vajaakuntoisen tai vaikea-
vammaisen henkilön työ- ja toimintakyvyn parantaminen ja säilyttäminen niin, että hän selvi-
ää mahdollisimman hyvin työssä ja jokapäiväisessä elämässään sairaudestaan tai vammastaan 
huolimatta. Vajaakuntoisten ammatillinen kuntoutus samoin kuin suurin osa harkinnanvarai-
sesta kuntoutuksesta kohdistuu työikäisiin henkilöihin. Kansaneläkelaitoksella on velvollisuus 
selvittää henkilön kuntoutustarve viimeistään silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu yli 
60 päivää.  

 
Lääkinnällinen kuntoutus 

Kansaneläkelaitos järjestää alle 65-vuotiaalle vaikeavammaiselle, joka ei ole julkisessa laitos-
hoidossa, lääkinnällistä kuntoutusta ja korvaa kuntoutuksesta aiheutuneita kustannuksia. Kun-
toutuksen tavoitteena on työ- tai toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen.  
 
Lääkinnällistä kuntoutusta järjestettäessä vakuutettua pidetään vaikeavammaisena, jos hänellä 
on sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuva yleinen lääketieteellinen ja toiminnallinen hait-
ta, josta aiheutuu vähintään vuoden kestävä kuntoutustarve. Lisäksi edellytetään, että edellä 
tarkoitettu haitta on niin suuri, että hänellä on sen vuoksi huomattavia vaikeuksia tai rasituksia 
selviytyä jokapäiväisistä toimistaan kotona, koulussa, työelämässä ja muissa elämäntilanteissa 
julkisen laitoshoidon ulkopuolella. 
 
Kuntoutuksen saamisen edellytyksenä on myös, että vaikeavammainen saa vammaisetuuksis-
ta annetun lain perusteella korotettua tai ylintä alle 16-vuotiaan vammaistukea, korotettua tai 
ylintä 16 vuotta täyttäneen vammaistukea, korotettua tai ylintä eläkettä saavan hoitotukea tai 
ylintä 16 vuotta täyttäneen vammaistukea työkyvyttömyyseläkkeen lepäämisajalta.  
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Vaikeavammaisen lääkinnällisen kuntoutuksen tulee perustua kirjalliseen kuntoutussuunni-
telmaan. Suunnitelma laaditaan kuntoutujan hoidosta vastaavassa julkisen terveydenhuollon 
yksikössä kuntoutujan taikka hänen omaisensa tai muun läheisensä kanssa vähintään yhdeksi 
vuodeksi ja enintään kolmeksi vuodeksi. Kuntoutussuunnitelma toimitetaan maksutta Kan-
saneläkelaitokselle.  
 
Vaikeavammaisten lääkinnällisenä kuntoutuksena järjestetään vaikeavammaisen työ- tai toi-
mintakyvyn turvaamiseksi tai parantamiseksi tarpeelliset kuntoutus- ja sopeutumisvalmennus-
jaksot. Kansaneläkelaitoksen järjestämän kuntoutuksen tulee olla hyvän kuntoutuskäytännön 
mukaista ja perustua erityisasiantuntemukseen ja erityisosaamiseen. Vaikeavammaisen lää-
kinnällinen kuntoutus voidaan järjestää kuntoutuslaitoksessa tai avoterapiana. Kuntoutusjak-
sojen tulee olla tehostettuja ja yksilöllisesti suunniteltuja. 
 
Kansaneläkelaitoksen tehtävänä ei ole järjestää sairaanhoitoon välittömästi liittyvää lääkinnäl-
listä kuntoutusta. Tämä kuuluu kunnan tehtäviin. Toukokuun 1 päivänä 2011 voimaan tulevan 
terveydenhuoltolain mukaan Kunnan on järjestettävä potilaan sairaanhoitoon liittyvä lääkin-
nällinen kuntoutus. Tähän lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluu kuntoutusneuvonta ja kun-
toutusohjaus, potilaan toiminta- ja työkyvyn sekä kuntoutustarpeen arviointi, kuntoutustutki-
mus, jonka avulla selvitetään potilaan kuntoutusmahdollisuuksia, toimintakyvyn parantami-
seen ja ylläpitämiseen tähtäävät terapiat sekä muut tarvittavat kuntoutumista edistävät toi-
menpiteet, apuvälinepalvelut, sopeutumisvalmennus sekä edellä tarkoitetuista tarpeellisista 
toimenpiteistä koostuvat kuntoutusjaksot laitos- tai avohoidossa. 
 
