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1 JOHDANTO  

1.1 TYÖRYHMÄN TEHTÄVÄT 

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 11.4.2012 työryhmän ajalle 16.4.2012–30.6.2013 laatimaan toi-
mintaohjelman osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi ja tekemään tarvittaessa esityksiä sen 
toteuttamiseksi.  

Työryhmän laatimassa välimietinnössä on kuvattu nykytilaa, tehty joitakin kehittämisehdotuksia ja 
nostettu esille jatkotyössä tarkemmin selvitettäviä asioita. Työryhmän loppuraporttia varten valittujen 
kehys- ja lainsäädäntöhankkeiden osalta tehdään tarkemmat taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaiku-
tusarviot ja niiden perusteella lopulliset päätökset. Useiden ehdotusten kohdalla toimenpiteiden toteu-
tus saattaa vaatia yhteiskunnan panostusta joidenkin vuosien ajan, mutta kustannus tulee katetuksi 
säästyvinä sosiaaliturvamenoina jatkossa. Yhteiskunnan lisäksi toimenpiteistä hyötyvät tietenkin 
myös ne ihmiset, jotka muutoin jäisivät työelämästä sivuun. 

Asettamispäätöksen mukaan työryhmän tulee kiinnittää erityistä huomiota työnantajan kannustei-
siin palkata ja pitää työssään osatyökykyisiä, osatyökykyisten tarvitseman tuen tarjoamiseen tämän 
elämäntilanteeseen sopivan työllistämispolun löytämiseksi sekä työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotu-
lojen nykyistä kannustavampaan yhteensovittamiseen. 

Työryhmän asettamispäätöksessä osatyökykyisellä tarkoitetaan sosiaalivakuutuslakien mukaista 
työkyvyttömyyttä ja sairautta ja sen mukaista työkyvyn puutetta sekä julkisesta työvoimapalvelusta 
annetun lain (kumottu lailla 28.12.2012/916, joka on voimassa 1.1.2013 alkaen, ks. luku 2.1.) mukai-
sia vajaakuntoisia. Tässä välimietinnössä osatyökykyistä käytetään yleiskäsitteenä puhuttaessa työ-
ryhmän kohderyhmästä.  

Työryhmä on jakaantunut kahteen alaryhmään. Sekä STM- että TEM-työryhmän tehtävänä on: 
 
• selvittää ja arvioida keskeisimmät osatyökykyisten työllistymistä vaikeuttavat tekijät 
• levittää ja juurruttaa osatyökykyisten työllistämisen hyviä käytäntöjä 
• valmistella osatyökykyisten työllistämistä lisäävä viestintäohjelma 

 
Työryhmä on käsitellyt osatyökykyisten työllistymisen edistämistä sekä työelämässä että työelä-

män ulkopuolella olevien osatyökykyisten näkökulmasta. Osatyökykyisten asema työmarkkinoilla 
onkin nähty haastavaksi sekä työssä pysymisen että työhön pääsyn osalta.  

Johtoryhmä on kokoontunut yhteensä 8 kertaa ajalla 16.4.2012 - 31.1.2013.  

1.2 STM-TYÖRYHMÄ 

Alatyöryhmien keskinäisen työnjaon perusteella STM-työryhmän valmisteluun kuuluu: 
 

• arvioida ja tehdä ehdotukset, millä tavoin sosiaali- ja verolainsäädäntöä tulisi muuttaa osa-
työkykyisten työllisyyden edistämiseksi 

• selvittää, miten työntekijän työssä jatkamista ja osa-aikaista työllistymistä voitaisiin edistää 
seuraavilla toimilla:  
osatyökyvyttömyyseläkettä ja työeläkekuntoutusta koskeva soveltamisikäraja nostetaan työ-
eläkkeen puolella 63:sta 68 vuoteen ja osatyökyvyttömyyseläke mahdollistetaan myös kan-
saneläkkeessä 

• tehdä ehdotukset työn ja sosiaaliturvan paremmasta yhteensovittamisesta niin, että se kan-
nustaa osatyökykyisiä hakeutumaan aktiivisesti työmarkkinoille ja työnantajia palkkaamaan 
osatyökykyisiä 
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STM-työryhmä kokoontui ajalla 16.4.2012 - 31.1.2013 yhteensä 12 kertaa. STM-työryhmässä 
kuultavana oli työryhmän ulkopuolisina asiantuntijoina 

 
• Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Eija Viikari-Juntura aiheenaan osasairauspäivärahan 

vaikutuksista työhön paluuseen ja osasairauspäivärahan vaikuttavuudesta saadut tutkimustu-
lokset sekä toimenpide-ehdotukset lainsäädännön kehittämiseksi 

• Eläketurvakeskuksen lakimies Mari Kuuvalo aiheenaan täyden työkyvyttömyyseläkkeen 
muuttaminen osatyökyvyttömyyseläkkeeksi ja työkyvyttömyyseläkkeensaajien ansiovalvon-
nan haasteet sekä työkyvyttömyyseläkkeen lepäämäänjättäminen 

• Kansaneläkelaitoksen lakimies Pasi Pajula aiheenaan vammaisetuuksia koskeva lainsäädän-
tö ja soveltamiskäytäntö 

• Vammaisfoorumin hallituksen jäsen Anssi Kemppi aiheenaan Vammaisfoorumin näkemyk-
set työryhmässä käsiteltäviin asioihin 

• Kansaneläkelaitoksen suunnittelija Ismo Hiljanen aiheenaan Kansaneläkelaitoksen KYKY-
ohjelma 

• Kansaneläkelaitoksen päämatemaatikko Teemu Hänninen aiheenaan osatyökyvyttömyyselä-
ke 

 
Työryhmän jäsenten asiantuntemusta hyödynnettiin yleisesti kartoitettaessa osatyökykyisten työl-

listymisen esteitä sekä erityisesti muun muassa ns. lineaarisen mallin (ks. luku 7.5.) vaihtoehtojen ja 
vaikutusten kartoittamisessa.   

1.3 TEM-TYÖRYHMÄ 

Alatyöryhmien keskinäisen työnjaon perusteella TEM-työryhmän valmisteluun kuuluu 
 

• arvioida, miten työlainsäädäntö ja työehtosopimukset vaikuttavat osatyökykyisten työllisty-
miseen ja tarvittaessa ehdottaa tarvittavia muutoksia työlainsäädäntöön 

• tehdä ehdotukset palvelujen (mukaan lukien tuet ja avustukset) kehittämiseksi niin, että ne 
nykyistä paremmin tukisivat osatyökykyisten työllistymistä ja lisäisivät yritysten kiinnostus-
ta ja mahdollisuuksia palkata osatyökykyisiä 
 

Työryhmä on tarkastellut sekä työmarkkinoilla että työmarkkinoiden ulkopuolella olevia osatyö-
kykyisiä. Työryhmä on jakanut työmarkkinoiden ulkopuolella olevat osatyökykyiset kolmeen ryh-
mään: 
 

1) henkilöt, jotka ovat TE-toimistossa työttöminä työnhakijoina ja joiden toimeentuloetuutena 
on työttömyysetuus 

2) henkilöt, joilla on työhistoriaa ja joiden toimeentuloetuutena on työkyvyttömyyseläke tai 
kuntoutustuki 

3) henkilöt, joilla ei ole työhistoriaa ja jotka pyrkivät ensimmäistä kertaa työmarkkinoille. 
Yleensä em. henkilöt ovat olleet joko syntymästään saakka vammaisia tai sairaus tai vamma 
on syntynyt lapsuudessa tai nuoruudessa. Em. henkilöiden toimeentuloetuutena on nuoren 
kuntoutusraha, kuntoutustuki tai työkyvyttömyyseläke. 
 

Työryhmä kokoontui ajalla 16.4.2012 - 31.1.2013 yhteensä 13 kertaa. Toimeksiantoa käsiteltiin 
teemoittain ja työryhmä kuuli sekä ulkopuolisia asiantuntijoita että hyödynsi työryhmän jäsenten 
asiantuntemusta.  
 

Ulkopuolisia asiantuntijoita työryhmä on kuullut seuraavista teemoista: 
 

1) Työlainsäädäntö ja työehtosopimukset osatyökykyisten näkökulmasta 
• Sihteeri Jaana Paanetoja ja sihteeri Ilkka Ruponen, Työneuvosto 

2) Työpankki osatyökykyisten työllistymisen edistäjänä 
• Toimitusjohtaja Timo Haapoja, Woodfox Oy 

3) Mielenterveyskuntoutujien työllistymisen edistäminen 
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• Ohjaaja Jyrki Rinta-Jouppi, Mielenterveyden keskusliitto 
4) Koulutusjärjestelmä ja osatyökykyiset  

• Opetusneuvos Anne Mårtensson, Opetushallitus 
• Rehtori Olli Daavittila, Keskuspuiston ammattiopisto 

 

TEM-työryhmä teki loka-marraskuun vaihteessa 2012 kyselyn osatyökykyisten työllistymiseen 
vaikuttavista tekijöistä. Kysely lähetettiin työ- ja elinkeinoviranomaisille ja työryhmän jäsenille, jotka 
puolestaan toimittivat kyselyn Kansaneläkelaitoksen alueorganisaatiolle, kuntatyönantajille, työnan-
tajajärjestöille, yrittäjäjärjestöille, palkansaajajärjestöille, vammaisjärjestöille sekä osatyökykyisille 
palveluja tarjoaville yhdistyksille ja säätiöille. Mikäli vastaaja ei katsonut kuuluvansa mihinkään 
yllämainitusta, vastaaja saattoi merkitä vastaajatahon kohdalla ”muu”. Kysymykset liittyivät koulu-
tukseen, työn hakemiseen, eri tahojen osatyökyisille järjestämiin työllistymistä edistäviin palveluihin, 
työsuhteeseen ja työn tekemisiin liittyviin asioihin. Valmiita vastausvaihtoehtoja oli mahdollista 
täydentää avovastauksilla. Kyselyyn saatiin 670 vastausta. Kyselyn vastauksia on käsitelty ao. asioi-
den yhteydessä. 

1.4 MUU KEHITTÄMISTOIMINTA 

Hallitusohjelmassa on mainittu useita toimenpiteitä, jotka vaikuttavat osatyökykyisten työllistymisen 
edistämiseen. Tällaisia ovat mm. mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämisohjelman (Mieli) 
toimeenpanon jatkaminen sekä masennuksen ehkäisyyn ja masennuksesta aiheutuvan työkyvyttö-
myyden vähentämiseen tähtäävässä hankkeessa (Masto) kehitettyjen käytäntöjen juurruttaminen. 
Toimenpiteillä tuetaan osatyökykyisten työssä jatkamista ja työhön pääsyä.  

Mieli-suunnitelman arvioinnin mukaan (2012) heikoimmin suunnitelman toimenpiteistä ovat to-
teutuneet toimeentuloturvaa ja mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien työllistymisedellytyksiä 
koskevat ehdotukset. Toimeentuloturvan osalta ehdotettiin hoito- ja kuntoutusajan toimeentuloturvan 
muotojen kehittämistä niin, että ne edistävät päihde- ja mielenterveyspotilaiden omaehtoista hakeu-
tumista ja sitoutumista hoitoon sekä edistävät työelämään paluuta kuntoutumisen edetessä. Työllis-
tymisedellytysten osalta ehdotettiin mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien työttömien työky-
kyä uhkaaviin tekijöihin puuttumista ajoissa muun muassa työttömien terveystarkastustoimintaa ja 
kuntouttavaa työtoimintaa kehittämällä. Samalla tulisi parantaa työelämään pyrkivien työkyvyttö-
myyseläkkeellä ja kuntoutustuella olevien mielenterveyskuntoutujien työllistymisedellytyksiä. 

Hallituksen tavoitteena on parantaa monialaisen kuntoutuksen asiakaslähtöisyyttä. Tarkoituksena 
on selkiyttää kuntoutuksen järjestämis- ja rahoitusvastuita sekä kuntoutusprosessia kuntoutujan näkö-
kulmasta. Tavoitteeseen pyritään laatimalla selvitys monialaisesta kuntoutuksesta, jonka valmistelu 
on käynnistynyt sosiaali- ja terveysministeriössä. Selvitys toteutetaan hallituskauden loppuun men-
nessä.  Hallitusohjelman mukaan kuntoutuksen onnistumisen parantamiseksi varmistetaan oikea-
aikaisen ja viivytyksettömän kuntoutuksen toteutuminen, erityishuomio suunnataan varhaisvaiheen 
ennakoivan kuntoutustarpeen tunnistamiseen ja kuntoutus otetaan osaksi hoito- ja työhönpaluupro-
sessia. Vahvistetaan ja selkiytetään työterveyshuollon, perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon 
ja kuntoutuksen yhteistyötä työntekijän työkyvyn tukemisessa. 

Hallituskauden aikana jatketaan Suomen vammaispoliittisen ohjelman (VAMPO) toimeenpanoa. 
Hallitusohjelmassa mainittuna yhtenä erityisenä kohteena on vammaisten työllistymisen edistäminen. 
VAMPO:n toimeenpanon seuranta on käynnistynyt vuonna 2012 sosiaali- ja terveysministeriön toi-
meksiannosta Valtakunnallisen vammaisneuvoston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyö-
nä. Toimeenpano näyttää Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen tekemän analyysin mukaan olevan 
hyvässä vauhdissa. 

Nuorisotakuu on yksi hallituksen kärkihankkeista, jonka mukaan ilman työtä tai koulutusta oleval-
le nuorelle taataan pääsy koulutukseen, työhön, kuntoutukseen, harjoitteluun tai työpajalle. Nuoriso-
takuu on käynnistynyt vuoden 2013 alussa. Ryhmään kuuluvat myös nuoret, jotka sairauksien tai 
muun vaikean elämäntilanteen vuoksi ovat vaarassa syrjäytyä yhteiskunnasta.  Tärkeää on kiinnittää 
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huomiota osatyökykyisiin nuoriin, jotka tarvitsevat erityistä tukea yhteiskuntaan kiinnittymiseksi. 
Esim. nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat vakavia yhteiskunnallisia ongelmia, joiden 
seuraukset ovat pitkäkestoisia. Ongelmiin puuttumista vaikeuttaa se, että merkittävä osa nuorista on 
ajautunut kaiken aktiivitoiminnan ulkopuolelle. 

EU:n tulevan rakennerahastokauden 2014 - 2020 valmistelu on parhaillaan käynnissä. Osatyöky-
kyisten työllistymisen edistämisen kannalta erityisesti Euroopan sosiaalirahaston tuleva toiminta on 
merkittävää, jos sillä saadaan suunnattua resursseja osatyökykyisten työllistymisen edistämisen toi-
mintaohjelman toteuttamiseen. Euroopan sosiaalirahaston yksi kantavia teemoja on työurien piden-
täminen mm. tukemalla osatyökykyisten työllistymistä sekä työ- ja toimintakyvyn vahvistamista. 
Euroopan sosiaalirahaston kautta ohjautuu yli miljardi euroa EU:n ja Suomen yhdessä sopimien tee-
mojen rahoittamiseen.  

Hallitusohjelmassa todetaan, että työvoiman palvelukeskus-malli lakisääteistetään ja ulotetaan ko-
ko maahan. Työvoiman palvelukeskuksessa yhdistyvät TE-hallinnon, kunnan ja Kansaneläkelaitok-
sen tarjoamat palvelut pitkään työttömänä olleille henkilöille. TYP-malli on monialaisen yhteistyön 
malli niiden työttömien tukemiseen, jotka tarvitsevat TE-hallinnon palveluiden lisäksi sosiaali-, ter-
veys- ja kuntoutuspalveluita. Kehittämistyö käynnistyy alkuvuonna 2013 ja tavoitteena on, että sään-
nökset tulisivat voimaan vuoden 2015 alussa. Kehittämistyössä otetaan huomioon myös osatyöky-
kyisten palvelutarpeet. 

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut sosiaalihuollon työelämäosallisuutta koskevaa lainsää-
däntöä ja palvelujärjestelmää arvioivan työryhmän (TEOS) kaudelle 16.1.2012 - 31.12.2013. Työ-
ryhmän tehtävänä on selvittää sosiaalihuollon roolia työelämäosallisuuden tukemisessa. Työryhmän 
työ koskee sosiaalihuoltolain mukaista vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevaa toimintaa ja 
työtoimintaa, kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaista kehitysvammaisten työtoi-
mintaa ja työhönvalmennusta sekä kuntouttavan työtoiminnan lain mukaista kuntouttavaa työtoimin-
taa. Työryhmän erityisenä huomion kohteena on näiden palveluiden suhde toisaalta TE-hallinnon 
palveluihin ja toisaalta toimintakykyä ja yhteiskunnallista osallisuutta ylläpitäviin sosiaalihuollon 
palveluihin kuten vammaisten päivätoimintaan. 
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2 KÄSITTEET 

2.1 VAMMAINEN, OSATYÖKYKYINEN JA 
VAJAAKUNTOINEN 

Yhtenäistä vajaakuntoisen tai vammaisen määritelmää ei ole. Vajaakuntoinen ei välttämättä ole työ-
kyvytön, koska työkykyä tulee arvioida työtehtävien asettamien vaatimusten kautta. Otsikon käsitteet 
eivät siten ole yhteneviä tai toisiaan poissulkevia. Esimerkiksi vammainen tai pitkäaikaissairas voi 
olla työkykyinen, osatyökykyinen tai työkyvytön. Henkilö on työkykyinen, jos hänen yksilölliset 
ominaisuutensa ja edellytyksensä mukaan lukien terveydentila, vastaavat työn asettamia vaatimuksia.  

Vamman ja pitkäaikaissairauden ja työelämäosallisuuden välisestä suhteesta on suomalaisessa 
keskustelussa ja lainsäädännössä käytetty erilaisia käsitteitä, jotka osin ovat päällekkäisiä ja kuvaavat 
ilmiötä käytännössä hyvinkin erilaisista lähtökohdista. Käsitteiden erilaisuus ja etenkin se, että niitä 
käytetään eri asiayhteyksissä eri tavoin tai määrittelemättömästi, vaikeuttaa kokonaiskuvan muodos-
tamista kohderyhmästä ja heidän tilanteestaan työmarkkinoilla. Pitkäaikaissairaat ja vammaiset muo-
dostavat hyvin heterogeenisen ryhmän, jossa etenkin työllistymisen näkökulmasta mahdollisuudet 
työllistymiseen ja työn tekemiseen ovat erilaisia. Myös työnantajien valmiudet, mahdollisuudet ja 
halu työllistää pitkäaikaissairaita tai vammaisia vaihtelevat. 

Vammaisuus kuvaa käsitteenä tilannetta, jossa henkilöllä on rajoitteita toimia täysipainoisesti yh-
teiskunnan rakennetussa tai sosiaalisessa ympäristössä. Esimerkiksi YK:n 13. joulukuuta 2006 hy-
väksymässä Yleissopimuksessa vammaisten henkilöiden oikeuksista korostuvat yksilön kokemat 
haasteet tai mahdollisuuksien kaventumat. Lainsäädännössä ei ole yksiselitteistä vammaisuuden mää-
ritelmää, vaan eri laeissa on käytetty kunkin lain tarkoituksen mukaan määräytyvää vammaisuuden 
käsitettä. Vammaisuus voi olla syntyperäistä tai seurausta esimerkiksi tapaturmasta tai onnettomuu-
desta. Kroonisesta sairaudesta voi niin ikään seurata vammautuminen. 

Käsite vajaakuntoinen otettiin käyttöön vuonna 1988 voimaan tulleessa työllisyysasetuksessa1, jol-
loin haluttiin suunnata palvelut nimenomaan yksilön fyysisen tai psyykkisen vamman, sairauden tai 
vajavuuden perusteella ja rajattiin sosiaaliset syyt vajaakuntoisuuden määrittelyn ulkopuolelle. Käsit-
teen taustalla oli Suomen 1985 ratifioima Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimus nro 159, 
joka koskee vajaakuntoisten henkilöiden ammatillista kuntoutusta ja työllistämistä. Edelleen käsite 
kirjattiin lakiin julkisesta työvoimapalvelusta2, jossa vajaakuntoisella tarkoitettiin henkilöasiakasta, 
jonka mahdollisuudet saada sopivaa työtä, säilyttää työ tai edetä työssä ovat huomattavasti vähenty-
neet asianmukaisesti todetun vamman, sairauden tai vajavuuden takia.  

Osatyökykyinen–käsite on viime aikoina korvannut julkisessa keskustelussa käsitteen vajaakun-
toinen. Ko. käsitettä ei ole tarkkaan määritelty eikä sitä käytetä lainsäädännössä. Selvitysmies Mika 
Vuorela3 määritteli osatyökykyisen ”henkilöksi, jolla on käytössä osa työkyvystään ja myös halu 
tämän kyvyn käyttämiseen”. Käsitteinä osatyökyvytön ja osatyökykyinen poikkeavat toisistaan tämän 
määrittelyn mukaan siinä, että osatyökykyinen on käsitteenä työelämäsuuntautuneempi ja positiivi-
sempaa merkityssisältöä kantava. Käsite kuvaa yksilön pyrkimystä ja tahtotilaa päästä työmarkkinoil-
le. Kuitenkin osatyökykyisyys sisältää ajatuksen henkilön alentuneesta kyvystä työskennellä ainakin 
joissakin ammateissa tai työtehtävissä. Tällöin osatyökykyisyys voi ilmetä joko työssä yleensä 
(vamman tai sairauden aiheuttama toiminnanrajoite on laaja-alainen) tai vain jossakin työssä tai työ-
tehtävässä. Osittaisen työkyvyn hyödyntämistä voidaan siten edistää uravalintaratkaisuilla tai mu-
kauttamalla työtehtäviä tai olosuhteita. 
                                                 
1 737/1987 
2 1295/2002 
3 Vuorela, M. Työtä haluaville uusia mahdollisuuksia työhön. Työ-ja elinkeinoministeriö 10.3.2008  
http://www.tem.fi/files/18750/Vuorela_loppuraportti.pdf 
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Vuoden 2013 alussa voimaan tulleessa julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa 
(916/2012) ei ole käsitettä vajaakuntoinen. Silloin kun laissa on tarpeen erikseen huomioida tervey-
dentilansa perusteella osatyökykyiset, laissa käytetään ilmaisua vamma tai sairaus. Uudessa laissa 
työttömän työnhakijan määritelmään ei sisälly ikärajoja eikä työkykyisyyttä koskevaa edellytystä. 
Henkilö on työtön työnhakija, jos hän ei ole työ- tai virkasuhteessa, työllisty yrittäjänä tai omassa 
työssään taikka ole päätoiminen opiskelija. Uuden määritelmän myötä mm. työkyvyttömyyseläkkeel-
lä ja kuntoutustuella olevat ovat työttömiä työnhakijoita ilmoittauduttuaan työnhakijoiksi TE-
toimistoon.  

2.2 TYÖ- JA TOIMINTAKYKY 

Työkyky-käsitettä ei ole määritelty yksiselitteisesti, vaan sen määrittely riippuu usein toimijasta ja 
toimintaympäristöstä, jossa sitä käytetään. Lähtökohtaisesti työkyky kuvastaa ihmisen valmiuksia 
tehdä työtä. Työkykyä voidaan pyrkiä määrittelemään esimerkiksi henkilön terveydentilan ja toimin-
takyvyn suhteena työn asettamiin vaatimuksiin ja henkilöstä riippumattomiin olosuhteisiin. Työky-
vyn heikentyessä näkökulma muuttuu työkyvyn osalta etuuspainotteiseksi ja tällöin tarkastellaan sitä, 
onko yksilöllä oikeus työkyvyttömyysetuuksiin tai palveluihin, joilla parannetaan työkykyä tai tue-
taan työelämään pääsyä heikentyneestä työkyvystä huolimatta. Arvioitaessa oikeutta sairauspäivära-
haan, työkykyä arvioidaan suhteessa henkilön tavalliseen tai siihen läheisesti verrattavaan työhön. 
Muiden työkyvyttömyysetuuksien, kuten työkyvyttömyyseläkkeen ja kuntoutuksen osalta työkykyar-
viossa otetaan huomioon lisäksi työntekijän koulutus, aikaisempi toiminta, ikä, asuinpaikka ja muut 
näihin rinnastettavat seikat. 

Henkilön fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky vaikuttavat merkittävästi työssä suo-
riutumiseen. Toimintakyky onkin läheisesti työkykyyn liittyvä käsite, joka kuvaa ihmisen kehon 
rakenteiden ja toimintojen suhdetta ihmisen suorituksiin ja osallistumiseen. Toimintakykyyn vaikut-
tavat ihmisen lääketieteellisen terveydentilan ohella yksilöön liittyvät tekijät ja ympäristötekijät. 
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3 OSATYÖKYKYISET TYÖMARKKINOILLA 
JA TYÖMARKKINOIDEN ULKOPUOLELLA 

3.1 OSATYÖKYKYISET TYÖMARKKINOILLA 

Työeläkejärjestelmässä osatyökyvyttömyyseläkkeellä oli vuoden 2011 lopussa 21 713 henkilöä eli 
10,7 prosenttia työkyvyttömyyseläkkeensaajista. Osuus on kasvanut koko 2000-luvun ajan. 
 
Taulukko 1 Osatyökyvyttömyyseläkkeensaajien osuus kaikista työkyvyttömyyseläkkeensaajista 
 

Luku- Osuus 
määrä varsinaisista 

työkyvyttö- 
myyseläk- 
keistä, % 

2000 12154 6,3 
2001 12587 6,5 
2002 13360 6,8 
2003 14100 7,0 
2004 14983 7,3 
2005 15967 7,6 
2006 16917 8,0 
2007 17934 8,3 
2008 19025 8,7 
2009 19974 9,2 
2010 20773 9,8 
2011 21713 10,7 

 
Eläketurvakeskuksen rekisteritietojen mukaan työeläkevakuutettuna oli vuoden 2011 lopussa noin 

77 prosenttia osatyökyvyttömyyseläkkeen saajista eli runsaat 16 000 henkilöä ja noin 7 prosenttia 
täyden työkyvyttömyyseläkkeen saajista eli runsaat 12 000 henkilöä. Vuonna 2010 vastaavat osuudet 
olivat noin 75 prosenttia eli noin 15 000 henkilöä ja noin 6 prosenttia eli vajaa 12 000. 

Kevan tekemän tutkimuksen mukaan (Kevan tutkimuksia 5/2011) jopa 90 prosentilla kunta-alan 
osatyökyvyttömyyseläkkeensaajista oli voimassaoleva työ- tai virkasuhde vuoden 2010 lopussa. 
Muutoin työelämässä olevien osatyökykyisten määrästä ei ole käytettävissä tarkkoja lukuja. Valta-
kunnallisista rekistereistä asiaa voidaan lähestyä lähinnä palvelujen käytön tai etuuksien näkökannal-
ta. Edellä esitettyjä huomioita täydentävät erilaiset kyselyt.  

Raija Gouldin ja Kasimir Kalivan vuonna 2010 tekemä selvitys4 työeläkejärjestelmän työkyvyttö-
myyseläkettä saavien työssäkäynnistä ja halukkuudesta ansiotyöhön kertoo, että täyttä eläkettä saa-
vista 21 prosenttia halusi työhön. Osatyökyvyttömyyseläkettä saavista työhön halusi 7 prosenttia.  
Rekisteritietojen mukaan täyttä eläkettä saavista 5 prosenttia kävi työssä. Valtaosa teki tai halusi 
satunnaista työtä ja vain muutamia tunteja viikossa. Osatyökyvyttömyyseläkettä saavista työssä kävi 
68 prosenttia. Työssäkäynti oli yleensä säännöllistä mutta osa-aikaista. Kaikkiaan alle 63-vuotiaista 
työkyvyttömyyseläkeläisistä noin 19 000 teki jonkin verran ansiotyötä ja työhön halukkaita oli yli 
33 000. Työssäkäyntiin ja työhalukkuuteen olivat yhteydessä mm. erityisasiantuntijatyössä toimimi-

                                                 
4 Gould & Kaliva, 2010: Työkyvyttömyyseläke ja ansiotyö. Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:5. Työssäkäyn-
tiä selvitettiin kyselyllä, johon oli poimittu 3000 henkilön otos, vastauksia saatiin runsaat 2300. 
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nen, kohtalaisen hyväksi koettu työkyky ja keskimääräistä nuorempi ikä. Kaikista työkyvyttömyys-
eläkkeen saajista 18 prosenttia arvioi eläkkeen ansaintarajojen vähentäneen työntekoa. Kyseisen 
selvityksen mukaan useimpien ansiotyöhön haluavien tavoitteena ei ollut säännöllinen osa-aikatyö, 
vaan työtä haluttiin tehdä joustavasti pieniä määriä silloin, kun kunto sallii. Myös Vuorelan (2008) 
mukaan työkyvyttömyyseläkkeeltä osa- tai kokoaikatyöhön haluavia on arviolta noin 30 000.5 

Vuonna 2002 verotuksessa invalidivähennykseen oikeutetuista, 100 prosentin invaliditeetin omaa-
vista oli työelämässä noin 20 prosenttia ja vuonna 2002 vaikeavammaisista henkilöistä työvoimaan 
kuului 5,5 prosenttia6. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen7 tekemän tutkimuksen mukaan run-
saalla viidenneksellä vammaisista on pysyvä työpaikka ja noin puolet vammaisista oli tehnyt työtä 
(ml. vapaaehtoistyö) edeltävän kahden vuoden aikana. Kuitenkin tätä suurempi osa vammaisista oli 
halukas työskentelemään ja 30 prosenttia tutkimusjoukosta omasi erinomaisen tai hyvän työkyvyn. 

Työ ja terveys 2009 -haastattelussa 14 prosenttia kaikista työssä käyvistä ja 19 prosenttia 55–64 -
vuotiaista ilmoitti ajatelleensa usein, että saattaisi terveydellisistä tai muista syistä lähteä eläkkeelle jo 
ennen vanhuuseläkeikää.8 Näin vastanneiden osuus lisääntyi iän myötä ja väheni koulutusasteen 
kasvaessa. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyössä näin vastanneita oli noin kaksi kertaa enemmän 
kuin johto-, asiantuntija- ja toimistotehtävissä. Jos oletetaan eläkkeelle lähdön kiinnostuksen indikoi-
van jonkinasteista osatyökykyisyyttä, tarkoittaisi tämä, että Suomessa olisi noin 340 000 työelämässä 
olevaa osatyökykyistä henkilöä. Tilastokeskuksen työvoimatutkimus9 tukee em. havaintoa. Sen mu-
kaan 18 prosenttia kaikista työikäisistä kokee, että heidän pitkäaikainen terveysongelmansa tai toi-
mintarajoite vaikuttaa tavalla tai toisella työmahdollisuuksiin. Kansaneläkelaitoksen kuntoutuspalve-
luita sai 2010 yhteensä 48 000 työelämässä olevaa henkilöä ja työeläkekuntoutus myönnettiin samana 
vuonna 4 500 työssäkäyvälle henkilölle.  

OECD:n katsauksen mukaan osatyökykyisten työllisyysaste olisi Suomessa noin 50 prosenttia, sil-
loin kun osatyökykyisyys on määritelty henkilön itsensä tekemän arvion perusteella siitä, kokeeko 
henkilö, että hänellä on pitkäaikainen terveydellinen ongelma, vamma tai muu päivittäistä toimimista 
haittaava ongelma. 10 

3.2 OSATYÖKYKYISET TYÖMARKKINOIDEN 
ULKOPUOLELLA 

Tarkkaa lukua siitä, kuinka paljon työmarkkinoiden ulkopuolella on osatyökykyisiä, joilla on edelly-
tykset ja halukkuutta työskennellä työsuhteessa, ei ole tiedossa.  

TE-toimistoissa oli vuonna 2011 yhteensä noin 93 000 vajaakuntoista työnhakijaa (Taulukko 2). 
Heistä työttömiä oli 68 000 ja pitkäaikaistyöttömiä 23 000. Vajaakuntoisten työttömien työnhakijoi-
den diagnooseista tai vajaakuntoisuuden syistä merkittävimpiä olivat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet 
ja mielenterveyden häiriöt (Taulukko 3). 
 