Kunta vastaa potilaan lääkinnällisen kuntoutuksen suunnittelusta siten, että kuntoutus muo-
dostaa yhdessä tarpeenmukaisen hoidon kanssa toiminnallisen kokonaisuuden. Lääkinnällisen 
kuntoutuksen tarve, tavoitteet ja sisältö on määriteltävä kirjallisessa yksilöllisessä kuntoutus-
suunnitelmassa. Kunta vastaa lisäksi kuntoutuspalvelun ohjauksesta ja seurannasta sekä nime-
ää potilaalle tarvittaessa kuntoutuksen yhdyshenkilön. 
 
Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää kuntoutusta, jos lääkinnällisen kuntoutuksen järjestä-
minen on Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 
(566/2005) 9 §:n perusteella Kansaneläkelaitoksen tehtävänä (vaikeavammaisten lääkinnälli-
nen kuntoutus). Kunnan on kuitenkin järjestettävä kuntoutussuunnitelmassa määritelty lää-
kinnällinen kuntoutus, jos kuntoutuksen järjestämis- ja kustannusvastuu ei selkeästi ole osoi-
tettavissa. Jos järjestämis- ja kustannusvastuu kuuluu kuitenkin Kansaneläkelaitokselle, on 
sen suoritettava kunnalle kuntoutuksen toteuttamisesta aiheutuneet kustannukset. 
 
Apuvälineiden hankkimisesta, niiden käytön opetuksesta, huollosta ja uusimisesta aiheutuviin 
kustannuksiin ei kuntoutusta koskevaa säännöstä kuitenkaan sovelleta silloin, jos apuvälineen 
tarve perustuu tapaturmavakuutuslain (608/1948), maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 
(1026/1981), sotilasvammalain (404/1948), liikennevakuutuslain (279/1959) tai näitä vastaa-
van aikaisemman lain mukaiseen vahinkoon tai ammattitautiin. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä apuvälineiden 
käyttöön luovutuksen perusteista.  
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Kuntoutuspsykoterapian korvaaminen 

Kansaneläkelaitos korvaa 16–67-vuotiaan vakuutetun työ- tai opiskelukyvyn tukemiseksi tai 
parantamiseksi tarkoituksenmukaista kuntoutuspsykoterapiaa, jos asianmukaisesti todettu ja 
diagnosoitu mielenterveydenhäiriö uhkaa vakuutetun työ- tai opiskelukykyä. 
 
Kuntoutuspsykoterapian korvaaminen edellyttää, että vakuutettu on mielenterveyden häiriön 
toteamisen jälkeen ollut vähintään kolme kuukautta asianmukaisessa hoidossa. Asianmukai-
sella hoidolla tarkoitetaan terveydenhuollon yksikössä annettua hyvän hoitokäytännön mu-
kaista hoitoa, johon sisältyy tarpeellinen lääketieteellinen, psykiatrinen ja psykoterapeuttinen 
tutkimus ja hoito. Kuntoutuspsykoterapiaa ei korvata, jos käytettävissä olevat muut hoito- tai 
kuntoutusmuodot ovat riittäviä vakuutetun työ- ja opiskelukyvyn parantamiseksi tai palautta-
miseksi. 
 
Kuntoutuspsykoterapian tulee perustua kuntoutujan hoidosta vastaavassa terveydenhuollon 
yksikössä tehtyyn yksilölliseen kuntoutuksen tarpeen ja soveltuvuuden arvioon sekä kirjalli-
seen kuntoutussuunnitelmaan, joka sisältää psykiatrian erikoislääkärin lausunnon. Kuntoutus-
suunnitelmassa tulee perustella, miten vakuutetun hoito ja kuntoutuspsykoterapia muodosta-
vat työ- ja opiskelukykyä tukevan tai parantavan toiminnallisen kokonaisuuden. 
 
Kuntoutuspsykoterapiana korvataan lääketieteellisesti perusteltua kuntouttavaa psykoterapiaa. 
Kuntoutuspsykoterapian tulee olla hyvän kuntoutuskäytännön mukaista ja perustua erityisasi-
antuntemukseen ja erityisosaamiseen. Kuntoutusterapia voi olla yksilö-, ryhmä-, perhe- tai 
paripsykoterapiaa tai kuvataideterapiaa. Lisäksi 16-25-vuotiaille nuorille korvataan myös mu-
siikkiterapiaa. 