                                                 
5 Vuorela 2008  
6 Linnakangas R, Suikkanen A, Savtschenko, Virta L. Uuden alussa vai umpikujassa? Vammaiset matkalla 
yhdenvertaiseen kansalaisuuteen. STAKES, raportteja 15/2006. 
7 Holm, P. & Hopponen, A. ( 2007) Vammaisten työkyky vuona 2007: vertailua työttömiin. Pellervon taloudelli-
sen tutkimuslaitoksen raportteja nro 202. 
8 Työ ja terveys Suomessa 2009, Työterveyslaitos 2010 
9 Tilastokeskus: Työkyky ja työllisyys – työvoimatutkimuksen lisätutkimus 2011 
10 Sickness, Disability and Work: Breakint the Barriers, vol 3. OECD, 2008 
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Taulukko 2 Yhteensä vuoden aikana työnhakijoina olleet vajaakuntoiset työnhakijat, työttömät ja 
pitkäaikaistyöttömät vuosina 2002 - 2011. 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Vajaakuntoiset 
työnhakijat 

85600 87368 89936 91069 91632 92524 93674 96006 97600 93030 

Vajaakuntoiset 
työttömät yht. 

67418 66857 67461 67325 66958 66145 65647 66743 69190 68223 

Vajaakuntoiset 
pitkäaikais-
työttömät yht. 

28928 27096 27043 27103 25368 21752 19518 20128 23512 23058 

 
Miesten ja naisten osuudet eri diagnoosiryhmissä ovat hyvin samankaltaiset. Naisia on miehiä 

enemmän mm. tuki- ja liikuntaelinsairaiden ryhmässä. Kahdessa suurimmassa diagnoosiryhmässä 
esiintyy sen sijaan ikäryhmäeroja (taulukko 3). Mielenterveyden häiriöiden ryhmässä nuoria on suh-
teellisesti enemmän vanhempiin ikäluokkiin verrattuna ja vastaavasti tuki- ja liikuntaelinsairaiden 
ryhmässä vanhempia työnhakijoita nuoria enemmän. 
 

Taulukko 3 Työnhakijoiden rekisteröidyt diagnoosit suuruusjärjestyksessä 

Diagnoosiluokitus yhteensä % työttömät pitkäaikaistyöttömät 

Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet 33 925 36,5 23 944 8 641 
Mielenterveyden häiriöt 22 117 23,8 16 771 5 111 
Hengityselinten taudit  8 240 8,9 6 189 1 898 
Hermoston ja aistien taudit  7 911 8,5 5 885 2 063 
Ihon ja ihonalaiskudosten taudit  5 251 5,6 4 097 1 174 
Vammat ja myrkytykset  3 967 4,3 2 866 929 
Verenkiertoelinten taudit  3 285 3,5 2 298 1 086 
Aineenvaihduntasairaudet  2 694 2,9 2 017 723 
Vaikeasti määriteltävät tilat  2 097 2,3 1 618 565 
Ruuansulatuselinten sairaudet 974 1,0 724 248 
Kasvaimet  940 1,0 616 221 
Synnynnäiset epämuodostumat  708 0,8 506 132 
Veren ja vertamuod. elinten sairaudet 442 0,5 324 146 
Virtsa- ja sukuelinten taudit 258 0,3 191 57 
Tartuntataudit  219 0,2 177 64 
YHTEENSÄ 93 030 (100) 68 223 23 058 
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Taulukko 4 Vajaakuntoiset työnhakijat diagnoosi- ja ikäryhmittäin 2011 
  alle 25 25-39 40-49 yli 50 

Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet 476 3 928 6 584 12 956 
Mielenterveyden häiriöt  1 951 6 081 4 297 4 442 
Hengityselinten taudit  176 1 611 1 908 2 494 
Hermoston ja aistien taudit  385 1 642 1 691 2 167 
Ihon ja ihonalaiskudosten taudit  137 1 187 1 372 1 399 
Vammat ja myrkytykset  112 747 827 1 180 
Verenkiertoelinten taudit  29 170 486 1 613 
Aineenvaihduntasairaudet  87 413 589 928 
Vaikeasti määriteltävät tilat  113 454 436 615 
Ruuansulatuselinten sairaudet 37 172 215 300 
Kasvaimet  20 92 128 376 
Synnynnäiset epämuodostumat  94 213 113 86 
Veren ja vertamuod. elinten sairaudet. 11 53 78 182 
Virtsa- ja sukuelinten taudit 11 42 41 97 
Tartuntataudit  8 43 55 71 
YHTEENSÄ 3 647 16 849 18 821 28 906 

 
Työkyvyttömyyseläkettä sai 31.12.2010 lähes 260 000 Suomessa asuvaa henkilöä. Mielentervey-

den ja käyttäytymisen häiriöiden perusteella työkyvyttömyyseläkettä sai lähes 117 000 henkilöä. 
Näistä lähes 91 000 henkilöllä sairausdiagnooseissa erottuvat skitsofrenia, neuroosit, mieliala-, per-
soonallisuus- ja käytöshäiriöt. Toinen määrällisesti suuri diagnoosiluokka on älyllinen kehitysvam-
maisuus, jonka perusteella eläkettä sai runsaat 17 000 henkilöä. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 
vuonna 2010 lähes 25 000 Suomessa asuvaa henkilöä. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt -
pääluokkaan kuuluvien syiden takia eläkkeelle siirtyi runsaat 8 000 henkilöä.11 
 
Taulukko 5 Suomessa asuvat työkyvyttömyyseläkkeensaajat iän mukaan 31.12.2010 

 ikäryhmä lukumäärä 

16-19 1 619 
20-24  4 585 
25-29  6 602 
30-34 7 792 
35-39  9 279 
40-44  14 466 
45-49 21 710 
50-54 34 502 
55-59  64 323 
60- 94 409 
YHTEENSÄ 259 287 

 
Osatyökykyisten työelämäosallisuudesta kertoo työsuhteen ulkopuolella tehtävä työ (työtoiminta). 

Osalla ei-työsuhteiseen työtoimintaan osallistuvista olisi työkykyä ja työhalukkuutta myös työsuhtei-
seen työhön. Vammaisista ja pitkäaikaissairaista lähinnä kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntou-
                                                 
11 Tilasto Suomen eläkkeensaajista 
http://www.etk.fi/fi/gateway/PTARGS_0_2712_459_440_3034_43/http%3B/content.etk.fi%3B7087/publishedc
ontent/publish/etkfi/fi/julkaisut/tilastojulkaisut/tilastovuosikirjat/tilasto_suomen_elakkeensaajista_2010_7.pdf 
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tujille on tarjottu työtoimintaa. Esimerkiksi erilaiseen työtoimintaan osallistuvia mielenterveyskun-
toutujia on vuosittain arviolta noin 9 000, joista Mielenterveyden keskusliiton selvitysten12 mukaan 
noin puolet toivoo pääsevänsä työsuhteiseen työhön.  

Työikäisiä kehitysvammaisia on yhteensä noin 23 000. Vuonna 2010 sosiaalihuoltolain mukaises-
sa vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevassa toiminnassa oli noin 2 400 ja työtoiminnassa 
15 700 asiakasta13. Vuonna 2010 kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaiseen työtoi-
mintaan ja työhönvalmennukseen osallistui yhteensä noin 7 300 asiakasta14. Avotyötoiminnassa oli 
koko maassa vuonna 2004 noin 2 300 kehitysvammaista15. Noin kaksi kolmasosaa avotyötoiminta-
paikoista on julkisella sektorilla, lähinnä kuntien eri yksiköissä. Avotyötoiminnassa olevat henkilöt 
työskentelevät useimmiten avustavissa keittiö- ja siivoustehtävissä, kaupan alan tehtävissä, kuten 
hyllytys- ja varastotehtävissä sekä avustavissa kiinteistönhoitotehtävissä. Lisäksi avotyötoiminta-
paikkoja on päiväkodeissa, vanhainkodeissa ja vanhusten palvelukeskuksissa, joissa kehitysvammai-
set henkilöt tekevät esimerkiksi avustavaa hoivatyötä.  

Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnassa on arviolta 11 000 henkilöä, joista jopa 3 500 voisi 
työllistyä avoimille työmarkkinoille tuetun työllistymisen palvelun avulla.16  

Vammaiset nuoret aikuiset jäävät muita todennäköisemmin vaille ammatillista koulutusta. Vam-
maisten alhainen koulutustaso tai ammatillisen koulutuksen puuttuminen onkin erittäin merkittävä 
kynnyskysymys työmarkkinoille pääsyssä.  

Vammaisten ja osatyökykyisten työllisyydestä on esitetty erilaisia arvioita, jotka pääpiirteissään 
antavat asiasta varsin yhtenäisen kuvan17 Valtioneuvoston 2006 julkaisemassa vammaispolitiikkaa 
käsittelevässä selonteossa arvioitiin, että 200 000 vammaista tai pitkäaikaissairasta henkilöä voisi 
toisenlaisissa olosuhteissa liittyä työvoimaan. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuk-
sen vuonna 2006 julkaiseman selvityksen mukaan verotuksen invalidivähennykseen oikeutettujen 
joukossa on jopa 30 000 potentiaalista työvoimaan kuuluvaa henkilöä. Valtakunnallinen vammais-
neuvosto on esittänyt, että työvoiman ulkopuolella on noin 1 000 korkeakoulutuksen saanutta vam-
maista henkilöä.  

Vaikka eri selvitykset osoittavat, että työelämään pyrkiviä työkyvyttömyysetuutta saavia on varsin 
runsaasti, he ovat varsin harvoin TE-toimiston asiakkaina. TE-toimistoissa oli 21.12.2011 työnhaki-
jana yhteensä 432 takaisin työelämään pyrkivää työkyvyttömyysetuutta saavaa henkilöä. Heistä 54 
oli työssä avoimilla työmarkkinoilla, 29 palkkatuetussa työssä, 70 työttömiä (jolloin TE-toimisto oli 
arvioinut, että työnhakijan työllistymistä voidaan tuloksellisesti tukea työvoimapalveluilla) ja 277 
työvoiman ulkopuolella olevia työnhakijoita. 

3.3 OSATYÖKYKYISEN TYÖVOIMAN KYSYNTÄ 

Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevan työvoiman kysyntää on selvitetty muutamissa 2006 - 2011 
tehdyissä tutkimuksissa ja selvityksissä.18 Näissä on noussut esille muun muassa seuraavia osatyöky-
kyisten työllistymiseen liittyviä tekijöitä: 
 

                                                 
12 esim. Rautakorpi ym. (2006) Mielekäs yritys. Mielenterveyden Keskusliitto, raportti 1/2006  
13 Sosiaali- ja terveysalan tilastollinen vuosikirja 2011, THL 
14 Vammaisten palvelut 2010 - Kuntakyselyn osaraportt, THL tilastoraportti 35/2010 
15 Sosiaali- ja terveysministeriön selvitys (2007) kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnasta vuonna 2004 
16 Hyvärinen ym, 2002 
17 Valtioneuvosto, 2006; STAKES Linnakangas ym., 2006; VANE, 2007 
18 Ala-Kauhaluoma ja Härkäpää: Yksityinen palvelusektori heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistäjänä, 
Työpoliittinen tutkimus 312. Työministeriö 2006; Vuonna 2009 Lääkeyritys Abbot Oy:n toimeksiannosta inter-
netpaneelin muodossa suoritetussa kyselyssä 500 rekrytointipäätöksistä vastaavaa henkilöä yksityiseltä ja julki-
selta sektorilta kuvasi kokemuksiaan osatyökykyisten rekrytoinnista; Varanka ja Lindberg: Yrityspäättäjien 
käsityksiä vammaisten henkilöiden työllistämisestä. Raportti kyselytutkimuksesta. VATES-säätiö 2011. 
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• Vajaakuntoisten tai vammaisten työnhakijoiden osuus on rekrytoitaessa ollut sangen pieni. 
Vain 2 - 4 prosenttia palveluyrityksistä oli palkannut fyysisesti vammaisen tai kehitysvam-
maisen henkilön tai mielenterveyskuntoutujan. 

• Melko moni työnantaja katsoi, että em. ryhmistä rekrytointi voisi vaikuttaa yrityskuvaan tai 
työyhteisöön kielteisesti. Erityisen usein tämä arvio oli tehty psyykkisesti vajaakuntoisen 
henkilön työllistämisestä, jota peräti yli puolet tutkimukseen osallistuneista palveluyrityksis-
tä (59 prosenttia) piti vaikutukseltaan kielteisenä.  

• Työnantajien arvion mukaan osatyökykyiset työntekijät vaativat enemmän aikaa työtehtävi-
en suorittamiseen kuin muut työntekijät, työnantajan on vaikea arvioida työnhakijan päte-
vyyttä ja työnantajalle ei ole tarjolla riittävästi ohjausta, tukea ja neuvontaa työllistämiseen 
liittyvissä asioissa.  

• Eri tukitoimista tai -rahoista oli varsin huonosti tietoa kyselyyn osallistuneilla, esim. 60 pro-
senttia ei tuntenut palkkatukea. Merkille pantavaa on kuitenkin se, että suuri osa vastaajista 
ei katsonut tarvitsevansa lisätietoa vammaisen työntekijän työhön ottamisesta.  

• Kun yrityksellä oli kokemusta työllistämisestä, arviot mm. työntekijän työssä suoriutumises-
ta, erityisjärjestelyjen tarpeesta ja työkyvyttömyyden riskistä olivat myönteisempiä kuin ko-
kemusta vailla olevilla yrityksillä. 

 
Em. tutkimuksissa ja selvityksissä työnantajat tekivät ehdotuksia osatyökykyisen työvoiman rekry-

toinnin helpottamiseksi. Ehdotukset liittyivät taloudellisiin kannustimiin, työvoimapalvelujen käytön 
lisäämiseen ja räätälöintiin sekä toisaalta työsopimusten ja työsopimuslain muutostarpeisiin. 

TEM-työryhmän kyselyssä kysyntää vähentävinä tekijöinä nousivat esille työnantajien kokemat 
osatyökykyisten työllistämiseen liittyvät riskit sekä asenteet. Kaikki vastaajat pitivät eläkemenoja 
sekä sairausajan palkkaa ja sijaisjärjestelyjä huomattavana riskinä työnantajalle. Myös mukautustar-
peiden kustannuksia pidettiin riskinä. Merkittävänä osatyökykyisten työllistymistä vaikeuttavana 
tekijänä kyselyn vastauksissa tuotiin kuitenkin esille se, että osatyökykyisten työkyvylle soveltuvia 
työpaikkoja ei ole riittävästi tarjolla. 
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4 TYÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA 
TYÖEHTOSOPIMUKSET  

4.1 TYÖLAINSÄÄDÄNTÖ OSATYÖKYKYISTEN KANNALTA 

Työlainsäädännön velvoitteet koskevat työhönottoa, työsuhteen aikaa ja työsuhteen päättämistä. 
Lainsäädännön syrjintäkiellot ja positiivisen erityiskohtelun mahdollisuus, henkilötietojen käsittelyä 
koskevat edellytykset ja työsuhdeturvaa koskevat säännökset suojelevat työntekijöitä ja asettavat 
rajoja työnantajan työnjohto- ja valvontaoikeudelle. Työntekijän työssä pysymistä ja työhön paluuta 
tukee osa-aikainen sairausloma sekä työterveyshuoltolain velvoitteet, joilla pyritään varmistamaan 
aikainen puuttuminen tilanteisiin, joissa uhkana on työntekijän työkyvyn aleneminen. Työntekijöiden 
työssä jaksamista tukee osaltaan mahdollisuus sopia työnantajansa kanssa vuorotteluvapaasta laissa 
säädetyin edellytyksin. Näillä on erityisesti merkitystä henkilöille, jotka ovat vajaakuntoisia tai vam-
maisia sekä henkilöille, joiden työkyky on alentunut tai alenee työsuhteen kestäessä joko tilapäisesti 
tai pysyvästi muun muassa sairauden, vamman tai muun syyn johdosta.  

Työlainsäädännön velvoitteet ovat pakottavia ja niistä voidaan sopia toisin ainoastaan joko työeh-
tosopimuksella tai työsopimuksella, mikäli tällainen mahdollisuus laissa on säädetty. Työlainsäädän-
nön noudattamista valvoo työsuojeluviranomainen. Työelämän tietosuojalakia valvoo tietosuojaval-
tuutettu yhdessä työsuojeluviranomaisen kanssa.  

Työsuhteen vähimmäistyöehtojen määrittämisessä työehtosopimuksilla on keskeinen asema, koska 
niiden mukaan käytännössä määräytyvät muun muassa palkat ja palkkaryhmään luokittelut, lisät, 
työaika ja vuosiloma.  

Ei-työsuhteessa tehtävistä työntekomuodoista on säädetty työ- ja elinkeinoministeriön, sosiaali- ja 
terveysministeriön ja opetusministeriön lainsäädännössä. Työsopimuslaki ei tule sovellettavaksi työn-
tekosuhteissa, joista on säädetty erikseen lailla. Tästä puolestaan seuraa, ettei sovellettavaksi tule 
työsuhteeseen kytketty muu edellä mainittu työlainsäädäntö. Laissa julkisesta työvoima- ja yrityspal-
velusta säädetään työpaikalla toteutettavasta ei-työsuhteisesta julkisesta työvoimapalvelusta työkokei-
lusta, johon osallistuva ei ole työsuhteessa palvelun järjestäjään eikä TE-toimistoon. Myöskään työ-
toimintaan liittyvä työskentely ei tapahdu työsuhteessa.  

Yhdenvertaisuus, tasapuolinen kohtelu ja syrjintäkiellot työelämässä  

Syrjintäkielloista on säädetty Suomen perustuslaissa, työ- ja virkasuhdelainsäädännössä, yhdenvertai-
suuslaissa sekä naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (ns. tasa-arvolaki). Työnan-
tajan on noudatettava syrjintäkieltoa myös ottaessaan työntekijöitä työhön. Yhdenvertaisuuslainsää-
dännön ja syrjintäkieltojen taustalla on ajatus henkilöiden yhdenvertaisesta kohtelusta riippumatta 
siitä, mikä on henkilön tausta ja asema.  

Työsopimuslaki edellyttää työntekijöiden tasapuolista kohtelua ja kieltää syrjinnän. Lain mukaan 
työnantaja ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa työntekijöitä eri asemaan esimerkiksi tervey-
dentilan tai vammaisuuden vuoksi.   

Työnantajalla on oikeus liikkeenjohtovaltansa perusteella valita työntekijänsä ja valita tehtävään 
sopivin henkilö. Edellä mainitut syrjintäkieltoa koskevat säännökset rajoittavat työnantajan valintaoi-
keutta. Työnantajalla ei ole oikeutta asettaa valittavalle työntekijälle tai työnhakijalle sellaisia työn tai 
tehtävän suorittamiseen liittyviä ammattitaito- tai koulutustasovaatimuksia, jotka eivät ole tehtävän 
kannalta perusteltuja ja jotka toisaalta ovat syrjiviä. Työhönottopäätöstä tehdessään työnantaja ei saa 
asettaa työnhakijoita eri asemaan kielletyillä perusteilla, ellei eri asemaan asettamiselle ole olemassa 
työhön tai tehtävään liittyvää oikeuttavaa perustetta. Työnhakijoiden eri asemaan asettamisen perus-
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teen hyväksyttävyyden arvioinnissa voidaan työn ohella ottaa huomioon myös työnantajan toiminnan 
luonne ja siihen liittyvät erityispiirteet.  

Työsopimuslaissa on työnantajalle säädetty velvollisuus kohdella työntekijöitä tasapuolisesti sekä 
velvollisuus tukea työntekijöidensä uralla etenemistä. Myös työturvallisuuslaissa säädetään työnanta-
jan velvollisuuksista ottaa huomioon työntekijöiden henkilökohtaiset ominaisuudet työn ja työympä-
ristön mitoituksissa.  

Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on turvata ja edistää yhdenvertaisuutta yhteiskunnan eri loh-
koilla. Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän. Syrjintä työpaikasta ilmoitettaessa, työntekijää valitta-
essa ja palvelussuhteen aikana on rangaistavaa työsyrjintänä. Yhdenvertaisuuslaissa kielletään syrjin-
tä mm. terveydentilan ja vammaisuuden perusteella. Syrjintänä kiellettyä on sekä välitön että välilli-
nen syrjintä. Syrjintäperuste kattaa sekä fyysisen että psyykkisen terveydentilan sekä toisaalta akuutit 
ja krooniset sairaudet. Terveydentilavaatimuksia on aina tarkasteltava työn tekemisen edellytyksiä 
vasten. Kiellettynä syrjintäperusteena vammaisuudella on paljon yhteistä terveydentilan kanssa. 
Vammaisuudelle on tunnusomaista olotilan pysyvyys ja se, ettei vammaisuus ole hoidolla parannet-
tavissa.  

Työn teettäjän tai koulutuksen järjestäjän on tarvittaessa ryhdyttävä kohtuullisiin toimiin vammai-
sen henkilön työhön tai koulutukseen pääsemiseksi, työssä selviämiseksi ja työuralla etenemiseksi. 
Työnhakijan tai -tekijän vammaisuus asettaa työnantajalle velvollisuuden ryhtyä kohtuullisiin mukau-
tuksiin vammaisten yhdenvertaisuuden toteutumiseksi. Kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan erityisesti 
huomioon toimista aiheutuvat kustannukset, työn teettäjän tai koulutuksen järjestäjän taloudellinen 
asema sekä mahdollisuudet saada toimien toteuttamiseen tukea julkisista varoista tai muualta. Myös 
häirintä ja ohje tai käsky syrjiä on kielletty.  

Parhaillaan oikeusministeriössä valmistellaan yhdenvertaisuuslain kokonaisuudistusta. Uudistuk-
sessa kohtuullisten mukautusten laiminlyönti tullaan määrittelemään syrjinnäksi osana YK:n vam-
maissopimuksen ratifiointiesteiden poistamista. 

Lisätyön tarjoamisvelvoite omille työntekijöille ja tiedottaminen vapau-
tuvista työpaikoista 

Jos työnantaja tarvitsee lisää työntekijöitä hänen osa-aikatyötä tekeville työntekijöilleen sopiviin 
tehtäviin, työnantajan on tarjottava näitä töitä osa-aikatyöntekijöille riippumatta velvoitteestaan il-
moittaa vapautuvista työpaikoista. Jos lisätyön vastaanottaminen edellyttää sellaista koulutusta, jonka 
työnantaja voi työntekijän soveltuvuuteen nähden kohtuudella järjestää, työntekijälle on annettava 
tällainen koulutus. 

Työsopimuslaissa ei ole säännöksiä, joiden perusteella lisätyöntarjoamisvelvoitteesta omille työn-
tekijöille voitaisiin poiketa muun muassa positiivisen erityiskohtelun vuoksi, millä edistettäisiin esi-
merkiksi työnhakijoina olevien osatyökykyisten asemaa työmarkkinoilla. 

Lisäksi työnantajalla on velvollisuus tiedottaa vapautuvista työpaikoista. Työnantajan on ilmoitet-
tava vapautuvista työpaikoistaan yleisesti yrityksessä tai työpaikalla omaksutun käytännön mukaisesti 
varmistaakseen, että myös osa-aikaisilla ja määräaikaisilla työntekijöillä on samat mahdollisuudet 
hakeutua näihin työpaikkoihin kuin vakituisilla tai kokoaikaisilla työntekijöillä. Käyttäjäyrityksen on 
vastaavia menettelyjä noudattaen ilmoitettava vapautuvista työpaikoistaan myös vuokraamilleen 
työntekijöille. 

Työntekijän työkyvyn alenemisesta johtuva irtisanominen  

Työnantaja voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vetoamalla joko yksilöperustei-
siin irtisanomisperusteisiin tai tuotannollisiin ja taloudellisiin irtisanomisperusteisiin. Yksilöperus-
teella tarkoitetaan perusteita, jotka johtuvat työntekijän lain- tai sopimuksen vastaisesta teosta, lai-
minlyönnistä tai käyttäytymisestä taikka liittyvät hänen henkilöönsä, kuten työntekijän työntekoedel-
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lytysten muuttumiseen sillä tavoin, ettei hän enää selviydy työtehtävistään sillä seurauksella, että 
työsuhteen tarkoitus vaarantuu.  

Työntekijä voidaan työsopimuslain mukaan irtisanoa sairauden, vamman tai tapaturmasta aiheutu-
neen terveydentilan heikkenemisen perusteella ainoastaan, kun hänen työkykynsä on näiden syiden 
vuoksi vähentynyt sekä olennaisesti että niin pitkäaikaisesti, että työnantajalta ei voida kohtuuden 
mukaan edellyttää sopimussuhteen jatkamista. Työsuhteen päättäminen työntekijän terveydentilan 
perusteella on siten oikeutettua ainoastaan silloin, kun sairaus on aiheuttanut työkyvyn merkittävän 
alenemisen eikä alentumista voida pitää tilapäisenä tai ohimenevänä. Lisäksi edellytyksenä on, että 
työkyvyn alentumisen vuoksi työntekijä ei kykene selviytymään työsopimuksensa mukaisista eikä 
myöskään työnantajayrityksessä tarjolla olevista muista työtehtävistä.  

Työntekijän työstä selviytymistä ja jäljellä olevaa työkykyä arvioidaan aina hänen työtehtäviensä 
asettamia vaatimuksia vasten. Ongelmallista työkyvyn arviointi on tapauksissa, joissa työntekijä 
sinänsä on täysin työkykyinen, mutta ei kykene terveydellisten rajoitteidensa vuoksi työskentelemään 
työnantajan tarjoamissa tiloissa. 

Ennen kuin työnantaja voi irtisanoa työsopimuksen, työnantajan on selvitettävä mahdollisuudet 
tarjota työntekijälle muuta työtä, joka vastaa tämän koulutusta, ammattitaitoa tai kokemusta. Tarvit-
taessa työnantajan on järjestettävä työntekijälle tarpeellista koulutusta uusista tehtävistä suoriutumi-
seksi.  

Työsopimuslain mukaan työnantaja voi lomauttaa työntekijän tuotannollisilla tai taloudellisilla ir-
tisanomisperusteilla joko toistaiseksi tai määräajaksi. Lomauttaminen ei ole mahdollista yksilöperus-
teisilla irtisanomisperusteilla. Työntekijää ei voida siis lomauttaa esimerkiksi hänen työkykynsä vä-
hentymisen perusteella. 

Työaikalain säännökset joustavista työajoista 

Eräät työaikalaissa säädetyt järjestelyt voivat helpottaa myös osatyökykyisten asemaa. Työaikalaissa 
on säännökset työnantajan ja työntekijän oikeudesta sopia liukuvasta työajasta niin, että työntekijä 
voi sovituissa rajoissa määrätä työnsä päivittäisen alkamis- ja päättymisajankohdan. Liukuvalla työ-
ajalla voi olla merkitystä myös osatyökykyisille henkilöille.  

Työaikalaki antaa mahdollisuuden sopia määräajaksi lyhennetystä työajasta eli osa-aikatyöstä. Jos 
työntekijä haluaa terveydellisistä syistä tehdä työtä säännöllistä työaikaa lyhyemmän ajan, työnanta-
jan on pyrittävä järjestämään työt niin, että työntekijä voi tehdä osa-aikatyötä. Työnantajan ja työnte-
kijän on tehtävä osa-aikatyöstä määräaikainen enintään 26 viikkoa kerrallaan voimassa oleva sopi-
mus, josta käy ilmi ainakin vuorokautisen ja viikoittaisen työajan pituus. Työntekijä palaa osa-
aikasopimuskauden jälkeen takaisin entiseen kokoaikatyöhön.  

Jos työntekijä siirtyäkseen osa-aikaeläkkeelle haluaa tehdä säännöllistä työaikaa lyhyemmän ajan 
työtä, työnantajan on pyrittävä järjestämään työt niin, että työntekijä voi tehdä osa-aikatyötä. Työajan 
lyhentäminen toteutetaan työnantajan ja työntekijän sopimalla tavalla ottaen huomioon työntekijän 
tarpeet sekä tuotanto- ja palvelutoiminta.  

4.2 TYÖEHTOSOPIMUKSET OSATYÖKYKYISTEN 
KANNALTA 

Kattavaa selvitystä työehtosopimusten vaikutuksesta osatyökykyisten työllistymiseen ei ole tehty. 
Osatyökykyisten asemaa työehtosopimuksissa on tarkasteltu kahdessa Jaana Paanetojan ja Ilkka Ru-
posen tekemässä tutkimuksessa19, joissa selvitettiin millaiset työsuhteen ehdot vajaakuntoisilla on ja 

                                                 
191) Paanetoja, Jaana – Ruponen, Ilkka: Työehtosopimusmääräykset ja syrjintäkiellot, 2007. 2003-2007 
työpoliittinen tutkimusohjelma 2) Paanetoja, Jaana – Ruponen, Ilkka: Vajaakuntoisten ja vammaisten asema 
työehtosopimus-määräysten näkökulmasta. 2005, Työsuojelurahasto ja VATES.  
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onko työehtosopimuksissa vajaakuntoisen työsuhteen ehtoihin positiivisesti tai negatiivisesti vaikut-
tavia määräyksiä sekä onko työehtosopimuksissa määräyksiä, joiden sanamuodon mukainen tulkinta 
saattaisi johtaa yhdenvertaisuuslaissa ja työsopimuslaissa kiellettyyn syrjintään.  Em. tiedot ovat 
vuodelta 2005. 

Vuonna 2005 tutkituissa 146:ssa yleissitovassa työehtosopimuksessa 46:ssä mainitaan työkyky. 
Kolmessa todettiin, että työehtosopimusta sovelletaan vain täysin työkykyisiin, noin kymmenessä 
määriteltiin palkkausmääräysten soveltamisalaksi täysin työkykyiset ja runsaassa kolmessakymme-
nessä todettiin työkyvystä yksilöimättä palkkataulukon tms. johdannossa. Osatyökykyisiin kohdistu-
va työehtosopimus on työkeskuksia ja sosiaalisisiksi yrityksiksi muuttuneita työkeskuksia koskeva 
laajaliukumainen työehtosopimus, jota sovelletaan em. työpaikoissa tehtävään sosiaalihuoltolain 27 d 
§:n mukaiseen työhön.  

Paanetojan ja Ruposen näkemysten mukaan työehtosopimukset eivät vaikuttaisi muodostavan es-
teitä osatyökykyisten työllistymiselle. Työsuhteet ehdot, lähinnä palkan määrä, voivat olla riippuvai-
sia työkyvystä. Tietoa siitä, millä tavoin em. ehdot ovat vaikuttaneet osatyökykyisten työllistymiseen, 
ei ole. Tietoa ei myöskään ole siitä, miten em. tes-määräyksiä on sovellettu. Edelleen puuttuu laajem-
pi selvitys työehtosopimusten määräyksistä mm. työkykyä ylläpitävää toimintaa koskevat määräyk-
set.  
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5 KUNTOUTUS JA MUUT TYÖSSÄ 
PYSYMISTÄ JA TYÖLLISTYMISTÄ 
EDISTÄVÄT PALVELUT 

5.1 JOHDANTO  

Tässä luvussa kuvataan niitä eri toimijoiden järjestämisvastuulla olevia palveluja, joilla osatyökykyis-
ten työssä pysymistä ja työllistymistä tuetaan. Palveluihin sisältyy sekä osatyökykyisille että yrityk-
sille ja muille työnantajille tarjolla olevia palveluja (ml. etuudet). Työnantajalle myönnettäviä tukia 
(palkkatuki ja työolosuhteiden järjestelytuki) on tarjolla vain julkisina työvoima- ja yrityspalveluina.  

Osatyökykyiset eivät palvelutarpeen suhteen muodosta yhtenäistä ryhmää työmarkkinoille pyrki-
essään. Osa tarvitsee vain tukea työpaikan hankkimisessa. Joidenkin kohdalla työllistyminen edellyt-
tää ammatillisen osaamisen täydentämistä tai uudelleen kouluttautumista. Joissakin tilanteissa on 
tarpeen tarjota palveluja, joilla voidaan parantaa osatyökykyisen valmiuksia toimia työssä. Em. tilan-
teessa ensisijainen palvelutarve on kuntoutus.  

Kuntoutuksella tarkoitetaan yleensä toimenpiteitä, joilla pyritään edistämään pitkäaikaissairaan tai 
vammaisen henkilön työssä suoriutumista, työhön paluuta, sosiaalista toimintakykyä ja mahdolli-
simman hyvää omatoimista suoriutumista. Kuntoutus jakaantuu kasvatukselliseen20, lääkinnälliseen, 
ammatilliseen ja sosiaaliseen kuntoutukseen.  