Kuntoutuspsykoterapiaa korvataan enintään kolmen vuoden ajan. Vuodessa korvataan enin-
tään 80 käyntikertaa ja kolmessa vuodessa enintään 200 käyntikertaa. Erityisistä syistä voi-
daan korvata uusi enintään kolme vuotta kestävä jakso aikaisintaan viiden vuoden kuluttua 
edellisen jakson päättymisestä. Korvata voidaan myös 16–25-vuotiaan vakuutetun omaisen 
ohjauskäyntejä, jos ne ovat tarpeellisia tuloksellisen kuntoutuspsykoterapian toteuttamiseksi.  

Kuntoutuspsykoterapiasta aiheutuneista kustannuksista korvataan kuntoutujalle enintään vah-
vistetun korvaustason mukainen määrä. Kuntoutuspsykoterapian korvaustason perusteet ja 
enimmäismäärät vahvistetaan valtioneuvoston asetuksella.  

Harkinnanvarainen kuntoutus 

Harkinnanvaraista kuntoutusta Kansaneläkelaitos voi järjestää vuosittain valtion tulo- ja me-
noarviossa vahvistetun enimmäisrahamäärän puitteissa. Harkinnanvaraisen kuntoutuksen to-
teutuksesta ja siihen varattavien varojen kohdentamisesta Kansaneläkelaitos laatii sosiaali- ja 
terveysministeriölle vuosittain kolmea seuraavaa kalenterivuotta koskevan suunnitelman. Sii-
nä määritellään muun muassa kulloisetkin harkinnanvaraisen kuntoutuksen painoalueet ja 
kehittämiskohteet. Harkinnanvaraista kuntoutusta myönnetään pääosin työkyvyn edistämisek-
si. Pienessä määrin järjestetään myös toimintakykyä ylläpitävää ja parantavaa kuntoutusta 
työelämästä poissaoleville ja lapsille. Harkinnanvaraiseen kuntoutukseen kuuluvat muun mu-
assa yksilökohtaiset laitoskuntoutusjaksot, sairausryhmäkohtaiset sopeutumisvalmennus- ja 
kuntoutuskurssit, ammatillisesti syvennetyt lääketieteelliset kuntoutuskurssit (ASLAK ® -
toiminta) työkyvyn ylläpitämiseen liittyvät kuntoutuskurssit sekä eräät työn apuvälineet.  
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Muut korvaukset 

Varsinaisen kuntoutuksen lisäksi Kansaneläkelaitos korvaa myös muita kuntoutuksesta aiheu-
tuneita kustannuksia. Kuntoutujalle voidaan korvata omavastuun ylittäviä tarpeellisia ja koh-
tuullisia matkakustannuksia sekä koulutuksen aikaisina opiskelukustannuksina koulutarvike-
kustannuksia.  

Kuntoutuksesta aiheutuneiden ylimääräisten kustannusten korvaamiseksi voidaan maksaa yllä-
pitokorvausta 9 euroa/päivä (vuonna 2011). Ylläpitokorvausta voidaan maksaa kuntoutustarvet-
ta ja -mahdollisuuksia selvittävien tutkimusten ja kokeilujen, avomuotoisen kuntoutuksen taikka 
muun tätä vastaavan kuntoutuksen ajalta. Ammatilliseen koulutukseen, oppisopimuskoulutuk-
seen tai niitä vastaavaan muuhun pitkäaikaiseen kuntoutukseen osallistumisen ajalta ylläpito-
korvausta ei makseta. 

Kuntoutusraha 

Työntekijällä on työntekijän eläkelain nojalla oikeus kuntoutusrahaan niiltä kalenterikuukau-
silta, joiden aikana hän on kokonaan tai osittain estynyt tekemästä ansiotyötä ammatillisen 
kuntoutuksen vuoksi. 
 