Kunnilla on vastuu kuntalaisten tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä. Palve-
luilla pyritään vähentämään riskejä ja ongelmia sekä tukemaan kunnan asukkaiden työ- ja toiminta-
kykyä. Työhön osallistumisen tuki voi olla suoraa tai välillistä. Päihde- ja mielenterveyspalveluilla, 
lääkinnällisellä kuntoutuksella ja vammaispalveluilla on suuri merkitys työssä pysymisen ja työllis-
tymisen kannalta. 

Kunnan tehtävänä on huolehtia siitä, että sen alueella toimii kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä, 
jossa on edustettuna sosiaalihuolto, terveydenhuolto, opetustoimi, työvoimaviranomaiset, Kansanelä-
kelaitos ja muut tarpeelliset yhteisöt. Lain mukaan kunnan on asetettava yhteistyöryhmä neljäksi 
vuodeksi kerrallaan. Kunnan tehtävänä on tiedottaa kunnan asukkaille ja muille viranomaisille ja 
yhteisöille ryhmän toiminnasta ja kokoonpanosta.  

Työelämässä olevien osatyökykyisten edellytyksiä jatkaa työelämässä tukevat muun muassa työ-
terveyshuollon palvelut ja työeläkekuntoutuksen tai Kansaneläkelaitoksen ammatillinen kuntoutuksen 
palvelut. Julkisista työvoimapalveluista työvoimakoulutus ja työolosuhteiden järjestelytuki tarjoavat 
tukea työssä olevien osatyökykyisten työhön liittyviin muutos- tai mukautustarpeisiin.  

Valtaosa julkisista työvoima- ja yrityspalveluista edellyttää osatyökykyisen rekisteröitymistä 
työnhakijaksi TE-toimistoon. Työnhakijaksi voi rekisteröityä myös työssä olevana tai työvoiman 
ulkopuolella olevana esim. päätoimisena opiskelijana. Työttömän työnhakijan määritelmä uudistettiin 
julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa. Henkilö on työtön työnhakija, jos hän ei ole 
työ- tai virkasuhteessa, työllisty yrittäjänä tai omassa työssään taikka ole päätoiminen opiskelija. 
Uuden määritelmän myötä mm. työkyvyttömyyseläkkeellä ja kuntoutustuella olevat ovat työttömiä 
työnhakijoita ilmoittauduttuaan työnhakijoiksi TE-toimistoon ja heillä on mahdollisuus saada työttö-
mille työnhakijoille tarkoitettuja palveluja. Työnantajalle tarjottavia osatyökykyisten työllistymistä 
tai työssä jatkamista edistäviä julkisia työvoimapalveluja ovat palkkatuki, työhönvalmentajapalvelu, 
työvoimakoulutus yhteishankintana ja työolosuhteiden järjestelytuki. 

                                                 
20 Kasvatuksellisella kuntoutuksella tarkoitetaan vammaisen tai vajaakuntoisen lapsen tai aikuisen kasvatusta ja 
koulutusta, jotka usein edellyttävät erityisjärjestelyjä. Sen lähtökohtana ovat yksilölliset tuen tarpeet. Tavoitteena 
on yksilöllisyyden ja elämänhallinnan kehittäminen kasvatuksen, opetuksen, oppilashuollon ja kuntoutuksen 
keinojen avulla. Tässä raportissa kasvatuksellista kuntoutusta ei käsitellä erillisenä kokonaisuutena. 
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Uuden julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain keskeisiä muutoksia osatyökykyisten 
työllistymisen edistämisen näkökulmasta ovat palkkatuen hakemisen ja myöntämisen selkeyttäminen, 
työhönvalmentajapalvelun suuntaaminen aikaisempaa selkeämmin työpaikan etsimiseen sekä työ-
olosuhteiden järjestelytuen euromäärien korotukset.  

5.2  TERVEYDENHUOLLON PALVELUT JA 
LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS 

5.2.1 Terveydenhuoltolaki ja kunnan velvoitteet  

Yleinen vastuu lääkinnällisen kuntoutuksen toteuttamisesta on kunnallisella terveydenhuoltojärjes-
telmällä. Terveydenhuoltolain mukaan kunnan on järjestettävä tarpeelliset terveystarkastukset alueen-
sa asukkaille heidän terveytensä ja hyvinvointinsa seuraamiseksi ja edistämiseksi. Terveysneuvonnan 
ja terveystarkastusten on tuettava työ- ja toimintakykyä ja sairauksien ehkäisyä sekä edistettävä mie-
lenterveyttä ja elämänhallintaa. Terveysneuvonta ja terveystarkastukset on järjestettävä myös opiske-
lu- tai työterveyshuollon ulkopuolelle jääville nuorille ja työikäisille. Terveysneuvonnan ja terveys-
tarkastusten on muodostettava toiminnallinen kokonaisuus muiden kunnan järjestämien palvelujen 
kanssa. 

Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluiksi terveydenhuoltolaki määrittelee seuraavat toimenpiteet: 
 
• kuntoutusneuvonta ja kuntoutusohjaus 
• potilaan toiminta- ja työkyvyn sekä kuntoutustarpeen arviointi 
• kuntoutustutkimus, jonka avulla selvitetään potilaan kuntoutusmahdollisuuksia 
• toimintakyvyn parantamiseen ja ylläpitämiseen tähtäävät terapiat sekä muut tarvittavat kun-

toutumista edistävät toimenpiteet 
• apuvälinepalvelut 
• sopeutumisvalmennus 
• em. toimenpiteistä koostuvat kuntoutusjaksot laitos- tai avohoidossa. 

 
Kunta vastaa potilaan lääkinnällisen kuntoutuksen suunnittelusta siten, että kuntoutus muodostaa 

yhdessä tarpeenmukaisen hoidon kanssa toiminnallisen kokonaisuuden. Lääkinnällisen kuntoutuksen 
tarve, tavoitteet ja sisältö on määriteltävä kirjallisessa yksilöllisessä kuntoutussuunnitelmassa. Kunta 
vastaa lisäksi kuntoutuspalvelun ohjauksesta ja seurannasta sekä nimeää potilaalle tarvittaessa kun-
toutuksen yhdyshenkilön. 

Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää lääkinnällistä kuntoutusta, jos sen järjestäminen on Kan-
saneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain perusteella Kansanelä-
kelaitoksen tehtävänä. Kunnan on kuitenkin järjestettävä kuntoutussuunnitelmassa määritelty lääkin-
nällinen kuntoutus, jos kuntoutuksen järjestämis- ja kustannusvastuu ei selkeästi ole osoitettavissa. 
Jos järjestämis- ja kustannusvastuu kuuluu kuitenkin Kansaneläkelaitokselle, on sen suoritettava 
kunnalle kuntoutuksen toteuttamisesta aiheutuneet kustannukset. 

Kansaneläkelaitos järjestää alle 65-vuotiaille vaikeavammaisille henkilöille lääkinnällistä kuntou-
tusta ja korvaa kuntoutuksesta aiheutuneita kustannuksia. Vaikeavammaisten kuntoutuksen tarkoituk-
sena on, että henkilö kykenisi sen avulla sairaudesta tai vammasta huolimatta paremmin työskentele-
mään tai selviytymään arkielämän toiminnoista. Kansaneläkelaitos myös korvaa 16–67 -vuotiaille 
vakuutetuille työ- tai opiskelukyvyn tukemiseksi tai parantamiseksi tarkoituksenmukaista kuntoutus-
psykoterapiaa, jos asianmukaisesti todettu ja diagnosoitu mielenterveyden häiriö uhkaa vakuutetun 
työ- tai opiskelukykyä. Kansaneläkelaitos järjestää lisäksi harkinnanvaraisena kuntoutuksena muun 
muassa erilaisia kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja, kuntoutustarveselvityksiä sekä neuro-
psykologista kuntoutusta. 
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5.2.2 Työttömien terveystarkastukset 

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä, joka jätti raporttinsa maaliskuussa 2011, teki ehdo-
tukset työttömien terveystarkastuksista ja työkyvyn arvioinnista. Työryhmässä oli edustettuina mm. 
työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Kuntaliitto, Kansaneläkelaitos ja työmark-
kinajärjestöt. Työryhmän raportin pohjalta työ- ja elinkeinoministeriö antoi TE-toimistoille työttömi-
en työkyvyn arviointia ja terveyspalveluihin ohjaamista koskevan ohjeen joulukuussa 2011. 

Työttömien terveystarkastukset toimivat työllistymistä edistävien palvelujen suunnittelun käynnis-
tyspisteenä niissä tilanteissa, joissa työnhakijan terveydentilaa on syytä selvittää. Terveystarkastuksen 
jälkeen työnhakijan palvelut jatkuvat TE-toimistossa ja/tai muiden viranomaisten palveluissa. Terve-
ystarkastusten tulokset huomioidaan palvelujen suunnittelussa ja järjestämisessä. 

Paikallistasolla työkyvyn arviointi ja terveyden sekä hyvinvoinnin edistäminen on TE-toimiston, 
Kansaneläkelaitoksen ja kunnan yhteistyötä. TE-toimistolla on ensisijainen vastuu prosessista, jossa 
työttömän työnhakijan työkyky arvioidaan ja päätetään työmarkkinoille kuntouttavista palveluista. 
Tämä tarkoittaa, että TE-toimisto tarjoaa työttömälle työnhakijalle julkisesta työvoima- ja yrityspal-
velusta annetussa laissa sen järjestämisvastuulle määriteltyjä työvoimapalveluja ja tarvittaessa ohjaa 
työttömän työnhakijan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluihin tai Kansaneläkelaitoksen palveluihin 
taikka työeläkekuntoutukseen.  

TE-toimiston tehtävänä on tunnistaa ne työttömät työnhakijat, joiden työkykyä on syytä arvioida 
ja ohjata em. asiakkaat tarvittaessa terveystarkastukseen. Aloite työkyvyn arviointiin voi tulla myös 
työnantajalta esimerkiksi työkokeilun palautteen yhteydessä. Terveystarkastukseen ohjaamisesta 
sovitaan asiakkaan kanssa työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa, jossa 
myös sovitaan, miten asiakkaan palveluprosessi jatkuu TE-toimistossa. Työtön voi myös oma-
aloitteisesti hakeutua terveystarkastukseen. 

Kunnan terveyspalvelujen tehtävänä on järjestää työttömien työkyvyn arvioimiseksi tarvittavat 
terveystarkastukset sekä niiden perusteella huolehtia mahdollisten sairauksien hoidon ja kuntoutuksen 
järjestämisestä.  

Em. työryhmä tunnisti kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon osalta seuraavat tehtävät:  
 

1) Toteuttaa työttömien työkyvyn arvioimiseksi tarvittavat terveystarkastukset. 
2) Hoitaa sairaudet ja tarjota lääkinnällistä ja sosiaalista kuntoutusta.  
3) Auttaa työkyvyttömyyseläkettä hakevaa työtöntä eläke-edellytysten selvittämisessä mm. 

neuvonnalla ja ohjauksella. 
4) Ohjata työtön aina aktivointisuunnitelman teon yhteydessä terveystarkastukseen, ellei ter-

veyden-tilaa ja työ- ja toimintakykyä ole selvitetty työttömyyden aikana aikaisemmin. 
5) Seurata työttömien terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä (terveydenhuol-

tolaki edellyttää, että kunnat seuraavat asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vai-
kuttavia tekijöitä väestöryhmittäin). 

5.2.3 Työterveyshuolto  

Työterveyshuolto on työn ja terveyden välisen suhteen sekä työkyvyn arvioimisen asiantuntija. Yh-
dessä työpaikkojen kanssa työterveyshuolto huolehtii terveyden ja työkyvyn ylläpitämisestä. Työnan-
tajalla on velvollisuus järjestää työterveyshuoltopalvelut palkatulle henkilöstölleen. Ennaltaehkäisyyn 
painottuva lakisääteinen työterveyshuolto on järjestettävä aina, minkä lisäksi suurin osa työnantajista 
tarjoaa työntekijöilleen myös vapaaehtoiset sairaanhoidon palvelut. Sairaanhoitopalveluiden sisältö 
vaihtelee työnantajakohtaisesti.  

Työterveyshuollon tehtäviä ovat mm.: 
 
• työn ja työolosuhteiden terveellisyyden ja turvallisuuden selvittäminen ja arviointi  
• työperäisten terveysvaarojen ja -haittojen, työntekijöiden terveydentilan sekä työ- ja toimin-

takyvyn selvittäminen, arviointi ja seuranta  
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• toimenpide-ehdotusten tekeminen työn terveellisyyden ja turvallisuuden parantamiseksi, tar-
vittaessa työn sopeuttamiseksi työntekijän edellytyksiin sekä työntekijöiden työ- ja toimin-
takyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi 

• tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöi-
den terveyttä koskevissa asioissa 

• osatyökykyisen työntekijän työssä selviytymisen seuranta ja edistäminen työntekijän tervey-
delliset edellytykset huomioon ottaen 

• kuntoutusta koskeva neuvonta ja hoitoon tai lääkinnälliseen tai ammatilliseen kuntoutukseen 
ohjaaminen 

• yhteistyö muun terveydenhuollon, työhallinnon, opetushallinnon, sosiaalivakuutuksen ja so-
siaalihuollon sekä työsuojeluviranomaisen edustajien kanssa 

• suunnitella ja toteuttaa osana tässä laissa määriteltyjä työterveyshuollon tehtäviin kuuluvia 
työkykyä ylläpitäviä ja edistäviä toimenpiteitä, joihin sisältyy tarvittaessa kuntoutustarpeen 
selvittäminen 
 

Työterveyshuollon on käytettävissään olevin keinoin tunnistettava työkyvyttömyysriskejä, edistet-
tävä työkyvyn ylläpitämistä ja sen kehittämistä sekä tuettava osatyökykyisten työntekijöiden työssä 
jatkamista ja työhön palaamista. Työn, työjärjestelyiden ja työvälineiden kehittämisen lisäksi tämä 
voi tilanteen mukaan tarkoittaa hoitoa, lääkinnällistä tai ammatillista kuntoutusta ja työn muokkaa-
mista työntekijän työkykyä vastaavaksi yhteistyössä työntekijän ja työnantajan kanssa.  

 Työterveyshuoltolakia on täydennetty vuonna 2012. Työntekijän työkyvyn arvioimiseksi ja työssä 
jatkamismahdollisuuksien selvittämiseksi työnantajan on ilmoitettava työntekijän sairauspoissaolosta 
työterveyshuoltoon viimeistään silloin, kun poissaolo on jatkunut 30 päivän ajan. Viimeistään silloin 
kun sairauspäivärahapäiviä on kertynyt kahden vuoden seurantajakson ajalta yli 90, on työntekijän 
toimitettava Kansaneläkelaitokseen työterveyslääkärin lausunto, jossa yhteistyössä työntekijän, työn-
antajan ja työterveyshuollon kanssa on arvioitu työntekijän jäljellä oleva työkyky sekä mahdollisuus 
palata tämän puitteissa työhön. Työhön paluuseen voivat olennaisesti vaikuttaa mahdollisuudet muo-
kata työntekijän työtehtävää tai työjärjestelyitä. 

 Työterveyshuolto on sidottu työsuhteeseen, minkä vuoksi työelämän ulkopuolella olevien osatyö-
kykyisten henkilöiden ei ole mahdollista tukeutua työterveyshuollon palveluihin.  

5.3 SOSIAALINEN KUNTOUTUS21 

Kuntoutuksen sosiaalinen ulottuvuus on vahvistunut 1990-luvun alusta lähtien aktiivisen sosiaalipoli-
tiikan sekä aikuissosiaalityön kehittämisen myötä. Samalla sosiaalisen kuntoutuksen merkitys syrjäy-
tymisvaarassa olevien tai jo syrjäytyneiden henkilöiden sosiaalisen osallisuuden tukemisessa on ko-
rostunut. Nykyään sosiaalisella kuntoutuksella tavoitellaan useimmiten sosiaalihuollon asiakkaiden 
työmarkkinavalmiuksien edistämistä ja elämänhallinnan lisäämistä tai toimintakyvyn ja elämänhal-
linnan ylläpitoa silloin, kun työllistyminen avoimille työmarkkinoille ei ole mahdollista. 

Käytännössä toteutettavan sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteena on saavuttaa ja palauttaa kuntou-
tuvan henkilön kyky selviytyä arkipäivän välttämättömistä toiminnoista, vuorovaikutussuhteista sekä 
oman toimintaympäristön rooleista luomalla edellytyksiä sosiaaliseen osallistumiseen ja sosiaalisten 
verkostojen toimivuuteen, tukemalla taloudellista turvallisuutta sekä helpottamaan asumista ja liik-
kumista. Sosiaalista kuntoutumista voidaan tukea sosiaalihuollon yleisin palveluin ja osin erityislain-
säädännön nojalla. Kuntoutuksen eri muodot on osin samat tavoitteet, mutta sosiaalisen kuntoutuksen 
näkökulma ei ole aina riittävästi mukana kaikessa kuntoutuksessa. Kuntoutuspalveluihin voi kuulua 
esimerkiksi ohjausta, neuvontaa, tutkimusta ja selvitystä, erilaisia terapioita, kuntoutuslaitosjaksoja, 
sopeutumisvalmennusta, kuntoutusohjausta ja apuvälinepalveluja. Sosiaalisen kuntoutuksen edistä-
minen on myös keskeinen sosiaalityön tavoite. 

                                                 
21 Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistaminen. Sosiaalihuollon lainsäädännönuudistamistyöryhmän loppuraport-
ti. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2012:21. Helsinki.  



27 
 

 

 
 

Sosiaalisesta kuntoutuksesta ei ole voimassa olevassa lainsäädännössä itsenäistä sääntelyä. Uuteen 
sosiaalihuoltolakiin ehdotetaan otettavaksi säännös sosiaalisen kuntoutuksen aseman selkeyttämiseksi 
osana kuntoutuskokonaisuutta.  

Sosiaalihuoltolain perusteella kunnan tulee järjestää työllistymistä tukevaa toimintaa (työhön si-
joittumista edistäviä kuntoutus- ja muita tukitoimia) henkilöille, joilla vamman tai sairauden tai muun 
vastaavan syyn vuoksi on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisen elämän toimin-
noista ja jotka tarvitsevat työhallinnon palvelujen ja toimenpiteiden lisäksi työhön sijoittumista edis-
täviä kuntoutus- ja muita tukitoimia työllistyäkseen avoimille työmarkkinoille työhön. 

Lisäksi kunnat voivat järjestää sosiaalihuoltolain mukaisesti työtoimintaa sellaisille työkyvyttömil-
le henkilöille, joilla vammaisuudesta johtuen ei ole edellytyksiä osallistua työllistymistä tukevaan 
toimintaan ja joiden toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myön-
nettäviin etuuksiin. Kehitysvammaisille henkilöille järjestetään puolestaan työtoimintaa ja työhön-
valmennusta tavallisimmin kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain nojalla.   

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta velvoittaa kunnat ja TE-toimistot yhteistyössä tekemään työt-
tömille asiakkailleen yksilöllisen aktivointi- ja palvelusuunnitelman sekä kunnan järjestämään kun-
touttavaa työtoimintaa pitkään työttöminä olleille, työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saaville. 
Kuntouttavaa työtoimintaa tulee järjestää työttömälle henkilölle silloin, kun hänelle ei TE-toimiston 
arvion mukaan pystytä tarjoamaan työtä tai työllistymistä edistäviä työhallinnon palveluja. Kuntout-
tava työtoiminta räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan siten, että se edistää hänen elämänhallin-
taansa ja pääsyään työmarkkinoille.  

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän, joka arvioi vammaisten työllistymistä tuke-
van toiminnan, työtoiminnan ja työhönvalmennuksen sekä kuntouttavan työtoiminnan lainsäädäntöön 
ja palvelujärjestelmään liittyviä uudistamistarpeita (ns. TEOS-työryhmä). Tavoitteena on selkeyttää 
sosiaalihuollon roolia työelämäosallisuuden tukemisessa osana sosiaalihuoltolain kokonaisuudistusta. 
Työryhmän toimeksianto päättyy 31.12.2013.  

5.4 AMMATILLINEN KUNTOUTUS JA TOIMIJOIDEN 
TYÖNJAKO  

Ammatillinen kuntoutus pyrkii parantamaan ja ylläpitämään henkilön työkykyä ja ansiomahdolli-
suuksia. Se sisältää erilaisia toimenpiteitä, jolla pyritään parantamaan työn tekemisen edellytyksiä. 
Ammatillinen kuntoutus voi tarkoittaa esimerkiksi kuntoutussuunnitelman laatimiseksi järjestettyjä 
tutkimuksia tai selvityksiä, kuntoutuskursseja, ammattiin johtavaa koulutusta, työkokeilua tai työ-
hönvalmennusta. Kuntoutusajan toimeentulo määräytyy kuntoutusta järjestävän tai korvaavan tahon 
mukaan.  

Ammatillisen kuntoutuksen palveluja järjestävät liikenne- ja tapaturmavakuutuslaitokset, työeläke-
laitokset ja Kansaneläkelaitos. TE-toimiston palveluita tarjotaan ammatillisena kuntoutuksena silloin, 
kun henkilön vamma tai sairaus vaikeuttaa työllistymistä. Lisäksi kuntien järjestämisvastuulla ovat 
sosiaalihuoltolain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain perusteella järjestettävät työhön 
ja työelämään kuntouttavat palvelut, vaikka niitä ei perinteisessä mielessä lueta varsinaiseen ammatil-
liseen kuntoutukseen. 

Vakuutuslaitosten, työeläkelaitosten ja Kansaneläkelaitoksen ammatillinen kuntoutus on lakisää-
teistä. Silloin kun henkilö täyttää lain edellyttämät myöntöedellytykset, muodostuu hänelle subjektii-
vinen oikeus näiden tahojen järjestämään ammatilliseen kuntoutukseen. TE-toimiston asiakkaalla ei 
ole subjektiivista oikeutta yksittäiseen palveluun ja palveluiden järjestämiseen vaikuttavat käytettä-
vissä olevat määrärahat. Kansaneläkelaitos järjestää harkinnanvaraisena kuntoutuksena ammatillisia 
kuntoutuskursseja ja kuntoutustarveselvityksiä niille henkilöille, jotka eivät täytä ammatillisen kun-
toutuksen myöntöedellytyksiä, mutta hyötyvät kyseisistä palveluista. 
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Eri kuntoutusmuotojen sekä vastuutahojen ja toimijoiden verkosto ei aina näyttäydy asiakkaalle 
selkeänä ja se voi hankaloittaa oikean kuntoutustahon löytymistä, jolloin myös toimenpiteiden käyn-
nistäminen voi viivästyä. Kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annetun lain tarkoituksena on auttaa 
kuntoutujaa saamaan hänen tarvitsemansa kuntoutuspalvelut ja edistää viranomaisten sekä muiden 
yhteisöjen ja laitosten asiakasyhteistyötä ja tietojen vaihtamista tilanteessa, joka edellyttää usean 
kuntoutusta järjestävän yhteisön toimenpiteitä. Jos yksittäisen asiakkaan kuntoutusongelmaan ei 
löydetä ratkaisuja, voidaan yhteistyötä koskeva asia hänen kirjallisella suostumuksellaan viedä kun-
toutuksen asiakasyhteistyöryhmään käsiteltäväksi. 
 
Kuvio 1 Harkinnanvaraisen ja lakisääteisen ammatillisen kuntoutuksen palvelujärjestelmä  

 

5.4.1 Julkiset työvoimapalvelut ammatillisena kuntoutuksena 

Kaikkia julkisia työvoimapalveluja tarjotaan ammatillisena kuntoutuksena asiakkaille, joilla lääkärin 
asianmukaisesti toteama vamma tai sairaus vähentää mahdollisuuksia saada työtä, säilyttää työ tai 
edetä työssä. Työvoimapalvelujen tarjoaminen ammatillisena kuntoutuksena edellyttää, että henkilö-
asiakas esittää riittävän ajantasaisen lääkärinlausunnon tai muun lääketieteellisen selvityksen, josta 
vamman tai sairauden diagnoosi tulee esille.  

Ammatillisena kuntoutuksena tarjottavat julkiset työvoimapalvelut täydentävät muiden toimijoi-
den järjestämää ammatillista kuntoutusta. Ennen kuin TE-toimisto tarjoaa palveluja ammatillisena 
kuntoutuksena, se selvittää, onko asiakkaalla oikeus ammatilliseen kuntoutukseen lakisääteisenä 
palveluna tai kuuluuko palvelu muun toimijan järjestämisvastuulle. Tarvittaessa TE-toimisto ohjaa 
asiakkaan ensisijaisten lakisääteisten palvelujen piiriin. Niissä tilanteissa, joissa ammatillisen kuntou-
tuksen palveluiden järjestämisvastuu on säännösten perusteella jollakin muulla taholla, TE-toimisto 
antaa tarvittaessa muille toimijoille työmarkkinoihin liittyvää asiantuntija-apua. 
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5.4.2 Tapaturma- ja liikennevakuutuskuntoutus 

Tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain ja liikennevakuutuslain 
perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain perusteella korvataan tapaturma- ja liikenneva-
kuutuksen piirissä sattuneiden vahinkotapahtumien osalta kuntoutuksesta aiheutuneet kohtuulliset 
kustannukset sekä suoritetaan korvausta kuntoutusajalta syntyneestä ansionmenetyksestä. Tapaturma- 
ja liikennevakuutuksiin liittyvät kuntoutusetuudet ovat ensisijaisia muihin kuntoutusetuuksiin nähden.  

Em. lakien mukaisena ammatillisena kuntoutuksena korvataan työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien 
parantamiseksi tarpeellisia toimenpiteitä, joiden avulla kuntoutuja kykenee vamman tai sairauden 
aiheuttamista rajoituksista huolimatta jatkamaan entisessä työssään tai siirtymään uuteen työhön. 
Kuntoutustarpeen arviointi perustuu kokonaisnäkemykseen, jossa yhdistyy muun muassa asiakkaan 
vamman laatu, ikä ja koulutusedellytykset. Kuntoutujalle maksetaan kuntoutusajalta täysimääräinen 
ansionmenetyskorvaus, jos kuntoutuja ei voi käydä ansiotyössä kuntoutuksen aikana. Kuntoutuksena 
voidaan korvata myös työtehtävien suorittamiseksi tarpeellisten apuvälineiden ja laitteiden hankinta, 
opiskelusta ja työssäkäynnistä johtuvia ylimääräisiä matkakustannuksia tai myöntää vaikeasti vam-
maiselle korotonta lainaa työmatkoihin tarvittavan ajoneuvon hankkimiseksi. 
 
Taulukko 6 Vakuutuskuntoutus ry:n22 toimintalukuja 2011 
Vireille tulleita kuntoutusasioita 714 
Vireillä vuoden lopussa 1420 
Työssä olevien osuus ammatillisen kuntoutuksen ohjelman jälkeen 2009 80 % 
Käsittelyaika vahingosta vireille tuloon (mediaani) 20,5 kk 
Suunnittelun käsittelyaika (mediaani) 5,1 kk 
Arviointiasian käsittelyaika (mediaani) 5,6 kk 
Rajatun toimeksiannon käsittelyaika (mediaani) 1,3 kk 

5.4.3 Työeläkekuntoutus 

Työeläkelakien mukaan alle 63-vuotiaalla työntekijällä on oikeus saada työkyvyttömyyden estämi-
seksi tai työ- ja ansiokyvyn parantamiseksi tarkoituksenmukaista ammatillista kuntoutusta, jos: 1) 
asianmukaisesti todettu sairaus, vika tai vamma todennäköisesti aiheuttaa sellaisen uhkan, että hän 
tulee työkyvyttömäksi työeläkelaeissa tarkoitetulla tavalla; 2) työntekijällä on työskentelystä saatuja 
vakuutettuja työansioita tulevan ajan tarkasteluaikana23 vähintään 33352,02 euroa (vuoden 2013 
indeksissä); ja 3) työntekijällä ei ole oikeutta kuntoutukseen tapaturmavakuutuksen tai liikenneva-
kuutuksen kuntoutusta koskevien säännösten perusteella. 

Kuntoutuksen tarkoituksenmukaisuutta arvioitaessa otetaan huomioon työntekijän ikä, ammatti, 
aikaisempi toiminta, koulutus, vakiintuminen työelämään sekä se, johtaako haettu ammatillinen kun-
toutus todennäköisesti työntekijän terveydentilalle sopivassa työssä jatkamiseen tai työhön palaami-
seen. Lisäksi tarkoituksenmukaisuutta arvioitaessa otetaan huomioon, lykkääkö ammatillinen kuntou-
tus työntekijän eläkkeelle jäämistä. 

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

Työeläkekuntoutus voi olla sisällöltään kuntoutusneuvontaa, työpaikkakuntoutusta (työkokeilu, 
työhön valmennus), työhön tai ammattiin johtavaa koulutusta, tukea yritystoiminnan aloittamiseen tai 
jatkamiseen (elinkeinotuki) sekä kuntoutuksen aiheuttamien tarpeellisten ja välttämättömien kustan-
nusten korvaamista (esimerkiksi opiskelu- ja matkakuluja). 

Kuntoutusraha maksetaan työntekijälle kuntoutuksen ajalta niiltä kuukausilta, joilta hän on koko-
naan tai osittain estynyt tekemästä ansiotyötä ammatillisen kuntoutuksen takia. Kuntoutusrahan mää-
                                                 
22 Vakuutuskuntoutus ry on tapaturma-, liikenne- ja työeläkevakuutusta harjoittavien vakuutusyhtiöiden yhteinen 
palveluyritys.  
23 Tulevan ajan tarkasteluaika on työkyvyttömyyden alkamisvuotta edeltänyt viisi kalenterivuotta. 
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rä on työkyvyttömyyseläke korotettuna 33 prosentilla. Työkyvyttömyyseläkkeen saajalle maksetaan 
ammatillisen kuntoutuksen kestoajalta työkyvyttömyyseläkkeen lisäksi 33 prosentin kuntoutuskoro-
tus.  

Eläketurvakeskuksessa julkaistaan kuntoutukseen liittyvää tilastoraporttia vuosittain. Viimeisim-
mässä raportissa (ETK:n tilastoraportteja 03/2012) todetaan muun muassa, että onnistunut kuntoutus-
ohjelma maksaa keskimäärin 19 400 euroa, jolloin kuntoutuksen kustannukset tulevat eläkejärjestel-
mässä katetuiksi puolessatoista vuodessa verrattuna siihen, että henkilö jäisi eläkkeelle. Vuonna 2011 
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden laskennallinen eläkekustannus oli 12 100 euroa vuodessa. 
Työelämässä jatkavat ja työelämään palaavat henkilöt tuovat yhteiskunnalle myös verotuloja ja sääs-
töjä muista sosiaalietuuksista. 
 
Kuvio 2 Työeläkekuntoutusta saaneet vuosina 1992 - 2011 

 

5.4.4 Kansaneläkelaitoksen ammatillinen kuntoutus sekä muu 
työ- ja opiskelukykyä tukeva kuntoutus 

Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaan vakuute-
tulla on oikeus saada työkyvyttömyyden estämiseksi tai työ- ja ansiokyvyn parantamiseksi tarkoituk-
senmukaista ammatillista kuntoutusta, jos:1) asianmukaisesti todettu sairaus, vika tai vamma toden-
näköisesti aiheuttaa sellaisen uhkan, että vakuutettu tulee työkyvyttömäksi; taikka 2) vakuutetun 
työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien on katsottava sairauden, vian tai vamman vuoksi olennaisesti 
heikentyneen. Kuntoutuksen tarkoituksenmukaisuutta arvioitaessa otetaan huomioon vakuutetun ikä, 
ammatti, aikaisempi toiminta, koulutus, sosiaaliset ja taloudelliset seikat sekä se, johtaako haettu 
kuntoutus todennäköisesti hakijan terveydentilaan sopivassa työssä jatkamiseen taikka hänen tervey-
dentilaansa sopivaan työhön palaamiseen tai työelämään siirtymiseen. 

Työkyvyttömyyden uhkalla tarkoitetaan tilannetta, jossa on todennäköistä, että vakuutetulle lähi-
vuosina ilman ammatillista kuntoutusta tulisi myönnettäväksi työkyvyttömyyseläke, vaikka otettaisiin 
huomioon hoidon ja lääkinnällisen kuntoutuksen mahdollisuudet. Työkyvyn ja ansiomahdollisuuksi-
en olennaista heikentymistä arvioitaessa otetaan huomioon vakuutetun jäljellä oleva kyky hankkia 
itselleen ansiotuloja saatavissa olevalla sellaisella työllä, jonka tekemistä vakuutetulta voidaan koh-
tuudella edellyttää ottaen huomioon hänen koulutuksensa, aikaisempi toimintansa, ikänsä, asumisolo-
suhteensa ja muut näihin verrattavat seikat.  

Kansaneläkelaitoksella ei ole velvollisuutta järjestää ammatillista kuntoutusta, jos ammatillinen 
kuntoutus on järjestetty julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain, työeläkelakien tai erityisopetusta 
koskevien säännösten perusteella. 
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Taulukko 7 Kansaneläkelaitoksen kuntoutuspalvelujen työikäiset asiakkaat vuonna 2012  
Saajat Ikäryhmä 

Kuntoutuksen lakiperuste Yhteensä 16-24 v 25-34 v 35-44 v 45-54 v 55-64 v 65-67 v 
Yhteensä 78 177 11 524 11 790 12 587 22 082 19 057 1 137 
Vajaakuntoisten ammatillinen kuntoutus 13 363 5 287 2 224 1 435 2 274 2 138 5 
Vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus 12 573 2 328 1 605 1 571 2 466 4 094 509 
Kuntoutuspsykoterapia 20 035 4 114 6 926 4 581 3 209 1 197 8 
Harkinnanvarainen kuntoutus 34 958 769 1 577 5 394 14 683 11 911 624 

 
Taulukko 8 Kansaneläkelaitoksen ammatillisen kuntoutuksen työikäiset asiakkaat vuonna 2012   

Saajat Ikäryhmä 
Kuntoutuksen lakiperuste Yhteensä 16-24 v 25-34 v 35-44 v 45-54 v 55-64 v 65-67 v 
Ammatillinen kuntoutus yhteensä 13 363 5 287 2 224 1 435 2 274 2 138 5 
Koulutus 6 174 4 617 1 072 329 145 11 0 
Vaikeavammaisten apuvälineet 530 200 65 78 111 74 2 
Tyk-kuntoutus 2 571 0 4 99 836 1 629 3 
Ammatilliset kuntoutuskurssit 1 105 214 273 239 291 88 0 
Kuntoutustarveselvitys ja kuntoutustutkimus 1 767 232 344 365 576 250 0 
Työ- ja koulutuskokeilu, työhönvalmennus 2 310 474 731 496 501 108 0 
Muu kuntoutustoimenpide 74 15 10 16 14 19 0 
  

Kansaneläkelaitos voi maksaa kuntoutuksen ajalta toimeentulon turvaksi kuntoutusrahaa. Kuntou-
tusrahaa voi saada 16–67 -vuotias, jos kuntoutuksen tarkoituksena on työelämään tulo, työelämässä 
pysyminen tai sinne palaaminen. Edellytyksenä on, että kuntoutuksesta on laadittu hyväksyttävä 
päätös ja että kuntoutus estää kokopäiväisesti työnteon. Kuntoutusrahan määrä perustuu työtuloihin 
tai edeltävään etuuteen, ja se lasketaan pääsääntöisesti samalla tavalla kuin sairauspäiväraha. Kuntou-
tusrahan vähimmäismäärä on 23,77 euroa päivässä vuonna 2013. 

Kansaneläkelaitos voi myöntää 16–19 -vuotiaalle nuorelle kuntoutuksen ajalta kuntoutusrahaa, jos 
nuoren työkyky tai mahdollisuudet valita ammatti ovat sairauden, vian tai vamman vuoksi olennai-
sesti heikentyneet ja hän tarvitsee tehostettua työkyvyn arviointia ja kuntoutusta. Olennainen heiken-
tyminen arvioidaan samalla tavalla kuin Kansaneläkelaitoksen ammatillisessa kuntoutuksessa. Nuo-
ren kuntoutusraha on ensisijainen etuus työkyvyttömyyseläkkeeseen nähden. Työkyvyttömyyseläke 
voidaan myöntää alle 20-vuotiaalle vasta, kun on selvitetty, ettei ammatillisen kuntoutuksen mahdol-
lisuuksia ole tai että ammatillinen kuntoutus on sairauden vuoksi keskeytynyt tai päättynyt tulokset-
tomana. Nuoren kotikunta vastaa selvityksen tekemisestä eli laatii nuorelle henkilökohtaisen opiske-
lu- ja kuntoutumissuunnitelman. Suunnitelma tulee laatia lääketieteellisen arvion pohjalta siten, että 
siitä käyvät ilmi nuoren mahdollisuudet ammatilliseen kuntoutumiseen. 

Nuoren kuntoutusrahan ja Kansaneläkelaitoksen ammatillisen kuntoutuksen suhdetta ei ole lain-
säädännössä määritelty. Saman kuntoutustoimenpiteen perusteella nuorella voi olla oikeus molempiin 
etuuksiin. Kuntoutusraha maksetaan tällaisessa tilanteessa nuoren kuntoutusrahana. Nuoren kuntou-
tusrahaan ei tehdä ansiotulojen yhteensovitusta, joten nuori voi saada säännöllisiä työtuloja samanai-
kaisesti. Nuoren kuntoutusrahan saajalla on oikeus kuntoutusrahaan ilman tarveharkintaa kuntoutus-
jaksojen väliseltä ajalta tai ajalta, jona hän odottaa kuntoutuksen alkamista tai kuntoutuspäätöstä. 
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Taulukko 9 Kansaneläkelaitoksen kuntoutusrahan saajat vuonna 2012   

Saajat Ikäryhmä 
Kuntoutuksen lakiperuste Yhteensä 16-24 v 25-34 v 35-44 v 45-54 v 55-64 v 65-67 v 
Kuntoutusrahan saajat yhteensä 53 127 7 980 4 339 8 770 18 314 13 648 76 
Laki Kelan järjestämästä  
kuntoutuksesta 38 156 2 047 3 198 6 688 14 952 11 229 42 
Työterveyshuoltolaki 5 697 14 274 1 143 2 390 1 847 29 
Nuoren kuntoutusraha 5 724 5 705 17 0 0 0 0 
Päihdehuoltolaki 1 852 229 547 452 446 178 1 
Terveydenhuoltolaki 1 345 48 183 353 434 325 2 
Raha-automaattiasetus 473 23 61 138 137 110 4 
Lastensuojelulaki 157 13 72 56 14 2 0 
Laki ammatillisesta koulutuksesta 58 10 22 14 11 1 0 
Vammaispalvelulaki 13 4 1 6 1 1 0 
Muu lakiperuste 124 36 34 21 23 10 0 

 
Kansaneläkelaitos korvaa kuntoutuspsykoterapiaa 16–67 -vuotiaille. Alle 16-vuotiaiden psykote-

rapiasta vastaa julkinen terveydenhuolto. Kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on tukea ja parantaa 
kuntoutujan työ- ja opiskelukykyä. Kuntoutuksella turvataan työelämässä pysyminen tai sinne siirty-
minen, työhön paluu tai opintojen edistyminen. Kuntoutuspsykoterapian saaminen edellyttää, että 
vakuutetun työ- tai opiskelukyky on mielenterveyden häiriön vuoksi uhattuna ja hänellä on ollut 
psykiatrisen diagnoosin saamisen jälkeen vähintään 3 kuukautta jatkunut hoitosuhde, johon sisältyy 
tarpeellinen lääketieteellinen, psykiatrinen ja psykoterapeuttinen tutkimus ja hoito. Kuntoutuspsyko-
terapian tarve perustuu yksilölliseen terapian tarpeen arvioon ja kuntoutussuunnitelmaan tai B-
lääkärinlausuntoon, johon sisältyy psykiatrin arvio diagnoosista ja kuntoutustarpeesta. Kuntoutuspsy-
koterapiaa myönnetään, kun muiden hoito- ja kuntoutusmuotojen mahdollisuudet on selvitetty. Kun-
toutuspsykoterapiaa korvataan enintään 80 kertaa vuodessa ja kolmessa vuodessa enintään 200 ker-
taa. Kansaneläkelaitos myöntää terapian vuodeksi kerrallaan. 
 
Taulukko 10 Kansaneläkelaitoksen kuntoutuspsykoterapian saajat vuosina 2011 ja 2012 
  2011 2012 Muutos % 
Yhteensä 18 245 20 374 11,7 
Aikuisten psykoterapia  12 749 14 046 10,2 
Nuorten psykoterapia  5 496 6 328 15,1 
 

Lisäksi Kansaneläkelaitos järjestää ja rahoittaa harkinnanvaraista kuntoutusta perustuen Kansan-
eläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettuun lakiin. Se täydentää Kansan-
eläkelaitoksen ammatillista ja vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta ja sen tärkeimpänä tavoit-
teena on tukea kuntoutujien työ-, opiskelu- ja toimintakykyä. Ammatillisen kuntoutuksen palveluista 
ammatillinen kuntoutuskurssi ja kuntoutustarveselvitys voidaan myöntää myös harkinnanvaraisena 
kuntoutuksena. 
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Saajat
Kuntoutuksen lakiperuste Yhteensä 16-24 v 25-34 v 35-44 v 45-54 v 55-64 v 65-67 v

Harkinnanvarainen kuntoutus yhteensä 34 958 769 1 577 5 394 14 683 11 911 624

Sairausryhmäkohtaiset kurssit 15 671 291 783 2 278 5 704 6 112 503
-Tules-kurssit 7 181 12 241 1 046 2 955 2 913 14
-Mielenterveyskurssit 2 364 36 221 467 914 726 0
-Muut sairausryhmäkohtaiset kurssit 6 126 243 321 765 1 835 2 473 489

Ammatillisesti ja työyhteisöllisesti suuntautunut 
kuntoutus

14 981 87 312 2 472 7 667 4 436 7

-ASLAK-kurssit, Tyk-kuntoutus 14 083 2 196 2 300 7 335 4 243 7
-Ammatilliset ja pitkäaikaistyöttömien kurssit 547 73 71 100 196 107 0
-Muu ammat. kunt. 351 12 45 72 136 86 0

Yksilölliset kuntoutusjaksot 3 020 104 168 427 1 052 1 190 79

Muu kuntoutus 794 182 283 152 130 40 7

Kehittämistoiminta 659 120 46 92 193 180 28

Taulukko 11 Kansaneläkelaitoksen harkinnanvaraisen  kuntoutuksen työikäiset asiakkaat vuonna 2012  
Ikäryhmä

 
Työikäisistä eli 16 vuotta täyttäneistä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusta sai vuonna 2012 yhteensä 

80 500 vakuutettua, joista työelämässä 52 900 ja työelämän ulkopuolella 22 400 vakuutettua ja 5 200 
vakuutettua, joiden ammattia ei voida luokitella tai tieto puuttuu.24 Kuntoutuksen kohdentumisessa on 
havaittavissa, ei vain sairastavuuteen vaan myös sosioekonomiseen taustaan liittyviä eroja, esimer-
kiksi vuonna 2004 työkyvyttömyyseläkeläiset ja työttömät saavat keskimääräistä harvemmin myön-
tävän päätöksen hakemaansa kuntoutukseen.25 
 
Kuvio 3 Kuntoutujan työtilanne ennen kuntoutusta eräissä Kansaneläkelaitoksen kuntoutuspalveluis-
sa vuonna 2012 
 

 
 

                                                 
24 Kelan kuntoutuksen seurantatilasto vuodelta 2012 
25 Pensola T, Kesseli K, Shemeikka R, Rinne H, Notkola V. Kuntoutukseen? Sosioekonomiset tekijät Kelan 
kuntoutukseen hakemisessa ja myönnöissä. Helsinki: Kuntoutussäätiön tutkimuksia 86/2012. 
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Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportissa26 esitetään PTT-hankkeen pohjalta suositukset ja 
toimenpide-ehdotukset valtionhallinnon toimijoille työttömien terveyden ja työkyvyn edistämiseksi 
sekä työttömien terveystarkastusten että tapaamisten ja terveyspalvelujen vakiinnuttamiseksi. Rapor-
tissa ehdotetaan, että Kansaneläkelaitoksen kuntoutustarveselvityksen myöntämisessä tulisi soveltaa 
ammatillista kuntoutusta lievempiä myöntämisedellytyksiä, koska toimenpide on ammatillista kun-
toutusta ennakoivaa. Kansaneläkelaitos voi jo tällä hetkellä myöntää vakuutetulle kuntoutustarvesel-
vityksen, jos kuntoutuksen tavoitteena on työelämään pääseminen tai työelämässä pysyminen.  

5.5 TYÖSSÄ PYSYMISTÄ JA TYÖLLISTYMISTÄ TUKEVAT 
PALVELUT 

Työlainsäädännössä ja työehtosopimuksissa säädetään työnantajan velvollisuuksista työntekijää koh-
taan työsuhteen aikana. Työterveyshuolto ja sen tarjoamat palvelut on yksi tärkeimmistä työnantajan 
käytettävissä olevista palveluista, jolla edistetään työssä pysymistä ja ehkäistään työkyvyttömyyttä. 
Työnantajalla on myös yhdenvertaisuuslain ja työturvallisuuslain nojalla velvollisuus edistää osatyö-
kykyisten työntekijöiden työssä pysymistä.  

Yhdenvertaisuuden edistämiseksi työn teettäjän on tarvittaessa ryhdyttävä kohtuullisiin toimiin 
vammaisen henkilön työhön tai koulutukseen pääsemiseksi, työssä selviämiseksi ja työuralla etene-
miseksi. Kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan erityisesti huomioon toimista aiheutuvat kustannukset, 
työn teettäjän tai koulutuksen järjestäjän taloudellinen asema sekä mahdollisuudet saada toimien 
toteuttamiseen tukea julkisista varoista tai muualta. 

Työturvallisuuslaissa säädetään työnantajan velvollisuudesta tarpeellisilla toimenpiteillä huolehtia 
työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa työnantajan on otettava 
huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökoh-
taisiin edellytyksiin liittyvät seikat. Periaatetasolla yleisesti vaikuttavat työsuojelutoimenpiteet ovat 
aina ensisijaisia, mutta tarvittaessa myös työntekijän yksilölliset tekijät huomioiden voivat yksilölliset 
toimenpiteet tulla kyseeseen.  

Työllistymistä tukevia palveluja on tarjolla sekä osatyökykyisille työttömille, työvoiman ulkopuo-
lella ja työelämässä oleville että työnantajille. Työllistymistä tukevat palvelut voivat osaltaan tukea 
myös työntekijän työssä pysymistä. 

5.5.1 Neuvontapalvelut 

Osatyökykyinen tarvitsee tietoa työpaikoista ja työllistymismahdollisuuksista, koulutusvaihtoehdoista 
sekä kuntoutusvaihtoehdoista ja -mahdollisuuksista. Omiin palveluihin liittyvä neuvonta kuuluu jo-
kaisen toimijan velvollisuuksiin. Viranomaisella on lisäksi lakisääteinen velvollisuus neuvoa ja ohjata 
asiakas toisen viranomaisen palveluihin, mikäli palvelun järjestämisvastuu on muualla. 

TE-toimiston tieto- ja neuvontapalvelut ovat tarjolla kaikille kansalaisille ilman työnhakijaksi re-
kisteröitymistä. Tietoa on pääsääntöisesti tarjolla sähköisenä tai puhelinpalveluna. Rekisteröityneelle 
työnhakijalle on palvelutarpeen mukaan tarjolla myös henkilökohtaista neuvontaa (ns. omavirkailija) 
ja esimerkiksi ammatinvalinta- ja uraohjausta.  

TE-toimiston tehtävänä on osaltaan huolehtia siitä, että asianomaiselle annetaan tietoja muista 
kuntoutusmahdollisuuksista, ja että hänet ohjataan tarpeen mukaan työeläkelaitoksen tai Kansanelä-
kelaitoksen kuntoutuksen piiriin, mikäli tätä ei ole jo tehty terveystarkastuksen yhteydessä. 

Edellä kuvatun työttömän terveystarkastuksen tuloksen perusteella terveydenhuollon toiminta ja-
kaantuu kolmeen päälinjaan. Tehtävänä voi olla työkyvyn tukeminen, ylläpitäminen ja parantaminen, 

                                                 
26 Saikku, P. & Sinervo, L. (2010). Työttömien terveyspalvelun juurrutus. Valtakunnallisen PTT-hankkeen ko-
kemuksia, arviointitutkimuksen tuloksia ja kansallisia suosituksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Raportti 
42/2010. http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/0bab4ac8-ef15-4080-8b7b-b3d101d07818 
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jolloin tarkoituksena on edistää työttömän työllistymistä. Tyypillisesti toiminta jatkuu elintapaohja-
uksena ja omahoidon tukena. Jos terveystarkastuksen yhteydessä todetaan työkyvyn heikentymistä, 
terveydenhuollon tulee ohjata työtön hoitoon tai kuntoutukseen. Tämä tarkoittaa jatkotutkimuksiin 
ohjaamista, sairauksien hoitamista ja lääkinnällisen kuntoutuksen toteuttamista tai siihen ohjaamista 
sekä ammatilliseen kuntoutukseen ja kuntoutuspsykoterapiaan ohjaamista. Jos työttömän arvioidaan 
olevan vielä näiden toimenpiteiden jälkeen työkyvytön, hänet tulee ohjata hakeutumaan sairauslomal-
le tai eläkkeelle. Tällöin työttömälle tulisi kirjoittaa todistus työkyvyttömyydestä ja tarvittaessa auttaa 
häntä eläkehakemuksen tekemisessä.  

Työkykyneuvonta on Kansaneläkelaitoksen uusi vuoden 2012 alussa käynnistynyt palvelu saira-
uspäivärahaa saaville asiakkaille, jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea työhön paluuseen. Neuvonnalla 
tehostetaan asiakkaan kuntoutustarpeen selvittämistä ja kuntoutukseen ohjaamista, jotta asiakas voisi 
mahdollisimman nopeasti ja joustavasti palata työhön tai siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle ilman 
katkoksia toimeentulossa. Työkykyneuvojat selvittävät yhdessä asiakkaan ja yhteistyökumppaneiden 
kanssa kuntoutuksen lisäksi myös muita mahdollisia ratkaisuja työhön paluun tueksi ja ohjaavat asi-
akkaan tarvittavien palveluiden piiriin.  
 

Työkykyneuvoja voi kutsua asiakkaan haastatteluun, kun 
 
• asiakkaan työkyvyttömyys uhkaa pitkittyä 
• hänen arvioidaan tarvitsevan tukea ja neuvoja työhön paluun tueksi 
• asiakkaan arvioidaan hyötyvän työkykyneuvonnasta 

 
Poimintakriteerit:  
 
• Asiakkaalla on pitkittyviä ja/tai toistuvia lyhyitä sairauslomia ja sairauspäivärahan suoritus-

päiviä on yhteensä yli 60 
• Asiakkaalle on myönnetty enimmäisaika sairauspäivärahaa ja sitä on haettu tämän jälkeiselle 

ajalle eikä kysymyksessä ole vaikea työkyvyttömyyteen johtava sairaus 
• Asiakkaan sairauspäivärahahakemus hylätään lääketieteellisin perustein ja asiakkaan koko-

naistilanne on epäselvä, kysymyksessä on esimerkiksi nuori ammattikouluttamaton asiakas 
tai työtön työnhakija 

• Sairauspäivärahan käsittelijän oma arvio tai asiantuntijalääkärin suositus 
 

Työkykyneuvontaan eivät ohjaudu automaattisesti kaikki sitä tarvitsevat henkilöt. Työttömien 
osalta kysymys on siitä, ettei työttömille aina sairauden sitä edellyttäessä kirjoiteta sairauslomaa. 
Työttömät eivät myöskään aina halua sairauslomaa tai toimita saamiaan sairauslomatodistuksia Kan-
saneläkelaitokselle. Yhtenä syynä on epäily siitä, että sairausloma aiheuttaa sosiaalietuuksien mene-
tyksiä tai maksuviiveitä. Myöskään ne osatyökykyiset, jotka saavat työkyvyttömyyseläkettä tai kun-
toutustukea, eivät ohjaudu työkykyneuvontaan. 

5.5.2 Palvelutarpeiden tunnistaminen ja palveluiden suunnittelu 

TE-toimistossa henkilöasiakkaiden palvelumalli perustuu prosessivastuuseen. Kaikki henkilöasiak-
kaat sijoitetaan palvelutarpeensa perusteella jollekin TE-toimiston kolmesta palvelulinjasta, joita ovat 
työnvälitys- ja yrityspalvelut, osaamisen kehittämispalvelut ja tuetun työllistymisen palvelut. Jokai-
sella palvelulinjalla voi olla osatyökykyisiä asiakkaita. Kaikki TE-toimiston palvelut ovat käytössä 
jokaisella palvelulinjalla ja palvelut kohdennetaan asiakkaalle palvelutarpeen mukaan.  

Työnhakijaksi rekisteröityneellä asiakkaalla on oikeus työllistymissuunnitelmaan tai sitä korvaa-
vaan suunnitelmaan, jossa sovitaan niistä palveluista ja mahdollisista asiantuntija-arvioinneista, joilla 
työnhakijan työllistymistä edistetään. Suunnitelma laaditaan yhdessä työnhakijan kanssa ja sen toteu-
tumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.  
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TE-toimisto voi hankkia palvelutarpeen arvioinnin ja palvelujen järjestämisen tueksi asiantuntija-
arvioita, joita ovat osaamis- ja ammattitaitokartoitus, työkyvyn tutkimus ja arviointi sekä yrittäjäval-
miuksien ja yritystoiminnan edellytysten arviointi.  

Kansaneläkelaitos voi järjestää ammatillisena kuntoutuksena vakuutetuille kuntoutustarveselvi-
tyksiä ja kuntoutustutkimuksia. Kuntoutustarveselvityksessä lääkäri, sosiaalityöntekijä tai psykologi 
ja tarvittaessa muut asiantuntijat arvioivat yhdessä kuntoutujan kanssa kuntoutuksen tarvetta ja mah-
dollisia jatkotoimenpiteitä. Kuntoutustarveselvitys kestää enintään kolme päivää ja se tehdään kun-
toutuslaitoksessa. Vuonna 2012 järjestettiin noin 640 kuntoutustarveselvitystä ja harkinnanvaraisena 
kuntoutuksena noin 320 kuntoutustarveselvitystä. Määrä on ollut laskussa: vuonna 2004 järjestettiin 
2 000 kuntoutustarveselvitystä, joista noin 30 harkinnanvaraisena kuntoutuksena.  

Kuntoutustutkimus on monipuolinen lääketieteellinen, sosiaalinen ja psykologinen tutkimus. Sen 
perusteella laaditaan yhteistyössä kuntoutujan ja kuntoutuksen asiantuntijoiden kanssa ammatillinen 
kuntoutussuunnitelma. Kuntoutustutkimus kestää enintään 12 päivää yksilöllisen tarpeen mukaan, ja 
se tehdään 1 - 3 jaksossa. Vuonna 2012 järjestettiin noin 1 100 kuntoutustutkimusta. Myös kuntoutus-
tutkimusten vuosittainen määrä on ollut laskeva.  

Työeläkelaitos voi myöntää kuntoutussuunnitelman valmistelua varten tukea työhönpaluumahdol-
lisuuksien selvittämiseen. Tällöin on kyse toimeksiantopalvelusta, joita hankitaan eri palveluntuotta-
jilta. Kuntoutustarpeen arvioimiseen tähtääviä selvityksiä työeläkelaitokset eivät kustanna. Vuonna 
2011 korvattiin yhteensä noin 2 800 selvitystä. Määrät ovat olleet vuosittain kasvussa. Eri yhteyksistä 
on tullut esille, että eri työeläkelaitoksilla on erilainen suhtautuminen asiakkaan tarpeeseen saada 
tukea ammatillisen kuntoutussuunnitelman laadintaan.  

Liikenne- ja tapaturmavakuutuskuntoutuksena järjestetään kuntoutuksen suunnittelua tukevia pal-
veluja. Vakuutuslaitos voi tehdä kuntoutussuunnittelun itse tai sen voi tuottaa Vakuutuskuntoutus 
VKK ry vakuutuslaitoksen toimeksiannon perusteella. VKK ry:ssä kuntoutussuunnittelija perehtyy 
kuntoutujaa koskeviin asiakirjoihin ja ottaa yhteyttä kuntoutujaan. Kuntoutujan kanssa käytävässä 
keskustelussa täydennetään tietoja kuntoutujan terveydentilasta, koulutuksesta, työhistoriasta, nykyi-
sestä työtilanteesta, perhe- ja muusta sosiaalisesta tilanteesta sekä kuntoutujan ammatillisista suunni-
telmista. Tämän perusteella kuntoutussuunnittelija sopii jatkotoimista yhdessä kuntoutujan kanssa. 

Kuntoutustarvetta ja -mahdollisuuksia arvioitaessa selvitetään:  
 
• pystyykö kuntoutuja työskentelemään aiemmassa ammatissaan tai sen mukaisissa työtehtä-

vissä tai 
• onko työhönpaluu mahdollista hyödyntämällä aiempaa koulutusta ja työkokemusta tai 
• onko työhönpaluu mahdollista työpaikkakuntoutuksen avulla tai 
• onko työhönpaluu mahdollista ammatillisen koulutuksen avulla 

 

Tavoitteena on löytää kuntoutussuunnitelma, joka mahdollistaa kuntoutujan pääsyn terveydellises-
ti soveltuvaan ja entistä ansiotasoa vastaavaan työhön. Jos ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuk-
sia ei ole, VKK antaa vakuutusyhtiölle kirjallisen lausunnon tilanteesta. Kun kuntoutussuunnitelma 
on valmis, kuntoutussuunnittelija tekee kuntoutuksesta kirjallisen suosituksen vakuutusyhtiölle. Yhtiö 
tekee päätöksen kuntoutuksen korvaamisesta. 

Kunnat antavat tai järjestävät osana lääkinnällistä kuntoutusta terveyskeskuksissa ja sairaaloissa 
kuntoutusneuvontaa ja kuntoutustarvetta selvittäviä tutkimuksia. 

Kunnan sosiaalitoimi on vastuussa mm. kuntouttavasta työtoiminnasta, vammaisten työllistymis-
tä tukevasta toiminnasta ja vammaisten työtoiminnasta. Näissä palveluissa on tärkeää arvioida asiak-
kaan oikea palvelutarve ja ohjata hänet sen mukaiseen palveluun. Sosiaalitoimen tukea tarvitseville 
vammaisille henkilöille tehdään sosiaalitoimessa palvelusuunnitelma, johon voi sisältyä myös työllis-
tymistä tukevat toimet. Näitä voivat olla esim. vammaisten työllistymistä tukeva toiminta, jossa ta-
voitteena on kuntoutus- ja muiden tukitoimien avulla auttaa vammainen henkilö avoimille työmark-
kinoille. Jotkut kunnat toteuttavat tuetun työllistymisen työhönvalmennusta, jossa sekä työnhakijaa 
että työnantajaa tuetaan kokonaisvaltaisesti osatyökykyisen henkilön työllistämisessä. Tehtyjen selvi-
tysten mukaan vammaisten työllistymistä tukevaa toimintaa käytetään kunnissa melko vähän ja tue-



37 
 

 

 
 

tun työllistymisen työhönvalmennusta vielä vähemmän. Sosiaalihuollossa yleisin työelämäosallisuut-
ta tukeva palvelu vammaiselle, erityisesti työkyvyttömyyseläkkeellä olevalle, on ei-työsuhteinen 
työtoiminta. Siirtymät työtoiminnasta työllistymistä tukevaan toimintaan tai TE-hallinnon palveluihin 
ovat harvinaisia.    

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta velvoittaa TE-hallinnon, kunnan ja asiakkaan tekemään yhteis-
työssä aktivointisuunnitelman pitkään työttömänä olleelle työmarkkinatukea tai toimeentulotukea 
saavalle henkilölle. Aktivointisuunnitelman tavoitteena on parantaa henkilön työllistymisedellytyksiä 
ja elämänhallintaa. Aktivointisuunnitelman tulee pohjautua asiakkaan palvelutarpeen huolelliseen ja 
monialaiseen arviointiin. Aktivointisuunnitelmaa laadittaessa on ensiksi selvitettävä mahdollisuus 
tarjota työtä tai julkisia työvoimapalveluja. Suunnitelma voi näiden toimenpiteiden ohella sisältää 
myös työllistymismahdollisuuksia parantavia sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja koulutuspalveluja. 
Tarvittaessa voidaan aktivointisuunnitelmaa laadittaessa kuulla kuntoutuksen asiakasyhteistyöryh-
mää, jos asiakas antaa tähän suostumuksensa. Jos TE-toimisto arvioi, ettei henkilölle voida viimeis-
tään kolmen kuukauden kuluessa tarjota työtä tai julkisia työvoimapalveluja, aktivointisuunnitelmaan 
tulee sisältyä kuntouttava työtoiminta. Jos kunta arvioi, ettei henkilö työ- ja toimintakykynsä asetta-
mien rajoitusten vuoksi voi välittömästi osallistua kuntouttavaan työtoimintaan, suunnitelman tulee 
sisältää erityislakien mukaisesti sellaisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, jotka parantavat 
hänen mahdollisuuksiaan osallistua myöhemmin kuntouttavaan työtoimintaan. Terveydenhuollon 
palvelujen tarvetta arvioitaessa asiantuntijana toimii kunnan terveyskeskus tai sairaanhoitopiiri. 

Aktivointisuunnitelman ytimenä on ajatus monialaisesta yhteistyöstä asiakkaan työllistymisedelly-
tysten parantamiseksi. Sama ajatus on työvoiman palvelukeskuksessa, johon ohjautuvat yleensä ne 
pitkään työttömänä olleet henkilöt, jotka tarvitsevat TE-hallinnon palveluiden lisäksi kunnan sosiaali- 
ja terveystoimen palveluita ja/tai Kansaneläkelaitoksen palveluita. On arvioitu, että merkittävällä 
osalla sekä aktivointisuunnitelman tekoon osallistuvista että työvoiman palvelukeskusten asiakkaista 
on jonkinasteista työkyvyn alenemaa, usein diagnosoimatonta. Pullonkaulan tarpeenmukaisiin palve-
luihin pääsyssä muodostavat pitkät jonot ja niukat resurssit mm. lääkinnällisessä kuntoutuksessa sekä 
mielenterveys- ja päihdehoidossa/kuntoutuksessa. 

5.5.3 Ohjaukselliset palvelut 

Osatyökyisellä voi myös olla tarve selvittää osaamisensa ja työkykynsä yhteensovittamisen mahdolli-
suuksia sekä koulutusratkaisujen että työhönsijoittumisen näkökulmasta. Osatyökykyisille on tarjolla 
erilaisia ohjauksellisia palveluja.  

TE-toimiston tarjoama ammatinvalinta- ja uraohjaus, uravalmennus ja kokeilu tarjoavat työnhaki-
jalle henkilökohtaista tukea eri vaihtoehtojen ja mahdollisuuksien selvittämiseen. Ammatinvalinta- ja 
uraohjauspalvelujen tavoitteena on antaa tietoa eri uravaihtoehdoista ja niihin liittyvistä koulutus-
mahdollisuuksista ja selkeyttää asiakkaan ammatillista suunnittelua.  

Uravalmennuksessa asiakasta tuetaan ohjauksellisin keskusteluin ja toiminnallisin menetelmin 
löytämään soveltuva ammattiala tai koulutus. Valmennus hankitaan ostopalveluna ja sitä voidaan 
tarjota sekä yksilölle että ryhmälle. Uravalmennusta voi hyödyntää myös yrittäjäuran selvittämiseen. 
Valmennukseen ei sisälly työharjoittelua, mutta siihen voi tarvittaessa sisällyttää työelämään tutus-
tumista. Uravalmennusta voi täydentää työ- tai koulutuskokeiluilla sekä asiantuntija-arvioinneilla. 

Kokeilun tavoitteena on tukea ilman ammatillista koulutusta olevaa tai työmarkkinoille palaavaa 
asiakasta löytämään suoriutumista ja osaamista vastaava koulutusvaihtoehto ja ammattiala. Kokeilu 
jakaantuu koulutuskokeiluun ja työkokeiluun, ja kokeilut toteutetaan aidossa ympäristössä oppilai-
toksessa tai työpaikalla. Työnantajalle työkokeilu tarjoaa mahdollisuuden arvioida työnhakijan osaa-
mista ja soveltuvuutta kyseiseen työhön tai alalle. 