Kuntoutusraha on yhtä suuri kuin niiden työeläkkeiden yhteismäärä korotettuna 33 prosentil-
la, joihin työntekijällä olisi oikeus, jos hän olisi tullut täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen 
oikeuttavasti työkyvyttömäksi kuntoutushakemuksen tullessa vireille. Jos työntekijä on jäänyt 
sairauslomalle työsuhteessa ollessaan ja kuntoutustarve oli olemassa jo sairausloman alkaessa, 
kuntoutusraha on kuitenkin yhtä suuri kuin niiden työeläkkeiden yhteismäärä korotettuna 33 
prosentilla, joihin työntekijällä olisi oikeus, jos hän olisi tullut täyteen työkyvyttömyyseläk-
keeseen oikeuttavasti työkyvyttömäksi sairausloman alkaessa. 
 
Jos työntekijä ansaitsee ammatillisen kuntoutuksen aikana enemmän kuin puolet vakiintuneesta 
ansiosta hänelle maksetaan osakuntoutusrahaa, jonka määrä on puolet kuntoutusrahasta. 
 
Jos työntekijä saa työkyvyttömyyseläkettä, hänellä ei ole oikeutta kuntoutusrahaan. Työky-
vyttömyyseläkkeen saajalle maksetaan kuitenkin ammatillisen kuntoutuksen kestoajalta työ-
kyvyttömyyseläkkeen lisäksi kuntoutuskorotus. Kuntoutuskorotus on 33 prosenttia työkyvyt-
tömyyseläkkeen määrästä. Osatyökyvyttömyyseläke voidaan maksaa ammatillisen kuntoutuk-
sen ajalta täytenä eläkkeenä ja siten korotettuna kuin kuntoutuskorotuksella. 
 
Työntekijälle voidaan myöntää työntekijän eläkelain mukaista kuntoutusrahaa työkyvyttömyys-
eläkkeen suuruisena harkinnanvaraisena kuntoutusavustuksena kuntoutuspäätöksen antamisen ja 
kuntoutuksen alkamisen väliseltä ajalta sekä kuntoutusjaksojen väliseltä ajalta. Harkinnanvarainen 
kuntoutusavustus voidaan myöntää myös kuntoutussuunnitelman laatimista varten. 
 
Kuntoutusavustusta maksetaan enintään kolmelta kuukaudelta kalenterivuotta kohden erik-
seen laskettuna kuntoutuspäätöksen antamisen ja kuntoutuksen alkamisen väliseltä ajalta sekä 
kuntoutusjaksojen väliseltä ajalta. Kuntoutusavustusta voidaan kuitenkin maksaa pidemmäl-
täkin ajalta, jos se on kuntoutuksen turvaamiseksi perusteltua. 
 
Myös Kansaneläkelaitos maksaa kuntoutusajan toimeentuloturvana kuntoutusrahaa. Kuntou-
tusrahaa maksetaan 16–67 -vuotiaille. Kuntoutusrahaan oikeuttavan kuntoutuksen tarkoituk-
sena tulee olla kuntoutujan työelämään tulo, työelämässä pysyminen tai sinne palaaminen. 
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Kuntoutusrahaetuuteen ajalta, jona kuntoutuja on kuntoutuksen vuoksi estynyt tekemästä 
omaa tai toisen työtä. Kuntoutusrahaa voi saada paitsi Kansaneläkelaitoksen järjestämän kun-
toutuksen ajalta niin myös kansanterveyslain, erikoissairaanhoitolain, työterveyshuoltolain, 
vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (sopeutu-
misvalmennuksen osalta), lastensuojelulain, kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 
tai päihdehuoltolain (perhekuntoutus sekä tietyin edellytyksin yksilökuntoutus) perusteella 
järjestetyn kuntoutuksen osalta. 
 
Yleissivistävän peruskoulutuksen ajalle kuntoutusrahaa myönnetään vain, jos peruskoulutuk-
sen puuttuminen estää pääsyn ammatilliseen uudelleen- tai jatkokoulutukseen. Työterveys-
huoltolain perusteella annetun kuntoutuksen ajalta kuntoutusrahaa voidaan maksaa, jos kun-
toutusta annetaan työterveyshuollossa havaittujen työ- tai ansiokykyongelmien perusteella ja 
työnantaja tai yrittäjä osallistuu kuntoutuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin. 
 
Kuntoutusrahaa voidaan myöntää sisällöltään työterveyshuoltolain nojalla toteutettua kuntou-
tusta vastaavan kuntoutuksen ajalta, jos kuntoutus perustuu työterveyshuollossa toimivan lää-
kärin tai muun työpaikan olosuhteisiin perehtyneen erikoislääkärin määräykseen ja kuntoutuja 
saa maksamistaan kustannuksista sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen. 