Kansaneläkelaitos järjestää ammatillisia kuntoutuskursseja tilanteissa, joissa on tarpeen selvittää 
henkilön työssä suoriutumisen edellytyksiä ja yleisiä työelämävalmiuksia. Kurssien tavoitteena on 
paluu työelämään suoraan työharjoittelun jälkeen tai mahdollisen uudelleen- tai lisäkoulutuksen kaut-



38 
 

 

 
 

ta. Kurssin aikana henkilön on mahdollisuus puntaroida vahvuuksiaan ja mahdollisuuksiaan sekä 
saada tietoa työelämästä ja erilaisista koulutusmahdollisuuksista. Vuonna 2012 ammatillisia kuntou-
tuskursseja järjestettiin noin 1 500 henkilölle. 

Aikuisten ammatilliset kuntoutuskurssit on tarkoitettu 26–60 -vuotiaille henkilöille, joilla on sai-
raudesta tai vammasta johtuvia vaikeuksia työllistymisessä tai työssä selviämisessä ja joilla tervey-
dentilan rajoitteet aiheuttavat työkyvyn olennaisen heikentymisen tai työkyvyttömyyden uhan. Nuor-
ten ammatilliset kuntoutuskurssit on tarkoitettu 16–25 -vuotiaille nuorille, joilta puuttuu ammatillinen 
koulutus tai joilla on ammattiin valmistumisesta huolimatta työllistymisvaikeuksia terveydellisten 
syiden vuoksi. Keskeistä on, että terveydentilan rajoitteet aiheuttavat työkyvyn olennaisen heikenty-
misen tai työkyvyttömyyden uhan.  

Lisäksi Kansaneläkelaitos voi järjestää ammatillisena kuntoutuksena työ- ja koulutuskokeiluja. 
Koulutuskokeilulla voidaan selvittää koulutusmahdollisuuksia ja tutustua kouluelämään. Kokeilun 
avulla henkilö saa kuvan koulutuksen ja kyseisen ammattialan vaatimuksista. Soveltuvuutta erilaisiin 
ammatteihin tai selviytymistä erilaisissa työtehtävissä voidaan selvittää työkokeilulla työpaikoilla, 
työklinikoissa tai muissa Kansaneläkelaitoksen hyväksymissä kuntoutusyksiköissä. Vuonna 2012 
järjestettiin yhteensä noin 1 000 työ- ja koulutuskokeilua. 

Työkokeilu voidaan järjestää joko kuntoutuslaitoksessa tai suoraan työpaikalla. Kun työkokeilu 
järjestetään työpaikalla, Kansaneläkelaitoksen ohjeiden mukaan henkilön tulee etsiä työkokeilupaikka 
itse. Käytännössä TE-toimistojen ja Kansaneläkelaitoksen yhteistyö- ja vastuukysymykset eivät ole 
olleet näiltä osin selkeitä. Kansaneläkelaitoksen työkokeilun käyttöä on rajannut kuntoutusrahaetuu-
teen sisältyvä vaade vähintään viiden tunnin osallistumisesta. Työkokeilua tarvitsevien osatyökyisten 
työ- ja toimintakyky ei aina ole ollut riittävä viiden tunnin osallistumiseen.  

Työeläkekuntoutuksena tai liikenne- ja tapaturmavakuutuksen kuntoutuksena voidaan korva-
ta työkokeilu tai työhön valmennus. Työkokeilu toteutetaan usein, kun henkilöllä on työsuhde ja 
työkokeilun avulla selvitetään, millaisiin työtehtäviin kuntoutuja voi sijoittua ensisijassa omassa 
työpaikassaan. Vuonna 2011 työpaikkakuntoutusta sai yhteensä noin 5 300 työeläkekuntoutujaa 

5.5.4 Koulutus 

Työryhmässä tarkasteltiin yhtenä aiheena ammatillista koulutusta osatyökykyisten työllistymisen 
edistämisen näkökulmasta. Erityinen huomio kiinnitettiin ammatilliseen erityisopetukseen. 

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden koulutuksen järjestäminen  

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten ja aikuisten koulutus toteutetaan yleisen koulutusjärjes-
telmän puitteissa. Tämän lisäksi vammaisille on tarjolla valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja 
ohjausta, joka on ensisijaisesti tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Opetuksen ja 
ohjauksen avulla tuetaan opiskelijan valmiuksia jokapäiväisen elämän taidoissa, selkiinnytetään tule-
vaisuuden suunnitelmia ja tuetaan koulutukseen tai työhön sijoittumisessa. 
 

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus voi olla: 
 
• ammatilliseen perustutkintoon valmentavaa koulutusta, jolla parannetaan ammatillisessa 

koulutuksessa tarvittavia perustietoja ja taitoja sekä tutustutaan eri koulutusaloihin ja am-
matteihin, koulutus kestää 0,5 - 1 vuotta tai erityistapauksissa 2 vuotta 

• työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta, joka on tarkoitettu vaikeammin 
vammaisille, koulutus kestää 1 - 3 vuotta 

 
Kumpaankin valmentavaan koulutukseen sisältyy myös kuntoutusta ja itsenäiseen elämään har-

jaannuttamista ja ohjausta. 
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Ammatillinen koulutus 

Ammatillisen koulutuksen järjestäjänä voi olla kunta, kuntayhtymä, rekisteröity yhteisö tai säätiö 
taikka valtion liikelaitos.  

Vammaisuuden, sairauden, kehityksessä viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun syyn vuok-
si erityisiä opetus- tai opiskelijahuollon palveluja tarvitsevien opiskelijoiden opetus annetaan erityis-
opetuksena27. Opiskelijalle tulee laatia henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitel-
ma. Erityisopetuksen perusteena voi olla: 

 
• Hahmottamisen, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeudet (esim. AD/HD tai ADD) 
• Kielelliset vaikeudet (esim. vaikea lukiongelma, dysfasia, dyslexia) 
• Vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen häiriöt (esim. sosiaalinen sopeutumattomuus) 
• Lievä kehityksen viivästyminen (opiskelijalla laajoja oppimisvaikeuksia) 
• Vaikea kehityksen viivästyminen; keskivaikea tai vaikea kehitysvamma 
• Psyykkiset pitkäaikaissairaudet (mielenterveyden ongelmat, päihdekuntoutujat) 
• Fyysiset pitkäaikaissairaudet (kuten allergia, astma diabetes, epilepsia, syöpä) 
• Autismiin tai Aspergerin oireyhtymään liittyvät oppimisvaikeudet 
• Liikkumisen ja motorisen toimintojen vaikeus (tuki- ja liikuntaelinvammat, cp-oireyhtymä, 

lyhytkasvuisuus) 
• Kuulovamma 
• Näkövamma 
• Muu syy, joka edellyttää erityisopetusta 

 
Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan erityisopetus järjestetään ensisijaisesti ammatillisissa oppilai-

toksissa samoissa ryhmissä muiden opiskelijoiden kanssa. Opetus voidaan järjestää myös osittain tai 
kokonaan erityisryhmissä. Ammatillisten erityisoppilaitosten tehtävänä on vaikeimmin vammaisten 
opiskelijoiden kouluttaminen ja erityisopetuksen tuki-, ohjaus- ja kehittämistehtävät.  

Erityisopetusta saavia opiskelijoita oli vuonna 2009 ammatillisessa tutkintotavoitteisessa perus-
koulutuksessa yhteensä 17 550, joista runsaat 15 000 opiskeli yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa. 
Yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa noin 1 700 opiskeli erityisopiskelijoiden opetusryhmissä. 
Vuonna 2009 ammatillisista oppilaitoksista valmistuneista työllistyi 69 prosenttia sisältäen avotyön 
(ei-työsuhteinen työ) ja työllistymiset erilaisin tukimuodoin. 

Opetushallitus on vuonna 2012 käynnistänyt lukuisia hankkeita, joilla edistetään kehitysvammais-
ten ja pitkäaikaissairaiden tilannetta:  

 
• Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen 
• Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet 
• Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt 
• Ammatillisen erityisopetuksen kehittäminen 
• Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen 
• Moniammatillinen ohjaus ja opiskelijahuolto 

 
TEM-työryhmän kyselyn vastauksissa tuotiin varsin vahvasti esille, ettei ammatillisessa erityis-

opetuksessa tunnistettu tieto osatyökykyisen tarvitsemasta tuesta siirry muille toimijoille. Työtehtä-
vissä suoriutumisen arviointiin ja osatyökykyisten tarvitsemaan tukeen liittyvät hyvät toimintamallit 
ovat käytössä lähinnä erityisammattioppilaitoksissa eikä ammatillisissa oppilaitoksissa tunnistettu 
tuen tarve välity yhtä hyvin eteenpäin. 

TEM-työryhmän kyselyyn vastanneet toivat esille tarpeen luoda kehitysvammaisille osatutkinnois-
ta koostuva ammatilliseen tutkintoon johtava koulutus.  

 

                                                 
27 Laki ammatillisesta erityisopetuksesta 630/1998  
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Aikuiskoulutus 

Aikuiskoulutus on aikuisille suunniteltua ja järjestettyä koulutusta. Yleisen jaottelun mukaan se voi 
olla omaehtoista koulutusta, työnantajan tarjoamaa henkilöstökoulutusta tai työvoimakoulutusta. 
Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa omaehtoisesta koulutuksesta, työ- ja elinkeinoministeriö työ-
voimakoulutuksesta ja työnantajat henkilöstökoulutuksesta. 

Työvoimakoulutus 

TE-toimistot hankkivat työvoimakoulutusta, joka jakaantuu ammatilliseen koulutukseen (ml. yhteis-
hankintakoulutus), kotoutumiskoulutukseen ja aikuisten perusopetukseen. Määrältään eniten hanki-
taan ammatillista koulutusta. Koulutus voidaan hankkia ja toteuttaa ryhmämuotoisena tai ns. yksittäi-
senä opiskelupaikkana. Työvoimakoulutus on työnhakijalle maksutonta ja opiskelun aikana työnhaki-
jalle maksetaan työttömyysetuus ja kulukorvaus. 

Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on suorittaa ammattitutkinto tai saattaa loppuun kesken jää-
nyt ammatillinen koulutus. Ammatillisella koulutuksella voi myös täydentää aikaisemman osatutkin-
non ammattitutkinnoksi. TE-toimiston hankkimassa koulutuksessa koulutusvalinnan tekee TE-
toimisto ja ratkaisevaa koulutukseen valinnassa on koulutustarve. 

Kansaneläkelaitoksen ja vakuutuslaitosten tukema koulutus 

Kansaneläkelaitos voi järjestää ammatillisena kuntoutuksena yleissivistävää koulutusta, ammatillista 
peruskoulutusta, ammatillisesti valmentavaa koulutusta ja ammatillista uudelleen- ja jatkokoulutusta. 
Yleissivistävää koulutusta voi saada esimerkiksi lukiossa tai kansanopistossa, kun se on välttämätön-
tä ammatilliseen koulutukseen pääsemiseksi. Ammatillista peruskoulutusta sekä ammatillisesti val-
mentavaa koulutusta, jossa voi kouluttautua sopivaan ammattiin, voi saada, jos henkilöllä on sairaus, 
joka rajoittaa ammatinvalintaa. Ammatillista uudelleen- ja jatkokoulutusta voidaan järjestää, jos hen-
kilö ei enää selviydy ammatissaan sairauden tai vamman vuoksi. Henkilön tulee hankkia koulutus-
paikka itse. Henkilö voi hakea Kansaneläkelaitoksen kuntoutusta vasta sen jälkeen, kun hänet on 
hyväksytty koulutukseen ja hänellä on B-lääkärinlausunto kuntoutustarpeesta ja koulutuksen sopi-
vuudesta. Pohjakoulutusta myönnettiin 305 ja ammattikoulutusta 5 043 vakuutetulle vuonna 2012. 

Kansaneläkelaitos voi maksaa kuntoutusrahaa vajaakuntoiselle oppisopimuskoulutuksen ajalta. 
Oppisopimuskoulutukseen ei tehdä erillistä kuntoutuspäätöstä vaan koulutuksen ajalle myönnettävän 
kuntoutusrahan perusteena on oppisopimus. Vajaakuntoisuutta eli työkyvyn olennaista heikentymistä 
tai työkyvyttömyyden uhkaa arvioidaan samoin kuin arvioitaessa oikeutta ammatilliseen kuntoutuk-
seen. Kuntoutusrahaa maksettiin vuonna 2012 oppisopimuskoulutuksen ajalta 58 saajalle. 

Työeläkekuntoutuksena voidaan korvata työhön tai ammattiin johtavaa koulutusta. Vuonna 2011 
korvattiin yhteensä noin 3 400 koulutusohjelmaa.  

Liikenne- ja tapaturmavakuutuksen kuntoutuksena voidaan korvata ammatillinen uudelleen-
koulutus. Uudelleenkoulutuksena korvataan tarvittava ja riittävä koulutus soveltuvaan työhön tai 
ammattiin ja sen suorittamiseksi välttämätön peruskoulutus. 

Suikkanen, Lindh ja Linnakangas (2010) tutkimuksen mukaan koulutus lisää työvoimaan kuulu-
mista. Koulutuspaikan saaminen voi olla ongelmallista ammatillisen uudelleenkoulutuksen tapauk-
sessa, koska toisen asteen koulutuspaikoille on etusija niillä, joilla ei vielä ole toisen asteen koulutus-
ta. Koulutuksesta työelämään siirtymisen tuki voi tulla liian myöhään eli vasta opintojen päätyttyä. 

5.5.5 Tuki työnhakuun 

TE-toimiston ydinpalvelu on työnvälitys. Työnhakuvalmiuksien parantaminen ja oman osaamisen 
markkinointi sisältyvät kaikkiin henkilöasiakkaan palveluihin. Tietoa työpaikoista on tarjolla sähköi-
sesti (mol.fi, Paikkavahti) sekä henkilökohtaisessa palvelussa. Sähköisten työnvälityspalvelujen käyt-
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tö ei edellytä rekisteröitymistä työnhakija-asiakkaaksi, vaan palvelut ovat tarjolla kaikille. Työnhakua 
voidaan tukea ja tehostaa työnhakuvalmennuksella ja työhönvalmennuksella. 

TE-toimiston työnhakuvalmennuksessa kartoitetaan asiakkaan ammattiin liittyen mahdolliset työ-
paikat, opetellaan käyttämään eri työnhakukanavia, harjoitellaan työnhakuprosessin eri vaiheita ha-
kemuksesta haastatteluun.  

TE-toimiston työhönvalmennuksessa asiakkaalle tarjotaan henkilökohtainen tuki työpaikan hank-
kimiseen ja tarvittaessa palvelu voi jatkua työsuhteen alussa. Määräaikaiseen työhön työllistyneelle 
voidaan tarjota työhönvalmentajapalvelu tukemaan uuden työn etsimistä. Työhönvalmentajalla on 
työnetsijän ja työllistymiskynnyksen madaltajan rooli. Myös työnantaja hyötyy työhönvalmentajan 
palvelusta. Työhönvalmentaja voi auttaa työnantajaa mm. palkkatuen ja muiden tukien hakemisessa 
ja työhön perehdyttämisessä. Työhönvalmentaja voi myös auttaa työyhteisöä, johon tulee osatyöky-
kyinen työntekijä. 

Työ- tai työhönvalmennus palveluita toteutetaan TE-toimiston lisäksi muun muassa Kansaneläke-
laitoksen ja vakuutuslaitosten hankkimissa kuntoutuspalveluissa, osana kuntien sosiaalipalveluja sekä 
työelämään ohjaavana palveluna joissakin oppilaitoksissa. Yhtenäisestä nimikkeestä huolimatta pal-
velu ei ole sisällöltään sama tai yhtenäinen. 

Kansaneläkelaitoksen työhönvalmennuksessa harjoitellaan käytännön työtä joko työpaikalla, 
työklinikassa tai muussa Kansaneläkelaitoksen hyväksymässä kuntoutusyksikössä. Työhönvalmen-
nuksessa pyritään parantamaan yleisiä työstä selviytymisen taitoja ja sopeutumista työelämään tai 
uuteen työpaikkaan. Tavoitteena on, että työhönvalmennuksen avulla kuntoutuja pääsee suoraan 
työhön esim. pitkän työelämästä poissaolon jälkeen tai sillä pystytään selvittämään hänelle sopiva 
koulutusvaihtoehto. Työhönvalmennus kestää yleensä 2 - 6 kuukautta yksilöllisen tarpeen mukaan. 
Mielenterveyskuntoutujille tarkoitettu työhönvalmennus voi kestää pidempään, keskimäärin vuoden. 
Siinä painottuvat yksilöllinen tuki työhönvalmennuksessa ja yleiset elämänhallinnan taidot. Vuonna 
2012 työhönvalmennusta sai yhteensä noin 1 300 vakuutettua. 

Työeläkekuntoutuksena tai liikenne- ja tapaturmavakuutuksen kuntoutuksena työhön val-
mennusta käytetään työpaikan tai työkokeilupaikan etsimiseen toisen työnantajan palveluksessa. 
Vuonna 2011 työpaikkakuntoutusta sai yhteensä noin 5 300 työeläkekuntoutujaa. 

5.5.6 Yrittäjäksi ryhtyvän ja toimivan yrittäjän taloudelliset tuet 

TE-toimisto voi myöntää aloittavalle yrittäjälle starttirahaa turvaamaan yrittäjän toimeentuloa sinä 
aikana, jonka yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen arvioidaan kestävän, kuitenkin 
enintään 18 kuukauden ajan. Ennen starttirahan myöntämistä TE-toimisto selvittää, että yrittäjyys on 
starttirahan hakijalle sopiva työllistymisvaihtoehto. Tuen saamisen edellytyksenä ovat mm. yrittäjä-
kokemus tai -koulutus, mahdollisuudet kannattavaan toimintaan, tarpeellisuus yrittäjäksi ryhtyvän 
toimeentulon kannalta sekä se, että yritystoimintaa ei ole aloitettu ennen kuin tuen myöntämisestä on 
päätetty. Starttiraha muodostuu kahdesta osasta, perustuesta ja lisäosasta. Vuonna 2013 perustuen 
suuruus on 32,46 euroa päivässä. Lisäosan suuruus vaihtelee tapauksittain TE-toimiston harkinnan 
mukaan. Lisäosan suuruus on enintään 60 prosenttia perustuen määrästä. TE-toimisto voi myös pyy-
tää ulkopuoliselta asiantuntijalta arviolta mm. yrittäjävalmiuksista, yritysidean kannattavuudesta ja 
alan kilpailutilanteesta. 

Kansaneläkelaitoksen myöntämän elinkeinotuen tarkoitus on tukea sairaan tai vammaisen yrittä-
jän tai ammatinharjoittajan työn aloittamista sekä työvälineiden hankintaa. Jos vakuutetulla on jo 
toiminnassa oleva yritys, voi hän saada tukea työvälineiden hankintaan, jos ne tulevat henkilökohtai-
seen käyttöön ja ovat sairauden tai vamman takia tarpeellisia työn suorittamisessa. Ennen tuen myön-
tämistä Kansaneläkelaitos arvioi, onko yritystoiminta ja työ sopivaa sairauden tai vamman kannalta. 
Lisäksi arvioidaan ammattitaito kyseisessä työssä sekä yrityksen toiminta- ja menestymismahdolli-
suuksia. Elinkeinotuen määrä perustuu tarpeellisuus- ja kohtuullisuusharkintaan. Se on enintään 80 
prosenttia hyväksytystä kustannusarviosta. Suurin mahdollinen elinkeinotuki on 17 000 euroa. 
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Työeläkelaitos voi myöntää ammatillisena kuntoutuksena tukea elinkeinotoiminnan aloittamiseen 
tai jatkamiseen (elinkeinotuki). Elinkeinotuki on korotonta tai tavanomaisen korkotason alittavaa 
lainaa tai avustusta oman yrityksen perustamista, muuttamista tai ammatin harjoittamista varten. 
Elinkeinotukea myönnettäessä selvitetään henkilön yrittäjäominaisuuksia ja varmistetaan yrityshank-
keen toimintaedellytykset. Lisäksi huolehditaan, että itsenäiseksi yrittäjäksi aikovalla on tarvittava 
yrittäjäkoulutus. Tuen myöntämisen edellytyksenä on se, että kuntoutujan voidaan arvioida saavan 
joko yrityksestään tai ammatin harjoittamisesta toimeentulon. Jotta tuettava yritys olisi taloudellisesti 
terveellä pohjalla, elinkeinotuen osuuden tulisi olla yrityshankkeen kokonaisrahoituksesta kolmannes, 
korkeintaan puolet. Suositeltavaa on, että vakuutetun oman rahoituksen, ulkopuolisen rahoituksen ja 
elinkeinotuen osuudet muodostavat kukin noin kolmanneksen kokonaisrahoituksesta. Lainan myön-
tämisen ehtona on yleensä pankkitakaus tai muu vastaava hyväksyttävä vakuus. Elinkeinotukea voi-
daan myöntää avustuksena ammatin harjoittamiseen liittyvien työvälineiden ja työkoneiden hankinta-
kustannusten kattamiseen.  

Liikenne- ja tapaturmavakuutuslaitos voi osana vahingon korvausta myöntää elinkeinotoimin-
nan tukemiseksi myöntää lainaa ja avustusta. 

Määrällisesti osatyökykyisten yritystoiminnan tukemiseksi myönnettyjä avustuksia tai tukia on 
myönnetty vähän. Starttirahan ja Kansaneläkelaitoksen elinkeinotuen saajia on vuosittain ollut muu-
tamia kymmeniä. Työeläkelaitosten tai vakuutuslaitosten myöntämien elinkeinotukien saajien mää-
rästä ei ole tietoa.  

5.5.7 Palkkatuki  

TE-toimisto voi myöntää työnantajalle palkkatukea kompensoimaan vammasta tai sairaudesta johtu-
vaa työnhakijan tuottavuuden alenemaa kyseisessä tehtävässä. Mikäli työnhakijan tuottavuuden 
alenema kyseisessä tehtävässä arvioidaan pysyväksi, palkkatuki voi olla pysyvä.  Palkkatuki on har-
kinnanvarainen valtiontuki, mikä tarkoittaa sitä, ettei työnhakijalla eikä työnantajalla ole subjektiivis-
ta oikeutta siihen. Työvoimapoliittisen harkinnan lisäksi tuen myöntämiseen vaikuttaa käytettävissä 
olevat määrärahat. 

Palkkatuki muodostuu perustuesta ja lisäosasta. Perustuki on 32,46 euroa päivässä vuonna 2013 eli 
lähes 700 euroa kuukaudessa. Tuottavuuden aleneman perusteella voidaan lisäksi maksaa lisäosaa 
enintään 60 prosenttia perustuesta eli noin 420 euroa kuukaudessa. Mikäli tuella palkattava on saanut 
työttömyyden perusteella työttömyysetuutta yli 500 päivää, palkkatuki voidaan maksaa ns. korkeim-
pana korotettuna palkkatukena, jolloin palkkatuen määrä voi olla noin 1 300 euroa kuukaudessa. 
Palkkatuen perustuki tai lisäosalla korotettu palkkatuki voidaan myöntää täysimääräisenä sellaisen 
työsuhteen perusteella, jonka työaika on palkanmaksukautta vastaavana ajanjaksona vähintään 85 
prosenttia alan säännöllisestä työajasta. 

5.5.8 Mahdollisuus erilliseen työeläkevakuutukseen 

Pienten työnantajien28 työeläkemaksuihin ei vaikuta yksittäisen työntekijän siirtyminen työkyvyttö-
myyseläkkeelle. Sen vuoksi vammaisten ja osatyökykyisten vakuuttaminen omassa vakuutuksessa on 
pienissä yrityksissä tarpeetonta. Isommat työnantajat ovat vuoden 2009 alusta lähtien voineet vam-
maisen, osatyökykyisen tai vajaakuntoisen työnhakijan palkatessaan vakuuttaa hänet erillisessä työ-
eläkevakuutuksessa. Erillisellä vakuutuksella vakuutettujen työntekijöiden mahdolliset työkyvyttö-
myyseläkkeet eivät nosta työnantajan päävakuutuksen työeläkemaksuja. Työntekijän voi vakuuttaa 
erillisessä vakuutuksessa korkeintaan neljän vuoden ajan. Isojen työnantajien tuleviin työeläkevakuu-
tusmaksuihin vaikuttavat myönnetyt työkyvyttömyyseläkkeet. Erillisellä vakuutuksella vakuutettujen 
mahdolliset työkyvyttömyyseläkkeet sen sijaan eivät vaikuta yrityksen työkyvyttömyysmaksuluok-
kaan työsuhteen ensimmäisten viiden vuoden aikana. 

                                                 
28 Palkkasumma alle 1,88 miljoonaa euroa 
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Erillisellä vakuutuksella on vaikutusta ainoastaan työeläkeyhtiössä vakuutettujen työntekijöiden 
työeläkevakuutusmaksun työkyvyttömyyseläkeosaan. Muut maksunosat määräytyvät samoin kuin jos 
kohderyhmän henkilöt olisivat vakuutettuina yrityksen päävakuutuksessa. Erillisellä vakuutuksella 
vakuuttamisen edellytyksenä on, että työntekijä on palkattaessa merkitty vajaakuntoiseksi työnhaki-
jaksi työ- ja elinkeinohallinnon rekisteriin. Erillisellä vakuutuksella vakuuttaminen koskee 1.1.2009 
tai tämän jälkeen alkaneita työsuhteita. Aiemmin alkaneita työsuhteita ei voi siirtää tämän vakuutuk-
sen piiriin. Vuoden 2013 alusta ei TE-toimistoissa enää merkitä kohderyhmän asiakkaita vajaakuntoi-
siksi. Vuoden 2013 alusta käytäntö muuttuu siten, että työnantaja voi esittämänsä selvityksen perus-
teella sisällyttää erilliseen vakuutukseen työntekijän, jolle työsuhteen alkaessa työ- ja elinkeinohal-
linnon rekisterin mukaan tarjotaan julkisia työvoima- ja yrityspalveluja ammatillisen kuntoutuksen 
tarkoituksessa. 

5.5.9 Tuki työssä suoriutumiseen 

TE-toimiston myöntämä työolosuhteiden järjestelytuki on työnantajalle hakemuksesta myönnettävä 
harkinnanvarainen etuus, joka tukee työnantajaa yhdenvertaisuuslain ja työturvallisuuslain edellyttä-
mien velvollisuuksien hoitamisessa sekä täydentää työnhakijalle myönnettäviä ammatillisen kuntou-
tuksen etuuksia. Työolosuhteiden järjestelytukea käytetään ensisijassa vammasta tai sairaudesta ai-
heutuvan haitan poistamiseksi tai vähentämiseksi tilanteissa, joissa työnantaja rekrytoi osatyökykyi-
sen. Järjestelytukea voi myöntää myös työsuhteessa olevan henkilön työn säilyttämisen tukemiseksi. 

Järjestelytuen enimmäismäärä muutostöihin on 4 000 euroa henkilöä kohden. Toisen työntekijän 
antamaa apua henkilön työssä selviytymisen parantamiseksi voidaan korvata enintään 400 eurolla 
kuukaudessa enintään 18 kuukauden ajan.  

Jos henkilö ei selviydy sairauden tai vamman vuoksi työssä tai opinnoissa ilman vaativia apuväli-
neitä, voi Kansaneläkelaitos myöntää niitä ammatillisena kuntoutuksena. Tällaisia apuvälineitä ovat 
esimerkiksi tekniset erityislaitteet, kuten lukutelevisio, piste- ja isonäytöt sekä atk-laitteistot. Kansan-
eläkelaitos huomioi apuvälineiden myöntämisessä, millaisissa opinto- tai työolosuhteissa vakuutettu 
työskentelee ja mitä vaatimuksia ne asettavat. Kansaneläkelaitos voi korvata myös huollosta, korja-
uksesta ja käytön opastuksesta aiheutuvia kustannuksia. 

Kansaneläkelaitos voi myöntää apuvälineitä myös osana harkinnanvaraista kuntoutusta, kun ne 
ovat välttämättömiä sairauden tai vamman takia työssä selviytymisessä. Tällaisia apuvälineitä ovat 
esim. erikoistyötuolit ja erikoisvalaisimet. Kansaneläkelaitos ei korvaa harkinnanvaraisena kuntou-
tuksena myönnettyjen apuvälineiden huolto- ja korjauskuluja. Vuonna 2012 apuvälineitä myönnettiin 
ammatillisena kuntoutuksena noin 530 henkilölle ja harkinnanvaraisena kuntoutuksena noin 30 hen-
kilölle.  

Liikenne- ja tapaturmavakuutuksen kuntoutuksena voidaan ammatillisena kuntoutuksena korvata 
työssä suoriutumista edistäviä apuvälineitä ja laitteita työpaikalle. Työeläkekuntoutuksena apuväli-
neet ovat mahdollisia vain yrittäjäksi ryhtyvälle tai yritystoimintaa jatkavalle.  

5.6 TYÖPANKIT SOSIAALISET YRITYKSET JA 
KEHITTÄMISHANKKEET 

Työpankki 

Työpankkikokeilun toteuttavat sosiaali- ja terveysministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyös-
sä aikuiskoulutuskeskus Edupolin kanssa. Kokeilun avulla pyritään tarjoamaan työmahdollisuuksia 
heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille, muun muassa osatyökykyisille ja pitkäaikaistyöt-
tömille. Työpankkikokeilussa mallinnetaan tapoja, joilla voidaan edistää osatyökykyisten ja pitkäai-
kaistyöttömien työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Työntekijät ovat työsuhteessa työpankkiin, 
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joka vuokraa työntekijöitä yrityksille ja yhteisöille. Kun työntekijällä ei ole töitä, hän voi saada kou-
lutusta tai valmennusta.  

Työpankkikokeilu alkoi helmikuussa 2009, jolloin mukana oli seitsemän alueellista työpankkia. 
Vuonna 2010 kokeilussa oli neljä työpankkia. Vuonna 2012 on nimetty seitsemän uutta työpankkiyri-
tystä, joten vuoden 2012 lopussa työpankkeja toimi yhteensä 11 (pääkaupunkiseudulla, Satakunnassa, 
Mikkelissä, Seinäjoella, Varkaudessa, Pieksämäen/Kuopion alueella, Joensuussa, Alavudella, Kaari-
nassa ja Lohjalla). 

Työpankkikokeilu laajeni hallitusohjelman mukaisesti valtakunnalliseksi vuoden 2012 alusta. Ta-
voitteena on, että neljän vuoden kuluttua omalla liiketoiminnallaan toimeentulevat työpankkiyritykset 
työllistävät tai edelleen sijoittavat 5 000 lähinnä osatyökykyistä ja pitkäaikaistyötöntä henkilöä. Ta-
voitteen saavuttaminen edellyttää, että vuoden 2015 lopussa Suomessa toimisi noin 30 työpankkia.  

Koska työpankkikokeilulla on johtoryhmä, joka seuraa kokeilun toteutusta, työryhmä ei arvioi 
työpankki-toimintamallin toimivuutta eikä tee sitä koskevia kehittämisehdotuksia. 

Sosiaaliset yritykset 

Laki sosiaalisista yrityksistä tuli voimaan 1.1.2004. Laissa määritellään sosiaalinen yritys. Määritel-
män mukaan sosiaalisella yrityksellä tarkoitetaan kaupparekisteriin merkittyä elinkeinonharjoittajaa, 
jonka palveluksessa olevista työntekijöistä vähintään 30 prosenttia on vajaakuntoisia tai yhteensä 
vähintään 30 prosenttia on vajaakuntoisia ja pitkäaikaistyöttömiä. Työ- ja elinkeinoministeriö tutkii 
rekisteröinnin edellytykset ja tekee päätöksen rekisteröinnistä. Rekisteriin merkitään erikseen sosiaa-
linen yritys, jonka toimintatavoitteena on työllistää heikossa työmarkkina-asemassa olevia. Tällaisia 
yrityksiä ovat ne sosiaalisen yrityksen tunnusmerkit täyttävät elinkeinonharjoittajat, joilla em. toimin-
tatavoite on kirjattu yhtiöjärjestykseen, yhteisön sääntöihin tai muuhun vastaavaan asiakirjaan.  