 
Kuntoutusrahaa voidaan myöntää myös oppisopimuskoulutukseen sekä Raha-
automaattiyhdistyksen rahoittamaan sopeutumisvalmennukseen. Myös kuntoutuksen odotus- 
ja väliajoilta voi eräin edellytyksin saada kuntoutusrahaa. 

Kuntoutusraha on määrältään vähintään yhtä suuri kuin se kuntoutujalle myönnettävä sairaus-
vakuutuslain mukainen sairauspäiväraha, johon hänellä olisi oikeus, jos hän kuntoutuksen 
alkaessa olisi tullut työkyvyttömäksi. Ammatillisen kuntoutuksen ajalta kuntoutusrahan määrä 
on kuitenkin sairauspäivärahaa hiukan korkeampi.  Eläkkeensaajalle kuntoutusrahaa makse-
taan 10 % myönnettyjen eläkkeiden yhteismäärästä. Kuntoutusraha maksetaan tällöin eläk-
keen lisäksi kuntoutuksen ajalta. Jos työnantaja maksaa kuntoutuksen ajalta kuntoutujalle 
palkkaa, kuntoutusraha maksetaan palkkaa vastaavalta osalta työnantajalle.  

Jos kuntoutuja saa ammatillisena kuntoutuksena järjestetyn koulutuksen tai siihen liittyvän 
harjoittelun ajalta säännöllisesti työtuloja, nämä tulot vähennetään samalta ajalta maksettavas-
ta kuntoutusrahasta siltä osin kuin niiden määrä ylittää keskimäärin yhteensä 553 euroa kuu-
kaudessa (vuonna 2011). Nuoren kuntoutusrahaan tai työnantajalle maksettavaan kuntoutus-
rahaan yhteensovitusta ei tehdä. Kuntoutusrahasta ei myöskään vähennetä eräitä kuntoutujan 
saamia etuuksia.  

Kuntoutusrahan estäviä etuuksia ovat vanhuuseläke tai varhennettu vanhuuseläke kansaneläkelain 
tai työeläkelakien perusteella sekä pakollisen tapaturmavakuutuksen, liikennevakuutuksen tai 
sotilasvamma- tai sotilastapaturmalain perusteella myönnetty täysi ansionmenetyskorvaus. 
 

Nuoren kuntoutusraha 

Nuoren kuntoutusrahaa maksetaan ammatillisen kuntoutumisen varmistamiseksi ja työllisty-
misen edistämiseksi 16-20 -vuotiaalle nuorelle. Oikeus nuoren kuntoutusrahaan on sellaisella 
nuorella, jonka työkyky ja ansiomahdollisuudet tai mahdollisuudet valita ammatti ja työ ovat 
sairauden tai vamman vuoksi olennaisesti heikentyneet ja joka tehostetun työkyvynarvioinnin 
perusteella tarvitsee tehostettua kuntoutusta. Muista kuntoutusrahoista poiketen nuoren kun-
toutusrahan saaminen ei edellytä kuntoutuspäätöstä. 
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Nuoren kuntoutusrahan saamisen edellytyksenä on, että nuorelle on kotikunnassa laadittu 
henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma. Suunnitelman laadintaan osallistuvat 
nuori, hänen huoltajansa ja asiantuntijat. Oikeus nuoren kuntoutusrahaan säilyy sen opiskelu-
kokonaisuuden loppuun saakka, johon nuori on hyväksytty alle 20-vuotiaana. Tavoitteena on 
edistää vajaakuntoisten nuorten työhön kuntoutumista ja ehkäistä työkyvyttömyyseläkkeelle 
siirtymistä. 
 
Nuoren kuntoutusrahan vähimmäismäärä on 22,13 euroa arkipäivältä (vuoden 2011 taso). 
Kuntoutusrahapäätöksen ja kuntoutuksen väliseltä ajalta sekä kuntoutusjaksojen välissä kun-
toutusraha maksetaan 20 % alennettuna. 
 
Kelan harkinnanvarainen kuntoutusavustus 
 
Kansaneläkelaitoksen maksamalla harkinnanvaraisella kuntoutusavustuksella voidaan tukea 
kuntoutujan työllistymistä kuntoutuksen jälkeen. Harkinnanvaraista kuntoutusavustusta voi-
daan maksaa kuntoutusrahaa saaneelle kuntoutujalle, jos tämä on kuntoutujan työllistymisen 
kannalta erityisen tarpeellista. Harkinnanvaraista kuntoutusavustusta ei kuitenkaan makseta 
ajalta, jolta kuntoutujalla on oikeus työttömyysturvalain mukaiseen työttömyysetuuteen. 
 
Harkinnanvarainen kuntoutusavustus vastaa määrältään enintään sen saajalle kuudelta kuu-
kaudelta laskettua kuntoutusrahaa. Avustus määritellään kertasuorituksena, ja se maksetaan 
yhdessä tai useammassa erässä. 
 
Osasairauspäiväraha 
 
Osasairauspäivärahan tarkoituksena on tukea henkilön paluuta takaisin hänen omaan työhönsä 
sairaus poissaolon jälkeen ja mahdollistaa työhön paluun yksilöllisen suunnittelun siten, että 
työntekijä tai yrittäjä pystyisi työkyvyttömyysjakson jälkeen sopeutumaan takaisin omaan 
työhönsä. 
 
Osasairauspäivärahaa voidaan maksaa kokoaikaisessa työsuhteessa olleelle 16 - 67-vuotiaalle 
työntekijälle tai yrittäjälle, joka oli sairausvakuutuslain tarkoittamalla tavalla työkyvytön. 
Henkilöllä on työkyvyttömyyden alusta lukien sairausvakuutuslaissa sairauspäivärahalle sää-
detyn omavastuuajan jälkeen mahdollisuus työskennellä osa-aikaisesti ja saada lisäksi osasai-
rauspäivärahaa. Osasairauspäivärahakausi voi siten alkaa työkyvyttömyyden alkamisesta lu-
kien sairauspäivärahaan sovellettavan omavastuuajan jälkeen (1 + 9 arkipäivää). Osasairaus-
päiväraha voi alkaa myös välittömästi sairauspäivärahakauden tai kuntoutusrahakauden jäl-
keen ja kuntoutusrahalle on myös mahdollista siirtyä ilman omavastuuaikaa. 
 
Osasairauspäivärahan edellytyksenä on lisäksi, että työntekijä ja työnantaja ovat sopineet osa-
aikatyöstä määräajaksi. Työajan ja palkan tulee vähentyä 40 -60 prosenttiin aikaisemmasta. 
Lisäksi edellytyksenä on, että henkilö pystyy terveyttään ja toipumistaan vaarantamatta hoi-
tamaan osan työtehtävistään.  
 
Osasairauspäivärahaa maksetaan enintään 72 arkipäivältä joko yhtäjaksoisesti tai vähintään 12 
arkipäivän yhtäjaksoiselta ajalta. Enimmäisjaksoon huomioidaan kaikki osasairauspäiväraha-
päivät kahden edeltäneen vuoden ajalta sekä päivät, joilta ei ole maksettu osasairauspäivära-
haa sen vuoksi, että samalta ajalta on maksettu vanhempainpäivärahaa. Jos henkilö on ollut 
yhtäjaksoisesti työkykyinen 12 kuukauden ajan, tätä edeltäneitä osasairauspäivärahapäiviä ei 
oteta huomioon osasairauspäivärahan enimmäisaikaa laskettaessa. 
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Osasairauspäiväraha on itsenäinen etuus suhteessa sairauspäivärahaan. Osasairauspäiväraha-
päiviä ei lasketa sairauspäivärahan 300 päivän enimmäisaikaan eikä päinvastoin. Osasairaus-
päivärahapäiviä ei myöskään lasketa sairauspäivärahan ensisijaisuusaikaan, joka vahvistetaan 
työeläkelakien mukaisen täyden työkyvyttömyyden alkamisajan määrittelyä varten. 
 
Osapäivärahalle siirtymisen on pohjauduttava työntekijän vapaaehtoisuuteen ja työnantajan 
suostumukseen. Osittaisen työskentelyn sairausloman aikana tulee aina perustua hoitoon ja 
kuntoutukseen liittyviin näkökulmiin. Työterveyshuollon asiantuntemus on keskeinen arvioi-
taessa sitä, pystyykö työntekijä terveyttään ja toipumistaan vaarantamatta hoitamaan osan 
työtehtävistään. Arvio tästä jää henkilön työoloja tuntevalle lääkärille. 
�
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