Työ- ja elinkeinoministeriön rekisterissä oli marraskuun 2012 lopussa 169 sosiaalista yritystä. 
Vuosina 2004 - 2012 on rekisteröity yhteensä 269 sosiaalista yritystä. Rekisteristä on poistettu sata 
yritystä, koska ne eivät enää täyttäneet rekisteröinnin edellytyksiä. Työ- ja elinkeinoministeriöllä on 
tiedossa vain rekisteröintiajankohdan työntekijätilanne. Rekisteröintiajankohtana sosiaalisilla yrityk-
sillä oli yhteensä 693 työntekijää, joista 223:lla oli vamma tai sairaus, joka vaikuttaa työllistymiseen 
ja 141 oli pitkäaikaistyöttömiä. Suurin osa rekisterissä olevista yrityksistä on työntekijämäärältään 
pieniä. Rekisterissä olevista yrityksistä 86 prosentilla oli rekisteröintiajankohtana alle viisi työnteki-
jää, seitsemän yritystä työllisti yli 10 työntekijää ja näistä neljä yli 20 työntekijää.  

Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman mukaisesti hallituskauden aikana arvioidaan sosiaali-
sia yrityksiä koskevan lainsäädännön uudistustarpeet. Uudistustarpeiden arviointi käynnistetään työ- 
ja elinkeinoministeriön toimesta alkuvuonna 2013. 

Kehittämishankkeet 

Osatyökykyisten työllistymisen edistämisen tukemiseksi on toteutettu tai toteutetaan erilaisia työlli-
syys- ja muita kehittämishankkeita sekä kansallisella että ESR-rahoituksella. Työryhmän jatkotyössä 
käydään tarkemmin läpi osatyökykyisten työllistämishankkeita ja esitellään niissä syntyneitä hyviä 
käytäntöjä.  

5.7 TYÖRYHMÄN HUOMIOITA, JATKOTYÖSSÄ 
HUOMIOON OTETTAVIA SEIKKOJA JA EHDOTUKSIA  

Työssä pysymistä ja työllistymistä edistävät palvelut  

• Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut uudistettiin 1.1.2013 voimaan tulleella julkisesta työvoima- 
ja yrityspalvelusta annetulla lailla (916/2012) ja valtioneuvoston asetuksella julkisesta työvoima- 
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ja yrityspalvelusta (1073/2012). Koska vuoden 2013 alussa voimaan tulleissa säännöksissä on 
otettu huomioon Vammaispoliittisessa ohjelmassa ja muulla tavoin esiin tulleet julkisia työvoi-
mapalveluja koskevat muutostarpeet, työryhmä ei tee julkisia työvoimapalveluja koskevia kehit-
tämisehdotuksia.  

 
Julkisten työvoimapalvelujen epäkohdiksi ennen säännösmuutoksia koettiin työolosuhteiden jär-
jestelytuen euromäärien jälkeenjääneisyys, työkyvyttömyyseläkkeellä ja kuntoutustuella olevien 
heikko pääseminen TE-toimiston asiakkaaksi ja työvoimapalveluihin sekä epätietoisuus palkka-
tuen kestosta.   

 
• Työryhmän tekemän kyselyn perusteella TE-toimistojen, Kansaneläkelaitoksen, vakuutuslaitos-

ten ja kuntien järjestämisvastuulla olevia palveluja ei ole määrällisesti riittävästi tarjolla, palvelu-
jen saamisessa on viiveitä, palvelut eivät ne vastaa asiakkaiden palvelutarpeisiin eivätkä ole työ-
elämälähtöisiä. Työryhmän näkemyksen mukaan vakuutuslaitosten ja Kansaneläkelaitoksen 
ammatillisen kuntoutuksen palvelujen työelämälähtöisyyttä voitaisiin parantaa tiivistämällä TE-
toimistojen ja vakuutuslaitosten ja TE-toimistojen ja Kansaneläkelaitoksen yhteistyötä asiakkai-
den palveluprosessia suunniteltaessa. Työryhmä tulee jatkotyössään arvioimaan, millä tavoin TE-
toimistojen, Kansaneläkelaitoksen ja vakuutuslaitosten yhteistyötä osatyökykyisten palvelupro-
sessin suunnittelussa voitaisiin kehittää. 

 
• Työryhmän tekemän kyselyn mukaan osatyökykyiset henkilöt ja työnantajat eivät tunne riittäväs-

ti tarjolla olevia työssä pysymistä ja työllistymistä tukevia palveluja. Tietoisuutta tarjolla olevista 
palveluista tulisi eri tavoin lisätä. Työryhmän jatkotyössä tiedottamiseen ja viestintään tullaan 
kiinnittämään huomiota ja tekemään sitä koskevia ehdotuksia.  

Ammatillista kuntoutusta koskeva työnjako, kuntoutuksen asiakasyh-
teistyö ja työvoiman palvelukeskus -toimintamalli 

• Eri toimijoiden välisen vastuunjaon ja yhteistyön pelisääntöjen epäselvyys vaikeuttaa kuntoutuk-
seen pääsyä oikea-aikaisesti, heikentää kuntoutumismahdollisuuksia ja sitä kautta vaikeuttaa 
työllistymistä. Työryhmän käsityksen mukaan eri toimijoiden tietoisuutta kuntoutuksen vastuun-
jaosta tulisi parantaa ja kehittää eri toimijoiden, kuten työterveyshuollon ja kuntoutuksen järjes-
täjätahojen, välistä tiedonkulkua. Erityisesti epäselvyyttä koetaan olevan Kansaneläkelaitoksen ja 
TE-toimiston välisessä työnjaossa työttömyysetuutta saavien työttömien ammatillisessa kuntou-
tuksessa.  

 
Epäselvyys johtuu ehkä osittain lainsäädännöstä ja osittain säännösten soveltamisesta. Kansan-
eläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain henkilöllä on oikeus 
saada työkyvyttömyyden estämiseksi tai työ- ja ansiokyvyn parantamiseksi tarkoituksenmukaista 
ammatillista kuntoutusta, jos: 1) asianmukaisesti todettu sairaus tai vamma todennäköisesti aihe-
uttaa sellaisen uhkan, että vakuutettu tulee työkyvyttömäksi; taikka 2) vakuutetun työkyvyn ja 
ansiomahdollisuuksien on katsottava sairauden, vian tai vamman vuoksi olennaisesti heikenty-
neen.  Em. pykälän 2 momentin mukaan Kansaneläkelaitoksella ei ole velvollisuutta järjestää 
ammatillista kuntoutusta, jos ammatillinen kuntoutus on järjestetty julkisesta työvoimapalvelusta 
annetun lain, työeläkelakien tai erityisopetusta koskevien säännösten perusteella. 

 
Koska asiakkaalla on kriteerit täyttäessään oikeus saada Kansaneläkelaitoksen järjestämää am-
matillista kuntoutusta, se on ensisijaista suhteessa TE-toimiston työvoimapalveluna järjestämään 
ammatilliseen kuntoutukseen. Kansaneläkelaitos ei järjestä ammatillista kuntoutusta, jos se on jo 
järjestetty TE-toimiston toimesta. Työryhmä tulee jatkotyössään selvittämään, mistä epäselvyy-
det Kansaneläkelaitoksen ja TE-toimiston välisessä työnjaossa johtuvat ja miten työnjakoa voi-
taisiin selkeyttää. 

 
• Kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annetun lain mukaan lain tarkoituksena on auttaa kuntoutujaa 

saamaan hänen tarvitsemansa kuntoutuspalvelut. Lain mukaan asiakasyhteistyö toteutetaan ensi-
sijaisesti osana asianomaisten viranomaisten tavanomaista toimintaa. Lisäksi yhteistyötä toteute-
taan paikallisen, alueellisen ja valtakunnan tason yhteistyöelimissä. Lain mukaan kunnan on huo-
lehdittava siitä, että sen alueella toimii asianmukaisesti kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä, jos-
sa on oltava vähintään yksi sosiaalihuolto-, terveydenhuolto-, opetus- ja työvoimaviranomaisen, 
Kansaneläkelaitoksen ja muiden tarpeellisten yhteisöjen nimeämä edustaja. Yhteistyöryhmän on 
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tarvittaessa kutsuttava kokouksiinsa myös muiden viranomaisten, tapaturma-, liikenne- ja työelä-
kevakuutusjärjestelmien, työnantajien ja työntekijöiden sekä muiden yhteisöjen ja laitosten edus-
tajia.  

 
Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän tehtävänä on kehittää viranomaisten, muiden yhteisöjen ja 
laitosten yhteistyömuotoja, sopia viranomaisten ja palvelujen järjestäjien keskinäisen yhteistyön 
periaatteista ja menettelytavoista. Asiakasyhteistyöryhmä käsittelee myös yksittäisen kuntoutujan 
asiakasyhteistyötä koskevia asioita. Ryhmän tehtävänä on kuntoutustarpeita vastaavien ratkaisu-
jen etsimiseksi kuntoutujan palveluvaihtoehtojen arviointi, palvelujen suunnittelu sekä siihen liit-
tyvien tietojen vaihtaminen. 

 
Eri toimijoiden työnjakoa ja palvelujen saatavuutta ja sisältöä koskevat työryhmän tekemän ky-
selyn vastaukset kertonevat ainakin osittain siitä, etteivät kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmät 
toimi paikallisella tasolla sillä tavoin kuin lainsäätäjä on tarkoittanut. Työryhmä tulee jatkotyös-
sään selvittämään asiakasyhteistyöryhmien toimintaa. 

Terveys-, mielenterveys- ja päihdepalvelujen saatavuus 

• Työryhmä pitää tärkeänä, että työkykyyn ja työssä selviytymiseen vaikuttavat tekijät tunnistetaan 
mahdollisimman varhain. Työmarkkinoilla olevien osatyökykyisten työmarkkinoilla pysymistä 
voidaan parhaiten tukea tunnistamalla ajoissa työkykyyn vaikuttavat sairaudet ja ryhtymällä nii-
den johdosta tarvittaviin toimenpiteisiin. Työryhmä korostaa sitä, että terveyspalvelujen (ml. 
mielenterveyspalvelut) ja päihdepalvelujen saatavuudella on suuri merkitys sekä työssä olevien 
että työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien osatyökykyisten työssä pysymiseen ja työllis-
tymiseen. 

 
Työttömien terveystarkastuksiin ohjaamisesta ja työkyvyn arviointien järjestämisvastuuta käsitel-
tiin työ- ja elinkeinoministeriön asettamassa työryhmässä, joka jätti raporttinsa maaliskuussa 
2011. Työryhmän raportin pohjalta työ- ja elinkeinoministeriö antoi TE-toimistoille työttömien 
työkyvyn arviointia ja terveyspalveluihin ohjaamista koskevan ohjeen joulukuussa 2011. Tilasto-
tarkastelulla ja TE-toimistoille ja TYP:lle alkuvuonna tehtävällä kyselyllä tullaan selvittämään 
mm. se, miten annettu ohjeistus on vaikuttanut asiakkaiden ohjaamiseen terveystarkastuksiin ja 
miten terveystarkastuksiin ohjattujen asiakkaiden palveluprosessi on jatkunut terveystarkastuk-
sen jälkeen. Kysely ja sen tulokset käsitellään työryhmässä ja tulosten perusteella tehdään ehdo-
tukset mahdollisista kehittämistoimenpiteistä. Työryhmä selvittää jatkotyössään myös, miten 
maaliskuussa 2011 valmistuneessa raportissa esitetyt muut ehdotukset ovat toteutuneet.  

Työllistymisprosessin hallinnan parantaminen 

• Asiakkaan palvelutarpeen mukaisia siirtymiä palvelusta toiseen ei tapahdu riittävästi eivätkä 
siirtymät ole oikea-aikaisia. Työryhmän näkemyksen mukaan asiakasprosessin hallinta paranisi 
ja siirtymät tehostuisivat, jos asiakkaan työllistymisprosessin etenemisestä vastaisi yksi taho. 
Työryhmän näkemyksen mukaan luontevaa olisi, että TE-toimisto vastaisi siellä työnhakijana 
olevien osatyökykyisten osalta työllistymisprosessin etenemisestä toimien ns. case-managerina.  

 
• Työryhmä pitää Kansaneläkelaitoksen työkykyneuvoja-toimintamallia hyvänä. Työkykyneuvon-

taan eivät ohjaudu kaikki ne työttömät, jotka voisivat hyötyä palvelusta. Osittain palveluun oh-
jautumattomuus johtuu siitä, ettei työttömillä ole sairauslomapäiviä, joiden perusteella heidät 
kutsuttaisiin palveluun. Em. puolestaan johtuu toisaalta siitä, ettei työttömille aina sairauden sitä 
edellyttäessä kirjoiteta sairauslomaa ja toisaalta siitä, etteivät työttömät halua sairauslomaa tai 
toimita saamiaan sairauslomatodistuksia Kansaneläkelaitokselle. Myöskään ne osatyökykyiset, 
jotka saavat työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea, eivät ohjaudu työkykyneuvontaan. Työ-
ryhmän näkemyksen mukaan työkykyneuvontaan tulisi ottaa myös henkilöitä, joiden kohdalla 
sairauslomapäiviä koskevat kriteerit eivät täyty. Em. edellyttää, että Kansaneläkelaitos ja TE-
toimisto sopivat siitä, miten TE-toimisto voi ohjata asiakkaita työkykyneuvojalle. Työryhmä sel-
vittää jatkotyössään, millä tavoin kaikki työkykyneuvonnasta hyötyvät työttömät ja muut työ-
markkinoiden ulkopuolella olevat voitaisiin saada palvelun piiriin.  

 
• Tieto ammatillisessa erityisopetuksessa tunnistetusta asiakkaan erityisen tuen tarpeesta ei usein-

kaan siirry TE-toimistoon, mikä vaikuttaa osatyökykyisten työllistymistä edistävien palvelujen 
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suunnitteluun ja palvelujen tarjoamiseen. Toimivaksi käytännöksi erityisammattioppilaitoksissa 
on osoittautunut opinto-ohjaajan tai vastaavan koordinoima opiskelijoiden yhteydenpito TE-
toimistoon opintojen loppuvaiheessa. Työryhmä pitää käytäntöä hyvänä. Työryhmä selvittää jat-
kotyössään, millä muilla keinoin tietojen siirtyminen voitaisiin varmistaa. 

Työeläkekuntoutuksen tuloksellisuus 

• Työeläkekuntoutuksen tuloksellisuus on selvästi heikompaa niiden kuntoutujien kohdalla, joilla 
ei ole työsuhdetta tai jotka ovat eläketaustaisia. Työeläkekuntoutuksessa työttömyystausta enna-
koi matalampaa työllisyyttä vielä viiden vuoden kuluttua kuntoutuspäätöksestä.  

 
TE-toimistoissa on vuosittain lähes 5 000 työsuhteessa olevaa enimmäisajan sairauspäivärahaa 
saanutta henkilöä, joiden eläkehakemus on vireillä tai hylätty. Nämä henkilöt ovat TE-
toimistojen asiakkaina toimeentulon vuoksi. Osalla heistä olisi todennäköisesti oikeus työeläke-
kuntoutukseen, jolla voitaisiin ehkäistä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen. On mahdollista, 
että valitusprosessin aikana oikeus työeläkekuntoutukseen lakkaa tai kuntoutus käynnistyy liian 
myöhään.  

 
Työeläkelainsäädännössä ja kansaneläkelaissa on säädetty velvollisuudesta selvittää kuntoutus-
mahdollisuudet eläkeratkaisua tehtäessä ja velvollisuudesta ohjata hylkäyspäätöksen saanutta. 
Kuntoutuksen ohjaamisen kehittämisessä tulisi tarkemmin selvittää esimerkiksi sitä, pitäisikö 
kuntoutusta aina hakea ennen työkyvyttömyyseläkettä tai samalla työkyvyttömyyseläkkeen kans-
sa. Näin kuntoutuksesta voitaisiin antaa myös päätös. Lisäksi tulisi selvittää, hyötyisivätkö hyl-
kypäätöksen saaneet vastaavan tyyppisestä ohjauksesta kuin mitä Kansaneläkelaitoksen työky-
kyneuvojat antavat sairauspäivärahaa saaneille. Toimintatapoihin tulee kiinnittää huomiota ja 
tarvittaessa tarkistaa vastaamaan lain velvoitteita. 
 

o Automaattinen ennakkopäätös oikeudesta työeläkekuntoutukseen voi olla työeläkelai-
toksen kannalta ongelmallinen, kun henkilö on hakenut vain työkyvyttömyysetuutta ja 
ilmoittanut sen ratkaisemiseen tarvittavat tiedot. Kuntoutushakemuksessa kysytään eri 
tietoja kuin eläkehakemuksessa ja samoin lääkärinlausunto kuntoutusta ja lausunto elä-
kettä varten on laadittu eri lähtökohdista.  
 

Työeläkekuntoutuksen tuloksellisuuteen vaikuttaa osaltaan myös se, asettuuko asiakas hake-
musvaiheessa eläkeläisen vai kuntoutujan asemaan. Nykyinen käytäntö, jossa on mahdollista 
hakea eläkettä ilman että kuntoutusmahdollisuuksia on sitä ennen selvitetty, ei tue työssä jatka-
mista, koska kuntoutus voi käynnistyä liian myöhään. Työryhmä pitää tärkeänä, että asiakkaan 
mahdollisuudet kuntoutukseen selvitetään aina ensin. Työryhmä selvittää jatkotyössään, millai-
sia muutoksia säännöksiin tai olemassa oleviin toimintatapoihin tarvitaan.  

Työmarkkinat ja työvoiman kysyntä 

• TE-toimistossa työttöminä työnhakijoina olevien osatyökykyisten palveluprosessissa ensisijainen 
vaihtoehto on aina työnvälityksen ja muiden työvoimapalvelujen keinoin löytää asiakkaalle työ-
paikka työmarkkinoilta. Kaikkien osatyökykyisten kohdalla em. ei tuota tulosta. Osittain tämä 
johtuu siitä, ettei TE-toimiston kautta ole haettavana riittävästi sellaisia työpaikkoja, jotka vastai-
sivat osatyökykyisten työkykyä ja osaamista.  
 
Sopivien työpaikkojen puute johtuu osittain siitä, ettei osa erityisopetuksessa olevista kykene 
suorittamaan kokonaista tutkintoa, vaan tutkinnon osia, mikä vaikeuttaa heidän sijoittumistaan 
avoimiin työpaikkoihin. Myös henkilöillä, jotka suorittavat tutkinnon mukautetusti, on vaikeuk-
sia työllistyä, koska heidän osaamisensa ei aina katsota vastaavan tehtävän vaatimuksia. 

 
Osa osatyökykyisistä olisi valmis työskentelemään vain osa-aikaisesti. Em. tilanteissa työllisty-
mismahdollisuuksia ainakin osittain vaikeuttaa se, että työnantajan on ennen uuden osa-aikaisen 
henkilön palkkaamista tarjottava palveluksessaan olevalle osa-aikatyötä tekevälle lisätyötä.  

 
o Työ- ja elinkeinoministeriössä toimii kevääseen 2013 asti Osa-aikatyöhön liittyvät ky-

symykset -hanke, jonka osana toimi vuoden 2012 loppuun osa-aikatyöhön liittyviä ky-
symyksiä selvittänyt työryhmä. Työryhmä selvittää sekä osa-aikatyön tarvetta työnteki-
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jöiden ja työnantajien kannalta että keinoja kohdistaa osa-aikatyö tarpeellisiin tilantei-
siin. Työryhmän tehtävänä on myös kehittää osa-aikatyötä osana työurien pidentämistä, 
työssä jaksamista ja työn tuottavuutta sekä tarkastella osa-aikatyöhön liittyvän lainsää-
dännön ajanmukaisuutta. Työryhmän esityksiä ei ollut käytettävissä välimietintöä val-
misteltaessa. 

 
Työryhmän tekemän kyselyn mukaan erityisesti TE-toimistojen, Kansaneläkelaitoksen ja palkan-
saajien edustajat katsoivat, etteivät työnantajat ole valmiita palkkaamaan osatyökykyisiä. Syynä 
pidettiin mm. sitä, etteivät työyhteisöt suhtaudu myönteisesti osatyökykyisten palkkaamiseen. 
Työnantajien katsottiin olevan vaikea arvioida, selviytyykö osatyökykyinen hänelle suunnitel-
luista tehtävistä. Työnantajien on myös vaikea arvioida mukauttamistarpeita ja niiden kustannuk-
sia. 

 
Osittain työnantajien ja työyhteisöjen varauksellinen suhtautuminen johtunee siitä, ettei työnan-
tajilla ja työpaikoilla ole tietoa siitä, miten yhteiskunnan järjestämillä palveluilla ja taloudellisilla 
tuilla voidaan tukea työnantajaa ja työyhteisöä. Työryhmä katsoo, että jo edellä esiin nostettu tie-
dottaminen ja viestintä on yksi keino lisätä työvoiman kysyntää. Lisäksi tarvitaan konkreettista 
apua sekä osatyökykyiselle että työnantajalle. Konkreettista apua työnantajalle voivat tarjota 
esimerkiksi työhönvalmentajat.  
 

o Työpankkikokeilu on yksi keino, jolla pyritään lisäämään osatyökykyisen työvoiman 
kysyntää. Työpankki tarjoaa työnantajalle ilman työsuhteeseen ottamista mahdollisuu-
den arvioida osatyökykyisen soveltuvuutta tarjolla olevaan tehtävään. Myös kunnat ja 
välityömarkkinatoimijat voivat toimia työpankkien tavoin ns. välittäjäorganisaatioina 
esimerkiksi siirtämällä palkkatuella palkatun työntekijän työskentelemään yritykseen.  

 
Osalla osatyökykyisistä työsuhteiseen työhön työllistyminen edellyttäisi, että heille etsittäisiin ja 
tarvittaessa räätälöitäisiin työvoimapalvelujen (esim. työkokeilu, palkkatuettu työ ja työvalmen-
nus) ja ammatillisen kuntoutuksen palvelujen avulla työpaikkoja tehtävistä, jotka vastaavat hei-
dän työkykyään ja/tai joihin heidän suorittamansa tutkinto tai tutkinnon osa antaa riittävät val-
miudet. Työryhmä tulee jatkotyössään kiinnittämään em. huomiota.  
 

• Yrittäjyyden tukeminen on yksi keino edistää osatyökykyisten työllistymistä. Osalle osatyöky-
kyisistä se voi olla lähes ainoa keino työllistyä. Työryhmällä ei ole käytettävissään tietoa siitä, 
missä määrin osatyökykyiset työllistyvät yrittäjinä tai omassa työssään. Työryhmässä nostettiin 
esille osuuskunta yhtenä mahdollisuutena järjestää osatyökykyisille henkilöille työtä. Työryhmä 
tarkastelee (vammais)yrittäjyyttä työllistymisvaihtoehtona jatkotyössään. 
 

• Työryhmä tulee jatkotyössään kartoittamaan hyviä toimintamalleja ja nostamaan niitä esille. 
Hyviä käytäntöjä voidaan hyödyntää toimintaohjelmaan sisältyvää viestintäohjelmaa valmistelta-
essa.   

 
• Työryhmässä nousi esille kysymys siitä, voitaisiinko osatyökykyisen työllistymistä ja työssä 

pysymistä edistää esimerkiksi sisällyttämällä työehtosopimuksiin positiivisen erityiskohtelun 
mahdollistavia ehtoja. Osatyökykyisten työllistymisen edistäminen työehtosopimusjärjestelmän 
avulla on työmarkkinajärjestöjen asia.  

Osatyökykyiset nuoret ja nuorisotakuu 

• Nuorisotakuu käynnistyi vuoden 2013 alusta. Hallitusohjelman mukaisesti takuu toteutetaan niin, 
että jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle voidaan tarjota työ-, 
harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa 
työttömäksi joutumisesta. Nuorisotakuun toteuttamista valmistellut työryhmä jakoi toteutuksen 
kahteen osaan: Ensin huolehditaan siitä, että palveluverkosto toimii takuun piiriin tulevien nuor-
ten osalta ja toisena painopisteenä huolehditaan toisen asteen tutkintoa vailla olevista nuorista, 
jotka ovat syrjäytymisen vaaravyöhykkeellä. Nuorisotakuun työryhmä teki ehdotukset työn en-
simmäiseen vaiheeseen liittyen ja keskittyy jatkossa nuorten palvelujärjestelmän toimivuutta 
koskeviin kysymyksiin, jotka liittyvät koulutukseen, työllistymiseen ja nuorten osallisuuteen.29  

 
                                                 
29 Nuorten yhteiskuntatakuu 2013. TEM raportteja 8/2012. 
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Osatyökykyisiä nuoria ei nuorisotakuun toimeenpanon raportissa tarkastella erityisryhmänä, mut-
ta vammasta tai sairaudesta aiheutuva erityisen tuen tarve on tunnistettu ja tuotu esille nuoristo-
takuun toimeenpanon suunnittelussa. Käytännön toteutuksessa osatyökykyisten huomioiminen 
näkyy muun muassa seuraavissa eri viranomaisten palveluissa: 
 

- TE-toimistojen ammatinvalinta- ja uraohjauksen lisäresursointi (60 htv) 
- TE-toimistojen uravalmennuksen, työhönvalmennuksen ja kokeilun kohdentaminen 
- Etsivän nuorisotyön laajentaminen koko maahan 
- Ammatillisen erityisopetuksen kehittäminen 
- Kansaneläkelaitoksen ammatillinen kuntoutus 

 
Vammaisten nuorten työelämään kiinnittymisen tukemisessa em. raportti korostaa eri toimijoi-
den yhteistyön tärkeyttä, nivelvaiheiden ohjausta, työhönvalmennuksen hyödyntämistä sekä 
asenneilmastoon vaikuttamista. Jatkotyössään työ- ja elinkeinoministeriön asettama nuorisota-
kuuta valmisteleva työryhmä selvittää keinoja, joilla nuoria voidaan tukea kuntoutuksen avulla 
takaisin työelämään. Osatyökykyisten työllistymisen edistämistä pohtivan työryhmän työssä ote-
taan huomioon nuorisotakuuta valmistelevan työryhmän työ ja tarvittaessa työryhmien työt yh-
teensovitetaan.  

Kuntoutusetuudet 

• Työryhmän käsityksen mukaan yli 63-vuotiaiden kuntouttamisen mahdollistaminen työeläkejär-
jestelmässä voisi osaltaan edistää tavoitetta pidentää työuria, koska kuntoutus parantaisi henki-
löiden mahdollisuuksia jatkaa työssä 63-vuoden iän täyttämisen jälkeenkin. Yli 63-vuotiaiden 
kuntouttamisen mahdollistamista tulisikin selvittää tarkemmin. Työryhmän käsityksen mukaan 
kuntoutusetuuksien kohdistaminen yli 63-vuotiaille tehtäisiin mahdolliseksi olemassa olevilla 
kuntoutuksen välineillä ja mahdollisimman pienillä lainsäädäntömuutoksilla.  
 

o Kuntoutus voisi olla iäkkäämpien kuntoutujien osalta kestoltaan lyhytaikaista. Tällöin 
kuntoutusta voitaisiin pitää myös tarkoituksenmukaisena, jos työntekijä tämän lyhytai-
kaisen panostuksen avulla olisi motivoitunut ja kykeneväinen jatkamaan työelämässä 
vielä joustavan vanhuuseläkeiän puitteissa.  

 
• Kansaneläkelaitoksen myöntämän ammatillisen kuntoutuksen itsenäisiä myöntöedellytyksinä 

ovat työkyvyttömyyden uhka ja työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennainen heikentyminen. 
Nämä edellytykset ovat ongelmallisia työelämään kytkeytymättömien asiakkaiden osalta eivätkä 
ne mahdollista ammatillisen kuntoutuksen myöntämistä kaikille ammatillisen kuntoutuksen tar-
peessa oleville. Tämän vuoksi ammatillisen kuntoutuksen myöntöedellytysten lieventämistä sel-
vitetään tarkemmin ainakin Kansaneläkelaitoksen myöntämän ammatillisen kuntoutuksen osalta. 
 

o Kansaneläkelaitoksen ammatillisen kuntoutuksen kriteerien lieventäminen työkyvyttö-
myysuhan suhteen lisäisi kuntoutujia arvioilta noin 1 000 henkilöllä, jonka seurauksena 
kuntoutuskustannukset lisääntyisivät 2,3 miljoonaa euroa ja kuntoutusrahakustannukset 
2,4 miljoonaa euroa. Näistä valtion osuus olisi yhteensä arviolta 2,4 miljoonaa euroa. 

 
• Kansaneläkelaitoksen myöntämä nuoren kuntoutusraha on ensisijainen etuus työkyvyttömyys-

eläkkeeseen nähden. Takuueläkkeen määrä on kuitenkin suurempi kuin vajaakuntoiselle nuorelle 
maksettava nuoren kuntoutusraha, mikä ei kannusta nuorta hakeutumaan kuntoutukseen. Sen 
vuoksi työryhmä ehdottaa, että nuoren kuntoutusrahan taso korotettaisi vähintään takuueläkkeen 
tasolle. Työryhmä tulee jatkotyössään keskustelemaan nuoren kuntoutusrahan myöntämiselle 
asetetun ikärajan nostamisesta. 
 

o Kansaneläkelaitos maksoi nuoren kuntoutusrahaa vuonna 2012 kuukausittain noin 3 750 
nuorelle. Takuueläkkeen tasolle korotettuna kuntoutusrahan määrä olisi 29,56 euroa 
päivässä vuonna 2013 ja sen lisäkustannukset noin 7,9 miljoonaan euroa vuodessa. 
Yleisen asumistuen kustannukset laskisivat arviolta 0,2 milj. euroa vuodessa, kun asu-
misten määrään vaikuttavan kuntoutusrahan määrä nousisi. Siten nettokustannuslisäys 
olisi noin 7,7 miljoonaa euroa vuodessa.  

 
• Työryhmässä on keskusteltu myös osakuntoutusrahan mahdollistamisesta kansaneläkelaitoksen 

toimeenpanemassa kuntoutuksessa, mitä selvitetään työryhmän jatkotyössä. 
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• Kansaneläkelaitoksen vaikeavammaisille tarkoitettuun lääkinnälliseen kuntoutukseen on ehdotet-

tu uudistuksia, joita ovat lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevan ikärajan 
nostaminen 68 vuoteen, kuntoutuksen myöntämisedellytyksenä vaadittavan vammaisetuuden 
poistaminen sekä mahdollisuus kuntoutuspäätösten tekemiseen puoleksi vuodeksi. Työryhmä 
kannattaa näitä ehdotuksia. 

 
o Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen ikärajan nostaminen 68 vuoteen lisäisi 

kuntoutuskustannuksia arviolta noin 12,4 miljoonaa euroa vuositasolla. 
 

o Vaikeavammaisen lääkinnällisen kuntoutuksen vammaisetuuskytkennän poistaminen 
aiheuttaisi arviolta 32 miljoonan euron kokonaiskustannukset (arviossa ikärajana on 
käytetty 65 vuotta). 

 
o Harkinnanvaraisen kuntoutuksen varojen tarve vähenisi arviolta noin 4 miljoonaa euroa 

vuodessa muutosten vaikutuksesta, kun osa harkinnanvaraisen kuntoutuksen asiakkaista 
siirtyy vaikeavammaisen kuntoutuksen piiriin. 
 

• Kuntoutuspsykoterapiasta aiheutuneista kustannuksista kuntoutujalle korvataan valtioneuvoston 
asetuksella vahvistetun korvaustason mukainen määrä. Kuntoutujat jaetaan iän perusteella nuor-
ten (16–25 -vuotiaat) ja aikuisten (26–67 -vuotiaat) ryhmiin. Nuorten ryhmään kuuluvilla psyko-
terapiakorvaus on yksilöterapiassa joko 52,14 tai 60,55 euroa käyntikerralta terapeutin koulutuk-
sesta riippuen ja omavastuuosuus kertaviikkoisessa yksilöterapiassa vaihtelee 200 - 400 euron 
välillä. Aikuisten ryhmään kuuluvilla psykoterapiakorvaus on yksilöterapiassa joko 37 tai 45,41 
euroa käyntikerralta terapeutin koulutuksesta riippuen. Tällöin kuntoutujan vuotuinen omavas-
tuuosuus kertaviikkoisessa terapiassa on noin 800 euroa ja kaksi kertaa viikossa tapahtuvassa te-
rapiassa noin 1 600 euroa. Jos kaikki myönnetyt terapiakerrat toteutuvat, omavastuu kolmen 
vuoden aikana kerran viikossa toteutuvassa terapiassa on keskimäärin 2 900 euroa ja kaksi kertaa 
viikossa toteutuvassa terapiassa 5 900 euroa. Aikuisten kuntoutuspsykoterapian korkea omavas-
tuuosuus heikentää pienituloisten henkilöiden mahdollisuutta käyttää psykoterapiapalveluita. 
Tällöin heikompaan asemaan jäävät esimerkiksi työttömät ja 26 vuotta täyttäneet opiskelijat. 
Työryhmä selvittää jatkossa mahdollisuuksia nostaa aikuisten kuntoutuspsykoterapian korvaus-
taso nuorten kuntoutuspsykoterapian korvaustasolle.  
 

o Kuntoutuspsykoterapian kustannukset nousisivat vuoden 2014 tasossa arviolta 9,3 mil-
joonaa euroa, jos aikuisten korvaustaso nostettaisiin nuorten korvaustasolle. 
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6 TYÖKYVYTTÖMYYS JA SOSIAALITURVA 

6.1 SAIRAUSPÄIVÄRAHA JA OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA 

Sairausvakuutuslain mukainen sairauspäiväraha korvaa lyhytaikaista alle vuoden kestävää ansionme-
netystä ajalta, jona 16–67 -vuotias vakuutettu on estynyt tekemästä työtään sairaudesta johtuvan työ-
kyvyttömyyden vuoksi. Työhön rinnastetaan opiskelu ja työttömänä työnhakijana olo.  

Päivärahaa maksetaan omavastuuajan eli sairastumispäivän ja sitä seuraavan yhdeksän (9) arkipäi-
vän jälkeiseltä ajalta. Päivärahalle lasketaan ensisijaisuusaika, kun päivärahan suorituspäiviä ensim-
mäisen kerran on kertynyt vähintään 150. Työkyvyttömyyden jatkuessa työeläkelakien mukainen 
täysi työkyvyttömyyseläke alkaa aikaisintaan ensisijaisuusajan päättymistä seuraavan kuukauden 
alusta. Päivärahaa voidaan maksaa sen kalenterikuukauden loppuun, jota seuraavan kuukauden aika-
na suorituspäivien lukumäärä nousisi 300 päivään.  

Osasairauspäivärahan tavoitteena on tukea sairausvakuutuslain tarkoittamalla tavalla työkyvyttö-
män henkilön työssä pysymistä sekä paluuta takaisin hänen omaan työhönsä. Osasairauspäiväraha on 
tarkoitettu ainoastaan kokoaikaisesti palkkatyössä tai yrittäjänä työskenteleville. Osasairauspäivära-
han käyttö perustuu vapaaehtoisuuteen ja edellyttää sekä työntekijän että työnantajan suostumusta 
järjestelyyn. 

Osasairauspäivärahaa voidaan myöntää yhdenjaksoisesti vähintään 12 arkipäivän (2 viikkoa) jak-
soissa ja sen enimmäiskesto on 72 arkipäivää (n. 3 kuukautta) joko yhdessä tai useammassa jaksossa. 
Enimmäisaikaan lasketaan kaikki osasairauspäivärahapäivät kahden edeltäneen vuoden ajalta. Osa-
sairauspäivärahan enimmäisajan kuluminen ei vaikuta sairauspäivärahan enimmäis- tai ensisijaisuus-
aikaan eikä sairauspäivärahan enimmäisajan täyttymisellä ole vaikutusta osasairauspäivärahan myön-
tämiseen. 

Sairauspäivärahan määrä perustuu hakijan työtuloon. Työtuloa on joko verotuksessa todettu työtu-
lo tai hakijan esittämä kuuden kuukauden tulo. Osasairauspäivärahan määrä on puolet sairauspäivära-
han määrästä. 

Sairausvakuutuslakiin ja työterveyshuoltolakiin 1.6.2012 voimaantulleilla muutoksilla sairauspäi-
värahan maksamisen edellytykseksi on asetettu työterveyshuollon lausunto 90 sairauspäivärahapäi-
vän jälkeen. Tällöin työterveyshuollon tulee arvioida työntekijän jäljellä oleva työkyky ja työnantajan 
on selvitettävä yhdessä työntekijän ja työterveyshuollon kanssa työntekijän mahdollisuudet jatkaa 
työssä. Sairauspäivärahan myöntämiseksi edellytetään B-lausuntoa viimeistään 60 sairauspäiväraha-
päivän täyttyessä. Kansaneläkelaitoksen tehtävänä on omalta osaltaan varmistaa, että työntekijän 
jäljellä oleva työkyky ja työssä jatkamismahdollisuudet on selvitetty viimeistään silloin, kun sairaus-
päivärahaa on maksettu enimmäisaikaan laskettavilta 90 arkipäivältä. Jotta Kansaneläkelaitos saa 
tiedon pitkittyvistä sairauspoissaoloista ajoissa, sairauspäivärahaa haetaan aiemman neljän kuukau-
den sijasta kahden kuukauden kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta. Lisäksi työnantajan edellyte-
tään ilmoittavan työntekijän sairauspoissaolosta työterveyshuoltoon viimeistään silloin, kun poissaolo 
on jatkunut 30 päivää eli noin kuukauden ajan. Työterveyshuollon lausunnon laatiminen on lisätty 
työterveyshuoltolakiin lakisääteiseen työterveyshuoltoon kuuluvaksi tehtäväksi. Tällä on varmistettu 
se, että työntekijä saa lausunnon maksutta työterveyshuoltoon kuuluvana etuna. 

6.2 TAPATURMA- JA LIIKENNEVAKUUTUSKORVAUS 

Tapaturmavakuutuslain mukaan työtapaturman tai ammattitaudin aiheuttamaa ansionmenetystä kor-
vataan päivärahalla ja tapaturmaeläkkeellä. Päivärahan myöntäminen edellyttää, että vahingoittunut 
on kokonaan tai osittain työkyvytön vähintään kolmena peräkkäisenä päivänä tapaturmapäivää tai 
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ammattitaudin ilmenemispäivää lukuun ottamatta. Päivärahaa maksetaan enintään vuoden ajalta. 
Päivärahan suuruus määräytyy ensimmäisen neljän viikon ajalta erillisen lyhyen ajan ansionmenetyk-
sen säännöksen mukaan ja sen jälkeen päiväraha on 360. osa vuosityöansiosta. Jos työkyvyttömyys 
jatkuu vielä vuoden kuluttua tapaturman sattumisesta tai ammattitaudin ilmenemisestä työkyvyn 
alenemasta maksetaan korvausta tapaturmaeläkkeenä. Tapaturmaeläkettä myönnetään niin kauan 
kuin työtapaturma tai ammattitauti aiheuttaa työkyvyttömyyttä. Se voidaan myöntää määräaikaisena 
tai pysyvänä. 

Täysi tapaturmaeläke on pääsääntöisesti 85 prosenttia vahingoittuneen vuosityöansiosta. Työnteki-
jän täyttäessä 65 vuotta eläkkeen määrä laskee 70 prosenttiin vuosityöansiosta. Tapaturmaeläke voi 
olla myös osaeläke, jonka suuruus on työkyvyn alenemaa kuvaavan prosenttiluvun osoittama osa 
täydestä eläkkeestä. Osaeläke määrätään 5 prosentin välein. Työkyvyn ja ansioiden aleneman tulee 
kuitenkin olla vähintään 10 prosenttia. 

Liikennevakuutuslain mukaan liikennevahingon aiheuttamaa ansionmenetystä korvataan vahin-
gonkorvauslain säännösten mukaisesti ohimenevänä tai jatkuvana korvauksena. Korvauksen määrä 
lasketaan todellisesta menetyksestä eli siitä minkä henkilö on vahingon johdosta menettänyt. Ohime-
nevän ansionmenetyksen korvaaminen perustuu yleensä jälkikäteiseen arvioon eli jo syntyneen va-
hingon toteamiseen esimerkiksi palkkatodistuksista. Jatkuva ansionmenetys puolestaan perustuu 
ainakin osaksi etukäteiseen arvioon eikä sitä ole mahdollista määrittää ehdottomalla tarkkuudella. 

6.3 TYÖELÄKE 

Työeläkelakien mukaan vähintään vuoden kestävän työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansionmenetystä 
korvataan työkyvyttömyyseläkkeellä, joka voidaan myöntää toistaiseksi tai kuntoutustukena määrä-
ajaksi. Työeläkelakien mukaisen työkyvyttömyyseläkkeen myöntäminen edellyttää, että työntekijän 
työkyky on heikentynyt sairauden, vian tai vamman johdosta. Työkyvyn heikentymistä arvioitaessa 
otetaan lääketieteellisen selvityksen lisäksi huomioon työntekijän jäljellä oleva kyky hankkia ansiotu-
loja sellaisessa saatavissa olevalla työllä, jonka tekemistä häneltä voidaan kohtuudella edellyttää.  
Työkyvyttömyyseläke myönnetään täytenä eläkkeenä, jos työntekijän työkyky on heikentynyt vähin-
tään kolmella viidesosalla (3/5) ja osatyökyvyttömyyseläkkeenä, jos työntekijän työkyky on heiken-
tynyt vähintään kahdella viidesosalla (2/5). 

Työeläkelakien mukainen työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää 18–62 -vuotiaalle työntekijälle. 
60 vuotta täyttäneen työntekijän työkyvyttömyyseläkeoikeutta arvioitaessa painotetaan työkyvyttö-
myyden ammatillista luonnetta. Tällöin työntekijän jäljellä olevaa työkykyä arvioidaan suhteessa 
häneen omaan tai ammattia vastaavaan työhönsä. 

6.4 KANSANELÄKE 

Kansaneläkkeellä turvataan henkilön toimeentuloa työkyvyttömyyden varalta silloin, kun hänellä ei 
ole oikeutta työeläkkeeseen tai kun työeläkkeen määrä jää vähäiseksi. Kansaneläkelain mukaisen 
työkyvyttömyyseläkkeen myöntäminen edellyttää, että henkilö on sairauden, vian tai vamman takia 
kykenemätön tekemään tavallista työtään tai muuta siihen verrattavaa, kohtuullisen toimeentulon 
turvaavaa, työtä. Työkyvyttömyyseläke myönnetään aina pysyvästi sokealle tai liikuntakyvyttömälle, 
samoin kuin henkilölle, joka sairautensa, vikansa tai vammansa vuoksi on pysyvästi niin avuttomassa 
tilassa, ettei voi tulla toimeen ilman toisen henkilön apua. Kansaneläke voidaan myöntää toistaiseksi 
tai määräajaksi, mutta sitä ei voida myöntää osatyökyvyttömyyseläkkeenä, kuten työeläkelakien 
mukaista työkyvyttömyyseläkettä. 

Kansaneläkelain mukainen työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää 16–64 -vuotiaalle henkilölle. 
60 vuotta täyttäneen henkilön työkykyä arvioitaessa painotetaan, samoin kuin työeläkelakien mukais-
ta työkyvyttömyyseläkettä myönnettäessä, työkyvyttömyyden ammatillista luonnetta. 
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6.5 TYÖRYHMÄN HUOMIOITA JA EHDOTUKSIA 

• Työttömyysetuutta saavat henkilöt eivät kaikissa tilanteissa ole halukkaita hakemaan sairauspäi-
värahaa, vaikka olisivat sairausvakuutuslain edellyttämällä tavalla työkyvyttömiä. Tähän voi vai-
kuttaa esimerkiksi se, että sairauspäiväraha on määrältään pienempi kuin työttömyysetuus tai se, 
että sairauspäivärahan saaminen pitkän työttömyysjakson aikana voi johtaa siihen, että pitkäai-
kaistyöttömän työllistyessä hänen saamansa asumistukilaissa säädetty ansiotulojen lisäys johtaa 
asumistuen tarkistamiseen jo saman kuukauden alusta.  Asumistukilaissa olevan säännöksen mu-
kaan tarkistus tehtäisiin kuusi kuukautta myöhemmästä ajankohdasta, jos henkilö on saanut välit-
tömästi ennen työllistymistään vähintään vuoden ajan peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea.  
 
Jos työtön ei hae sairautensa ajalle sairauspäivärahaa, hänen mahdollinen tarpeensa sairauden 
hoitoon tai kuntoutukseen ei välttämättä tule oikeiden tahojen arvioitavaksi. Hoidon ja kuntou-
tuksen ulkopuolelle jääminen puolestaan uhkaa heikentää henkilön terveydentilaa sekä vaikeut-
taa kuntoutumista ja työllistymistä myös pitemmällä aikavälillä. 

 
o Vähimmäismääräisten sairaus-, kuntoutus- ja vanhempainrahojen korottaminen perus-

päivärahan tasolle lisäisi kokonaismenoja noin 26,6 miljoonaa euroa, valtion osuutta 
noin 46,7 miljoonaa euroa ja vähentäisi vakuutusmaksuilla rahoitettavia päivärahoja 
noin 20,2 miljoonaa euroa. 

 
• Työryhmässä on keskusteltu 48 - 78 päivän pidennyksestä osasairauspäivärahan enimmäiskes-

toon, jolloin enimmäiskesto olisi yhteensä 120 - 150 päivää. Nykyinen osasairauspäivärahan 
enimmäiskesto on näyttänyt olevan monissa tapauksissa tavoitteisiinsa nähden liian lyhyt. Osa-
sairauspäivärahan enimmäiskestoa pidennettäessä vaikutus sairauspäivärahan ensisijaisuusaikaan 
ja työeläkkeen alkamiseen olisi kuitenkin arvioitava. Lisäksi tulisi selvittää tarve säätää osasai-
rauspäivärahan maksamisen edellytyksistä osa-aikatyöskentelyyn tulevien tilapäisten keskeytys-
ten ajalta. 

 
o Työryhmän käsityksen mukaan osasairauspäivärahan enimmäiskestoa tulisi pidentää. 

Sairausvakuutuksen osasairauspäivärahakauden enimmäiskeston pidentäminen nykyi-
sestä 72 päivästä 120 tai 150 päivään vuoden 2014 alusta lisäisi kustannuksia 120 päi-
vän pidentämisen osalta noin 6,1 miljoonaa euroa ja 150 päivään pidentämisen osalta 
noin 9,7 miljoonaa euroa, jotka kohdentuisivat työnantajien ja palkansaajien rahoitta-
maan työtulovakuutukseen. Valtion rahoittamien vähimmäispäivärahamenojen osalta 
pidentämisen kustannusvaikutus olisi vähäinen (alle 50 000 euroa). 

 
• Osasairauspäivärahan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että henkilön työaika on 

ennen työkyvyttömyyden alkamista ollut kokoaikatyön mukainen ja että henkilö on sairauspäivä-
rahaan oikeuttavalla tavalla eli niin sanotusti täysin työkyvytön. Osasairauspäivärahaan ei siten 
ole oikeutta esimerkiksi tilanteessa, jossa henkilö työskentelee kahdessa eri osa-aikatyössä ja on 
toiseen työhön työkyvytön, mutta kykenee vielä työskentelemään toisessa työssä. Työryhmä on 
tältä osin keskustellut tarpeesta muuttaa osasairauspäivärahan myöntöedellytyksiä. Lisäksi selvi-
tetään osa-aikaisen työn tekemisen mahdollistaminen jo sairausvakuutuslain omavastuuaikana. 

 
• Työryhmä on selvittänyt mahdollisuuksia jatkaa tai myöntää osatyökyvyttömyyseläkettä työelä-

kejärjestelmästä 63 vuoden iän täyttämisen jälkeen. 
 

• Suomen eläkejärjestelmässä kansaneläkelain mukaista työkyvyttömyyseläkettä ei voida myöntää 
osatyökyvyttömyyseläkkeenä. Viime vuosina on useilta tahoilta asetettu erilaisia komiteoita ja 
työryhmiä selvittämään, kuinka työn kannustavuutta voitaisiin parantaa ja osittaisen työkyvyn 
käyttöönottoa lisätä. 

 
Työeläkejärjestelmästä saatujen kokemusten mukaan osatyökyvyttömyyseläkettä käytetään eten-
kin työkyvyn heikkenemisprosessissa työuran pidentäjänä sekä jonkin verran myös työkyvyn pa-
lautumisprosessissa. Kansaneläkelain mukainen osatyökyvyttömyyseläke vähentäisikin täyden 
eläkkeen tarvetta kahdella tavalla. Ensinnä täyden työkyvyttömyyden perusteella kansaneläkelain 
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mukaista eläkettä saavat henkilöt uskaltaisivat herkemmin kokeilla ja lisätä työntekoa, kun täy-
den eläkkeen ansaintarajan ylitys ei johtaisi koko eläkkeen menettämiseen tai lepäämään jättämi-
seen. Erityisesti nuoret vammaiset saattaisivat tätä kautta päästä työelämään. Toiseksi, osatyöky-
vyttömyyseläkkeelle pääsy riittävän aikaisessa vaiheessa työkyvyn alennuttua voisi lykätä täy-
delle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä siten, että työkyvyttömänä vietetyt vuodet vähenisi-
vät.  

 
Rekisteritietojen mukaan noin 60 prosentilla (11 842 henkilöä) vuonna 2011 osastyökyvyttö-
myyseläkettä saaneista olisi oikeus myös kansaneläkkeeseen, jos kansaneläkkeenä myönnettäi-
siin osatyökyvyttömyyseläke. Kansaneläkelain mukainen osatyökyvyttömyyseläke parantaisi 
näiden eläkkeensaajien taloudellista asemaa välittömästi. Kansaneläkkeenä myönnettävän osa-
työkyvyttömyyseläkkeen toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaisinta olisi, että se muistuttaisi 
varsin pitkälle työeläkelakien mukaista osatyökyvyttömyyseläkettä.  

 
o Työryhmän käsityksen mukaan osatyökyvyttömyyseläkkeen mahdollistaminen kansan-

eläkelaissa helpottaisi osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä ja asiaa tulisikin jat-
kossa tarkastella kokonaisuutena niin, että sen vaikutuksia arvioitaisiin tarkemmin ja 
peilattaisiin myös muihin mahdollisiin eläkejärjestelmän kehittämistarpeisiin sekä työl-
listymisnäkökohtiin. Samalla tarkasteltaisiin myös sitä, kuinka osatyökyvyttömyyseläk-
keen rinnalla voitaisiin varmistaa myös osa-aikatyö. 

 
o Osatyökyvyttömyyseläkkeen käyttöön ottamisen arvioidaan lisäävän kansaneläke-

menoja ensimmäisenä vuonna yhteensä noin 14 miljoonaa euroa. Työeläkelakien mu-
kaista osatyökyvyttömyyseläkettä saavia olisi noin 7 900 ja kustannukset heidän osal-
taan noin 9 miljoonaa euroa. Lisäksi pelkkää kansaneläkejärjestelmän mukaista osatyö-
kyvyttömyyseläkettä saavia olisi noin 1 350 henkilöä ja kustannukset heidän osaltaan 
olisivat noin 5 miljoonaa euroa. Uusia eläkkeensaajia arvioidaan tulevan kansaneläk-
keen osatyökyvyttömyyseläkejärjestelmän piiriin vuosittain noin 2 000. Tämä lisäisi 
kansaneläkejärjestelmän kustannuksia jatkossa vuosittain noin 4 miljoonalla eurolla. 
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7 TYÖANSIOIDEN VAIKUTUS 
ELÄKKEENSAAJAN TOIMEENTULOON 

7.1 TAPATURMA- JA LIIKENNEVAKUUTUSKORVAUS 

Tapaturmavakuutuslain mukaan vakuutuslaitos voi oikaista aiempaa korvauspäätöstään, jos tapatur-
maeläkkeen määrään vaikuttavat seikat kuten vahingonkärsijän terveydentila tai ansiot ovat olennai-
sesti muuttuneet. Oikaisu voi joko lisätä tai vähentää tapaturmaeläkkeen määrää. 

Myös liikennevakuutuskorvausta tai sen suorittamistapaa voidaan vahingonkorvauslain mukaan 
muuttaa olosuhteiden olennaisen muutoksen johdosta. Kertakorvausta ei kuitenkaan voida alentaa. 
Korvausta voidaan alentaa muun muassa silloin, jos vahingonkärsijä tervehtyy ja palaa työhön. 

7.2 TYÖ- JA KANSANELÄKE 

Työeläkelakien mukaan, jos työkyvyttömyyseläkkeen saajan työkyky muuttuu, hänen oikeutensa 
työkyvyttömyyseläkkeeseen tarkistetaan hänen hakemuksestaan tai eläkelaitoksen aloitteesta. Työky-
vyttömyyseläkkeen saajan työkyvyn muuttumista tai palautumista arvioitaessa otetaan huomioon 
työntekijän työansioissa tapahtuneet muutokset. Työntekijällä ei ole oikeutta täyteen työkyvyttö-
myyseläkkeeseen aikana, jolloin hänen ansiotulonsa ovat enemmän kuin 40 prosenttia työkyvyttö-
myyden alkamista edeltävästä vakiintuneesta keskiansiosta eikä osatyökyvyttömyyseläkkeeseen ai-
kana, jolloin hänen työansionsa ovat enemmän kuin 60 prosenttia mainitusta keskiansiosta. Eläke 
voidaan lakkauttaa tai tarkistaa tai sen maksaminen keskeyttää enintään kahden vuoden ajalta takau-
tuvasti(aiemmin enintään yhden vuoden ajalta).  

Kansaneläkelain mukaan oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen tarkistetaan, kun eläkkeensaajan ter-
veydentilassa tai tuloissa on tapahtunut muutoksia. Kansaneläkelain mukaan työkyvyttömyyseläk-
keen saaja saa ansaita vähemmän kuin 733,80 euroa kuukaudessa (vuoden 2013 indeksissä) ilman, 
että se vaikuttaa hänen työkyvyttömyyseläkkeensä maksamiseen. Yksi lyhytaikainen työskentelyjak-
so voidaan katsoa työkokeiluksi, mutta jos lyhytaikaiset työskentelyjaksot toistuvat, työkyvyttömyys-
eläkeoikeus voidaan tarkistaa ja mahdollisesti lakkauttaa. Työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen 
voidaan keskeyttää väliaikaisesti, jos on perusteltua syytä olettaa, että eläke tulisi lakkauttaa. Työky-
vyttömyyseläkkeen maksaminen voidaan keskeyttää muun muassa terveydentilan tai ansioiden perus-
teella. 

7.3 ELÄKKEEN LEPÄÄMÄÄNJÄTTÄMINEN 

Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien henkilöiden työhön paluuta on tuettu määräaikaisella lailla työky-
vyttömyyseläkkeellä olevien työhön paluun edistämisestä (lepäämäänjättämislaki), joka on voimassa 
1.1.2010 - 31.12.2013. Lain tavoitteena on poistaa työkyvyttömyyseläkkeellä olevien henkilöiden 
työhön paluun esteitä ja parantaa heidän mahdollisuuksiaan työntekoon. Laki koskee työeläkelakien 
ja kansaneläkelain mukaisia työkyvyttömyyseläkkeitä lukuun ottamatta kansaneläkelain mukaan 
sokealle, liikuntakyvyttömälle tai sairautensa, vikansa tai vammansa vuoksi avuttomassa tilassa ole-
valle henkilölle myönnettyjä työkyvyttömyyseläkkeitä.  

Lepäämäänjättämislain mukaan työkyvyttömyyseläkkeen ohella voi ansaita enintään 733,80 euroa 
kuukaudessa (vuoden 2013 indeksissä). Ansaintaraja on bruttomääräinen ja se on sidottu kansanelä-
keindeksiin. Mikäli työeläkelakien mukaisella työkyvyttömyyseläkkeellä olevan henkilön ansaintara-
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ja (40/60 prosenttia vakiintuneesta keskiansiosta) ylittää edellä mainitun 733,80 euroa kuukaudessa, 
sovelletaan tätä ylempää ansaintarajaa.   

Kun henkilön tulot ylittävät ansaintarajan vähintään kolmena (3) peräkkäisenä kalenterikuukaute-
na, eläkkeen maksaminen keskeytetään ja eläke jätetään lepäämään vähintään kolmen (3) kuukauden 
ja enintään kahden (2) vuoden ajaksi. Henkilöllä on oikeus saada lepäämään jätetty työkyvyttömyys-
eläke takaisin maksuun eläkkeen lepäämään jättämiselle säädetyn kahden vuoden enimmäisajan ku-
luessa ilman uutta työkyvyn arviointia, kun hänen työansionsa vähenevät enintään edellä mainittujen 
ansaintarajojen suuruisiksi. 

Kun työkyvyttömyyseläke on ollut lepäämässä, sen on oltava lepäämäänjättämislain mukaan uu-
delleen maksussa vähintään kolme (3) kuukautta ennen kuin se voidaan jättää uudelleen lepäämään. 
Kansaneläkelaitos on soveltanut kyseistä lainkohtaa siten, että jos lepäämässä olleen eläkkeen mak-
suun palauttamisen jälkeen työansiot ovat nousseet yli ansaintarajan esim. jo heti maksuun palautus-
kuukautta seuraavana kalenterikuukautena, on eläke voitu jättää lepäämään jo ylityskuukauden alusta 
lukien, vaikka eläke ei olisi ollut maksussa kolmea (3) kuukautta.  

Mikäli lepäämään jätettyä työkyvyttömyyseläkettä ei vaadita uudelleen maksettavaksi kahden 
vuoden kuluessa lepäämään jättämisestä, työkyvyttömyyseläke lakkautetaan takautuvasti sen lepää-
mään jättämisestä lukien. 

7.4 ETUUDET 

16 vuotta täyttäneen vammaistuesta (vammaistuki) säädetään vammaisetuuksista annetussa laissa. 
Vammaistuen tavoitteena on tukea muiden kuin eläkkeellä olevien pitkäaikaisesti sairaiden tai vam-
maisten henkilöiden selviytymistä jokapäiväisessä elämässä, osallistumista työhön tai opiskeluun 
sekä toimintakyvyn ylläpitämistä, kotona asumista, kuntoutusta ja hoitoa. Vammaistukea myönnetään 
sairaudesta tai vammasta aiheutuvan haitan, tarvittavan avun tai ohjauksen ja valvonnan tarpeen tai 
sairaudesta tai vammasta aiheutuvien erityiskustannusten perusteella.  

Vammaistuki voidaan myöntää 16 vuotta täyttäneelle henkilölle, joka ei saa eläkettä saavan hoito-
tukeen oikeuttavaa eläkettä tai korvausta. Vammaistuen myöntäminen edellyttää aina, että henkilön 
toimintakyky on heikentynyt vähintään vuoden ajan. Kun henkilön toimintakyky on heikentynyt, 
ratkaisee haitan, avun tai ohjauksen ja valvonnan tarve taikka erityiskustannusten määrä sen, myön-
netäänkö vammaistuki ja minkä suuruisena tuki myönnetään. Vammaistuki on porrastettu kolmeen 
tasoon. Työansioilla ei ole vaikutusta vammaistuen saamiseen, mutta esimerkiksi lakisääteiseen tapa-
turmavakuutukseen, sotilastapaturmalakiin ja liikennevakuutusta koskevaan lainsäädäntöön perustu-
vat korvaukset vähennetään vammaistuen määrästä. 

Lepäämäänjättämislain mukaan, jos henkilö on saanut eläkettä saavan hoitotukea välittömästi en-
nen työkyvyttömyyseläkkeen lepäämään jättämistä, hänelle myönnetään ylin vammaistuki ajalta, 
jolta työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen on keskeytyneenä. Henkilö voi saada eläkkeensaajan 
asumistukea myös työkyvyttömyyseläkkeen lepäämisen ajalta, jos asumistuen saamisedellytykset 
muutoin täyttyvät. Työkyvyttömyyseläkkeen lepäämään jättämisellä ei siis ole vaikutusta eläkkeen-
saajan asumistuen maksamiseen, vaikka eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain mukainen edelly-
tys työkyvyttömyyseläkkeen saamisesta ei eläkkeen lepäämässäoloajalta täyty. Muilta osin eläkkeen 
ollessa lepäämässä sovelletaan eläkkeensaajan asumistuesta annettua lakia. 

7.5 TYÖRYHMÄN HUOMIOITA JA EHDOTUKSIA 

• Nykyisessä eläkejärjestelmässä työkyvyttömyyseläkkeensaajan ansiot vaikuttavat eläkkeen mää-
rään ja eläkeoikeuteen ansiorajojen kautta. Kun eläkkeensaajan työansiot kasvavat ja ylittävät 
ansiorajan, täysi työkyvyttömyyseläke voidaan muuttaa osatyökyvyttömyyseläkkeeksi, jättää le-
päämään tai jopa lakkauttaa. Tämä johtaa siihen, että työkyvyttömyyseläkkeensaajan on vaikea 
lisätä työkyvyttömyyseläkeaikaisia nettotulojaan työskentelemällä etenkin, jos työeläkkeen va-
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kiintunut ansiotaso on matala. Eläkkeensaajan nettotulot vähenevät työstä saatujen ansiotulojen 
johdosta, jos työansiot ylittävät vain niukasti ansiorajan. 
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Työryhmässä on keskusteltu ja sovittu selvitettäväksi jatkossa mahdollisuutta ottaa työansioiden 
osalta käyttöön niin sanottu lineaarinen malli, jossa työansiot vähentäisivät liukuvasti maksussa 
olevaa eläkettä, ja jolla nykyisin käytössä olevien ansaintarajojen heikkoa kannustavuutta voitai-
siin parantaa. Lineaarinen malli voitaisiin toteuttaa useammalla eri tavalla, mutta näitä tapoja ja 
niiden vaikutuksia eläkejärjestelmään tulee vielä selvittää tarkemmin. Myös hallinnolliset kus-
tannusvaikutukset verrattuna nykyisten käytäntöjen muuttamisesta saatavaan hyötyyn olisi selvi-
tettävä tarkemmin.   

 
Kuvio 4 Eläkevähennys työansion mukaan vaihtoehtoisilla kertoimilla30 / lineaarinen malli 
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Työryhmän käsityksen mukaan lineaarisen mallin etuna nykytilanteeseen verrattuna olisi, että se 
poistaisi nykyisiä osatyökykyisten työllistymiseen liittyviä kannustinloukkuja. Jotta malli voisi 
toimia toivotulla tavalla, sen suunnittelussa tulisi ottaa laajasti huomioon lakisääteisen eläkejär-

                                                 
30 Kuviossa eläkkeeseen tuleva vähennys riippuu työansion määrästä ja alarajasta. Kuviossa oleva kerroin (0,5) 
vastaa työ- ja kansaneläkkeen yhteensovituksessa sovellettua menettelyä eli euron ylite vähentää eläkettä 50 
senttiä. Kerrointa suurentamalla leikkausta voidaan jyrkentää ja päinvastoin.  
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jestelmän ja sosiaaliturvan eri osa-alueet ja toiminta. Sanotun mallin toteuttaminen vaatisi toden-
näköisesti laajoja lainsäädännöllisiä ja toiminnallisia muutoksia koko sosiaaliturvajärjestelmään. 

 
• Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhön paluun edistämisestä annettu laki on säädetty määrä-

aikaisena ja se on voimassa 31.12.2013 saakka. Lainvalmisteluun liittyvien aikataulujen ja mui-
den menettelyseikkojen vuoksi sanotun lain jatkamisesta tulisi tehdä esitys viimeistään vuoden 
2013 keväällä, jos lain voimassaoloa halutaan jatkaa. Sanotun lain vaikutuksia ei kuitenkaan ole 
voitu selvittää riittävällä tarkkuudella, joten lain säätäminen pysyväksi ei olisi tässä vaiheessa 
tarkoituksenmukaista. Koska vuodelle 2017 on myös suunnitteilla laajempi työeläkeuudistus, 
työryhmä ehdottaa, että työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhön paluun edistämisestä annettua 
lakia jatketaan määräaikaisena kunnes edellä mainitut vaikutukset on voitu selvittää tarkemmin 
ja tulevan eläkeuudistuksen suuntaviivat ovat selvillä.  

 
o Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhön paluun edistämisestä annetun lain jatkamisen 

arvioidaan vuodesta 2014 eteenpäin vähentävän työkyvyttömyyseläkemenoja noin 1 
miljoonaa euroa vuodessa ja lisäävän vammaistukimenoja noin 0,5 miljoonaa euroa 
vuodessa verrattuna tilanteeseen, että lakia ei jatkettaisi. 

 
• Nykyisin eläke voidaan jättää lepäämään korkeintaan kahdeksi (2) vuodeksi, jonka jälkeen työ-

kyvyttömyyseläke lakkautetaan, jos henkilö ei vaadi eläkettä takaisin maksuun. Kaksi vuotta on 
kuitenkin kohtuullisen lyhyt aika vakiintua työelämään. Pidempi lepäämäänjättämisen enim-
mäisaika saattaisi helpottaa tilanteen arviointia eli sitä kykeneekö henkilö jatkamaan töissä vai 
siirtykö hän takaisin työkyvyttömyyseläkkeelle. Työryhmässä on esitetty kannanottoja myös ny-
kyisen kahden vuoden lepäämisajan säilyttämisen puolesta. Näin ollen työryhmä jatkaa keskuste-
luja asiasta. 

 
• Eläkkeen lepäämäänjättämisen toimeenpanossa on ollut haasteita mm. ansiovalvonnassa, lepää-

misen vähimmäiskestossa ja kolmen kuukauden maksuedellytyksessä lepäämisjaksojen välillä. 
Työryhmä selvittääkin jatkossa mahdollisuuksia ratkaista lepäämäänjättämislain toimeenpanoon 
liittyviä epäkohtia.  

 
• Voimassa olevan lepäämäänjättämislain mukaan henkilölle myönnetään ylin vammaistuki eläk-

keen lepäämäänjättämisen ajalle, jos hän on saanut välittömästi ennen eläkkeen lepäämäänjättä-
mistä eläkettä saavan hoitotukea. Järjestelmä on työryhmän käsityksen mukaan ongelmallinen 
etuudensaajien yhdenvertaisuuden kannalta, koska ylimmän vammaistuen saaja ei tässä tilantees-
sa aina täytä vammaisetuuksista annetussa laissa säädettyjä ylimmän vammaistuen saamisen ter-
veydentilaan ja toimintakykyyn liittyviä edellytyksiä. Työryhmän käsityksen mukaan työkyvyt-
tömyyseläkkeen lepäämään jättävän henkilön työssäkäynnin tukemista vammaistuen sijasta esi-
merkiksi vammaisetuuksista irrotetulla erillisellä lepäämäänjättämislakiin liittyvällä tuella tulee 
selvittää. 
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8 YHTEENVETO TYÖRYHMÄN 
EHDOTUKSISTA JA JATKOTYÖSSÄ 
SELVITETTÄVISTÄ AIHEISTA 

Työryhmä on tunnistanut osatyökykyisten työllistymiseen ja työssä jatkamiseen liittyen erilaisia 
epäkohtia ja haasteita, joita se tulee käsittelemään jatkotyössään. Tässä yhteenvetoluvussa esille nos-
tettuja ehdotuksia ja jatkotyössä huomioon otettavia seikkoja on kuvattu tarkemmin välimietinnön 
muissa luvuissa. 

Osatyökykyisten työllistämisen edistämiseksi työryhmä ehdottaa, että työkyvyttömyyseläkkeellä 
olevien työhön paluu edistämisestä annettua lakia jatketaan määräaikaisena, kunnes lain vaikutuksista 
työkyvyttömyyseläkkeellä olevien henkilöiden työllistymiseen sekä vuoden 2017 eläkeuudistuksen 
suuntaviivoista on tarkempaa tietoa. 

 
o Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhön paluun edistämisestä annetun lain jatkamisen 

arvioidaan vuodesta 2014 eteenpäin vähentävän työkyvyttömyyseläkemenoja noin 1 
miljoonaa euroa vuodessa ja lisäävän vammaistukimenoja noin 0,5 miljoonaa euroa 
vuodessa verrattuna tilanteeseen, että lakia ei jatkettaisi. 

 
Työryhmä selvittää jatkotyössään erityisesti seuraavia kysymyksiä: 
 
• Eläkkeen lepäämäänjättämisen enimmäisaika, toimeenpanoon liittyvät ongelmat ansiovalvonnas-

sa, lepäämisen vähimmäiskestossa ja kolmen kuukauden maksuedellytyksessä lepäämisjaksojen 
välillä sekä eläkkeen lepäämäänjättämiseen liittyvä vammaisetuus 
 

• Työansioiden ja etuuksien yhteensovittaminen ns. lineaarisen mallin mukaan  
 
• Osasairauspäivärahan enimmäiskeston pidentäminen nykyisestä 72 päivästä 120 - 150 päivään 

o Nykyistä osasairauspäivärahan enimmäiskestoa on pidetty tarkoitukseensa nähden liian 
lyhyenä. 

o Sairausvakuutuksen osasairauspäivärahakauden enimmäiskeston pidentäminen nykyi-
sestä 72 päivästä 120 tai 150 päivään vuoden 2014 alusta lisäisi kustannuksia 120 päi-
vän pidentämisen osalta noin 6,1 miljoonaa euroa ja 150 päivään pidentämisen osalta 
noin 9,7 miljoonaa euroa, jotka kohdentuisivat työnantajien ja palkansaajien rahoitta-
maan työtulovakuutukseen. Valtion rahoittamien vähimmäispäivärahamenojen osalta 
pidentämisen kustannusvaikutus olisi vähäinen (alle 50 000 euroa). 

 
• Kansaneläkelaitoksen järjestämän ammatillisen kuntoutuksen myöntöedellytysten lieventäminen 

o Kansaneläkelaitoksen ammatillisen kuntoutuksen myöntöedellytykset, työkyvyttömyy-
den uhka sekä työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennainen heikentyminen, eivät ny-
kyisin mahdollista ammatillisen kuntoutuksen myöntämistä työelämään kiinnittymättö-
mille tai muille vastaavassa tilanteessa oleville henkilöille. 

o Kansaneläkelaitoksen ammatillisen kuntoutuksen kriteerien lieventäminen työkyvyttö-
myysuhan suhteen lisäisi kuntoutujia arvioilta noin 1 000 henkilöllä, jonka seurauksena 
kuntoutuskustannukset lisääntyisivät 2,3 miljoonaa euroa ja kuntoutusrahakustannukset 
2,4 miljoonaa euroa. Näistä valtion osuus olisi yhteensä arviolta 2,4 miljoonaa euroa. 

 
• Kuntoutuksen mahdollistaminen 68 vuoden ikään saakka 

 
• Nuoren kuntoutusrahan määrän korottaminen ja ikärajan nostaminen 

o Nykyään nuoren kuntoutusraha on pienempi kuin takuueläke, mikä ei kannusta nuorta 
hakeutumaan kuntoutukseen. 

o Kansaneläkelaitos maksoi nuoren kuntoutusrahaa vuonna 2012 kuukausittain noin 3 750 
nuorelle. Takuueläkkeen tasolle korotettuna kuntoutusrahan määrä olisi 29,56 euroa 
päivässä vuonna 2013 ja sen lisäkustannukset noin 7,9 miljoonaan euroa vuodessa. 
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Yleisen asumistuen kustannukset laskisivat arviolta 0,2 milj. euroa vuodessa, kun asu-
misten määrään vaikuttavan kuntoutusrahan määrä nousisi. Siten nettokustannuslisäys 
olisi noin 7,7 miljoonaa euroa vuodessa.  

 
• Osakuntoutusrahan mahdollistaminen kansaneläkelaitoksen toimeenpanemassa kuntoutuksessa 

 
• Kansaneläkelaitoksen vaikeavammaisille tarkoitetun lääkinnällisen kuntoutuksen uudistuksista 

tehdyt ehdotukset, joita ovat lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevan ikä-
rajan nostaminen 68 vuoteen, kuntoutuksen myöntämisedellytyksenä vaadittavan vammaisetuu-
den poistaminen sekä mahdollisuus kuntoutuspäätösten tekemiseen puoleksi vuodeksi 

o Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen ikärajan nostaminen 68 vuoteen lisäisi 
kuntoutuskustannuksia arviolta noin 12,4 miljoonaa euroa vuositasolla. 

o Vaikeavammaisen lääkinnällisen kuntoutuksen vammaisetuuskytkennän poistaminen 
aiheuttaisi arviolta 32 miljoonan euron kokonaiskustannukset (arviossa ikärajana on 
käytetty 65 vuotta). 

o Harkinnanvaraisen kuntoutuksen varojen tarve vähenisi arviolta noin 4 miljoonaa euroa 
vuodessa muutosten vaikutuksesta, kun osa harkinnanvaraisen kuntoutuksen asiakkaista 
siirtyy vaikeavammaisen kuntoutuksen piiriin. 

 
• Aikuisten kuntoutuspsykoterapian korvaustason nostaminen nuorten kuntoutuspsykoterapian 

korvaustasolle 
o Muutos pienentäisi kuntoutuspsykoterapian omavastuuosuutta aikuisilla eli 26–67 -

vuotiailla ja parantaisi aikuisten mahdollisuuksia kuntoutuspsykoterapiaan 
o Kuntoutuspsykoterapian kustannukset nousisivat vuoden 2014 tasossa arviolta 9,3 mil-

joonaa euroa, jos aikuisten korvaustaso nostettaisiin nuorten korvaustasolle 
 

• Osatyökyvyttömyyseläkkeen mahdollistaminen kansaneläkejärjestelmässä 
o Osatyökyvyttömyyseläkkeen käyttöön ottamisen arvioidaan lisäävän kansaneläke-

menoja ensimmäisenä vuonna yhteensä noin 14 miljoonaa euroa. Työeläkelakien mu-
kaista osa-työkyvyttömyyseläkettä saavia olisi noin 7 900 ja kustannukset heidän osal-
taan noin 9 miljoonaa euroa. Lisäksi pelkkää kansaneläkejärjestelmän mukaista osatyö-
kyvyttömyys-eläkettä saavia olisi noin 1 350 henkilöä ja kustannukset heidän osaltaan 
olisivat noin 5 miljoonaa euroa. Uusia eläkkeensaajia arvioidaan tulevan kansaneläk-
keen osatyökyvyttömyyseläkejärjestelmän piiriin vuosittain noin 2 000. Tämä lisäisi 
kansaneläkejärjestelmän kustannuksia jatkossa vuosittain noin 4 miljoonalla eurolla. 

 
• Osatyökyvyttömyyseläkkeen mahdollistaminen työeläkejärjestelmässä 63 vuoden iän täyttämi-

sen jälkeen 
 

• Verolainsäädännön muutostarpeet osatyökykyisten työllisyyden edistämiseksi 
 

• Vakuutuslaitosten ja Kansaneläkelaitoksen ammatillisen kuntoutuksen palvelujen työelämäläh-
töisyyden parantaminen tiivistämällä TE-toimistojen ja vakuutuslaitosten sekä TE-toimistojen ja 
Kansaneläkelaitoksen yhteistyötä asiakkaiden palveluprosessia suunniteltaessa 

 
• Tiedottaminen ja viestintä tarjolla olevista työssä pysymistä ja työllistymistä tukevista palveluis-

ta 
 
• Kansaneläkelaitoksen ja TE-toimiston välisen työnjaon epäselvyydet ja työnjaon selkiyttäminen 

 
• Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien toiminta 

 
• Työttömien terveystarkastuksiin ohjaamista ja työkyvyn arviointien järjestämisvastuuta käsitel-

leen työ- ja elinkeinoministeriön asettaman työryhmän (maaliskuu 2011) ehdotusten toteutumi-
nen 

 
• Asiakasprosessin hallinta ja asiakkaan palvelutarpeen mukaiset siirtymät palvelusta toiseen 

o Työryhmän näkemyksen mukaan asiakasprosessin hallinta paranisi ja siirtymät tehos-
tuisivat, jos asiakkaan työllistymisprosessin etenemisestä vastaisi yksi taho. Työryhmän 
näkemyksen mukaan luontevaa olisi, että TE-toimisto vastaisi TE-toimistossa työnhaki-
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jana olevien osatyökykyisten osalta työllistymisprosessin etenemisestä toimien ns. case-
managerina.  

 
• Kansaneläkelaitoksen työkykyneuvoja-toimintamallin kehittäminen 
 
• Tiedon siirtyminen TE-toimistoon ammatillisessa erityisopetuksessa tunnistetusta asiakkaan 

erityisen tuen tarpeesta 
 
• Työkyvyttömyyseläkettä hakevien kuntoutusmahdollisuuksien selvittämisen ensisijaisuus suh-

teessa työkyvyttömyyseläkeratkaisuun ja tämän tavoitteen toteutumisen mahdollisesti edellyttä-
mät muutokset säännöksiin ja nykyisiin toimintatapoihin 
 

• Työvoiman kysynnän lisääminen palveluja, toimintatapoja ja toimintamalleja kehittämällä 
 

• Yrittäjyys työllistymisvaihtoehtona 
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LIITE 1 Asettamispäätös 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö ASETTAMISPÄÄTÖS STM021:00/2012 
   
   
Vakuutusosasto 11.4.2012  
 
 
 
OSATYÖKYKYISTEN TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMISEN TOIMINTAOHJELMA 
 
 
Asettaminen 

Sosiaali- ja terveysministeriö on tänään tekemällään päätöksellä asettanut työryhmän 
laatimaan toimintaohjelman osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi ja teke-
mään tarvittaessa esityksiä sen toteuttamiseksi.  
 

Toimikausi 
16.4.2012 - 30.6.2013 
 

Tausta 
Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman työllisyyspolitiikkaa koskevissa linja-
uksissa todetaan, että ”osatyökykyisten ja vaikeasti työllistyvien henkilöiden mahdol-
lisuuksia työntekoon ja kuntoutukseen parannetaan. Toteutetaan toimintaohjelma 
osatyökykyisten työmarkkinoille osallistumisen edistämiseksi eri toimijoiden kanssa. 
Tavoitteena on osatyökykyisten ja vammaisten työn tekemisen mahdollisuuksien ke-
hittäminen”.  
 
Työmarkkinajärjestöjen raamisopimuksessa (13.10.2011) Suomen kilpailukyvyn ja 
työllisyyden turvaamiseksi sovittiin osatyökykyisten työmarkkinoiden kehittämisestä 
siten, että ”edistetään osatyökyvyn hyödyntämistä Lehdon selvityksen (STM) pohjal-
ta. Käynnistetään kattava toimintaohjelma osatyökykyisten työmarkkinoiden kehit-
tämiseksi kannusteiden, tukitoimien, palveluketjujen, tietojärjestelmien, lainsäädän-
nön ja myös asenteiden muuttamiseksi. Erityistä huomiota kiinnitetään työnantajien 
kannusteiden kehittämiseen, tuen tarjoamiseen työntekijöille omaan elämäntilantee-
seen sopivan työllistymispolun löytämiseksi sekä eläkkeen ja ansiotulojen kannusta-
vampaan yhteensovittamiseen. Myös työhön ohjausprosesseja on parannettava niin, 
että ne ovat omiaan selkeästi johtamaan työllistymiseen. Osatyökykyisten työllisty-
miseen liittyvää lainsäädäntöä on arvioitava kokonaisuutena ja korostettava työhön 
suuntautumista ja kokonaisuuden hallintaa”.  
 
Työmarkkinakeskusjärjestöjen 22.3.2012 tekemän työurasopimuksen linjauksissa 
kohdassa ”2.1.4. Osatyökyvyttömyyseläkkeet ja työssä jatkaminen” esitetään selvi-
tettäväksi, miten työntekijän työssä jatkamista ja osa-aikaista työllistymistä voitaisiin 
edistää seuraavilla toimilla: a. Osatyökyvyttömyyseläkettä ja työeläkekuntoutusta 
koskeva soveltamisikäraja nostetaan työeläkkeen puolella 63:sta 68 vuoteen ja b. 
Osatyökyvyttömyyseläke mahdollistetaan myös kansaneläkkeessä. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön strategian ”Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020” mukai-
sesti ”kaikilla työikäisillä ja osittainkin työkykyisillä on oltava mahdollisuus osallis-
tua omien voimiensa mukaan työelämään. Henkilöiden, joiden työ- ja toimintakyky 
on tilapäisesti tai pysyvästi alentunut, työelämään osallistumista tuetaan. Osatyöky-
kyisten polkua kuntoutuksesta koulutuksen kautta työhön vahvistetaan. Osasairaus-
päiväraha-, osatyökyvyttömyys- ja osa-aika-eläkejärjestelmiä kehitetään niin, että ne 
mahdollistavat työnteon osa-työkykyisinä ja kannustavat myös eläkkeelle siirtyneitä 
osa-aikaiseen työntekoon. Työnantajien valmiuksia ja kannustimia palkata osatyöky-
kyisiä tuetaan”. 
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Lisäksi pääministeri Jyrkin Kataisen hallitusohjelman työllisyyspolitiikkaa koskevis-
sa linjauksissa todetaan osatyökykyyn liittyen, että  
 
- välityömarkkinoiden toimintaa parannetaan lisäämällä kuntien, yritysten, sosiaa-

listen yritysten ja kolmannen sektorin mahdollisuuksia osatyökykyisten henki-
löiden työllistämiseen; 

- arvioidaan sosiaalisia yrityksiä koskevan lainsäädännön uudistustarpeet;  
- tavoitteena on luoda vaikeasti työllistyville ja vammaisille pysyvä palkkatuki; 
- työpankkikokeilu laajennetaan valtakunnalliseksi;  
- lisätään tiedotusta vammaisille ja osatyökykyisille tarkoitetuista tukitoimista ja 

muista järjestelyistä;  
- selvitetään mahdollisuudet saada työpaikoille maahanmuuttajien, vammaisten ja 

vaikeasti työllistyvien tueksi työhönvalmentajia ja -ohjaajia. 
 
Hallitusohjelman hyvinvointipolitiikkaa koskevissa linjauksissa todetaan muun mu-
assa, että vammaispoliittisen ohjelman toimeenpanoa jatketaan. Erityisinä kohteina 
ovat muun muassa vammaisten työllistymisen edistäminen.  
 
Julkisen vallan on turvattava perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen (Suomen perus-
tuslaki, PL 22 §). Pääministeri Jyrki Kataisen hallitus on laatinut Suomen ensimmäi-
sen kansallisen ihmisoikeustoimintaohjelman konkretisoidakseen hallituksen perus- 
ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvollisuutta sekä vahvistaakseen suomalaista yhteis-
kuntaa tehostamalla yksilön oikeuksien toteutumista. Sen toimintaohjelman osana on 
myös osatyökykyisten aseman parantaminen. 
 
Osatyökykyisten työllistymisen edistäminen on tärkeää kestävän talouskasvun, työl-
lisyyden ja kilpailukyvyn vahvistamisen, julkisen talouden kestävyyden sekä köy-
hyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentämisen näkökulmasta. Näiden tavoit-
teiden kannalta on tärkeää löytää toimenpiteitä, joilla poistetaan osatyökykyisten 
työnteon esteet ja työllistymisen kynnykset ja lisätään työn teon kannustavuutta. Osa-
työkykyiset muodostavat merkittävän työvoimapotentiaalin, jonka käyttömahdolli-
suuksia olisi edistettävä. Työkyvyttömyyseläkkeellä olevia työhaluisia ja työkykyisiä 
henkilöitä on arvioitu olevan noin 30 000 ja työttöminä työnhakijoina olevia vajaa-
kuntoisia on noin 40 000 henkilöä. Yhteen laskettuna potentiaali on yhden ikäluokan 
suuruinen.  
 
Osatyökyvyttömyyseläkettä saavia oli vuoden 2010 lopussa 20 800 eli 10 prosenttia 
kaikista työkyvyttömyyseläkkeensaajista. Osatyökyvyttömyyseläkeläisistä noin 60 
prosenttia on työelämässä. 
 
Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhön paluuta pyritään edistämään 1.1.2010 – 
31.12.2013 voimassa olevalla lailla. Lain mukaan työeläkelakien mukaisella työky-
vyttömyyseläkkeellä oleva voi ansaita eläkkeensä rinnalla tekemästään työstä enin-
tään 60 prosenttia työkyvyttömyyttä edeltäneestä vakiintuneesta keskiansiosta tai, jos 
edellä mainittu 6o prosenttia vakiintuneesta keskiansiosta on vähemmän kuin 713,73 
euroa (2012 tasossa), enintään 713,73 euroa kuukaudessa. Jos eläkkeensaajan työtu-
lot ylittävät laissa säädetyt rajat, eläkkeen maksaminen keskeytetään ja eläke jätetään 
lepäämään vähintään kolmeksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksi vuodeksi.  Jos täy-
dellä työkyvyttömyyseläkkeellä olevan työtulot jäävät alle 60 prosentin mutta ylittä-
vät 40 prosenttia vakiintuneesta keskiansiosta ja em. eurorajan, eläkettä ei jätetä le-
päämään, vaan se muutetaan osatyökyvyttömyyseläkkeeksi. Jos eläkkeen lepäämään 
jättäneen työhönpaluu ei onnistu, työkyvyttömyyseläkkeen saa takaisin ilman uutta 
hakemusta. Sosiaali- ja terveysministeriö tulee selvittämään kokeilulain toimivuutta 
ja lainsäädännön muutostarpeita. Osatyökyvyttömyyseläkettä on tällä hetkellä mah-
dollista saada vain työeläkkeen puolelta vuoteen 63 saakka.  
 
Julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa vajaakuntoisella tarkoitetaan henkilö-
asiakasta, jonka mahdollisuudet saada sopivaa työtä, säilyttää työ tai edetä työssä 
ovat huomattavasti vähentyneet asianmukaisesti todetun vamman, sairauden tai vaja-
vuuden takia. Vajaakuntoiset ovat heterogeeninen ryhmä. Suurimmalla osalla TE-
toimistoissa työnhakijana olevista vajaakuntoisista työ- ja toimintakyvyn haitta-aste 
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ei ole merkittävästi heikentynyt ja työllistyminen TE-toimiston palveluiden avulla 
voi tapahtua nopeastikin. Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden keskinäiset erot suh-
teessa työelämään ja tuloihin ovat erittäin suuret ja vamman tai sairauden aiheuttama 
toimintakyvyn haitta-aste on merkittävin erotteleva tekijä.  

 
Tavoitteet 

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan osatyökykyisten ja vaike-
asti työllistyvien henkilöiden mahdollisuuksia työntekoon ja kuntoutukseen paranne-
taan. Työmarkkinajärjestöjen raamisopimuksessa 13.10.2011 Suomen kilpailukyvyn 
ja työllisyyden turvaamiseksi sovittiin osatyökykyisten työmarkkinoiden kehittämi-
sestä siten, että edistetään osatyökyvyn hyödyntämistä Lehdon selvityksen (STM) 
pohjalta.  
Tarkempi kuvaus on taustaluvussa. 
 
Työryhmän työllä on liittymäkohtia myös muihin taustaluvussa mainittuihin hallitus-
ohjelman kohtiin, jotka työryhmä ottaa huomioon työssään soveltuvin osin, vaikka 
niitä toteutetaan omina kokonaisuuksinaan. 
 

Tehtävät 
Työryhmän tehtävänä on  
 

1. selvittää ja arvioida keskeisimmät osatyökykyisten työllistymistä vaikeutta-
vat tekijät ja sen perusteella;  

2. arvioida ja tehdä ehdotukset, millä tavoin sosiaali- ja verolainsäädäntöä tuli-
si muuttaa osatyökykyisten työllisyyden edistämiseksi;  

3. selvittää, miten työntekijän työssä jatkamista ja osa-aikaista työllistymistä 
voitaisiin edistää seuraavilla toimilla:  

a. Osatyökyvyttömyyseläkettä ja työeläkekuntoutusta koskeva sovel-
tamisikäraja nostetaan työeläkkeen puolella 63:sta 68 vuoteen ja  

b.  Osatyökyvyttömyyseläke mahdollistetaan myös kansaneläkkeessä; 
4. arvioida, vastaako työlainsäädäntö ja siihen perustuvat työehtosopimukset 

niihin haasteisiin, joita osatyökykyisten työllistymisen edistämisessä on ja 
tarvittaessa tehdä ehdotukset työlainsäädännön muuttamiseksi; 

5. tehdä ehdotukset työn ja sosiaaliturvan paremmasta yhteensovittamisesta 
niin, että se kannustaa osatyökykyisiä hakeutumaan aktiivisesti työmarkki-
noille ja työnantajia palkkaamaan osatyökykyisiä; 

6. tehdä ehdotukset palvelujen (ml. tuet ja avustukset) kehittämiseksi niin, että 
ne nykyistä paremmin tukevat osatyökykyisen työvoiman tarjontaa ja ky-
syntää ja näin parantavat osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksia ja li-
säävät yritysten kiinnostusta ja mahdollisuuksia palkata osatyökykyisiä; 

7. levittää ja juurruttaa osatyökykyisten työllistämisen hyviä käytäntöjä; ja 
8. valmistella osatyökykyisten työllistämistä edistävä viestintäohjelma 

 
Työryhmän tulee kiinnittää erityistä huomiota työnantajan kannusteisiin palkata ja pi-
tää työssään osatyökykyisiä, osatyökykyisten tarvitseman tuen tarjoamiseen tämän 
elämäntilanteeseen sopivan työllistämispolun löytämiseksi sekä työkyvyttömyys-
eläkkeen ja ansiotulojen nykyistä kannustavampaan yhteensovittamiseen. 
 
Työryhmän asettamispäätöksessä osatyökykyisellä tarkoitetaan sosiaalivakuutuslaki-
en mukaista työkyvyttömyyttä ja sairautta ja sen mukaista työkyvyn puutetta sekä 
julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain mukaisia vajaakuntoisia. 
 
Työryhmä laatii välimietintönään tehtäviään koskevan toimintaohjelman ottaen huo-
mioon hallitusohjelman muut meneillään olevat hankkeet 30.11.2012 mennessä, te-
kee arvion tarpeellisimmista uudistuksista ja tekee esitykset niiden toteuttamiseksi. 
Kiireellisiä esityksiä toimintaohjelman toteuttamiseksi voidaan tehdä myös toimi-
kauden aikana.  
 

Organisointi 
Työtä varten asetetaan johtoryhmä ja kaksi työryhmää. Johtoryhmä huolehtii siitä, et-
tä työryhmät toimivat hallitusohjelman ja raamisopimuksen mukaisesti, linjaa ja 
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koordinoi työryhmien tehtävät ja seuraa työryhmien työn toteutumista.  Johtoryhmäs-
sä ovat edustettuina työryhmien puheenjohtajat, keskeiset ministeriöt ja työmarkkina-
järjestöt. Toisessa työryhmässä pääpaino on sosiaali- ja terveysministeriön tehtävä-
alueelle kuuluvissa asioissa ja toisessa työ- ja elinkeinoministeriön tehtäväalueelle 
kuuluvissa asioissa. Ryhmissä ovat edustettuina keskeiset ministeriöt ja työmarkkina-
järjestöt ja näiden ryhmien edustajista muodostetaan johtoryhmä. 
 
Työryhmien työn tueksi tehdään kartoitus olemassa olevasta tutkimustiedosta, arvi-
oidaan mahdollinen lisätutkimuksen tarve ja tarvittaessa käynnistetään työryhmän 
toimeksiannon toteuttamista palveleva tutkimushanke. 
 
Johtoryhmä: 
 
Puheenjohtaja: 
 Outi Antila, ylijohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö  
Varapuheenjohtaja: 

Päivi Kerminen, hallitusneuvos, työ- ja elinkeinoministeriö 
Jäsenet: 

Elina Pylkkänen, finanssineuvos, valtiovarainministeriö 
Jan Schugk, ylilääkäri, Elinkeinoelämän Keskusliitto  
Johan Åström, asiantuntija, Elinkeinoelämän Keskusliitto  
 
Pirjo Väänänen, työllisyysasioiden päällikkö, Suomen Ammattiliitto-
jen Keskusjärjestö SAK ry 
Riitta Työläjärvi, asiantuntija, STTK ry 
Riina Länsikallio, työelämäasiamies, Akava ry  
Jouko Hämäläinen, työmarkkinalakimies, KT Kuntatyönantajat 
Harri Hellstén, lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät 
Janne Pulkkinen, yhteyspäällikkö, Eläketurvakeskus 
Tiina Huusko, kuntoutuspäällikkö, Kansaneläkelaitos 

Sihteerit: 
Pia Nissinen, hallitussihteeri, sosiaali- ja terveysministeriö 
Patrik Tötterman, ylitarkastaja, työ- ja elinkeinoministeriö 

 
STM-työryhmä:  
 
Puheenjohtaja: 
 Outi Antila, ylijohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö 
Varapuheenjohtaja: 

Päivi Kerminen, hallitusneuvos, työ- ja elinkeinoministeriö 
Jäsenet: 

Maritta Hirvi, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö 
Eveliina Pöyhönen, neuvotteleva virkamies,  
sosiaali- ja terveysministeriö 
Heikki Palm, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö 
Elina Pylkkänen, finanssineuvos, valtiovarainministeriö 
Jan Schugk, Elinkeinoelämän Keskusliitto 
Johan Åström, asiantuntija, Elinkeinoelämän Keskusliitto 
Ilkka Kaukoranta, ekonomisti, Suomen Ammattiliittojen Keskusjär-
jestö SAK ry 
Riitta Työläjärvi, asiantuntija, STTK ry 
Laura Lindeberg, erityisasiantuntija, Akava ry 
Eeva Nypelö, työmarkkinalakimies, KT Kuntatyönantajat 
Harri Hellstén, lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät 
Marjukka Hietaniemi, kehityspäällikkö, Eläketurvakeskus 
Erkki Aaltonen, kehittämispäällikkö, Kansaneläkelaitos 

Sihteerit: 
Pia Nissinen, hallitussihteeri, sosiaali- ja terveysministeriö 
Pekka Paaermaa, hallitussihteeri, sosiaali- ja terveysministeriö 
Muut sihteerit ja asiantuntijat nimetään myöhemmin 
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TEM-työryhmä:  
 
Puheenjohtaja: 

Päivi Kerminen, hallitusneuvos, työ- ja elinkeinoministeriö 
Varapuheenjohtaja: 
 Heikki Palm, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö  
Jäsenet: 

Elisabeth Heinonen, kehitysjohtaja, työ- ja elinkeinoministeriö 
Päivi Kantanen, hallitussihteeri, työ- ja elinkeinoministeriö 
Jan Schugk, Elinkeinoelämän Keskusliitto  
Mikko Räsänen, asiantuntija, Elinkeinoelämän Keskusliitto 
Pirjo Väänänen, työllisyysasioiden päällikkö, Suomen Ammattiliitto-
jen Keskusjärjestö SAK ry 
Riitta Työläjärvi, asiantuntija, STTK ry 
Riina Länsikallio, työelämäasiamies, Akava ry 
Jouko Hämäläinen, työmarkkinalakimies, KT Kuntatyönantajat 
Merja Hirvonen, työmarkkina-asioiden päällikkö, Suomen Yrittäjät 
Janne Pulkkinen, yhteyspäällikkö, Eläketurvakeskus 
Erkki Aaltonen, kehittämispäällikkö, Kansaneläkelaitos 
Erja Lindberg, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto 
Jukka Laaksonen, sosiaalijohtaja, Tuetun- ja avotyön Etelä-
Pohjanmaan alueverkosto 
Marjatta Varanka, toimitusjohtaja, VATES-säätiö 
Anssi Kemppi, järjestöpäällikkö, Vammaisfoorumi 

Sihteerit: 
Patrik Tötterman, ylitarkastaja, työ- ja elinkeinoministeriö,  
Muut sihteerit nimetään myöhemmin 

 
 

Kustannukset ja rahoitus 
 

Työryhmä työskentelee virka-aikana ilman eri korvausta. Työryhmän kustannukset 
maksetaan valtion talousarviomomentilta 33.01.01. 
 
 
 
 
 
   Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko 
 
 
 
 
 
 
   Neuvotteleva virkamies Susanna Grimm-Vikman 
 

 
 
 
 
 
LIITTEET 
 
JAKELU 
 Päätöksessä mainitut 
 
TIEDOKSI 
 Peruspalveluministeri Guzenina-Richardson 
 Valtiosihteeri Näätsaari  
 Erityisavustaja Heinola 
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 Erityisavustaja Papunen 
 Kansliapäällikkö Välimäki 
 Työ- ja elinkeinoministeriö 
 Valtiovarainministeriö 
 Elinkeinoelämän Keskusliitto 
 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry 
 STTK ry 
 Akava ry 
 KT Kuntatyönantajat 
 Suomen Yrittäjät 
 Eläketurvakeskus 
 Kansaneläkelaitos 
 Suomen Kuntaliitto 
 VATES-säätiö 
 Vammaisfoorumi 
 Sosiaali- ja terveysministeriö 
 - vakuutusosasto 
 - hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto 
 - sosiaali- ja terveyspalveluosasto 
 - viestintäyksikkö 
 - hankerekisteri 
 - kirjaamo 
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